KAYSERİ HABER ARŞİVİ
12.01.2015–18.01.2015
Talasemi Ve Lösemiler Derneği Başkanı Faruk
Başdemir:'' 20 bin’in üzerinde öğrenciye
ulaştık''
Talasemi ve Lösemiler Derneği Başkanı Faruk Başdemir “İki bin saatlik süreç içerisinde 20
bin’in üzerinde öğrenciye ulaştık” dedi.
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Talasemi ve Lösemililer Derneği, dernek üyeleri ve hasta yakınları ile kahvaltıda biraraya
geldi. Kahvaltıda bir konuşma yapan Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk
Başdemir “Talasemi ve Lösemiler Derneğimiz 2014 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığının
Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından Talasemiye dur diyelim projemiz kabul edilmiş,
bunun karşılığında 15 Eylül itibariyle de projemizin okulumuzdaki faaliyeti başlamıştır” dedi.
Derneğin projeleri hakkında bilgi veren Başdemir, “Aşağı yukarı 3 aylık bir dönem içerisinde
tüm okullarımızda, 8 kişilik bir ekibimizle okullarımızda talasemiye dur diyelim projemizin
konferansı verildi. Tabi ki bu süreç içerisinde iki bin saatlik süreç içerisinde 20 bin üzerinde
öğrenciye ulaşmış olduk. Büyük bir başarıdır. Biliyorsunuz talasemi kan hastalığı Kayseri’de
riskli bir bölge olduğu için genetik bir kan hastalığıdır. Riskli bir bölge olduğu için talasemi
merkezi var. Bu merkezin daha iyi çalışabilmesi için insanların talasemiyi bilmesi gerekiyor.
Bizde bunun eğitimden geçtiğini düşünerek tüm okullarımızda gençlerimize lise dengi
okullarda talasemiyi anlattık. Ekibimiz yoruldu, çok koşturdu, çok çalıştı. Bizde bugün kısmet
olursa projemizin 31 Aralık da bitmesi hasebiyle burada toplandık. Son değerlendirmelerimizi
yapacağız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz eğitimin değerlendirmesini yapacağız. Burada
toplanan komitelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, temsilci kardeşlerimiz bugün burada
toplanacaklar yaptığımız çalışmaları kendilerine anlatacağız. Yani 3 aylık süreç içerisinde
neler yaptık, ne gibi sonuçlar elde ettik bunları tüm üyelerimize temsilcilerimize anlatacağız.
Kahvaltı yapıp sohbet edeceğiz, hem de 2015 yılında yapmak istediğimiz hedefimizi
belirleyeceğiz. Bu toplantı bizim için verimli bir toplantı inşallah verimli geçecektir”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10811.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Erciyes Dağı İle Bütünleşen Yılkı Atlarına
Melikgazi'den Yaşam Desteği
Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nın eteklerindeki
Hörmetçi Çiftliği ve Karpuzsekisi sakinleri ile Hacılar ilçesi ve Sarıgöl çevresinde yaşayan
yılkı atları, ağır ve çetin geçen kış nedeni ile yiyecek bulabilmek için Organize Sanayi Bölgesi
ve Serbest Bölge yakınlarına kadar geldiklerini söyledi.
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Organize Sanayi, Ağaç İşleri ve Serbest bölge Sanayi bölgelerinde sürüler halinde dolaşan
yılkı atları, bu civarda bulunan caddelerdeki orta refüjlerde bulunan kurumuş çimler ile yol
kenarlarındaki otları yiyerek karınlarını doyurmaya çalıştıklarını belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç “Anadolu’da yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde
yaşayan yılkı atları, Erciyes Dağı eteklerinde doğal ortamda sürü halinde yaşıyorlar. Yaz
aylarında köylüler tarafından yakalanarak evcilleştirilen bazı yılkı atları, tarla, bağ, bahçe
işlerinde ve binek atı olarak kullanılıyor. Ancak kış aylarında yiyecek sıkıntısı yüzenden adeta
Erciyes dağı ile özleşen Yılkı Atları Erciyes Dağının eteklerinde yer alan Hörmetçi,
Karpuzsekisi, Organize sanayi ve Serbest Bölgesi alanlarına yiyecek bulmak için
gelmektedirler. Hem insanlara karşı yabancı olan ve özellikle trafik akışında tehlike oluşturan
Yılkı atlarına bu ağır ve çetin geçen kış şartlarında yiyecek ve donmamış su desteği
sağlıyoruz“ dedi. Melikgazi İlçesinin doğal hayatına ilişkin canlı türleri Melikgazi
belediyesinin koruma ve kollaması altında olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Erciyes Dağı ve Kayseri ile birlikte anılan ve bu alanlarda yüzyıllardır yaşayan
yılkı atları ile proje hazırlayacaklarını kaydetti. Yapılan çalışmayı takdirle karşıladıkların
belirten Hörmetçi Çiftliği ve Karpuzsekisi sakinleri “emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu
duyarlı davranışın diğer kurumlara örnek olmasını diliyoruz. Can dostlarımız olan hayvanları
koruyup, kollamak toplumda yaşayan herkesin görevidir.”dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10812.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

KTO Üyelerine Yönelik Yeni Bir Eğitim
Programı Başlattı
Kayseri Ticaret Odası, üyelerine yönelik olarak yeni bir eğitim programı başlattı. M. Rifat
Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim programı açılışına, Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KUYAP yetkilileri ve uzman konukların
yanı sına kursiyerler katıldı.
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Eğitim programı açılışında konuşan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, “Kayseri’nin önemli bir
dünya şehri ve uluslararası boyutta ticaret merkezi haline gelmesi ve 2023 yılı hedeflerine
ulaşması bakımından; “Eğitimli İnsan, Bilinçli İnsandır” felsefesiyle hareket ediyoruz” dedi.
İlgili sektörlerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, KUYAP işbirliğinde bir dizi
eğitim faaliyeti düzenlediklerini belirten başkan Hiçyılmaz, “Bilinçli insan olabilmemiz için
öncelikle eğitimli insan olmalıyız. Her zaman söylendiği gibi eğitim şart. Eğitim almalıyız ki
bilinçli hale gelelim. Bir işi en iyi şekilde yapabilmek adına eğitim almış olmak
gerekmektedir. Demirci ise demirci, keresteci ise keresteci o işin öncelikle eğitimini alalım ki
o işi daha bilinçli yapalım” diye konuştu. Eğitim ile bir insanın kendine daha faydalı hale
geleceğini ifade eden Hiçyılmaz, “Bir insan benim param var istediğim işi yaparım demek
yerine, bir eğitimden geçmeli ve sertifikasını alarak şirketi kurmalıdır. Aynı şekilde işçi
olarak çalışan arkadaşlarımızda eğitim aldıktan sonra istihdam edilmelidir. İfadelerini
kullandı. Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından, KUYAP yetkilisi İrem Emir
tarafından katılımcılara, KUYAP çalışmaları hakkında slayt eşliğinde bilgi verildi. Eğitim
programının devamında ise; Yrd. Doç. Onur Gözbaşı tarafından, İşletme Sermayesi Yönetimi
ve Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Analiz başlıklarında yaptığı iki ayrı sunum
gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10813.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformundan
Yaş Sınırına Tepki
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu (EYT) üyeleri, emekli olmakta yaşa takılmış olan
vatandaşlara destek olmak için yürüdü.

12 Ocak 2015 Pazartesi 10:23

Cumhuriyet Meydanında EYT Kayseri Platformu üyeleri adına konuşan Murat Akan
“Dönemin Ana-Sol ve MHP koalisyon hükumeti tarafından çıkartılan, 4 bin 447 Nolu yasanın
mağdurlarıyız. Bizlerin emeklilik yaşı 8 Eylül 1999 yılında bir gecede çıkartılan yasa ile 10
ile 15 yıl arasında yükseltilmiştir” dedi. "Bizler geciktirilmiş ve gasp edilmiş hakkımızı
istiyoruz" diyen Akan “1999 yılında dönemin Fazilet Partisi bu yasanın çıkmaması için çok
çaba göstermiştir. Hatta o zaman mecliste 4 bin 447 Nolu yasanın aleyhinde şöyle
demişlerdir, ’Bu yasanın çıkması 45 ve 50 yaşındaki insanların işsizliğe sürüklemek sonra ne
haliniz varsa görün demektir. Bu yasa halk arasında infial yaratır demişlerdir’ o zamanki
vekillerimiz Sayın Abdullah Gül, Bülent Arınç ve şimdiki Çalışma Bakanımız Faruk Çelik’tir.
Şimdi soruyorum Faruk Çelik beye aradan geçen 14 yıla rağmen sözünüzü neden
tutmuyorsunuz? O zaman yanlış dediğiniz kanuna şimdi neden sarılıyorsunuz?” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10814.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarıoğlan ilçesinde vatandaşa seslenerek 2015
seçimlerinin kardeşlik ve etnik temelli çatışmalardan uzaklaşmanın bir adımı olacağını
belirterek, "12 yılı aşmış bir siyasi partinin değişmesi lazım. Allah muhafaza bin yıllık
kardeşliğimiz hukukumuz sarsılır. Değişmezse ya bölünürüz ya çatışırız. Bunun ikisinin de
olmasını istemiyoruz" dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri’de yapılan MYK toplantısı sonrasında, Palas
belde belediyesi ile Sarıoğlan ilçe belediyesini ziyaret etti. Bahçeli, Sarıoğlan Belediyesini
ziyaretinde Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bahçeli, Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’dan bilgi aldıktan sonra, belediye binasının
balkonundan partililere seslendi. Bahçeli, "2015 yılı 7 Haziran itibariyle, en son 7 Haziran
olmak üzere 25. Dönem milletvekilliği genel seçimlerinin de yapılacağı bir yıl olacaktır.
Türkiye 2015 yılında birlik beraberliği sağlanmış, etnik temelli ve mezhep temelli

çatışmalardan uzaklaşmış bin yıllık kardeşliği ile birbirine aşırı derecede saygı duyan,
bütünleşmiş bir Türkiye’nin oluşmasında önemli bir adım olacağını düşünmenizi isterim.
Değişik partilerden mensup olabiliriz, değişik partilere oy verebiliriz. Ama Türkiye’nin
etrafında ve Türkiye’deki gelişmeleri de dikkate alarak Türkiye’de 12 yılı aşmış bir siyasi
partinin yenilenmesinde ihtiyaç vardır. 2015 yılı bu yenileşmeyi başaramadığı takdirde
Türkiye’de beklenmedik gelişmelere şahit olabiliriz. Allah muhafaza bin yıllık kardeşliğimiz
hukukumuz sarsılır. Ya bölünürüz ya çatışırız. Bunun ikisinin de olmasını istemiyoruz” dedi.
Bahçeli konuşmanın ardından Kayseri’den ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10815.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Develi'de Trafik Kazası:
1 Yaralı Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi’nde meydana gelen trafik
kazasında bir kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptığı
öğrenildi. Meydana gelen kazada kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaptığı
çalışma sonrasında kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Develi
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10816.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Kayak Şampiyonları Madalyalarını Aldı
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kulüpler Arası
Kayak İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.
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Erciyes Hisarcık Kapı Kayak Pist’inde düzenlenen

müsabaka, Alp Disiplini, Kayaklı Koşu ve Snowboard kategorilerinde yapıldı. Yarışlara 11
kulüpten 212 sporcu katıldı. İki gün süren ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Kayak İl
Birinciliği müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile
kulüp başkanları tarafından verildi. Kayak İl birinciliği müsabakaları sonunda dereceye giren
Snowboard Bölge Takımı, Kayseri’yi Erzurum’da temsil edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10817.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Memurlara Doğru Oturuş Pozisyonu Eğitimi
Memorial Kayseri Hastanesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde, “Ergonomik Çalışma
Prensipleri Semineri” düzenledi.
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Çalışma masasında uzun süre vakit geçiren memurlara doğru oturma pozisyonlarının
anlatıldığı seminerde; iş başarısını olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren yanlış
oturma pozisyonları hakkında da uyarılarda bulunuldu. Masa ve sandalye kişiye uygun olmalı
Sağlık sorunlarına yol açan uygunsuz oturma pozisyonları hakkında memurlara bilgi veren
Memorial Kayseri Hastanesi’nden Fizyoterapis Gamze Eskici, çalışma masası ve
sandalyesinin kişiye uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Fizyoterapist Eskici,
“İşyeri, ergonomik prensiplere uygun olarak projelendirilmelidir. İç mekanlar ve büro
donanımları çalışanın andropometrik ölçümlerine ve vücut özelliklerine uygun olarak
düzenlenmelidir. İşe giriş muayeneleri işe uygun olarak yapılmalıdır. Periyodik muayeneler
kesinlikle yapılmalıdır. Belirli periyodlarla iş ortamında risk değerlendirmesi yapılarak
gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır” dedi. Seminerin sonunda Fizyoterapist
Gamze Eskici, memurların sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10818.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Melikgazi Gençlik Kolları Divanı
Saadet Partisi Melikgazi Gençlik Kolları Ocak ayı divanını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.
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Divana İlçe sorumluları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanları katıldı. Melikgazi
Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Sami Yılmaz yaptığı konuşmada Saadet Partisi Gençlik
Kollarının çalışmalarına dikkat çekerek, "Melikgazi ilçesinde gezilmedik mahalle
bırakmayacağız gitmediğimiz yer bizim değildir. Gençlerimiz bizim için çok değerli
geleceğin mimarı olacak gençlerin ahlak ve maneviyatına bağlı fikir ve idealleri sağlam olan
geçmişini iyi bilen gençlik olması gerektiğini dile getirerek gençliğe en çok önem veren siyasi
parti Saadet Partisidir" dedi. Yılmaz, "Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada canla başla
çalışarak tüm gençlere ulaşacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10819.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Hasta İletişim Birimi
Toplantısı Yapıldı

Sorumluları

Eğitim

Hasta Hakları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik nedeniyle, sağlık kurumlarında görevli
hasta iletişim birimi sorumlularına yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

12 Ocak 2015 Pazartesi 10:28

İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda
kurulan hasta iletişim birimi sorumluları belirlendi. Yeni görevlendirilen hasta iletişim birimi
sorumlularına yönelik olarak Hasta Hakları İl Koordinatör Müdürü Aysun Çınar tarafından,
hasta hakları kurulunun görev ve yetkileri, uygulamaları ve Kayseri’deki süreci hakkında
bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10820.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Kayseri Erciyesspor'un Yeni Hocası Mehmet
Özdilek
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, Twitter
hesabından, teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaştıklarını duyurdu.
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Çaykur Rizespor’dan ayrılan Mehmet Özdilek ile çekildiği bir fotoğrafı Twitter hesabında
paylaşan Ziya Eren, paylaşımında “Yeni hocamız Mehmet Özdilek takımımıza hayırlı olur
inşallah” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10821.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Bakan Yıldız:
lanetliyoruz''

''

Terörün

her

türlüsünü

Kayseri’nin Melikgazi ve Kocasinan ilçe başkanlıklarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Fransa’da yaşanan olayla ilgili, terörün her
türlüsünü lanetlediklerini söyledi.
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AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen ziyarete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK
Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve AK Parti üyeleri katıldı.
Ziyarette konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bugün Melikgazi ve
Kocasinan ilçe başkanlarına hayırlı olsun diyelim istedik. İnşallah 2015 seçimlerinde AK
Partinin çıtasını yükselterek tamamlamak istiyoruz. İlçe kongrelerini tamamladık. Bundan
sonra inşallah yapacağımız il kongresi ile seçimlerimizi bitirmiş olacağız. Kayseri’ye yakışır
kongrelerimizle beraber bugünlere geldik. Türkiye’nin yükünü hafifleten il olarak
seçimlerimizi yaptık. Ayrıca gazetecilerimizin de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü
kutluyorum. Kazasız, belasız çalışma hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı. Yıldız ayrıca,

“Türkiye’de her geçen gün AK Parti iktidarı bir kısım çevreler tarafından tartışma konusu
haline getirilmek isteniyor. Seçimlerden önce seçimlere saygı gösterilmesini gerektiğini
söylemiştik. Herkes bu seçim sonuçlarını içine sindirecek. Başta Cumhurbaşkanlığı seçimini
bütün kesimler içine sindirecek. He birimiz buna saygı göstereceğiz. Partimiz bütün
hizmetlerini oy aldığı kişilere değil bütün ülkede yaşayan herkese götürecek. Seçim
döneminde ancak iktidarları tartışabiliriz ama onun haricinde tartışmamız demokratik bir yolu
olmaz” şeklinde konuştu. Trakya’da doğalgaz rezervi bulunması ile ilgili soruyu yanıtlayan
Yıldız, “Türkiye’de arama faaliyetleri 2014 yılında devam etti. Yaklaşık yüzde 30’lara varan
artış ile devam etti. Sürekli özel sektörün önünü açıyoruz. Vatandaşlarımızın zihninden
canlanması açısından söylüyorum. Rezerv bulunması bizim için önemlidir, değerlidir. 250
milyon metreküpte, 300 milyon metreküpte ama özellikle Türkiye’nin kış şartlarında
neredeyse 2 günlük gaz ihtiyacını karşılamak için yapılan bir işlemdir. Çünkü biz 213 milyon
metreküp yalnızca 1 günde doğalgaz kullandık. Türkiye’nin şuanda imzaladığı kontrat miktarı
193 milyon metreküptür. Yani yaptığı doğalgaz kontratından daha fazla kullandık. Malum
hava şartları gün itibari ile 54 tane Türk Hava Yollarının uçağı iptal etmesine, feribot
seferlerine, okulların tatil olmasına, kapanan yollar tabii ki yaşanan olumsuz hava şartları her
yerde olduğu gibi enerji sektöründe de iyi bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. 21 tane dağıtım
şirketlerinin çok önemli konular istisna olması şartında izinlerini kaldırdık.Biz geçen yıl 48
milyar metreküp doğalgaz kullandık. İçinde bulunduğumuz 2015 yılı içinde hedeflerimize 51
milyar metreküp doğalgaz kullanılacağını düşünüyoruz. Tabii ki yıl sonunda bunlar
belirlenecek” şeklinde konuştu. Rusya’daki ekonomik krizle alakalı Akkuyu projesinin geç
sürebileceği ile ilgili soru sorulması üzerine Bakan Yıldız, “Bu tür büyük projelerin tehditleri
ve fırsatları bitmez. 22 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Rusya genel bütçesinden
50 milyar rublelik rakamı Akkuyu projesi için ayırdı. Bu yıl TL hesabı olarak söyleyecek
olursam 2,5 milyar TL’lik sermaye girişi bekleniyor. Bundan önceki girenlerle birlikte
toplarsak 6,8 milyar TL’lik rakam oluşuyor. Bu para herhangi bir durum olmadığı sürece
harcanacak para anlamına gelmektedir. Bu paranın önü açılmıştır. Dolayısıyla biz kısa vadeli
herhangi bir problem görmüyoruz. Projemizin herhangi bir etkilenecek sıkıntısını
görmüyoruz. Nasipse Mart ayında liman projesinin temelini atmış olacağız. İhalesini çok
yakın bir zamanda temelini atmış olacağız. İhalesi de çok yakın bir zamanda yapılacak”
ifadelerini kullandı. Fransa’da yaşanan terör saldırısı ile ilgili konuşan Bakan Yıldız,
“Biliyorsunuz terörün dini, diyaneti olmaz. Hangi gerekçeyle yapılıyor olursa olsun makul
görülemez. Terörün zararlı olduğunu bu tür olaylarla anlamamız lazım. Filistin’de birçok
insan katledildi. Dünyanın çeşitli yerlerin son 1 hafta içerisinde 2 bin kişi soykırıma uğradı.
Biz Fransa’da yaşanan olaya duyarsız kalamayız. Her din mensubunun içerisinde onu temsil
etmekten uzak insanlar vardır. Biz Suriye’de bırakın orada savaşan muhalifleri Esad güçleri
tarafından binlerce insanın katledildiğini gördük. Bu bir insanlık suçudur. Bunu dine mal
etmek doğru teşhis olmaz. O açıdan terörün her türlüsünü lanetliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10822.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Sokak Hayvanları İçin Mama Dağıtıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından etkisini hissettiren soğuk
havalarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için vatandaşlara ücretsiz mama dağıtıldı.
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Kayseri’de 4 gündür etkisini hissettiren soğuk hava ile beraber sokak hayvanları da zor günler
geçiriyor. Sokakta yaşayan hayvanların soğuk havalarda aç kalmaması için Büyükşehir
Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından sokak hayvanlarına verilmek için vatandaşlara
mama dağıtıldı. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel
Müdürü Ali Üstünel, "Kayseri Büyükşehir belediyesi olarak özellikle soğuk kış günlerinde
sokak hayvanlarının ilimizde ve bölgemizde en azından hayatlarını devam ettirebilmelerini
sağlamak ve aç kalmalarını önlemek amacıyla vatandaşlarımızda bir farkındalık yaratabilmek
adına bugün amaca uygun olduğunu düşündüğümüz bir etkinlik düzenledik. Şehir
meydanında evlerine gitmekte olan vatandaşlarımıza önceden hazırladığımız 200 gramlık kedi
ve köpek mamalarını ücretsiz olarak dağıtıyoruz” dedi. Vatandaşlardan mamaları semtlerdeki,
caddelerdeki sahipsiz sokak hayvanlarına vermelerini istediklerini belirten Üstünel, "Yoğun
bir talep var, bu da bizim açımızdan son derece sevindirici bir durum. Kışın gelmesiyle
beraber sahipsiz sokak hayvanları yaz aylarına göre yaşamlarını daha zor sürdürmektedir. 444
28 90 numaralı hayvan ihbar hattımız ihtiyaç sahibi yaralı bakıma muhtaç hayvanların
tedavilerinin yapılmasında önemli bir işlev üstlenmektedir. Kışla birlikte özellikle kediler
araçların sıcak olan motor kabinlerinde barınıyorlar. Sabahları araç sahipleri araçlarını
çalıştırmadan önce mutlaka arabalarının kaputlarına vurmak suretiyle hayvanların
uyarılmasını sağlamalıdırlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10823.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Soğuktan Üşüyenlere Isınmatik
Kayseri’de aktarlık yapan Mehmet Kepez, soğuk havalarda üşüyen vatandaşlar için tek
kullanımlık ısınmatik getirttiklerini söyledi.
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Aktarlık yapan Mehmet Kepez, havaların soğumasıyla tek kullanımlık ısınmatik getirttiklerini
belirterek, "Isınmatiği bu seneyle beraber 4 yıldır satıyoruz. Olumlu tepkiler alınca devamlı
sattığımız bir ürün haline geldi. Ürünümüz özellikle kış aylarında çok talep görmektedir. Bu
ürünü genelde dışarıda görev yapanlar, soğuğa maruz kalanlar, maça gidenler, polisler,
askerler kullanmaktadır. Ayrıca Erciyes Dağında kayak işiyle uğraşanlar bu ürünü daha yoğun
şekilde kullanmaktadırlar" ifadelerini kullandı. Isınmatiğin kullanımını anlatan Kepez,
"Ürünü üzerinize yapıştırıyorsunuz ve 10 dakika sonra ısınmaya başlıyorsunuz. Isınmatiğin
fiyatında hiçbir değişiklik yapmadık. 3 senedir aynı fiyata satıyoruz. Isınmatiğin tanesini 2,5
TL’ye satıyoruz. Isınmatik kullanıma başladıktan sonra 12 saat ısıtmaktadır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10824.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Doğalgaz Borusuna Kendini Astı
Kayseri’de bir kadın, iddiaya göre kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre, Gesi Cumhuriyet mahallesi Gonca sokaktaki bir binanın 3. katında
ikamet eden ismi henüz öğrenilemeyen kadın, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini
belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10825.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

İki Otomobil İle Çöp Kamyonu Çarpıştı
Kayseri’de iki otomobil ile resmi plakalı çöp kamyonu çarpıştı.
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Edinilen bilgiye göre, Sivas bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücü isimleri
öğrenilemeyen 38 BP 322 plakalı otomobil ile 38 FA 101 plakalı otomobil ve 38 RT 081
resmi plakalı Kocasinan Belediyesi’ne bağlı çöp kamyonu çarpıştı. Kazada yaralanan
olmazken, bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10826.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Park Halindeki Tır Alev Alev Yandı
Kayseri’de, park halindeki bir TIR alev alev yandı.

12 Ocak 2015 Pazartesi 10:34

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8. Sokak’ta bulunan bir fabrikada, park halinde bulunan 47
PS 935 plakalı TIR alev aldı. TIR’da çıkan yangın kısa sürede büyürken, TIR’ın sahibi
alevleri söndürebilmek için çaba sarf etti. Telefonla itfaiye ekiplerine haber verildiği sırada,
bazı vatandaşlar yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Dört yangın tüpüyle
müdahale edilmesine rağmen alevler TIR’ı sardı. TIR sahibi ve vatandaşlar çaresizce yangını
seyrederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası TIR’ın
kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10827.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Ehliyet Sınav Ücreti Değişti
Milli Eğitim Bakanlığı illere gönderdiği yazıda ehliyet sınav harcı ücretlerinin değiştirildiğini
açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanlığı (Meb) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından illere
gönderilen yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nda, "teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü
adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara
ödenecek ücretlerin her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlendiği hükümünün" yer aldığı
hatırlatıldı. 6 İŞ GÜNÜNDE YATIRILACAK Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi doğrultusunda, sınavda görev alanların ücretlerinin
ödenmesi için kursiyerlerden her yıl ocak ayında Bakanlıkça belirlenen miktarda sınav
ücretinin alındığı anımsatılan yazıda, bu ücretin, kursiyerler veya kurs yöneticilerince sınav
tarihinden 6 iş günü önce belirlenen bankalara yatırıldığı belirtildi. YENİ ÜCRET
AÇIKLANDI Bu makbuzun kurs tarafından il ve ya ilçe milli eğitim müdürlüğüne verildiği
ifade edilen yazıda, bu ücret dışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için herhangi bir
ad altında ücret alınmayacağına dikkat çekildi. Bu doğrultuda sürücü kurslarında kayıtlı olan
ve 2015'te direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına girecek kursiyerlerden ocak ayının
üçüncü haftasından itibaren (17-18 Ocak 2015'te yapılacak sınavlardan başlamak üzere) 60
lira sınav ücreti alınacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10828.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Arabalara Cam Filmi Yapanlara Büyük Ceza
Modifiye araç tutkunlarına Emniyet'ten kötü haber geldi. 81 ildeki araç sahipleri Karayolları
Trafik Kanunu'na göre 365 lira para cezası ödeyecek
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Araçlarını efsane dizi Kara Şimşek'teki akıllı araç Kitt'e özenerek modifiye ettirip trafiğe
çıkan sürücüler yandı. Polis, modifiye araçlara Karayolları Trafik Kanunu'nun üç ayrı
maddesinden cezai işlem uygulayacak. Araç sürücüleri 365 lira idari para ile 40 ehliyet ceza
puanıyla karşı karşıya kalacak. ARAÇLARA YAKIN TAKİP Trafik ekipleri ülke çapında
modifiye araçları sıkı takibe aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, modifiye araçlar konusunda 81
İl Emniyeti'ne yazılı talimat gönderdi. Yazıda, son günlerde EGM'ye gelen şikayetlerden ve
merkezden yapılan denetimlerden özellikle eski model araçların kaportalarında, egzozlarında,
ışık donanımlarında ve lastik ebatlarında mevzuata aykırı değişiklik yapılarak modifiye
edildiğinin tespit edildiğine dikkat çekildi. KAZALARA NEDEN OLUYORLAR Sürücülerin
modifiye araçlarını çevredekileri rahatsız edecek derecede kullandıklarının belirlendiğine
vurgu yapılan talimatta, "Sürücülerin hız, şerit izleme ve değiştirme ile kırmızı ışık gibi
birçok trafik kuralı ihlalinde bulundukları ve zaman zaman da trafik kazalarına neden
oldukları anlaşılıyor" denildi. 3 AYRI CEZA KESİLECEK Emniyet Genel Müdürlüğü,
modifiye araç denetimlerinin "süreklilik" arz edecek şekilde devam ettirilmesini istedi. 81 İl
Emniyeti'ne ise şu emir verildi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı Yönetmeliğe
hükümlerine aykırı olarak araçlarında teknik değişiklik yapanlar hakkında Kanu'nun 32.
maddesine muhalefet etmekten ceza uygulayın (88 TL idari para cezası+10 ehliyet ceza
puanı). CAM FİLMİ DE YASAK Araçlarınının camlarına film çekmekte yine aynı yasak
kapsamında. Polis bu tip araçları durduğunda filmleri söktürüp ceza kesecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10829.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Üniversiteye girişte devrim gibi kararlar
YÖK, üniversite başvuruları devam ederken büyük bir değişikliğe imza attı
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Milliyet'in eğitim yazarı Abbas Güçlü köşesinde bu konuyu yazdı; Yazının ilgili bölümü
şöyle; Tarihinde ilk kez, üniversiteye girişte, fakültelere taban puan getiriyor. İlk uygulama
bu yıl tıp ve hukuk fakültelerinde gerçekleşecek. Gelecek yıldan itibaren diğer fakültelere de
yayılacak. Getirilen yeniliklerden biri de başvuru kılavuzunda her fakültenin hatta bölümün
karşısına, kaç profesörü, kaç doçenti ve kaç doktoralı öğretim üyesinin bulunduğu yazılacak...
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişte ilk taban puanları YÖK’ün belirleyeceğini,
gelecek yıldan itibaren, isteyen üniversitenin taban puan çıtasını daha da yukarı
çıkarabileceğine dikkat çekerek “Her şey öğretim kalitesini daha da yukarı çekmek için”
dedi... Vakıf üniversitelerinde, aynı bölümdeki öğrenciler arasında, puan makasının 500 bin
öğrenciye kadar çıktığını, bunun da eğitim kalitesini dibe vurdurduğunu, dört işlemi bilmeyen
öğrencilerin mühendislik fakültelerine girdiğini hatırlatan Prof. Saraç, bu konuda herkesin
kendi mesleğine sahip çıkmasını ve taban puanı çıtasının yükselmesi için baskı grupları
oluşturmasını istedi. Saraç, önceliğin neden hukuk ve tıpa verildiği konusunda ise “Şu an için

en fazla titizlik göstermemiz gerekenler onlardı. Ama bu mühendisliğin ya öğretmenliğin
daha az önemli olduğu ya da onlarda sorun olmadığı anlamına gelmemeli” uyarısında
bulundu. MEB’in eğitim fakültelerine, mimar ve mühendis odalarının da mühendislik
fakültelerine daha nitelikli öğrenci alınması için yüksek taban puan baskısı yaratmasının, daha
iyi öğretmen ve daha iyi mühendis yetiştirilmesi konusunda çok yararlı olacağı vurgusu yapan
Saraç, daha iyi bir eğitim için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi... Bilinçli
tercih dönemi 10 yıllık YÖK üyeliğinden sonra, başkanlık koltuğuna oturan Saraç,
yükseköğrenim sorunlarına vakıf olduğunu ve ufak dokunuşlarla, özlenen ve hedeflenen
başarılara ulaşılacağını söylerken, iki önemli değişikliğin daha detaylarını açıkladı. İlki
şeffaflık, ikincisi de bilinçli tercih. Üniversite tercih kılavuzunda bundan böyle hangi bölümde
kaç öğretim üyesi bulunduğu tüm detaylarıyla açıklanacak. Ayrıca hangi üniversitenin hangi
fakültesinden mezun olanların, girdikleri giriş sınavlarında ne kadar başarılı oldukları da yine
üniversite adaylarının bilgisine sunulacak. Böylece, öğrenci ezbere tercih yapmaktan
kurtulacak. Üniversitelerin de kendilerini iyileştirmeleri konusunda sosyal baskı yaratılacak.
Bu yöndeki ilk uygulama, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nda (ÖYP) gerçekleşti.
Sonuçlar, YÖK sitesinde herkesin bilgisine sunuldu. Saraç, bu sınavda, Ankara
üniversitelerinin İstanbul üniversitelerine göre çok daha başarılı olduklarının da özellikle
altını çizdi... Kontenjanlar azaltılacak Saraç, öğretim üyesi sayısında ve eğitim kalitesinde
zafiyet içerisine düşen bölümlerde, kontenjan azaltımı da dahil her türlü tedbirin alınacağını
ve üniversitelerdeki boş kontenjanların doldurulması için çeşit önlemlerin öngörüldüğünü,
bunların ne olacağının da yakında açıklanacağını hatırlattı. Saraç, yüksek lisans ve doktoraya
yönelik yeni düzenlemelerin de son şeklini aldığını ve birkaç gün içerisinde yayımlanacağını
söyledi...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10830.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Boydakların Fahri Konsoluslukları İptal
Boydaklar’ın sahip olduğu tüm fahri konsolosluk ünvanları iptal edildi.
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Dışişleri Bakanlığı aldığı bir kararla Boydaklar’ın sahip olduğu tüm fahri konsolosluk
ünvanları iptal ederek bunu ilgili ülkelerin büyükelçiliklerine bildirdi. Alınan bu kararla
konsolosluk olarak adres gösterilen konutlardaki tüm evrak ve dokümanların da
dokunulmazlığı kalkmış oldu. Boydak ailesinden fahri konsoloslukları iptal edilen isimler ve
fahri konsolos oldukları ülkeler şunlardı: Hacı Boydak – Kazakistan, Memduh Boydak –
Japonya, Şükrü Boydak –Etiyopya, ve Sami Boydak- Gana Fahir konsolosluklar aşağıdaki
ayrıcalıklara sahip oluyorlardı: * Fahri konsolosluk olarak adres gösterilen yer ikametgah
adresi de olsa tüm evrak ve dokümanların dokunulmazlığı bulunuyor. •Yarı diplomat

sayılıyorlar. * Askerlik yapmadan bu görevi almışlarsa, askerlikten muaf oluyorlar. *
Devletten koruma talep etme hakkı bulunuyor. * Bulunduğu kentte A sınıfı protokolde yer
alabiliyor. * Ülkelerin ikili görüşmelerinde resmi olarak yer alabiliyor. * Konsolosluk
araçlarına verilen yeşil plaka sahibi olabiliyor. * Havaalanlarındaki VIP bölümünü
kullanabiliyorlar. * İsterlerse kırmızı pasaport alabiliyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10831.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

TÜZDEV Kayseri Şubesi Açıldı
Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı (TÜZDEV) Kayseri Şubesi Bakan Taner
Yıldız’ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.
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Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı (TÜZDEV) Kayseri Şubesi törenle açıldı. Sivas
Caddesi Sedef Apartmanında bulunan vakıf binasında gerçekleşen açılış törenine Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti
İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, TÜZDEV Genel Başkanı Kemal
Tekden, üstün zekalı öğrenciler ve aileleri katıldı. “Size her sektörde ihtiyacımız var” Açılış
töreninin ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, üstün zekalı
öğrencilere hitaben: “Şuanda her sektörde sizin gibi yüksek zekalılara ihtiyacımız var.
Türkiye'nin geleceği olan sizlersiniz. Şimdi bizler yerlerimizi bırakacağız. Eğitimlerini
tamamlayan yüksek zekalılar gelecekler oraya oturacaklar. Her dalda böyledir. O yüzden
sizlere ihtiyacımız var. Ne kadar iyi yetişirseniz Kemal amcanızın yaptığı yerde o kadar
başarılı olursunuz. Maşallah hepinizin gözleri pırıl pırıl gözleri cıvıl cıvılsınız" dedi. “Bir çok
ilde aktifiz” TÜZDEV Genel Başkanı Kemal Tekden ise, "Biz bu faaliyetlere ilk başta
Kayseri'de başladık. Şuan da birçok şehirde aktif faaliyetlerde bulunmaktadır. Allah bütün
toplumlara eşit vermiş zeka durumunu ama bazı toplumlar bunu çok iyi kullanıyorlar. Onlarda
süper devletler oldular. Bazı devletler de bunları kullanamıyor ya da başkalarına kaptırıyorlar"
şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Bakan Yıldız’a vakfın çalışmaları anlatıldı.
Üstün zekalı öğrenciler ile özel olarak ilgilenen Bakan Yıldız’a Türk Zeka ve Strateji oyunu
olan Mangala oyun seti hediye edildi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10832.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Çocuklar “Trafik Dedektifi“ oldu
Bugüne kadar 81 ilde 700 bini aşkın öğrenciye trafik bilinci aşılayan OPET, Trafik
Dedektifleri Projesini Forum Ankara Outlet, Forum İstanbul, Forum Aydın, Forum Çamlık,
Magnesia, Forum Trabzon, Erzurum AVM, Forum Gaziantep, Forum Mersin'den sonra
Forum Kayseri'ye taşıdı. Trafik Dedektifi eğitimine katılanlar hem trafik kurallarını öğrendi
hem de eğlenceli anlar yaşadı. Katılımcılar eğitimlerin yanında OPET'in marka yüzü OPEDO
ile fotoğraf çektirip proje için hazırlanan dansı birlikte yaptılar.
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Sosyal sorumluluk projeleri ile sektöründe fark yaratan OPET ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet
İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) işbirliği ile
hayata geçirilen Trafik Dedektifleri Projesi, okulların dışına taşınıyor. Forum Alışveriş
Merkezleri ile yapılan işbirliği ile OPET, Trafik Dedektifleri projesini Forum Ankara Outlet,
Forum İstanbul, Forum Aydın, Forum Çamlık, Magnesia, Forum Trabzon, Erzurum AVM,
Forum Gaziantep ve Forum Mersin'den sonra Forum Kayseri'ye taşıdı. 3-17 yaş arasındaki
katılımcılar, OPET Trafik Dedektifleri alanında saat 14.00 ve 16.00'da iki seans olarak
yapılan etkinliğe büyük ilgi gösterdi. İnteraktif trafik güvenliği eğitiminin ardından Trafik
Dedektifi Kimlik Kartı'na sahip olan katılımcılar, OPET'in marka yüzü OPEDO ile Trafik
Dedektifleri dansını gerçekleştirip fotoğraf çektirdi. Forum Kayseri'de Opet Trafik
Dedektifleri eğitimleri 11 Ocak Pazar 14.00 ve 16.00 saatlerinde devam edecek. OPET,
Avrupa'da ve Türkiye'de yaygın bir ağa sahip olan; mağaza karması, etkinlikleri, mimarisi ve
kaliteli hizmet anlayışı ile dikkat çeken sektör lideri Forum Alışveriş Merkezleri ile
gerçekleştirdiği Trafik Dedektifleri eğitim işbirliğini, Kayseri'den sonra 2 ile daha taşıyacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10833.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

-15 Derecedeki Fotoğraf Sergisi Sona Erdi
Kayseri Alperen Ocakları, orta öğretim teşkilatı Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin dramını
anlatmak için şehir meydanında açtığı fotoğraf sergisi sona erdi. Alperen Ocakları tarafından
Cuma günü açılan ve iki gün açık olan fotoğraf sergisinde Çin zulmü altında yaşayan Doğu
Türkistanlı insanların yaşadıkları çileler sergilendi.
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Fotoğraf sergisinin hakkından açıklama yapan Kayseri Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut
Cömert Uygur Türklerinin yanında olduklarını göstermek ve Kayseri halkına Çin zulmünü
göstermek için toplandıklarını belirtti. Cömert yaptığı konuşmada: “En son Tayland’a sığınan
300 Uygur kardeşimizde bir kez daha gördük ki, Uygur Türkü kardeşlerimiz bu dünyada
gerçekten sahipsizler. Anadolu Türkleri olarak bu bağımsız yaşadığımız topraklarda, bu
gücümüzle kardeşlerimizin yanında olamamanın acı ıstırabının yaşıyoruz. Bu gün
camilerimizde, yapılan programlarda ya da namazlardan sonra edilen dualarımızda bile yer
vermediğimiz kardeşlerimiz, Çin zulmü altında inin inim inlemektedir. Bir duadan dahi eksik
bırakıyoruz. Buradan diyanet yetkililerine de sesleniyorum, lütfen Doğu Türkistan’da ki
Müslüman Türk kardeşlerimizi de dualarımıza dâhil edelim. Kayseri kamuoyuna da
sesleniyorum lütfen dualarınızda Uygur Türkü kardeşlerimize de yer verelim. Onlar hem Türk
hem Müslüman. Gerçek anlamda Çin zulmü altında yaşıyorlar. Kardeşlerimiz namaz ve oruç
gibi vecibelerinden, başörtüsü gibi mukaddes bir davalarından alın konuluyor. Ne yazık ki
kamuoyumuz bu konuda yeteri kadar bilinçli değil. Bu meydanda yüreğini ortaya koyan bu
gençlere kulak verin dikkat kesilin. Doğu Türkistan da ki kardeşlerimize lütfen sizlerde
yardım edin. En azından dualarımızda onlara da bir yer ayıralım. Belki popüler olmaya bilir,
belki karşımızda bir buçuk milyarlık bir Çin ola bilir, bunların hiçbir önemi yok. Şehit
liderimizin dediği gibi zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile
güzeldir. Doğu Türkistan, Müslüman Türk’ün davası, hepimizin davasıdır. Bizler alperen
gençliği olarak, alperenler olarak bu davanın her platformda davacısı olacağız. Bu konuda
söz verdik, bu konu da ki sözümüzü kamuoyu önünde tekrarlıyoruz. Havanın -15 derece
olduğu bu günde kara, soğuğa aldırmadan çalışan Alperen Ocakları’nın orta öğretim
teşkilatına teşekkür ediyorum” dedi. Cumartesi günü yapılan açıklamanın ardından fotoğraf
sergisi sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10834.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

11'inci Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden
Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri’de, dün akşam saatlerinde odasının penceresini silerken dengesini kaybederek 11’inci
kattan düşerek hayatını kaybeden lisesi genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.
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Kayseri’nin Talas İlçesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Merkez İmamhatip
Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi G.M.T, 11’inci katta bulunan odasının penceresini silerken
dengesini kaybedip yere düşmüş ve olay yerine gelen sağlık ekipleri G.M.T.’nin hayatını
kaybettiğini belirlemişti. G.M.T.’nin cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii’nde
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, G.M.T.’nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında
G.M.T.’nin babası Arslan Türkaslan’ın güçlükle ayakta durmaya çalıştı. G.M.T.’nin cenazesi,
kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı’nda defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10835.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Şampiyonlar Erciyes'te Belirlendi
Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2015 sezonu Alp Disiplini B Grubu Slalom ve Büyük
Slalom yarışları hafta sonu Erciyes’te yapıldı.
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Yarışmalara 11 ilden 95 sporcu katıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, Şubat ayı ortasında Avrupa Snowboard Şampiyonasının da
Erciyes’te yapılacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünya
standartlarında kayak merkezi haline gelen Erciyes, turizme hizmet etmenin yanı sıra kayak
şampiyonalarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kayak Federasyonu’nun Alp Disiplini B
Grubu Slalom ve Büyük Slalom müsabakaları da hafta sonu Erciyes’te yapıldı. İki gün süren
müsabakalara Kayseri’nin yanı sıra Ankara, Bursa, Antalya, Ordu, Sivas, Kocaeli, Niğde,
Aydın, Isparta ve Bolu’dan sporcular katıldı. Yarışlarla ilgili değerlendirme yapan Türkiye

Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıyıcı, Kayseri’de bu yarışları yapmaktan
mutluluk duyduklarını belirterek, "Çok güzel bir ortam bulduk. Güzel bir hazırlık vardı ve pist
çok güzeldi. Hiçbir aksama ve sakatlık olmadan yarışmalarımızı tamamladık. 22-23 Ocak’ta
Alp Disiplini ikinci lig müsabakaları da burada yapılacak. Diğer yarışmalarımızda da
Erciyes’i fazlasıyla kullanacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bize bu imkanları
sunduğu için teşekkür ediyoruz" dedi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı ise Erciyes Master Planı’nın tüm hızıyla devam ettiğini ve
yapılan çalışmalar sonucu çok güzel pistlerin ortaya çıktığını söyledi. Önümüzdeki yıllarda
Erciyes’in çok daha büyük sportif aktivitelere ev sahipliği yapacağını vurgulayan Cıngı,
"Nitekim bu yıl şubat ayı ortasında yapacağımız Avrupa Snowboard şampiyonası da dünyada
Erciyes’in markalaşma sürecini biraz daha hızlandıracak ve Erciyes’in dünya liginde bir
kayak merkezi haline getirilmesi için atılan adımlardan biri olacak. Şu an pistlerimiz açık, tüm
dünyadan kayakseverleri Erciyes’e davet ediyoruz" diye konuştu. Yarışmalar sonucu dereceye
giren sporculara madalyaları verildi. Yarışlarda, kategorilerinde dereceye giren sporcular ve
katıldıkları iller şöyle: ERKEKLER U12 1. Alp Arat Bursa 2. Osman Köküm Kayseri 3.
Kutlu Şan Demirören Bursa U14 1. Ali Alan Kayseri 2. Şakir Gelgi Kayseri 3. Sabri Çınar
Karahan Ankara U16 1. Yiğit Can Kuş Ankara 2. Ömer Sayılgan Ankara 3. Doruk Kaan
Turan Kocaeli U18 1- Süleyman Öztaş Kayseri 2- Mete Hıdıroğlu Ankara 3- Muhammed
Erciyeslioğlu Kayseri 18+ 1. Ercan Aslı Kayseri 2. Bayram Deniz Bursa 3. Ahmet Yıldız
Isparta BAYANLAR U12 1. Belemir Erdem Ankara 2. Duru Egeli Antalya 3. Ayfer Zeynep
Çay Kayseri U14 1. Güneş Gülten Dayıoğlu Kocaeli 2. Eris Ülgen Ankara 3. Melisa Kara
Ankara U16 1. Su Genelioğlu Ankara 2. Meryem Ayşe Mermer Kayseri 3. Aleyna Altunok
Bursa U18 1. Duygu Bağlan Kayseri 2. Asude Tanatay Bursa 3. Mina Kılıç Bolu 18+ 1.
Yasemin Soylu Kayseri 2. Ferziye Pınar Kayseri 3. Elif Bengüsu Çemerek Kayseri
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10836.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın Antalya’yı, Konya, Aksaray,
Nevşehir ve Kayseri’ye bağlayan bir turizm hızlı tren hattını inşa etmeyi planladıkları
açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Kayseri Ticaret Odası Başkanı (KTO)
Mahmut Hiçyılmaz, "Hızlı tren projesinin Kayseri’nin kalkınması için önemli olduğunu ve bu
projenin gerçekleşmesiyle bölgenin kalkınacağını düşünüyorum" dedi.

12 Ocak 2015 Pazartesi 17:07

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan dün düzenlediği basın toplantısında
Antalya’yı, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri’ye bağlayan bir turizm hızlı tren hattını inşa
etmeyi planladıklarını açıklamıştı. Bakan Elvan’ın yaptığı açıklamayı değerlendiren Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Bir ilin kalkınması için ulaşım önemlidir. Kayseri

otoyol alanı üzerinde değildir. İstanbul, Ankara, Gaziantep’e bakıldığında otoyol hattı olan
yerlerin daha büyük gelişme içerisinde olduğu görülmektedir. Bizde ulaşım noktasında
gelişme gösteren bir il olabilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Hiçyılmaz ayrıca, "Hızlı tren
bir ilin gelişiminde önemlidir. Bu bağlamda Konya, Ankara, Eskişehir arasında çalışan hızlı
trenin bu bölgelerin ekonomik kalkınmışlığına katkı sağladığını görmekteyiz. Ankara-Sivas
hattı üzerine Kayseri hattının yapılması gündemimizde fakat bundan daha önemlisi Erciyes’te
kayak turizmi yatırımlarına anlam kazandırmak bakımından turistlerin Antalya bölgesinden
Kayseri’ye gelmelerini, Kayseri’den de Antalya’ya gidebilmelerini sağlayacak. Antalya,
Aksaray, Nevşehir, Kayseri hattının yapılması gerektiğini daha öncede söylemiştik.
TÜBİTAK’ın Bilim ödüllerinin yapıldığı, Cumhuriyet Sarayındaki resepsiyonda Sayın Lüfti
Erhan’la görüşme yaptığımızda bu senenin programında olduğunu söylemişti. Bakanımız
açıklamasında Antalya-Kayseri arasındaki turizm hızlı hat treninin yapılacağını açıkladı. Hızlı
tren projesinin Kayseri’nin kalkınması için önemli olduğunu ve bu projenin gerçekleşmesiyle
bölgenin kalkınacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10837.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Rus Heyetten Özden'e Ziyaret
Rusya Federasyonu Karadeniz Ekonomik Topluluğu Rusya Ulusal Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Victor Arkhipov ve beraberindeki heyet, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden’i makamında ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan Rusya Ulusal Komitesi Başkanı Prof. Dr. Victor Arkhipov, bu
misafirperver ve sıcak topraklarda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek,
"Kayseri’de bulunduğum süre içerinde, bir çok kurum ve kuruluş temsilcileri ile görüş alış
verişinde bulunduk. Buradan aldığım sinerji ile Moskova’ya çok sıcak duydular içinde
döneceğim. Kurum ve kuruluş temsilcileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, hem
ekonomik, hem de ticari açıdan ilişkilerimizi gerçekleştirmek adına önemli kararlar aldık.
Bunların gerçekleşmesi için çalışmalar yapacağız. Özellikle turizm sektörüne zaman ayırarak,
Rusya’dan turist getirilmesi ve bu bölgenin Rusya’ya tanıtılması açısından çalışmalar
yapacağız. İş birliği oluşturarak, hep birlikte çalışacağız. " şeklinde konuştu. AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri’yi
ziyaret etmeniz bizleri son derece mutlu etti. Kayseri, Erciyes kış turizmi, tarihi eserleri ve
turistik yerleri ile turizmin bir bütününü oluşturan ilimiz. Ticaret açısından, Rusya ile olan
ilişkilerimiz son derece önemli. İki ülke, Cumhurbaşkanları ve başbakanlar nezdinde ki,
birlik, beraberlik ve alaka şehirlerimize de yansıyor. Kayseri, Rusya arasındaki ikili ilişkilerin
artarak, ticari açıdan olumlu gelişmelerin olması bizleri de son derece sevindirir. İl başkanı

olarak, bu ilişkilerin artması için şehrimiz adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. "dedi
Konuşmaların ardından, Rusya Federasyonu Karadeniz Ekonomik Topluluğu Rusya Ulusal
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Victor Arkhipov, İl Başkanı Özden’e Rusya’yı tanıtan bir kitap
hediye etti. Ziyarette Arkhipov’un yanı sıra, Rusya Federasyonu Karadeniz Ekonomik
Topluluğu Rusya Ulusal Komitesi Türkiye Temsilcisi Erdoğan Gündüzpolat da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10838.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Yaralı Çoban Köpeğine Barınma Evi Sahip
Çıktı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Barınma Evi’nde çalışan personel tarafından
bulunan çoban köpeğine Molu Köpek Barınma Evi sahip çıktı.
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Bir sürüye ait olduğu zannedilen çoban köpeğinin yaralı olmasına duyarsız kalamayan Molu
Köpek Bakımevi personeli, yaralı köpeği Molu Köpek Barınma Evi’ne ulaştırdı. Ayağı yaralı
bir şekilde bulunan çoban köpeğinin tedavisine hemen başlandı. Köpek, 2 günlük tedavi ve
rehabilitasyon sürecinin ardından bulunduğu yere tekrar bırakılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10839.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Mmo Kayseri Şubesi Basın Mensupları İle
Biraraya Geldi
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle basın mensupları ile biraraya geldi.
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Toplantıya Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Makine Mühendisleri
Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener ve çok sayıda basın mensubu katıldı. MMO
Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, "Makine Mühendisleri Odası Kayseri şubesi olarak, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir araya gelmeyi arzuladık. Bu vesileyle hayatını
kamerası ve kalemiyle kazanan, kamuoyunun haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi ve
kültürünün geliştirilmesi adına, iş hayatında zaman menfurundan bağımsız, yıl 12 ay, gün 24
saat, her türlü olumsuzluklarda çalışan, yaşadıkları tüm problemlere kulak tıkanan, basın
çalışanlarının gününü kutluyorum" dedi. Her meslek grubunda olduğu gibi basın
çalışanlarının da mesleki olarak bir takım problemlerinin olduğunu belirten Fener "Basın
çalışanlarının, sosyo-ekonomik başta olmak üzere tüm problemlerinin de çözüme kavuşması
ve yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerekmektedir. Yazılı ve görsel basının
güçlendirilmesi ve desteklenmesi, imkanlarının arttırılması, problemlerinin çözülmesi sadece
basın çalışanları için değil, kamu ve ülkemiz için toplum iç huzuru ve güveni noktasında,
doğru ve tarafsız haber alma adına, son derece önemlidir" şeklinde konuştu. Fener
konuşmasına şu şekilde sürdürdü: "Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak,
mesleki faaliyetlerimiz yanında kamusal hizmet noktasında birçok çalışmalarımız olmaktadır.
Oda olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların kamuoyunun bilgilendirilmesi ve duyurulması
noktasında Kayseri basın çalışanları her zaman yanımızda olmuştur. Sergilemiş olduğunuz bu
duyarlılıktan dolayı temsil ettiğim kurum ve halkımız adına tüm basın çalışanlarına ayrı ayrı
teşekkürlerimi sunuyorum’’ Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise,
"Geçen Cumartesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüydü ve biz cemiyet olarak
meslektaşlarımızın ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da içinde bulunduğu bir dizi etkinlikler
düzenledik ve bu etkinliklerde olumlu gelişmeler aldık" dedi. Kösedağ, "Makine
Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı ve yönetim kurulunun da bizi bugün bu
programlar çerçevesinde ağırlaması son derece nazik bir davranış ve ben son derece
mutluyum’’ ifadesinde bulunarak, "Camiam adına başkana teşekkür ederim umarım
önümüzdeki süreçlerde basın sorunlarının daha aza indirileceği çalışmalar olur ve biz bu tür
toplantılara sorunlarımızdan ziyade sorunlarımızın bertaraf edildiği durumları konuşuyor
oluruz. Başkana ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10840.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Çetinkaya'ya 'yılın İdarecisi' Ödülü
Talas Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya’ya ’yılın idarecisi’ ödülü
verildi.

12 Ocak 2015 Pazartesi 17:11

Türk İdareciler Derneği tarafından 10 Ocak İdareciler Günü’nde geleneksel olarak düzenlenen
ödül töreninde Talas Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya’ya ’yılın
idarecisi’ ödülü verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10841.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Facebook'tan Kredi Verme Vaadi İle 50 Kişiyi
Dolandırdı
Kayseri’de sosyal paylaşım sitesi facebook’ta açtığı ‘Senetle Kredi’ adlı sahte hesap ile
faizsiz kredi vaadinde bulunarak 50 kişiyi dolandırdığı belirlenen kişiye 15 yıl hapis cezası
verildi.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakim karşısına çıkan facebook
sayfasının sahibi C.Ş. (30) açtığı ‘Senetle Kredi’ adlı sahte hesap ile faizsiz kredi verildiğini
söyleyerek Türkiye genelinde 50 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılandı. Kendisiyle
irtibata geçen kişilere hesap numarası vererek dosya masrafı parası yatırttığı ve bu şekilde
Türkiye genelinde 50 kişiyi dolandırdığı belirlenen C.Ş., 5 kişinin şikayeti sonrasında yapılan
yargılama sonrasında 15 yıl hapis ve 2 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10842.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Kayseri'de Kapalı Yol Yok
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 24 saat kesintisiz yapmış olduğu çalışmalar neticesinde
Kayseri’de kapalı yerleşim yeri yolu kalmadı. 492 yerleşim yerinde kapanan yollar birkaç kez
açıldı ve vatandaşların mağduriyeti önlendi.
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Geçen hafta başlayan kar yağışı özellikle ilçeler ve ilçelere bağlı mahallelerde etkili oldu. Kar
kalınlığı Sarız ve Pınarbaşı’nın yüksek yerleşim birimlerinde 1 metreyi geçti. Büyükşehir
Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışması yaptı.
Kayseri’nin 492 yerleşim birimini birbirine bağlayan yolların kar ve tipiden dolayı yeniden
kapanması nedeniyle birkaç kez aynı yollarda karla mücadele yapan Büyükşehir Belediyesi
ekipleri toplam 8 bin 571 km. yol açtı. Sarız’ın yüksek bölgelerinde bulunan Gümüşali,
Altısöğüt, Değirmentaş, İmirza mahalleleri başta olmak üzere yolları kapanan tüm yerleşim
yerlerinde kar makineleri, greyder ve dozerler sürekli çalışarak vatandaşların ilçe ve diğer
yerleşim yerleriyle bağlantısını açık tuttu. VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR Vatandaşlar
yollarını açan ekiplere ve bu ekipleri göndererek köy yollarının sürekli açık tutulması
talimatını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye teşekkür etti. Gümüşali
Mahallesi’nden İnönü Demir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını
belirtirken Gümüşali Mahalle Muhtarı Mithat Özbekir yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür
etti. Altısöğüt Mahallesi’nden Eşe Şahin ve Emel Koç da araçların sürekli yol açmak için
çalıştığını ve mağduriyetlerinin giderildiğini belirtti. Değirmentaş Mahallesi’nden Osman
Polat sıkıntı yaşadıkları an Büyükşehir ekiplerinin anında geldiğini dile getirirken İmirza
Mahallesi Muhtarı Yunus Arık Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini mağdur etmediğini ve
yollar kapanınca hemen açıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin kesintisiz yapmış
olduğu çalışmalar sonucu Kayseri’de kapalı yerleşim yeri yolu kalmadı. Karla mücadele
ekipleri açılan yollarda yol genişletme çalışmalarını sürdürüyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10843.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Ustalık Kursu Başladı!
İnşaat işlerinde çalışanların ustalık belgesinin olması şartının getirilmesi çerçevesinde Kayseri
İnşaat İşçileri ve Taşeronları Derneği (KİİTDER) tarafından ilk kurs düzenlendi.
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Dernek binasında 40 işçinin katıldığı kursun sonunda katılımcılara Ustalık Belgesi verilecek.
KİİTDER Başkanı Ali Kavaklıoğlu yaptığı açıklamada, bu belgeye sahip olmak isteyenler
çalışma arkadaşlarımız 31 Aralık 2014 tarihinden önce gerekli belgelerle gelerek ustalık
belgesi almak için bizlere müracaat ettiler. Bizlerde tüm resmi prosedürleri yerine getirerek
ilk kursumuzu açtık. Şuan 40 kursiyerimiz burada ders görüyor. 40 saatlik dersin sonunda ilk
sertifikalarını alacaklar. Bununla birlikte diğer kursularımızda gerekli şartlar yerine getirilerek
başlatılacak. Ülkemize, şehrimize ve çalışma arkadaşlarımıza hayır olsun” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10844.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

AK Parti Kadın Kolları İlçe Kongreleri Başladı
AK Parti Kayseri, 4. Olağan Kadın Kolları ilçe kongreleri Hacılar ve Talas ilçelerinde yapılan
kongreler ile başladı.
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AK Parti Kayseri Teşkilatında yoğun mesai devam ediyor. 5. Olağan ilçe kongrelerinin
tamamlanmasının ardından, 4. Olağan Kadın Kolları ilçe kongreleri başladı. Hacılar İlçesi’nde
mevcut Başkan Akkadın Sağlamtaş, Talas İlçesi’nde ise, mevcut Başkan Emine Timuçin
güven tazeledi. İlk kongre, Hacılar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Eşi Fatma Özden, İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar, Hacılar İlçe
Başkanı Hüdai Barut, İlçe koordinatörleri, il ve ilçe kadın kolları ile partililer katıldı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
yeni kadı kolları ile başkanı ile, ilk kadın kolları kongrelerine Hacılar ilçesi ile başladıklarını
belirterek, " Göreve geldiğimiz 7 aylık süre içerisinde teşkilat olarak, 3. önemli
organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Önce Cumhurbaşkanlığı seçimini yaptık. Arkasından ilçe
kongrelerimizi bitirdik. Şimdi kadın kolları kongrelerimize başladık. Ve son olarak il

kongrelerimiz de yaparak, Kayseri’deki ekipleri seçimlere hazır hale getireceğiz. Kadın
kollarımız, eğer üzerlerine düşen görevleri tam olarak yaparlarsa, yapacaklarına da ben
inanıyorum. Ana kadememiz ve gençlik kollarımızla beraber, inşallah 7 Haziran
seçimlerinden yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum." dedi. İl Kadın Kolları Başkanı
Sevilay İlkentapar, 2023 hedefini gerçekleştirmek için kadroları yenileyerek, Büyük Millet,
Büyük Türkiye hedefinin temellerini attıklarını ifade ederek, "Gerçekleştirilen kongreler,
başta 2015 seçimleri olmak üzere, bizleri 2023 hedeflerimize yakınlaştıracaktır. AK Parti’nin
hedefi, 2015 seçimlerinden başarı ile çıkmak ve milletimize söz verdiğimiz gibi, 2023
Türkiye’sine istikrarla, huzurla, gelişmeyle ve selametle ulaşmaktır. Milletimizin bizlerden
beklentisi budur. Partimizin arkasındaki güç, hiç kuşkusuz kadınlarımızdır. Kadın kolları
teşkilatlarımız, fedakar, gayretli, istekli ve güler yüzlü çalışmaları ile Ak Parti’nin başarısında
her daim öncü güç olmuştur. Bizle siyasetin, bir takım oyunu olduğunun bilincindeyiz. Bizler,
birbirimizin değil, takımımızın başarısı için mücadele ediyoruz. Bizim anlayışımız,
birbirimizin önünde yada arkasında olmak değil, Yan yana durabileceğimiz bir takım
olmaktır." şeklinde konuştu. Hacılar İlçe Başkanı Hüdai Barut ise, Hacılar ilçesi olarak
seçimlerde elde edilen başarıyı sadece ilçe yönetimine mal etmediklerini, bu başarıda kadın
kollarının büyük emeklerinin olduğunu belirterek, "Biz teşkilat mensupları olarak gayretli
çalışmalar içinde olmazsak, hiç bir başarı elde edemeyiz. Kadın Kolları başkanımızın tüm
seçilerde üstün gayretleri oldu. Bu gayretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, ve bu
çalışmalarının devamını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından, seçimlere geçildi. Seçime
tek liste ile giren, mevcut Başkan Akkadın Sağlamtaş, yeniden seçilerek güven tazeledi. İkinci
kongre ise, Talas ilçesinde gerçekleştirildi. Talas ilçesinde de, seçime tek liste ile giren,
mevcut Başkan Emine Timuçin yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi. Hacılar ve Talas
İlçesi ile başlayan, Kadın Kolları 4. Olağan İlçe kongreleri, 19 Ocak’ta Melikgazi ve
Kocasinan ilçe kongreleri ile tamamlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10845.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Küçük Mehmet Ali Yardım Bekliyor
Epilepsi hastası olarak dünyaya gelen ve şimdilerde 4 yaşında olan küçük Mehmet Ali
kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Küçük çocuğun tedavisi için gerekli olan 8 bin
liralık cihazı alacak gücü olamayan Günce ailesi çaresiz.
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Küçük çocuklarının tedavisi için elde avuçta ne varsa tüketen Günce ailesi, küçük Mehmet
Ali’nin tedavisi için gerekli olan ve maddi imkânsızlıklardan dolayı alamadıkları cihaz için
yetkili ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle odun ve kömür
dahi alamayan ve bu yüzden akrabalarının yanına yerleşen aile kendilerine uzanacak bir
yardım eli bekliyor. ‘’YAVRUM İÇİN YARDIM EDİN’’ Mehmet Ali’nin tedavisi için
Adana’dan Kayseri’ye taşınan Günce ailesi küçük çocuğun artan tedavi masraflarını

karşılayamaz hale geldi. Bu güne kadar kendi imkânları ile küçük çocuğun ihtiyaçlarını
karşılamaya gayret eden aile, Mehmet Ali’nin tedavisi için gerekli olan, kalça çıkıklığı ve
omurga eğikliğini engelleyecek olan cihazın mali külfeti karşısında çaresiz kaldı. Yurt
dışından getirilecek olan ve yaklaşık 8 bin liraya mal olan cihaz için çalmadık kapı
bırakmayan anne Sevil Gülce,’’ Bu güne kadar kimseden bir şey istemedik, yine kendimiz
için bir şey istemiyoruz. Evladımın durumunun daha da kötüye gitmemesi için alınacak olan
bu cihaza ihtiyacımız var. Ama elde avuçta ne varsa tükendi. Satıp paraya dönüştüreceğimiz
hiç bir şey kalmadı. Bu güne kadar iki ekmek alıyorsam birini almadım yavrumun tedavisi
için, ancak bu cihazı alacak ne durumuz nede gücümüz var. Hayırseverlerimizden ve
yöneticilerimizden oğlumun tedavisi için alınması gereken bu cihaz için yardım bekliyoruz’’
dedi.
‘’CİHAZ 12 YIL KULLANILABİLECEK’’ Alınacak olan cihazın 12 yıl boyunca
kullanılabileceğini ifade eden Sevil Günce’’ Oğlumun hastalığı her geçen gün iyiye
gidiyordu. Ancak şimdi omurga eğriliği ve kalça çıkıklığı riskiyle karşı karşıya, eğer cihazı
alamaz isek belki de bir daha hiç iyileşemeyecek. Evladım her gün gözlerimin önünde eriyor.
Eşim asgari ücretli işçi bu güne kadar hiç kimseden bir şey istemedik. Zor durumdayız odun
ve kömür almadığımız için evimizi bırakarak buraya kaynanamın yanına geldik. Bunlar geçici
şeyler ama bir ay içerisinde alınması gereken cihazı alamazsak oğlum bir daha hiç ayakta
duramayabilir. Oğlum için bir ümit ışığı var ve bunu değerlendirmek istiyorum.
Hayırseverlerden tek ricam Allah rızası için, evladım için bu cihazı almamıza yardım
etmeleri’’ şeklinde konuştu.
HABER: MESUT DAVARCI FOTOĞRAF: VELİ GÖĞEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10846.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Babasını Bıçaklayan Zanlı 5 Yıl 7 Ay 15 Gün
Hapis Cezasına Çarptırıldı
13 Ocak 2015 Salı 11:20

Kayseri’de babasını bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanığa yapılan yargılama sonrasında 5
yıl 7 ay 15 gün hapis cezası veridi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, uyuşturucu
kullanma meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası H.B.'yi bıçakla yaralamaktan yargılanan
M.B. hazır bulundu. Sanık M.B., "Suçu işledim, pişmanım' dedi. Mahkeme heyeti, yapılan
yargılama sonrasında M.B.'yi 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10847.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

TİD'DEN Talas Kaymakamı Yasemin Özata
Çetinkaya'ya Ödül
Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya'ya Türk İdareciler Derneği (TİD) tarafından ödül
verildi.
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Türk İdareciler Derneği tarafından düzenlenen ödül törenine Vali Orhan Düzgün ile Talas
Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya da katıldı. Törende Vali
Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Vali Hüseyin Öğüçten Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10848.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Karadeniz Ekonomik İşbirliğinden Atama
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİB) Kayseri Bölge Başkanlığına İlter Sağırsoy'ı atadı.
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KEİB Rusya Federasyonu Ulusal Konseyi Başkanı Prof. Victor Arphikov, Kayseri Bölge
Başkanlığına İlter Sağırsoy’un getirildiğini açıkladı. Sağırsoy, bu görevlendirmenin Kayseri
adına çok büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, “ İki ülke arasında kurulan bu köprü
ile özellikle ticari ilişkiler daha hızlı ve pratik olarak ilerleyecek, Kırım’da 13 milyar dolarlık
yeni açılmış pazar var. Bundan da özellikle Kayseri en büyük payı almalıdır. Çalışmalarımız
bu yönde gelişecek. İş adamlarımızın ilgisini bekliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10849.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Tek Umutları Kayseri
ÇİN ZULMÜNDEN KAÇARAK KAYSERİYE SIĞINAN DOĞU TÜRKİSTANLI
MAZLUMLAR KAYSERİ’DEN YARDIM BEKLİYOR
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Çin zulmünden kurtulmak için ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan 450 Doğu Türkistanlı
muhacir Kayseri’ye geldi. Komünist kızıl Çin devletinin yıllardır uyguladığı asimile
politikaları ve zulümler sonucu ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mazlum Doğu Türkistanlı
kardeşlerimiz için Kayseri seferber oldu ancak yeterli değil. Katil Çin tarafından ülkelerinde
tüm dini vecibelerinin yasaklandığını ve yaşam şartlarının yok olduğunu belirten D.
Türkistanlılar, yaşamak için ülkelerinden hicret etmek zorunda olduklarını ve gidecekleri tek
yerin Türkiye olduğunu söylediler. Zorlu bir yolculuk sonucu Türkiye’ye ulaşan Türkmenler,
Türkiye’de ulaşa bilmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını ve Türkiye’de özgür ve rahat bir
hayata başlamak istediklerini dile getirdiler. Kayseri’ye geldikten sonra devlet yetkilileri ve
vatandaşlardan çok destek gördüklerini belirten ve muhacirlerden sorumlu olan Abdulgani
Baki ’’Şükürler olsun devlet adamlarımız ve hayırsever Kayserililer tarafından birçok
ihtiyacımız kısa sürede tamamlandı. Şuan acil olarak lamba, vana, kuru gıda, battaniye, halı,
masa sandalye, tüp, ocak şofben gibi temel ev gereçlerine ihtiyacımız var’’ dedi.
KAYSERİLİLER BİR BAŞKA Kayseri’ye İstanbul’dan geldiklerini belirten göçmen
Abdulselam ise Kayserililerin ne kadar hayırsever olduğuna dikkat çekerek,’’ Daha önce
İstanbul’daydık.1 hafta oldu buraya geleli ama bu kadar kısa sürede neredeyse tüm
ihtiyaçlarımız karşılandı. Onlar Ensar bizler muhaciriz. Burası ve buradaki insanlar çok
yardım sever Allah onlardan, herkesten razı olsun. ’’ şeklinde konuştu. YERLEŞMEK
İSTİYORLAR, GÖÇLER DEVAM EDECEK Ülkelerinden kalıcı olarak hicret eden Doğu
Türkistanlı mazlumlar, ülkelerine geri dönmek gibi bir ihtimalin olmadığı söyleyerek, geri
döndüklerinde Çin tarafından öldürüleceklerini ve bu nedenle yaşamlarına devam etmek için
Kayseri’ye yerleşmek istediklerini belirttiler. Doğu Türkistan’da Çin baskısı ve zulmü
durmadığı sürece Türkiye’ye olan hicretin devam edeceğin ifade eden
muhacirler,’’ Türkiye’nin merhametli ellerinde huzurlu bir yaşam bulacağımızı düşünüyoruz.
Türkiye’ye kadar olan yolculuğumuz süresice Türkiye Devletinin şefkatini üzerimizde
hissettik. Türkiye’de de çok iyi karşılandık. Bundan dolayı tüm yetkililere ve vatandaşlara
teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.
HABER: MESUT DAVARCI FOTOĞRAF VELİ GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10850.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Mimarsinan Osb Müteşebbis Heyet Toplantısı
Yapıldı
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 2015 yılı Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.
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Mimarsinan OSB Bölge Müdürlüğü Binası'nda düzenlenen toplantıda gündemde bulunan
konular görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mustafa
Boydak, bölgede çok güzel gelişmeler yaşandığını ve irili ufaklı birçok firmanın buraya
yatırım yaptığını belirterek, bölgenin Kayseri sanayisi adına bir açılım kapısı olduğunu
söyledi. Mimarsinan OSB’de kısa zamanda büyük gelişmeler yaşandığına dikkat çeken
Boydak, Kayseri’nin önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ve 8-9 yıl içerisinde bu kadar
kıymetlenen başka bir OSB olmadığını belirterek, bölgenin gelişmesinde emeği geçenlere ve
risk alarak buraya yatırım yapan tüm sanayicilere teşekkür etti. Daha sonra Müteşebbis Heyet
Üyelerine bölge hakkında bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tüm çalışmalarında
müteşebbis heyet ve yönetim kurulu üyeleri ile ortak hareket ederek Mimarsinan OSB’yi kısa
süre içerisinde alternatif bir OSB haline getirdiklerini belirterek, bölgenin gelişmesinde tüm
emeği geçenlere teşekkür etti. Mimarsinan OSB hakkında bilgi veren Büyüksimitci, “Şu an
bölgemizde toplam 135 adet işletmemiz faaliyet göstermektedir. 114 firmamızın inşaatı
sürerken, 65 firma ise hafriyat aşamasındadır. Bölge genelinde yaklaşık 2 bin 800 kişi
istihdam edilmektedir. İstihdam sayısının önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 bin kişiye
ulaşmasını öngörmekteyiz” dedi. Altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarının altını
çizen Büyüksimitci, günlük 6 bin metreküplük nihai kapasiteli arıtma tesisinin ilk etabı olan 2
bin metreküplük’ lük kısmının inşaatının devam ettiğini, bu güne kadar bölgeye 86 bin adet
ağaç diktiklerini ve camii inşaatının 2015 yılı içerisinde tamamlanarak ibadete açılacağını
sözlerine ekledi. Daha sonra 2015 yılı bütçesi ile birlikte gündemde bulunan 14 madde
hazırun tarafından görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10851.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Büyükşehir Meclisi Toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 yılının ilk toplantısını yaptı. Toplantıda 111 gündem
maddesi karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki meclis toplantısı
öncesi AK Parti Grup toplantısına katıldı, ardından da MHP Grubunu ziyaret ederek bir süre
görüştü.
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Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2015 yılındaki ilk toplantısına Meclis Başkan Vekili
Mehmet Savruk başkanlık etti. Ek gündem maddeleriyle birlikte 111 maddenin görüşüldüğü
toplantıda öncelikle imar plan tadilatına ilişkin komisyon raporları görüşülerek karara
bağlandı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanmak üzere olan
Sahabiye Medresesi'ndeki dükkanların 10 yıllığına kiraya verilmesi konusundaki yetki talebi
oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca İl Özel İdare'nin kapatılmasıyla Büyükşehir
Belediyesi'ne geçen Pınarbaşı ilçesindeki binanın Pınarbaşı Belediyesi'ne tahsis edilmesi
kararlaştırıldı. Meclis toplantısında ayrıca Hayırsever Ömer Özberber'in, Büyükşehir
Belediyesi tarafından yaptırılacak bir okula Ömer-Serpil Özmermer adının verilmesi şartıyla 1
milyon 500 bin TL şartlı bağışının kabulü de oylanarak karara bağlandı. Büyükşehir
Belediyesi'nin Ocak ayı toplantısında Denetim Komisyonu'nun seçimi de yapıldı. Yapılan
oylama ile Denetim Komisyonu Mehmet Büyükbaş, Ayşe Seyhan ve Ömer Özuzun'dan
oluştu. Toplantının sonunda ise Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Veli Böke tarafından
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin meclis üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.
BAŞKAN ÖZHASEKİ MHP GRUBUNU ZİYARET ETTİ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
Ocak ayı toplantısı öncesi AK Parti ve MHP Grup toplantıları yapıldı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki AK Parti Grup toplantısının ardından MHP Grup toplantısına
katılarak meclis üyeleriyle bir süre görüştü. Başkan Özhaseki daha sonra MHP'li meclis
üyelerine Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10852.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

İnşaat Sektörü 2015 Yılından Umutlu
Bekaş İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Can Karahasanoğlu, inşaat sektörünün son durumunu
değerlendirdi.
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2014 yılının inşaat sektörü için güzel geçtiğinin ifade eden Bekaş İnşaat Yönetim Kurulu
üyesi Can Karahasanoğlu, “2013 yılında yüzde 7 büyüyen inşaat sektörü 2014 yılında
yavaşladı. İlk çeyrekte yüzde 5,1 olan büyüme ikinci çeyrekte yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.
Ancak yılın tamamına bakıldığında 2014 yılının olumlu geçtiğini söyleyebiliriz ” dedi.
Karahasanoğlu, Türkiye genelinde konut satışlarının 2014 Kasım ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %1,1 oranında artarak 103 bin 783 olduğunu belirterek, “Konut satışlarında,
İstanbul 19 bin 566 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u,
11 bin 695 konut satışı ile Ankara, 6 bin 622 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının
düşük olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Şırnak
oldu. Kayseri’de ise 2014 yılı Kasım ayında 2 bin 473 konut satıldı. Bu rakam 2013 yılına
göre biraz düşüş gösterdi” Türkiye’de olsun, Kayseri’de olsun İnşaat sektörünün ekonomi
alanında lokomotif olmaya devam edeceğinin altını çizen Karahasanoğlu, “ Sektöre girdi
sağlayan ve faaliyetlerini bu İnşaata bağlı olarak devam ettiren diğer kolların katkısı hesaba
katıldığında inşaat sektörünün Türkiye’nin GSMH içindeki payı yüzde 30 civarındadır. Bu
alanda oluşan istihdamda düşünüldüğü zaman İnşaat sektörünün ne kadar önemli olduğu
ortaya çıkacaktır. İnşaallah ülke ekonomisine olan katkımız artarak devam eder. 2014
yılındaki sektörde meydana gelen azda olsa daralmanın 2015 yılında azalacağını ve 2015
yılında inşaat sektörünün yeniden toparlanarak satışlarını arttıracağını düşünüyorum ” diye
konuştu. -BEKAŞ KAYSERİ’NİN 7 BÖLGESİNDE KONUT YAPIYOR- Kayseri’nin en
önde gelen inşaat firmaları arasında yer almanın hakkı gururunu yaşadıklarını ifade
edenBekaş İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Can Karahasanoğlu, “ Şuan aktif olarak Kayseri’de 7
bölgede şantiyelerimiz var. Buralarda toplamda bin 300’e yakın konut imalatımız devam
etmekte. Yaptığımız konutlardaki malzemelerden tutunda inşaatlardaki işçiliğe kadar her
zaman birinci sınıf iş yapmak bizim prensibimizdir. Bize güvenen ve bizden şimdiye kadar
konut alan binlerce aile, yaptığımız dairelerde huzur dolu güvenli bir şekilde yaşamlarını
sürmektedir. İnşallah bundan sonrada Bekaş İnşaat olarak, sektörde öncü olmayı sürdüreceğiz.
” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10853.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

“Aday Olmayacağım”
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, milletvekili adayı olacağı
yönündeki haberleri yalanladı.
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Haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimleri yaklaşırken, milletvekili adayı olarak
birçok isim zikrediliyor. Bu isimlerden biri de Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur... Keleştemur, gazetemize yaptığı açıklamada milletvekili adayı olma
gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. İsminin kamuoyunda sıkça zikredildiğini
hatırlattığımız Keleştemur’a kendisinin bu yönde herhangi bir girişiminin olmadığının altını
çizdi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10854.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Katar-Türkiye Sağlık Turizmi İşbirliği Heyet
Gezisi Ve Çalıştayı Kayseri'nin sağlık turizmine ivme kazandırmak amacıyla
yapılan çalışmalar çerçevesinde Katar Turizm Çalıştayı ve İkili İş Görüşmeleri
Organizasyonu hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi, Macha Golden Organizasyon ve SAYÖNDER
(Sağlık Yöneticileri ve Öğrencileri Derneği) işbirliği ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Geriatri Merkezi toplantı salonunda Özel ve Kamu sağlık kurumları ile Kayseri
Ticaret Odası Sağlık Komitesi yetkililerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi. İl Sağlık
Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Demirel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda,
Macha Golden Organizasyon Genel Koordinatörü Hasan Kazanç, Proje Koordinatörleri
Erdem Keleş ve Şükrü Demir 17-21 Şubat 2015 tarihinde Katar’da gerçekleştirilecek “Katar
Sağlık Turizmi Çalıştayı ve İkili İş Görüşmeleri Organizasyonu” hakkında bilgiler verdi.
SAYÖNDER Başkanı Erol Alparslan Alramazanoğlu İl genelinde sağlık turizmi

çalışmalarında dernekleşmenin önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından internetten canlı
bağlantı ile toplantıya katılan Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve
Hizmetler Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Özge Dumlupınar sağlık turizmi destekleri
hakkında katılımcılara bilgi verdi ve katılımcı sorularını cevaplandırdı. Dumlupınar
konuşmasında Kayseri'nin sağlık turizminde öne çıkabilmesi için kendini ve rekabetçi
özelliklerini tanıması, iyi uygulamalarla kendi elini güçlendirmesi gerektiğinden bahsetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10855.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Hasibe Karakaya Bugün Defnedilecek
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AK Parti Talas İlçe Teşkilatı eski Başkanı Faruk Karakaya’nın annesi Hasibe Karakaya hakka
yürüdü. Hasibe Karakaya’nın Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip vasiyeti gereği Sarız
İlçesi Karayurt Köyünde defnedilecek. Cenazeye katılmak isteyen vatandalar için bugün saat
09.00’da Talas İlçesi, Yenidoğan pazar yeri karşısından otobüsler kaldırılacak.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10856.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

ORAN'dan KTO'ya Destek
Kayseri Ticaret Odası'nın hazırladığı, Kayseri Ekonomik ve Sosyal Rekabet Endeksleri
Sisteminin Kurulması Projesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Doğrudan Faaliyet
Destek programı kapsamında başarılı bulundu.
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Projeye ilişkin sözleşme, ORAN'da yapılan törenle imzalandı. Törene Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, KTO
Genel Sekreteri Murat Yerlikhan ve ORAN Genel Sekreteri Fatih Gavgacı katıldı. 2014 yılı
Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında bölge illerinden ORAN'a sunulan 35 faaliyet
teklifi arasında yapılan değerlendirme sonucunda; 'Kayseri Ekonomik ve Sosyal Rekabet

Endeksleri Sisteminin Kurulması Projesi', destek verilecek projeler arasında yer aldı.
Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan proje hakkında bilgi veren
Başkan Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ekonomik ve Sosyal Rekabet Endeksleri Sisteminin
Kurulması Projesi’nin destek almasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Projenin
toplam bütçesinin 45.600 TL olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, yapılan sözleşme ile 3 aylık
süreçte uygulanacak projenin 41.612,12 TL tutarında hibe desteği alacağını kaydetti. Başkan
Hiçyılmaz, "Kayseri’nin 81 il arasındaki ekonomik ve sosyal rekabet edebilirliğini 300 alt
değişkene göre inceleyeceğiz. Bu inceleme sonucuna göre bir veri tabanı hazırlayarak web
sitemizde yayınlayacağız. Aynı zamanda oluşturulacak rapor kitapçığı da ülke genelinde
dağıtılacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10857.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Akademik Odalar Platformunun 2015 Yılı İlk
Toplantısı Yapıldı
Kayseri Akademik Odalar Platformunun 2015 yılı ilk toplantısı yapıldı.
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Düzenlenen toplantıya Kayseri'de bulunan akademisyen oda başkanları katıldı. Toplantıda
Akademik Odalar Platformu adına konuşan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş,
"Akademik Odalar Platformu olarak değerli başkanlarımızla zaman zaman toplantılar
yapmaktayız. Bir müddet ara vermiştik. Bugün yeniden bir araya gelme fırsatı bulduk. Oda
başkanlarımızla hem güncel konuları değerlendirme fırsatımız olacak hem de mesleki
konularda birbirimizi aydınlatmak ve problemlerimizi birbirimize aktarmak fırsat yakalamış
olacağız" dedi. Ulutaş ayrıca, "Başkanlarımızla bundan sonra daha sık bir araya gelmeye özen
göstereceğiz. Biz Akademik Odalar için bazı özel kurum ve kuruluşların sunmuş olduğu
projeler var. Onlar bize anlatılacak. Daha olumlu sonuçlar almak için bizde fikirlerimizi
beyan edeceğiz. İnşallah verimli bir toplantı olur" diye konuştu. Yapılan konuşmanın
ardından Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy'a
katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10858.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

25 Bin Öğrenci Çanakkale Ruhunu Yaşadı
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 100. Yılında Çanakkale Ruhu Projesi
kapsamında 69 okuldan 25 bin öğrenciye konferans verildi.
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Kadir Has Kültür Merkezi'nde verilen konferansa bu hafta Mustafa Germirli Anadolu İmam
Hatip Lisesi , TED Koleji , Şükrü Malaz İlkokulu ve Arif Molu Endüstri Meslek Lisesi
öğrencileri katıldı. 2 seansta gerçekleşen konferanslara yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan yaptığı açıklamada proje kapsamında bugüne kadar 11
haftada 17 konferans düzenlediklerini belirterek "Bu hafta ki konferanslarımızla birlikte 69
okulumuzda 25 bin öğrencimizi konferanslarımıza aldık. Konferanslarımızın
tamamlanmasıyla yaklaşık 30 bin öğrencimize Çanakkale Ruhunu yaşatmış olacağız. Ayrıca
konferansların bitmesinin ardından Bursa ve Çanakkale illerine yaklaşık 1000 öğrencimizi
götüreceğiz. Onun hazırlıklarını şimdiden yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Konferansta Şükrü
Malaz İlkokulu 4.sınıf öğrencisinin Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri isimli şiirini
ezbere okuması katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca Mustafa Germirli İmam Hatip
Lisesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin konferansı ilgiyle takip etmeleri
dikkatlerden kaçmadı. Konferansın ardından öğrenciler, Kocasinan kyamakamlığı'na
düzenlenen etkinlik nedeniyle teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10859.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Edinho'nun Kemal Sunal Dublajı Beğeni
Topluyor
13 Ocak 2015 Salı 11:33

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'lu futbolcu Edinhonun Kemal Sunal taklidi, sosyal
medyada yankı yaptı. Sosyal medyada gelenek haline gelen dublaj modasına, Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor'un golcüsü Edinho'da Kemal Sunal repliğiyle katıldı. Sosyal
medyanın her mecrasında paylaşılan Edinho'nun Kemal Sunal tiplemesi büyük beğeni topladı.
Kemal Sunal'ın 'Umudumuz Şaban'isimli filminde yer alan, 'Ben buraya nasıl çıktım' repliğini
kendine uyarlayan Edinho, sosyal medya'da fenomen olacağa benziyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10860.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Erciyes Tıklım Tıklım
Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile dünya çapında kış turizm merkezi haline gelen
Erciyes, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Cumartesi ve pazar gününü Erciyes'te
geçirenlerin bilançosu 60 bin kişi olarak açıklandı.
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Erciyes Kış Turizm Merkezi'ne Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar
meyvelerini vermeye başladı. Kayseri ve Kayseri dışından on binlerce kişi hafta sonunu
Erciyes'te geçirdi. Erciyes A.Ş. verilerine göre hafta sonu mekanik tesisleri yaklaşık 17 bin
kişi kullanarak farklı zorluk derecelerindeki kayak pistlerinde kayak yapmanın zevkini yaşadı.
Kayak ve kızak yapanların yanı sıra binlerce kişi piknik yapmak için Erciyes'e çıktı. Yoğun
bir araç trafiğinin yaşandığı Erciyes'te otoparklar da tamamen doldu. Piknikçilerle birlikte
Erciyes'teki ziyaretçi sayısı 60 bini buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10861.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Tekden Hastanesi'nden Doğu Türkistanlılara
Sağlık Yardımı
Kayseri Özel Tekden Hastanesi, zulümden kaçan ve Kayseri’ye yerleştirilen Doğu Türkistanlı
göçmenlere sağlık yardımında bulundu.
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi, Acil Birimi Doktoru Şakir Aydoğdu’nun başında bulunduğu
sağlık ekibiyle, çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 200 Uygur Türkünün sağlık
taramasını ve tedavilerini gerçekleştirdi. Soğuk algınlığı, zatürre ve bazı cilt rahatsızlıkları
şikayetlerinden dolayı sağlık taramasına gelen Tekden Hastanesi sağlık ekibi, AKUT
muayenelerini ve ayakta tedavilerini yaptığı göçmenlerin ilaç ihtiyaçlarını da karşıladı ve
daha ağır durumda olanları hastanede tedavi altına aldı. Tekden Hastanesi’nin Doğu
Türkistanlı göçmenler için ilaç ve tedavi yardımları ilerleyen günlerde de devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10862.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Engellilere 'engelli İstihdamı' Ve 'aile İçi
İletişim' Semineri Düzenlendi
Bedensel Engelliler Derneği ve Türk Kadınlar Birliği tarafından koordine edilen ’Okuyan,
Çalışan, Üreten Engelli Kadın’ Projesi kapsamında engellilere yönelik ’Engelli İstihdamı’ ve
Aile İçi İletişim’ semineri düzenlendi.
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Kadir Has Kongre Merkezi Lifos Salonu’nda düzenlenen seminere, Vali Yardımcısı Mehmet
Emin Avcı, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma
Oytun, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve engelli vatandaşlar
katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma
Oytun, "Projemiz kapsamında 24’ü işsiz 57 kadına ev tekstili eğitimi Melikgazi Halk
Merkezi’nde verildi. Eğitimini tamamlayan işsiz engelli kadınlarımızın istihdam çalışmaları
başlamış olup, 3 kişi istihdam edilmiştir" dedi. Oytun ayrıca, "İşsiz engelli kadınlarımızın
eğitim süresince 15 günde bir kitap okumak üzere 94 adet kişisel gelişim ve girişimcilik kitabı
okumuşlardır. Çalışan engelli kadınların sorunlarını tespit etmek amacıyla soruları
hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10863.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Park Ve
Otomatik
Seminer

Bahçeler
Sulama

İşçilerine
İlaçlama

Çim Biçme
Konularında

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçe
çalışanlarına çim biçme, otomatik sulama, ilaçlama, budama ve gübreleme konulu hizmet içi
eğitim semineri verildiğini bildirdi.
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Fidanı dikmek kadar bakım ve sulanması da önemli Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçelerde
İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen tarafından verilen hizmet içi eğitim
seminerine belediye işlerini ile birlikte şirket işçilerinde katıldığını hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda verilen seminerde ilk önce
katılımcılara teorik bilgiler sunuldu, slâyt gösterisi ile yapılması gerekenlerin uygulamalı
olarak gösterildiğini belirtti. Sürekli Eğitim ile Bilgilendirme Bilgili, deneyimli ve her türlü iş
bilgi donatımı ile hizmet veren bir personel ile 7 gün 24 saat şehrin merkez nüfusunun % 50
sine hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları kaydetti: Günlük yaşamında her zaman gerekli olabilecek bilgiler "Teorik anlatılan
seminer sonrası uygulamalı olarak çim biçme, otomatik sulama, ilaçlama, budama ve
gübreleme, kazalar da ilk yapılması gerekenler, önlemler gibi konularında katılımcılar
bilgilendirildi ve bilinçlendirildi. Park ve Bahçelerde İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı
Mustafa Türkmen tarafından uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Belediye çalışanlarını sürekli
olarak hizmet içi seminerler ile bilgilerini hem yeniliyoruz hem de uygulamalı olarak nasıl
yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü bizim için önce işçi sağlığı güvenidir. Çalışanları sadece
kendi iş branşlarında değil, sağlık, ilk yardım ve sivil savunma ve yangın gibi yani günlük
yaşamında her zaman gerekli olabilecek bilgeler içinde seminerler düzenliyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10864.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Lokantacılar Ve Pastacılar Odasından Kan
Bağışı
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, sosyal hizmet kapsamında kan
bağışında bulunduklarını bildirdi.
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Köse, "Günümüzde birçok vatandaşımıza geçirmiş olduğu hastalıklardan ya da kazalardan
dolayı kan gerekmektedir. Bizler Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak yaklaşık 5 senedir
sosyal hizmet kapsamında düzenli olarak Kızılay aracılığı ile kan bağışı yapıyoruz. Bir
nebzede olsa bundan haz ve gurur duyuyoruz. Tabi ki Allah kimseye böyle bir sıkıntı
vermesin ama vatandaşlık görevimizi yapmak kadar güzel bir şey yoktur" ifadesinde bulundu.
Köse, "Tüm meslektaşlarımızı ihtiyaç sahiplerine kan vermeye davet ediyorum. Bizim için
insan sağlığı son derece önemli; halka hizmet Hakka hizmet düşüncesiyle 2015 yılında her
şey gönlünüzce olsun. Allah’ım ömrünüzü uzun kazancınızı bol versin." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10865.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

İmam
Hatip
Lisesi'nden
Kültür-Sanat
Merkezi'ni Ve Kongre Merkezi'ni Ziyaret
Uluslararası Mustafa Germirli İmam Hatip Lisesinden 40 Kişilik grup Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ve Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’ni gezerek tesisler
hakkında bilgi aldı.
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Uluslararası Mustafa Germirli İmam Hatip Lisesinden 40 Kişilik grup Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ve Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’ni gezerek tesisler
hakkında bilgi aldı. 40 kişilik bir grup ile tesisi gezen öğrencilere gezilerinin ardından tesisler
ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. hakkında brifing verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10866.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Osmanlı Türkçesi Kursuna Büyük İlgi
Eğitim –Bir-Sen Kayseri şubesi öncülüğünde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GençMemursen ve Hayrat Vakfı işbirliği ile 64 saatlik Osmanlı Türkçesi Kursu açıldı.
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12.01.2015 tarihinde Kayseri lisesinde başlayan Osmanlı Türkçesi kursu büyük ilgi gördü.
Eğitim Bir-Sen Kayseri şubesi öncülüğünde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GençMemursen ve Hayrat Vakfı işbirliği ile açılan kurs 64 saat sürecek. Üç seviyede açılan kursa
59 kişi katıldı. Kursa katılmak isteyenlerin talepleri ise devam ediyor. Kursun açılışına İl
Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mahmut Tatlı, Eğitim -Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan,
Hayrat Vakfı başkanı Sedat Eroğlu, Genç-Memursen Şube Başkanı Abdullah Yüksel, ilçe
milli eğitim müdürleri ve kursiyerler katıldı. “Geleceğin inşaası, geçmişi bilmekle olur”
Açılışta bir konuşma yapan Aydın Kalkan, “Latin alfabesine geçildiğinde bir gecede bir
milletin hafıza silinmiş oldu. Bütün toplum okuma-yazma bilmez hale geldi. Geleceğimizi
inşa etmek için geçmişimizi iyi bilmemiz gerekmektedir. 600 yıllık Osmanlı tarihini doğru
öğrenebilmek için Osmanlı Türkçesini öğrenmek gerekir. Osmanlı Türkçesinin seçmeli ders
olmasında sendikamızın büyük katkısı olmuştur. Üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine

kurs açmaya karar verdik. İşbirliği içinde çalıştığımız kurum yetkililerine teşekkür ediyorum.
Kursa yoğun bir talep var. Talep olduğu sürece kurslar devam edecektir” dedi. “Osmanlı
Türkçesi ayrı bir değildir” Hayrat Vakfı adına konuşan Osman Kavuncu Mesleki Eğt.Merk.
Müdürü Sedat Eroğlu ise: “Osmanlı Türkçesi’nden kastedilen ayrı bir dil değildir. Şimdiki
konuştuğumuz Türkçe’nin İslam Harfleriyle, ecdadımızın kullandığı yazı ile okunmasını ve
yazılmasını öğretiyoruz. Yabancılar Osmanlı arşivlerini araştırarak İngilizce yayınlamakta,
bizim araştırmacılarımızda onlardan çeviri yapmaktadır. Memleketimizi her cihetten ileriye
götürmek için bize miras kalan çok kıymetli hazine hükmündeki arşivlerimizi kendimiz
okuyabilmemiz önemlidir. Bu kurslarımız sayesinde inşallah öğretmenlerimiz bu eskimez
yazıyı öğrenecek okullarda açılacak seçmeli Osmanlıca derslerinde görev alarak
gençlerimizin de dedelerinin bıraktığı mirastan haberdar olmalarını sağlayacaktır. Akşamın bu
vaktinde büyük fedakârlıklarla kursumuza katılan tüm öğretmenlerimize ve eğitim
yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Katılımın ileriki kurslarda daha da artmasını bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10867.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Talas’ta internet çilesi
Talas’ın Süleymanlı, Yamaçlı ve Örencik mahallelerinde yapılan altyapı çalışmaları yüzünden
3 haftadır internet sıkıntısı yaşanıyor.
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Talas’ın Süleymanlı, Yamaçlı ve Örencik mahallelerinde gerçekleşen altyapı çalışmaları
yüzünden 26 Aralık 2014 yılından itibaren internet kesintisi yaşanıyor. Artık birçok işlemin
internet aracılığıyla gerçekleştiği günümüzde yaşanan bu sıkıntı ara tatili yaklaşan okullar
içinde ciddi bir problem yaratıyor. Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Lisesi Aile
Birliği Başkanı Cafer Dalmaz, gerçekleşen sıkıntının okullarında ve mahallelerinde birçok
probleme yol açtığını belirterek internet probleminin çözülmesi için yetkililerden yardım
beklediklerini söyledi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10868.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Akmermer Görevinden İstifa Etti
Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer Ticaret Odası’ndaki Başkan
Yardımcılığı görevinden istifa etti.
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Ferhat Akmermer istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini, ancak Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Akmermer,
“yaklaşık bir buçuk yıldan beri gurur ile hizmet ettiğim Kayseri Ticaret Odası’ndaki Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Ticaret Odasına Yönetim Kurulu
Üyesi olarak hizmet vermeye devam edeceğim. Kayseri’nin en önemli kurumlarından birisi
olan Ticaret Odası’nın çok daha başarılı çalışmalara imza atması ve üyelerine de hizmet
etmesi yolunda çaba harcayacağım” diye konuştu. Akmermer ayrıca, “Kayseri Ticaret
Odası’nda çok önemli çalışmalara imza attık. Ben bundan böyle Kayseri Düşünce Okulu ve
değişik platformlarda çalışmalarıma hız vererek, daha geniş bir alanda Kayseri’ye hizmet
etmeyi hedefliyorum. Başkan yardımcılığı görevim süresince birlikte çalıştığımız tüm mesai
arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10869.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Sobadan Sızan Gazdan 4 Kişi Zehirlendi
Kayseri’den sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2’si çocuk 4 kişi hastaneye
kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre Argıncık Cami Kebir mahallesi 151. sokakta ikamet eden 2’si çocuk 4
kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.
Zehirlenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10870.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Önce Öldürdü Sonra Benzin Döküp Yaktı
Kayseri’de tartıştığı kişiyi 5 el ateş ederek öldüren şahıs tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi’nde meydana gelen
olayda katil zanlısı A.P. ile maktül M.A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma
çıktı. Çıkan tartışmanın ardından A.P., yanındaki tabanca ile M.A.’yı aracının içindeyken 5 el
ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı A.P. sorgusunun ardından çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10871.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

En Başarılı İlçe Belediye Başkanı Melikgazi
Belediyesi
11. Sırada ORC Araştırmalar Merkezi’nin 2014 yılına dair 2-10 Ocak tarihleri arasında 81
ilde, 12.600 kişi ile yüz yüze yapılan ankette ilçeler bazında Melikgazi Belediyesi 11. sırada
yer aldı.
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Melikgazililerin oyları ile Türkiye’de 11. belediye ORC Araştırmalar Merkezi’nin,
Türkiye’deki 31 Büyükşehirde ve Büyükşehirlere bağlı 510 merkez ilçede, her bölgenin,
kendi belediye başkanını başarılı bulma oranını araştıran çalışma sonucunda Melikgazi
Belediyesi yüz yüze yapılan ankette Melikgazililerin oyları ile Türkiye’de 11. oldu. 2101 ilçe
belediye bulunmaktadır Türkiye de şu anda 2101 ilçe belediye bulunmaktadır. 2101
belediyenin 510’u Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde yer almaktadır. Melikgazi
Belediyesi ilçeler bazında 2101 belediye içerisinde 11. Sırada yer alarak büyük bir başarı elde
etti. Evet %40,7 Melikgazi Belediyesi ilçeler bölümünde %40.7 ile 11. sıra da yer almıştır. İlk
20 ilçenin yer aldığı anket sonucunda ilk 10’un arasında 5 İstanbul ilçesi, 2 Ankara ilçesi, 1
Bursa, 1 Adana, 1 Eskişehir ilçesi bulunmakta olup, 11. sırada Kayseri Melikgazi İlçesi yer

almaktadır. % 40.7 kişi çalışmalar hakkında evet oyu kullanarak, çalışmalardan memnuniyeti
belirtmiştir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10872.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Çöpten 2.5 Milyar Lira Çıktı
Bakan Güllüce, çevre alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 2014 yılı itibarıyla 1450'ye ulaşan atık geri kazanım
tesisleriyle ekonomiye yıllık 2,5 milyar TL'lik katma değer sağlandığını ifade etti. 2014
yılında 550 ton atık pil ve 66 bin ton atık akünün toplanarak geri kazanıldığını
söyleyen Bakan Güllüce, " Ayrıca 118 bin ton ömrünü tamamlamış lastik toplanarak çevreyle
uyumlu bir şekilde geri dönüşümü sağlanmıştır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10873.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Bu Tarihten Sonra Emekli Olanlar Dikkat!
14 Ocak 2015 Çarşamba 10:58

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için önemli dönemece girildi. Açılan 2 davada geri
sayım başladı. Davalar yakında sonuçlanacak. Olumlu karar, milyonlara intibak zammı
yolunu açacak Emeklilerin intibak için umudu güçlendi. 2000 yılı ve sonrasında emekli
olanlara intibak için davaların sayısı ikiye çıkarken, önemli bir dönemece girildi. Sonuç için
geri sayım başladı. İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği'nin (İMBED) Ankara 8'inci İş
Mahkemesi'nde açtığı intibak davasının, 2 Şubat'ta sonuçlanması bekleniyor. Davada daha
önce emekliler aleyhine bir bilirkişi raporu hazırlanmış, bu raporun iptal edilmesiyle
emeklilerin yüzü gülmüştü. Yeni bilirkişi raporu yetişirse, dava 2 Şubat'ta karara bağlanacak.
Bu tarihten 1.5 ay sonra da diğer intibak davasında karar açıklanacak. 355 TL'YE VARAN
ZAM 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)

tarafından açılan davanın 17 Mart'ta sonuçlanması bekleniyor. Ankara İş Mahkemesi'nde
görülen bu davanın da son duruşmasında mahkeme konuyu bilirkişi incelemesine havale
etmişti. İntibak konusunu daha önce ombudsmana taşıyan TÜED, dava açılması yönünde
görüş gelince yargıya başvurmuştu. Hem İMBED hem de TÜED, açılan davaların olumlu
sonuçlanacağından umutlu. Emekliler davaların sonucunu merakla beklerken; mahkemelerden
çıkacak olumlu karar milyonlarca kişiye intibak zammı kapısını açacak. 2000 yılı öncesinde
emekli olan yaklaşık 2 milyon işçi emeklisine yapılan intibak zammından, daha sonra emekli
olanlar da yararlanacak. Eski emekliler 355 liraya varan intibak zammı almıştı. Yeni intibakta
da bu civarda artış olması bekleniyor. BAĞ-KUR EMEKLİSİ DE DÜZELTME İSTİYOR
İntibak zammında 2000 yılından önce emekli olan Bağ-Kur'lular yararlanamamıştı. İlk
intibaktan faydalanamayan Bağ- Kur'lular, yeni intibakta unutulmak istemiyor. Bağ- Kur
emeklileri, bu konuda şunları söylüyor: "2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak
zammı yapıldı. Halbuki Bağ-Kur'luların maaşları daha düşük. Bizim de intibak kapsamına
alınmamız gerekiyor. Şimdi 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı
gündemde. Bizleri de unutmasınlar." Takvim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10874.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Kabak çekirdeği neye iyi geliyor?
Obezite Doktoru Dr.Fevzi Özgönül , 'Kabak çekirdeğinin faydalarının çok fazla olduğunu
belirtti.
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Selenyumdan zengin ceviz, saç derisi sağlığı için birebirdir. A vitamini yönünden zengin olan
havuç saçlara parlaklık verir ve saç uçlarını güçlendirir. Baklagiller bol demir ve çinko
içeriğiyle saç salığı için önemlidir, ayrıca protein ve B vitamini içeriğiyle saçı güçlendirir ve
kolay kırılmasını engeller. Balık menülerinden özellikle somon ve uskumru gibi yağlı balıklar
omega 3 zengini oldukları için saçlara parlaklık kazandırırlar. Kahvaltının vazgeçilmezleri
yumurta ve peynir saç için son derece önemli olan biotin ve B12 vitaminini içerir. Ispanak,
brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler sebum diye adlandırılan ve saça doğal parlaklığını
sağlayan yağların üretiminde rol oynarlar. Muz ise özellikle saç foliküllerini beslediği için ara
sıra da olsa kahvaltı veya öğlen yemeği sırasında yenmesi gereken bir meyvedir. ‘Beden
Aklıyla Zayıfla’ adlı kitabımızda da belirttiğimiz gibi ,cildimiz için özellikle tavsiye
edebileceğimiz gıdalar çiğ badem, domates, zeytinyağı, somon balığı ve balkabağıdır. Tatlı
seviyorsanız cildiniz için kabak tatlısını tercih etmenizi öneririz. Cildin en önemli ihtiyacı
çinkodur. Bu nedenle çinko kaynağı olan karides, istiridye, balık, kırmızı et, karaciğer, kabak
çekirdeği, yumurta, süt, tam buğday ekmekleri ( sadece sabah kahvaltısında), ceviz – badem (
tüm öğünlerde ekmek yerine yenebilir ) sofralarınızdan eksik olmamalı.

Çinko ayrıca tat alma duyumuz için de çok önemlidir. Yani ağzımızın tadının tuzunun yerine
gelmesi için çinko almayı ihmal etmeyelim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10875.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Son gün 19 Ocak
2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne başvuru işlemleri, 19 Ocak'ta sona erecek.
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, saat 15.00 itibarıyla 2015-YGS'ye girmek için 995 bin
405, sadece sınavsız geçiş için 22 bin 467 aday olmak üzere toplam 1 milyon 17 bin 872 aday,
2015-ÖSYS'ye başvurdu. Açıklamada, 421 bin 442 adayın sınav/sınavsız geçiş ücretini
yatırarak başvurularını tamamladıkları bildirildi. Açıklamada, ÖSYS'ye başvuru işlemini
yapan ancak sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırmadığı için başvurusu henüz tamamlanmayan
adayların, 19 Ocak mesai bitimine kadar sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırarak başvurularını
tamamlamaları ve ÖSYM'nin İnternet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sisteminden aday
başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinmeleri gerektiği hatırlatıldı. Başvuru işlemini
yaptığı halde sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırmadığı için başvurusu tamamlanmayan
adayların, süresi içinde geçiş ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları gerektiği
kaydedilen açıklamada, süresi içinde bu ücreti yatırmayan adayların sınava alınmayacağı ve
sınavsız geçiş hakkından yararlanamayacağı bildirildi. Açıklamada, internetten bireysel
başvuru yapacak adayların başvuru ekranında "Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir"
açıklamasını mutlaka görmeleri ve başvurularının tamamlanabilmesi için sınav/sınavsız geçiş
ücretini yatırarak aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinmeleri gerektiği
kaydedildi. Bir başvuru merkezinden başvuru işlemi yapacak adayların, ÖSYM'nin İnternet
adresinden edinecekleri aday başvuru formunu, engelli/sağlık sorunu olan adayların ise aday
başvuru formu ile birlikte sağlık durumu/engel bilgi formunu eksiksiz ve doğru doldurarak
başvuru yapacakları başvuru merkezine gitmeleri gerektiği bildirilen açıklamada, aday
bilgilerinin, kısa süre içinde doğru ve eksiksiz olarak sisteme girişlerinin yapılabilmesi için bu
durumun önem arz ettiği belirtildi. Açıklamada, 2015-ÖSYS, YGS/LYS ile yükseköğretim
programlarına sınavsız geçiş işlemlerini de kapsadığı belirtilerek, 2015-ÖSYS'de sadece kendi
alanları ile ilgili sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen mesleki ve teknik eğitim
kurumları öğrencileri ve mezunları ile TÜBİTAK'ın katıldığı kılavuzda belirtilen bazı
uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik veya üçüncülük elde ederek kendi alanları ile
ilgili sınavsız yerleştirme hakkından yararlanmak isteyen adayların da başvuru süresi içinde
başvuru işlemini yapmaları ve sınavsız geçiş ücretini ödeyerek 2015-ÖSYS başvurularını,
kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlamaları gerektiği ifade edildi. Bu adaylardan başvuru
süresi içinde 2015-ÖSYS başvuru işlemini yaptığı halde sınavsız geçiş ücretini
yatırmayanların, başvuruları tamamlanmadığından 2015-ÖSYS yerleştirme işlemine
alınmayacakları belirtilen açıklamada, sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylardan YGS'ye
girmek istemeyip sadece sınavsız geçiş ücretini yatırarak 2015-ÖSYS'ye başvurularını

tamamlayan adayların da istedikleri takdirde başvuru süresi içinde kılavuzda belirtilen
kurallar doğrultusunda YGS'ye girmek için başvuru işlemini yapabileceği ve YGS sınav
ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceği duyuruldu. Geçici şifre değiştirilecek
Açıklamada, başvuru merkezlerinde yapılan başvuru işlemi sonrası adaya verilen geçici
şifrenin, başvuru süresi içinde https://ais.osym.gov.tr (Aday İşlemleri Sistemi) internet
adresinden değiştirilmesi ve başvuru bilgilerinin başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday
İşlemleri Sistemi'nden kontrol edilmesi gerektiği de hatırlatıldı. Şifrenin, sınavın bütün
aşamalarında ve sonraki yıllarda yapacağı işlemlerde gerekli olacağından korunması
uyarısında bulunulan açıklamada, adayların başvuru süresi içinde bilgilerini internet
sitesinden kontrol etmeleri ve bir çıktısını da almaları tavsiye edildi. Açıklamada, internet
üzerinden bireysel başvuru işleminin 19 Ocak saat 23.59'da, başvuru merkezlerinden başvuru
işleminin ise 19 Ocak'ta mesai bitiminde sona ereceği belirtildi. Başvuru işlemini bir başvuru
merkezinde yapacak adayların son gün yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmaları
uyarısına yer verilen açıklamada, 15 Mart 2015'te yapılacak YGS için başvuru kayıt
bilgilerine bağlı diğer hazırlık çalışmalarının hemen başlaması zorunlu olduğundan 2015ÖSYS başvuru süresinin uzatılmayacağı uyarısı yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10876.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Ağlatan Soğuk
Kayseri’de sabah annesi ile birlikte kağıt toplamaya çıkan 3.5 yaşındaki Melis, sıfırın altıda 5
derecelik soğuk havaya dayanamayarak gözyaşı döktü.

14 Ocak 2015 Çarşamba 11:13

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Özellikle sabah
saatlerinde hissedilen soğuk havada annesi ve kardeşleri ile birlikte kağıt toplamaya çıkan 3.5
yaşındaki Melis, soğuk havaya dayanamadı. Sıfırın altında 5 derecede yeşil kazağı, kırmızı
ayakkabısı ve beresini giyerek dolaşan Melis, soğuk havaya dayanamayarak gözyaşı döktü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10878.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

1. Bölgesel Medya Yarışması
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü tarafından organize
edilen 1. Bölgesel Medya Yarışması'nda kazananları belirlemek için jüri üyeleri toplandı.
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Kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya katılan 16 jüri üyesi, Kayseri, Sivas,
Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat illerinden yarışmaya katılan haberleri değerlendirdi. Çeşitli
dallarda yarışmaya katılan haberler üzerinde tartışıldıktan sonra jüri üyeleri puan vererek
kazananları belirledi. Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Genel Sekreteri Faruk Aydemir, yarışmaya katılan çalışmaları değerlendirmek için
toplandıklarını belirterek, "Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile Kayseri Basın Yayın
Enformasyon İl Müdürlüğü 1. Bölgesel Medya Yarışması çerçevesinde jüri üyelerimiz bugün
bir araya geldi. Yarışmaya katılan gazeteci arkadaşların çalışmalarını değerlendiriyorlar.
Haber yazılı, görsel dalında, haber görsel dalında, araştırma görsel dalında ve çeşitli
dallardaki yarışmalar için bir araya geldiler. Nevşehir, Kırşehir, Yozgat illerinden gelen 16
jüri üyesi bugün bu yarışmayı sonlandıracak. 23-24 Ocak'ta yapılacak ödül töreninde kazanan
arkadaşları açıklayacağız. Bu çerçevede emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz"
ifadelerini kullandı. 1. Bölgesel Medya Yarışması ödüllerinin 23-24 Ocak'ta yapılacak törenle
sahiplerine verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10879.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Bİ

15 Ocak 2015 Perşembe 10:43

KÖTÜ BİR DÜNYADA İYİ BİR MÜSLÜMAN OLMAK Yazıma şu soruyla başlamak
istiyorum. “ Her türlü ahlaksızlığın alıp başını gittiği bir dünyada, toplumda veya ortamda
Allah’ın istediği gibi bir Müslüman olmak ve Allah’ın istediği bu Müslümanlığı devam
ettirmek mümkün müdür?” Bu sorunun cevabı hiç şüphesiz olumludur. Dünyada İslam’ın
yani Allah’ın yasakladığı her türlü ahlaksızlığın yayılması Allah’a iyi bir kul, iyi bir
Müslüman olmaya engel değildir. Çünkü biz bunu İslam’ın ilk Müslümanlarında yani

sahabeler de görüyoruz. İslam’ın ilk tebliğ edildiği yıllarda toplumun ne kadar kötü bir halde
olduğunu, insanların Allah’tan başka her şeye kulluk ettiğini şüphesiz hepimiz biliyoruz. Ama
şunu bilmeliyiz ki, toplumun bu denli bozuk olmasına rağmen İslam’ın en değerli, en şerefli,
Allah ve Resulü için canını, malını, ailesini hiç düşünmeden ortaya koyan Müslümanlar bu
kötü toplumdan çıkmıştır. Buradan anlıyoruz ki toplumun bozuk olması Allah’a Allah’ın
istediği gibi bir kul olmaya engel değildir. Peki, Allah’a iyi bir kul olmak ve bu kulluğumuzu
devam ettirmek için sadece Allah’ın emirlerini yapıp nehiylerinden kaçınmak yeterli midir?
İslam’ın değerli ilk Müslümanları sadece emirleri yapıp nehiylerinden kaçınarak mı İslam’ın
en şerefli Müslümanları konumuna ermiştir. Elbette hayır. Bizim asıl görevimiz emr-i bil
mağruf nehy-i anıl münker , yani iyiliği emredip kötülükten alıkoymaktır. Efendimiz (s.a.v)’in
şu hadisi şerifide bu konuya dikkat çekmektedir. “Kim bir kötülük görürse onu eliyle
düzeltsin, buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin, eğer buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle
buğzetsin, ki buda imanın en zayıf noktasıdır.” İşte İslam’ın ilk Müslümanları bu hadisi şerifi
kendilerine şiar edindikleri için İslam’ın en değerli, en şerefli konumuna ermiştir. Ama
günümüze bakıyoruz ki insanlarda şu algı olmuş. “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.”
Eğer bu kafayla gidersek o bize dokunmayan yılan elbet bir gün bizi de sokacaktır.
Çağımızda, evlerde, sokaklarda, caddelerde ve meydanlarda her türlü ahlaksızlık, iffetsizlik,
hayasızlık almış başını giderken ben Allah’a ve Resul’üne iman ettim diyen bir Müslüman
nasıl bu ahlaksızlıklara göz yumabilir? İşte bizim en büyük eksikliğimiz yapılan ahlaksızlığa,
iffetsizliğe göz yummamızdır. Eğer bu gün meydanlar hayasızlıkla dolmuş taşmışsa bir
nebzede olsa kendimizi suçlu görmeliyiz. Ey Müslüman! Artık kendine gel, uyan artık, gör
yapılan bunca iffetsizliği, gör artık Müslümanlığın sadece “BEN” olmadığını. Yazımı Kuran’ı Kerim’den bir ayetle bitirmek istiyorum. “Hem sizlerden hayra davet eden, iyiliği
emreden, kötülüğü sakındıran bir topluluk bulunsun.(3/104) Allah bizi kurtuluşa erenlerden
eylesin. Amin.
Ali BOZKURT
***
Doğu Türkistan`da Müslüman Olmak Zulmün Asıl Sebebi: İslam Düşmanlığı Çin’in Doğu
Türkistan’da uyguladığı baskı ve zulmün temel nedeni halkın Müslüman olmasıdır. Çünkü;
Çin için bölgedeki hakimiyetini büyük ölçüde kısıtlayan şey halkın İslami kimliğidir. Halkı,
Çin’in yıldırma ve yok etme politikasında güçlendiren en büyük unsur İslam’ın birleştirici
ruhudur. Bunu bilen Çin yönetimi ise yıllardan beri uyguladığı zulüm politikalarında hep
halkın dinini, İslam’ı hedef almakta ve halkı dinen ve manen yozlaştırmaya çalışmaktadır.
Doğu Türkistan’da Çin yönetimi tarafından camiler yıkıldı, toplu ibadet yasaklandı, Kur’an
kursları kapatıldı, okullarda dinsizlik propagandası yapıldı. Bunların yanında dini ilimlerin
öğrenilmesi ve dini bilgilere sahip öncü kişilerin(şeyh, hoca, müderris…) halkı eğitmeleri ise
tamamen yasaklandı. Ama bunca şeye rağmen halk dini kimliğinden hiçbir şey kaybetmedi ve
aksine daha da güçlendi. Bölgedeki İslami kimlik yok edilemedi. Günümüzde bölgedeki
Müslüman halka uygulanan asimilasyon yöntemlerinden biri ise eğitim alanındadır.
Bölgedeki üniversitelerde eğitim Çincedir. Bu üniversitelerde okumasına imkân tanınan
Müslüman öğrencilerin oranı ise ancak %15-20 civarındadır. Ekonomik güçlükler ise,
Müslüman halkın eğitim seviyesini düşüren önemli bir unsurdur. Bölgedeki standart bir Çin
okulunda bile imkânlar çok gelişmiş olduğu halde bir Uygur okulunda sıra bile bulmak çok
zordur. Okullarda din dersi programlarının esası ateizm üzerine inşa edilmiştir. Çin her ne
kadar Doğu Türkistanlılara asimilasyon programları uygulayıp onları dinde yozlaştırmaya
çalışsa da bunda asla başarılı olamamıştır. Sezai Karakoç’un dediği gibi "Hiç kimse şüphe
etmesin ki İslam`ın güneşi, Asya ufuklarında göz kamaştırıcı bir parlaklıkla yeniden
yükselecektir. O güneş sönmemiştir." (http://gencdergisi.com/5212-dogu-turkistan-damusluman-olmak.html sitesinden Alperen Varol'un yazısından Alıntıdır. ) ***

ÇOÇUK Sabahın ayazında bir çoçuk
Elleri buzdan daha da soğuk
Bakışlarında bir buram yokluk
Ya Rabbim nedir bu vicdansızlık?
Gözler kan çanağı ağlamalı
Etrafı kırmızıya boyalı
Dostu düşmanı hepsi yaralı
Bilmem, niyedir kana susuzluk?
Yanlızlıktan nasır tutmuş gönlü
Solmuş sararmış gonca gülü
Vurmuşlar, yere düşmüş bülbülü
Şimdi kime dert yansa da, sönse.
Dünü bugünü yarını kayıp
Hayali ölümle gitmiş akıp
Hangi canından bir yardım alıp
Son bulacak demeli; haksızlık
Isıtmak ne mümükün artık onu
Anlatmak sevgiyi, mutluluğu
Bir zamanlar var olan huzuru
Ah! inandırabilmek ne mümkün
Zira yalnız yürüyecek şimdi.
Uğruna can vereceği dini,
Dini uğruna kaybettiklerini
Unutmadan yükselecek Arşa...
İsmet MAVİ ismetmavii@gmail.com
(Doğu Türkistan, Suriye, Filistin, Arakan ve nice mazlum coğrafyadaki çoçuklara hitaben)
***
YÜREKTEN KAĞIDA DÖKÜLENLER
·Doğu Türkistan'da, Irak'ta, Suriye'de ve Filistin'de ölen bir tek çocuğun vebalini, yedi
sülaleniz alnını secdeden kaldırmasa da
ödeyemeyecektir.
****
·Mazlumun Zalimden Öcünü Alacağı Gün, Şüphesiz Zalimin Zulmettiği Günden Daha Çetin
Olacaktır.
HZ Ali (ra)
·İslam devleti hakim olduğunda ilk yapılması gereken, üzerine cübbe sarık giymiş caminin bir
tarafında yıllarca miskin miskin oturup ''nefisle mücadele ediyorum'' diyenlerin üzerindeki o
cübbeyi çıkarıp "hadi artık hareket zamanı geldi" demek olmalı.
Şehit Seyyid Kutub

·Bizim Davamızda kimse kendi için yaşamaz, Herkes kardeşi için yaşar. Menfaati
Öldürmenin en kolay yolu budur.
Necmettin Erbakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10880.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Okul Tuvaletleri Hastalık Saçıyor
Kayseri’de bulunan birçok ilköğretim okulunun tuvaletleri yaşanan temizlik sorunu nedeniyle
hastalık saçıyor.

15 Ocak 2015 Perşembe 11:57

Minik öğrencilerin kullandığı tuvaletlerde yaşanan bu rezalet velileri isyan ettirirken, okul
yöneticileri ise ödenek ve personel sıkıntısını öne sürüyor. Kocasinan ilçesinde bulunan
Adviye Ahmet Eminoğlu İlkokulu tuvaletleri ise bunlardan bir tanesi. Gazetemize ulaşan
öğrenci velileri çocuklarının tuvaletlerdeki temizlik sorunu nedeniyle okulda tuvalete gitmek
istemediklerini belirterek, “ Milli Eğitim bu konuya acil çözüm bulmalıdır. Tuvaletlerin
durumu gerçekten berbat. Her türlü hastalığa davetiye çıkaracak durumda. Küçücük
çocukların o tuvaletleri kullandığı gördükçe içimiz parçalanıyor. Veliler olarak bizde
üzerimize düşen ne varsa yapalım” diye konuştular. Öte yandan uzmanlar temizliği ve gerekli
tadilatları yapılmayan tuvaletlerin Gripten ishal virüsüne, koli basili, hepatit A, menenjit, vb.
hastalıklara davetiye çıkardığına dikkat çekiyorlar.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10881.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Ticaret Odası Kapalı Bir Kutuydu
15 Ocak 2015 Perşembe 12:58

KTO Başkanı Hiçyılmaz, KTO 2014 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda gerçekleştirdiği
konuşmada göreve gelmeden önce KTO’nun kapalı bir kutu olduğunu söyledi. Kayseri
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2014 yılı faaliyetleri konusunda basın
mensuplarını bilgilendirdi. Bir otelde düzenlenen toplantıda, yıl boyunca yapılan çalışmaları
slayt eşliğinde anlatan Hiçyılmaz, odanın gelecek planları hakkında bilgi verdi. Göreve
geldikleri günden itibaren üyelerin yönetime katılımlarına önem verdiklerini, belirten
Hiçyılmaz, katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.
“Üyelerimiz sorunlarını direkt bize iletsin” Üyelerin bizzat odaya gelerek taleplerini,
şikayetlerini dile getirmelerini istediklerini kaydeden Hiçyılmaz, "Yaşanan sorunları direk
bize iletsinler, biz de bunlara elimizden geldiğince çözüm bulalım istedik. Biz göreve gelene
kadar kapalı bir kutu olan Ticaret Odası'nı üyelerimizin hizmetine açtık. Kapılarımız sonuna
kadar üyelerimize açık. Üyelerimiz meslek komiteleri aracılığıyla düşüncelerini, fikirlerini
oda yönetimine iletme imkanı buluyor. Kendi evleri olarak görmelerini istediğimiz odamızda
bir araya geliyorlar" ifadelerini kullandı. Göreve geldikleri 1,5 yıllık süre zarfında toplam 770
meslek komitesi toplantısı yaptıklarını belirten Hiçyılmaz, toplantılara mesaj, e-mail ve
telefon yoluyla tüm üyelerini davet ettiklerini ve 8 bin kişinin katıldığını vurguladı. Bu
toplantılarda 2 bine yakın kararın alındığını dile getiren Hiçyılmaz, üyelerin sorunlarının
çözüme kavuşturulması, isteklerinin yerine getirilmesi ve odanın daha aktif çalışması adına
meslek komitesi toplantılarıyla alınan kararları önemsediklerini söyledi. Hiçyılmaz, göreve
geldikten sonra ulaşılabilen üye sayısının 900'den 12'bine çıkardıklarını kaydederek:
“Üyelerine ulaşamayan bir odanın faaliyette gerçekleştiremeyeceğine veya verimli
olamayacağına inandık. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra sosyal projelere de önem verdik.
Çok sayıda okul, öğrenci yurdu, yardım dernekleri ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi
destekte bulunduk" dedi. “Kayseri-Mersin hızlı treni ticarete canlılık katar” Oda olarak kapalı
çarşının daha aktif ve işlevsel kullanımı için 30'a yakın toplantı gerçekleştirdiklerini belirten
Hiçyılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “3 farklı anket çalışması yaptık. Bu toplantılara yerel
yönetimleri de dahil ederek alınması gereken tedbirleri belirledik. Kayseri'de lojistik köy
kurulması ve hızlı tren çalışmalarını her fırsatta dile getirdik. Kayseri'nin ihracatının büyük
bir kısmının Mersin limanından yapıldığını ve Kayseri-Mersin arasında yapılacak hızlı trenin
şehrin ihracatına ciddi anlamda katkı sağlayacağına inandık. Kayseri Sanayi Odası'nın
yanındaki KTO'ya ait arsaya da en kısa zamanda hizmet binası yapacağız. Mevcut binamız
yetersiz. Düzenlenen yarışmayla çok amaçlı bir bina tasarladık ve yakın zamanda binayı
yaparak burada hizmet vermeye başlayacağız” şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10882.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Gökçek birinci, Özhaseki ikinci oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2014 Yılının En Başarılı Belediye
Başkanları anketinde yüzde 58,1 başarı oranıyla birinci oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki ise En Başarılı Belediye Başkanları anketinde yüzde 56 başarı
oranıyla ikinci oldu.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ORC'nin, 2014 Yılının En Başarılı
Belediye Başkanları anketinde yüzde 58,1 başarı oranıyla birinci oldu. Ulusal ve uluslararası
ödül vitrinine bir yenisini daha ekleyen Başkan Gökçek, ORC Araştırma Şirketi'nin 2-10
Ocak 2015 tarihleri arasında, 81 ilde 12 bin 600 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği ankette ilk
sırada yer alarak, "Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı" seçildi. Türkiye'nin
dört bir tarafında yüz yüze düzenlenen anket sonucunda yüzde 58,1 başarı oranıyla 2014
yılının En Başarılı Belediye Başkanı seçilen Başkan Gökçek'i, yüzde 56 ile Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Özhaseki takip etti. Üçüncü sırayı bakanlık
görevini bırakarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan Fatma Şahin yüzde 55,4
başarı oranıyla aldı. 16 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan en başarılı ilk 10'unun belirlendiği
ankette ayrıca, En Başarılı İl Belediye Başkanları ve En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye
Başkanları anket sonuçları açıklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10883.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Üstü Kağıt, Altı Çocuk Arabası
Kayseri'de bir kadının, kağıt topladığı el arabasının altındaki sepete 1.5 yaşındaki kızını
battaniyeye sararak koyması dikkat çekti.
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Sabahın erken saatlerinde soğuk havaya aldırış etmeden iki çocuğu ile birlikte kağıt
toplamaya çıkan anne, 1.5 yaşındaki kızı Hatice'yi battaniyeye sararak kağıt topladığı el
arabasının altındaki sepete koydu. Kamerayı görünce arabayı ve çocuğunu görüntülenmemek

için bırakan anne konuşmaktan kaçınırken, 1.5 yaşındaki Hatice'nin annesinin kağıt topladığı
süre boyunca battaniyeye sarılı sepette kaldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10884.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

“Önceliğimiz Sağlıklı Nesiller”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enderun FM’de yayınlanan Dikey Çizgi
Programı’nın konuğu oldu. Büyükkılıç: “Önceliğimiz bilinçli, huzurlu, mutlu ve sağlıklı
nesiller için çalışmaktır” dedi.
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Bu hafta Enderun FM’de yayınlanan Dikey Çizgi Programı’nın konuğu Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu. Toplum ve ailenin konuşulduğu programda yılların
eskitemediği ve eksiltemediği samimi sıcak ve doğal tavırlarıyla bilinen başkan Büyükkılıç,
başarıda huzurlu bir yuva anlayışlı ve fedakar bir eşin büyük nimet olduğunu vurguladı. Bu
konuda çok şanslı olduğunu belirten Büyükkılıç sevgili eşi Dr. Necmiye hanıma şükranlarını
defalarca belirterek centilmenlik örneği gösterdi. Büyükkılıç, toplumun sağlıklı ve huzurlu
olmasının temelinde mutlu ve huzurlu bir ailenin rolünün ne kadar önemli olduğunun bilinci
ile yatırımlarını hanımların ve çocukların faydalanacağı hizmetleri hep birinci sıraya
koyduklarını bunun içinde sosyal tesislerin önemli olduğunu belirti. Büyükkılıç:
“Önceliğimiz bilinçli, huzurlu, mutlu ve sağlıklı nesiller için çalışmaktır” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10885.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Mazlumder Seminerlerine Devam Ediyor
3 Ocak 2015 günü saat 12.00 -13.00 arasında MAZLUMDER Kayseri Şubesindeki insan
hakları seminerinin konusu, “Hak Aramada Sivil Toplumun Rolü” konuşmacısı ise Yazarlar
Birliği Kayseri Şube Başkanı Vedat Sağlam idi.
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MAZLUMDER üye ve gönüllülerinin katıldığı programa ilgi oldukça yoğun oldu. Vedat
Sağlam, modern dünyada bireyin devlet karşısında yalnız olduğunu, güç karşısında tek başına
kalan insanın hakkını almak konusunda sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, modern dünyada
ferdiyetçiliği, tek başına yaşamayı seçen birey sadece kendi önceliklerini ön plana alarak
yaşama, mutlu olma gayretindedir. Devlet, şirket, derin yapı gibi devasa kuruluşlar karşısında
haksızlığa uğradığı anda da neden kimse yanımda değil diye feryat etmektedir. Halbuki bir
başkası haksızlığa uğradığında kendisi de bir diğerine yardımcı olmamıştı. Hal böyle olunca
modern dünya ve modern yapılar karşısında bireyin tek başına yaşaması, haksızlıklar
karşısında hakkını araması mümkün görünmemektedir. Birey, eğer ki hakkını almak, uğradığı
hukuksuzluğa çözüm bulmak istiyorsa, kendisi de diğer bireylerle birlikte güç haline
gelmelidir. Bunun yollarını aramalıdır. Mücadele ancak böyle yapılmakta, devlet de bireyleri
değil, kitlileri, gücü önemsemektedir. Birer Sivil toplum örgütleri olan derneklerin, vakıfların,
sendikaların ve diğer kuruluşların haksızlıklar karşısında bireyleri korumak için uygun
kuruluşlar olduğunu ve MAZLUMDER’in de bunlardan biri olduğunu sözlerine
ekledi. Ayrıca Türkiye’de insan hakları konusunda faaliyet gösteren birçok sivil toplum
örgütü olduğunu vurgulayan Yazar Vedat Sağlam, örnekler vererek, diğer STK’lar hakkında
da bilgi verdi. 10 Ocak 2015 Cumartesi gününün seminer konusu Vakıf, Dernek, sendika ve
platform kurmak, üye olmak hakkı, konuşmacı ise MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı
Ahmet TAŞ idi. Vakıfların İslam tarihindeki geçmişinin Hz. Peygambere kadar dayandığını
belirterek sözlerine başlayan Ahmet TAŞ, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde
vakıfların sayısının oldukça arttığını, Osmanlı döneminin vakıf medeniyeti olduğunu,
hayırseverlerin kurdukları vakıflarla insanlara, hayvanlara, ağaçlara ve tabiata büyük
hizmetler verdiklerini dile getirerek bugün yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş her
vatandaşın hukuki şartları taşıması durumunda vakıf kurabileceğini bunun önünde her hangi
bir engel bulunmadığını söyledi. Türkiye’de 2000’li yıllardan sonra yapılan hukuki
düzenlemelerle dernek kurmanın kolaylaştığını söyleyen TAŞ, belirlenen hukuki şartları
yerine getiren her insanın dernek kurmak ve derneklere üye olma hakkının bulunduğunu,
derneklerin tek amaçlı veya çok amaçlı olarak kurulabileceğini sözlerine ekledi. Sendika
kurmanın tarihinin ülkemizde 1960 ihtilalinden sonra geliştiğini söyleyen TAŞ, önceleri işçi
ve işçi sendikaları var iken 1990’lı yıllardan sonra memur sendikalarının da kurulmaya
başladığını söyleyen TAŞ, bugün Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşunun Memur Sen
adlı memur sendikası olduğunu söyleyerek sendikalara üye olmanın isteğe bağlı olduğunu
bildirerek bu konuda herhangi bir zorlamanın olamayacağını sözlerine ekledi. Platformların
vakıf, dernek, sendika gibi sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu çatı
oluşumlar olduğunu bildiren Ahmet TAŞ, her sivil toplum kuruluşunun platform kurma,
platforma üye olma ve üyelikten ayrılma hakkının bulunduğunu bu çalışmaların tamamen
isteğe bağlı olduğunu söyledi. Türkiye’de cumhuriyet döneminde sivil toplum kuruluşları
kurma ve üye olmayı belirleyen hukuki düzenlemelerin Avrupa Birliğine girme uyum yasaları
çerçevesinde hız kazandığını söyleyen TAŞ, darbe dönemlerinde sivil toplum kuruluşlarını
kapatma ve mal varlıklarına el koymanın devletin ayıbı ve gasp edilen insan hakkı olarak
tarihteki yerini aldığını sözlerine ekledi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle devam eden
MAZLUMDER “İnsan Hakları Seminerlerinin” ocak ayı sonuna kadar her hafta cumartesi
günleri 12.30 da başlayarak devam edeceğini bildiren MAZLUMDER yetkilileri daha sonra
bu seminerlerin lise ve dengi okullarda devam edeceğini bildirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10886.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

NNYÜ Yatay Geçişle Öğrenci Alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) 2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde,
yatay geçiş ile öğrenci alacak.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada, yatay
geçiş ile Üniversitelerinin dokuz bölümüne öğrenci alınacağını ve bu öğrencilerin değişik
oranlarda burslu olacağını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, üniversitelerine diğer
üniversitelerden yatay geçiş başvurularının 11 Şubat 2015 tarihine kadar yapılabileceğini
belirtti. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı
olmasının şart olduğunu belirten Prof. Dr. Kerim Güney, “Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki
LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) puanının, Üniversitemizin o yıldaki LYS taban puanına eşit
veya yüksek olması gerekiyor. Benzer şekilde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen
öğrencilerin DGS puanının da ilgili yıl için Üniversitemiz DGS taban puanına eşit veya
yüksek olması gerekiyor” dedi. Rektör Güney, konu ile ilgili detaylı bilgilerin
Üniversitelerinin web sayfasında mevcut olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10887.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Dokuz Farklı Ülkeden Gençler Kayseri’de
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Kayseri Eurodesk Gönüllüleri tarafından, Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği
ortaklığında gerçekleştirilen “Youth Voice On Racism and Xenophobia” (Yabancı
Düşmanlığı ve Irkçılığa Karşı Gençliğin Sesi) isimli proje kapsamında ilimize gelen gençler,
Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya ile bir araya geldi. Vali Yardımcısı Çetinkaya,
Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Türkiye’nin ev sahibi ülke olarak yer
aldığı proje kapsamında Kayseri’de bulunan AB üyesi Yunanistan, Romanya, İtalya ve
Litvanya, Arap ülkelerinden ise Tunus, Fas, Ürdün ve Mısır’dan sivil toplum kuruluşu üyesi
32 katılımcı ile yakından ilgilenerek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 16 Ocak 2015 tarihine

kadar Kayseri’de çalışmalarına devam edecek olan gençler son olarak Vali Yardımcısı
Yasemin Çetinkaya Özata ile günün anısına fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10888.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Talas Kaymakamı Ve Vali Yardımcısı Çetinkaya
Yılın İdarecisi Seçildi

15 Ocak 2015 Perşembe 13:48

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10889.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Antalya’da Kayserili dayanışması
Kayserililer Antalya’da hasret giderdi. Antalya Kayserililer Derneği Yönetim Kurulu,
Antalya’da bulunan Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile buluştu.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Devre arası kampı için
Antalya’da bulunan Kayseri Erciyesspor ve Kayserispor kampını ziyarete gelen Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi
eski başkanı Bekir Yıldız ve diğer yetkililer Antalya’da yaşayan hemşehrileri ile bir araya
geldi. Vali Düzgün ve Başkan Özhaseki’yi kaldıkları Belek Gloria Sport Hotel’de ziyaret
eden Antalya Kayserililer Derneği Yönetim Kurulu, hem Erciyesspor’a hem Kayserispor’a
başarılar dilediler. Antalya Kayserililer Derneği Başkanı Rıza Paksoy “Tatlı yiyelim tatlı
yiyelim, tatlı konuşalım” diyerek misafirlerine çikolata ikram ettirdi. Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Antalya’da yaşayan hemşehrilerinin ziyaretinden
memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyaret gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10890.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki'den
Yabancı Öğrencilere Konferans
17 Ocak 2015 Cumartesi 19:56

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyet Burçları Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası
Öğrenciler Akademisi’ne katılarak, ’Kadim Kent Kayseri’ konulu konferans verdi.
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Konferansı Eski İl Özel İdare Binası Kültür Merkezi’nde
yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki konferans öncesi gerçekleştirilen
kokteyle de iştirak ederek dünyanın dört bir yanından eğitim için ülkemize gelen öğrencilerle
sohbet etti. Konferansın açılış konuşmasını Medeniyet Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun
yaptı. Dernekleri ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi hakkında bilgiler veren Dursun,
"Türkiye genelinde üçüncüsü, Kayseri’de ikincisi yapılmakta olan Uluslararası Öğrenciler
Akademisi Şubat ayında Kayseri’de 60 farklı ülkeden 300 öğrencimizin katılımıyla
gerçekleşecektir. Bu çerçevede 16 haftalık bir eğitim sürecimiz var" dedi. Daha sonra ’Kadim
Kent Kayseri’ konulu konferans veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, önce
Kayseri tarihinden bahsetti ve tarihimizin Milattan Önce 4 bin yıla kadar dayandığını söyledi.
Bu coğrafyada yaklaşık bin yıldır Türklerin yaşadığını ifade eden Başkan Özhaseki, "Kayseri
meydanında sağa sola baktığınızda 2 bin 500 yıllık bir medeniyetin izlerini görebilirsiniz.
Avrupa’nın bazı kentlerinde 200-300 yıllık tarihi eserler yer alıyor; ancak 2 bin 500 yıllık
tarihi gösteren eserler sadece Kayseri’de var" dedi. Kayseri’de kadim bir kültürün
bulunduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, Kayseri adı anılınca akla ticaret, alimler yatağı,
hayırseverlik gibi özelliklerin geldiğini söyledi. Başkan Özhaseki, "Bugün ise Kayseri için
kendi ayakları üzerinde durabilen kendini kuran şehir diyebiliriz" diye konuştu.
Konuşmasında gençlere bazı tavsiyelerde de bulunan Başkan Özhaseki, hayatın bir mücadele
olduğunu ve iyilerle yan yana olunması gerektiğini söyledi. Değişimlerin iyi kavranması
gerektiğini de dile getiren Başkan Özhaseki, gençlerden çok çalışmalarını ve hangi mesleği
seçerlerse seçsinler o mesleğin en iyisi olmak için gayret göstermelerini istedi. Başarılı olmak
için yapılması gerekenlerden bahseden Başkan Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan ile ilgili bir anısını aktararak şöyle konuştu: "1993 yılında İstanbul’da ticaret
yaptığım insanlar bir lokantaya götürdüler. Yanımıza biri geldi. ’Ben Refah Partisi İl
Başkanıyım’ dedi. Tanıştık, sohbet koyulaştı. ’Siz misafirsiniz, bir hizmetim olur mu’ dedi.
Masadaki herkesin ortak kanaati şuydu: ’Böyle il başkanları varsa, böyle de çalışıyorlarsa
bunlar iktidara gelir.’ İl başkanıyken bile tanımadığı insanlarla tanışan hatır soran, hizmetim
olur mu diyen birisi var. İşte bu liderlik özelliği." Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’ye konuşmasının ardından yabancı öğrenciler tarafından Afganistan devlet
başkanlarının giydiği kıyafet hediye edildi. Program öncesi ve sonrası büyük ilgi gören
Başkan Özhaseki, yabancı öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
ile Medeniyet Burçları Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ne

katılarak, ’Kadim Kent Kayseri’ konulu konferans verdi. Uluslararası Öğrenciler Akademisi
Konferansı Eski İl Özel İdare Binası Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki konferans öncesi gerçekleştirilen kokteyle de iştirak ederek
dünyanın dört bir yanından eğitim için ülkemize gelen öğrencilerle sohbet etti. Konferansın
açılış konuşmasını Medeniyet Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun yaptı. Dernekleri ve
Uluslararası Öğrenciler Akademisi hakkında bilgiler veren Dursun, "Türkiye genelinde
üçüncüsü, Kayseri’de ikincisi yapılmakta olan Uluslararası Öğrenciler Akademisi Şubat
ayında Kayseri’de 60 farklı ülkeden 300 öğrencimizin katılımıyla gerçekleşecektir. Bu
çerçevede 16 haftalık bir eğitim sürecimiz var" dedi. Daha sonra ’Kadim Kent Kayseri’
konulu konferans veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, önce Kayseri
tarihinden bahsetti ve tarihimizin Milattan Önce 4 bin yıla kadar dayandığını söyledi. Bu
coğrafyada yaklaşık bin yıldır Türklerin yaşadığını ifade eden Başkan Özhaseki, "Kayseri
meydanında sağa sola baktığınızda 2 bin 500 yıllık bir medeniyetin izlerini görebilirsiniz.
Avrupa’nın bazı kentlerinde 200-300 yıllık tarihi eserler yer alıyor; ancak 2 bin 500 yıllık
tarihi gösteren eserler sadece Kayseri’de var" dedi. Kayseri’de kadim bir kültürün
bulunduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, Kayseri adı anılınca akla ticaret, alimler yatağı,
hayırseverlik gibi özelliklerin geldiğini söyledi. Başkan Özhaseki, "Bugün ise Kayseri için
kendi ayakları üzerinde durabilen kendini kuran şehir diyebiliriz" diye konuştu.
Konuşmasında gençlere bazı tavsiyelerde de bulunan Başkan Özhaseki, hayatın bir mücadele
olduğunu ve iyilerle yan yana olunması gerektiğini söyledi. Değişimlerin iyi kavranması
gerektiğini de dile getiren Başkan Özhaseki, gençlerden çok çalışmalarını ve hangi mesleği
seçerlerse seçsinler o mesleğin en iyisi olmak için gayret göstermelerini istedi. Başarılı olmak
için yapılması gerekenlerden bahseden Başkan Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan ile ilgili bir anısını aktararak şöyle konuştu: "1993 yılında İstanbul’da ticaret
yaptığım insanlar bir lokantaya götürdüler. Yanımıza biri geldi. ’Ben Refah Partisi İl
Başkanıyım’ dedi. Tanıştık, sohbet koyulaştı. ’Siz misafirsiniz, bir hizmetim olur mu’ dedi.
Masadaki herkesin ortak kanaati şuydu: ’Böyle il başkanları varsa, böyle de çalışıyorlarsa
bunlar iktidara gelir.’ İl başkanıyken bile tanımadığı insanlarla tanışan hatır soran, hizmetim
olur mu diyen birisi var. İşte bu liderlik özelliği." Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’ye konuşmasının ardından yabancı öğrenciler tarafından Afganistan devlet
başkanlarının giydiği kıyafet hediye edildi. Program öncesi ve sonrası büyük ilgi gören
Başkan Özhaseki, yabancı öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10891.html
Erişim Tarihi: 15.01.2015

