KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
11.11.2013–17.11.2013
PARK YAPIMI HIZLA DEVAM EDĐYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Belediye
yanındaki askeri lojmanlar ve iki villanın yerine yapılacak olan park inşaatı hızla devam
ediyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Belediye
yanındaki askeri lojmanlar ve iki villanın yerine yapılacak olan park inşaatı hızla devam
ediyor.4 bin metrekarelik alana sahip olan bölgede hummalı bir çalışma sürerken,
vatandaşlara da yol güzergahına asılan resimlerle yeni parkın nasıl olacağı anlatılıyor.Park
içinde bulunacak süs havuzlarının alt yapıları tamamlandığı gözlemlenirken, park ve yola
cephe olan Büyükşehir Belediyesinin duvarları da elden geçiriliyor. Parkın bu yıl içinde
bitirilmesinin hedeflendiğini söyleyen ve Bu projenin maliyetli bir proje olduğuna dikkat
çeken Başkan Mehmet Özhaseki, "Bu yeşil alan çalışması biraz pahalıya mal oluyor. Çünkü
lojmanların yıkılarak bir başka yere yapılması, binaların karşılığının verilmesi Büyükşehir
Belediyemize tam 10 milyon liraya mal oldu. Kayseri'miz için helal olsun. Şehrin en önemli
yerinde bulunacak bu yeşil alan, şehrimize ayrı bir güzellik katacak” dedi.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3848.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

“AKŞEMSEDDĐN OLMAYA ADAYIZ”
KĐMDER Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Seyit Halil Yüzgeç ile gerçekleştirdiğimiz özel
söyleşide Yüzgeç; KĐMDER olarak gençlerin Fatih ülküsünü gerçekleştirmeleri için
Akşemseddin olmaya aday olduklarını söyledi.
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Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği (KĐMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Seyit
Halil Yüzgeç ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Yüzgeç ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide
geçmişten günümüze değişen imam hatip algısını konuştuk. Đmam hatip algısı üzerinden
Yüzgeç, günümüz gençlerine nasıl baktıklarını aktararak şunları söyledi; “Gençliğimizin Fatih
olma ülküsüne inandık ve biz bugün Akşemseddin olmaya adayız. Eğer 40 yaşındaki Murat
Hüdavendigar gibi 20 yaşındaki gençleri düşündürmeye başlamazsanız bunların Fatih olma
ülküsünü elinden alırsınız.”
100 yıla yakın bir zamandır tartışmaların odağında olan ve büyük haksızlıklara
uğrayan imam hatiplerin bugünkü konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu tartışmaların geride kaldığını düşünüyorum. Türkiye’de imam hatipler hep din eğitimi
algısı ile anılmış ve dinini ve diyanetini bilen orta düzeyde bir kurum olarak görülmüştür. Bu
tür kurumlar da toplum tarafından talep görmüş ve bu talebin devlet eliyle gerçekleştirilmesi
istenmiştir. Ama maalesef Türkiye’de uzunca bir dönem imam hatipler hep törpülenen bir
kurum haline gelmiş. Hatta bir dönem insanlar cenazelerini yıkayamayacak bir duruma
gelmiştir. Đmam hatipler bir nevi devletin de vermesi gereken din eğitiminin halkın
mücadelesiyle alınmıştır. Din eğitimi bu şekilde kaçınılmaz bir şekilde devlet eliyle
örgütlenmiştir. Yapılan araştırmalarda da halkın devletten makul bir talebi olarak
görülmüştür. Đmam hatipler bu isteklerin tezahürüdür aslında… Ama hep kavgalarla geçmiş
ve devam etmiştir. Biz bugün bu kavgaların son bulduğuna inanıyoruz.
“Sadece imam hatip penceresinden bakmıyoruz”
Bugün artık imam hatipler doğru bir bakışın ürünü olarak görülüyor. Ciddi bir öğrenci
sirkülâsyonu da söz konusu. Özellikle katsayının kalkmasıyla beraber imam hatip
öğrencilerinin özlenilen seviyeye geldiğini görüyoruz. Bugün Kayseri’de 13 binin üzerinde
imam hatipli var. Diğer altı çizilmesi gereken nokta ise siyer-i nebi ve Kur’an derslerinin 50
bin öğrenci tarafından seçildiğini görüyoruz.
Biz Türkiye profiline sadece imam hatip penceresinden bakmıyoruz. Biz bütün gençlerimizi
kucaklayacak ve kapsayacak bir gözle bakıyoruz. Kayseri profilini de böyle görüyoruz.
Baktığımız zaman öğrencilerimizin %50’lik kısmın Siyer-i Nebi ve Kur’an derslerini
seçtiklerini görüyoruz. %10’luk kısımda imam hatipleri seçmiş.
“Bizde imam hatipli fikri düzeyde olur”
Bizim fotoğrafımızın birinci kısmında imam hatipler var. Ama onun dışında Siyer ve Kur’an
derslerini seçen yani yeşil ışık yakan bir grup insan var karşımızda. Onun dışında imam
hatipli olmayan ve bu dersleri de seçmeyen bir grup var. Acaba neden diye soruyoruz ve
bunun sorumluluğumuz olduğunu düşünerek özel bir çalışma alanımız olarak görüyoruz.
Dolayısıyla bu kardeşlerimizle ilgili özel çalışmalarımız var. Bu insanların imam hatipli
olmasına gerek yok. Bizim imam hatipli tarifimizde bu toplumun dini, milli ve diğer ortak
değerlerine sahip olan herkes bizim için imam hatiplidir. Bizim için imam hatipli olmak algısı
bu fikri düzeye sahip olmaktır. Bazen bize soranlar oluyor. Ben imam hatipte okumadık bizim
suçumuz ne veya biz Müslüman değil miyiz diyorlar. Biz mikro düzeyde okul milliyetçiliği
yapan insanlar değiliz. Biz değerlerine barışık olan herkesi aynı kefeye koyuyoruz. Đmam
Hatip Derneğimizdeki çalışmaları da bu minval üzerine kurduk ve bu minvalde çalışmaya da
devam edeceğiz.
Gençleri kucaklamak adına ne gibi çalışmalar yürüteceksiniz?
Gençlerle ilgili bir genç KĐMDER oluşumumuz var. Genç arkadaşlarımızla da sürekli bu
programla da beraberiz. Biz gençlere iki şey veriyoruz: ilk önce onlara değer veriyoruz.
Gençlerimiz bugün hor görülen ve bizim zamanımızda şöyleydi veya bizim zamanımızda
böyleydi algısı içerisinde sürekli küçük düşürülen geleceğe yönelik umudu söndürülen bir
gençlik var. Gençlerin mevcut hallerine değer verilmiyor. Biz gençlerin mevcut hallerine
değer veriyoruz. Biz gençlerimize istibdatları noktasında değer veriyoruz. Değerle beraber
imkan veriyoruz. Biz hangi kabiliyetleri varsa ona göre yol açmak istiyoruz. Sanat, spor ve

akademik olarak becerisi ve isteği varsa o yönde gelişmesini arzu ediyoruz. Hedef gençliğin
mutlaka bir sanat veya spor dalıyla uğraşması bizim için çok önemlidir. Biz gençlerimizi bu
tarz donelerle süslemeye gayret ediyoruz. Bu nedenle biz gençlerin mevcut halini eleştiren bir
gözle bakmıyoruz.
“Akşemseddin olmaya adayız”
Biz bugün Akşemseddin olmaya adayız. Biz gençliğimizin Fatih olma ülküsüne inandık. Eğer
40 yaşındaki Murat Hüdavendigar gibi 20 yaşındaki gençleri düşündürmeye başlamazsanız
bunların Fatih olma ülküsünü elinden alırsınız. 20 yaşındaki gençlerin Fatih olduğuna biz
baştan iman ettik ve onların Fatih olma kabiliyetlerini sıkıştıkları yerde Akşemseddin gibi
gidip mücadeleler vermek gibi görevimiz var. Biz KĐMDER olarak bu vazifeyi üstleniyoruz.
Gençlerimiz bu manada ciddi bir teveccüh gösteriyorlar. Biz de gençlerimiz bu manada yol
haritası çizmek adına yardımcı olacağız.
Biz gençlerimizin problemli ve yok olmaya namzet olduklarını düşünmüyoruz. Ancak
gençlerimiz bugün çok ciddi çeldiricilerle karşı karşıyadır. Geçlerimizin sevgi anlamında
hayata bakışlarının okullara girdikleri şekilde mezun olmaları bizim için önemli bir hedeftir.
Öyle bir eğitim sistemimiz var ki gençlerimiz mezun olduktan sonra aşkları ve idealleri yok
oluyor. Biz bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Gençler neyi hayal ediyorsa bırakalım da
onu hayal etmeye devam etsinler. Çünkü muhakkak bizden daha iyisini hayal edeceklerdir.
Bu anlamda biz gençleri böyle görüyoruz. Gençlerimizin bu boyutuyla problemli olduğunu
düşünmüyoruz.
Eğer kardeşlerimiz alkol alınan bir yerde bulunursa içmese de sarhoş gibi sallanmaya çalışır.
Namaz kılınan bir yerde bulunursa abdest almasa da namaz kılmaya çalışır. Bu nedenle biz
gençlerimizin yanında daha iyi örneklik yapabilecek ya da kendisine daha iyi yol arkadaşlığı
yapabilecek arkadaşlarımızı çoğaltmak ve beraber hareket etme çabalarını artırmak istiyoruz.
Bu tip sivil toplum örgütlerinin ana işlevlerinden birisi de budur. Gençler, bize göre daha
fazla teknolojik aletler kullanıyorlar ve bizden daha çok bilgiye sahipler. Bize göre
özgüvenleri de daha yüksek.
Bugün iyi veya kötü bir Türkiye profiline sahibiz. Bu profil kırk yıl öncesinde yetişmiştir. 40
yıl sonraki ağacın profili de bugünkü gençlerde gizlidir. Bugün ne diktiğiniz çok kıymetlidir.
Eğer bu diktiğiniz tohumu örseleyerek, döverek, kırarak ve üstüne basarak engellerseniz ağaç
çıkmama veya ağacın problemli çıkma ve meyve vermeme ihtimali de var.
Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Đmam hatip fikrini paylaşanları çeşitli sanat ve
spor dallarına kanalize edeceğinizi söylediniz. Çünkü geçmişte insanların bu alanlara
kanalize edilmemesinden dolayı bugünkü sorunları yaşıyoruz. Siz de bunun bilincinde
bir çalışma yapıyorsunuz.
Bizim KĐMDER akademi diye bir oluşumumuz var. Geçen sene Eskişehir bağlarında pilot
uygulamasını yaptık. Akademimizde 21’e yakın kursumuz var. Tamamı Milli Eğitim ve Spor
Bakanlığı’nın izniyle ve protokolleriyle gerçekleştiriyoruz. Bunun 7-8’i de sanat dallarıyla
ilgili. Bizim amaçlarımızdan biri de ilkokulda bulunan çocuklarımızın kışın leğen ile
kaymasını engellemektir. Kayseri gibi bir turizm merkezinde bulunacaklar, Erciyes Dağı’na
bu kadar yakın olacaklar ve karla bu kadar hemhal olacaklar ama hayatları boyunca kayağı
hiç takmamış olacaklar. Biz böyle bir nesil olarak yetiştik. Biz gençlerimizi aklınıza
gelebilecek birçok branşta başarılı olacak nesiller olarak yetiştirmek istiyoruz.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3849.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Hizmet_iş'ten Suriyeliler'e Yardım
Hak-Đş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şubesi, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının başlattığı
'Suriye'ye Yardım Kampanyası'na destek verdi.Yoğunburç...
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Hak-Đş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şubesi, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının başlattığı
'Suriye'ye Yardım Kampanyası'na destek verdi.
Yoğunburç Kültür Evi önündeki yardım toplama stantı önünde gazetecilere açıklamalarda
bulunan Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, ''Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı sayın Mehmet Özhaseki'nin, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarıyla
beraber başlatmış olduğu Suriye'ye yardım kampanyasına, Hak-Đş Konfederasyonu ve
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak işçi arkadaşlarımızın yapmış oldukları
yardımları ve kendi çevresindekilerin ihtiyaç fazlası olarak kullanmadıkları giysi ve eşyalarını
şubemizde toplayarak bizler de biraz da olsa bu kampanyayı desteklemek istiyoruz. Zaten
Hak-Đş Konfederasyonu Memursen ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ile Türkiye'de
başlattığı 'Kış Geldi, Suriye Đçin Bir Ekmek, Bir Battaniye' kampanyası, uluslararası bir
kampanyaya dönüşmüştür'' dedi.
Hizmet-Đş Sendikası ailesi olarak Suriye'de yaşanan katliama, insanlık trajedisine sessiz
kalınmamasını istediklerini ve halkın kış günlerinde yaşadığı dramı hafifletmek, birazcık da
olsa Suriyelileri yaklaşan kış günlerinde rahat ettirmek, bu uğurda ellerinden gelen her türlü
desteği ve katkıyı vermek için burada olduklarını ifade eden Özdemir, ''Zaten sendikamızın
kuruluş felsefesinde de dünyanın neresinde hangi etnik, dini ve toplum olursa olsun
mazlumların yanında olmayı kurumsal sorumluluk haline getirmek vardır.
Konfederasyonumuz daha önce de ilke ve kararları gereği dünyanın her tarafındaki
mazlumların yanında olduğunu göstermiştir. Filistin'de, Somali'de, Myanmar'da, şimdi de
Suriye'deki mazlumların yanında olmuştur. Bizler, küremizdeki her mazlumun bizden alacağı
olduğuna inanıyoruz. Suriye'deki katil Esen'in genç, yaşlı, çocuk demeden binlerce kişiyi
katlettiğini biliyor ve görüyoruz. Katil Esed'in zulmünden kaçan binlerce kişi de Türkiye'ye
sığınmış, Türkiye de onlara kucak açmış, sahip çıkmış ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır.
Bizler de Hizmet-Đş Sendikası olarak Kayseri'de başlatılan bu kampanyayı bütün işçilerimize
ve çalışanlarımıza duyurarak onların kendi ihtiyaç fazlalıklarını ve yardımlarını Suriyeli
kardeşlerimize vermek için toparladık. Đnşallah bundan sonra da yardımlarımız devam
edecektir. Bugün onların başına gelenler, yarın bizim başımıza gelebilir. Şimdi
Müslümanların birlik olma zamanı, dayanışma zamanı, paylaşma zamanı ve kardeşlik
zamanıdır. Bunun için bütün insanlığı bu kampanyaya davet ediyor, bu kampanyayı başlatan
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah yardımlarınızı kabul etsin'' diye
konuştu.

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Başkanı Burhan Karamustafaoğlu da, yardımlarından
dolayı Şube Başkanı Halil Özdemir nezdinde bütün Hizmet-Đş Sendikası çalışanlarına
teşekkür ettiklerini belirterek, ''Bu yardımlarla, insanlığın ölmediğini bütün dünyaya
gösteriyoruz. Bizler birer Müslüman ve Türk olarak her zaman mazlumun, muhtacın yanında
olduk ve olmaya da devam eteceğiz. Allah yardımlarınızı kabul etsin'' ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Hizmet-Đş Şube Başkanı Halil Özdemir ve sendika üyeleri,
topladıkları yardımları, Dernek Başkanı Burhan Karamustafaoğlu'na ve yardım gönüllülerine
teslim ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3850.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç:
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Teknik Direktörü Rober
Prosinecki’nin istifa etmesine ilişkin olarak, “Yönetim bilir ama keşke tekrar döndürülebilse”
dedi.Erciyesspor’un Elazığspor deplasmanında aldığı...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Teknik Direktörü Rober
Prosinecki’nin istifa etmesine ilişkin olarak, “Yönetim bilir ama keşke tekrar döndürülebilse”
dedi.
Erciyesspor’un Elazığspor deplasmanında aldığı 3 puanın önemli olduğunu ifade eden
Büyükkılıç, “Erciyessporumuzun deplasmanda aldığı puan çok önemli bir puandı. Altı
puanlık maç diyorlar. Gönlümüz son sıralarda olmasını arzu etmezdi. Bunu da hak etmiyorlar
diye düşünüyorum. Gerek Kayserisporumuz gerek Erciyessporumuz için. Đnşallah
önümüzdeki süreç içerisinde Kayserisporumuz zaten oturmuş bir kadroya sahip. Geçen
senede benzer sıkıntılar yaşadı ve toparladı. Bu senede aynı şekilde toparlayacağı
kanaatindeyim” dedi.
Kayserispor’un Beşiktaş maçından aldığı yenilginin sonucunda Kayserispor Teknik Direktörü
Robert Prosinecki’nin istifa etmesini de değerlendiren Memduh Büyükkılıç, “Hoca aslında iyi
bir hocaydı. Saygın bir hoca ve gerçekten onurlu bir hoca. Ben neden istifa ettiğini
bilmiyorum. Doğruda bulmuyorum. Yönetim bilir ama keşke tekrar döndürülebilse diye
düşünürüm. Başarılı bir hoca” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3851.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Melikgazi Belediyesi’nden Vatandaşa Aşure
Đkramı
Melikgazi Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşa aşure ikram etti. Đkramdan sonra
Tarihi Kapalı Çarşı’yı gezen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafla terlik
almak için pazarlık yapan bir kadına terliği alarak...
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Melikgazi Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşa aşure ikram etti. Đkramdan sonra
Tarihi Kapalı Çarşı’yı gezen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafla terlik
almak için pazarlık yapan bir kadına terliği alarak hediye etti.
Melikgazi Belediyesi geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramına devam etti. Kazancılar
Çarşısı içerisinde açılan kazanlarda vatandaşa aşure dağıtıldı. Düzenlenen etkinlik ile ilgili
bilgiler veren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muharrem Ayı dolayısıyla
aşure dağıtıldığını söyledi. Büyükılıç, “Muharrem Ayı münasebeti ile aşure dağıtıyoruz.
Vatandaşlarımızın Muharrem Ayı’nı tebrik ediyorum. Dağıtılan aşurenin şifa olmasını
temenni ediyorum. Bu geleneksel olarak bizim yaptığımız çalışmaydı. Her sene Kazancılar
Çarşısı’nda ve Kapalı Çarşımızda düzenliyoruz. Amacımız vatandaşlarımız ile birlikte olmak.
Bu kültürümüzü yaşatmak amacıyla hatırlatmakta bulunmaktır. Muhabbete vesile olmaktır”
ifadelerini kullandı.
“KOLTUĞA ĐHTĐYACI OLAN ĐNSANLAR DEĞĐLĐZ”
Burada gazetecilerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan Başkan Büyükkılıç, 'belediye
başkanlığı için aday olacak mısınız?' sorusu üzerine, “Bulunduğumuz makam bizim için
geçim yeri değil, hizmet makamıdır. Allah’a şükürler olsun koltuğa ihtiyacı olan bir insanda
değiliz. Bu anlayış içerisinde bulunduğumuz süre içerisinde, bulunduğumuz yerin hakkını
vermek. Bizim kaygımız budur. Genel merkezimiz ne karar verirse ona saygı duyarız. Aday
olalım yada olmayalım AK Parti mensubu olarak her türlü çalışmalarda el ele verir, gönül
gönüle verir, bu çalışmaları sürdürürüz. Bu noktalara kolay gelinmedi. Bu noktaların
kıymetini bilmek lazım. Kim olduğu önemli değil, önemli olan Allah’ından korkan, kulundan
utanan haram helal duygusu olan, vatanına ve milletine sahip çıkacak olan kardeşlerimizin iş
başında olmasıdır biz meseleye böyle bakıyoruz. Bu konuda şüphemiz yok. Söylenenlerin
hepsi spekülasyon. Üzerinde durmuyoruz. Biz işimize gücümüze bakıyoruz” şeklinde
konuştu.
“AK PARTĐ MENFAAT BÖLÜŞÜM YERĐ DEĞĐLDĐR”
Bir gazetecinin, 'AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ile aranızda bir sıkıntı var mı?'
sorusuna ise Büyükkılıç şu cevabı verdi:
‘Teşkilatlarımız bizim canımız ciğerimizdir. Öyle bir sıkıntı söz konusu olamaz. Onlar
olmazsa biz olamayız. Biz onun dışında hiçbir şeyi menfaat etmeyiz. Teşkilatlarımızda ki
kardeşlerimizin görüşleri bizim için çok önemlidir. Biz her zaman onlara değer veririz.
Onlarında iyi niyetlerle söylediği sözlerdir. Bu konularla ilgili hiçbir zaman sıkıntı olmaz. AK

Parti’de hiçbir zaman hiçbir noktada sıkıntı olmaz. AK Parti menfaat bölüşümü yeri değil, AK
Parti hizmet eden kardeşlerimizin geldiği bir siyasi topluluktur. Tepeden tırnağa herkes bu
şekilde düşünmektedir. Aksine bir düşünceyi hiçbir zaman kimse aklının ucundan geçirmez”
Öte yandan, basın açıklamasının ardından Tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı’nda esnafları ziyaret
eden Memduh Büyükkılıç burada, terlik almak için esnaf ile pazarlık yapan yaşlı bir kadına
terliği alarak hediye etti. Yaşlı kadının gazetecilerin yoğun ilgisine karşılık Kayseri şivesi ile
cevap vermesi herkesi kahkahaya boğdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3852.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Atanamayan Öğretmenlerden Eğitim-bir-sen’e
Ziyaret
Atanamayan bir grup öğretmen adayı Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek atanmaları konusunda
destek istedi.Eğitim fakültelerini bitirdikleri halde puan ve kontenjan engeline takıldıklarını
anlatan öğretmen adayları “ Onca emek verip, masraf yaparak...
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Atanamayan bir grup öğretmen adayı Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek atanmaları konusunda
destek istedi.
Eğitim fakültelerini bitirdikleri halde puan ve kontenjan engeline takıldıklarını anlatan
öğretmen adayları “ Onca emek verip, masraf yaparak ve ümit ve hayallerle okullarımızı
bitirdik ancak puan ve kontenjan engellerinden dolayı atanamıyoruz. Hala babalarımızdan,
annelerimizden harçlık istemekten utanıyoruz. Birçok hayal ve planlarımız yok oldu. Bu
duruma artık son verilmesini ve açık olan öğretmen ihtiyacı kadar atama yapılmasını
istiyoruz. Sendikanızdan bu konuda destek bekliyoruz” diye konuştu
Eğitim-Bir-Sen Kayseri şube başkanı Aydın Kalkan, öğretmen adaylarının görüşlerine
katıldığını belirterek, “Baştan beri biz sendika olarak öğretmen açığının bir an önce kadrolu
öğretmenlerle tamamlanmasını istemekteyiz. Ücretli, geçici gibi yollarla eğitim-öğretimin
verimli yürütülemeyeceğini belirtmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığının ifade ettiği yüz binden
fazla olan öğretmen açığının bir an önce kadrolu öğretmen ataması yapılarak hem mağdur
olan sizlerin bu mağduriyetinin giderilmesi hem de eğitim- öğretim hizmetlerinin daha verimli
hale gelmesini istiyoruz. Hem genel merkez hem de şube olarak bu konudaki görüşlerimizi
her fırsatta ilgililere iletip gerekli açıklamaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımız kesintisiz devam
edecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3853.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Melikgazi Gençlik Kolları Sandık Toplantısı
AK Parti Melikgazi Đlçe Gençlik Kolları tarafından, sandık başkanları ve sandık müşahitlerine
yönelik, yerel seçimler istişare toplantısı yapıldı.AK Parti Đl binasındaki toplantıya, Đl Gençlik
Kolları Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi...
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AK Parti Melikgazi Đlçe Gençlik Kolları tarafından, sandık başkanları ve sandık müşahitlerine
yönelik, yerel seçimler istişare toplantısı yapıldı. AK Parti Đl binasındaki toplantıya, Đl Gençlik
Kolları Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Melikgazi Đlçe
Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Daloğlu, il ve ilçe genlik kolları ile sandık başkanları ve
sandık müşahitleri katıldı. Toplantının açılışında gençlere hitaben konuşan Đl Gençlik Kolları
Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi ilçesinin, ilçeler arasında en büyük ve en çok nüfusa
sahip olduğunu dile getirerek, " Melikgazi , en büyük ve en fazla nüfusa sahip olan ilçemiz
olması hasebiyle, buradaki gençlerimizin daha çok çalışması gerekiyor. Bu gün 51 vilayetten
daha büyük bir ilçeye sahibiz. Yaklaşık 520 bin nüfusumuz, bunu içinde 84 tane mahallemiz
var. Đçerisinde bulunduğumuz süreç, Türkiye gündemine baktığımızda çok kritik bir süreç.
Dolayısı ile teşkilatımızın da çok önemli bir seçim geçireceği ortada. Bu seçim bilhassa, gezi
olayları ile başlayan tamamen farklı grupların bizlerin üzerinde art niyetli düşüncelerini ortaya
döktüğü şu dönemde çok önemli. Cumhurbaşkanlığı ve hemen aka binin de genel seçimleri
geçireceğimiz bir süreç. 12 yıllık iktidarımız süresince, çıraklık, ustalık ve kalfalık süreci
geçiriyoruz. Bunların yanı sıra meyve verdikçe daha çok taşlanıyoruz. Biz halkımızla iç içe
olan ve halkımızı kucaklayan bir partiyiz. Halkımız ve teşkilatımızla birlikte bunların en güzel
cevabını biz sandıkta vereceğiz." dedi. Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas da, Melikgazi
ilçesinin en büyük ilçe olması ve en fazla sandık sayısına sahip olması nedeniyle bu ilçede
sorumluluğun bir o kadar da fazla olduğunu ifade ederek, "AK Parti olarak, bu zamana kadar
sağlam ve dinamik yapısı itibari ile teşkilatlarımızla büyük gurur duyduk. 16 ay içerisinde
yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere üç önemli seçim süreci geçireceğiz.
Tabii bu seçimlerin bittiği anlamına gelmiyor. Bu ülkede seçimler hiç bir zaman bitmeyecek.
Bizim, AK Parti olarak, 2023 vizyonu adı altında çok önemli vizyonumuz var. Đşte bu önemli
yolda, her seçim kendi içinde çok büyük öneme sahip." şeklinde konuştu. Melikgazi Đlçe
Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Daloğlu ise, seçimlerin her zaman için sandıkta
kazanıldığını belirterek şunları söyledi: "Başbakanımıza yakışır, AK gençlik olarak
seçimlerde sandığımıza sahip çıkmalıyız. Bizler, temeli gençlikten gelen bir Başbakana sahip
olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü, Başbakanımız gençlere çok büyük önem veriyor. Bizler
Ak Gençler olarak, Başbakanımıza ve Türkiye'ye yakışır, gençler olmak için elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz. Malumunuz, önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçimlerde biz gençlere
düşen en önemli görev, sandıklarımıza hakkıyla sahip çıkabilmektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3854.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kto Başkanı Hiçyılmaz:
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, TOBB, Dış Ekonomik
Đlişkiler Kurulu (DEĐK) ve Türkiye Đhracatçılar Meclisi’nin (TĐM) organize ettiği, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ve bazı bakanların...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, TOBB, Dış Ekonomik
Đlişkiler Kurulu (DEĐK) ve Türkiye Đhracatçılar Meclisi’nin (TĐM) organize ettiği, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ve bazı bakanların katılımıyla gerçekleştirilen,
Finlandiya, Đsveç ve Polonya’ya yapılan iş gezisini değerlendirdi.
AB ile ilişkilerin ele alındığını, Sayın Başbakan ve Sayın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
tarafından, gidilen ülkelerde, hem ekonomik ilişkiler bakımından hem de özellikle vize
uygulamaları bakımından Türkiye’nin rahatsızlıklarının dile getirildiğini ifade eden
Hiçyılmaz, bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı bu haksız tutumundan
vazgeçmesi gerektiği konusunun altını çizdi.
EGEMEN BAĞIŞ HĐÇYILMAZ’I ANKARA’YA DAVET ETTĐ
KTO Başkanı Hiçyılmaz, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile bu çerçevede
yapmış olduğu görüşmede, KTO’ya ziyarete gelen büyükelçilerden Kayseri’ye ilk defa
gelenlerin “Ankara’nın doğusunda böyle modern ve gelişmiş bir şehir görmeyi tasavvur
edemezdik” şeklinde konuştuklarını ve bundan dolayı özellikle AB’ye bağlı ülkelerin
büyükelçilerini Kayseri’ye davet etmek istediklerini belirtti.
Hiçyılmaz, “Bakan Egemen Bağış ile yaptığımız görüşmede, KTO olarak AB’nin Türkiye’de
yürütmekte olduğu ve 22 ilde gerçekleştirilen AB tanıtım programlarının koordinatörlüğünün
üstlenildiğini ve bu çerçevede AB Büyükelçisi John Maurice Ripert ile bundan bir müddet
önce Ankara’da yaptığımız görüşmede, bu teklifi kendisine de illettiğimizi ve olumlu yanıt
aldığımızı ifade ettik” dedi.
Hiçyılmaz, Sayın Bakan Egemen Bağış’a, Kayseri’nin ve Anadolu’nun, özellikle AB
büyükelçilerine daha iyi tanıtılması için farklı etkinlikler yapılması gerektiği konusundaki
görüşünü aktardığı ve Sayın Bakanın da, bu konularda görüşme yapmak üzere kendisini
Ankara’ya davet ettiğini de kaydetti.
HIZLI TREN MUTLAKA KAYSERĐ’DEN GEÇECEK
KTO Başkanı Hiçyılmaz, katılmış olduğu iş gezisinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım ile görüşme fırsatı bulduğunu kaydederek, “Sayın Bakana hızlı trenin
Kayseri’ye uğramadan Sivas’a geçeceği gibi bir izlenim olduğunu aktardık. Sayın Bakan bu
düşüncenin doğru olmadığını ve yapılan projelerde hızlı trenin Kayseri’ye mutlaka
uğrayacağını ifade etmiştir” diye konuştu.
“KAYSERĐ-MERSĐN NAVLUN FĐYATLARI DÜŞECEK”
Hiçyılmaz, “Sayın Binali Yıldırım ile yapmış olduğu görüşmede, Kayseri-Mersin demir yolu
taşımacılığının pahalı olduğunu, bunun da ihracatçılarımızı olumsuz yönde etkilediğini ve
fiyatların aşağıya doğru çekilmesini talep ettik. Sayın Bakan Yıldırım’ın da buna karşılık

taşımanın bundan sonraki süreçte özel şirketler tarafından yapılacağını, bunun için de
yönetmelikler hazırlandığını ve bu çalışmalar tamamlandıktan sonra fiyatların aşağıya
ineceğini ifade etmiştir” şeklinde konuştu.
SRC SINAVI ARTIK KAYSERĐ’DE DE YAPILACAK
Hiçyılmaz, ayrıca , Sayın Binali Yıldırım ile yapmış olduğu görüşmede SRC sınavlarının
Kayseri’de yapılmamasından dolayı bu konuda mağduriyet yaşandığını, ve insanların bu
belgeyi almak için Kayseri dışına gitmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, bu duruma bir
çözüm olarak bu sınavların Kayseri’de de yapılması gerektiğini belirtti.
Hiçyılmaz, “ Sayın Bakan Yıldırım, bu talebimize olumlu yanıt vererek bu sınavların
Kayseri’de de yapılması için gerekli çalışmaları hemen başlatacağını ifade etmiştir” dedi.
MADENCĐLERĐN SORUNLARI ÇÖZÜLECEK
Başkan Hiçyılmaz, madencilerin yaşadıkları sıkıntılar konusunda ise, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ile görüştüğünü, Sayın Bakanın da bu konunun
Başbakanlık’ta olduğunu ve hazırlanmakta olan yönetmeliklerle bu sorunun da çözüleceğini
ifade ettiğini açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3855.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri Erciyesspor’da 3 Puan Mutluluğu
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, deplasmanda alınan 3 puanın, yönetim,
teknik heyet ve futbolcuların moralini yerine getirdiğini söyledi.Kayseri Erciyesspor Basın
Sözcüsü Kaan Savruk, Elazığspor deplasmanından alınan 3 puanın...
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, deplasmanda alınan 3 puanın, yönetim,
teknik heyet ve futbolcuların moralini yerine getirdiğini söyledi.
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Elazığspor deplasmanından alınan 3 puanın
kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Alınan 3 puan çok iyi oldu. Önümüzdeki hafta kendi
sahamızda oynayacağımız Gençlerbirliği maçı için de iyi hazırlanıp bir seri yakalamak
istiyoruz” diye konuştu.
Savruk, deplasmanda alınan 3 puanın hem yönetim, hem teknik heyet hem de futbolcuların
moralini yerine getirdiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3856.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Şüpheli Çuval Polisi Harekete Geçirdi
Kayseri’de bir kavşağa bırakılan şüpheli çuval polisi harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nın kesiştiği kavşağa kimliği belirsiz kişi
veya kişiler tarafından bir çuval bırakıldığı...
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Kayseri’de bir kavşağa bırakılan şüpheli çuval polisi harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nın kesiştiği
kavşağa kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir çuval bırakıldığı öğrenildi. Çuvalın
MOBESE kameraları tarafından tespit edilmesinden sonra olay yerine polis ekipleri sevk
edildi.
Çuvalın bulunduğu kavşağa gelen ekipler, her ihtimale karşı şerit çekerek güvenlik önlemi
aldı. Bomba Đmha ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında ekipler normale döndü
ve vatandaşlar rahat nefes aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3857.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Hazır Beton Üreticilerine Çevre Cezası
Büyükşehir Belediyesi, hazır beton üretecilerine yollara ve çevreye verdikleri zararlar
nedeniyle toplam 35 bin lira ceza kesti.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ali
Çelebi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hazır beton üreten...
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Büyükşehir Belediyesi, hazır beton üretecilerine yollara ve çevreye verdikleri zararlar
nedeniyle toplam 35 bin lira ceza kesti.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
hazır beton üreten firmaların araçlarına sıkı denetim uyguladıklarını ifade ederek, "Kayseri'de
hazır beton üretimi ve nakliyesi yapan firmalara yönelik denetimlerimiz tüm hızıyla sürüyor.
Firma temsilcileriyle daha önce yaptığımız toplantılarda araçlardan dökülen beton harçlarının
yolları kirlettiğini, ayrıca gelişigüzel yerlere dökülen beton artıklarının görüntü ve çevre

kirliliği oluşturduğunu söylemiş ve bu konuda tedbir almalarını istemiştik. Ancak yaptığımız
denetimlerde, üzerine düşen görevi yerine getirmeyen firmaların olduğunu tespit ettik ve
kabahatler kanunu gereğince ceza kestik. Bu yıl içinde 16 tutanakla toplam 35 bin TL para
cezası uyguladık" dedi.
Vatandaşların böyle durumlarla karşılaştıklarında çevreyi kirleten beton mikser araçlarının
mümkünse fotoğraflarını çekerek plakaları ile birlikte 153 Alo Belediye Hattına bildirmelerini
isteyen Daire Başkanı Çelebi, hazır beton üreten firma yetkililerine de seslenerek çevre
konusunda daha özenli olmalarını istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3858.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Her Geçen Gün Araç Parkı Yenileniyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her geçen gün büyüyen ve gelişen
Melikgazi Đlçesine daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile motorize araç
parkını her geçen gün yeni alınan araçlarla genişlettiklerini söyledi.Özellikle...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her geçen gün büyüyen ve gelişen
Melikgazi Đlçesine daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile motorize araç
parkını her geçen gün yeni alınan araçlarla genişlettiklerini söyledi.
Özellikle asfalt çalışmaların da kullanılmak üzere 4 adet damperli kamyon, 6 adet kasalı
kamyonet ile zabıta biriminde kullanılmak üzere 10 adet panel tip araç satın alınacağını
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Melikgazi Đlçesi yerleşim alanı bakımından planlı bir
şekilde hem büyümekte, hem de bu fiziki büyümeye paralel olarak nüfusu artmaktadır. 5
merkez ilçeyi barındıran Büyükşehir Belediyesi içerisinde toplam nüfusun % 50’sini
barındıran Melikgazi Belediyesi olarak, Kayserili hemşerilerimize daha etkin, seri ve verimli
hizmet sunabilmek için ihtiyaç duyuldukça yeni araçlar alarak hem araç parkımızı
genişletiyor, hem de yeniliyoruz. Yeni alacağımız araçlar ile hizmetin daha etkin ve verimli
olarak kısa sürede sunulmasını sağlayacağız. Alacağımız toplam 20 araç tamamen hizmet
aracı olup, hizmet kalitesini ve çıtasını yükselteceğiz. ” dedi.
10 adet panel tip araç, 6 kasalı kamyonet ile 4 kamyon olmak üzere toplam 20 aracın 4734
sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca satın alınacağını ifada eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, Đhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için ilgili birime başvurulacağı gibi
belediyenin WEB sitesinden de öğrenilebileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3859.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri Kaski Tkbl’nin En Fazla Sayı Atan
Takımı Oldu
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde, Kayseri Kaskispor, 459 sayı ile ligin en fazla basket
atan takımı oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında Kayseri Kaskispor, rakip
potalara 459 basket attı. Kayseri temsilcisi kendi potasında...

11 Kasım 2013 Pazartesi 11:03

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde, Kayseri Kaskispor, 459 sayı ile ligin en fazla basket
atan takımı oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında Kayseri Kaskispor, rakip potalara 459
basket attı. Kayseri temsilcisi kendi potasında ise 391 sayı gördü.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 12 puanla ikinci sırada bulunan Kayseri Kaskispor’da
Camille Little 6 maçta 86 sayı, Tanasha Lovely Wright ise 5 maçta 86 sayı ile en fazla basket
atan oyuncu oldu.
Nuria Martinez 4 maçta 18 asist yaparak takamın ligde 2. sırada yer almasında önemli katkıda
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3860.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

155 Polis Đmdat'a, 2013 Yılının Đlk 10 Ayında
400 Bin Đhbar Geldi
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğünce 2011 yılında 432
bin 334, 2012 yılında 471 bin 968, 2013 yılının ilk 10 ayında ise 400 bin 30 adet 155 çağrısı
karşılandı. 2013 yılı ilk 10 ayında elde edilen...
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Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğünce 2011 yılında 432
bin 334, 2012 yılında 471 bin 968, 2013 yılının ilk 10 ayında ise 400 bin 30 adet 155 çağrısı
karşılandı. 2013 yılı ilk 10 ayında elde edilen verilerde 155 hattına gelen çağrıların yüzde
39'unu asıllı çağrıların, yüzde 26'sını bilgi taleplerinin ve yüzde 35'ini de asılsız ve gereksiz
çağrıların oluşturduğu tespit edildi.

Đl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Hiç şüphesiz, acil çağrı hatlarına yapılan
gereksiz aramalar yüzünden çağrı operatörleri, mesailerinin bir kısmında bu tür aramalarla
uğraşmak zorunda kalmakta, hizmet verimini ve iş motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
Bunun yanında, hatlarda yoğunluğun yaşandığı yaz ayları, hafta sonları ve akşam saatleri gibi
vakitlerde yapılan gereksiz aramalar, telefonların sürekli meşgul kalmasına ve gerçekten
yardım bekleyen bireylerin polise daha zor ulaşmasına neden olmaktadır. Nitekim bu duruma
yönelik vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerle karşılaşılmaktadır. Meydana gelen aksaklığı
gidermek ve vatandaşlarımızın polise daha hızlı erişimini sağlamak için 155 Polis Đmdat
hattını arayarak asılsız ihbar, hakaret veya meşgul etmek amacıyla suiistimal edenlere 5326
sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca Đdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim
edilerek 182 Türk Lirası para cezası verilmesi yönünde Valilik Makamı'nın 24/09/2013 tarihli
olurları ile karar alınmıştır'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3861.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Erkilet, Kocasinan'la Kendini Aştı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilet'in Kocasinan'a bağlandıktan sonra coşarak
kendini aştığını, sadece nüfusunun yüzde 60'dan fazla arttığını söyledi.29 Mart 2009 Mahalli
Đdareler Seçimleri'yle Erkilet Beldesi'nin Kocasinan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilet'in Kocasinan'a bağlandıktan sonra coşarak
kendini aştığını, sadece nüfusunun yüzde 60'dan fazla arttığını söyledi.
29 Mart 2009 Mahalli Đdareler Seçimleri'yle Erkilet Beldesi'nin Kocasinan Belediyesi'ne
mahalle olarak bağlandığını hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, "Erkilet'in Kocasinan
Belediyesi'ne bağlanma kararı öncesi kaygı duyan kesimler, 2009 yılı sonu bile gelmeden
Erkilet'e sunulan hizmetleri görünce rahatladı. Belediyemizin hizmetleri ve çalışmalarıyla
Erkilet önemli yaşanabilir, hayatı kolay bir cazibe merkezi haline geldi" dedi.
Özellikle yapılan imar çalışmalarıyla yoğun bir hareketlilik yaşandığının altını çizen Başkan
Bekir Yıldız, "29 Mart 2009'da 15 bin civarında olan nüfus bugün 25 bine ulaştı. Bu rakam
yüzde 60'dan fazla bir artışı ifade ediyor. Daha önce mütevazi bir belediyeyle kendini idare
etmeye çalışan Erkilet'e, Kocasinan Belediyesi'nin gücüne kavuştuktan sonra sadece 2009 yılı
içinde acil ihtiyaçları için 25 milyon liralık asfalt yaptık. Diğer hizmetlerle ilgili
yatırımlarımızın oranı yüzde 90'ı geçti. Erkilet Kocasinan'la coştu, kendini aştı" diye konuştu.
Başkan Bekir Yıldız, Kuzey Çevreyolu, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversitesi,
Bölge Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Mobilya Kent, Yeni Şehir Hali, Yeni Gar, Yamula Barajı
gibi çok büyük ölçekli yatırımların da Kocasinan Bölgesi'nde yer almasının Erkilet'i gözde bir
yerleşim merkezi haline getirdiğini vurguladı. Başkan Bekir Yıldız, "Erkilet, Kocasinan
Belediyesi sınırlarına katıldıktan sonra şehir merkezine de çok yakın olması nedeniyle tercih

edilen bir bölge haline geldi. Çok kaliteli imar karakteri oluşturduk. Hizmetlerimiz de ihtiyaç
duyulan bölgelere çok süratli biçimde ulaştırılınca Erkilet çok farklı bir gelişim yaşamaya
başladı. Erkilet'teki gelişim, değişim ve yenilenme her geçen gün ivmesini artırarak devam
ediyor. Erkilet Kocasinan'la kendini aştı. Bu gelişim daha üst boyutlara ulaşacak" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3862.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Sahte Savcı Ve Polis Yakalandı
Vatandaşları, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan ve 50 bin TL dolandıran iki
kişi Kayseri Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kayseri
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı...
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Vatandaşları, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan ve 50 bin TL dolandıran iki
kişi Kayseri Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kayseri
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 23
yaşındaki H.U. ve 22 yaşındaki E.Ö.’nün yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.Zanlıların
yapılan sorgulamalarında Ankara, Mersin, Siirt, Rize ve Adapazarı illerinde olan mağdurları
yaklaşık 50 bin TL civarında dolandırdıkları ortaya çıktı.Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan
sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3863.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Emekli Personele Veda
Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kendi istekleriyle emekliye ayrılan personeli
makamında kabul ederek, hizmetlerinden dolayı plaket ve altın takdim etti.Đl Emniyet
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Đl Emniyet Müdürlüğü Akkışla...
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Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kendi istekleriyle emekliye ayrılan personeli
makamında kabul ederek, hizmetlerinden dolayı plaket ve altın takdim etti.Đl Emniyet
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Đl Emniyet Müdürlüğü Akkışla Đlçe Emniyet
Amirliğinde görevli Başkomiser Cengiz Öztoprak, Hassas Bölgeleri Koruma Şube

Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Muammer Yılmaz ve Bünyan Đlçe Emniyet
Müdürlüğünde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdurrahman Düzgün'ün kendi istekleri
üzerine emekliye ayrıldıklarını bildirdi.Açıklamada, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın,
emekliye ayrılan 3 personeli makamında kabul ederek, kendilerine görev yaptıkları süre
içerisinde vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı plaket ve altın takdim ettiği de belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3864.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Bunalıma Giren Kadın Đntihara Teşebbüs Etti
Kayseri'de, bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın ilaç içerek intihara teşebbüs etti.Edinilen
bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Örnekevler mahallesinde meydana gelen olayda, bunalıma
girdiği öne sürülen 43 yaşındaki H.G. evde bulunan...
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Kayseri'de, bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın ilaç içerek intihara teşebbüs etti.Edinilen
bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Örnekevler mahallesinde meydana gelen olayda, bunalıma
girdiği öne sürülen 43 yaşındaki H.G. evde bulunan ilaçları içerek intihar etmek istedi.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri H.G.'yi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3865.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Zincidere'de Asfaltsız Yol Kalmıyor
Yenilenerek kapasitesi artırılan asfalt üretim tesisiyle Talas'ta bu yıl büyük hamleler yapan
Talas Belediyesi, Zincidere mahallesinde asfaltı olmayan yol bırakmıyor.Asfalt çalışmalarının
sürdüğü yerlerle ilgili bilgiler veren Talas Belediye...
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Yenilenerek kapasitesi artırılan asfalt üretim tesisiyle Talas'ta bu yıl büyük hamleler yapan
Talas Belediyesi, Zincidere mahallesinde asfaltı olmayan yol bırakmıyor.
Asfalt çalışmalarının sürdüğü yerlerle ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım, Zincidere'ye yakışır bir meydan için çalıştıklarını ve burayla birlikte mahalleye
girişlerden Güler Sabancı, Dereboyu caddesi ve bağlantı yollarında yaklaşık 2 kilometre
uzunluğunda sıcak asfalt serildiğini söyledi.
Başkan Yıldırım, yüksek kapasiteli üretim tesisinin Talas'ın geleceğine yatırım olduğunu
belirterek, "Bu sayede bu yıl bütün mahallelerimizde şimdiye kadar görülmemiş sıcak ve satih
asfalt yapıyoruz" dedi. Yeni bağlanan mahallelerin artık tozdan çamurdan kurtulduğunu ifade
eden Başkan Yıldırım, "Anadolu'da bir tabir vardır; alet işler el övünür diye. Biz de
hamdolsun yeni asfalt üretim tesisimizle Talasımızın geleceğine yetecek bir yatırım yaptık.
Đlçemize hayırlı olsun. Böylelikle bu yıl Talas asfalt bereketi yaşıyor. Tarihinde görülmemiş
düzeyde ilçemizde asfalt hizmeti gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3866.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri Şeker’den Yurt Öğrencilerine Aşure
Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımına devam eden Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri
Hunat Camii ve Boğazlıyan’ın ardından dün de, Kayseri Melikgazi Kız Yurdu öğrencilerine
aşure dağıtarak, Muharrem Ayı etkinliklerine devam etti.Kayseri...
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Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımına devam eden Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri
Hunat Camii ve Boğazlıyan’ın ardından dün de, Kayseri Melikgazi Kız Yurdu öğrencilerine
aşure dağıtarak, Muharrem Ayı etkinliklerine devam etti.
Kayseri Melikgazi Kız Yurdu’nda düzenlenen aşure dağıtım programına, Yurt Kur Bölge
Müdürü Necmettin Altan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Genel Müdür
Yardımcıları, Yurt Müdürü Đnci Çankaya ve yurt öğrencileri katıldı.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci
Yurdu'nun talebi üzerine hazırlanan 1500 kişilik aşurenin, yapılan etkinlik ile öğrencilere
dağıtıldığını belirterek, “Kayseri Şeker Fabrikası olarak, Kız Öğrenci Yurdumuzla birlikte
toplamda 25 bin kişiye aşure dağıtmış olduk. Bu uygulamamız ile Kayseri Şeker Fabrikası
ailesi olarak büyük mutluluk duyduk. Yine bu etkinlikler çerçevesinde de Gemerek,
Yeniçubuk, Bünyan ve Yeşilhisar bölgelerimizde de Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtmaya
devam edeceğiz. Bu programlarımız ile aslında halkımız ile iç içe olduğumuzu göstermeyi
hedefliyoruz. Umarız bu uygulamamız geleneksel bir hale gelir ve Kayseri Şeker Fabrikası
artık halkı ile daha da kenetlenir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3867.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Đlçe Müftüleri Toplantısı Sarız'da Yapıldı
Kayseri ilçe müftüler toplantısı Kayseri il müftüsü Ali Maraşlıgil başkanlığında Sarız’da
yapıldı.Her ay düzenli olarak yapılan Kayseri ilçe müftüler toplantısı Kayseri il müftüsü Ali
Maraşlıgil başkanlığında Sarız’da...
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Kayseri ilçe müftüler toplantısı Kayseri il müftüsü Ali Maraşlıgil başkanlığında Sarız’da
yapıldı.
Her ay düzenli olarak yapılan Kayseri ilçe müftüler toplantısı Kayseri il müftüsü Ali
Maraşlıgil başkanlığında Sarız’da yapıldı.
Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, toplantı öncesinde Sarız Kaymakamı Mustafa Mendeş’i
makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Sarız Đlçe Müftülüğü’ ne geçen Maraşlıgil, burada
Đl Müftü Yardımcıları ve ilçe müftüleriyle bir araya geldi. Toplantıda yaklaşan umre dönemi
ve kayıtları ile ilgili işlemler görüşüldüğü bildirildi.
Toplantıdan sonra verilen öğle yemeğinde ilçe ve köylerde görev yapan imamlarla bir araya
gelen Maraşlıgil, davetlilerle sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3868.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri Spor Adamları Derneği, Gazeteciler
Cemiyetini Ziyaret Etti
Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halim Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya ile görüştü.Ziyarette
konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya,...
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Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halim Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya ile görüştü.

Ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Türk sporunun
gelişmesi için çaba sarf etmiş, yokluklara rağmen aşkla ve şevkle işlerini yürüten spor
adamlarının bir araya gelerek dernek kurmalarından mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Altınkaya, ''Bundan 30 sene evvel mesleğe yeni başladığım yıllarda maçları izlemek için
çekilen sıkıntıları biliyorum. Tozlu sahaların yanında pişirilen köftenin kokusunu alarak,
cebinde parası olmadan o insanlar, görevlerini aşkla, şevkle yaparlardı. Tabii Kayseri o
günlerden bugünlere geldi ve Kayseri futbolundan kayağına, basketbolundan diğer branşlarına
kadar sporun her türlüsünün yapıldığı bir şehir oldu'' dedi.
Altınkaya, önemli olanın, insanın sağlığı olduğunu vurgulayarak, ''Her yaştaki insanın
yapacağı sporlar var. Kimi yürüyerek yapacak bu sporu kimi de tabii hocalarının belirleyeceği
aktiviteleri gerçekleştirecek. Bunu yapacak olanlar da spor adamlarıdır. Zaten cemiyet olarak
Spor Adamları Derneği ile iç içeyiz ve onların yapacakları faaliyetleri destekleyeceğiz''
ifadelerini kullandı.
Kayseri Spor Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halim Demir de, derneğin 2013
yılında yeni kurulduğunu ve Kayseri ile Türk sporunda derin izler oluşturmuş spor
adamlarının bir araya geldiğini kaydetti. Demir, ''Dernek üyelerimiz, tüzüğümüzde
bulunmamasına rağmen bir Hatıra Ormanı oluşturmak istiyodrlar. Bu çok güzel bir öneri ve
bunu gerçekleştirmek istiyoruz'' diye konuştu.
Demir, şehri futbolda Spor Toto Süper Lig'de temsil eden Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor
taraftarlarına da seslenerek, ''Biz hem Kayserisporumuzu hem Erciyessporumuzu hem de
diğer amatör sporlarımızı çok seviyoruz. Seven insan sevdiğine toz konmasını istemez. Biz de
sevdiğimiz takımlarımızın puan tablosundaki yerlerine bakıp onları yalnız bırakmayalım. Hep
destek olalım, sevgiyle ve hoşgörüyle kucaklayalım. Ayrıca, tribünlerde maç izlerken
yanımızda, sağımızda, solumuzda, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız var. Kötü
tezahürat yapmayalım. Atalarımız, 'Dalından kopan yaprağın kaderini rüzgar tayin eder'
demişler. Biz de çocuklarımıza sahip çıkalım, iyi bir eğitimle ve sevgiyle onları yetiştirelim.
Onlara kötü örnek olmayalım'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3869.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Esder Mhp Talas Đlçe Teşkilatını Ziyaret Etti
Esnaf Sanatkârlar Derneği (ESDER) MHP Talas Đlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette
konuşan Dernek Başkanı Adem Evci, MHP Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir’e
hayırlı olsun temennisinde bulundu.Esnaf Sanatkarlar Derneği MHP Talas...
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Esnaf Sanatkârlar Derneği (ESDER) MHP Talas Đlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette
konuşan Dernek Başkanı Adem Evci, MHP Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir’e
hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Esnaf Sanatkarlar Derneği MHP Talas Đlçe Teşkilatını Ziyaret Etti. Milliyetçi Hareket Partisi
Talas Đlçe Teşkilatı binasında gerçekleşen ziyaret sırasında Esder Yönetim Kurulu Üyeleri,
MHP Talas Đlçe Başkanı Mehmet Erhan, Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir ve
MHP Talas Kadın Kolları Üyeleri yer aldı.Esder'in faaliyetleri hakkında bilgiler veren
Başkanı Evci, "ESDER olarak amacımız, esnaf ve sanatkârlarımızın projelerine ve
çalışmalarına destek olabilmek. Şu ana kadar gördüğümüz ilgi ve esnaflarımızın bizlere
ilettiği sorunları, daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Bu noktada Milliyetçi Hareket
Partisi Talas Đlçe Teşkilatına desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz." diyerek teşekkür
plaketi verdi.Teşekkür plaketini alan MHP Talas Đlçe Başkanı Mehmet Erhan, "Amacımız,
daha iyi bir Talas. Yaptığınız çalışmalardan dolayı biz de sizlere teşekkür ederiz." dedi.
Başkan Evci, ziyaret sırasında Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir'i de tebrik
ederek başarılar diledi.
MHP Talas Belediye Başkan Erkan Kandemir ise amaçlarının hizmet etmek olduğunu
belirterek, "Daha iyi bir Talas için çaba göstereceğiz. Talas'ta özellikle esnafın yaşadığı
sorunları yerinde tespit ettik. Bu sorunlara çözüm olacak projelerimiz de hazır. Bizler
verdiğimiz emaneti geri alacak ve hizmet için çalışacağız. Talas esnafı için yapacağınız
çalışmalarda üzerimize düşen noktalarda yanınızdayız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3870.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

British Council Agü'yü Ziyaret Edecek
Đngiltere Konsolosluğuna bağlı olarak çalışan, Đngiltere’nin diğer ülkelerle kültürel ilişkilerini
geliştirmekle görevli bir kuruluş olan British Council’ın dünyayı gezen iki katlı otobüsü
Routemaster AGÜ Sümer Kampüsü’nü...
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Đngiltere Konsolosluğuna bağlı olarak çalışan, Đngiltere’nin diğer ülkelerle kültürel ilişkilerini
geliştirmekle görevli bir kuruluş olan British Council’ın dünyayı gezen iki katlı otobüsü
Routemaster AGÜ Sümer Kampüsü’nü ziyaret edecek. Birleşik Krallık Hükümeti ile birlikte
yürütmekte olduğu “Great” kampanyası çerçevesinde Đngiltere’nin simgelerinden biri otobüs,
Sümer Kampüsü’nü 15 Kasım 2013 Cuma günü 13:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edecek.
Ziyaret çerçevesinde British Council yetkilileri, saat 15:00’da Sümer Kampüsü Gençlik
Alanı’nda öğrenciler ile akademik personele, Đngiltere ile iş ortaklıkları, eğitim olanakları ve
vizelerle ilgili sunum yapacak. Ziyarette ayrıca www.educationuk.org/turkey internet
sayfasında düzenlenecek yarışma ile sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Dünya
turuna çıkan çift katlı kırmızı otobüsün Türkiye’de yaklaşık bir ay boyunca sadece 8 ilde şehir
merkezleri ve üniversite kampüslerini ziyaret edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3871.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu’na Çok
Amaçlı Spor Ve Sosyal Tesis Salonu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak eğitim ve öğretime destek
verdiklerini hatırlatarak “Eğitimde sadece öğrencilere bire bir yardım yapmıyoruz. Aynı
zamanda eğitim gördükleri binalarda yani okullarında çalışmalar...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak eğitim ve öğretime destek
verdiklerini hatırlatarak “Eğitimde sadece öğrencilere bire bir yardım yapmıyoruz. Aynı
zamanda eğitim gördükleri binalarda yani okullarında çalışmalar yaparak, sağlıklı ve çok
amaçlı birer eğitim yuvası olmasına destek sağlıyoruz “ dedi. Yıldırım Beyazıt
Mahallesindeki Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu’na çevre, iç donanım ve açık alan spor
tesisi çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Vali Saffet Arıkan Bedük
Orta Okulunda yeni bir çalışma ile çok amaçlı kapalı sosyal ve spor tesisi yaptırıldığını
söyledi. Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu’nda öğrencilerin bundan böyle her mevsim
spor karşılaşmaları yapabileceklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 440 m2 kapalı
tesis içerisinde basketbol sahası bulunduğunu kaydetti. Yapılan bu salonun bir bakıma bölge
eğitim salonu olacağını, çünkü 5 çevre okulunda bu salondan ortak yararlanacağını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, çok amaçlı spor ve sosyal tesis salonunun cephe yalıtımlı ve
merkezi ısıtmalı olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3872.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kto Başkanı Hiçyılmaz Tobb Ticaret Odaları
Konsey Toplantısına Katılacak
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 12-13 Kasım tarihlerinde
iki ayrı önemli toplantıya katılmak üzere Kayseri dışına çıkacak.Başkan Hiçyılmaz, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen TOBB...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 12-13 Kasım tarihlerinde
iki ayrı önemli toplantıya katılmak üzere Kayseri dışına çıkacak. Başkan Hiçyılmaz, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen TOBB Ticaret Odaları Konsey toplantısı ve
Türkiye Kalite Derneği tarafından Đstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan
“Mükemmelliği Paylaşmak” temalı 22. Kalite Kongresi’ne katılacak. TOBB Ticaret Odaları
Konsey Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Hiçyılmaz, 12 Kasım’da Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği tarafından düzenlenen TOBB Ticaret Odaları Konsey toplantısına katılacak.
Başkan Hiçyılmaz, ayrıca, 13 Kasım tarihinde Türkiye Kalite Derneği tarafından Đstanbul
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “Mükemmelliği Paylaşmak” temalı 22. Kalite
Kongresi’ne de iştirak edecek. Hiçyılmaz, Kongre'de; sektör, büyüklük ve olgunluk
seviyesinden bağımsız olarak her kuruluş için hayati önem taşıyan “bir yönetim sisteminin
kurulması ve işletilmesi konusunda” Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik
Modeli'nin rehberliğinde tartışma gerçekleştirileceğini belirtti. Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret
Odası olarak kalite ve akreditasyona yönelik çalışmalara hız verdiklerini ve yakın zamanda
yapılacak kalite ve akreditasyon denetime en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti. Başkan
Hiçyılmaz, “Đstanbul’da katılacağımız ‘Mükemmelliği Paylaşmak’ temalı 22. Kalite
Kongresi’nde Kayseri Ticaret Odası olarak yapmış olduğumuz çalışmaları değerlendirme
fırsatı bulacağız. Bu kongreden elde edeceğimiz veriler ışığında, Kayseri Ticaret Odası’nın
kaliteye yönelik yapmış olduğu çalışmalarda daha fazla gelişme sağlayacağımıza inanıyoruz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3873.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Büyükşehir Yolları Yeniledi
Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir-Đldem ve Üniversite-Talas raylı sistem güzergahında
bulunan yolları yeniliyor. Çift yönlü olarak toplam 30 km'yi bulan yolun 25 km.lik kısmı
tamamlanırken kalan kısmın ay sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.Ray...
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Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir-Đldem ve Üniversite-Talas raylı sistem güzergahında
bulunan yolları yeniliyor. Çift yönlü olarak toplam 30 km'yi bulan yolun 25 km.lik kısmı
tamamlanırken kalan kısmın ay sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.Ray döşeme çalışmaları
tamamlanan Üniversite ve Beyazşehir-Đldem raylı sistem hattında sinyalizasyon ve
elektrifikasyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da araç trafiğini rahatlatmak
amacıyla yol yenileme çalışmaları yapılıyor. Elektrik, su, kanalizasyon, telefon ve doğalgaz
altyapılarının tamamlanmasının ardından yol yapım malzemeleri serilen ve stonmastik asfaltla
kaplanan yollar ile araç trafiği daha hızlı ve güvenli hale geldi.
Her iki güzergahtaki 25 km.lik yol yapım çalışması için toplam 110 bin ton asfalt kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3874.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Tarihi Kentler Birliği'nden Đncesu'ya 2 Ödül
Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği kültürel mirası koruma ve proje uygulamalarını
özendirme yarışmasında, Đncesu Belediyesi, 2 projesiyle ödül aldı.Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen Tarihi Kentler Birliği...
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Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği kültürel mirası koruma ve proje uygulamalarını
özendirme yarışmasında, Đncesu Belediyesi, 2 projesiyle ödül aldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen Tarihi Kentler Birliği ödül
töreninde, 400 üye belediye içinden proje ve uygulama yarışmasına katılarak dereceye giren
belediyelere ödülleri verildi. Proje yarışmasında Đncesu Belediyesi adına ödülü, Đncesu
Belediyesi Fen Đşleri Müdürü Ersel Elcuman aldı.
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ödül aldıkları 2 proje ile ilgili bilgiler verdi.
Karayol, Đncesu Belediyesi olarak 5 eski mahallenin sit alanı olarak belirlendiğini, bu
mahalleleri koruma amaçlı imar planlarının hazırlık çalışmalarının devam ettiğini, bu
kapsamda tarihi ve tescilli konakların restorasyon çalışmalarına da büyük önem verdiklerini
bildirdi. Şu ana kadar 4 konağın restorasyon çalışmalarının bitirildiğini kaydeden Karayol,
''2014 yılında da 2 proje sunacağız. Tarihi Kentler Birliği'ne Kemerli Konak ve Düvenci
Konağı ile ilgili olarak hazırlayıp sunduğumuz projelerimiz, ödüle layık görüldü. Bu
durumdan son derece memnun olduk. Geçmişimize sahip çıkmak adına, geçmişimizi bizden
sonraki kuşaklara taşımak adına yapılan bu çalışmaları takdir ediyor, önemsiyor ve bu konuda
emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3875.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Adnan
Evsen
Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Adnan Evsen, düzce Depremi’nin yıl
dönümünde yaptığı açıklamasında, “deprem bölgelendirme haritası değişmelidir” dedi.Evsen,
“Bundan tam beş yıl önce 12 Kasım 2008 günü, saat...
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Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Adnan Evsen, düzce Depremi’nin yıl
dönümünde yaptığı açıklamasında, “deprem bölgelendirme haritası değişmelidir” dedi.

Evsen, “Bundan tam beş yıl önce 12 Kasım 2008 günü, saat 16.03’te 4,9 Richter
büyüklüğünde gerçekleşen “Güneşli Depremi” Kayseri kentinin 1940 yılındaki Erciyes ve
Yeşilhisar depremlerinden sonra son aletsel dönemin en büyük depremidir. 240 yılı, 1205 ve
1717 yılı Kayseri merkezli, 1835 yılında ise Develi merkezli depremler ile son yıllarda
meydana gelen depremlerde göstermektedir ki şehrimiz; bir deprem kentidir” ifadesinde
bulundu.
Evsen, “Yine; 12 Kasım 1999 yılında Düzce merkezli 7,2 büyüklüğünde meydana gelen
depremin şiddeti, ülke sınırları aşarak Ukrayna’da bile hissedilmiştir. Düzce depreminde 845
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” diyerek, “MTA tarafından 2012 yılında yayımlanmış
olan "Türkiye Diri Fay Haritası" na göre; ülkemizi etkisi altına alan diri fayların sayısı 150
iken; yapılan güncelleme çalışmaları ile bu sayı 326 olmuştur. Söz konusu 326 adet olan diri
faylar, alt segmentleri ile birlikte değerlendirildiğinde deprem üretebilecek fay sayısının
yaklaşık 485 adet olduğu ortaya çıkmaktadır. Güncellenen diri fay haritasına göre; Kayseri ve
yakın civarını etkileyecek yeni bir fay ortaya konuldu. Bu fayın literatürdeki adı “Sarız fayı’
dır” diye konuştu.
Evsen açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“SARIZ FAYI’ nın aktif ve yaklaşık 200 km uzunluğunda olması “TEK PARÇALI” olması
göz önüne alındığında Kayseri ve ilçelerine ait “Deprem Bölgelendirme Haritası” nın
muhakkak değişmesi gerekmektedir. Kayseri, Sarız, Pınarbaşı, Bünyan, Yahyalı Tomarza,
Develi bata olmak üzere “Deprem Bölgelendirme Haritası” 2. Derece deprem bölgesine
dönüştürülmelidir. Sarız Fayı; Sarız ilçe merkezinden, Tomarza, Yahyalı ve Develinin 40 km,
Kayseri il merkezinin ise 80 km yakınından geçmektedir.
ULUSAL DEPREM STRATEJĐSĐ VE EYLEM PLANI UYGULANMIYOR
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2012 yılında yapılan ve
yıllara sari olarak peyderpey bitirilmesi planlanan eylem planı uygulanamıyor. 2012 Yılında
başlayıp, 2013 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanan “Ulusal veya yerel ölçekte zayıf ve
kuvvetli gözlem ağları işleten kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon
sağlanarak ortak işletim ve paylaşım esaslarının belirlenmesi, çalışmalarda kullanılacak
yöntem, araç-gereç, değerlendirme ve ilgilileri bilgilendirme esaslarının belirlenmesi, başta
depremler olmak üzere tüm afetler öncesi ve sonrasında yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi
ve toplumun doğru olarak bilgilendirilmesi, paleosismolojik, sismotektonik ve jeodezik
haritaların oluşturulması” iş ve eylemleri yapılmamıştır.
DEPREM SENARYOSU YAPILMADI
Yine, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2012 yılında yapılan
eylem planında 2013 yılında bitirilmesi planlanan “deprem risk analizleri ve deprem
senaryosu esasları ile birlikte yerel ölçeklerde deprem ve depremin zincirleme etkileri ile
oluşabilecek risklerin analizi, değerlendirilmesi ve azaltılması konusunda ilke, yöntem ve
uygulama esasları belirlenecek ve yerel yönetimler için yol gösterici kılavuz yayınlar,
depremlere duyarlı kentsel ve kırsal alanlarda pilot yerleşim merkezleri kurularak risk azaltma
planları uygulamaya geçilmesi” planlanmasına rağmen 2013 yılı sonunda ortada böyle
“Deprem Senaryosu” maalesef yoktur.
ZORUNLU DEPREM SĐGORTASI YAYGINLAŞMADI
587 sayılı KHK’nın yasalaşması, zorunlu deprem sigortasının kontrolünde etkinliğin
arttırılması, DASK’ın ve sigorta sektörünün, bilimsel çalışmalar dahil olmak üzere, depremle
ilgili çalışmalarda daha çok rol alması sağlanmasının eylem planında yer almasına rağmen
istenilen maksat hasıl olmamıştır.
Yukarıda belirtilen hususların yanında afetlerde sağlık organizasyonunun sağlanması, riskli
birey grupları için özel düzenleme yapılması, tüm illerde hastane afet planlarının hazırlanması
konusundaki hazırlıklar, eylem planındaki süre içerisinde ya yapılmamış veya yetersiz olarak
gerçekleşmiştir.

EYLEM PLANLARI YAPILIR, FAKAT PLANA UYULMAZ
Ülkemizde başta doğal afetler ve depremler olmak üzere birçok plan yapılmaktadır. Ulusal
Deprem Stratejisi ve Eylem Planı da (2012-2023) yılları arasında yapılmasını öngören bir
takım iş ve yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. Yukarıda kısaca bahsedilen 2012-2013
yılları arasında yapılması gerekli olan iş ve eylemlerde göstermektedir ki, ülkemizde eylem
planları yapılır fakat uyulmaz anlayışının doğruluğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.
YAPI GÜVENLĐĞĐ DENETĐM DIŞI
Etkin ve bütünlüklü bir yapı denetim sistemi, arsanın imar parseline dönüştüğü aşamadan
başlamak üzere “parametreleri iyi belirlenmiş zemin ile bu zemin üzerine yapılmış afete karşı
güvenli yapı” süreçlerini denetleyecek bir sistematiğin oluşturulması ile mümkün
olabilmektedir. Ancak, ülkemizde halen bu bakış açısı gelişmemiştir. Yapı Denetim Sistemi
“bina inşasının denetimine” indirgenerek işletilmiş, temel ve zemin etütleri kapsamında
yapılan “jeolojik-jeoteknik araştırmalar” denetim süreçlerinin dışında bırakılmıştır.
Bu sonuç itibariyle, her yönüyle etkin ve güvenli bir denetim sisteminin doğru tanımlar
üzerinden yeniden kurulması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu bilinci anlayışında, unutmadan ve rehavete kapılmadan
devlet ve birey olarak asgari sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3876.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri'de Bulunan Şüpheli Madde Emniyete
Götürüldü
Kayseri’de bulunan şüpheli madde, bomba imha uzmanları tarafından Emniyet Müdürlüğüne
götürüldü.Kayseri-Malatya karayolunun 20. kilometresinde elips şeklinde bir cismin içinde
bulunan turuncu renkli sıvı, olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının...

12 Kasım 2013 Salı 14:52

Kayseri’de bulunan şüpheli madde, bomba imha uzmanları tarafından Emniyet Müdürlüğüne
götürüldü.
Kayseri-Malatya karayolunun 20. kilometresinde elips şeklinde bir cismin içinde bulunan
turuncu renkli sıvı, olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı kısa önceleme
sonrasında delil torbasına konuldu.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen yabancı cismin, Cumhuriyet Savcılığının izni ile Ankara’ya
gönderilebileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3880.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Talas'tan Acil Sağlık Hizmeti
Talas Belediyesi sağlık alanında önemli bir yatırım için kolları sıvadı. Mevlana mahallesinde
inşaatına başlanan 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi binasının bu yıl hizmete girmesi
planlanıyor.Talas 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezinin...
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Talas Belediyesi sağlık alanında önemli bir yatırım için kolları sıvadı. Mevlana mahallesinde
inşaatına başlanan 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi binasının bu yıl hizmete girmesi
planlanıyor. Talas 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezinin temeli Mevlana mahallesi Halefhoca
Caddesi üze-rinde atılarak inşaat çalışmalarına başlandı. Đlçenin bütün ihtiyaçlarına duyarlı
olduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere
her alanda hizmet verdiklerini söyledi. Talas'ın en önemli ihtiyaçlarının başında acil sağlık
hizmetinin geldiğini ifade eden Başkan Yıldırım, "Halka en yakın kurum yerel yönetimlerdir.
Hangi kurumda ihtiyaç varsa belediyeye başvuruluyor. Özellikle sağlık ve eğitimle ilgili arsa
ve benzeri ihtiyaçlarla ilgili çalışmalarımız oluyor. Đlçemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi
de 112 acil sağlık hizmetiydi. Allah lazım etmesin ama lazım olduğunda çok önemli bir
hizmettir. Dakikalar hatta saniyeler çok kıymetlidir. Şehir merkezinden gelecek bir araç
yerine ilçemiz içerisinden gelecek ekibin intikali çok daha önemlidir. 112 Acil ve Aile Sağlığı
Merkezini çok kısa bir zamanda tamamlayıp Sağlık Müdürlüğümüze sunulmak üzere
devredeceğiz." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3881.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri’de Trafik Kazası: 1 Ölü
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre,
Kocasinan ilçesine bağlı Kalkancık köyü yakınlarında meydana gelen olayda H.K.’nın
kullandığı kamyonun, F.O.’nun kullandığı otomobilin tamponuna...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre,
Kocasinan ilçesine bağlı Kalkancık köyü yakınlarında meydana gelen olayda H.K.’nın
kullandığı kamyonun, F.O.’nun kullandığı otomobilin tamponuna çarptığı öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan F.O.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği,
olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3882.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri Gaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora:
Kayseri Gaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, doğalgazın güvenilir bir yakıt olduğunu ancak
gerekli bakımların ihmal edildiği takdirde istenmeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini
söyledi.Yaklaşan kış ayları ile birlikte doğalgaz kullanımı...
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Kayseri Gaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, doğalgazın güvenilir bir yakıt olduğunu ancak
gerekli bakımların ihmal edildiği takdirde istenmeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini
söyledi.
Yaklaşan kış ayları ile birlikte doğalgaz kullanımı hakkında vatandaşa bilgiler veren Kayseri
Gaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, doğalgazın güvenilir olduğu kadar istenmeyen
sonuçlarda doğurabilen bir yakıt olduğunu söyledi. Kış aylarında baca temizliğinin mutlaka
yapılması gerektiğini söyleyen Bora, “Özellikle gerekli bakımlar lütfen yapılsın. Doğalgaz her
ne kadar güvenli kullanıldığında en güvenli yakıt olmasına rağmen eğer bir takım ihmaller üst
üste gelirse istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle kullandıkları sistemlerin, bacaların
temizlik ve bakımları yapılmış olursa ve kışın kullanma kurallarına riayet edilirse inşallah
kazasız belasız bir kış geçirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.
Şehrin doğuya doğru genişlediğini söyleyen Hasan Yasir Bora, “Kayseri’ye doğalgaz şuan
Boğaz Köprü tarafından giriyor. Orada BOTAŞ hatlarından teslim alıyoruz. Ve tüm
Kayseri’ye tüm doğalgaz oradan geliyor. 2014’de yeni bir giriş noktası daha da yapacağız. Bu
şehrin doğu tarafında olacak. Böylece hem arz güvenliğini sağlayacağız hem şehir özellikle
doğuya doğru büyüyor. Oralarla ilgili önümüzdeki günlerde oluşabilecek sorunları da
şimdiden gidermiş olacağız. Oraya yeni bir şehir giriş istasyonu yapacağız” dedi.
Ocakların altının en kısık seviyede tutulduğunda kullanılan doğalgazı sayacın ölçmeme gibi
bir durum olabileceğini dile getiren Genel Müdür Bora, “Kullanılan tüm sayaçların ölçebildiği
minimum ve maksimum bir ölçü var. Her sayaç tipinin farklı bir değeri var. Projeler
yapılırken bunlara dikkat ediliyor. Bir tüketim noktasında doğalgaz tüketimine uygun sayaç
konuluyor. Eğer bir sıkıntı varsa özellikle ocakların en küçük gözünün en kısık ateşte
kullanıldığı durumda bu sayaçların ölçmeme gibi bir durumu olabiliyor. Buda bu işin kayıp
kaçak kısmında yer alan kısmı” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3883.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri’de Şüpheli Bir Madde Daha Bulundu
Kayseri’de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolun kenarında elips şeklinde bir cismin
içinde turuncu renkli bir sıvı buldu.Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan
kontrolde, Kayseri-Malatya karayolunun kenarına poşet içinde...
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Kayseri’de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolun kenarında elips şeklinde bir cismin
içinde turuncu renkli bir sıvı buldu.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Kayseri-Malatya
karayolunun kenarına poşet içinde atılan bir madde bulundu. Bulunan madde Kayseri Đl
Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.
Elips şeklindeki cismin içinde turuncu renkli bir sıvı bulunduğu öğrenildi.
21 Eylül tarihinde aynı yerde yapılan uygulamalarda, biri Suriye uyruklu 3 kişi roket başlığına
benzeyen bir cisim içinde kırmızı bir sıvı ile yakalanmıştı.
Bulunan sıvı, Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri tarafından incelenmiş ancak detaylı
incelemenin yapılması için Ankara’ya götürülmüştü. Gözaltına alınan 3 kişi ise çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3884.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

“ĐKĐ OSMAN ĐLE KAVGALI BĐR NESĐL
ĐSTEMĐYORUZ”
KĐMDER Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Halil Yüzgeç; “Bu Millettin H.z. Osman’ı ve
Osman Gazi’si ile yani bu memleketin iki Osman’ı ile kavgalı olan hiçbir değerin başarılı
olma şansı yok.”
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KĐMDER Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Halil Yüzgeç ile yaptığımız söyleşinin odağında hep
gençler vardı. Yüzgeç, geleceğin inşasını merkeze oturtarak yapmak istediği çalışmalarda
gençler üzerine özel çalışmalar yapmayı hedefliyor. Dün yayınlanan söyleşimizde de
Yüzgeç’in gençler üzerinde yapılacak çalışmaları ne kadar önemsediğini okumuşsunuzdur.
Söyleşimizin bugünkü kısmında da Yüzgeç, yine genç nesiller üzerinden 40 yıl sonrasını nasıl
inşa edilmesi gerektiği ve bu süreçte hangi yaklaşımların sergilenmesi gerektiğini ortaya
koyuyor. Yüzgeç bu süreçte önemli bir tespiti de bizlere sunarak Đki Osman’ı (H.z. Osman ve
Osman Gazi) ayakta tutacak bir neslin yetişmesi için çaba harcayacaklarını söylüyor. Buyurun
söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim.
Đdeal gençliğin hangi değerleri taşımalarını bekliyorsunuz?
Bu Millettin H.z. Osman’ı ve Osman Gazi’si ile yani bu memleketin 2 Osman’ı ile kavgalı
olan hiçbir değerin başarılı olma şansı yok. Biz bu iki Osman’la kavgalı bir nesil istemiyoruz.
Bizim milletimizin özünde de aslında olanda budur. Đki Osman’ı da ayakta tutacak bir genç
neslin de ayağa kalktığını görüyoruz. Biz aslında mevcut gençlerin böyle olduğu
kanaatindeyiz. Bizim herkesle ayrıştığımız yer gençleri H.z. Osman veya Osman Gazi
yapmaya çalışmayacağız. Biz gençlerimizin mevcut durumunu korumaya çalışacağız. Bu
farklı bakış açımız gençler arasında da geniş yankı buluyor.
Törpülenmiş aşklarımızın gençlerin gözlerinde olduğunu görüyoruz. Gençleri Đyi kanalize
ederseniz dünyayı ayağa kaldıracak bir fetih ordusunu da görebilirsiniz. Gençlerin önündeki
fren olmayı bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı da bunu öngörerek yapıyoruz.
Gençler üzerine yaptığınız çalışmaların yansıra birazda KĐMDER olarak toplumsal
çalışmalarınızdan da bahseder misiniz?
Geçen sene 300 okulun üzerinde bir katılımla ortaokul birinci sınıf öğrencilerine Siyer-i Nebi
yarışması yaptık. Bunu yaparken H.z. Peygamberin toplum gündemine yeniden inmesini
sağlamaya hedefledik. Bizden beklenen 15-20 imam hatip okulu arasında bunu
gerçekleştirmekti. Fakat biz bu yarışmayı Kayseri geneline yaydık.
2., 3. ve 4. sınıflarda biz temel dini bilgiler yarışması koyuyoruz. Bir de siyer nebi ve Kur’an’ı
Kerim meal yarışması yapıyoruz. 4 yıl bizim yarışmalarımıza katılıp gayret gösteren bir
öğrenci iyi bir temel dini eğitim almış oluyor.
Bu sene Temel Dini Bilgiler Yarışmasının ikincisini yapacağız. 12 bin temel dini bilgiler
kitabı dağıtacağız. Aynı zamanda yine Siyer-i Nebi yarışması yapmaya devam edeceğiz.
KĐMDER olarak gençlerimize bu yarışmaları yapmaya devam edeceğiz.
Daha önce yaptıklarınızı gelenekselleştirecek misiniz?
Üzerinde durmamız gereken bir zirve var. Erciyes’te yaptığımız imam hatip zirvesi fikri
çalışması tamamen bize ait. Bu çalışmamızda çok büyük destek aldık. Türkiye’de 5 büyük
dernek olan Đlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, ÖNDER, Đlim Yayma Vakfı ve Ensar’ın
destekleriyle büyük bir çalışma yaptık. Bu çalışma ile ilgili ana hedefimiz çok adam toplamak
değildi ama hedefimiz bu büyük derneklerle birlikte geleceğin inşası için söyleyeceği olanları
bir araya getirip 40 yıl sonrasını inşa etmekti. Bu planlamayı paylaştık ve çok ciddi geri
dönüşümler aldık. 250’nin üzerinde il başkanları ve 20’nin üzerinde milletvekili katıldı. Orada
40 yıl sonrasının imam hatibi konuşuldu. Onunla ilgili ciddi bir raporlama yapıldı ve
kitaplaştırıldı. Ancak bu çalışmayı kamuoyuna açmadık.
Kamuoyuna ne zaman açmayı düşünüyorsunuz?
Belki 40 yıl sonra kamuoyu ile paylaşabiliriz. Bu kitap Milli Eğitim Bakanı’na ve Başbakan’a
sunuldu. Oradan bir kısım yol haritası çıkarıldı. Böyle bir çalışma amacına da ulaşmış oldu.
Bu sene Erciyes Zirvesi’ni gençlik zirvesi olarak yapmayı planlıyoruz. Türkiye’de imam
hatiplilerin tamamını ya da tüm gençleri Erciyes’te toplamaya çalışacağız.
Đlkinden farklı bir konsepte mi olacak?
Tamamen farklı bir konsept olacak ve çalıştay gençlerden oluşacak. Sadece gençler gelecek
ve gençlik kurultayı yapacağız. Tam olarak altını doldurmadık ama bu imam hatipli gençlikte

olabilir veya tüm gençlere de açık olabilir. Tüm sesleri burada bir araya getireceğiz. 40 yıl
sonrasının Türkiye gençliğini konuşacağız.
Đleriye dönük hedefleriniz nelerdir?
Kayseri’den doğuya doğru bir tren kaldıracağız. Tüm gençlerimizi Ağrı ve Kars’a kadar
götüreceğiz. Gittiğimiz her yerde program yapacağız. Bunun çalışmasını şuanda yapıyoruz.
Biz daha çok gençlik örgütlenmesi olmak istiyoruz.
Yaptığımız çalışmalardan biri de kurumsal hafıza programıdır. Bu program çerçevesinde göz
önünde olan ve olmayan insanlar var. Onlarla ilgili muhteşem şeyler ortaya çıktı. Bu
çalışmada imam hatip hafızası ile birlikte Türkiye hafızasını da ele almaya çalıştık.
Yaptığımız bu çalışmada en az 10 tane belgesel çıkacak şekilde veri elde ettik. Bu verilerle
bizim önemli değerlerimiz yok olmadan kayıt altına almış olduk. Biz çok üzülüyoruz ne Kip
Hoca ne de Zeki Hoca’ya yetişemedik. Bunlar gibi birçok değerimizin hayat hikâyesini ve
Türkiye’ye bakışlarını öğrenemedik. Bu bizim kurumsal hafızamıza nasip oldu. Biz buna
başladığımızda beklemediğimiz bir yere geldik.
Bu kurumsal hafıza da Türkiye’nin ve imam hatiplerin gelişimini beraber ele almak istedik ve
çok şükür ciddi bir mesafe de kaydetmiş olduk. Şuanda kurumsal hafıza için yaptıklarımızı
saklasak bile çok ciddi bir hazineyi barındırmış oluruz.
Biz siyaseten bir hedef içerisindeydik. Ama şimdi Başbakan’da Cumhurbaşkanı da bizden
olmasına rağmen yine bir problem var. Müthiş bir gençliğimiz var ama bu gençliğin bir hedefi
yok. Bizim gençlerimiz şuanda kendilerini sevmiyor. Biz onların kendilerini sevmesini
sağlayacağız. Gençleri kendi potansiyeline vardırdıktan sonra inşallah Ayasofya’yı açmak
gibi bir ülküyü gerçekleştireceğiz. Gece gündüz çalışmamızın temelinde de bu var.
Türkiye genelinde bir yapılaşmaya gidecek misiniz?
Türkiye genelinde bir yapılaşmaya gidiyoruz. Đstanbul ve Ankara şubelerimizi kurduk. Diğer
illerde de yapılaşmaya çalışacağız. Ama KĐMDER bunun için yeterli bir çatı değil. Çünkü
bizim aklımızda sadece imam hatipliler örgüsü yok. Ama imam hatipliler sürükleyici bir güce
sahip ve bunu da daha önce yapmış. Türkiye’de 40 yıl önceden başlayan bir hareket şimdi
Türkiye’yi sürükleyebiliyor. Bu sürüklemeyi doğru ayaklar üzerinde oturtup devam
ettirmemiz gerekiyor.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3886.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

KIZLI - ERKEKLĐ TARTIŞMAYI
MUHATAPLARINA SORDUK
Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden ve hararetli tartışmalara neden olan, kız ve erkek
öğrencilerin aynı evde kalmalarına yönelik başlayan tartışmaları, konunun tarafı olan
öğrencilere sorduk. Kayseri’de üniversite eğitimini sürdüren öğrencilere konuya ilişkin
düşüncelerini sorduğumuz röportajımızda, söz konusu uygulamayı doğru bulup
destekleyenlerde oldu, özel hayata müdahale olduğu yönünde görüş belirtenlerde. Đşte
uygulanması düşünülen karara ilişkin öğrencilerin düşündükleri.
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Kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmalarına yönelik başlayan tartışmalar devam ediyor
Peki, KAYSERĐ’DEKĐ ÖĞRENCĐLER NE DĐYOR?
Recep Đlhan: Kız ve erkeğin aynı ortamda kalmasını bende yetişmiş olduğum aile ahlakı
çerçevesinde söyleyecek olursam pek hoş karşılayamam. Fakat ülkeyi yönetenlerin bu şekilde
kişilerin özel hayatlarına karışılmasını hoş karşılamam. Neticede özgür bir ülkede yaşıyoruz
ve belirli bir yaşa ulaşmış insanların seçimlerine saygı duymamız gerektiğini de
düşünüyorum.
Deniz Öztürk: Yapılması düşünülen şey, öncellikle bir önyargıyı ifade ediyor. Çünkü millet
olarak gelenek ve göreneklerimize bağlıyız ve tabi ki özel hayat denen bir olgu var. Bu özel
hayatın denetimi ve teftişi suiistimallere açıktır. Bu konuyu tartışmak kolaydır ya peki, bu tür
bir şeyin yapılınca oluşabilecek problemlerin önü alınabilecek mi! En iyisi, önyargıları bir
kenara bırakıp öğrencilere (bayan ve erkek) ahlaki değerleri yönünden güvenmek. Çünkü
aileler, onları zaten hakkıyla yetiştirip, büyütüyor.
Đsa Akkış: Bakanların ve bizzat başbakanın ortaya koyduğu öğrenci evleri konusu çıktığından
beri çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler başbakanımızın ne kadar haklı
olduğunu göstermiştir. Son zamanlarda kamuoyuna yansıyan haberlerde gördüğüm kadarıyla
zina oranı da arttı.
Niyazi Gülşen: Yaşadığımız toplumun ahlakına uymayan görüntülere maalesef bizde şahit
oluyoruz ve gayrimeşru bir şekilde kız ve erkeğin bir arada yaşamasını tasvip etmiyorum.
Fakat biz devlet büyüklerimizden kolluk kuvvetlerinin baskı ve zorlamalarıyla değil
insanların bilinçlendirilmesinin daha doğru bir metod olacağını düşünüyorum.
MUSTAFA ŞEVGĐN
Bir otlak alanı düşünün: at, eşek, inek, sığır, keçi, koyun, vesaire hayvanlar karınlarını
doyurunca sonra sahibi onları farklı ahırlara yerleştirir niye bir birlerine zarar vermesinler
diye. Đnsanda eşrefül mahlûktur. Her harekâtı bir şeref timsali olmalıdır. Ve kendi aile
bireylerine uygun görmediği bir yaşam tarzını benimsememeli. Bu özgürlükle alakası
olmayan tamamen edebe mugayir bir yaşantıdır.
FADĐME GÜLTEN ÇĐL
Ülkede onca çocuk istismarı varken, 16’lı yaşlarda evlenmeler hale devam ederken hükümet
gitsin bunların çözümüyle uğraşsın. Özel hayata bu kadar müdahale olmaz. Biz kimsenin özel
hayatına karışmıyoruz deniliyor ama yaptıkları aşikâr.
SEZAĐ ARSLAN
Başbakanımız haklı ben de bu tür durumlara müsaade edilmemesini istiyorum. Bizim
kültürümüze yaşam tarzımıza tamamen aykırı bir şey böyle işlere izin verildiği sürece güven
denen bir şey kalmayacak ortada. Namus kelimesi utanç duyulan bir kavram haline gelecek.
UĞUR ÖZTÜRK
Reşit insanların kendi sorumluluklarını üstlenebilecek bilince sahip olduğunu, herhangi bir
şekilde yapılan devlet müdahalesinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca öğrenci
evlerine bir kontrol yapılmasının yasal zemine oturtulmadıkça haneye tecavüz ve suç olduğu
kanısındayım.
MUHAMMET DUMAN

Ahlaksızlığın önüne geçilmesi açısından yerinde bir uygulama olacağı düşüncesindeyim.
Aileler artık gönül rahatlığı içinde çocuklarını üniversitelere gönderebilecekler. Kız ve erkek
çocuklarının bir arada kalması nefsi açıdan da sıkıntılar doğuracaktır bu yüzden doğru bir
uygulama olur.
OZAN SÖNMEZ
Başbakanın değindiği bu konu eğer özel ve şahsi evler için ise, 18 yaşını doldurmuş artık reşit
ve yetişkin olmuş bu kişiler sosyal yaşantılarında tercih ettikleri yaşam biçimlerine müdahale
olarak görürüm. Çünkü üniversite çağına gelmiş ve kararlarını kendi verebilecek seviyeye
ulaşmış bu kişiler demokrasi ile yönetilen ülkemizde kendi özelini ilgilendiren kiminle ve
nerede kalacağı gibi bu konularda özgür bırakılmalı. Aksi halde devlet tarafından atılacak her
adım toplumda sosyal hayata bir müdahale olarak görülür. Ayrıca yapılacak müdahalenin
hukuksal temelinde sağlam olmadığı ortada. Ama yok bu durum aparatlar veya yurtlar içinse
bu yerlerde devlete karşı yükümlülük taşıdığından gelebilecek olası şikâyetler ve doğacak
rahatsızlıklardan dolayı gayet tabi kontrole tabi olabilirler. Ancak yine de dediğim gibi her
yurt ve apart bozukmuş gibi ülke genelinde yapılacak bir değişiklik yerine araştırmalar
sonucu şikayet olan rahatsızlık duyulan yerlerde yapılacak düzenlemeler daha mantıklı
olabilir. Sebebi de herhangi bir şehrimizde bulunan ancak hiçbir toplumsal soruna yol
açmamış yurtta veya aparatta kalanlar mevcut durumlarının değişmemesini istiyor olabilirler.
GÖKHAN KOTAN
Başbakanı destekliyorum. Dindar bir nesil yetişecekse en doğru yol budur. Çünkü bir erkek
ile bir kızın aynı evde kalması, ateş ile barutun yan yana gelmesi gibidir. Bu işin neler
doğuracağını tahmin etmek zor değildir.
MESUT ÖZDAMAR
AKP 2005 yılında zinayı suç kapsamından çıkardı. Madem zamanında böyle bir yasa kabul
edildi, şimdi neden böyle bir uygulama getiriliyor. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmaları lazım.
ATALAY KAYGISIZ
Benim akrabalarımdan birinin bir erkek ile aynı evde kalmasına şiddetle karşı çıkarım. Bu
Müslümanlığa ve Türk aile toplum yapısına aykırıdır.
FATMA TATOĞULLARI
Üniversitelere gelen gençler zaten reşit olma yaşına gelmiştir. Hepimiz kendi kararlarımızı
verebilecek yaşlarda insanlarız. Düşüncelerini kendileri kontrol eder, tercihlerini kendileri
yaparlar. Şimdi böyle bir yasaya, böyle bir denetlemeye ne gerek var. Özgür bir ülkeden
bahsedip özgürlükle çelişen uygulamalar yapmak ne kadar doğruyu yansıtır.
FARUK DOĞAN
Başbakana katılmıyorum. Bu kişisel özgürlüktür. Đnanç özgürlüğü olan bir ülkede yaşıyoruz.
Bu olay kanunlarla kısıtlanamaz. Eğer bir kısıtlama olacaksa, kısıtlanan mercek kişinin
vicdanıdır. Nesimi’nin de dediği gibi: Sofular haram demiş bu aşkın badesine, ben doldurur
ben içerim günah benim kime ne?
ERDĐ ĐNANÇ
Daha düne kadar kimsenin özel yaşantısına karışmıyoruz deniliyordu şimdiyse insanların
mahremiyet alanına giriliyor. Bence doğru bulmuyorum aileler çocuklarını koruyabilecek
durumdalar devlete böyle bir noktada hiç kimsenin ihtiyacı yok.
ĐSMET MAVĐ
Bu konuyu iki şekilde açıklayabiliriz. Aile yapısı ve dinimize uymayan bir davranıştır.
Sonuçta aile belirli bir çerçevede, belirli bir düzen içinde süregelen ve toplumun ana parçasını
oluşturan kurumdur. Bu kurumun zarar görmesi toplum şeklini bozar. Din açısından bakarsak;
Đslam dininde böyle bir şeyin olması hoş görülemez ve kabul edilemez. Demokrasi açısından
ne kadar uygun görülse de bugün sırf demokrat dediğimiz ülkeler dahi aile yapısını korumak
için bu ahlaksızlığın önüne geçmektedir. Bu hoş görülecek bir davranış değildir
M.AKĐF YILDIZ

Belli bir düzeydeki insanlar kendi hayatları konusunda kararları kendileri alabilirler. Devlet
yönetimindekilerin her zaman yaptıkları gibi yine insanların özel hayatlarıyla ilgili bu
yaptırım ne insan haklarına uygun, ne ülke kanunlarına nede kabul edilmiş uluslararası
kanunlar. Hükümeti bu tarz yöntemlerle öğrencilerle uğraşmak yerine ne şekilde kaldıklarını
düşünmek yerine, açlar mı? Açıktalar mı? Gibi sorunlarımızla ilgilenmeye davet ediyorum.
USAME YILDIRIM
Ben Başbakanımızın düşüncesini beğeniyorum, eğer düşünülen şey uygulanırsa, Türk gençliği
bir nebzede olsa özüne dönebilir. Ancak bu insanların özgürlükleri konusunda nasıl bir
uygulama yapılır bilmiyorum. Hayatlara direk bir müdahale yerine bilinçlendirici ve eğitici
bir yol tercih edilebilir.
Haber: Bünyamin Gültekin - Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3887.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

112 Ambulansına Saldırdı, 3 Yıl Hapis Cezası
Aldı
Kayseri’de geçen yıl kavga ihbarını değerlendiren 112 ekiplerine saldırarak ambulansın dikiz
aynasını kıran bir kişi, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.2012 yılının Ekim ayında bir ihbarı
değerlendiren 112 ekipleri, Kocasinan ilçesine...
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Kayseri’de geçen yıl kavga ihbarını değerlendiren 112 ekiplerine saldırarak ambulansın dikiz
aynasını kıran bir kişi, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2012 yılının Ekim ayında bir ihbarı değerlendiren 112 ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı
Erkilet Mahallesi’nde akşam saat 20.40 sıralarında kavga eden 3 kişiye müdahale etmek
istedi. Olay yerine gelen 112 ekiplerine saldıran M.H. ve arkadaşları, ambulansın dikiz
aynasını kırdı. 112 çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri
tarafından M.H. ve iki arkadaşı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olayda alkollü olduğu belirlenen M.H. hakkında açılan dava bugün sonuçlandı. Hakim
karşısına çıkan M.H. hakkında 3 yıl hapis kararı veren mahkeme, cezanın para cezasına
çevrilmesi talebini de reddetti.
Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, 112 personelinin özellikle vatandaşa en kısa sürede
yardım etmek için büyük çaba sarf ettiğinin altını çizerek, “Vatandaşlarımızdan, 112
personelimize karşı daha anlayışlı ve daha duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.
Đl Sağlık Müdürü Dr. Öksüzkaya, sağlık personeline yapılacak olan saldırıları adli olarak
sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3888.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Yeraltı Çarşısında Başkanların 3 Bin Kişilik
Aşure Đkramı
Melikgazi Belediyesince hazırlanan 3000 kişilik aşure yer altı çarşı esnafının ve vatandaşların
yoğun katılımı ile Kocasinan ve Melikgazi Belediye Başkanlarınca ikram edildi.Đçerisinde 12
çeşit malzemenin bulunduğunu ve 3 kazanda pişirilen...
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Melikgazi Belediyesince hazırlanan 3000 kişilik aşure yer altı çarşı esnafının ve vatandaşların
yoğun katılımı ile Kocasinan ve Melikgazi Belediye Başkanlarınca ikram edildi.
Đçerisinde 12 çeşit malzemenin bulunduğunu ve 3 kazanda pişirilen yaklaşık 3000 kişilik
aşure ikramının vatandaşlar tarafından büyük bir ilgili ile karşılandığını belirten Kocasinan
Belediye Başkanı Bekir Yıldız ile Melikgazi Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara bizzat
aşure ikramında bulunarak onlarla sohbet ettiler.
Muharrem ayının 10. Günün Aşure günü olarak anılmasının manevi bir anlamı bulunduğunu
bu anlam ve öneme istinaden toplum da birlik ve beraberliğin sağlanmasına, sıkıntıların
giderilmesine vesile olması temennisinde bulunan Belediye Başkanları “Bu Aşure ikramını
adeta Kayseri’nin tam ortasında, adeta merkezinde ikram da bulunuyoruz. Çünkü Yer altı
çarşısı Kayserimizin şehir merkezi Cumhuriyet Meydanın altında olup ikram da bulunulan
alanda çarşının tam ortasıdır. Kayseri’nin tam ortasında iki kardeş belediye olarak
hemşerilerimize aşure ikramında bulunmaktan mutluyuz. Bu sosyal paylaşımın devamını
diliyoruz” dediler.
Dağıtılan aşureleri afiyetle yiyen vatandaşlarda Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ile
Melikgazi Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, yapılan bu organizasyonun diğer
kurum ve kuruluşlara da örnek olması temennisin de bulundular.
Melikgazi Belediyesi tarafından ikram edilen Aşure’nin ikinci adresi Köşk mahallesinde
bulunan Ahmet Zeki Yurttaş Camisi önü oldu.Öğle namazı sonrasında Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đlçe Müftüsü Musa Dolar ile birlikte vatandaşlar ve cami
cemaatine aşure ikramında bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3889.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

ĐMAM HATĐPLER ĐÇĐN MĐT’E TALĐMAT
VEREN CUMHURBAŞKANI KĐM?
KĐMDER tarafından düzenlenen Vefa Gecesi’nde konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili
Yaşar Karayel, eski Cumhurbaşkanlardan birisinin Mit'e talimat vererek imam hatiplerin
araştırmasını isteyerek 200 sayfanın üzerinde bir doküman hazırladığını kaydetti. Karayel
hazırlanan bu dökümanla Kur'an-ı Kerim'in 12 yaşına kadar öğrenilmemesi ile ilgili gerekçeli
kararlar alınmış olduğunu söyledi.
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Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği (KĐMDER) Kadir Has Kongre Merkezi’nde “Vefa
Gecesi” düzenledi. Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Đsmail Tamer, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Diyanet Đşler eski Başkan Yardımcısı
Necmettin Nursaçan, Đlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ve çok sayıda vatandaş katılımın
sağladığı programda açılış konuşmasını Başkan Özhaseki yaptı. Başkan Mehmet Özhaseki
Vefa Gecesi’nde yaptığı konuşmada kendisinin de bir imam hatipli olduğunun vurgusunu
yaparak; "Bizim dönemimizde Đmam Hatip Okullarını bitiren çalışkan öğrenciler, önce Tıp
Fakültesine gitmeye, sonra mühendislik ve hukuk fakültesine gitmeye çalışırlardı, olmazsa
edebiyat, felsefe bölümlerine daha da olmadı 'ya neyse gideyim de Đlahiyat Fakültesini
okuyayım' derlerdi. Đşte bu düşünce ne zaman değişir? En başarılı öğrenciler 'önce Đlahiyat
Fakültesine gideceğim, sonra ihtisas merkezine, ardından da dünyanın neresinde alim varsa
dizinin dibine çökeceğim ve Đslam'ı öğreneceğim, sonra gelip topluma faydalı olacağım' derse
emin olun dünyada çok şey değişmiş olur. Đnşallah bugünlere geliriz" dedi.
“Mezhep savaşları dinin önüne geçmiş”
Özhaseki, Đslam coğrafyasında yaşanan olaylara dikkat çekerek; “Đslam coğrafyasında Kan
akıyor, her gün insanlar ölüyor. Her gün oradan gelen haberler bizi kahrediyor. Müslümanlar
orada birbirini vuruyor. Hem de Allahuekber diyerek vuruyor. Mezhep savaşları adeta dinin
önüne geçilmiş gibi. Đşte böyle bir ortamda hepimize çok iş düşüyor. Böyle bir duruma biz
kayıtsız kalamayız. Hem kendi ülkemizde olan bitenden sorumluyuz hem de o dünyaya bakıp
üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Buradaki mücadelede kolay değil. Yıllardır Đmam
Hatiplilere negatif bir bakış olduğunu bilmiyor muyuz? Her dönemde önünün kesilmek
istendiğini, okulların kapatılmak istendiğini bilmiyor muyuz? Elbette biliyoruz. Buradaki
mücadelemizi vereceğiz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu mücadele hayatın her yerinde
sürüyor" ifadelerini kullandı.
“Biz geçmişte hor görülen bir nesildik”
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, "Bir kutlu ayda bulunuyoruz. Mübarek aylar
içerisindeyiz. Kerbela'nın yıldönümündeyiz. Biz Kerbela'nın şehitlerine, ashaba, başta
peygamber efendimiz olmak üzere bu millete ve devlete hizmet vermiş saygıdeğer Đslam
büyüklerimizin hepsini saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Allah cümlesine rahmet eylesin.
Đmam Hatipte okumak bir ayrıcalık. Çünkü Đmam Hatipliler bu memleketimizin, milletimizin
geçmişini geleceğe bağlayan bir nesildir. Bizler geçmişte hor görülen, bir kurumda ancak

odacı olabilen, namazlarını bodrumlarda tahta üstünde kılmaya gayret eden, görüldüğümüz
zaman tekmelenen, horlanan dönemlerden geçtik. Çok şükür bugün Đmam Hatip neslinden bir
Başbakanımız var" dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisinde darbeleri araştırma komisyonunda
görev aldığını hatırlatan Karayel, "28 Şubat dönemini biz araştırıyorduk. Cumhurbaşkanlığı
arşivlerinden ve Başbakanlıktan belgeler istedik. Gelen belgelerin içerisinde geçmiş dönemde
Cumhurbaşkanlığı yapmış, devlete hizmet etmiş insanlardan birisi Mit'e talimat vermiş.
Türkiye'de ne kadar Đmam Hatipli var? Kaç tane imam hatip okulu var? Bunların ekonomik
durumu nedir? Neler yaparlar? Bunlarla ilgili bir araştırma yapmışlar. 200 sayfanın üzerinde
bir araştırma. Tamamımızın geçmişiyle ilgili, okullarımızın ekonomik durumuyla ilgili kimler
yaptırmış? Bu işe kimler vesile olmuş? Bunlarda dahil olmak üzere tamamını incelemişler ve
sonunda bunların 28 Şubat döneminde Kur'an-ı Kerim'in 12 yaşına kadar öğrenilmemesi ile
ilgili gerekçeli kararlar alınmış. Đmam Hatip nesli bu kadar sıkıntılardan bugünlere geldi.
Şimdi dimdik ayakta, dipdiri duruyorlar ve Đmam Hatiplilerine sahip çıkıyorlar, millete sahip
çıkıyorlar, milletin geleceğine sahip çıkıyorlar. Onun için Đmam Hatip neslini tekrar saygıyla
selamlıyorum" diyerek konuşmasına son verdi.Konuşmaların ardından KĐMDER hazırladığı
“Efsane imam hatipliler belgeseli”nin fragmanı yayınlandı. Geceye katılan ve belgesel de
geçen imam hatiplilere plaket takdimi yapıldıktan sona sahneye Ömer Döngeloğlu çıktı.
Program Döngeloğlu’nun sohbetinin ardından sahneye çıkan Ender Doğan’ın ezgileriyle son
buldu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3890.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

KAYSERĐ’DE BĐLGĐ FESTĐVALĐ
Kayseri'de Bilgi Festivali düzenlenecek.

13 Kasım 2013 Çarşamba 13:31

Đzgören Akademi Kayseri Bölge Müdürü Gökçen Acuner ve ekibinin hazırladığı
profesyonellerle liderlik girişimcilik, başarı ve iletişim' konulu seminer Kayseri ve çevre
illerden gelen konukların katılımıyla 16 Kasım’da gerçekleşecek. Seminer konuşmacıları ve
konuları; Murat Başyazıcıoğlu’nun: Başyazıcıoğlu’nun ilk 11'i, Güven Borça: Bu
topraklardan dünya markası çıkar mı? Ali Rıza Babaoğlan: Dijital Vatandaşlık, Serkan
Karaismailoğlu: Kadın ve erkek beyni arasındaki farklar, Sema Karaoğlu: Değişen dünya
üzerinde kadın adlı seminer OMMER Otel’de gerçekleşecek. Acuner, seminere taleplerin
artığını, bu seminerlerin daha sıklıkla yapılacağını ve herkesin bu konulardaki seminerlere
katılması gerektiğini belirtti.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3891.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

“OKUMA TEMEL BĐR ĐHTĐYAÇTIR”
Gazetemiz Yazarı Ali Özkan’lı Erkilet KAYMEK’TE “Okuyan Aile” Semineri verdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi “Huzur Çınarı” projesi çerçevesinde seminerlere devam
ediyor. 11 Kasım 2013 Pazartesi günü saat 13.00 da Kaymek Erkilet Eğitim Merkezinde
Eğitimci Yazar Ali Özkanlı’nın konuşmacı olarak katıldığı " Okuyan Aile" adlı seminer
Erkilet’li anneler tarafından ilgiyle takip edildi. Yazar Özkanlı; Ailelerin her akşam 30
dakikasını okuma saati ayarlamalarını, okumanın düşünsel bir beslenme olduğunu, kitabın
hayatımızdaki yerini sunum eşliğinde anlattı. Bu programa katılan ailelerin daire kapılarına
“Okuyan Aile” logolu çıkartmaların yapıştırılarak ailelerin okumaya teşvik edilerek Erkilet’in
okumada en önde bir belde olması için el ve gönül birliği içinde olmaları gerektiğinin altını
çizdi. Yazar Özkanlı: Okuma üzerine şu bilgileri verdi; “Okuma temel bir ihtiyaçtır, ruhun
gıdasıdır. Düşünsel beslenmedir. Okuyan insan kendini tanır, rahatlar, bilgi sahibi olmanın,
insanlara yararlı olmanın zevkini tadar. Okuma insana düşünme gücü, ileri görme ve
tehlikeleri seçme gibi avantajlar sağlar. Okuma becerisinin gelişmesi için sabır ve sürekli
uygulama gerekir. Okuma ve anlamada da bir plan ve program gerekir. Okuma bilgi
kazandırır. Okunan bilginin yararlı hale gelmesi ve kültüre dönüşmesi için anlaşılması
gerekir. Kitap okuma alışkanlığının oluşması için zihinsel yönden okumaya hazır olmak,
istekli, meraklı ve ilgili olmak, kararlı olarak bilgiyi kullanmak, bilgiden haz almak, başarı
duygusunu tatmak, bütünü görmek, göz yorgunluğunu gidermek, okuma uzaklığını
ayarlamak, okumayı hızlandırmak için bolca zihin antrenmanı yapmak, okurken not alıp altını
çizmek, ana fikrini tespit edebilmek gerekir. Kitap okumak bir şehir ziyaretine benzer, şehri
bir kere gezmekle tanıyamadığımız gibi, kitabı da bir kere okumakla tanıyamayız. Nasıl ki
yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bize tecrübe kazandırıyorsa, okumakta bize bilgi kazandırır.
Kitapları sadece okumak yetmez. Okuduğumuzu anlayıp yaşamımıza katmalıyız. çok kitap
okuyanlar toplum içinde bir bilen olup, bulunduğu yerde söz sahibi olur. Okuma alışkanlığı
kazandırmak için teşvik etme, örnek olma, tavsiye etme, ilginç konulu kitaplar bulma, az
okuyanla çok okuyanı kıyaslama, kitap hediye etme veya değiştirmenin önemini unutmamak
gerekir. Kitap iyi bir arkadaş, sadık bir dosttur. Okuma zekâyı geliştirir. Zekâ genç ve dinç
kalır. Kitabı okumaya başlamadan önce, kitabı iyice tanımamız gerekir. Bunun için öncelikle
ön ve arka kapakları, içindekileri, ön sözü ve yazarın hayatını okumalıyız. Ayrıca kitabın
baskı tarihine, yararlanılan kaynaklara göz atmalıyız. Okumak iyilik ve güzelliğin, hayır ve
bereketin, ilim ve hidayetin, şefkat ve rahmetin kapılarını açan ilk emir olan mübarek sözcük.

Okumak ufukların ardına uzanmaktır. Okumak ötelere akan bir ırmak olup, gizemli hazinenin
şifresini bulmaktır. Okumak misk kokulu gül bahçesinde dolaşmak, ışıkla beslenmek, ilâhi ,
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3892.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Melikgazi’den Tarihi Müdahale
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları
sahiplenerek koruma altına aldıklarını ve günümüzün hizmetine sunduklarını
bildirdi.Melikgazi Belediyesi olarak Çayırağası Konağını restore...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları
sahiplenerek koruma altına aldıklarını ve günümüzün hizmetine sunduklarını bildirdi.
Melikgazi Belediyesi olarak Çayırağası Konağını restore ederek Erciyes Üniversitesine
devredip bilimin hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ayrıca yine
konaklar da tarihi köprü ile çeşmeyi restore ettirdiklerini şimdi de Yanıkoğlu Mahallesinde
bulunan iki tarihi yapıyı restorasyon yaparak ilçenin kültür envanterine kazandıracaklarını
belirtti.
Tarihi yapıları da onararak şehrin genel tarihi, mimari yapısı, kültür birikimi ve Anadolunun
genel yapısında bütünlük sağladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mekânların yer aldığı ve 3 medeniyet eserlerinin bir arada
olduğu bir yerleşime sahibiz. Kayseri meydanından bakıldığında Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
Dönemine ait yapıları hemen görürüz. Bu yapılar ile örtüşen ve bütünleşen Cumhuriyet
dönemi mimari yapılarımız ile Kayserimiz hem geçmişi hem de günümüzü bir arada
yaşayabilmektedir. Bu hassasiyeti koruyabilmek için şimdi de Yanıkoğlu Mahallesinde Babük
Bey ile Emir Şahap Yapıları aslına uygun olarak onarılacaktır. Bu iki Selçuklu eserinin
çevresinde çalışma yapılarak hem tarihi mekan korunacak hem de turizme kazandırılacaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3893.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Ali Đsmail Korkmaz Davasının Kayseri'ye
Alınması
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Kayseri Đl Başkanı Aykutalp Avşar, 2 Haziran'da Eskişehir'de
öldürülen Ali Đsmail Korkmaz'la ilgili davanın Eskişehir'den Kayseri'ye alınmasını eleştirerek,
''Bu davayı, Eskişehir gibi, Kayseri gibi,...
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Kayseri Đl Başkanı Aykutalp Avşar, 2 Haziran'da Eskişehir'de
öldürülen Ali Đsmail Korkmaz'la ilgili davanın Eskişehir'den Kayseri'ye alınmasını eleştirerek,
''Bu davayı, Eskişehir gibi, Kayseri gibi, Türkiye'nin diğer bütün illerine götürseniz yine aynı
sonuçla karşılaşacaksınız. Bu mahkemeden çıkacak hukuksuzluğunuza karşı Haziran
direnişçileri, 20 Kasım'da Kayseri Adliyesi önünde buluşacak'' dedi. TGB Đl Binası'nda bir
basın açıklaması yapan TGB Đl Başkanı Avşar, ''Haziran direnişi sırasında Ali Đsmail
Korkmaz'ı öldüren katillere karşı yeni bir mücadele başlatmış bulunmaktayız. 2 Haziran
gecesi Eskişehir'de sokak ortasında Ali Đsmail'i acımasızca döverek öldüren katillerin
mahkemesi provakasyon bahanesiyle Eskişehir'den Kayseri'ye alındı. Ama biz esas
korkularını biliyoruz. Eskişehir'de Ali Đsmail gibi yiğitleri bağrında besleyen bir direniş
şehrinde bu davanın görülmesi zorlaşacaktı. Kayseri'ye taşıyarak eylemselliği önleyeceklerini
sandılar ama yanılıyorlar. Kayseri halkı Haziran direnişinde nasıl meydanlara indiyse, yine
Ali Đsmail için de o gün Adliye önünde seferber olacaktır. Bu davayı, Eskişehir gibi, Kayseri
gibi Türkiye'nin diğer bütün illerine götürseniz, yine aynı sonuçla karşılaşacaksınız. Bu
mahkeme okyanus ötesinde görülmedikçe kurtuluşunuz yok. Bizim 'Her Yer Taksim, Her Yer
Direniş' sloganımızı hafife almış olmalısınız. 20 Kasım'da bu sloganın sıcaklığını ensenizde
hissettireceğiz'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3894.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Robert Prosinecki Kayserispor'daki Görevine
Devam Edecek
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin, görevinden istifa etmesinin ardından
sarı-kırmızılı kulüpten bugün bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Prosinecki'nin yapılan
görüşmeler sonrası görevinde kalacağı bildirildi.Kayserispor'un...
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Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin, görevinden istifa etmesinin ardından
sarı-kırmızılı kulüpten bugün bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Prosinecki'nin yapılan
görüşmeler sonrası görevinde kalacağı bildirildi. Kayserispor'un resmi internet sitesinden
yapılan açıklamada, "Sizlerin de yakından bildiği gibi Kayserispor Kulübü; olumsuz sonuçları
hocasının sırtına yüklemeyi her zaman reddetmiştir. Şu an itibariyle aldığımız sonuçlar tabi ki
sevenlerimizi çok üzmüş; futbol kamuoyunu da şaşırtmıştır. Ancak; olumsuz sonuçların
nedenleri bizler gibi, sizlerin de malumudur. Kulübümüzün güçlü yapısı, kendisine lazım
olan, taraftarlarını mutlu edecek sonuçları almak için fazlasıyla yeterlidir. Bütün bunları göz
önüne alarak şehrimizdeki tüm futbol ailesi, Başkanımız, Yönetim Kurulumuz,
Futbolcularımız, hocamızın ayrılmasını kabul etmemiştir. Kendisiyle yaptığımız görüşme
neticesinde, hocamız Robert Prosinecki’nin görevine devam edeceğini büyük bir
memnuniyetle kamuoyuna bildiririz. Kulübümüz, kendisini seven camiası ve taraftarlarının
desteğiyle arzu edilen yere mutlaka gelecektir" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3895.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Gemerek
Đlçe
Köylerinde
Öğrencilerden Sinema Keyfi

Yaşayan

Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Gemerek’in ilçe köylerinde
yaşayan 280 ilkokul öğrencisi, Kayseri’ye gelerek Çılgın Hırsız 2 filmini sinemada izledi.
Gemerek Kaymakamlığının düzenlediği etkinlikte, Gemerek’in...
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Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Gemerek’in ilçe köylerinde
yaşayan 280 ilkokul öğrencisi, Kayseri’ye gelerek Çılgın Hırsız 2 filmini sinemada izledi.
Gemerek Kaymakamlığının düzenlediği etkinlikte, Gemerek’in ilçe köylerinde bugüne kadar
hiç sinemaya gitmemiş 280 öğrenci film izlemek için Forum Kayseri’de bulunan sinemaya
getirildi. Öğrenciler Forum Kayseri’de bulunan sinemada Çılgın Hırsız 2 filmini izledi.
Öğrenciler ile birlikte Kayseri'ye gelen Gemerek Đlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hamit
Yıldırım, “Đlçemizin köylerinde eğitim gören 280 öğrencimizi Kaymakamlığımızın kararıyla
Kayseri’ye sinema izletmeye getirdik. Đlkokula giden öğrencilerimiz burada bulunuyor.
Kendileri de çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Öğrenciler ise, ilk defa sinema izlemeye geldiklerini belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3896.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Melikgazi Belediyesinden Vatandaşlara Aşure
Đkramı
Melikgazi Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Hunat Camii önünde, öğle namazı çıkışında
vatandaşlara aşure ikramında bulundu.Hunat Cami önünde düzenlenen aşure ikramına çok
sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Vatandaşlara aşure ikram...
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Melikgazi Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Hunat Camii önünde, öğle namazı çıkışında
vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Hunat Cami önünde düzenlenen aşure ikramına çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Vatandaşlara aşure ikram eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi
Belediyemizin geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımımız devam ediyor. Kültürümüzü
yaşatma vesilesiyle değişik semt ve kuruluşlarımızda bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugünde
Hunat Camimizde vatandaşlarımıza bu ikramımızı sunuyoruz. Amacımız hem kültürümüzü
yaşatmak hem de bugünlerin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum.
Nasıl ki bir aşurenin içerisindeki değişik maddeler bir araya gelerek bir ahenk oluşturup tatlı
olarak ikram edilmesi söz konusuysa, ben inanıyorum ki değişik felsefedeki kardeşlerimizin
birlik ve beraberliğimizin sembolü olan elbette ki bu anlayış içerisinde bir arada olmamızı
sağlayan bir yaklaşım sergilemesini de temenni ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3897.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Sgk’nın Acı Günü
Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri Đl Müdürlüğü personeli Orhan Timur tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti.Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri Đl Müdürlüğü’nde çalışan 58
yaşındaki Orhan Timur, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi...
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Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri Đl Müdürlüğü personeli Orhan Timur tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti.
Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri Đl Müdürlüğü’nde çalışan 58 yaşındaki Orhan Timur, tedavi
gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Orhan Timur’un cenazesi Yeşilhisar ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze
namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3898.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş:
Kayseri’de düzenlenen Marka Şehirler Đçin Kent Ekonomileri Forumu’na katılan AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Sadece üzerinden enerji geçen bir ülke
olmayacağız” diye konuştu.Marka Şehirler için Kent Ekonomileri...
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Kayseri’de düzenlenen Marka Şehirler Đçin Kent Ekonomileri Forumu’na katılan AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Sadece üzerinden enerji geçen bir ülke
olmayacağız” diye konuştu.
Marka Şehirler için Kent Ekonomileri Forumu'na; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Bu forumu düzenlediğimiz 79.
ilimizdir. Artık yeni dünyada ekonominin ihtiyaçlarından birisi sadece merkezden yapılan
planlamalarla yol vermek değildir. Mühim olan, ekonominin çözüm ortaklarının elini taşın
altına koyarak illeri daha ileri götürmesidir. Onun için bu forumu sağladık” dedi.
Toplantıya 9 bine yakın kişinin katıldığını belirten Kurtulmuş, "125’e yakın toplantıda
üniversite temsilcileri moderatörlük yaptı. Çok değerli fikirler ortaya çıktı. Her yerde bunlarla
ilgili raporlar düzenlendi. Ulusal strateji kitapçığı bastıracağız. Vizyoner projelerin

gerçekleşmesi için 2014 projesinde kaynaklarının yer alması için çalışacağız. Bu forumların
ortaya koyduğu fikirler takip edilecek” diye konuştu.
Kayseri'nin, girişimciliği ile devlete bir şey katan illerin başında geldiğini söyleyen
Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2023 yılında Kayseri’nin bulunduğu yerden daha ileri gitmesini istiyoruz. Çok şükür şimdiye
kadar bu forumu buraya kadar getirmiş olduk. Sizin üzerine düşen toplantıdan sonra köşenize
çekilmeyin. Projeleri takip edin. Bizim üzerimize düşen de sizden çıkan fikirlerin takibi için
koordinasyon görevi görmektir, sizin ortaya koyduğunuz fikirlerin takibini sağlamaktır. Aynı
zamanda bu forum bir demokrasi aracıdır. Sadece ekonomik değil, siyasi bir platformdur.
Türkiye gayri safi milli hasıla 2 bin dolarlardan 10 bin dolarlar seviyesine geldi. Türkiye’nin
ekonomik olarak gelişmesi ülkeyi bir cazibe haline getirdi ancak geçtiğimiz 10 yılda makro
ekonomik dengelerde nasıl başarılı olunduğu ortada. Sadece bunun başarılı olması ülkenin
istikrarı için yeterli değildir. Bizim geçmiş 10 yılda sağladığımız bu başarıyı mikro düzeye
indirmemiz lazım. Türkiye’yi daha çok üreten, daha kaliteli üreten, yüksek teknolojileri
üreten bir Türkiye haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için Türkiye ekonomisinin reel
ekonomi kısmının güçlenmesini sağlamalıyız. Anadolu’nun topyekun kalkınması gerçeği
önümüzde duruyor. Dünyanın 10 büyük ülkesi haline geleceksek şehirleri yukarı çekerek
bunu yapmalıyız. Anadolu’da tek tek şehirleri dünya üzerinde rekabet edebilir şehirler haline
getireceğiz. Zonguldak-Hatay hattında 51 ilimiz var. Burada gayri safi milli hasıladaki büyük
çarpıklık giderilecek. Türkiye'nin kendi şehirlerinin ekonomik potansiyellerini harekete
geçirmenin yanı sıra bölgesinin de ekonomik gücünü ele alması lazım. Suriye Đran, Irak ve
bütün çevre ülkelerin ekonomik potansiyellerini üzerimize çekmektir. Şehirler üzerinden
çevre ülkelerimizin ekonomik potansiyelini de yanımıza alarak yükseltmek, bütün bölgeyi
kalkındıracak bir çalışma yapmalıyız. Enerjinin bütünleşik bir enerji stratejisi haline
dönüşmesi için çalışıyoruz. Sadece üzerinden enerjinin geçtiği bir ülke olmak değil,
Türkiye'nin alternatif enerjilerle bölgenin enerji üssü haline gelmesini sağlamak istiyoruz.
Kentlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak için çalışmalıyız.”
Konuşmasının sonunda Muharrem ayının idrak edildiğini hatırlatan Numan Kurtulmuş, “Biz
Ali’den yanayız, Bizim işimiz Yezid’den yana değil. Biz Ali’nin Hüseyin’in ve Hasan’ın
anlayışı ile hareket ediyoruz. Elindeki gücü, serveti insanlar üzerinde kullanan Yezid’in
anlayışının yanında değiliz. Her Kerbela zikredildiğinde bu millet yeniden Ali’nin, Hasan’ın,
Hüseyin’in çizgisini anlamıştır. Bu idrakin yeniden çoğalması, Yezid’lerin ıslah olması, ıslah
olması mümkün değilse Yezid’in çizgisinin ortadan kalkmasını istiyoruz” dedi.
Mustafa Elitaş ise, “2023 hedefini oluşturmak için bir beyin jimnastiği yapmayı amaçladık”
diyerek, “AK Parti 2014 mahalli idareler seçiminde önemli olarak atacağı adımların yol
haritasını çizecek. Đlde ortaya çıkmış sivil toplum örgütleri 2023‘e kadar Kayseri’yi,
Türkiye’yi nasıl görmek istiyorlarsa vizyonu tespit edebilme yoluna çıktık. Güveni ve istikrarı
sağlayabildiğimiz sürece gelecek ile ilgili attığınız her adım kararlı ve inandırıcı olur.
Đnandırıcı olduğunuz zaman ekonomistler gelecek ile ilgili çalışmalarını daha hevesli yapar.
2008 yılında yaşanacak olan krizle ilgili Sayın Başbakanımız, ‘Teğet geçecek’ diyince
bazıları, 'Teğet ne demek?' diye bunun tartışmasını yaptı. Dünyada yüz yılda görülebilecek bir
krizi minimum hasarla atlattık. 'Gelecek 10 yılın Kayseri’sini nasıl görmek istiyorsunuz?'
sorusuna verilecek cevaplar vizyonu belirleyecek. Eğer buradan çıkacak sonuç olumlu olursa,
idareciler de bunu uygulayabilecek olursa 2023 vizyonunu ortaya koymuş olacağız”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3899.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Yeşilhisar'da Depo Yandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, içerisinde buğday bulunan depo yandı.Alınan bilgilere göre
Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik köyünde, S.A'ya ait depoda yangın çıktı. Yangında depoda
bulunan 1500 kilo buğday ile 25 adet tahta kasa...
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, içerisinde buğday bulunan depo yandı.
Alınan bilgilere göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik köyünde, S.A'ya ait depoda yangın
çıktı. Yangında depoda bulunan 1500 kilo buğday ile 25 adet tahta kasa yanarken, depo da
kullanılmaz hale geldi.
Deponun, S.A. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan O.A. tarafından kundaklandığı
ifade edildi. O.A. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3900.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Büyükşehir'den Estetik Dokunuş
Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezi yerlerindeki görüntü kirliliğini sona erdirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan ve meydana çıkan caddelerde devam eden cephe
düzenleme çalışmalarında sona gelindi.Cumhuriyet Meydanı'nı eski binaları...
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Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezi yerlerindeki görüntü kirliliğini sona erdirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan ve meydana çıkan caddelerde devam eden cephe
düzenleme çalışmalarında sona gelindi.
Cumhuriyet Meydanı'nı eski binaları yıkarak Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri haline
getiren ve bu meydandaki dört medeniyete ait tarihi eserleri açığa çıkaran Büyükşehir
Belediyesi, görüntü kirliliğine de el attı ve cephe düzenlemeleriyle bu kirliliği sona erdirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan cephe düzenlemesi çalışmaları Talas Caddesi boyunca
Kiçikapı'ya, Park Caddesi boyunca Düvenönü'ne ve Sivas Caddesi boyunca da Büyükşehir
Belediyesi kavşağına kadar uzandı. Her üç caddedeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Devam eden iki caddedeki çalışmalar ise kısa süre içinde bitirilecek ve 16 Kasım Cumartesi
günü açılışı gerçekleştirilecek.

Yapılan cephe düzenlemeleri ile görüntü kirliliğinin sona erdirilmesi Kayseri halkından da
tam not aldı. Cephe düzenlemesi yapılan binalardaki esnaflar ile vatandaşlar yapılan
hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Cephe düzenlemesi yapılan bir binanın esnaflarından da olan Lokantacılar ve Pastacılar Odası
Başkanı Hayrettin Köse, Başkan Mehmet Özhaseki'ye bu hizmetten dolayı teşekkür ederek,
"Şehrimizin ve mahallemizin yüzü değişiyor. Bundan esnaf da yararlanacak vatandaş da.
Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" derken konuya ilişkin düşüncelerini ifade eden
vatandaşlar da tabela kirliliğinin ortadan kalktığına işaret ederek "Cumhuriyet Meydanı ve
ona çıkan caddeler şimdi çok daha güzel. Eskiden tüm binaların yüzeyi farklı farklı tabelalarla
doluydu ve çirkin bir görüntü vardı. Şimdi bütün binaların yüzü tek tip oldu ve oldukça hoş
bir manzara çıktı karşımıza. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması oldukça güzel ve
anlamlı" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3901.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Obezite Kaderiniz Olmasın
Obezitenin, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanabileceğini
belirten Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Akcan,
''Obezite tedavi edilebilir bir hastalıktır ancak pek çok...
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Obezitenin, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanabileceğini
belirten Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Akcan,
''Obezite tedavi edilebilir bir hastalıktır ancak pek çok faktöre bağlı olduğu için tedavisi de
uzmanlık ve deneyim gerektirir. Cerrahi yöntemler ise kalıcı kilo kontrolünde en etkili
tedavilerdir'' dedi.
Doç. Dr. Alper Akcan, obezite cerrahisi hakkında bilgiler verdi. Hastaların yaşam kalitesini
çok belirgin olarak değiştiren obezite cerrahilerinde uygulanan yöntemlerin amacının,
midenin gıda alımını veya mide ve bağırsakların pozisyonunu değiştirerek alınan gıdaların
emilimini azaltmak olduğunu ifade eden Akcan, ''Bu ameliyatlar içinde en çok mide bandı ve
tüp mide oluşturulması yöntemleri uygulanmaktadır. Mide bandı uygulamasında yemek
borusunun hemen altındaki midenin üst bölümüne kelepçe şeklinde silikon bir bant takılmakta
ve mide iki kısma ayrılmaktadır. Kelepçenin en önemli özelliği iç yapısındaki hazneye sıvı
verilerek şişirilebilme etkisinin olmasıdır. Mide kelepçesi uygulatmayı düşünen hastalarda
dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu kişilerin yeme alışkanlıklarının irdelenmesidir.
Özellikle yüksek kalorili gıdalarla (dondurma, çikolata, tatlı vb.) beslenme alışkanlığı olan
kişilerin dikkatli olması gerekir Çünkü bu tür gıdalar, hacmi küçük kalorisi yüksek gıdalardır.
Dolayısıyla kelepçe takılı hastalarda kelepçede ne kadar ayarlama yapılırsa yapılsın, bu tür
gıdaların alımı ve geçişi rahat olacağından kilo verme istenilen düzeyde olmayacaktır. Bu
ameliyatın en önemli avantajı uygulamanın laparoskopik yapılması, hastanın hastanede kalış

süresinin azalması ve işle günlük yaşamına dönüş süresinin kısalmasıdır ancak ameliyat
sonrası hastaların katı gıdalara geçiş için belli bir zamana ihtiyacı vardır'' ifadelerini kullandı.
Obezitenin tedavisinde kullanılan 'tüp mide' ile iştah hormonu seviyesinin azaltıldığını
kaydeden Akcan, şunları bildirdi:
''Gıda alımının azaltıldığı ameliyatlardan biri de laparoskopik olarak tüp mide
oluşturulmasıdır. Bu ameliyatta midenin büyük kenarı kesilip çıkarılarak 100-150 ml
arasındaki hacme sahip bir mide tüpü oluşturulmaktadır. Uygulama sayesinde iki mekanizma
ile kilo kaybı olmaktadır. Mide hacminin küçültülmesi ile mekanik bir kısıtlanma ve mide
hareketlerinin azaltılmasına bağlı kilo kaybı sağlanmakta; çıkartılan mide bölümünden
salgılanan ve iştah hormonu olarak tanımlanan ghrelin hormonu seviyesinde düşme
sağlanarak tokluk hissi oluşumu gerçekleşmektedir. Ghrelin, midenin beyindeki iştah artırıcı
bölgenin kuvvetli bir uyaranıdır. Tüp mide ameliyatında Ghrelin üretilen midenin fundus
bölgesi çıkarıldığından iştah da azalmış olur ve kilo kaybı kolaylaşır. Bu yöntemde
bağırsaktan besin emiliminde bir sorun ile karşılaşılmazken bazı vitaminlerin emilimi için
gerekli olan mide asidi azaldığı için ameliyat sonrasında demir ve B12 vitamini takviyesi
yapılmalıdır.''
Doç. Dr. Alper Akcan, laparoskopik mide bypass cerrahisi yönteminin, obezite tedavisi için
dünyada en fazla uygulanan cerrahi yöntemlerin başında geldiğini belirtti. Akcan, ''Diğer
yöntemlere göre kilo kaybı ve elde edilen başarı daha yüksektir. Bu ameliyat sonrası ortalama
1-2 yıl içerisinde hastalar fazla kilolarının yüzde 70-80'nini kaybetmektedir ancak bu
ameliyatı tercih edecek hastaların kalıcı bir ameliyat olacaklarını bilmeleri gerekir. Bu
ameliyat özellikle yüksek kalorili diyetle beslenme alışkanlığı olan hastalarda daha fazla
tercih edilmelidir çünkü bu grup hastalar az miktarda ancak yüksek kalorili gıdalarla
beslenmektedir. Gastric bypass ameliyatı mide hacminin küçültülmesinin yanında yenilen
gıdaları emilimini de etkileyerek vücuda faydalı olmadan atılmasını sağlamaktadır. Bu
ameliyatın en önemli dezavantajı, alınan gıdalarda meydana gelen emilim bozukluklarından
dolayı ilerleyen günlerde bir takım vitamin eksikliklerinin oluşabilmesidir (Vitamin B12, folik
asit, demir eksikliği gibi). Ancak bu durum için dışarıdan alınacak vitamin takviyesi ile bir
sorun yaşanmamaktadır'' dedi.
Cerrahi yöntemlere başvurmadan önce hastanın detaylı analizlerden geçirilmesi ve obezitenin
herhangi bir genetik, endokrin, nörolojik bir bozukluktan veya ilaç kullanımından
kaynaklanmadığının ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Akcan, ''Böyle bir durum söz
konusu ise nedene yönelik tedaviler uygulanmalıdır. Obezitede cerrahi girişim için ideal
kilonun en az yüzde 80 üzerinde olunması veya vücut kitle indeksinin (VKĐ) 40 kg/m2'nin
üzerinde olunması, VKĐ 35-40 kg/m2 arasında olup eşlik eden hipertansiyon, diyabet, uyku
apnesi gibi hastalıkların bulunması, 18-65 yaş arasında olması, obezitenin en az 3 yıldır var
olması, hormonal hastalıkların bulunmaması, ilaç ve diyet tedavisine rağmen, en az 1 yıldır
kilo verilememiş olması, kronik alkol ve ilaç bağımlısı olunmaması, hastanın uygulanacak
cerrahi yöntemin önemini, olası risk ve ameliyattan sonra ortaya çıkabilecek istenmeyen
durumları anlayabilecek psikososyal düzeyde olması, kabul edilebilir düzeyde ameliyat
riskine sahip olması, cerrahi ekip ile uyum halinde ve fiziksel, psikolojik, sosyal veya
ekonomik olarak uyum içinde tedavisini sürdürebilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3902.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Đl Müftüsü Maraşlıgil, Pınarbaşı Müftüsünü
Ziyaret Etti
Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, geçen ay göreve başlayan Pınarbaşı Đlçe Müftüsü Reşat
Üstün'ü makamında ziyaret etti.Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Diyanet Đşleri Başkanlığı'nın 2013
yılı Đlçe Müftüleri atama ve yer...

13 Kasım 2013 Çarşamba 11:04

Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, geçen ay göreve başlayan Pınarbaşı Đlçe Müftüsü Reşat
Üstün'ü makamında ziyaret etti.
Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Diyanet Đşleri Başkanlığı'nın 2013 yılı Đlçe Müftüleri atama ve yer
değişikliği yönetmeliği çerçevesinde Pınarbaşı Đlçe Müftülüğü'ne atanan Reşat Üstün’e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Đlçe Müftüsü Üstün,
Pınarbaşı ile ilgili projelerini Đl Müftüsü Maraşlıgil ile paylaştı.
Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil de Pınarbaşı’nda görev yapacağı süre içerisinde Đlçe Müftüsü Reşat
Üstün’ün görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını belirtti.
Ziyarette Kayseri Đl Müftü yardımcıları ve Đlçe Müftüleri de hazır bulunarak Müftü Üstün’e
hayırlı olsun dileğinde bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3903.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Türkiye'de belediyecilik
deyince akla ilk gelen isimlerden birisinin Mehmet Özhaseki olduğunu söyledi. Kurtulmuş
ayrıca, Kayseri'de yapılan belediyecilik hizmetlerinin Kayseri'yi dünya...
13 Kasım 2013 Çarşamba 17:39
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Türkiye'de belediyecilik
deyince akla ilk gelen isimlerden birisinin Mehmet Özhaseki olduğunu söyledi. Kurtulmuş
ayrıca, Kayseri'de yapılan belediyecilik hizmetlerinin Kayseri'yi dünya şehirleri arasına
soktuğunu belirtti.
AK Parti Ekonomi Đşleri Başkanlığınca düzenlenen 'Marka Şehirler Đçin Kent Ekonomileri
Forumu'na katılmak üzere Kayseri'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret
etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Đl Başkanı Ömer Dengiz'in de yer aldığı

ziyarette Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Kurtulmuş,
Başkan Mehmet Özhaseki'nin Türkiye'de belediyecilik denildiğinde ilk akla gelen isimlerden
olduğunu söyledi. Başkan Özhaseki'nin yaptığı hizmetlerle Kayseri halkının gönlünü
fethettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Kayseri'ye yapılan hizmetler kendisini gösteriyor.
Kayseri dünya şehirleri ile rekabet edebilir bir şehir haline geldi. Belediyecilik hizmetleri
şehirlerin rekabet unsurunu artıran en önemli etkenlerden biri. Kayseri'de böylesine başarılı
belediye hizmetlerinin olması Kayseri ekonomisinin ileriye gitmesine vesile oluyor" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u Kayseri'de
görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Şehirlerde kıyasıya rekabet yaşandığını ifade
eden Başkan Özhaseki "Bu rekabette geride kalmamak gerekiyor" dedi. Kayseri için
belediyenin faaliyet alanı dışındaki hizmetlerle de yakından ilgilendiklerini vurgulayan
Başkan Özhaseki, bu anlamda çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti ve düzenlenen ekonomik
forumun önemli olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3904.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kto Başkanı Hiçyılmaz 22. Kalite Kongresine
Katıldı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye Kalite Derneği
(KalDer) ve Türk Sanayicileri ve Đşadamları Derneği (TÜSĐAD) işbirliği ile Đstanbul Kongre
Merkezi’nde düzenlenen “Mükemmelliği Paylaşmak” temalı...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye Kalite Derneği
(KalDer) ve Türk Sanayicileri ve Đşadamları Derneği (TÜSĐAD) işbirliği ile Đstanbul Kongre
Merkezi’nde düzenlenen “Mükemmelliği Paylaşmak” temalı 22. Kalite Kongresi’ne katıldı.
Kongrede Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferhat
Akmermer, Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Özbek’in yanı sıra, Genel Sekreter Recep Düzgün,
Başdanışman Murat Yerlikhan da eşlik etti.
Kongre'de; ister kamu ister özel sektör olsun, her kuruluşu ilgilendiren ve hayati önem
taşıyan, yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda, Avrupa Kalite Yönetim
Vakfı (EFQM) ‘Mükemmellik Modeli'nin rehberliğinde paneller düzenlendi.
Başkan Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası olarak verilen hizmetler ve üyelerle kurulan
ilişkilerde kalite ve standartlara büyük önem verdiklerinin altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3905.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Prosıneckı, Kayserispor'un Başında Đdmana Çıktı
Kayserispor'da görevine yeniden dönen teknik direktör Robert Prosinecki, takımla birlikte
antrenmana çıktı. Prosinecki, antrenman öncesinde yaptığı açıklamasında, "Süleyman Bey'in
yapılacak çok işimiz olduğunu söylemesi ve bana güvenen...
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Kayserispor'da görevine yeniden dönen teknik direktör Robert Prosinecki, takımla birlikte
antrenmana çıktı. Prosinecki, antrenman öncesinde yaptığı açıklamasında, "Süleyman Bey'in
yapılacak çok işimiz olduğunu söylemesi ve bana güvenen insanların güvenini boşa
çıkartmamak için tekrar dönme kararı aldım" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, “Maalesef sezon planlamamızı yaptığımız
zaman bu oyuncuların bu takımı çok daha farklı yere getirmesini ve daha iyi işler yapmasını
beklemiştik" diye konuştu. Prosinecki, "Maalesef işler o şekilde olmadı. Şuana kadar ligde
oynadığımız maçları yan yana getirdiğimizde kötü oyunumuz tabi bunda bir etkendir ama bu
zamana kadar oynanan maçlarda hakemlerin tutumları, maçın kırılma anında bizim
aleyhimize kararlar verilmesi, bunlara sakatların eklenmesi, sakat oyuncularımızdan uzun süre
yararlanamamış olmamız istediğimiz skorları almamamıza neden oldu" ifadesinde bulundu.
Hırvat teknik adam, "Bu noktaya da gelindiğinde ben takımın başındaki yetkili kişi olarak
sorumluluğu üzerime alıp istifa etmek gerektiğine inandım. Benim öğrendiğim ve bildiğim
değerler bana bunu işaret etti. Ondan sonra oyuncuların reaksiyonu, burada yönetimimiz ve
Süleyman Bey bana olan inançlarını tekrarlamaları, yapılacak çok işimizin olduğunu
söylemeleri beni açıkçası verdiğim kararı gözden geçirmeye ve düşünmeye sevk etti. O
dakikadan sonra bana fazla güvenen insanların güvenini boşa çıkartmamak için tekrar konuyu
ele aldım ve onlarla birlikte yürümek ve onların arkasından gelme kararı aldım. Bu saatten
sonra artık daha iyi bir Kayserispor için daha fazla çalışarak elimizden gelenin en iyisini
yapacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3906.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kocasinan'dan Engelli Sporculara Destek
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, spora ve engellilere her zaman gönüllü olarak
destek verip yardımcı olduklarını söyledi.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
ve Kayseri Bedensel Engeliler Spor Derneği Başkanı Hayri...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, spora ve engellilere her zaman gönüllü olarak
destek verip yardımcı olduklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kayseri Bedensel Engeliler Spor
Derneği Başkanı Hayri Naziksoy, Başkan Yardımcısı Murat Cahit Cıngı ve Engelli Sporcu
Kadircan Gökalp'le birlikte Başkan Bekir Yıldız'ı makamında ziyaret ederek bir teşekkür
plaketi takdim etti.
Sporcu, engelli, bilim ve kültür erbabının gönüllü olarak destekçisi olduğunu vurgulayan
Başkan Bekir Yıldız, " Engelli sporcu arkadaşlarımız Mersin'de yelkenli kursuna katılmak
istediklerini bize iletince çok memnun oldum. Faydalı olduğunu ümit ediyorum. Engelleri ve
sınırları zorlamak lazım. Đnsanın iki engeli var, biri fiziksel diğeri zihinseldir. 'Ben şunu
yapamam, bundan korkarım' dersen sana işte engel odur. Siz fiziksel engeli bir yana bırakıp
kafanızdaki engelleri de aşmış, yelkenli kullanmışsınız tebrik ediyorum. Biz size her zaman
destek olur yardım ederiz" dedi.
Her zaman artarak devam eden katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etmek istediklerini
vurgulayan Hayri Naziksoy," Sporcularımız Mersin'de yelkenli kullanmayı öğrendi,
desteklerinizle Yamula Barajı'nda bir yarışma düzenlemek istiyoruz" diyerek plaket takdim
etti.
Sporcular adına konuşan Kadircan Gökalp de, "Deniz görmemiş Anadolu çocuğu
arkadaşlarım Mersin'de yelkenli kullanmayı öğrendi. Çok büyük moralle Kayseri'ye döndük.
Size çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Kışın Erciyes'te kayak yaparken yazın da
Kayseri'nin Denizi'nde neden yapmayalım, diye hayal ettik, siz bu hayallerimizi
gerçekleştirdiniz. Mersin'e diğer illerden gelen sporcular,' Siz Kayserilisiniz, deniz nere
Kayseri nere' dediklerinde göğsümüzü gere gere; 'başkanlarımız Kayseri'ye deniz getirdi artık
bizim de denizimiz var' dedik " şeklinde duygularını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3907.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Anten Düzeltirken Düşerek Öldü
Kayseri’de bir kişi, bozuk olan uydu antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşerek
öldü.Edinilen bilgiye göre, Hava Đkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nda geçici işçi olarak
çalışan M. K. (46), Cumhuriyet Mahallesi Đnönü Bulvarı...
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Kayseri’de bir kişi, bozuk olan uydu antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşerek öldü.
Edinilen bilgiye göre, Hava Đkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nda geçici işçi olarak çalışan
M. K. (46), Cumhuriyet Mahallesi Đnönü Bulvarı üzerinde arkadaşı A.E.'ye ait olduğu
öğrenilen bir dükkanın uydu antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Anteni tamir ettiği sırada
dengesini kaybeden M. K., çatıdan kafa üstü yere çakıldı. M. K.'ya ilk müdahaleyi olay
yerinde bulunan bir doktor yaparken, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. M. K., yapılan bütün müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Öte yandan, M. K.'nın uyduyu tamir etmeden önce çıkardığı montunun çatıda
kalması gözlerden kaçmadı.
M. K.’nın cesedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3908.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Talas Belediyesi Cep Telefonundan Park Sulama
Sistemine Geçti
Talas Belediyesi, parklarda aydınlatma, sulama ve güvenliği tek bir kalemde kontrol edebilen
SCADA sistemine geçti. Uzaktan otomatik ya da manüel olarak kullanılabilen sistem ayrıca
cep telefonundan da kontrol edilebiliyor.Kuyu kontrol koruma ve park...
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Talas Belediyesi, parklarda aydınlatma, sulama ve güvenliği tek bir kalemde kontrol edebilen
SCADA sistemine geçti. Uzaktan otomatik ya da manüel olarak kullanılabilen sistem ayrıca
cep telefonundan da kontrol edilebiliyor.
Kuyu kontrol koruma ve park sulama otomasyon adı verilen sistem ilk defa Talas'ta
uygulamaya geçiyor. Sistemle ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım,
bilgisayar üzerinden parkların güvenliği ve sulamasını otomatik ya da manüel olarak
kullanma imkanı sağlayan sistemin su ve enerjide çok büyük tasarruf sağladığını söyledi.
Parklarda güneşi alamayan veya kuruyan bölgeyi sadece oradaki hattı açarak enerji ve su
tasarrufu sağlayan sistemin aynı zamanda geceleri parkların aydınlatmasını da tek bir tuşla
kontrol edilebildiğini anlattı. Başkan Yıldırım, "Parklarda uygulamaya geçtiğimiz SCADA
sistemi bu alanda ilk kez uygulanıyor. Sadece bir bilgisayar ve internete bağlanan sistemle
sulama suyunun debisi, tüketilen su miktarı ve enerji gibi birçok veri anlık görülüyor. Ayrıca
sistem cep telefonundan da bir tek tuşla kontrol ediliyor" diye konuştu.
Çok düşük maliyete sahip olan otomasyon sistemini Mevlana mahallesi Halef Hoca Mezarlığı
arkasında yapımı tamamlanma aşamasına gelen mesire alanında kullanmaya başladıklarını
kaydeden Başkan Yıldırım, diğer parklarda da sistemi hayata geçirmeyi planladıklarını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3909.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Eğitim Bir-sen'den Gençlik Ve Spor Đl
Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Eğitim Bir Sen şube başkanı Aydın Kalkan, il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe yönetim kurulu
başkan ve üyeleri, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğüne yeni atanan Murat
Eskici’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Murat Eskici’ye...
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Eğitim Bir Sen şube başkanı Aydın Kalkan, il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe yönetim kurulu
başkan ve üyeleri, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğüne yeni atanan Murat
Eskici’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Murat Eskici’ye yeni grevinde başarılar dileyen şube başkanı Aydın Kalkan, Kurum içinden,
kurumu tanıyan bir atamanın yapılmasının birçok olumlu yönleri olduğu belirterek “Genç,
dinamik ve kurumu tanıyan bir arkadaşımızın atanmasından memnuniyet duymaktayız.
Kayserinin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak her zaman sizlere destek olmaya hazırız.
Ayrıca sendika olarak üyelerimizle yapacağımız çeşitli yarışma ve etkinliklerde sizlerle
işbirliği ve yardımlaşmak isteriz” dedi.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Murat Eskici ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti belirterek teşekkür etti. Eskici, yaptığı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzün
vermiş olduğu bu görevi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kayserimiz spor şehri. Bu güzel

şehirde sporu en iyi noktaya getireceğiz. Bunun için bütün sivil toplum kuruluşları ile sürekli
işbirliği ve yardımlaşma içinde olacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3910.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Büyükşehir'den Kayseri Zirvesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesi'nin
düzenlediği toplantıda Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile biraraya geldi.
Prof. Dr. Kurtulmuş buradaki konuşmasında Türkiye'nin...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesi'nin
düzenlediği toplantıda Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile biraraya geldi.
Prof. Dr. Kurtulmuş buradaki konuşmasında Türkiye'nin gelişmesini sürdürmesi için herkesin
katkı vermesi gerektiğini belirtirken, Başkan Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmada şehrin
yöneticilerinin uyum içinde hareket etmelerinin şehrin gelişimine yapacağı katkılar üzerinde
durdu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hayata geçirilen Harikalar Diyarı'nda
düzenlediği toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Đşleri Başkanı Prof.
Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Orhan Düzgün,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, ilçe
belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve davetliler katıldı.
"ORTAYA ÇIKAN PROJELER TAKĐP EDĐLECEK"
Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de
Prof. Dr. Kurtulmuş'un katılımıyla önemli bir toplantı yapıldığını ve bir takım sonuçlar
çıktığını belirterek bunların takip edileceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak da zaman
zaman Kayseri'nin gelişmesine yönelik toplantılar yaptıklarını belirten Başkan Özhaseki,
"Bunlardan birini beş yıl önce 'Ufuktaki Kent Kayseri' adıyla gerçekleştirdik. Kayseri'yi nasıl
ve nerde görmek istediğimizi, Kayseri'nin cazibe merkezi olması için neler yapılması
gerektiğini bu toplantıda değerlendirdik. Orada ortaya çıkan fikirlerin hayata geçmesini halen
takip etmekteyiz. Bu doğrultuda ikinci devlet üniversitesi kurulmasına öncülük edildi. Erciyes
Kış Sporları Merkezi'nin yatırımı başlatıldı. Bunun gibi daha bir çok proje hayata geçirildi.
Değerli Genel Başkan Yardımcımız da Kayseri için son derece yararlı bir toplantıya öncülük
etti. Buradan çıkan sonuçlar birebir AK Parti tarafından takip edilecek. Milletvekili
arkadaşlarımız bu projelerin hayata geçirilmesi için takip görevini üstlenmiş olacaklar. Biz de
ortaya çıkacak çalışmaları takip edeceğiz ve Kayseri için hayırlı bir süreç başlamış olacak"
dedi.
"ŞEHĐRLERĐN GELECEĞĐ YÖNETĐCĐLERĐN UFUKLARIYLA PARALEL"
Konuşmasında şehirlerdeki uyumu üzerinde de duran Başkan Özhaseki sözlerini şöyle
sürdürdü: "Şehirlerin geleceği; o şehirde yaşayan yöneticilerin ufukları ile paralel gider.

Yönetici derken şehre yön veren herkesi kastediyorum. Milletvekillerimiz de, sivil toplum
kuruluşları da şehre yön vermektedirler. Şu halde eğer bizler kendi içimizde uyum içinde
çalışırsak, şehrimiz için bir takım hedefler belirlersek ve bunun için üzerimize düşen yükü
omuzlarsak o şehirler gelişir ve büyür. Kayseri bu işbirliğini yakalayan bir şehirdir. Tam
tersine, birbirimizi istemiyor ve sevmiyorsak, birisi iyi bir şey yaptığı zaman kıskanıyorsak
veya iyi projeler ortaya çıktığı zaman hepimiz destek olmuyorsak, doğrusu o şehirlerin
gelişme şansı pek gözükmüyor. Kayseri büyüyen ve gelişen bir şehir. Bu gelişmede uyum
içinde iş yapıyor olmanın katkısı büyük."
"FARKLI ĐŞLER YAPSAK DA ĐSTĐKAMETĐMĐZ AYNI OLACAK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Đşleri Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
da, konuşmasında ortak hareket etmenin önemi üzerinde durdu. Türkiye'nin önemli mesafeler
katettiğini dile getiren Prof. Dr. Kurtulmuş, ülkemizin siyasi ve iktisadi reformları eş zamanlı
yaptığı dönemlerde ilerlemesini hızlı adımlarla gerçekleştirdiğini söyledi. Atılan adımları kafi
görmemek gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Kafi görürsek ve bisikletin pedalına az
basmaya başlarsak Türkiye geriye gider. Biz tüm alanlarda ileriye gidebilmek için daha fazla
pedala basmak mecburiyetindeyiz. Demokrasi istikametinde, özgürlükler, ekonomik gelişme,
sosyal barışın tesis edilmesi, toplumsal bütünlüğün oluşturulması istikametinde pedala daha
hızlı basmalıyız. Bu istikametin sürdürülebilmesi için üzerimize düşen önemli
sorumluluklardan birisi de bütün sivil toplum camiasının, kanaati olan, fikri olan, Türkiye'nin
ekonomik, siyasi, sosyal gelişmesine ilişkin görüşü olan bütün sivil toplum kuruluşlarının bu
sürece destek vermesidir. Bu istikamet sadece siyasetin tek başına yürüyeceği bir istikamet
değildir. Üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kültür sanat camiasının, herkesin,
Türkiye'nin ileri gitmesi için fikri olan, görüşü olan herkesin aynı istikamete gitmesi gerekir.
Farklı işler yapacağız belki; ama yaptığımız tüm işler aynı istikamete yönelik olursa bugün
önümüzde sorun olarak görülen alanların çok kısa sürede aşılmış olduğunu görürüz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3911.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Halk Otobüsçüleri Odası 3 Aylık Aidatı
Almayacak
Kayseri Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Ali Arslan, oda üyelerinden 3 aylık aidat
alınmayacağını söyledi.Konu hakkında açıklama yapan Ali Arslan, Ekim, Kasım ve Aralık
ayı aidatlarının üyelerden alınmayacağını söyledi. Arslan, “Daha...
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Kayseri Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Ali Arslan, oda üyelerinden 3 aylık aidat
alınmayacağını söyledi.
Konu hakkında açıklama yapan Ali Arslan, Ekim, Kasım ve Aralık ayı aidatlarının üyelerden
alınmayacağını söyledi. Arslan, “Daha önce üyelerimizden almış olduğumuz, yönetim kurulu
kararıyla 50 TL aylık alıyorduk. Dolayısıyla yönetim kurulu kararı ile Ekim, Kasım ve Aralık
aylarında ki aidatları almayacağız. Odamızın şuan ki gelir ve giderleri bankadan komisyon
aldığımızdan dolayı odamızın 150 bin TL’ye yakın parası var” ifadelerini kullandı.
Arslan ayrıca, odanın gelir ve giderlerinin çok rahat olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3912.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince yapılan operasyonda, toplam 27 kilo 570 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak...
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Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince yapılan operasyonda, toplam 27 kilo 570 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Đl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerinin “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” olayı ile
ilgili düzenlenen operasyonda; Kayseri - Malatya D-300 Karayolu 20'nci kilometrede yapılan
uygulama sırasında, Kayseri plakalı araç içerisinde N.E. isimli şahsın yakalandığı, aracın
çeşitli yerlerine zulalanmış şekilde toplam 14 adet şeffaf streç naylonları sarılı vaziyette
paketler halinde daralı ağırlığı 18 kilo 770 gram gelen esrar maddesi ve 16 adet şeffaf streç
naylonlara sarılı vaziyette paketler halinde daralı ağırlığı 8 kilo 800 gram gelen toz esrar
maddesi olmak üzere toplam 27 kilo 570 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildiği
bildirildi.
Olayın şüphelisi N.E’nin Diyarbakır'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit
edildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine
gönderildiği de kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3913.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

100 Numaralı Adam Filmi Gerçek Oldu
Kemal Sunal’ın ‘100 Numaralı Adam’ filmindeki gibi kendini benzin dökerek yakmakla
tehdit eden esnaf, kameraya derdini anlatınca eyleminden vazgeçti.Edinilen bilgiye göre
Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde market açan...
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Kemal Sunal’ın ‘100 Numaralı Adam’ filmindeki gibi kendini benzin dökerek yakmakla
tehdit eden esnaf, kameraya derdini anlatınca eyleminden vazgeçti.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde market açan
Mustafa D., ruhsat problemi ve borçları nedeniyle bunalıma girdi. Kendini markete kilitleyen
Mustafa D., olay yerine gelen polis ekiplerini uzaklaştırmak için üzerine benzin dökerek
kendini yakmakla tehdit etti.
Yapılan ihbar sonrasında olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üzerine benzin döken
Mustafa D.’yi polis ekipleri yaklaşık 1.5 saat boyunca ikna etmeye çalıştı.
Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan Mustafa D., kamerayı görünce,
“Derdimi kameraya anlatayım. Kamera beni çeksin, sonra çıkacağım” dedi.
Muhabire derdini anlattıktan sonra söz verdiği gibi elindeki benzin bidonunu bırakarak dışarı
çıkan Mustafa D., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında ekip otosuna bindirilerek polis
merkezine götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3914.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kazada Hayatını Kaybeden Doktor Son
Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını
kaybeden doktor Seçkin Çetinkaya, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna
uğurlandı.8 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Hasan T.'nin (47)...
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını
kaybeden doktor Seçkin Çetinkaya, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna
uğurlandı.
8 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Hasan T.'nin (47) kullandığı 38 PT 882 plakalı
otomobil, hastane önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kulak burun boğaz doktoru Seçkin
Çetinkaya'ya (30) çarpmıştı. Ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Evli olduğu öğrenilen doktor Çetinkaya, yaklaşık 1,5 ay süren yaşam mücadelesini dün akşam
kaybetti.
Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Bir vatandaş baygınlık
geçirirken, kılınan cenaze namazının ardından doktor Seçkin Çetinkaya'nın cenazesi Talas
Halef Hoca Mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan Seçkin Çetinkaya'nın ağabeyi Kıdemli Yüzbaşı Levent Çetinkaya da 14 Nisan
2010 tarihinde Şırnak Balveren mevkiinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanmış,
kaldırıldığı Ankara GATA Hastanesi'nde şehit olmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3915.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Elips Şeklindeki Metal Cisimde Şüpheli Bir Sıvı
Olmadığı Belirlendi
Kayseri’de yol kenarında elips şeklinde bir cismin içinde bulunan turuncu renkteki sıvının
kimyasal madde olmadığı, içinde bulunan sikkelerin ise Müze Müdürlüğüne teslim edildiği
bildirildi.Kayseri’de iki gün önce Malatya karayolunun...
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Kayseri’de yol kenarında elips şeklinde bir cismin içinde bulunan turuncu renkteki sıvının
kimyasal madde olmadığı, içinde bulunan sikkelerin ise Müze Müdürlüğüne teslim edildiği
bildirildi.
Kayseri’de iki gün önce Malatya karayolunun 20. kilometresinde jandarma ve polis ekipleri
tarafından yol kenarında elips şeklinde bir cisim bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, cismin
içinde turuncu renkte bir sıvı ve iki adet sikke bulunmuştu.
Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cisim ve içinde bulunan
maddeler Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.
Emniyet Müdürlüğünün kriminal laboratuvarında yapılan incelemelerde, sıvının herhangi bir
kimyasal madde içermediği belirlendi. Tarihi eser olan sikkeler ise Müze Müdürlüğüne teslim
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3916.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Dinçer Ailesinin Acı Günü
Lokantacılar ve Pastacılar Odası eski başkanı merhum Mehmet Dinçer'in eşi Sultan Dinçer
geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Dinçer, Hunat Caminde kılınan cenaze
namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Hunat Caminde...
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Lokantacılar ve Pastacılar Odası eski başkanı merhum Mehmet Dinçer'in eşi Sultan Dinçer
geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Dinçer, Hunat Caminde kılınan cenaze
namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Hunat Caminde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Lokantacılar ve
Pastacılar Odası eski başkanı merhum Mehmet Dinçer'in eşi olan Sultan Dinçer (60) kılınan
cenaze namazının ardından Pınarbaşı Karamanlı köyünde toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3917.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Subaşı Köyü'nde 10 Kilometrelik Yolda Islah
Çalışması Yapılıyor
Đncesu Belediyesi tarafından 2014 yılı mart ayından sonra ilçeye mahalle olarak bağlanacak
Subaşı Köyündeki toplam 10 kilometrelik yollarda ıslah çalışması yapılıyor. Đncesu Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol Subaşı köyünde devam eden...
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Đncesu Belediyesi tarafından 2014 yılı mart ayından sonra ilçeye mahalle olarak bağlanacak
Subaşı Köyündeki toplam 10 kilometrelik yollarda ıslah çalışması yapılıyor. Đncesu Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol Subaşı köyünde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek
çalışanlardan bilgi aldı.
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol yaptığı açıklamada; “Đncesu belediyesi olarak
sadece belediye sınırları içerisindeki yerlerde değil 2014 yılı mart ayı sonrası Büyükşehir

yasası gereğince belediyemize bağlanacak 7 köyde de vatandaşlarımızın genellikle geçim
kaynaklarının tarım olması ve tarım alanlarının ıslahına yönelik taleplerinin neticesinde Fen
Đşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce Subaşı Köyünde yaklaşık 10 kilometrelik alanda
yolların ıslah edilmesi çalışmaları devam ediyor. Subaşı Köyü dışında geçtiğimiz aylar
içerisinde Küllü, Hamurcu Tahirini ve Üçkuyu'da da başlayan tarım alanlarının ıslahı
yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir'' dedi.
Karayol, vatandaşların tarım alanlarına iş makinaları ile rahat bir şekilde gelip gitmelerini
sağlamak açısından çalışmaların devam ettiğini, bu çalışmaların vatandaşlara hayırlı uğurlu
olmasını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3918.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Mustafa Özsoy’dan Gazeteciler Cemiyeti’ne
Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy
ve MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı
ziyaret etti.Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen...

14 Kasım 2013 Perşembe 12:27

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy
ve MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı
ziyaret etti.
Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette konuşan Veli Altınkaya,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “MHP il başkanımız ve MHP büyükşehir
başkan adayımız cemiyetimize nezaket ziyaretinde bulundular. Bütün meslektaşlarıma
huzurlarınızda teşekkür ederim. Basın bir kamu görevi yapıyor. Yaklaşan yerel seçimlerde de
şüphesiz ki adaylarla, bütün partilerin adayları ile halkı daha net daha sağlıklı bir şekilde
buluşturacak en önemli mekanizma biziz. Yıllar önce televizyon ve gazetelerin çok yaygın
olmadığı süreç içerisinde siyasi partilerin genel başkanları ve adayları mahalle mahalle, köy
köy, ev ev gezip oy talep edip, projelerini anlatıyorlardı. Bunu elbette yapacaklar. Ama bugün
televizyonlar dünyanın dört bir köşesine ulaşıyor. Kayseri’nin dört bir köşesine ulaşıyor.
Bütün ilçelere ulaşıyor. En ücra noktalara kadar ulaşıyorlar. Bütün ekranlar siyasi parti
adaylarına açık olacaktır. Televizyon ekranları ve gazete sütunları iktidar partisinden çok
muhalefet adaylarına açık olmalıdır. Bu karşılıklı bir ilişki ile olan iş. Siz selam vermezseniz
karşınızda ki adam da selam vermez” ifadelerini kullandı.
“PARTĐ ADAYLARI ĐŞSĐZ MESLEKTAŞLARIMIZA ĐSTĐHDAM SAĞLASIN”
Seçim süreci öncesinde sahada bulunan işsiz gazetecilere parti adaylarının istihdam
sağlamasını dile getiren Altınkaya, “Şimdi yerel televizyonlar, yerel gazeteler ve burada
temsilciliklerimizde ki arkadaşlarımızın sahada en fazla 3 tane muhabir var. Bir siyasi

partimizin adayı televizyon ve basın kuruluşu benim peşime kamerayı taksın buradan Sarız’a
gidelim 24 saat benimle gitsin gelsin dediği zaman emin olun ki o televizyonun haber
bürosunun o gün ki akışında ciddi mana da sıkıntı olabilir. Habere yakın olan, sektörümüzü
bile arkadaşlarımız var. Önümüzde ki 4-5 aylık zaman dili içerisinde de bu arkadaşlarımıza da
bir ekmek kapısı olur. Bana göre her parti hatta her partinin büyükşehir adayı olmadı
Melikgazi adayı Kocasinan adayı mutlaka buralara bir bütçe ayırarak özellikle işsiz
meslektaşlarımızın istihdamına katkı vermelerini arzu ederiz” dedi.
MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke de, “Burada mahalli idare seçimlerimde MHP’yi
büyükşehirde temsil edecek Mustafa Özsoy beyle değerli cemiyeti bir ziyarette bulunmak
üzere huzurlarınızdayız. Sayın başkanımızın işaret ettiği birçok konuya azami anlamda gayret
gösteriyoruz” diye konuştu.
Seçim sürecinde yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler veren MHP Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mustafa Özsoy’da, Kayseri’ye hizmet için geldiğini söyledi. Özsoy, “24 Mart
seçimlerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi aday adayı oldum. Ben öncelikle il başkanımıza
ve yönetimine beni oybirliği ile aday seçmelerinden dolayı teşekkür ederim. Yıllardır
Anadolu’da genç yaşta kaymakam olmuş biri olarak niye Kayseri’ye hizmet için geldim. Ben
mülki idare amiri olarak görev yaptığım bütün yerlerde yaptığım hizmetlerden dolayı Allah’ın
huzuruna varınca o halk bizden şikayetçi olmasın şefaatçi olsun diye hizmet yaptım. Hesabı
Allah’a vereceğimiz düşüncesi ile bu işe soyundum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3919.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

KKTC'nin Đlanının 30. Yılı
AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, ''Geçtiğimiz 30 senede, insan
hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyerek demokratik yönetim anlayışını hayata
geçirmeyi başaran bu genç devlet,Türk milleti için büyük...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, ''Geçtiğimiz 30 senede, insan
hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyerek demokratik yönetim anlayışını hayata
geçirmeyi başaran bu genç devlet,Türk milleti için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı
olmuştur'' dedi.
Milletvekili Bakır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilanının 30'uncu yıl dönümü
nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakır mesajında, ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının
30’uncu yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, inanç ve kararlılıkla bağımsızlık ve
özgürlük mücadelesini veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, birçok zorluğa, sıkıntıya rağmen verdiği onurlu mücadele
sonucu bugün,egemen, bağımsız, özgür, güven ve barış unsuru olmaya devam eden bir devlet
yapısına sahiptir. Geçtiğimiz 30 senede, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini

benimseyerek demokratik yönetim anlayışını hayata geçirmeyi başaran bu genç devlet, Türk
milleti için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olmuştur'' ifadelerini kullandı.
Bakır mesajında şunları kaydetti:
''Türkiye, geçmişte de olduğu gibi ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
halkının her daim yanında olacak, haksızlığa ve zulme karşı birlik ve beraberliğini koruyarak,
ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlamaya yönelik her tür çabayı sürdürecektir. Bu
düşüncelerle, büyük bedeller ödenerek gelinen bu anlamlı günde, Kıbrıs Türk halkına refah,
huzur, müreffeh ve aydınlık bir gelecek temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3920.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Emniyet, Çocukları Maça Götürdü
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü, 'Her Çocuğun Bir Hayali Olsun, Hayalleri Gerçek Olsun'
projesi kapsamında, Germirli Anadolu Đmam-Hatip Lisesi öğrencilerini Kayserispor-Beşiktaş
maçına götürdü.Đl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,...
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Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü, 'Her Çocuğun Bir Hayali Olsun, Hayalleri Gerçek Olsun'
projesi kapsamında, Germirli Anadolu Đmam-Hatip Lisesi öğrencilerini Kayserispor-Beşiktaş
maçına götürdü.
Đl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Çocuk Şube Müdürlüğünce, çocukların
bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini sağlıklı olarak tamamlamaları ve yeteneklerini en üst
düzeyde geliştirmeleri, hayatlarına belli ideallerle pozitif anlamda devam edebilmeleri ve
Emniyet Teşkilatının tanıtımının yapılarak polislik mesleğinin sevdirilmesi amacıyla
gerçekleştirilen Her Çocuğun Bir Hayali Olsun, Hayalleri Gerçek Olsun Projesi kapsamında;
10/11/2013 tarihinde Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 35 çocuğun
Kadir Has Şehir Stadyumunda Kayserispor-Beşiktaş futbol takımları arasında oynanan Spor
Toto Süper Ligi 11. hafta müsabakasını izlemesi sağlanmıştır'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3921.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kocasinan, Spor Salonunu Büyükşehir'e
Devretti
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Beyazşehir Mahallesi'ne yaptıkları spor salonunu
bitirip işletilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kayserispor A.Ş'ye devrettiklerini
söyledi.Başkan Bekir Yıldız, Beyazşehir Mahallesi'nde ikamet eden...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Beyazşehir Mahallesi'ne yaptıkları spor salonunu
bitirip işletilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kayserispor A.Ş'ye devrettiklerini söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, Beyazşehir Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlardan gelen yoğun istek
üzerine güzel bir spor salonu yaptıklarını hatırlatarak, "Gelecek nesiller de spor yaparak
sağlıklı olacak. Sağlıklı nesiller için Kayseri'nin spor alt yapısını sürekli geliştirmeye ve
zenginleştirmeye çalışıyoruz" dedi. Beyazşehir ve çevresindeki mahallelerde yaşayan
vatandaşların yaz-kış spor yapabilecekleri, ulaşımı kolay bir mekana spor salonunu
yaptıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Sporun toplum sağlığına katkısı tartışılamaz.
Sağlıklı gelecek sağlıklı nesillerle geleceği için sporu ve spor yapanı teşvik ediyoruz, spor alt
yapısını geliştiriyoruz. Bu salonumuzda basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, tekvando
gibi branşlarda spor yapılabilecek. Hatta çeşitli sosyal etkinliklere mekan da olabilir. Bin 200
metrekare kapalı alanlı salonu inşaat, alt yapı, çevre düzenlemesi ve arazileriyle birlikte
yaklaşık 3 milyon liraya malettik. Hemen hizmete geçmesi için Büyükşehir Belediyemize
devrettik. Büyükşehir Belediyemiz Kayserispor A.Ş vasıtasıyla salonumuzu işletecek. Onlar
da yaklaşık 500 bin liralık bir donanım harcaması yapacak. Hayırlı olsun, güle güle
kullansınlar" diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayserispor A.Ş. Genel Müdürü
Ali Üstünel de yaptığı açıklamada, Beyazşehir Spor Salonu'nu Kocasinan Belediyesi'nden
devraldıklarını, içinin tefrişine, donanımına başladıklarını belirterek en kısa zamanda hizmete
açacaklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3922.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

.
Kayseri’de 12 yıl önce kayıp olduğu ihbar edilen 45 yaşındaki Erdoğan Söylemez’in, eşi ve
eşinin akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Söylemez’in öldürüldüğüne inanmayan
eşinin, kendisine getirilen takma diş...
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Kayseri’de 12 yıl önce kayıp olduğu ihbar edilen 45 yaşındaki Erdoğan Söylemez’in, eşi ve
eşinin akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Söylemez’in öldürüldüğüne inanmayan
eşinin, kendisine getirilen takma diş ve kimliği görünce ikna olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre Cinayet Büro ekipleri, 12 yıl önce Kayseri’nin Talas ilçesinde kayıp
başvurusu yapılan Erdoğan Söylemez ile ilgili bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışmaların
ardından; Erdoğan Söylemez’in eşi S.Y. (33), amcasının oğlu H.D.A. (49), M.A. (44) ve
olaya karıştığı öğrenilen E.Ö. (33) yakalanarak gözaltına alındı.
H.D.A.’nın cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken, M.A.’nın sorgusunda, “Kardeşimin
altınlarını sattı. Đstanbul'da eğlence mekanlarında bu parayı yedi. Bunun üzerine aile meclisi
kuruldu ve Erdoğan'ın öldürülmesine karar verildi" dediği ileri sürüldü.
Erdoğan Söylemez’i para karşılığında öldürdüğü ileri sürülen H.D.A.’nın, Erdoğan
Söylemez’i kafasına sıktığı tek kurşunla öldürdüğü ve Erciyes Üniversitesi Kampüsü'nde o
zamanlarda çöplük olarak kullanılan yere attığı ortaya çıktı.
Bu arada Erdoğan Söylemez’in eşi S.Y.’nin olaya inanmadığı ve H.D.A.’dan, cinayeti
işlediğine dair kanıt istediği, H.D.A. ve M.A.’nın çöplüğe giderek takma diş ve kanlı kimliği
alarak cinayeti işlediklerini ispat ettikleri ileri sürüldü.
Polis tarafından gözaltına alınan zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının sürdüğü
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3923.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Şirintepe Sosyal Tesislerinin Temeli Atıldı
Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Bölgesi Şirintepe Mahallesinde Sosyal ve Spor
tesislerin hem temel atma töreni düzenlendi hem de katılımcılara ve bölge halkına aşure ikram
edildi.Mimarsinan Bölgesi Şirintepe Mahallesi basketbol sahası yanında...
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Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Bölgesi Şirintepe Mahallesinde Sosyal ve Spor
tesislerin hem temel atma töreni düzenlendi hem de katılımcılara ve bölge halkına aşure ikram
edildi. Mimarsinan Bölgesi Şirintepe Mahallesi basketbol sahası yanında yaptırılacak olan
Sosyal tesislerin temelinin düzenlenen tören ile atıldığını ve aynı zamanda törene katılan
bölge halkına aşure ikramında bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
temel atma töreni sonrası Hunat Mahallesinde yer alan Hunat Çarşısında vatandaşlara aşure
ikramına devam ettiklerini söyledi. Muharrem ayının 11. gününde Hunat Çarşısı Dernek
Başkanı Regaip Erdem ve Yönetim kurulu Üyeleri ile birlikte Çarşı esnafına ve alış verişe
gelen vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, her gün iki ayrı
bölgede aşure ikramında bulunduklarını kaydetti. Şirintepe’deki temel atma töreninde 3 bin,
Hunat Çarşısında ise 1.500 kişilik aşure ikramında bulunduklarını hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.

“Bugün aşure ikramında bulunduk hem de sosyal tesislerin temelini attık. Ayrıca Çarşı
içerisinde hem aşure ikramında bulunduk hem de esnaflarımızla sohbet imkanı bulduk. Yani
birçok işi aynı anda, ama güzellikler ve hizmet içerisinde gerçekleştirdik. Temeli atılan sosyal
tesisimiz ile Şirintepe bölgesindeki halkın talebini karşılamış olacağız. Bu sosyal
tesislerimizin inşaat alanı 760 m2 olup, idare odası, 7 ayrı kurs sınıfı, aerobik spor salonu,
soyunma odaları, duş-wc, okul öncesi çocuklar için kreş alanı ve özürlüler için asansör
bulunmaktadır. Şirintepe Mahallemize hayırlı olsun.”
Dağıtılan aşureleri afiyetle yiyen Şirintepe Mahalle haklı da Başkan Memduh Büyükkılıç’a
hem sosyal tesis hem de aşure ikramı için teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3924.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Gazeteci Alparslan Ötüken’in Acı Günü
Đhlas Haber Ajansı (ĐHA) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nde haber müdürü olarak görev yapan
Alparslan Ötüken’in amcası Abdulehed Ötüken 67 yaşında vefat etti.Ötüken’in cenazesi,
ikindi namazına müteakip Hunat Camii’nde kılınan cenaze...
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Đhlas Haber Ajansı (ĐHA) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nde haber müdürü olarak görev yapan
Alparslan Ötüken’in amcası Abdulehed Ötüken 67 yaşında vefat etti. Ötüken’in cenazesi,
ikindi namazına müteakip Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir
Mezarlığı’nda defnedildi. Abdulehed Ötüken, evli ve 1 çocuk babasıydı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3925.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Develi Đlçe Belediye Başkan Aday Adayları Bir
Araya Geldi
AK Parti Develi Đlçe Belediye Başkan aday adayları bir araya gelerek, birlik ve beraberlik
çağrısında bulundu.AK Parti Develi Đlçe binasında, ilçe koordinatörleri ve ilçe yönetim kurulu
üyeleri ile bir araya gelen belediye başkan aday adayları,...
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AK Parti Develi Đlçe Belediye Başkan aday adayları bir araya gelerek, birlik ve beraberlik
çağrısında bulundu.
AK Parti Develi Đlçe binasında, ilçe koordinatörleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir
araya gelen belediye başkan aday adayları, örnek bir görüntü sergileyip, birlik ve beraberlik
çağrısında bulundular.
AK Parti Develi Đlçe Başkanı Mehmet Durukan, aday adayları arasında küskünlük ve
dargınlık yaşamamalarını, çalışmalarını birlik ve beraberlik içerisinde sürdürmelerini istedi.
Kayseri, genelinde Ak Parti'ye 95 aday adayının başvurduğunu vurgulayan Durukan, Develi
ilçesinde ise 10 aday adayıyla en çok müracaat eden ilçeler arasında yer aldığını belirterek
şunları söyledi:
"Aday belirleme işlemi tamamlandıktan sonra diğer aday adaylarımızdan da adayımızın
etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum. Her kesimi kucaklayan bir
parti olarak, küskünlük, kırgınlık bize yakışmaz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda hem ilde
hem de ilçelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, birlik ve beraberlik içerisinde AK Parti'yi,
Kayseri genelinde birinci parti yapmak için var gücümüzle çalışacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3926.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Cumhuriyet Meydanı'nda Görkemli Açılış
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan üç ayrı hizmetin açılışı bir dizi
etkinlikle gerçekleştirilecek. 16 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda
düzenlenecek olan törenle, cephe düzenlemeleri, Kurşunlu Parkı ve...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan üç ayrı hizmetin açılışı bir dizi
etkinlikle gerçekleştirilecek. 16 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda
düzenlenecek olan törenle, cephe düzenlemeleri, Kurşunlu Parkı ve ATM'li taksi duraklarının
açılışı yapılacak. Açılışta Kayserilileri lazer gösterileri, ışık oyunları, heyecanlı animasyonlar
ve havai fişek gösterileri bekliyor.
Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan proje ve yatırımları birbiri ardına hizmete açmaya
devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'na bakan binalarla başlayan ve ardından Talas Caddesi
güzergahında Kiçikapı'ya, Park Caddesi güzergahında Düvenönü'ne ve Sivas Caddesi
güzergahında Büyükşehir Belediyesi'ne uzanan cephe düzenleme çalışmalarında sona gelindi.
16 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek olan törenle görüntü kirliliğini sona erdiren bu
hizmetin açılışını yapacak.
Törende ayrıca yenilenen Kurşunlu Parkı'nın ve şehrin muhtelif yerlerindeki 9 adet ATM'li
taksi durağının da açılışı yapılacak. 16 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Cumhuriyet
Meydanı tören alanında başlayacak olan açılış programında çok farklı, renkli ve hareketli
gösteriler düzenlenecek.

Geçen hafta Kale Đçi Kültür Sanat Merkezi temel atma töreninde Kayseri Kalesi üzerinde
yapılan ışık oyunlarının çok daha farklı versiyonlarının canlandırılacağı törende ayrıca
mapping gösterileri, lazer ve ışık oyunları ile animasyonlar sahnelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3927.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Hayvanat Bahçesinin En Uzun Misafiri
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi'nin en
uzun misafiri yuvasına yerleşti. Kayserililer, Zambak adı verilen zürafayı hafta sonundan
itibaren görebilecekler.Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nden...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi'nin en
uzun misafiri yuvasına yerleşti. Kayserililer, Zambak adı verilen zürafayı hafta sonundan
itibaren görebilecekler.
Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nden gelen 8 yaşındaki zürafa 3 metre 80 santimetre boyunda
ve 900 kilo ağırlığında. Özel korunaklı bir araçla 9 saatlik yolculuğun ardından Harikalar
Diyarı'na gelen zürafa Zambak, hafta sonundan itibaren ziyaretçiler tarafından görülebilecek.
9 aylık gebe olduğu öğrenilen Zambak'ın 6 ay sonra dünyaya getireceği yavrunun Anadolu
Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne yeni bir renk katması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3928.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Londra Otobüsü Kayseri'de
Birleşik Karallık'ın ikonu çift katlı Londra otobüsü tanıtım için Kayseri'ye gelerek, Kayseri
Ticaret Odasında tanıtımı yapıldı.Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Đngiltere'nin Đstanbul
Başkonsolosu Leigh Turner, "Bugün 9,2 milyar...
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Birleşik Karallık'ın ikonu çift katlı Londra otobüsü tanıtım için Kayseri'ye gelerek, Kayseri
Ticaret Odasında tanıtımı yapıldı.
Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Đngiltere'nin Đstanbul Başkonsolosu Leigh Turner,
"Bugün 9,2 milyar sterlin düzeyinde olan Türkiye ve Đngiltere arasındaki ikli ticaret hacminin
arttırlması ilk hedefimiz. Aynı zamanda Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 500
Đngiliz şirketinin yanı sıra Birleşik Krallık'ı Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki faaliyetlerini
kolaylaştıran ve bir üs olarak gören Türk şirketlerinin de sayısının arttırılması hedeflerimiz
arasında bulunuyor. Ticaret geleneği ve tecrübesiyle Anadolu'nun sanayi ve üretimde her
zaman yükselen yıldızı olan Kayseri ve bu şehrin girişimcilerine Great kampanyasını
tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise, "Đngiltere ile Türkiye arasında
özellikle biz Kayseri Ticaret Odası olarak öncelikle ticari faaliyetlerin gelişmesi bakımından
adımlar atılması konusunu ele almak isteriz. Tabi siz bugün burada arkamızda bulunan
otobüsünüz tanıtmak amacıyla Kayseri'ye gelmiş olabilirsiniz ve Türkiye’deki öğrencileri
Đngiltere’ye gidip orada eğitim almaları konusunda öngörüde bulunabilirsiniz. Tabi bunlar
gayet güzel şeyler. Đlişkilerimizin artması bakımından bunların önemli olduğu kanaatindeyim.
Tabi biz Đngiltere ile öncelikle ticari anlamda karşılıklı faaliyetlerimizin artması gerektiği
hususunu ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi Kayseri’de bulunan ticaret
erbaplarımızın ve 16 bine yakın üyemizin Đngiltere ve Avrupa Birliğine bağlı diğer ülkelerle
ticari faaliyetlerini attırmaları bakımından biz elimizden gelen tüm gayreti gösterme çabası
içerisindeyiz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3929.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Öldürdükten Sonra Kayıp Başvurusu Yaptılar
Kayseri’nin Talas ilçesinde 12 yıl önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Erdoğan
Söylemez’in, eşinin amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.Kayseri’de 2001
yılında S.Y. (33), Talas Belediyesi’nde çöpçü olarak...
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Kayseri’nin Talas ilçesinde 12 yıl önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Erdoğan
Söylemez’in, eşinin amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Kayseri’de 2001 yılında S.Y. (33), Talas Belediyesi’nde çöpçü olarak çalışan eşinden uzun bir
süredir haber alamadığı gerekçesiyle Đlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.
Polislere eşinin fotoğraflarını da veren S.Y.’nin ifadeleri doğrultusunda, teknolojik imkanlar
da kullanılarak Erdoğan Söylemez’in fotoğrafında yaşlandırma yöntemine gidildi ve aile
tarafından el ilanları bastırılarak arama çalışmaları sürdürüldü. Bu arada S.Y. yıllarca haber
alamadığı gerekçesiyle açtığı dava sonucunda eşinden boşandı.

Erdoğan Söylemez’in kaybolmasından 12 yıl sonra gelen bir ihbarı değerlendiren Kayseri
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.Y. ve
yakınlarını teknik takibe aldı.
Yaklaşık 1 buçuk yıl süren teknik takip sonrasında Erdoğan Söylemez’in eşi S.Y. ve
amcasının oğlu H.D.A. (49), M.A. (44) ve olaya karıştığı belirlenen E.Ö. (33) yakalanarak
gözaltına alındı.
Sanıkların yapılan sorgulamalarında M.A.’nın cinayeti itiraf ederek, “Kardeşimin altınlarını
sattı. Đstanbul'da eğlence mekanlarında bu parayı yedi. Bunun üzerine aile meclisi kuruldu ve
Erdoğan'ın öldürülmesine karar verildi" dediği öne sürüldü.
M.A.’nın, H.D.A.’nın para karşılığında Erdoğan Söylemez’i daha önce çöplük olarak
kullanılan, şimdi ise Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü yanında bulunan boş arazide kafasına
tek el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği iddia edildi.
Öte yandan olay sonrasında eşi Erdoğan Söylemez’in öldüğüne inanmayan S.Y.’nin kanıt
istediği, M.A. ve H.D.A.’nın bir süre sonra yeniden çöplüğe giderek, Erdoğan Söylemez’in
dişini ve kanlı kimliğini alarak olayı ispatladıkları öne sürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3930.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Türk Diabet Cemiyeti Meysu Outlet'te
Türk Diabet Cemiyeti Kayseri Şubesi, Dünya Diyabet Günü olması nedeniyle Meysu Outlet
Alışveriş Merkezinde stant kurarak vatandaşların kan şekerini ölçtü.Meysu Outlet'te
düzenlenen etkinlikte, Dünya Diyabet Günü olması vesilesiyle Meysu...
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Türk Diabet Cemiyeti Kayseri Şubesi, Dünya Diyabet Günü olması nedeniyle Meysu Outlet
Alışveriş Merkezinde stant kurarak vatandaşların kan şekerini ölçtü.
Meysu Outlet'te düzenlenen etkinlikte, Dünya Diyabet Günü olması vesilesiyle Meysu Outlet
Alışveriş Merkezinde Türk Diabet Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından stant kurularak
vatandaşların kan şekeri ölçüldü. Kan şeker değeri riskli olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına
yönlendirildi. Stant görevlisi Yusuf Bayrak düzenledikleri etkinlikle ilgili olarak, "Dünya
Diyabet günü olması nedeniyle Meysu Outlet Alışveriş Merkezinde stant kurduk. Burada
vatandaşlarımızın kan şekerlerini ölçüyoruz. Kan şekerini ölçtüğümüz vatandaşların
şekerlerinde problem varsa sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Đşte karnı aç olan bir
vatandaşın kan şekeri 80-120 arası olması gerekiyor. Kan şekeri 120'yi aşarsa şeker hastalığı
olma olasılığı var. Bunun için sağlık kuruluşlarına gitmesi gerekiyor. Karnı tok olduğu zaman
kan şekeri eğer 150'nin altında olursa bir sorun yok ama eğer ki 150'nin üzerinde olursa yine
sağlık kuruluşlarına gitmeleri gerekir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3931.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Đngiltere Đstanbul Başkonsolosu'ndan
Kayseri'ye Övgü:
Đngiltere'nin Đstanbul Başkonsolosu Leigh Turner, beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Başkonsolos Turner Kayseri ile ticari
ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını...
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Đngiltere'nin Đstanbul Başkonsolosu Leigh Turner, beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Başkonsolos Turner Kayseri ile ticari
ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtirken, heyette yer alan Türkiye'deki
Đngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt Kayseri'nin Anadolu'nun lokomotif gücü olduğunu
söyledi. Bir dizi ziyaret için Kayseri'ye gelen Đngiltere'nin Đstanbul Başkonsolosu Leigh
Turner, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir süre görüştü. Başkonsolosluk
yetkililerinin de katıldığı görüşmede Başkonsolos zaman zaman Türkçe konuştu. Konuklarına
Kayseri hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Özhaseki, şehrin bir ticaret şehri olduğunu ve
bu özelliğinin 6 bin yıl önceki Kaniş Karumu'ndan bu yana sürdüğünü söyledi. Kayseri'de
ticaret ve sanayinin yanı sıra üniversiteler, sağlık, spor ve kültür-sanat alanında da önemli
gelişmeler olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, Kayseri'nin her alanda çok canlı bir şehir
olduğunu belirtti. Başkan Özhaseki Đngiltere ile ticari işbirliğinin geliştirilmesi yönünde
çalışmalar yapılması gerektiğini de vurgu yaptı. Đngiltere'nin Đstanbul Başkonsolosu Leigh
Turner ise ikili işbirliği için bazı çalışmalar yapılabileceğini belirtti. Türkiye'de faaliyet
gösteren Đngiliz firma sayısının 2 bin 500 civarında olduğunu ifade eden Turner, Türkiye'de
yerleşik olan Đngiliz firmaları ile Kayseri'deki firmaların direk iletişiminin sağlanabileceğini
kaydetti.
Heyette yer alan Türkiye'deki Đngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt ise ekonomi alanda
birlikte adım atmak ve iki ülke arasındaki ticari hacmi artırmak istediklerini belirtti. Gaunt,
"Kayseri'nin Anadolu'da ve Türkiye'de ekonomik bir lokomatif güç olduğunun bilincindeyiz.
Bizim yapmak istediğimiz işbirliği konusunda fırsatları artırmak. Kayseri iline atayacağımız
bir temsilci olacak. Bu temsilcimiz ticaret ve sanayi odası ile firmalar arasındaki diyaloğu
kuracak. Amacımız iletişim kanallarını kurmaktır. Çünkü Kayseri'deki KOBĐ'lerimiz Đngiliz
firmaları ile iletişim kuramıyorlar. Đşbirliğinin artmasına yönelik sizlerle aynı düşüncedeyiz"
dedi.Konuklarını dinleyen Başkan Özhaseki Kayseri ile Đngiltere arasındaki ekonomik
işbirliğinin geliştirilmesi için bu ziyaretin önemli ama gecikmiş bir ziyaret olduğunu söyledi.
Kayseri ile her alanda işbirliği yapılabileceğini dile getiren Özhaseki, bu ziyaretin karşılıklı
işbirliği için bir başlangıç olmasını temenni etti.
Ziyaretin sonunda günün anısına karşılıklı hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3932.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Çocuk Yuvasında Doğum Günü Sürprizi
Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün’ün himayelerinde, Hacı Ali Sözduyar’ın eşi Hayriye
Sözduyar’ın ev sahipliğini yaptığı, Kayseri Çocuk Yuvasında kalan çocuklar için doğum günü
eğlencesi düzenlendi.Divan Đskender’de yapılan...

15 Kasım 2013 Cuma 11:45

Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün’ün himayelerinde, Hacı Ali Sözduyar’ın eşi Hayriye
Sözduyar’ın ev sahipliğini yaptığı, Kayseri Çocuk Yuvasında kalan çocuklar için doğum günü
eğlencesi düzenlendi. Divan Đskender’de yapılan doğum günü eğlencesine Vali Orhan
Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Hayriye Sözduyar,
Kayseri Çocuk Yuvası Müdürü Sait Postallı, Müdür Yardımcısı Merzuka Yoncacı, Kayseri
Çocuk Yuvasında kalan çocuklar ile yurt öğretmenleri ve çalışanları katıldı.
Etkinliğe katılan çocuklar neşeli dakikalar geçirirken, kesilen doğum günü pastasının
mutluluğunu davetlilerle paylaştılar. Doğum günlerinin kutlandığı için mutlu olan çocuklar,
Gül Düzgün ile Hayriye Sözduyar tarafından kendilerine verilen doğum günü hediyeleri ile
daha da mutlu oldular. Sosyal Hizmet Kuruluşlarında kalan çocuklar, kendilerine sevinçli ve
mutlu gün yaşatan başta Gül Düzgün olmak üzere etkinliğe ev sahipliği yapan Hayriye
Sözduyar’a teşekkür ettiler.
Gül Düzgün, düzenlenen etkinlikle ilgili duygularını şöyle dile getirdi: “Devletimizin
himayesindeki bu ay doğan çocuklarımızın doğum günleri kutlamasını Hayriye Sözduyar’ın
ev sahipliğinde yaptık. Öncelikle bu organizasyona destek olan Hayriye Sözduyar’a teşekkür
ediyorum ve çocuklarımıza da hayırlı ve mutlu ömürler diliyorum. Bundan sonra her ay bir
hayırseverimizin ev sahipliğinde, o ay doğan çocuklarımızın doğum günlerini farklı
mekanlarda kutlayacağız. Çocuklarımız hayata başlangıcın ilk yıllarındalar. Bugünlerde, bu
aylarda, bu yıllarda, kendilerini ne kadar iyi yetiştirebilirlerse, okumaya ve derslere ne kadar
önem verirlerse, gelecekteki hayata hazırlanmaları, daha iyi bir yaşam sürmeleri de kendi
ellerinde olacak. Bu doğum günü vesilesi ile çocuklarımıza olumsuz düşünmemelerini tavsiye
ederek derslerinde başarılar diliyor, doğum günlerini kutluyorum.” dedi.
Çocukların doğum günü kutlamasının ardından Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya,
Handan Kilci ve rehberlik ve psikoloji öğretmeni Zehra Baysal ile birlikte Zambak Çocuk
Evini ziyaret eden Gül Düzgün, evde kalan öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Çocuk evlerinde kalan çocuklar için bir aile ortamı yaratılmasının gençlerin sosyal ve
psikolojik gelişimi için çok faydalı olduğunu söyleyen Sayın Düzgün, “Çocuklarımızın yurt
ortamı yerine müstakil bir dairede yaşamalarından mutlu olduklarını görmek memnuniyet
verici. Handan hanıma da Zambak Çocuk Evinin ihtiyaçlarının karşılamasına verdiği desten
dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde diğer çocuk evlerimizi de ziyaret ederek
gençlerimizle buluşacağız, onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3933.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Mimarsinan Endüstri Meslek Lisesinde Teorik
Ve Uygulamalı Olarak Đnşaat Çalışanlarına
Mesleki Kurs
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 2006 yılından
itibaren Mimarsinan Endüstri Meslek Lisesi ile yapılan işbirliği neticesinde inşaat işçilerine
12 ayrı branşta meslek kursu verdiklerini ve kursları...

15 Kasım 2013 Cuma 11:39

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 2006 yılından
itibaren Mimarsinan Endüstri Meslek Lisesi ile yapılan işbirliği neticesinde inşaat işçilerine
12 ayrı branşta meslek kursu verdiklerini ve kursları başarı ile tamamlayanlara ise Sertifika
vererek kalifiyeli eleman olarak işgücüne kazandırdıklarını bildirdi.
2006 yılından itibaren inşaat işlerinde çalışanların yaptıkları iş türüne göre belge alma
zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak ilçemizin 24
ayrı bölgesinde her yıl iki dönem olmak üzere 18 branşta meslek edindirme ve sanat kursları
düzenlediklerini ayrıca inşaat işçilerin de inşaat işçiği branşlarında kurslar düzenlediklerini
belirtti.
Melikgazi Belediyesi olarak inşaat işlerinde çalışanların her zaman yanlarında olduklarını
destek sağlayacaklarını ve inşaatlarda günlük yevmiye ile çalışanlar için proje hazırladıklarını
ve bu grup işçilere sahip çıkacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi olarak 2006 yılından itibaren Mimarsinan Endüstri Meslek Lisesi ile
yapılan protokol ile her yıl Beton kalıpçığı, Çatı Ustalığı, Sıhhi Tesisat, Đnşaat Elektrikçiliği,
Fayans Ustası, Sıva, Dekorasyon, PVC, Yapı Duvarcılığı, yapı yalıtımcılığı, Ahşap Doğrama
ve Yapı Boyama olmak üzere 12 ayrı branşta ilk önce teorik bilgiler sonra ise uygulamalı
olmak üzere kurs verildi. Bu kurslar sonrası yapılan sınavda başarılı olanlara ise bugün
sertifika verildi. Belediye olarak işgücü piyasasına kalifiyeli eleman kazandırmak amacı ile bu
tür çalışmalarımız devam edecektir. Melikgazi Belediyesinin Eğitim adresi ve eğitimcinin
destekleyici olduğunu her zaman tescillenmiştir”
Sertifika töreni sonrası hem kursiyerlere hem de okul idareci, eğitmen, öğretmenlere ve tüm
katılımcılara Melikgazi Belediyesinin geleneksel ikramı olan aşure ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3934.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri’de Zehirlenen 6 Kişi Yoğun Bakıma
Alındı
Kayseri’de yedikleri arabaşından zehirlenen 13 kişiden 6’sının yoğun bakıma alındığı
bildirildi.Kayseri’nin Felahiye ilçesine bağlı Đsabey köyünde bir araya gelip arabaşı yiyen
Özdemir, Temel, Đşgüzar, Erkoç ve Pala ailelerinden...

15 Kasım 2013 Cuma 10:30
Kayseri’de yedikleri arabaşından zehirlenen 13 kişiden 6’sının yoğun bakıma alındığı
bildirildi.
Kayseri’nin Felahiye ilçesine bağlı Đsabey köyünde bir araya gelip arabaşı yiyen Özdemir,
Temel, Đşgüzar, Erkoç ve Pala ailelerinden 13 kişi, fenalaşınca Kayseri’den sevk edilen 6
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve
özel hastanelere kaldırılmış, durumu kötü olan Elife Pala hayatını kaybetmişti.
Erciyes Üniversitesi’ne kaldırılan Fatma Özdemir, Hülya Đşgüzar, Binaze Temel’in sağlık
durumunun iyi olduğu, Meryem Erkoç’un ise dahiliye yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı
öğrenildi.
Davut Temel ve Metin Pala’nın, Özel Memorial Hastanesi'nde, Hüseyin Erkoç ve Hür
Erkoç’un Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Hava Temel’in ise Kızılay
Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3935.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Taşkın Koruma Ve Koordinasyon Kurulu
Toplantısı Yapıldı
Sel baskınlarında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla oluşturulan Taşkın Koruma ve
Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Orhan Düzgün başkanlığında yapıldı.Devlet Su Đşleri 12.
Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda 10 uncusu yapılan...

15 Kasım 2013 Cuma 10:28

Sel baskınlarında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla oluşturulan Taşkın Koruma ve
Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Orhan Düzgün başkanlığında yapıldı.

Devlet Su Đşleri 12. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda 10 uncusu yapılan toplantıya Devlet
Su Đşleri 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve ilgili
Kurum Müdürleri katıldı.
Toplantıda Devlet Su Đşleri 12.Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun derelerin ıslahı ve taşkın
koruma ilgili bir sunum yaptı.
Kurumların su taşkınlarına karşı görev ve sorumluluklarını gözden geçirmelerinin önemine
değinen Vali Düzgün "Kayseri genel olarak taşkın ve sel baskınlarına sürekli maruz kalan bir
yer değil. Ancak, nadir de olsa olabilecek su taşkınlarından korunmak ve üzücü olaylarla
karşılaşmamak için derelerin ıslah edilmesi, taşkın kontrol tesislerinin fonksiyonuna mani
olacak müdahalelerin önlenmesi, dere yataklarına moloz ve çöp dökülmemesi ve özellikle
dere yataklarında yapılaşmaya ve ağaçlandırmaya izin verilmemesi ile üzerlerinin
kapatılmaması gerekir. Dere yataklarına müdahalelerin önlenmesi ve gerekli ıslah
çalışmalarının yapılması için başta Belediye Başkanlıkları olmak üzere Kaymakamlıklar ve
ilgili Kurumlar tarafından gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Dere yataklarına müdahaleler var
ise Devlet Su Đşleri Müdürlüğüne bildirilmelidir." dedi.
Toplantıda kurumların yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Taşkın korumaya yönelik sorunlar
ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3936.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Gribe Yakalanmamak Đçin Vücut Isınızı
Koruyun
Kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Murat Koç, kış aylarında vücut ısısı korunduğu takdirde
gribe yakalanma riskinin azalacağını söyledi.Özel Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz
Uzmanı Op Dr. Murat Koç, yaklaşan kış ayları ile birlikte...

15 Kasım 2013 Cuma 10:15

Kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Murat Koç, kış aylarında vücut ısısı korunduğu takdirde
gribe yakalanma riskinin azalacağını söyledi.
Özel Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op Dr. Murat Koç, yaklaşan kış ayları
ile birlikte gribal virüslerin artacağını söyleyerek vatandaşlara dikkat edilmesi gereken
konular hakkında bilgi verdi. Mevsim geçişlerinde görünen solunum yolu enfeksiyonlarının
iki ana başlıkta değerlendirildiğinin altını çizen Koç, “Basit soğuk algınlığı hastalıkları ve
gribal hastalıklar, gribin neden olduğu diğer kulak burun boğaz hastalıkları, boğaz
enfeksiyonu, faranjit ya da bademcik iltihabıdır. Toplumda yaygın olarak görülen soğuk
algınlığı halidir. Bunu yapan çok sayıda etken mevcuttur. Etkenlerin yüzde 90’ının dan fazlası
virüslerdir. Soğuk algınlığı yapan virüsler, özellikle vücut ısısındaki ani değişimlere çok
duyarlıdır. Vücut ısısındaki ani düşüşler, bizde enfeksiyon yapmasını kolaylaştırıyor. Bu
mevsim geçişlerinde hem gün içerisindeki ısı değişiklikleri hem de 1 aylık periyodu ele

aldığımızda, günler bazında yaşadığımız ani ısı değişiklikleri vücudun direncini ciddi anlamda
düşürüyor ve soğuk algınlığına sebebiyet veriyor. Gribal hastalıklarda, vücut ısısının değişimi
kadar beslenme de çok önemlidir çünkü gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığına yol açan diğer
enfeksiyonlardan biraz daha ağır geçiyor. Bunda da vücudun besin desteğini iyi yapmamız
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“GRĐP AŞISINI HERKESE ÖNERMĐYORUZ”
Grip aşısının kullanımı hakkında da bilgi veren Murat Koç, şunları kaydetti:
“Grip aşısı toplumda yaygın olarak hemen herkese önerebileceğimiz bir aşı değil. Aşı her yıl
enfeksiyon yapan 2 veya 3 virüs ajanına karşı bizi koruyor. Oysa ki biz onlarca virüs etkeni
ile karşı karşıyayız. Grip aşısının içeriğinde olmayan, herhangi farklı bir virüs bizi enfekte
edebilir. Aşıdan yüzde 100 koruyuculuk beklememek gerekiyor. Bizim aşıları önerdiğimiz
hasta grubu 65 yaş üstü yaşlılar, genç erişkin grupta kronik hastalığı olan, herhangi bir
nedenle kemoterapi görmüş kanser hastaları, kronik akciğer hastaları ve düşkün vaziyette olan
yaşlı hastalara bakanlar."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3937.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Büyükşehir'in Faaliyetleri Havadan
Görüntülendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Kayseri’yi tanıtmak için çekilen film
kapsamında Kayseri’ye getirilen ‘Uçan Kamera’ Büyükşehir belediyesinin yaptığı faaliyetleri
görüntüye döküyor.Kent Meydanı’nda ki tarihi...

15 Kasım 2013 Cuma 09:15

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Kayseri’yi tanıtmak için çekilen film
kapsamında Kayseri’ye getirilen ‘Uçan Kamera’ Büyükşehir belediyesinin yaptığı faaliyetleri
görüntüye döküyor. Kent Meydanı’nda ki tarihi eserleri görüntüleyen kameraya vatandaşlar
da yoğun ilgi gösterdi. 300 metre yüksekliğe kadar çıkabilen kamera, operatör tarafından
uzaktan kumanda ile yönetiliyor. Kamera hakkında bilgiler veren koordinatör Volkan Fil,
kameranın sınıfında en büyük olduğunu söyledi. Kameranın proje kullanımlarında çok fayda
sağladığını dile getiren Fil, “Cihazımız 1 ile 300 metre yükseklikte çekim yapabilen bir
sistem. Sınıfının en büyüğüdür. Uçan kamera olarak geçen bir sistem. Altında ful HD bir
kameramız var. 360 derece pan, 90 derece title değerleri var. Aynı anda görüntüyü aşağıya
canlı olarak aktarıp, bir resim alıp bununla beraber başka bir röportörün alttaki kamerayı
kontrol edip, almış aldığımız görüntüleri kamera üzerine kaydediyoruz ve projelerimizde
kullanıyoruz. Bugün hava çok güzel. Rahat bir çalışma geçiyor” ifadelerini kullandı. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan film için Kayseri’de bulunduklarını söyleyen
koordinatör Volkan Fil, “Biz bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Tanıtım Filmi
için çekimler yapmak üzere geldik. Yaklaşık 4 günlük bir çekim yapıp hem Kayseri'yi hem de

Kayseri'nin tarihi noktalarını, belediyenin yapmış olduğu etkinlikleri ve bunun dışında yapmış
olduğu projeleri havadan da çekip bunun filmin içerisinde kullanmak için görüntüler alıyoruz”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3938.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

34 Çocuk Polislik Mesleğini Merkezinde Tanıdı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, ‘Her Çocuğun Bir Hayali Olsun, Hayalleri Gerçek
Olsun’ projesi kapsamında 34 öğrenciye polislik mesleği tanıtıldı.Çocuk Şube Müdürlüğü ile
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri...

15 Kasım 2013 Cuma 09:12

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, ‘Her Çocuğun Bir Hayali Olsun, Hayalleri Gerçek
Olsun’ projesi kapsamında 34 öğrenciye polislik mesleği tanıtıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ile
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri nezaretinde Burhan Dinçbal
Đlkokulunda öğrenim gören (34) çocuğa Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarından Muhabere
Elektronik Şube Müdürlüğü (Kent Güvenlik Sistemi), Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile
Çocuk Şube Müdürlüğü gezdirildi. Gezi sırasında çocuklara, polislik mesleğinin tanıtımı
yapılarak çocuklara ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3939.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Eğitimcilerden Başkan Yıldırım'a Teşekkür
Talas Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker ve ilçede eğitim veren 7 okulun idarecisi ve okul
aile birlikleri, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'a okullara yapılan hizmetlerden dolayı
teşekkür etti.Kabul günü gibi gerçekleşen ziyaretlerde...

15 Kasım 2013 Cuma 15:44

Talas Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker ve ilçede eğitim veren 7 okulun idarecisi ve okul
aile birlikleri, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'a okullara yapılan hizmetlerden dolayı
teşekkür etti. Kabul günü gibi gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Yıldırım ilk olarak Talas

Lisesi okul müdü-rü ve okul aile birliği üyelerini misafir etti. Ardından sırasıyla Osman Hilmi
Kalpaklıoğlu, Sahra Ga-lip Özsan, Fatma Kemal Timuçin, TOKĐ Levent Çekintaya, Şehit
Nuri Aydın ve Bilge Kağan Đlköğre-tim Okulu, okul aile birlikleri ve Talas Đlçe Milli Eğitim
Müdürü Đhsan Köker'i kabul etti. Eğitim kurumlarına hizmeti kendi işleri gibi gördüklerini
belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, "Yalnızca eğitim değil, sağlıkta ve diğer
alanlarda da elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Hukuken belediyelerin işleri
değil ama Kayserimizde böyle bir güzellik var" dedi. Başkan Yıldırım, tarihi dokunun ayağa
kaldırılması ve diğer hizmetlerle Talas'ın hızla geliş-tiğine dikkat çekerek, "Bugün itibariyle
150 bin nüfusa göre hizmet veriyoruz. Artık doğalgazı, alt yapıyı konuşmuyoruz. Hızlı
internete kadar evlerimize hizmet geldi. Üst yapıda da son iki yıldır rekor düzeyde çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle 60-70 bin vatandaşımız daha Talas'a gelmekte. Đnsanlar
durduk yere bir yere gitmez. Demek ki Talas artık bir cazibe merkezi oldu ki buraya
geliyorlar. Şehirler göç alır, göç verir ya da durağan olur. Biz hamdolsun terk edilen değil göç
alan yeriz. Talas'ın bu gelişmesi bizi umutlandırmaktadır" diye konuştu. "Okullarımıza sürekli
imkanlar nispetinde yardımcı olmaktayız. Özellikle okulların arsa problemlerini çözmekten
yapımına, hayırsever bulunmasına kadar takip etmekteyiz. Bundan ol-mak üzere şu anda
ilçemizde 3 adet okul yapımına başlanmış vaziyette. Đlimizde uygulanacak kampüs lise projesi
kapsamında Başakpınar mevkiinde 180.000 metre kare alan üzerinde 10.000 öğrenci
kapasiteli bir üniversite büyüklüğünde projenin planlaması bitirildi. Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırım programına alınması için çalışıyoruz. Diğer taraftan yıl sonuna kadar arsasını
çöz-düğümüz iki okul için hayırseverlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Mevcut
okullarımızın ise bir çok bakım, onarım, sosyal, kültürel ihtiyaçlar ve mekan düzenlemesini
yapmaktayız. Tarihi Talas-'ın ortaya çıkması bizi çok umutlandırıyor" diyen Başkan Yıldırım,
"Tarihi Kentler Birliği'nden 6 proje ödülü almamız bunun en mutluluk veren yanı. Birliğin
tarihinde ilk kez bir belediye bu kadar ödül aldı. Artık Talas kalkınıp gelişiyor, daha ileriye
gidiyor" ifadelerini kullandı. Öğretmenler ve okul aile birliği üyeleri, okullarına yapılan
hizmetlerden dolayı Başkan Yıl-dırım'a teşekkür plaketi takdim ederken, Başkan Yıldırım da
kendilerine kültür ve hizmetlerin yer aldığı yayınlar hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3940.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri’de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen
bilgiye göre A.Ç.’nin kullandığı 23 LC 025 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini
kaybederek takla attığı öğrenildi.Kazayı gören vatandaşların yaptığı...

15 Kasım 2013 Cuma 15:21

Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre A.Ç.’nin kullandığı 23 LC 025 plakalı otomobilin direksiyon
hakimiyetini kaybederek takla attığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar
sonrasında kaza yerine 6 ambulans gönderildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler E.Ç. (4),

Ö.T. (22), F.Ç. (56) ve F.T.(58)’i ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3941.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kay-kip Büyükşehir'de
Kayseri'de sosyal amaçlı dernek ve vakıfların biraraya gelerek oluşturduğu Kardeşlik ve Đyilik
Platformu (KAY-KĐP) üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında
ziyaret etti.Ziyarette temsilciler tarafından KAY-KĐP'in...

15 Kasım 2013 Cuma 15:04

Kayseri'de sosyal amaçlı dernek ve vakıfların biraraya gelerek oluşturduğu Kardeşlik ve Đyilik
Platformu (KAY-KĐP) üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında
ziyaret etti. Ziyarette temsilciler tarafından KAY-KĐP'in kuruluş amacı ve faaliyetleri
hakkında Başkan Özhaseki'ye bilgiler verildi. Platform üyelerini dinleyen Başkan Özhaseki
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kardeşlik ve Đyilik Platformu'nun yapacağı
çalışmalarda başarılar diledi ve belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını
ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3942.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerine Özhaseki Ve
Büyükkılıç’ın Aşure Đkramı
Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde öğrencilerin yoğun katılımı ile Melikgazi Belediyesince
hazırlanan 7000 kişilik aşure, Büyükşehir ve Melikgazi Belediye Başkanlarınca öğrencilere ve
vatandaşlara ikram edildi.Geleneksel hale getirilen...

15 Kasım 2013 Cuma 15:03

Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde öğrencilerin yoğun katılımı ile Melikgazi Belediyesince

hazırlanan 7000 kişilik aşure, Büyükşehir ve Melikgazi Belediye Başkanlarınca öğrencilere ve
vatandaşlara ikram edildi.
Geleneksel hale getirilen Aşure Đkramına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç ‘ Kayserimizde bir bakıma misafirimiz olan üniversiteli öğrencilerimize,
Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki ve Erciyes Üniversitesi Rektör
Yardımcıların katılımları ile birlikte aşure ikramında bulunduk. Öğrencilerimiz ile Üniversite
alanında bulunan üniversite çalışanlarına ve vatandaşlarımıza 7 ayrı noktada 7.000 kişilik
aşure ikramında bulunuldu “ dedi.
Öğrencilere ve vatandaşlara bizzat kepçe ile aşure ikramında bulunan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi’nin aşuresinin meşhur olduğunu, bol
malzemeli ve çeşitliliğinin yanında özellikle karışımdaki oran ve pişirme formülü ile ayrı bir
ağız tadı ve güzelliği bulunduğunu söyledi.
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Öğretim Üyeleri ve öğrencileri, bu tür bir sosyal
etkinliği ve toplumda paylaşma güzelliğimizi sunan Belediye Başkanlarına teşekkür ederek,
afiyet olsun temennisinde bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3943.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Vali Orhan Düzgün Zehirlenen Vatandaşları
Ziyaret Etti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Felahiye ilçesinde arabaşı yemeğinden zehirlenen vatandaşları
hastanede ziyaret etti.Dün gece Kayseri’nin Felahiye ilçesinde yedikleri yöreye özgü arabaşı
yemeğinden zehirlenen 13 kişi, şehir merkezindeki Eğitim...

15 Kasım 2013 Cuma 14:37

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Felahiye ilçesinde arabaşı yemeğinden zehirlenen vatandaşları
hastanede ziyaret etti.
Dün gece Kayseri’nin Felahiye ilçesinde yedikleri yöreye özgü arabaşı yemeğinden
zehirlenen 13 kişi, şehir merkezindeki Eğitim Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatan hastaları ziyaret eden Vali Orhan Düzgün, bir
kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3944.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Naci Baydemir Öğrenci Yurdu Aşure Dağıttı
Bünyan Naci Baydemir öğrenci yurdu Cuma namazı çıkışında çarşı meydanında aşure
dağıttıBünyan Naci Baydemir öğrenci yurdu tarafından Muharrem ayının ilk haftasına
rastlayan aşure günü etkinliklerinde Bünyan halkına aşure dağıtıldı.Bünyan...

15 Kasım 2013 Cuma 14:16

Bünyan Naci Baydemir öğrenci yurdu Cuma namazı çıkışında çarşı meydanında aşure dağıttı
Bünyan Naci Baydemir öğrenci yurdu tarafından Muharrem ayının ilk haftasına rastlayan
aşure günü etkinliklerinde Bünyan halkına aşure dağıtıldı. Bünyan çarşı meydanında Cuma
Namazını muteakiben dağıtılan aşureye büyük ilgi gösterildi. Bünyan Kaymakamı Engin
Aksakal, Bünyan Garnizon Komutanı Đbrahim Dağlı, Bünyan Emniyet Müdürü Zeki
Karslı’nın da katıldığı aşure etkinliklerinde Bünyan Müftüsü Lokman Arslan’ın dualarıyla
birlikte aşureler vatandaşlara dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3945.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Ulusal Kongre Turizmi
Kayseri’nin turizm potansiyeli, 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 14. Ulusal
Turizm Kongresi’nde masaya yatırılacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanısıra Büyükşehir
Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin destekleriyle...

15 Kasım 2013 Cuma 14:04

Kayseri’nin turizm potansiyeli, 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 14. Ulusal
Turizm Kongresi’nde masaya yatırılacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanısıra Büyükşehir
Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin destekleriyle Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenecek
olan kongrede başta Kültepe Kaniş Karumu, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultansazlığı ve Selçuklu
Medeniyetine ait eserler olmak üzere Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve turistik değerler ile
bunların turizm sektöründeki yeri üzerinde durulacak.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
Erciyes Mastar Planı ile başlattığı kış turizm hamlesinin de ayrıntılı olarak ele alınacağı
kongrede ayrıca Kapadokya’nın Kayseri turizmine etkisi de değerlendirilecek.6 Aralık Cuma
günü Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’ndeki ‘Destinasyon Markası, Đmajı ve
Yenilik’ konulu panel ile başlayacak olan Ulusal Turizm Kongresi’ne yerli ve yabancı

üniversitelerden bilim adamlarının yanı sıra, turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden
300 civarında katılımcının gelmesi bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3946.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Görkemli Tören Đçin Hazırlıklar Tamam
Büyükşehir Belediyesi'nin bina cephe düzenlemeleri, Kurşunlu Parkı ve ATM'li taksi
durakları için yarın (16 Kasım Cumartesi) düzenleyeceği açılış töreni ilklere sahne olacak.
Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilecek mapping (bina üzerinde...

15 Kasım 2013 Cuma 13:32

Büyükşehir Belediyesi'nin bina cephe düzenlemeleri, Kurşunlu Parkı ve ATM'li taksi
durakları için yarın (16 Kasım Cumartesi) düzenleyeceği açılış töreni ilklere sahne olacak.
Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilecek mapping (bina üzerinde bilgisayarlı animasyon)
gösterisinin yanısıra çok farklı dikkat çekici lazer gösterileri ilgiyle izlenecek.Yarın saat
18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan törenle, Büyükşehir Belediyesi
tarafından tamamlanan yapılan bina cephe düzenlemeleri, Kurşunlu Parkı ve ATM'li taksi
duraklarının açılışı yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'nı büyük bir gösteri alanına dönüştürecek
olan etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasıyla adını duyuran
'Grup Dir'in gösterilerinin yanısıra mapping gösterileri, lazer ve ışık oyunları ile
animasyonların sahneleneceği törende ayrıca havai fişek gösterileri gerçekleştirilecek.
Törende özellikle Anadolu'da bugüne kadar hiç yapılmayan mapping gösterisinin
kaçırılmaması gerektiği vurgulanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin
yanısıra Kayseri protokolünün de katılacağı törene vatandaşların yoğun ilgi göstermesi
bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3947.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Öğretmenlere 'drama Tekniği Ve Sınıf
Yönetimi' Konulu Seminer
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Erciyes Koleji ve Đstanbul Aydın Üniversitesi
işbirliğinde, 'Drama Tekniği ve Sınıf Yönetimi' konulu eğitim seminer düzenlendi.Kadir Has
Kongre Merkezinde düzenlenen eğitim seminerine, Đl Milli...

15 Kasım 2013 Cuma 16:30

Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Erciyes Koleji ve Đstanbul Aydın Üniversitesi
işbirliğinde, 'Drama Tekniği ve Sınıf Yönetimi' konulu eğitim seminer düzenlendi.Kadir Has
Kongre Merkezinde düzenlenen eğitim seminerine, Đl Milli Eğitim Şube Müdürü Bahameddin
Karaköse, Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aylin Sözer
Çapan ve Özel Erciyes Koleji öğretmenleri katıldı. Seminerde konuşan Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aylin Sözer Çapan, "Çağdaş disiplin
anlayışının temel prensipleri ile ilgili olarak, yetişkinin çocuğun ihtiyaç, hak ve
sorumluluklarını kabul etmesi ilkesine dayanır. Çocuk kendi isteği ile disipline katıldığında
gerçek amacına ulaşır. Yetişkinlerin benzer tepkiler göstermesi ve tepkilerin tutarlı olması
gerekir. Kurallar sadece çocuklar için değil, yetişkinler içinde geçerli olması gerekir. Buna
büyük önem göstermeliyiz. Ayrıca çocuktan istenilenler önceden düşünülmüş ve planlanmış
olması gerekmektedir. Kuralların öğretilmesinde pekiştirmeye yer verilmelidir. Duygu
durumumuza göre davranışlar çocuklara zarar verebilir. Bunun için dikkat edilmesi gerekir"
diye konuştu. 'Eğitimde ilgi ve disiplin önemli unsurlardır' diyen Karaköse, "Her eğitim
sistemi, bu iki kavramı içine almaktadır. Disiplin ilgisizlik değildir, ilgi de disiplinsizlik
değildir. Başta da belirtildiği gibi farkına varılması gereken ayrım da budur. Disiplin, kişilerin
içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla
alınan önlemlerin tümü olarak tanımlanabilir. Çocuklar için disiplin gerekli olduğu kadar ilgi
de gereklidir, özellikle de onaylayıcı ilgi gereklidir. Bu çocuk tarafından açıkça fark edilen bir
biçimde, destek vermek anlamına gelir. Bu onaylayıcı ilgi, çocuğun duygusal hayatına etkin
bir katılımı içerir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3948.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Melikgazi Belediyespor’un
Gençlikspor

Konuğu

Sivas

Türkiye Deplasmanlı Bölgesel Erkekler basketbol liginde mücadele eden Melikgazi
Belediyespor bu hafta sonu kendi evinde Sivas Gençlikspor takımını konuk edecek.Ligde
oynadığı iki karışlaşmada bir galibiyet bir mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor...

15 Kasım 2013 Cuma 16:30

Türkiye Deplasmanlı Bölgesel Erkekler basketbol liginde mücadele eden Melikgazi
Belediyespor bu hafta sonu kendi evinde Sivas Gençlikspor takımını konuk edecek.Ligde
oynadığı iki karışlaşmada bir galibiyet bir mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor geçtiğimiz
haftayı maç yapmadan geçmişti.Hazırlıklarını antrenör Nihat Kahraman nezaretinde Keykubat
tesislerinde günde tek idman yaparak sürdüren takımda Sivas Gençlikspor maçı öncesinde
sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Đyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Antrenör
Nihat kahraman “kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hedefimiz olan ilk üç’e

kalabilmemiz için özellikle içeride oynayacağız karşılaşmaları kazanmamız gerekir.Puan
kaybına tahammülümüz yok” dedi. Sporun ve sporcunun destekçisi bir belediye olarak salon
sporlarına büyük önem verdiklerini, geçtiğimiz yıllar da antrenman yapacak salon
bulamazken, şimdi neredeyse her semtte spor salonları,bütün parklarda basketbol,voleybol ve
futbol sahası bulunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kulüp
Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bu sezon hem voleybol’da hem basketbol branşında
iyi takımlar kurduğumuzu düşünüyorum. Başarıya odaklı,Şehrimizi ve Melikgazi
Belediyesini en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığım teknik ekip ve oyuncularımıza
mücadele ettikleri liglerde başarılar diliyorum.Spor centilmenlik,spor kardeşliktir.Bu
duygularla hareket edilmesi ve centilmence mücadele edilmesi en büyük dileğimdir.Basketbol
takımımız yarın zorlu bir mücadeleye çıkacak.Bende bu karşılaşmada tribündeki yerimi
alarak,takımımıza destek olacağım.seyir zevkinin yüksek olacağına inandığım bu
karşılaşmaya bütün Kayserili basketbol severleri de davet ediyorum.dedi. Melikgazi
Belediyespor-Sivas Gençlikspor karşılaşması 16 Kasım 2013 Cumartesi günü Saat 16:00’da
Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3949.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Eğitim
Semineri
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından, 'Meslekteki Gelişmeler ve
Meslek Sorunları, Serbest Bölge ve Dış Ticaret' konulu eğitim semineri düzenlendi.Kadir Has
Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye Serbest...

15 Kasım 2013 Cuma 16:21

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından, 'Meslekteki Gelişmeler ve
Meslek Sorunları, Serbest Bölge ve Dış Ticaret' konulu eğitim semineri düzenlendi. Kadir
Has Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Genel Sekreteri Yücel Akdemir, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy ve çok sayıda Kayseri Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası üyesi katıldı. Eğitim seminerinde konuşan Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Yücel Akdemir, düzenlenen disiplin yönetmeliği
hakkında bilgiler verdi. Akdemir ayrıca, "Mesleki bürolarda çalışmakta iken bu görevlerinden
ayrılan meslek mensuplarının işten çıkış tarihinden itibaren stajını tamamlayarak mesleği
yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren
2 yıl geçmedikçe, ayrıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası
olmadan onların müşterilerine hizmet vermeleri mümkün değildir. Ayrıca, meslektaşlarımızın
tabelalarında oda ve birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklı bürosu unvanı,

büronun adresi, telefon numarası, Đnternet adresi ile elektronik posta adresi yer alabilir.
Tabelada bu yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış
ifadeler ile işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilmez. Tabelaların mavi zemin
üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda birlik adına tescilli Mm logosunun kullanılması
zorunludur" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3950.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Yıl Sonuna Kadar 3 Milyon Fidan Toprakla
Buluşturulacak
Türk Hava Yolları tarafından başlatılan fidan dikme kampanyasına katılan Vali Orhan
Düzgün, yıl sonuna kadar 3 milyon fidanın Kayseri’de toprakla buluşturulmasının
hedeflendiğini söyledi.Ağaçlandırma alanına gelir gelmez fidan diken...
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Türk Hava Yolları tarafından başlatılan fidan dikme kampanyasına katılan Vali Orhan
Düzgün, yıl sonuna kadar 3 milyon fidanın Kayseri’de toprakla buluşturulmasının
hedeflendiğini söyledi.
Ağaçlandırma alanına gelir gelmez fidan diken Vali Orhan Düzgün, fidan dikimi sonrasında
yaptığı açıklamasında, “Türk Hava Yolları’nın kampanyası dahilinde uçaklarda seyahat eden
2 ve 6 yaş arasındaki çocuklar Kayseri’de ağaçlandırma kampanyası başlattık” dedi.
Vali Düzgün, “Ülkemizin yeşillenmesi ve ormanlarımızın çoğalması son derece önemli. Başta
Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından
ağaçlandırma çalışmaları devam edecek. Ağaç, güzellik, bereket ve estetik demektir. 2013 yılı
sonuna kadar 3 milyon fidanın toprakla buluşturmayı hedefliyoruz” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3951.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri’deki Gıda Zehirlenmesi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, dün akşam bir kişinin ölümüne neden olan gıda zehirlenmesine
ilişkin olarak, “Vatandaşların yemek için kullandıkları malzemelerin tetkiki yapılıyor”
dedi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Valisi...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, dün akşam bir kişinin ölümüne neden olan gıda zehirlenmesine
ilişkin olarak, “Vatandaşların yemek için kullandıkları malzemelerin tetkiki yapılıyor” dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, dün akşam saatlerinde bir
kişinin ölümüne neden olan gıda zehirlenmesine ilişkin olarak, vatandaşların yaptıkları
arabaşı yemeğinde kullandıkları malzemelerin tetkikinin yapıldığını söyledi. 3 vatandaşın
sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu belirten Düzgün, şunları kaydetti:
“Felahiye ilçemizin Đsabey köyünde akşam yemeğinden sonra 13 vatandaşımız, zehirlenme
şikayeti ile Felahiye Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Durumun ciddiyetini öğrenince
ambulanslarla onları Kayseri’de i özel ve kamu hastanelerine sevk ettik. 13 vatandaşımızın
halen takibi devam ediyor, bir vatandaşımızı maalesef kaybettik. Şu anda yaklaşık 3
vatandaşımızın da durumu ağır; yoğun bakımda tedavileri ve takipleri devam ediyor.
Zehirlenme sebepleri ile ilgili olarak hem yedikleri arabaşından numuneler alındı hem de
yemeği hazırlamadan önce kullanmış oldukları malzemelerden numuneler alınarak kimyasal
ve biyolojik tetkik için gıda ve sağlık laboratuvarlarına sevk edildi. O tahliller sonucu
zehirlenmenin gerçek sebebi anlaşılabilecek. Bugün fakültede yatan 4 arkadaşımızı ziyaret
ettim. Dolaptan bir gün önce tavuk çıkarmışlar. Bir kısmını da dışarıdan satın almışlar.
Kullandıkları bütün malzemelerin tetkiki yapılıyor. Ayrıca hazırlık aşamasında ve daha
öncesinde arabaşında kullandıkları una herhangi bir tarım ilacı karışmış mı, karışmamış mı,
bununla ilgili tetkikler de laboratuvar tahlilleri sonucunda ortaya çıkacaktır.”
Öte yandan hayatını kaybeden Elife Pala’dan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan
otopsisinin ardından alınan numuneler, Ankara’ya gönderildi. Yemekte kullanılan malzemeler
incelenmek üzere jandarma tarafından alınırken, vatandaşların dolaptan bir gün önce çıkardığı
tavuk da incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3952.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü Forum
Kayseri'de Vatandaşların Kan Şekerini Ölçtü
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları, Dünya Diyabet Günü olması vesilesiyle Forum
Kayseri'de vatandaşların kan şekerini ölçtü.Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde düzenlenen
etkinlikte, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü...
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Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları, Dünya Diyabet Günü olması vesilesiyle Forum
Kayseri'de vatandaşların kan şekerini ölçtü.
Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü
çalışanları, Dünya Diyabet Günü olması nedeniyle vatandaşların kan şekerini ölçtü.
Vatandaşlar düzenlenen etkinliğe büyük ilgi göstererek, kan şekerlerini ölçtürdü. Kan şeker
değeri yüksek çıkan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3953.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri'de Şehir Merkezinin Yarısı Elektriksiz
Kalacak
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den yapılan açıklamada bakım-onarım çalışmaları nedeniyle
bazı yerleşim birimlerine birer ve ikişer saatlik süreyle ve şebeke yenileme çalışmaları
nedeniyle bazı yerleşim birimlerine 7.5 saat süreyle...

15 Kasım 2013 Cuma 16:48
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den yapılan açıklamada bakım-onarım çalışmaları nedeniyle
bazı yerleşim birimlerine birer ve ikişer saatlik süreyle ve şebeke yenileme çalışmaları
nedeniyle bazı yerleşim birimlerine 7.5 saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Buna göre ; 17 Kasım 2013 Pazar günü saat 06.30 - 07.30 saatleri arasında ;
Yeşil, Yenişehir, Beşparmak Mahalleleri , Emniyet Müdürlüğü, Sümer Yeni Konutlar, Yeni
Adliye Sarayı , Gazi Osman Mahalle , Barbaros Mahallesi , Yavuzlar Mahallesi, Yenidoğan
Mahallesi Ziyagökalp Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi, 200 evler Mahallesi, Yeni Mahalle ve
civarı bölgelerde 1 saat enerji kesintisi olacaktır.
Gün boyu ikişer saatlik enerji kesintisi olacak bölgeler;
Melikgazi Đlçesine Bağlı : Hürriyet mah, Yıldırım Beyazıt Yeni Mahallede Teknopark, Orta
Sanayi Bölgesi, ANBAR mahallesinde Demirciler Sitesi, Reklamcılar Sitesi, Ağaç Đşleri.

Kocasinan Đlçesine Bağlı : Ziya Gökalp Yenidoğan Mahallesinde Matbaacılar Sitesi, Eski
Sanayi Bölgesinde Cityone Hotel ve civarı işyerleri, Karpuzatan Bölgesinde Mezbaha ve Et
Đşleme Tesisleri ve civarlarına elektrik verilemeyecektir.
18 Kasım 2013 Pazartesi günü 09.00 - 16.30 saatleri arasında; Süksün Cumhuriyet Mahallesi,
Kayseri - Ankara yolu Park Dünyası ile Süksün Camii arkası işyerlerine şebeke yenileme
çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri olacaktır.
Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği,
yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3954.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kocasinan, Zümrüt'ü Zümrüt Gibi Süslüyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni yerleşim yerlerine taşınanların hayatını
kolaylaştırmak, yaşanabilir mekanlar kurmak için yeni yollar açmaya, mevcutları yenilemeye,
ulaşımını kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyledi.Kocasinan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni yerleşim yerlerine taşınanların hayatını
kolaylaştırmak, yaşanabilir mekanlar kurmak için yeni yollar açmaya, mevcutları yenilemeye,
ulaşımını kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi sınırlarındaki imar
hareketinin büyük ivme kazandığını, yeni konut inşaatlarının da yoğun biçimde arttığının
altını çizerek, “Zümrüt, bugün hızla gelişen, her çeşit yapılaşmalarıyla ön plana çıkan bir
mahallemizdir. 3 yıl öncesine kadar burada tarla olan yerlerde bugün 14 katlı asansörlü,
doğalgazlı, ısı yalıtımlı binalar yükseliyor. Zümrüt'te yeni bir şehir kurduk” dedi.
Zümrüt Mahallesi’ndeki süratli ve imarlı yapılaşmanın sevindirici bir gelişme olduğunu
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” 3-4 ayda bir Zümrüt Mahallesi’ne yeni bir ulaşım arteri
ekliyoruz. Burada sürekli alt yapı, stablize, bordür, yaya yolu ve araç yolu yaparak asfalt
kaplıyoruz. Mevcut yolları da elden geçirip yıprananları yeniliyoruz. Zümrüt Mahallesi'ni
zümrüt gibi süslüyoruz. Son yaptığımız sokak yenileme çalışmaları için 300 bin lira harcama
yapıldı. Vatandaşlarımız güle güle kullansın” dilekleriyle konuşmasını bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3955.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Çift Katlı Londra Otobüsü Agü'de
Birleşik Krallık'tan gelen çift katlı Londra otobüsü Kayseri Ticaret Odasının ardından
Abdullah Gül Üniversitesini (AGÜ) ziyaret etti.Abdullah Gül Üniversitesine gelen çift katlı
Londra otobüsü öğrenciler ile buluştu. Öğrencilere eğitim...
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Birleşik Krallık'tan gelen çift katlı Londra otobüsü Kayseri Ticaret Odasının ardından
Abdullah Gül Üniversitesini (AGÜ) ziyaret etti.
Abdullah Gül Üniversitesine gelen çift katlı Londra otobüsü öğrenciler ile buluştu.
Öğrencilere eğitim Đngilizce seminerleri verilerek çift katlı Londra otobüsü anlatıldı. Yapılan
seminerin ardından öğrenciler otobüs önüne kurulan stantta bilgiler aldı.
Ünlü tasarımcı Thomas Heatherwick'in tasarımını yaptığı otobüs, aynı zamanda çevre dostu
hibrid teknolojisiyle dikkat çekiyor. En son teknoloji ile üretilen çevre dostu hibrid araç, dizel
ve elektrik kullanarak eski nesil otobüslerin yarısı kadar karbondioksit üretiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3956.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Memur-sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya:
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, ''Biz Memur-Sen olarak gücümüzü, bizzat
kendimizden, örgütümüzden, dayanışmamızdan ve mücadelemizden alıyoruz'' dedi.Günay
Kaya, Kayseri Memur-Sen Đl Divan Toplantısına katıldı. Burada bir...

16 Kasım 2013 Cumartesi 12:19

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, ''Biz Memur-Sen olarak gücümüzü, bizzat
kendimizden, örgütümüzden, dayanışmamızdan ve mücadelemizden alıyoruz'' dedi. Günay
Kaya, Kayseri Memur-Sen Đl Divan Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaya,
Memur-Sen camiasının içerisinde bulunabilmenin ve büyük mücadeleye omuz verebilmenin
sendikacılığın anlamı olduğunu kaydetti. Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya,
"Değerli kardeşlerim, hedefiniz büyükse, ufkunuz genişse, ağır yüklerin altına girebilirsiniz.
Hele bir de özgüven sıkıntısı yaşamıyorsanız sizin taşıyamayacağınız hiçbir yük yoktur. Đşte

biz Memur-Sen olarak arkamızı karanlık odaklara ya da devlete yaslayarak Memur- Sen’in
varlık alanını inşa etmiyoruz. Biz Kayseri'deki 15 bin değerli arkadaşımızla bu önümüzdeki
yıl inşallah 20 bin değerli arkadaşımızla, Türkiye genelinde de 750 bin birbirinden kaliteli,
birbirinden değerli Memur-Sen üyesiyle el ele, yürek yüreğe vererek Memur- Sen’in varlık
alanını inşa ediyoruz. Đşte biz Memur-Sen olarak umudumuz şu noktada ya da arkamızı
şuraya yasladık, hayır. Biz Memur-Sen olarak bağlı sendikalar olarak gücümüzü bizzat
kendimizden, örgütümüzden, dayanışmamızdan, mücadelemizden alıyoruz" şeklinde konuştu.
Memur-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan da, "Memur-Sen bildiğiniz gibi 1995’de
yolculuğuna bir avuç insanla başlıyor, 2013 yılına gelindiğinde artık Türkiye’de 750 binleri
bulan sayısıyla uluslararası sendikacılıkta da Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanmış
bulunuyor. Kayseri’de de bildiğiniz gibi Memur-Sen ailesi 15 bin üyesiyle Kayseri’nin en
büyük sivil toplum örgütü. Kamuda çalışan görevlilerimizin serbest kıyafetle işyerlerine
girmesini önemsemiştik ve bununla ilgili imza kampanyası başlatmıştık çok kısa bir sürede
Türkiye’de 12 milyon 300 bin imza sayısına ulaştık. Kayseri'de de 300 bin imza toplamıştık,
sizlerin emeği olmuştu" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3957.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Đncesu Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’un mahalle ve köy muhtarları ile periyodik olarak
yaptığı toplantılarda halkın sıkıntıları, istek ve ihtiyaçları değerlendirilerek, bu doğrultuda
çalışmalar planlanıyor.Đncesu belediyesi bugünlerde...
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Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’un mahalle ve köy muhtarları ile periyodik olarak
yaptığı toplantılarda halkın sıkıntıları, istek ve ihtiyaçları değerlendirilerek, bu doğrultuda
çalışmalar planlanıyor.Đncesu belediyesi bugünlerde havaların mevsim normallerinden sıcak
olmasından yararlanarak çalışmalarında hız kesmiyor. Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya
Karayol, Hamurcu köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi
aldı. Belediye Başkanı Zekeriya Karayol yaptığı açıklamada, 2014 nisan ayı itibariyle köy
tüzel kişiliği kaldırılarak belediyeye mahalle olarak bağlanacak olan Hamurcu Köyünde
Đncesu Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğünün çalışmalarının devam ettiğini, Hamurcu deresinin
önünü kapatarak burada tarımla uğraşan halkın bağ ve bahçelerini sulamaları, hayvancılıkla
uğraşan halkın da hayvanlarını sulaması taleplerini yerine getirdiklerini belirterek yarın itibari
ile bu çalışmaların tamamen bitirileceğini bildirdi. Belediye Başkanı ayrıca kış aylarında
yağmur ve kar sularının bu bölgede toplayarak Hamurcu mahallesindeki halkın ihtiyaçlarını
karşılamış olacaklarını, bu çalışmanın Hamurcu köyü halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3958.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

YEREL SEÇĐM YAKLAŞIRKEN PINARBAŞI
VE TALAS

Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
16 Kasım 2013, 15:37
Son sürat yola çıktık yerel seçime hazırlanıyoruz. Adaylar tereddütle, parti teşkilatları
heyecanla(!), seçmenler ise merakla bekliyor.
Kayseri’de seçimlere giderken kamuoyunda gündemde olan iki parti var. Bunlar MHP ve AK
Parti. CHP zaman zaman gündeme gelsede, Saadet Partisi ve BBP’nin çalışmalar konusunda
oldukça ketum olduğu görülüyor.
Neyse biz göz önünde bulunan partilerden AK Parti ve MHP’nin durumu ile ilgili birkaç
tespit ve yorumda bulunalım. AK Parti’nin merkez ilçelerde ki adayları ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım. “ Memduh
Başkana Yapılanlar Revamı?” başlığındaki yazım oldukça dikkat çekti ve olumlu olumsuz
onlarca telefon ve mesaj geldi.
Yazdıklarım, özünde Memduh Başkan’ın Melikgazi’de devam etmesi gerektiği yönündeydi.
Katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Ama Memduh Başkan’a olan destek azımsanmayacak
boyuttu.
Öte yandan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın durumu hala belirsizliğini koruyor.
Bekir Başkan her ne kadar aday değilim dese de; onu sevenlerin Başkanı bırakmaya pek
niyeti yok. Ancak Bekir Başkan’ın “ Abi” lik sıfatını sonuna kadar hak eden ve bu sıfata
gölge düşürmeye yönelik girişimlerde bulunmayacağı da bilinen bir gerçek. Hal böyle olunca
“ Tadında bırakmak gerek” sözü daha çok önem kazanıyor.
Diğer merkez ilçelerden birisi olan Talas ise AK Parti’nin yumuşak karnı durumunda. Talas
aynı zamada MHP’nin de “ Kızıl Elması” konumunda olan bir ilçe.
AK Parti, Talas’ta aday adaylığı bolluğu yaşıyor.
Bu adaylar içerisinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy,
Ticaret Odası Meclis Üyesi Tahir Yılmaz ( Genç ve dinamik olmasıyla ön plana
çıkarken), Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın, Mustafa Demir, eski Başkanlardan
Mehmet Timuçin, eski ilçe Başkanı Faruk Karakaya ile birkaç aday daha var. Son olarak
da tekrar aday olan mevcut Başkan Rifat Yıldırım’ı unutmamak gerek.
Bu yukarıda yazdığım adaylar arasında şu ana kadar ön plana çıkan isimlerin başında Hayri
Naziksoy, Saadettin Aydın, Rifat Yıldırım geliyor.
Mevcut Başkan Rifat Yıldırım’ı ayrı bir yere koymak gerek, yıllardır hizmet etmek için
çalışan bir isim. Bir dönem daha devam etme taraftarı.
Diğer adaylardan Sadettin Aydın’ın Avşar kökenli olması ilk başlarda artı puan kazandırırken
kendisine, bu son günlerde eksi puana doğru gitmeye başladı.
Şöyle ki; Talas yapı itibariyle, Avşar, Çerkez, Türkmen gibi insanların bir arada yaşadığı bir
bölge. Böyle bir yere ( Şu kesimden birisini çıkaralım) demenin pek mantıklı olmadığı
yönünde AK Parti teşkilatında bir kanı oluştuğu duyumunu aldım.
Böyle olunca geriye Hayri Naziksoy ismi kalıyor ki; Belediyecilik tecrübesi olan ve
Büyükşehir Belediyesinde başarılı çalışmalara imza atan bir kişi olarak Hayri Naziksoy’un

şansının diğer aday adaylarına nazaran daha fazla olduğunu söyleyen partililer oldukça fazla
durumda.
Bekleyip göreceğiz.
Önümüzdeki hafta içinde taşların yerine oturacağı kanaatindeyim.
Her şey Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin adaylığının ilanına bağlı.
Çünkü adayları bir ağaca benzetirsek. Gövde (Burada gövde Başkan Özhaseki oluyor )
ortaya çıkacak ki sonrasında dallar meydana gelsin.
Talas, AK Parti’nin elinde olup da MHP’nin kazanmak için var gücü ile çalıştığı bir ilçe.
MHP, Erkan Kandemir’e oldukça güveniyor ve başarılı olacaklarını inanıyorlar.
Diğer bir ilçe ise MHP’nin elinde olup da AK Parti’nin kazanmak için çaba harcadığı
Pınarbaşı. Pınarbaşının MHP’li Belediye Başkanı Dursun Ataş, yeniden aday gösterildi.
Đlçesinde oldukça etkili bir isim.
Ancak AK Parti onun karşısına güçlü bir isimle çıkmak için ince eleyip sık dokuduğunu
unutmamak lazım.
AK Parti’den Pınarbaşına aday adayı olan isimler şunlar: Cemil Görücü, Ahmet Çalışkan,
Lütfi Ekinci, Ayşe Polat, Yusuf Kemal Altıparmak.
Aldığım bilgilere göre AK Parti tarafından yapılan anketlerde ve özel anket sonuçlarında
ilginç durumlar ortaya çıkıyormuş.Malumunuz Pınarbaşı’da Talas gibi biraz yapısal olarak
hassas bir ilçe. Pınarbaşında Çerkez kökenli vatandaşlarımız ile Avşar ve Türkmen olan
Pınarbaşılılar oldukça fazla.Anketlerde de bu oldukça malum oluyor.Anket sonuçlarında daha
önce Đl Genel Meclis üyeliği yapmış Cemil Görücü’nün isminin ilk sıralarda çıktığı gelen
haberler arasında.Cemil Görücü’nün Çerkez olduğunu herkes biliyor.Pınarbaşı’na yaptığı
hizmetler unutulmuş değil. Đlçede oldukça tanınan ve sevilen bir isim. Anketlerde de Cemil
Görücü adı çıktığına göre bence AK Parti’nin adayının Cemil Görücü olacağını
düşünüyorum.Tabi ki bunların hepsi gözlemlerimizden ve parti içindeki kulislerden ibaret.
Her zaman dediğim gibi siyaset her an her şeyin olabileceği bir kulvar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3959.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Bedensel Engelliler Derneği Aşure Gününde
Buluştu
Kayseri Bedensel Engelliler Derneği, Muharrem Ayı dolayısıyla engelli üyelerine aşure
ikramında bulundu.Kayseri Bedensel Engelliler Derneği tarafından, Emirgan Parkı içerisinde
bulunan ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan sosyal tesislerde,...
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Kayseri Bedensel Engelliler Derneği, Muharrem Ayı dolayısıyla engelli üyelerine aşure
ikramında bulundu.Kayseri Bedensel Engelliler Derneği tarafından, Emirgan Parkı içerisinde
bulunan ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan sosyal tesislerde, engelli vatandaşlara aşure

ikram edildi. Konu hakkında açıklama yapan Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Fatma Oytun, “Biz burada bugün, bilindiği üzere Hicri yılın ilk ayı Muharrem
Ayı’dır. Bu ayın hikmeti de bilinmektedir. Bu ayın onuncu gününde aşure ayı olarak
bilinmektedir. Fakat biz burada bugünün önemi arz etmek adına, dernek üyeleri ve burada
bulunan vatandaşlara aşure ikramımız oldu. Duaların yapılması ve kabulü konusunda da bunu
istedik” ifadelerini kullandı.
Oytun ayrıca, 200 kişiye aşure ikram edildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3960.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Araştırma,
Yaşatma Ve Dayanışma Derneğinden
Vatandaşlara Aşure Đkramı
Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Araştırma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği Muharrem
ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Araştırma,
Yaşatma ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen etkinlikte...
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Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Araştırma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği Muharrem
ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.
Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Araştırma, Yaşatma ve Dayanışma Derneğinde
düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Ayrıca vatandaşların evlerinden
getirdikleri aşureler de katılımcılara ikram edildi. Düzenlenen aşure günüyle ilgili bilgi veren
Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Araştırma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı
Feyzullah Keskin, "Her yıl düzenlemiş olduğumuz muharrem orucundan sonraki aşure
etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Aşurenin özünden bahsetmek istiyorum. Aşure birlik ve
paylaşımdır. Yani insanların yokluktayken ellerindekilerin cinsine ve miktarına bakmadan
ortak bir kazanda toplanması ve bundan daha güzel olanda kimin ne kadar getirdiğine
bakmadan ne getirdiğine bakmadan herkese eşit bir şekilde dağıtılmasıdır. Bu anlamda
ülkemizde de bu aşureden çıkartacağımız bir ders vardır diye düşünüyorum. Biz birliğimizi
bozmadığımız sürece paylaşımlarımız daima güzel olacaktır. En önemlisi hoşgörümüzü
kaybetmeden insanların birbirini sevmesi ve birlikte yaşam olgusunu kaybetmeden devam
ettirebilmesidir. Çünkü insanların dünyaya geliş amaçlarında iyi insan olma özelliği vardır.
Eğer iyi bir insan olursak, bu dünyada yaşanılır güzel bir dünya olacağını düşünüyorum. Bu
anlamda bu ay bizim için matem ayının bitişiyse de bu matemler ve yaslar güzelliklere vesile
olsun ve bunlar bize ders olsun diyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3961.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri'de 12 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Cinayet
Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yıl önce işlenen cinayetin aydınlanmasının ardından gözaltına
alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.Kayseri'de ikamet eden S.Y. (33), 2001 yılında temizlik işçisi
olarak çalışan eşinden bir süredir haber...
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Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yıl önce işlenen cinayetin aydınlanmasının ardından gözaltına
alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Kayseri'de ikamet eden S.Y. (33), 2001 yılında temizlik işçisi
olarak çalışan eşinden bir süredir haber alamadığı gerekçesiyle polise kayıp başvurusunda
bulunmuştu. Yıllar sonra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, S.Y. ve yakınları teknik takibe alındı.
Yaklaşık 1 buçuk yıl süren takipten sonra Erdoğan Söylemez'in eşi S.Y., amcasının oğlu
H.D.A., M.A. ve olaya karıştığı öğrenilen E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık
kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.D.A. "kasten adam öldürme"
suçundan, S.Y. "adam öldürmeye azmettirmek" suçundan, M.A. "yardım ve yataklık"
suçundan tutuklanırken, E.Ö. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3962.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Gençlik Merkezinden '1 Dakika Bana Kitap
Okur Musunuz?' Etkinliği
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, görme engelli
vatandaşlar için '1 dakika bana kitap okur musunuz?' etkinliği düzenlendi.Gençlik Merkezinde
düzenlenen etkinlikte yoldan geçen vatandaşlar, '1...
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, görme engelli
vatandaşlar için '1 dakika bana kitap okur musunuz?' etkinliği düzenlendi.
Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte yoldan geçen vatandaşlar, '1 dakika bana kitap
okur musunuz?' etkinliği kapsamında, görme engelli vatandaşlara kitap okudu. Düzenlenen

etkinlik ile ilgili bilgi veren Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Murat Eskici,
''Bana 1 dakika kitap okur musunuz?' etkinliği düzenledik. Bu etkinliğimizi görme engelli
kardeşlerimizle ilgili sosyal sorumluluk projesi olarak duyarlılığı biraz daha arttırmak adına
yaptık. Yaptırdığımız pankartları görme engelli kardeşlerimizin eline vererek yoldan geçen
vatandaşlarımızı 1 dakika diye uyarıp kitap okuma talebinde bulunuyorlar. Vatandaşlarımız
görme engelli kardeşlerimize Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere göndermiş olduğu
kitapları vatandaşlarımız görme engelli kardeşlerimize okuyor. Görme engelli kardeşimizde
kendilerine kitap okuyan vatandaşlarımıza kitap hediye ediyor" dedi.
Vatandaşlar ise, düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Etkinliğin
ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3963.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayged'den Aşure Đkramı
Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) Muharrem ayı dolayısıyla öğretmen ve
öğrencilere aşure ikram etti.Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği binasında düzenlenen
etkinlikte konuşan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı...
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Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) Muharrem ayı dolayısıyla öğretmen ve
öğrencilere aşure ikram etti.
Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri
Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Yalçın Bulut, "Peygamber efendimizin 'her kim aşure
gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenabı Hak da senenin tamamında onun
rızkına bereket ve genişlik ikram eder' buyurmuştur. Đşte peygamber efendimizin bu hadisi
şerifini kendimize rehber yaparak her yıl gönüllü öğretmen arkadaşlarımızın hazırlamış
oldukları aşureyi kurslarımıza katılan öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve halkımıza
ikram ediyoruz. Bilindiği gibi Muharrem ayının Đslam tarihinde belli başlı üç önemli özelliği
vardır. Birincisi, Nuh ve ashabı tufandan bu ayda kurutuldu, yeniden hayat buldu. Đkincisi
Đslam'da ilk muhacir kafilesi Mekke'den Medine'ye Muharrem ayında hicret etmeye
başladılar. Bu yüzden Muharrem ayı hicri hicri yılbaşı kabul edildi. Üçüncü olarak da Hz.
Hüseyin Muharrem ayının onuncu gününde şehit edildi" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3964.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Erenköy Mahallesi Ve Kızıltepe Tümülüsü
Arkeolojik Sit Alanı Olacak Mı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapı ve
tarihe tanıklar eden eserler bakımından zengin bir yerleşim bölgesi olduğunu bundan da son
derece mutlu olduklarını bildirdi.Kayseri il sınırları içerisinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapı ve
tarihe tanıklar eden eserler bakımından zengin bir yerleşim bölgesi olduğunu bundan da son
derece mutlu olduklarını bildirdi.
Kayseri il sınırları içerisinde 122 sit alanı bulunduğunu bunların tamamının tescilli olduğunu
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkezinde yer alan 5 ilçe içerisinde yer alan
toplam 122 sit alanından 67 ‘sinin Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde yer aldığını belirtti.
Melikgazi Đlçesi Erenköy Mahallesinde yer alan ve muhtelif parsellerde bulunan Tümülüs ile
Kızıltepe Tümülüsü Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altına alınması için çalışma
yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan 122 Arkeolojik Sit Alanının 67’si Melikgazi
Đlçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yani merkez de yer alan beş ilçedeki Tümülüslerin
yüzde 56 Melikgazi Đlçe sınırları içerisindedir. Kayseri ili kültür Envanterinde yer alan Kültür
Varlıkların da yüzde 63 yine ilçemiz sınırları içerisindedir. Đlçenin her bölgesinde, her
mahallesinde adeta tarih fışkırmaktadır. Anadolunun tarihi dokusu ve tapusu ilçemiz sınarları
içerisinde yer almakta olup adeta açık alan müzesi gibidir. Yeni bir çalışma ile Kızıltepe
Tümülüsü ile Erenköy Mahallesinde yer alan Tümülüslerin sit alanı olması için gerekli
çalışmalar başlatılmıştır. Kayserimiz açık alan müzesi olduğu gibi bu yapı hem Erciyes Dağı
Kış sporları Merkezi ile Kültür ve Sanat turizmin alt yapısını oluşturmaktadır. Destekleyicisi
olmaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3965.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Anadolu Sakatlar Derneği Aşure Dağıttı
Anadolu Sakatlar Derneği Genel Merkezi, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı
gerçekleştirdi.Anadolu Sakatlar Derneği tarafından küçük kaselerdeki 200 adet aşure,
engellilere ve vatandaşlara dağıtıldı. Her yıl böyle etkinlikler gerçekleştirdiklerini...
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Anadolu Sakatlar Derneği Genel Merkezi, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı
gerçekleştirdi.
Anadolu Sakatlar Derneği tarafından küçük kaselerdeki 200 adet aşure, engellilere ve
vatandaşlara dağıtıldı. Her yıl böyle etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve bundan mutluluk
duyduğunu söyleyen Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılıç “Aşure günü
muharrem ayı dolayısıyla bu günü gerçekleştiriyoruz. Aşure gününün gerçekleşmesi dini
açıdan önemlidir. Bizim dinimiz açısından önemli olan muharrem ayından engelli
vatandaşlarımızdan yararlanması için bu aşure gününü düzenlemiş durumundayız. Tüm
Kayseri halkına ve bize destek veren kurumlara teşekkür ediyoruz. Tüm engelli
vatandaşlarımızın aşure ayını kutluyorum. Herkesin sağlık mutluluk ve huzur içinde
yaşamasını temenni ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3966.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

‘moby Dıck’ Tanıtıldı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından tasarımı yapılan
‘Moby Dick’ tanıtıldı. Araç, 1 litre benzinin verdiği enerjiyle 2 bin kilometre yol
yapıyor.ERÜ Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Temiz ve Yenilenebilir...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından tasarımı yapılan
‘Moby Dick’ tanıtıldı. Araç, 1 litre benzinin verdiği enerjiyle 2 bin kilometre yol yapıyor.
ERÜ Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kulübü’ne
üye öğrenciler tarafından tasarımı tamamlanan ve balinaya benzediği için 'Moby Dick' adı
verilen araç vatandaşlara tanıtıldı. Forum Kayseri önünde tanıtılan 'Moby Dick' yoğun ilgi
gördü.
Aracın özel olarak üretildiğini belirten Serdal Uşak, ileriki aşamalarında daha da
geliştirileceğini söyledi. Aracın hidrojen ile çalıştığını kaydeden Uşak, “Yakıt pili dediğimiz
bir ana ünite kullanıyoruz. Bu hidrojenle elde ettiğimiz elektrik enerjisiyle aracımızı
sürüyoruz. Bu aracımızın yapım aşaması yaklaşık olarak 1 buçuk yıl sürdü. Daha sonra
tamamladı. 2012 ve 2013’de Hollanda Rotterdam’da yarışlarda ülkemizi ve üniversitemizi
çok iyi bir şekilde temsil etti. Çok iyi bir zamanda dört tur attı. Enerjisi tükendikten sonra
yarışlardan ayrıldı. Aracımız tasarım olarak balinaya benziyor. Ön taraftan baktığımızda çok
rahat görebiliriz. O yüzden ismini de 'Moby Dick' koyduk. Aracımızın ön kısmı beyaz, kısmı
karbon fiberden özel olarak imal edildi. Bu demek oluyor ki çok hafif bir gövdeye sahip.
Aracımız saatte 40 kilometre hıza ulaşıyor. Biz bu hızı artırabiliyoruz ancak bu yarışlarda
bizden istenen, en uzak mesafeye en az yakıtla gitmek. Bu yüzden hızımızı çok artırmıyoruz.
Onun yerine verimimizi arttırarak en az yakıtı tüketmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Aracın bir litre benzin enerjisi ile 2 bin kilometre yol gittiğinin altını çizen Serdal Uşak, “Şu
an aracımız 1 litre benzine eş değer hidrojenin verdiği enerjiyle yaklaşık 2 bin kilometre

gidebiliyor. Yani enerji bazına aldığımızda bir litre benzinin verdiği enerjiyi hidrojenle
karşılıyoruz ve 2 bin kilometre kadar yol alabiliyoruz. Bizim için önemli olan o verimlilik.
Đlerleyen zamanlarda şehirde gördüğümüz araçlar gibi göreceğiz. Önümüzdeki yıl da bu tarz
çalışmalarımız devam edecek. Normal araçlar gibi iki kişilik olacak. Gerekli onayı
alabildikten sonra araçlarımızla trafiğe çıkılabilecek ama şu an yarış odaklı çalışmalar
yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3967.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Gesiad Dershanelerin Kapatılmamasını Đstiyor
Kayseri Genç Sanayici ve Đş Adamları Derneği (GESĐAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Kınaş, dershanelerin kapatılmaması gerektiğini söyleyerek, “Eğitim reformu yapılarak
dershanelere olan ihtiyacın ortadan kaldırılması gerekmektedir”...
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Kayseri Genç Sanayici ve Đş Adamları Derneği (GESĐAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Kınaş, dershanelerin kapatılmaması gerektiğini söyleyerek, “Eğitim reformu yapılarak
dershanelere olan ihtiyacın ortadan kaldırılması gerekmektedir” dedi.
GESĐAD Yönetim Kurulu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Kınaş, “Anayasal hak olan teşebbüs hürriyeti engellenmektedir. Teşebbüs hürriyeti
anayasamızın 48. maddesiyle teminat altına alınmıştır. Eğer bu tasarı onaylanırsa hukuk
devleti ilkesi ağır yara alacaktır. Özel teşebbüsün kapatılması ancak demokratik olmayan
ülkelerde görülmektedir” dedi.
Kınaş, “4 bin civarındaki dershane yatırımcısının yatırımlarının atıl kalması ile ortaya çıkan
zararı kim karşılayacak? 500 bine yakın öğretmen atama beklerken bunun yanına işsiz
kalacak 100 bin öğretmen ve personelin eklenmesi nasıl izah edilebilir? Tasarıdaki
‘Dershaneler özel okula dönüştürülecek’ ifadesini yine MEB’in yaptığı araştırmadaki
dershanelerin sadece yüzde 10’u özel okula uygundur sonucu ile yalanlanmaktadır.
Dershaneler kapatılmamalı. Dershanelerin kapanması için ortam hazırlanmalı” diye konuştu.
Kınaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Hükümetin eğitimde tedbir alması ve reform yapması gerekmektedir. Dershanelerin
kendiliğinden kapanması için ortam hazırlanmalıdır.
Dershaneler kapatılınca devlet okulunda okuyan, özel okula gidemeyen çocuklar eğitim
takviyelerini nereden alacaklar?
Đmkanı olup da özel ders alanlarla, maddi durumu yetersiz olanların arasındaki fırsat eşitliği
bozulmuş olacaktır.
Liselerde 100 öğrenciden 45’i sigara, 32’si alkol, 9’u uyuşturucu kullanıyor. Çocukların kötü
alışkanlıklar edinmesi dershanelerin kapatılmasıyla ortadan kalkacak mıdır? MEB’in yapması
gereken, eğitim reformu yaparak dershanelere olan ihtiyacın ortadan kalkmasını sağlamaktır.

Eğitimde istikrar yok. Siyasi istikrar oluştu, ekonomide istikrar var ama eğitimde istikrar yok.
11 yılda 5 bakan değiştirilerek eğitim sistemi yaz-boz tahtası haline çevrildi.
Eğitim sisteminin verimli ve düzenli olması için konunun aktörleriyle istişare edilmesi
gerekir. 74 milyonu ilgilendiren bir mesele birkaç kişinin inisiyatifine bırakılmamalı.
PKK’nın bu eğitim yuvalarına saldırması bu kurumların vatan ve millet için ne kadar önemli
bir hizmet yaptıklarının göstergesi değil midir?Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da
faaliyet gösteren okuma salonları ve etüt merkezleri, gençlerin dağa çıkmasına engel
olduğunun bilinmesine rağmen neden kapatılıyor?Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bu
eğitim yuvaları kapatılarak PKK’nın amacına yardımcı olup ekmeğine yağ sürmüş olmuyor
muyuz?Đş adamlarının desteği ile ücretsiz eğitim veren okuma salonları ve etüt merkezleri,
devlete hiç yük olmadan faydalı hizmetler yapmasına rağmen neden kapatılıyorlar?
Ülkemizin geleceği düşünülmesi gerekirken, başkalarının geleceği ve başka şeyler mi
düşünülüyor?”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3968.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Özhaseki Sevgi Çemberinde
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, her gittiği yerde vatandaşlardan büyük ilgi
görüyor. Törenlerden inceleme gezilerine, sohbet toplantılarından esnaf ziyaretlerine kadar
birçok vesile ile halkın içinde yer alan Başkan Özhaseki,...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, her gittiği yerde vatandaşlardan büyük ilgi
görüyor. Törenlerden inceleme gezilerine, sohbet toplantılarından esnaf ziyaretlerine kadar
birçok vesile ile halkın içinde yer alan Başkan Özhaseki, başta çocuklar ve gençler olmak
üzere kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet edip gönüllerini alıyor. Başkan Özhaseki,
son olarak da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde adeta vatandaşların sevgi
çemberinde kaldı.Cumhuriyet Meydanı cephe düzenlemeleri, Kurşunlu Parkı ve ATM'li taksi
durakları için düzenlenen tören sonrası yürüyerek Kurşunlu Parkı'na geçen Başkan
Özhaseki'ye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gösterilen yakın ilgiden dolayı yürümekte
zorlanan Başkan Özhaseki, isteyen herkesle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Beraberindekilerle birlikte yenilenen Kurşunlu Parkı'nda kısa bir tur atan, ardından da yapımı
tamamlanan ATM'li taksi duraklarından birinde taksici esnafının misarifi olan Başkan
Özhaseki, yol boyunca yine ilgi odağı oldu. Coşku dolu tezahüratlarla ilerleyen Başkan
Özhaseki'yi vatandaşlar ve esnaflar çiçeklerle karşıladı ve sevgi gösterisinde bulundu.
Başkan Özhaseki programının sonunda Kurşunlu Parkı içerisine yeni yaptırılan kış
bahçesinde davetlilere ve vatandaşlara çay ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3969.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Ünlü Sanatçı Alişan Hayranıyla Düet Yaptı
Ünlü sanatçı Alişan, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği konserde hayranlarına
unutulmaz anlar yaşatırken, bir hayranıyla düet yaptı.Bir alışveriş merkezinin kuruluşunun 7.
yıldönümü kutlamaları kapsamında konser veren ünlü...
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Ünlü sanatçı Alişan, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği konserde hayranlarına
unutulmaz anlar yaşatırken, bir hayranıyla düet yaptı. Bir alışveriş merkezinin kuruluşunun 7.
yıldönümü kutlamaları kapsamında konser veren ünlü sanatçı Alişan, eşsiz şarkılarını
seslendirdi. Alişan, parçalarını seslendirdiği sırada sahneye çıkmak isteyen bir hayranını
kırmadı. Alişan, hayranıyla 'Var ya' şarkısını seslendirdi. Ünlü sanatçı ayrıca, kendisine
evlenme teklifi eden bir hayranına 'evlenmek benim kaderim de yok' dedi. 10 bin balon ve
konfeti yağmuru ile konserini sonlandıran Alişan, Kayseri’de olmaktan mutlu olduğunu
kaydederek ileride tekrar Kayseri'ye geleceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3970.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı
Đsmetözbakkal:
Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, yaptığı açıklamasında dershanelerin
kapatılmaması gerektiğini söyledi.Özbakkal, "Bu meselenin siyasi mülahazalarla Türkiye’nin
önüne büyük bir problem gibi konuluyor olmasını yadırgıyoruz"...
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Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, yaptığı açıklamasında dershanelerin
kapatılmaması gerektiğini söyledi. Özbakkal, "Bu meselenin siyasi mülahazalarla Türkiye’nin
önüne büyük bir problem gibi konuluyor olmasını yadırgıyoruz" dediği açıklamasında,
"Dershanelerin ortadan kaldırılmasının hiçbir kabul edilebilir tarafı yoktur. Barış sürecinde
PKK’ya hizmet edecektir. Yasayla, yasakla sorunları ortadan kaldıramayız. Bu meselelerden
kurtulamayız" ifadesinde bulundu. "Açık yüreklilikle bir başka şey ifade etmek isteriz
Dershanelerin kapatılması, siyasal tartışmaların da bir parçasıdır… Özellikle son zamanlarda
iktidar partisiyle, hizmet insanlarımızın gönüllü bir şekilde oluşturdukları camianın arasında
bir tartışma varmış ve bu yangından medet umuyormuş gibi birtakım siyasetçilerin tavır
aldığını şahsen görüyoruz" diyen Özbakkal, "Dershanelerin kapatılacak olması aslında her
kesimin tepkisini çekti. “Bu bir sonuçtur” deniliyor. “Asıl dershanelerin açılmasının
sebeplerinin ortadan kaldırılması gerekiyor” yorumları geliyor. Aslında kapatıldıktan sonra ne

olacak? Daha büyük problemler olabilir. Đllegal dershanecilik olgusu ortaya çıkabilir.
Meselenin ekonomik boyutu var. Pek çok kişi işsiz kalabilir. Atanamayan öğretmenleri
biliyoruz. 350 bin öğretmenden bahsediyoruz. Dershane öğretmenlerinin MEB’e mülakatla
katılabileceğine ilişkin bir başka gündem de var ek olarak" diye konuşarak, açıklamasını şu
şekilde sürdürdü:"Her ne tarafından bakarsak bakalım, genel bir çerçevede; ister prensip, ister
esastan, ister usul, ister fonksiyonel olarak değerlendirme yaptığımızda; neye ve kime hizmet
ediyor diye baktığımızda, hiçbir kabul edilebilir tarafı yok. Sayın Başbakan’ın sözlerini
meşrulaştırmak vazifesiyle kendini vazifeli görmüş, hür iradelerini ve düşüncelerini
yansıtmak noktasında kifayetsizlik ortaya koyan bütün insanların dışında herkes, bu meseleye
tepkisini ifade ediyor. Demokrat Parti olarak bizim tavrımız; Türkiye’nin her meselesinde,
milletimizin içinde olduğu her meselede, milletin hizasında durabilmektir. Bu meselede de
temel bakış açımız; bu tür bir siyasal hedefleme yaparak, meseleyi geniş parantezde
değerlendirdiğimizde; dershaneleri kapatma olayının esasını aşan bir şekilde, bambaşka bir
şeye dönüştüğünü görüyorum. Sadece bu mesele üzerinde değil, Türkiye’nin can alıcı
meselelerine kısa, orta ve uzun vadeli meselelerine baktığımızda da bambaşka endişeleri
bizde uyandırdığını ifade etmemiz gerekir. Türkiye’nin her bölgesinin farklı farklı özellikleri
var. Türkiye’de verilere baktığımızda ilk 20’lik gelir gurubuyla, en altta kalan gelir gurubu
arasında eğitime ayrılan payda 24 kat fark olduğu bir ülkede; Türkiye’nin geçmişten
günümüze, özellikle Osmanlı’nın son dönemi, Abdülhamit dönemiyle beraber eğitim
altyapısında yaptığı hizmetler Cumhuriyetin bütün mantığını ortaya koyduğu dönem olarak da
ifade edebiliriz. Diğer bölgelere baktığımızda; bu eşitsizlik ortadayken, gelir adaletsizliğinin
aynı zamanda eğitim adaletsizliğine döndürüldüğü bir ülkede, gelir adaletsizliğiyle beraber
sadece eğitimde değil, sağlıkta, adalette gücünüzün nispetince tahsili hale getirdiğiniz noktada
büyük zafiyetlerle karşı karşıya kalırız. Mesele çok nazik bir meseledir, her cephesinden iyi
değerlendirilmelidir. Đktidar partisinin kendi özelindeki birtakım öncelikleriyle beraber bir
mücadeleyi siyasi hedef haline getirerek neredeyse 4 bine yakın kurumun oluştuğunu, 800
binin üzerinde öğrencinin buralarda hizmet aldığı, aileleriyle beraber, eğitim veren şirketlerle
beraber topyekun bambaşka bir ekonomiye dönüşmüşken sosyal ve siyasal anlamdaki
sonuçlarını, toplumsal anlamdaki sonuçlarını da yadsıyamayız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3971.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Mhp Đl Başkanı Mete Eke Mersin’de
Gazeteciler Đle Bir Araya Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Gazetecilerin yoğun iş temposu
arasında, farklı bir hafta sonu geçirmesi için Mersin’e götürdü. Đl Başkanı Eke, düzenlenen
sohbet toplantısında, davete katılan gazetecilere teşekkür...
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Gazetecilerin yoğun iş temposu

arasında, farklı bir hafta sonu geçirmesi için Mersin’e götürdü. Đl Başkanı Eke, düzenlenen
sohbet toplantısında, davete katılan gazetecilere teşekkür etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, gazetecilerin yoğun iş temposu arasında, farklı
bir hafta sonu geçirmesi için Kayseri’de medya hizmeti sunan haber ajanslarının
temsilcilerine, yerel televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmeni ve haber müdürlerini
Mersine’e götürdü.
Mersin Hilton Otel’de düzenlenen sohbet toplantısında konuşan MHP Đl Başkanı Mete Eke,
düzenlenen programın amacının yoğun iş temposu altında çalışan gazetecilere farklı bir hafta
sonu yaşatmak, yerel ve ülke gündemi ile görüş alışverişi düzenlemek için böyle bir etkinlik
yapıldığı ifade ederek, etkinliğe katılan gazetecilere teşekkür etti.
Yerel gündem ile ilgili açıklamalarda da bulunan MHP Đl Başkanı Mete Eke, Yaklaşan 30
Mart Mahalli Đdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’ni Đlçelerde ve Büyükşehirde
temsil edecek 17 Belediye Başkan Adayının belirlendiğini, kamuoyuna açıklandığı söyledi. Đl
Başkanı Eke, “Bizim görevimiz gezilmeyen köy, sıkılmayan el bırakmamaktır, MHP 45 yıllık
mazisi olan, vatan aşkı ile tutuşan bir partidir” dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise yaptığı konuşma da MHP Đl Başkanı
Mete Eke’ye bu davetten dolayı teşekkür etti. Basının Seçim ile ilgili izlediği politikayı
anlatan Altınkaya, partilerde basın birimlerin oluşturulması gerektiğini” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3972.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

Kayseri’de Görkemli Açılış
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 projenin açılış töreni
yapıldı.Kent meydanında düzenlenen açılış töreni, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando
Takımı’nın seslendirdiği marşlar ile başladı. Daha sonra,...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 projenin açılış töreni yapıldı.
Kent meydanında düzenlenen açılış töreni, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın
seslendirdiği marşlar ile başladı. Daha sonra, saygı duruşunda bulunulmasının ve Đstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından, Yetenek Sizsiniz Yarışması ile ünlenen Grup Dir’in gösteri
düzenledi. Gösterilerin ardından bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin 6 bin yıllık bir şehir olduğunu söyledi. Özhaseki, “Đçinde
yaşadığımız bu şehir, yazılı kayıtlara göre tam 6 bin yıllık. Burada onlarca kavim yaşamış.
Onlarca medeniyet kurulmuş. Bizde onlardan izler taşıyoruz. O medeniyetlerin mirasçılarıyız.
Şu içerisinde bulunduğumuz mekan bile bu söylediklerimi anlatmaya yeter de artar bile. Bir
taraftan Roma’dan Bizans’tan kalma bir kale, bir taraftan da Selçuklunun eserlerinin
bulunduğu bir meydandayız. Dünyanın hiçbir yerinde değişik medeniyetlere ait eserlerin bir
arada bulunduğu böyle bir meydanı bulamazsınız” dedi.

Kayseri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Özhaseki, ”Bizde bu meydana laik olabilmek, bu
tarihi güzelliğe bir katkıda bulunmak amacıyla, binalarımızın cephesinde bir çalışma yaptık.
Etrafta bir çalışma yaptık. Çevredeki parkları düzenledik. Ve bu güzellikleri bugün burada
sizlerle beraber açıyoruz. Đnşallah nice güzelliklerde bir arada oluruz. Şehirlerin hayatı
insanların hayatına çok benziyor. Aynı şehirlerde insanlar gibi, doğuyorlar ve büyüyorlar.
Hayat bir köy gibi başlıyor ama daha sonra gelişiyor ve büyüyor. Aynı insanların hayatında
olduğu gibi şehirlerde böyledir. Şehirlerde aynı insanlar gibi bakım ve ihtimam istiyor”
ifadelerini kullandı.
Daha sonra, mapping ile Vergi Dairesi Binası’nın cephesine aktarılan görüntüler ilgiyle
izlendi. Program, havai fişek gösteriler ile sona ererken, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, düzenlenen programın ardından ATM’li taksi duraklarını ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3973.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

“ETĐK DIŞI BĐR HAREKET”
SMMO’da geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimde oda A yönetimine giren isimlerden
Hasan Orkan istifa etmişti. Orkan’ın istifası ve ardından yaşananları gazetemize değerlendiren
Baynal, istifa şeklinin etik dışı olduğunu söyledi.
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (SMMO) 19 Mayıs 2013 tarihinde
yapılan 21.Olağan Genel Kurul’unda başkanlığa Ayhan Baynal seçilmişti. Başkan adayı olan
Hasan Orkan da kendi grubundan seçilmiş ve yönetimde görev almıştı. Ancak Orkan’ın istifa
etmesi üzerine yaşanan gelişmelerin ardından Ayhan Baynal’ın yerine SMMO’nun
başkanlığına Suat Özsoy getirilmişti. Gazetemize bu süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan
Baynal bu sürecin etik dışı işlediğini kaydetti. Baynal daha önce kamuoyuna da yansıyan
açıklamalarını hatırlatarak şunları söyledi; “Yönetim Kurulu Muhasip Üyemiz, Hasan
Orkan’ın 14 Ekim 2013 tarihli Kayseri 4.Noter’ligince düzenlenen “ĐSTĐFANAME!!!” sini,
Yönetim Kurulu Üyemiz SUAT ÖZSOY tarafından 23.10.2013 tarihinde Yönetim
Kurulumuza şahsen getirilmiştir.
Noter Tasdikli Đstifa dilekçesinin o tarihte Yönetim Kurulu üyesi bulunan Suat Özsoy’un
cebinde 9 gün tutulması ve Hasan Orkan değil Sayın Özsoy’un getirmesi bizlerin kafasında
soru işareti bırakmıştır.” Baynal, bu durumun adeta başbakan yardımcısının istifasını
muhalefet partisi lideri aracılığıyla göndermeye benzediğini söyledi.
Baynal, süreç ile ilgili daha önce kamuoyu ile şunları paylaşmıştı;
Sevgili Meslektaşlarım,
Meslek camiamızda ve kamuoyunda bilgi kirliğinin artması üzerine bu açıklamayı yapma
ihtiyacı hissedilmiştir.

19 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 21.Olağan Genel Kurul’da Ayhan Baynal 1, Anfer Yılmaz 1,
Ali Yedikaya 1, Hasan Orkan 1 ve Suat Özsoy 3 yönetim kurulu üyeliği kazanmışlardı.
Seçimlerde toplamda %60 oy alan Ayhan BAYNAL, Anfer YILMAZ, Ali YEDĐKAYA ve
Hasan ORKAN kendi aralarında anlaşarak Yönetim Kurulu Görev dağılımı yapmış ve
çalışmalara başladık.
Buna rağmen her türlü ortamda, toplantılarda Haksızlığa uğradığını, Mağdur olduğunu iddia
eden grup, Yönetim Kurulu üzerinde baskı kurmaya çalışmıştır.
Bizler icracı Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görevde olduğumuz sürece önemli çalışmalarda
bulunduk.
Odamız ile kurumlar arasındaki iş birliğini artırmak için faaliyetler yaptık.
Ticaret Odası ile ortak eğitim çalışmaları yaptık.
Maliye ile yapmış olduğumuz girişimlerde oda tarihimizin en kalabalık eğitim çalışması
bulunduk.
Meslektaşlarımızın çok yoğun ilgi gösterdiği Đftar yemeği düzenledik.
TESMER’de eğitim gören Stajyer ve Stajyer adayları 10-15 kişiden 40-50 kişiye yükselttik.
Kayseri’nin saygın Hocaları ile anlaşarak eğitim kadromuzu güçlendirdik.
Genç Meslektaşlarımız ile Tecrübeli Meslektaşlarımızı kaynaştırdık.
Oda Tarihimizin en katılımlı Danışma Meclisini oluşturduk.
5 yıldır en ufak bir ilerleme yapılamayan Oda Binamız ile ilgili yapmış olduğumuz
görüşmelerde, çok büyük gelişmeler olmuş ve tapu alma aşamasına getirilmiştir.
Değerli Meslektaşlarımız;
Yönetim Kurulu Muhasip Üyemiz, HASAN ORKAN’ın 14 Ekim 2013 tarihli Kayseri
4.Noter’ligince düzenlenen “ĐSTĐFANAME!!!” sini, Yönetim Kurulu Üyemiz SUAT ÖZSOY
tarafından 23.10.2013 tarihinde Yönetim Kurulumuza Şahsen getirilmiştir.
Noter Tasdikli Đstifa dilekçesinin o tarihte Yönetim Kurulu üyesi bulunan Suat Özsoy’un
cebinde 9 gün tutulması ve Hasan Orkan değil Sayın Özsoy’un getirmesi bizlerin kafasında
soru işareti bırakmıştır.
Bu olayın Meslektaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.
Aynı gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında HASAN ORKAN’ın istifası kabul edilmiş ve
yedek üye BAKĐ KESER ilk toplantıya davet edilmiştir.
25.10.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında yeni görev dağılımı aşağıdaki oy
sayısı ile yapılmıştır.
Bu oylamada Ben Ayhan BAYNAL 3 oy, Suat Özsoy 4 oy alarak Suat ÖZSOY Yönetimi
kurulu başkanı seçilmiştir.
Ben Ayhan BAYNAL benimle beraber YÖNETĐM Kurulunda görev alan Sayın Ali
YEDĐKAYA ve Sayın Anfer YILMAZ’a ve ayrıca seçim sürecinde ve sonrasında, bize
destekleyen TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA Şahsım ve Arkadaşlarım adına teşekkür
ediyorum.
AYHAN BAYNAL

Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3974.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

GÜL: “OKULLARA PARALEL
KURUMLARIN OLMASI HOŞ DEĞĐL”
Cumhurbaşkanı Abdullah Abullah Gül, hükümet ve cemaat arasında gerginliğe neden olan
dershanelerin kapatılması ile ilgili görüşlerini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erzincan'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili de konuşan Gül, şunları söyledi;
“Uzun vadeli bir program var. Okullar varken o okullara paralel başka kurumların olması
aslında hoş değil. Ama bunun sebeplerini doğuran ihtiyaçların ortadan kaldırmak gerek. Arztalep meselesi. Bütün fikirler dinlenecektir. Bildiğim kadarıyla kesinleşmiş değil. Çalışma
aşamasında. Bütün bunlar dikkate alınarak bir çalışma yapılacaktır”.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3975.html
Erişim Tarihi: 18.11.2013

