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13.10.2014–19.10.2014
“Konseye Tek Başımıza Adayız”
Bugün gerçekleşecek olan Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçimleri öncesinde konuşan
Türk-İslam Medeniyeti Kulübü başkanı Mehmet Can SAZAK, kulüp olarak seçimlerde aday
olduklarını belirterek tüm adaylara başarılar diledi.
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Erciyes Üniversitesi genelinde yapılacak olan öğrenci konseyi seçimleri öncesinde kendileri
hakkında bilgi kirliliği oluşturulduğunu belirten Sazak: “ Bu yılki konsey seçimlerine Türk
İslam Medeniyeti Kulübümüz adıyla adayız. Fakat bir takım gruplar tarafından adaylarımızı
karalamak için asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Farklı kurumlarla birleşerek seçimlere
girdiğimiz söylentileri yayılmıştır. Buradan vurgulayarak belirtiyorum Türk-İslam Medeniyeti
kulübü öğrenci konseyi seçimlerine hiç bir kurumla ittifak yapmadan, alnının akıyla tek
başına girecektir. Bu asılsız söylentileri ortaya atanlar üniversitede ki varlığımızdan ve
faaliyetlerimizden rahatsız olanlardır. Bizim hiçbir gizlimiz saklımız yoktur. Seçimlere alnı
açık bir şekilde aday olduk ve sonuç her ne olursa olsun yine alnımızın akıyla dimdik
duracağız” ifadelerini kullandı.
Üniversitenin kültürel hayatını canlandırmak ve siyasi kavgaları yok etmek için konsey
seçimlerine aday olduklarını söyleyen Sazak: “ Üniversiteler, ülkemiz ve milletimizin
geleceği için çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin
fakültelerinden dolu dolu mezun olmalıdır. Bundan dolayı kulüp olarak biz üzerimize düşeni
yapmak zorundayız. Konsey seçimlerinde gayemiz yıllardır üniversitelerde devam eden siyasi
kutuplaşmaları, kavgaları sonlandırıp; özlenen Türk-İslam Medeniyetine yakışır şekilde
kültürel faaliyetleri arttırarak, olması gereken, arzulanan üniversiteliye ve üniversite hayatına
ulaşmaktır” dedi.
Sazak: “ Seçimlerde aday olan tüm rakiplerimize başarılar diliyorum. Sorunsuz ve
üniversitemize yakışır bir seçim yaşanmasını diliyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.
Haber-Foto: Veli GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8989.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Hiçyılmaz;"Teşvikler Ürün Bazında Verilsin"
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz; Devletin verdiği yatırım teşviklerinin
bölgesel bazda değil ürün bazında olması gerektiğini söyledi. Hiçyılmaz; “Bir yatırımcının
yatırımını nereye yapacağı hususunu kendisi belirler. İster Ankara’ya ister Kayseri’ye ister ise
Erzurum’a yapar” ifadelerini kullandı.
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz;
TEŞVİKLER ÜRÜN BAZINDA VERİLSİN
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz; Devletin verdiği yatırım
teşviklerinin bölgesel bazda değil ürün bazında olması gerektiğini söyledi. Hiçyılmaz;
“Bir yatırımcının yatırımını nereye yapacağı hususunu kendisi belirler. İster Ankara’ya
ister Kayseri’ye ister ise Erzurum’a yapar” ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın
açıkladığı orta vadeli ekonomi programının ve IŞİD’in sınırımızdaki faaliyetlerinin
Kayseri’ye olan etkilerini konuştuk. Hiçyılmaz, IŞİD’in Kuzey Irak’taki ticaretlerini olumsuz
etkilediğini söylerken, Kuzey Irak ile olan ticaret hacminin zannedildiği kadar bir gerileme
içerisinde olmadığını belirtti. Hiçyılmaz, ihracatçının ve yatırımcının önünü açacak doğru
hamlelerin atılması gerektiğini ifade etti.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ekonomi yönetimi ile birlikte orta vadeli ekonomi
programını açıkladı. Açıklanan programda ülke içerisinde ve çevresinde yaşanan
gelişmelerden dolayı hedef küçültmeye gidildiği söylendi. Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek ise sıkı mali politikaların devam ettirileceğini belirtti. Açıklanan bu programı
nasıl okumalıyız? Yeni döneme etkileri neler olacaktır?
Ak Parti hükümetleri 2002 yılından beri ülkeyi yönetiyor. Ekonominin başındaki Ali Babacan
ise başarılı politikalar izliyor. Zaten Türkiye’nin son yıllarda ekonomi bakımından büyümesi
ve gelişmesi, Avrupa’da ve ABD’de kriz olurken, Türkiye’de krizin çok fazla etkin olmaması
ekonomi yönetiminin başarısından kaynaklanıyor. 62. Hükümet kurulurken de Ali Babacan’ın
ekonominin başında olup olmayacağı ile ilgili spekülasyonlar yapıldı. Ancak Ali Babacan’ın
ekonominin başında devam ediyor olması güven bakımından çok fayda sağladı.
Önceki planlarda birinci öncelik cari açığın önlenmesi olarak belirlenmişti. Cari açık
bakımından da faydası olan politikalar izlendi. Son açıklanan orta vadeli planda da
enflasyonun birinci öncelik olarak zikredildiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte enflasyon
odaklı ekonomik politikalar izleneceğini öngörüyoruz. Burada iş dünyası olarak her zaman
söylediğimiz bir şey var. İş dünyası yatırım noktasında hassas.
“Yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekiyor”

Yatırımın yapılabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekiyor. Yatırımın
iyileştirilmesi için de yatırımcıların yatırım yapabilecek sermayeyi bulabilmeleri gerekir.
Bizim tasarruflarımızda yatırım yapabilecek kadar bir birikim söz konusu olmadığından
yatırımı yaparken kullanılacak olan paranın faizinin düşürülmesi gerekir. Biz bunu sürekli
söylüyoruz. Faizler Türkiye’de yüksek seyrediyor. Bu faizlerde yatırım yapılması mümkün
gözükmüyor.
İnşaat ve gayrimenkule yatırım yapıldığında daha çok gelir elde edildiğini gören yatırımcı
kendisini sanayiden çıkarıp, gayrimenkule vermek zorunda kaldı. Onun için sanayi
yatırımlarının artırılmasını, faizlerin düşürülmesi ve yatırım yapan girişimcilere daha çok
yardımcı olunması gerektiği kanaatindeyim. Sanayicilerin üzerindeki yoğun baskının
kaldırılması gerekiyor. Nedir bunlar? Belli bir sanayiye geçtiğiniz zaman doktor, avukat ve
sosyal güvenlik bakımından bir sürü şartlar falan… Elbette bu şartlar sağlanmalı ama bu
denge çok iyi sağlanmalı.
Merkez bankası ben faizi düşürürsem para dövize gider, döviz yükselir, ondan dolayı da
enflasyon artar düşüncesiyle bu faizlerin düşürülmesine sıcak bakmıyor. Bunlar elbette doğru
şeyler. Türkiye ara malı ithal eden ve ithal etmek suretiyle de ihracat ettiği malları çok
pahalıya mâl eden bir ülke… Biz ihracat yapıyoruz ama üzerine koyduğumuz katma değer
çok fazla değil. Eğer biz bir televizyonun camını kendimiz üretemiyor ve ithal ediyorsak,
bunun üretimine yönelik teşviklerin yapılması gerekiyor. Dışarıdan biz neyi ithal ediyorsak,
onların Türkiye’de yapılabilirliğini artırmamız gerekir. Biz onları dışarıdan çok para vererek
ithal ediyoruz. Dışarıdan ithal etmek zorunda kaldığımız ürünler üzerinde iyi bir envanter
çalışması yapmak zorundayız. Ayrıca bunların dışarıdan ithal edilmesinin önleyecek
tedbirlerin alınması ve teşvik sisteminin bölgesel olmak yerine ürün bazında verilmesi
gerektiği hususunu özellikle bunun için söylüyorum. Teşviklerin ürün bazında verilmesi
gerekiyor. Bir yatırımcının yatırımını nereye yapacağı hususunu kendisi belirler. İster
Ankara’ya ister Kayseri’ye ister ise Erzurum’a yapar.
“Kaynak israfı yapılıyor”
Ben Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın yönetim kurullarına giriyorum. Ajans, elektrikli ev
aletlerinde, makine yapımında öncelikli ve rekabet edebilecek yapıda sektörler olarak
belirliyor. Tabi bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu sektörlere bu bölgede Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı’na bağlı olan Kayseri’de rekabet edilebilir bir sektör olarak belirlenmiş olabilir. Ama
makine imalatı, elektrikli ev aletlerini üretmek isteyen insanlar için pres, makas kesme ve
lazer makinaları gerekiyor. Bunların parasını verip makinasını alın diyorsunuz. Bunların
hangi ürünü üreteceği dışarıdan ithal etmek zorunda kaldığımız ürünlere faydası var. Onlara
bakmak lazım. Kayseri’de öyle yerler var ki İnşaatlarda insanların düşmesini engelleyen
fileler üreten firmaya destek verilmiş. Giyotin makası, Alkan pres alınmış. Ben bunların
hangisini dışarıdan ithal ediyordum da onu ithal etmek üzere o desteği verdiniz. Adam giyotin
makası almış. Alkan pres almış. Makine akşama kadar ya bir kere ya da iki kere çalışıyor.
Halbuki o kaynağı orada israf etmek yerine zaten o adam o sacı kestirip bükecekse şuanda
piyasada kesen büken bir sürü firma var. Siz eğer senede 50-100 ton sac işleyecek olan
insanlara Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak destek veriyorum diye, o insanlara bu
makinaları aldırırsanız bu kaynak israfından başka bir manaya gelmez.
Peki, bu tespitler neden doğru yapılmıyor?
Kim nasıl tespit ediyor, oralara bakmak lazım. Ben diyorum ki tespitleri yaparken ben hangi
ürünü dışarıdan ithal ediyorsam desteği ve teşviki o ürünlere yapmak gerekiyor. Bunların bir
ara envanteri yapılacaktı. Biz yurtdışından neyi ithal ediyorsak bunların hangisinin Kayseri
Sanayii’nde yapılabilirliği mümkünse onun bir defa envanteri çalışması lazım. Envanter
çalışmasının neticesinde diyeceğiz ki arkadaş şu ürün Türkiye’de üretilemiyor. Mesela şu
sehpanın camı diyelim. Sanayiye gidecek sen bu camı üretebilir misin diye soracak. Bu camı
Kayseri’de üretebilen firma veya firmalar varsa üretecek olan firmaya o ürün verilecek ve

teşvik sağlanacak. Bu böyle olur. Yurt içerisinde üretilen zaten yapılan senede 50-100 ton sac
işlemek üzere firmalara makine aldırtmayalım. Sanayiyi makine çöplüğü haline getirmeyelim.
Ama o makine alındığında benim ithal etmek zorunda kaldığım bir parçayı üretebilme
noktasında olabiliyorsa amenna… Ben sana destek veriyorum git sen bu malı üret ve
neticesinde benim dışarıdan ithal mecburiyetimi ortadan kaldır denilebilen ürünlerin bize
teşvik edilmesi lazım. Teşvik sistemini bu şekilde düzenlersek ve ara malı üretme
zorunluluğunu en aza indirirsek o zaman dövizin yükselmesinden dolayı o ithal ettiğimiz
ürünlere ödeyeceğimiz paranın niteliğinin yükselmesinden dolayı enflasyona olan baskısını da
azaltmış oluruz.
İnsanları sanayiye yönlendirmemiz gerekir. Çünkü üretmek hem istihdam sağlamak hem vergi
vermek ve aynı zamanda ihracat yapmak demek. Bunların hepsini sağlayan bir sistem. Bu
nedenle insanları sanayiye ve üretime yöneltmek gerekiyor. Bu ürünler üretildikten sonra
üretilen malların ihracatı ile ilgili de çaba sarf etmek gerekiyor. Arsayı aldık, içerisine binayı
koyduk. Ondan sonra üretime de başladık. Ama bu üretimin satılması gerekiyor. Bu iç piyasa
olabilir. Ama bizim önceliğimiz dış piyasadır. Dış piyasaya bu ürünlerin satılması için de
ihracatçı lazım. Biz rekabet edebilir hale geldikten sonra bu malın dışarıya bir şekilde
satılması gerekiyor. Bunun pazarlanmasında da ihracatçı sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu
noktada Kayseri Ticaret Odası olarak biz şuanda mevcut olan 800-900 civarında ihracat
yapabilir firmanın üzerinde daha da ihracat yapılabilir firmalar yetiştirebilmemiz gerekiyor.
İhracatımızı artırmamız gerekiyor.
Biliyoruz ki Kayseri Kuzey Irak ve son zamanlarda da Afrika’da önemli ticari ilişkiler
kurmuştu. Ortadoğu’daki son olaylar Kayseri’yi nasıl etkiledi. Bu etki nasıl minimize
edilecek?
Biz malı üreteceğiz ve bu malı satma ve pazarlama noktasında çaba harcayacağız.
İhracatımızı artırmamız gerekiyor. İhracatımızı da artırmak için biz KTO olarak daha önce de
çok söyledim; Kuzey Irak’ta Erbil’de ofis kiraladık. Bu ofisimizi Kayseri ile Irak arasında
köprü kurmak düşüncesiyle meydana getirdik. Gidip yerini kiraladık ve yerini teftiş ettik.
Açılışını yapacaktık ki IŞİD meselesi çıktı. Biz ülke olarak ikinci Kayseri olarak ise birinci
ihracat yaptığımız yer Kuzey Irak. Kuzey Irak ve Erbil diyoruz ama oranın nüfusu 4 milyon
civarında… Bizim Kuzey Irak’a gönderdiğimiz ürünler oradan güneye yani Irak’ın tamamına
gönderiliyor. Dolayısıyla sadece 4 milyonluk potansiyeli değil Irak’ın tamamına bu ürünleri
ihraç ediyoruz. Bu IŞİD olayından sonra bir istikrarsızlık söz konusu oldu. Ortalık karıştı ve
ihracatımız baya bir engellendi. IŞİD ortaya çıktığında baya bir engelleme söz konusu oldu.
Ancak son zamanlarda bizim Irak’a olan ihracatımızda yine artışlar söz konusu ve acaba
bizim daha azalır mı diye düşündüğümüz herhangi bir azalma söz konusu değil. Başlangıçta
%35’lere varan bir azalma söz konusu olmuştu. Ama son rakamlara baktığımızda Irak ile olan
ihracatımızda geçtiğimiz yıllarda mukayese ettiğimizde fazla bir düşüş söz konusu değil.
Irak’a biz 2013 yılının 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 224 bin 974 dolarlık ihracat
yapmışız. Aynı dönemin 2014 yılında 222 bin 400 dolar ihracat yapmışız. Yani ihracatımız
224 bin 974 dolardan 222 bin 400 dolara düşmüş. Bizim korktuğumuz kadar bir gerileme söz
konusu değil. Oradaki insanların ihtiyaçları devam ediyor. Biz de bu karışıklığa rağmen
buradan mal göndermeye devam ediyoruz. Ama bu karışıklıklar olmasaydı biz orada ofisimizi
açacaktık ve dediğim gibi Kayseri ile Irak arasındaki köprüyü bu ofisimiz vasıtasıyla
oluşturacaktık ve benim üyemin cesareti gelecekti. Benim üyem eline çantasını aldığında
Erbil’deki ofisimize gidip ürününü Irak’ta kime nasıl satacağı ile ilgili bilgi ve destek alacaktı.
Keza oradan da bir mal almak isteyen kurumlar ve kuruluşlar var ise bizim odamızın
bürosuna uğrayıp müracaat etmek suretiyle Kayseri’de o ürünü nereden nasıl alacağı
konusunda da bilgi alacaklardı. Zaten Kuzey Irak’ta bir stabilizasyon yakalandığında
projemize devam edeceğiz.
Bu olaylar sizin ulaşmak istediğiniz ticari hedefleri vurdu diyebilir miyiz?

Biz daha fazla mal satmak istiyorduk. Daha fazla ticaret yapmak istiyorduk. Çünkü
Kayseri’nin potansiyeli var. Biz Kayseri’de o potansiyeli görüyoruz. Çünkü ihracatımız
artıkça sanayimiz o ihracatı yapabilecek potansiyele sahip. Onun için iç piyasada bir kırılma
ve daralma söz konusu iken bizim bunu dışarıya açılmak suretiyle Kayseri ekonomisini daha
da hareketli hale getirmek istiyoruz.
Ümit ediyoruz IŞİD kısa sürede hal olunur ve Kuzey Irak’ta bu stabilizasyon yakalandıktan
sonra aynı projemize devam edeceğiz. Bu arada zaten Ekonomi Bakanlığı ile temas halindeyiz
ve bize destekleri söz konusu olacak. Oradan da o desteği aldıktan sonra sadece Kuzey Irak’ta
değil Rusya’da Moskova’da da böyle bir ofisin açılmasının fayda sağlayacağını düşünüyoruz.
Çünkü Rusya’nın Avrupa Birliği ile olan ilişkilerindeki sıkıntılardan dolayı özellikle gıda
maddelerinin Rusya’ya daha çok satılabileceği kanaatimiz var. Bunun yansıra Kayseri’de
üretilen ve Kayseri’de pazarlanan her şeyin Rusya tarafına daha çok satılabilme imkanı
olduğunu görüyoruz. Böyle bir ofis düşüncemizin Moskova’da da olursa sanki ihracatımızı
daha da artırırız gibi düşünüyoruz.
Moskova’nın dışında büro açmayı hedeflediğiniz yeni bir alan var mı?
Kuzey Afrika ülkeleri var. Kuzey Afrika ülkelerinde de biraz sorun var. Cezayir ve Libya’da
bazı sorunlar var. Her şey bu ülkelerin kendi içyapıları ile ilgili durulmaya bağlı… Onlar
dengeli hale geldikten sonra bu yatırımları sağlayabiliriz. Aslında daha uzak ülkelerde de bu
imkanlar var ama biz önce pilot olarak hemen yanımızdaki ülkelerden başlayalım ve burada
gördüğümüz neticeye göre diğer ülkelerdeki faaliyetlerimize geçelim diye düşündük.
Türkiye’nin Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında artan bir ticari ilişkisi vardı? Hem
Ortadoğu’da IŞİD hem de benze bir yapının Boko Harem gibi bir yapılanmanın ortaya
çıkması uluslararası arenada Türkiye’nin ticari ilişkilerine bir darbe olarak
nitelendirenler olmuştu. Sizce bu görüş doğru bir görüş mü?
Spesifik olarak birilerinin göstermemiz mümkün olmayabilir. Ama genel olarak baktığımızda
Türkiye’de son 12 yılında çok büyük atılım içerisine girmiştir. Hatta bazı çevrelere 10 yıl
öncesi ve 10 yıl sonrası filan gibi milat verilir hale gelinmiştir. Çünkü Avrupa ülkelerinde 5
milyon insan işsiz kalırken biz aynı dönemde 4,5-5 milyon işsize iş bulmuşuz. Türkiye
Avrupa ve Amerika’nın krizde olduğu dönemlerde büyümesine devam etmiş ve işsizine iş
bulmuş. Ali Babacan’ın ortaya koyduğu %3,3’lük büyüme hedefi Avrupa’da yok. Eğer biz bu
hedefi yakalarsak Avrupa’da en çok büyüyen ülkelerden biri olacağız. Böyle hedef koyabilen
başka bir Avrupa ülkesi yok. Dolayısıyla Türkiye çok önemli bir atılım içerisindeyken
Türkiye’nin bu gelişmesini önlemeye çalışan dünyada değişik mihraplar yok mudur? Elbette
vardır. Ülkeler vardır. Kurumlar vardır. Belli lobiler vardır. Bunların hepsi Türkiye’nin
gelişmesini engelleyebilir. Ancak biz onlara karşı birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza etmek
durumundayız. Kendi içimizdeki istikrarı sürekli hale getirmek durumundayız.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
İnşallah Türkiye bu son badireyi de sağ salim atlatır. Ekonomi bakımından da belli bir
noktaya gelmiş olan ülkemiz daha da ileri safhalara gitmek suretiyle özellikle işadamlarımızın
daha rahat ortamlarda iş yapmaları sağlanır ve yatırım ortamı iyileştirilir ve yatırım artar.
Dolayısıyla istihdam artar. İşsizlik azalır. Bu nedenle bu faaliyetlerin artmasını arzu
ediyorum. Türkiye önü açık bir ülke… Dünyada 2023 hedeflerine varmak suretiyle ilk 10
ekonomiye girmemiz içten bile değil.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8990.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Eski Televizyon Bomba Paniği Yaşattı
Kayseri’de, kentin işlek caddesi üzerine bırakılan bir televizyon, bomba imha uzmanı
tarafından fünye ile patlatıldı.Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, İnönü Bulvarı kavşağında
bir otomobilden indirilen televizyonun orada bırakıldığını...
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Kayseri’de, kentin işlek caddesi üzerine bırakılan bir televizyon, bomba imha uzmanı
tarafından fünye ile patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, İnönü Bulvarı kavşağında bir otomobilden indirilen
televizyonun orada bırakıldığını MOBESE’den gördü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda
polis ekibi sevk edildi. Çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, bulvara çıkan
yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen eski
televizyon, daha sonra fünye ile patlatıldı.
Olumsuzluğun çıkmaması üzerine yol, araç ve yaya trafiğine açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8991.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayserisporlu Cüneyt Köz 22 Yaşında
Kayserispor’un başarılı oyuncusu Cüneyt Köz, 22 yaşına girdi.12 Ekim 1992 doğumlu ve
1.87 boyunda olan, Alman-Türk futbolcu Cüneyt Köz, her iki ayağını da iyi kullanabiliyor. 2
Temmuz 2013 yılından beri Kayserispor’da forma giyen oyuncunun...
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Kayserispor’un başarılı oyuncusu Cüneyt Köz, 22 yaşına girdi.
12 Ekim 1992 doğumlu ve 1.87 boyunda olan, Alman-Türk futbolcu Cüneyt Köz, her iki
ayağını da iyi kullanabiliyor. 2 Temmuz 2013 yılından beri Kayserispor’da forma giyen
oyuncunun 30 Haziran 2016 yılına kadar sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8992.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kardeşlerin Miras Tartışması Kanlı Bitti
Kayseri’de bir kişi, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini uyurken öldürdü.Edinilen bilgiye göre
İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, K.E.’nin miras yüzünden kardeşi İ.E. ile tartıştığı
öğrenildi. Tartışma sonrasında odalarında...
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Kayseri’de bir kişi, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini uyurken öldürdü.
Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, K.E.’nin miras yüzünden
kardeşi İ.E. ile tartıştığı öğrenildi. Tartışma sonrasında odalarında uykuya geçer kardeşlerden
İ.E., gece ağabeyi K.E.’yi ağır yaraladı.
Ağır yaralanan K.E., kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını
kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8993.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Menisküsteki Sessiz Yırtıklara Dikkat
Ev hanımlarında yoğun ev işlerine , gençlerde spor yapmaya, yaşlılıkta ise doku eskimesine
bağlı olarak gelişebilen menüsküs yırtıkları hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlarken,
tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına...
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Ev hanımlarında yoğun ev işlerine , gençlerde spor yapmaya, yaşlılıkta ise doku eskimesine
bağlı olarak gelişebilen menüsküs yırtıkları hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlarken,
tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dünyam Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altuner menüsküs ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
Menisküs, diz ekleminde bulunan kıkırdak bir yapıdır. Eklemde temas yüzeyini artırırken,
ağırlıktan oluşan kuvvetlerin eklem yüzeyine dengeli dağılımını şok emici özelliğiyle sağlar.
Menisküs benzeri yapılar çene eklemi, köprücük kemiğinin kürek kemiğiyle yaptığı
eklemlerde de bulunmaktadır.
Doğuştan menisküs anomalilerinde en temel bulgu yeni doğan çocukların dizlerinden ses
gelmesidir. Ebeveynler bunu fark edebilir. Böyle bir durumda mutlaka dış menisküs

anomalisinden şüphelenilmeli ve araştırma yapılmalıdır. Dış menisküste sık görülen doğuştan
anomali ( diskoid menisküs ) hiçbir travmatik neden yokken menisküs yırtığı belirtileri de
verebilir.
Sporcularda meydana gelen travmatik menisküs yırtılmaları, kişinin ani yön değiştirmesi, ani
durması sırasında ortaya çıkabilir. Çoğunlukla uzunlamasına olan bu yırtıklar, yer değiştirerek
dizin kilitlenmesine neden olur. Ayrıca diz de ağrı ve şişlikte oluşur. Menisküs yırtıklarında
görülen emniyetsizlik hissi hastalar tarafından “dizin bağının çözülmesi” şeklinde ifade edilir.
Yaşlanmayla birlikte menisküslerde de değişiklikler olmaktadır. Yavaş yavaş içindeki suyunu
kaybederek kolay yırtılabilirler. Öte yandan dizlerini kullanarak çalışan bazı meslek
gruplarında ( madenciler, din adamları ) menisküslerin dejenerasyonu ( yaşlanması ) daha
erken yaşlarda görülebilir.
Hastanın menüsküsündeki yırtık belirti vermiyor ve hastayı rahatsız etmiyorsa, bu yırtıklara
“sessiz yırtıklar” denir.
Başka bir nedenle yapılan dizin MRG tetkiklerinde tesbit edilirler. Belirti verinceye kadar
izlenme önerilir. Yırtılan menisküsler kendiliğinden veya eksersizle iyileşmemektedir. Eğer
oluşan yırtıklardan dolayı hastada mekanik semptomlar varsa ( kilitlenme, boşalma gibi ) bu
durumda artroskopi adını verdiğimiz kansız ve kapalı yöntemle yırtılan menisküs kısmi olarak
temizlenmeli, bütünü korunmalıdır. Yırtık dikilmeye uygun ise dikilmelidir. Tedavide temel
ilke menisküsün korunmasıdır. Menisektomi uygulanan hasta 2 ila 3 hafta sonra normal
hayatına dönebilmekteyken, menisküs dikildiyse yaklaşık 6 hafta içinde iyileşme
gerçekleşmektedir. Her iki durumda da rehabilitasyon dönemi sona erdiğinde, hasta
operasyonlardan önce yaptığı aktiviteleri sürdürebilmektedir. Spor yaparken menisküs
yırtılmasından kaçınmak ve günlük yaşamda menisküsleri koruyucu yaşam tarzını
benimsemek, menisküs yırtığı varsa erken tanı ve tedavisinin sağlanmasını önemsemek çok
önemlidir.
Menisküs yırtığı olan yaşlı hastalar, “ Tedavi olmazsam ne olur? ” sorusunu sık
sormaktadırlar. Dejeneratif karekterde olan bu yırtıklar eğer eklem aralığının daraldığı eklem
artrozu ile birlikteyse dokunulmamalıdır. Ancak eklem aralığının normal olduğu dizlerde
mekanik belirti varsa artroskopik kısmi menisektomi yapılmalıdır. Bu tip yırtıkların
tedavisinin geciktirilmesi veya ihmali ( üç ayı geçen ) yırtığın altındaki kıkırdakta harabiyete
neden olarak; eklemin yaşlanmasını hızlandırır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8994.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Yaptığı Kazayı Telefonda Oğluna Anlattı
Kayseri’de, kaza yapan motosiklet sürücüsü, hastaneye götürülürken cep telefonu ile aradığı
oğluna durumunu anlatmaya çalıştı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu
Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki...
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Kayseri’de, kaza yapan motosiklet sürücüsü, hastaneye götürülürken cep telefonu ile aradığı
oğluna durumunu anlatmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi’nde meydana gelen
olayda, 54 yaşındaki S.B.’nin kullandığı motosikletin, plakası henüz belirlenemeyen bir
otomobil ile çarpıştığı öğrenildi. Kaza sonrasında kafasından yaralanan S.B., vatandaşların
olay yerine çağırdığı 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye getirilen S.B., cep telefonu ile aradığı oğluna kazayı anlatmaya çalıştı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8995.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayseri Şeker Pancar Söküm Günleri Başladı
Kayseri Şeker tarafından pancar çiftçisinin gelirini artırmak, pancar zayiatı ile şeker oranının
düşmesini önlemek için randevulu sistem ve maus ile yükleme sistemi başlatıldı.Şeker pancarı
hasat günlerinde de pancar ekicisinin yanında...
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Kayseri Şeker tarafından pancar çiftçisinin gelirini artırmak, pancar zayiatı ile şeker oranının
düşmesini önlemek için randevulu sistem ve maus ile yükleme sistemi başlatıldı.
Şeker pancarı hasat günlerinde de pancar ekicisinin yanında olmaya gayret eden Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yöneticileri köy köy, tarla tarla, dağ
tepe demeden dolaşarak pancar sökümü, maus ile yükleme ve hasad makinası ile söküm yanı
sıra nakliyecilerin de karşılaştıkları sorunları yerinde incelemek suretiyle pancar çiftçisinin
gözü gibi baktığı ekmeğinin korunmasını sağlıyor ve karşılaşılan sorunları yerinde çözüme
kavuşturuyor.
Şeker pancarı hasat döneminin başlaması ile ürünlerini fabrikaya teslim etmeye başlayan
pancar üreticileri için adeta şeker pqancarı bayram günleri olarak yaşanmaya başladı. Pancar
hasad günlerinde Sivas ve Kayseri’de bazı bölgelerde incelemelerde bulunan Kayseri Şeker
yöneticilerinin duraklarından birisi de Gemerek İlçesi Küçüktuzhisar köyü oldu.
Küçüktuzhisar köyündeki maus ile yükleme esnasında konuşan Küçüktuzhisar Muhtarı Duran
Soytürk; “15 yıldan beri pancar ekiyorum. Aynı zamanda ekip başkanı olduğunu belirtti ve
Kayseri Şeker’in uygulamalarından duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi.”Pancar ekim
zamanı Baharın Kayseri Şeker Fabrikamız ekim avansı veriyor, çiftçim cebinden para
çıkmasın al şu paranı mazotunu al diyor. Çapa zamanı çapa avansı veriyor çapa yapan işçinin
parasını veriyor. Güz geliyor pancar sökülecek al sana söküm için mazotu al diyor, Bayram
geliyor al sana bayram avansı diyor bu yüzden Başkan Hüseyin Akay ve bütün yöneticilere
teşekkür ediyorum. Başkan Akay çiftçinin sağ koludur” dedi.
Gemerek Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Ömer Demir; “Kooperatif olarak her biri 250 bin
Euro olan 2 adet maus aldıklarını belirtti ve çiftçimize hizmet ediyoruz. Söküm işini kendileri
yapıyor. Maus ile yükleme ve nakliye için bize müracaat ediyorlar biz de sıra ile gün

veriyoruz çiftçimiz de memnun kalıyor, biz de kooperatif olarak hem iş bulmuş oluyoruz hem
de makine sahibi oluyoruz. Aldıkları makinaların 4-5 yılda borcunu ödeyebilecekler" diye
konuştu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin Çatak; “Çiftçinin
ürününün satışını yaptığı gün bayram günüdür bu nedenle Pancar söküm günleri bizler için de
Pancar çiftçisi için de bayram günüdür. Bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz” dedi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise
konuşmasında; “Şeker pancarında ekim günleri, çapa günleri, sulama derken söküm günlerine
geldik. Bereketli sene diliyoruz. Bizim asıl işimiz çiftçinin işini kolaylaştırmak olduğu için
Yönetim kurulu üyelerimizle çalışmaları yerinde inceliyoruz. Uygulamalarda aksaklıklar
varsa yerinde tespit edip çözmeye çalışıyoruz. Küçüktuzhisar’a gelirken yol kenarlarında
gördüğüm pancar yığınlarının maus ile yüklenmek üzere bekletilmesi biz yöneticileri mutlu
ediyor. Gelecek adına ümit sağlıyor. Bizim istediğimiz uygulamaları çiftçimiz adım adım
gerçekleştiriyor. Çiftçimizin teknolojik uygulamaları Avrupa seviyesine getirerek verimi
artırmamız için öncelikle tarla verimi ve şeker oranını artırmaktan geçiyor.
Kaliteyi artırıcı ve Dünya ile rekabet ortamını sağlayıcı tedbirler açısından 2-3 yıl içinde
hedefimiz çiftçimizin, ekim, çapa, yükleme işlerini Kayseri Şeker Fabrikası olarak yapmaktır.
Çiftçinin işini kolaylaştırmak suretiyle verimi artırmayı hedefliyoruz.
Erozyonu önleme açısında yılda 100 bin ton toprağın tarlada bırakılmaya çalışılması çok
önemlidir. Verimli toprakların kaç yılda oluştuğunun bilincindeyiz. Gübre konusunda ise
Tarım Bakanlığımız desteklediği toprak analiz ve tahlillerini yaptırmak suretiyle toprağın
ihtiyacı olan gübrenin teminini sağlıyoruz.
Maus makinalarını alarak böyle bir sorumluluk alıp katkı sağladıkları için nakliye
kooperatiflerimize teşekkür ediyoruz. Verimli toprakları korumak hepimizin ortak işi olduğu
için bunu da hep birlikte yapıyoruz. Bu gelişmeler Kayseri Şeker Fabrikasına Pancar ekimi
yapan çiftçimizin AB standartlarına uygun adım attığının ifadesidir. Alman Pancar çiftçisi
hektardan 20 ton şeker elde diyor. Biz ise 9 ton elde ediyoruz . Bizim çiftçimizin üretimini 20
tonlara çıkaracak olursak çiftçinin ve fabrikanın karını düşünelim bu gelişmeye ihtiyaç var biz
de bunu sağlayacağız inşallah” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8996.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Bilgöl’deki Silahlı Saldırı İle İlgili Olarak
Gözaltına Alınan 4 Kişi Serbest Bırakıldı
Bingöl’de, polis memurlarına yönelik saldırı ile ilgili olarak dün akşam Kayseri’de yakalanan
4 kişi, yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı.Dün akşam Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda,...
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Bingöl’de, polis memurlarına yönelik saldırı ile ilgili olarak dün akşam Kayseri’de yakalanan
4 kişi, yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Dün akşam Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda,
Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde ’dur’ ihtarına uymayan 06 DH 6784 plakalı

otomobil yapılan kovalamaca sonrasında durduruldu. Otomobilde arama yapılırken, 2’si kadın
4 kişi ise gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan F.A., C.P., A.P. ve P. P. akşam saatlerinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli
Tıp’a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilmişti. Zanlıların yapılan sorgulamaları sonrasında
serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8997.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayserispor’da Futbolculara İzin Verildi
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile dün
hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takımda, futbolculara bir gün izin verildi.Kayserispor,
oynanacak olan milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı...
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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile dün
hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takımda, futbolculara bir gün izin verildi.
Kayserispor, oynanacak olan milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı Kadir Has
tesislerinde hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Suatd Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile
oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Dün oynanan hazırlık maçı sonrasında takıma bir gün izin
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8998.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayseri U-15 Ligi A Grubu
Kayseri U15 Futbol Ligi A Grubu’nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Tomarza
Belediyespor, rakibi Kılıçaslan Yıldızspor’u 5-1 gibi net bir skor ile yenerek rahat bir nefes
aldı.STAT: Vali Muammer GülerHAKEMLER: Faruk Çuhadaroğlu **,...
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Kayseri U15 Futbol Ligi A Grubu’nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Tomarza
Belediyespor, rakibi Kılıçaslan Yıldızspor’u 5-1 gibi net bir skor ile yenerek rahat bir nefes
aldı.
STAT: Vali Muammer Güler

HAKEMLER: Faruk Çuhadaroğlu **, Batuhan Karahan **, Bilal Yıldırım **
TOMARZA BELEDİYESPOR: Battalgazi ***, Şahin *** ( Dk 70 Mehmet *** ), Cengizhan
***, Sadettin ***, Mert *** ( Dk 56 Yusuf *** ), Muhammet ***, Harun *** ( Dk 56 Özgür
*** ), Serhat ***, Mustafa ***, İbrahim *** ( Dk 65 Samet *** ), İbrahim C. ***
KILIÇASLAN YILDIZ: Tolga *, Mert *, Alihan *, Hüseyin *, İzzet * ( Dkr 36 Mustafa *),
Osman *, Ömer * ( Dk 55 Arda *), Emirhan *, Nurullah *, Ozan *, Doğuş *
GOLLER: Dk 15 Doğuş (K.Aslan Yıldızspor ), Dk 17, 35 ve 58 İbrahim G. Dk. 43 İbrahim
C. Dk 55 Mustafa (Tomarza Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8999.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayseri U-17 Ligi B Grubu
Kayseri U17 Ligi B Grubu’nun namağlup ekibi Kayserispor, zayıf rakibi Yeni Esenespor’u 80 yenerek zirvedeki yerini korudu.?Yeni Esenspor’un galibiyet hasreti devam etti.STAD: Vali
Muammer GülerHAKEMLER: Faruk Koç **, Müslüm Taşdan **, Mehmet...
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Kayseri U17 Ligi B Grubu’nun namağlup ekibi Kayserispor, zayıf rakibi Yeni Esenespor’u 80 yenerek zirvedeki yerini korudu.?Yeni Esenspor’un galibiyet hasreti devam etti.
STAD: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Faruk Koç **, Müslüm Taşdan **, Mehmet Koç **
KAYSERİSPOR U17: Bedir *** ( Dk 46 Şükrü *** ), Erdem ***, Batuhan ***, Mustafa
***, İlker ***, Mehmet *** ( Dk 46 Nuri *** ), Yunus *** ( Dk 46 Ahmetcan *** ), Bora
***, Seyit *** ( Dk 46 Ömer *** ), Harun *** ( Dk 60 Alperen *** ), Onur ***
YENİ ESENSPOR U17: Emre **, Emre G. * ( Dk 46 Hacı * ), Tarık *, Fırat *, Alperen *,
Onur * ( Dk 68 Tolgahan * ) , Mustafa *, Resul * ( Dk 60 Hasan * ), Yunus *, Çağatay * ( Dk
65 Mehmet * ), Selahattin * ( Dk 75 Murat * )
GOLLER: Dk 5 Mustafa, Dk 12 Selahattin, Dk 27 ve 60 Çağatay, Dk 55 ve 80 Resul, Dk 65
Hasan, Dk 90 Tolgahan (Kayserispor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9000.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayseri U-15 Ligi B Grubu
Kayseri U15 Ligi B Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Kocasinan Şimşekspor, zayıf rakibi
Demirspor’a adeta gol yağdırarak sahadan 13-0 galip ayrıldı.STAD: Vali Muammer
GülerHAKEMLER: İlhan Alkış **, Aytaç Elbaşı **, Mehmet Tolga Yılmaz...
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Kayseri U15 Ligi B Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Kocasinan Şimşekspor, zayıf rakibi
Demirspor’a adeta gol yağdırarak sahadan 13-0 galip ayrıldı.
STAD: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: İlhan Alkış **, Aytaç Elbaşı **, Mehmet Tolga Yılmaz **
KOCASİNAN ŞİMŞEK U-15: Turan ***, Mustafa ***, Semih ***, Ayhan ***, Ali ***,
Hüseyin ***, Safa *** ( Dk 55 Kaan *** ), Fatih *** ( Dk 39 Muhammet ***), Hasan *** (
Dk 62 Berkay *** ), Mehmet *** ( DK 48 Koray *** ), Ömer *** (Dk 36 Emre *** )
DEMİRSPOR U-15: Tolga *, Mustafa *, Musa *, İbrahim *, Derviş *, Arda *, Halil *, Alican
*, Ebubekir *, Erdal *, Furkan *
GOLLER: DK 7 ve 42 Ali, Dk 15 Mehmet, Dk 30, 55 ve 60 Hasan, Dk 33 ve 50 Safa, DK 38
Ömer, Dk 47, 53 ve 63 Emre, Dk 65 Mustafa (K.Sinan Şimşekspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9001.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayseri U-17 Ligi A Grubu
Kayseri U17 Ligi A Grubu’nda üst sıraları hedefleyen Gültepespor, güçlü rakibi Tomarza
Belediyespor’u 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.STAD: Vali Muammer
GülerHAKEMLER: Ali Yurtseven **, Mehmet Alper Soykarcı **, Mehmet Koç
**GÜLTEPESPOR...
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Kayseri U17 Ligi A Grubu’nda üst sıraları hedefleyen Gültepespor, güçlü rakibi Tomarza
Belediyespor’u 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
STAD: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Ali Yurtseven **, Mehmet Alper Soykarcı **, Mehmet Koç **

GÜLTEPESPOR U17: Salih ***, Alisaid ***, Adem ***, Umut ***, Hasan ***, Hasan ***,
Ramazan *** ( Dk 78 Kaan ** ), Mehmet *** ( Dk 75 Emircan *** ), Ertuğrul ***, Hakan
***, Koray ***, Doğan *** ( Dk 55Bilal ***)
TOMARZA BELEDİYE U17: Salih *, Ercan *, Serkan *, Mert *, Mehmet *, Nusret *, Fatih
*, Resul *, İbrahim *, İlker *, Hakan * ( Dk 60 Sadettin *)
GOL: Dk 58 Ramazan (Gültepespor)
KIRMIZI KART: Dk 73 İlker (Tomarza Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9002.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayseri’de 7 Ayrı Trafik Kazasında 19 Kişi
Yaralandı
Kayseri’de meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre
Develi, Yahyalı, Tomarza, Talas, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde meydana glen trafik
kazalarında toplam 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer,...
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Kayseri’de meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Develi, Yahyalı, Tomarza, Talas, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde
meydana glen trafik kazalarında toplam 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların
çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını, kazalarla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9003.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Başkan Çelik’ten Personeline Teşekkür
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyede görevli zabıta personeliyle yemekli
toplantıda bir araya gelerek, Kurban Bayramı’nda gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı
bütün personele teşekkür etti.Kosova Parkı’nda başkan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyede görevli zabıta personeliyle yemekli
toplantıda bir araya gelerek, Kurban Bayramı’nda gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı
bütün personele teşekkür etti.

Kosova Parkı’nda başkan yardımcıları, daire müdürleri ve birim amirlerinin de katılımıyla
gerçekleştirilen yemekli toplantıda konuşan Başkan Çelik, “Göreve geldikten sonra farklı bir
yönetim anlayışı geliştirdik. Bu anlamda yerinde yönetim tarzını benimsedik. Rutin
işlerimizden zaman bulduğumuz sürede bölgemiz sınırlarındaki mahallelerimizi ziyaret
ediyoruz. Özellikle Cuma günleri muhtarlarımızla ve o mahallede yaşayan vatandaşlarımızla
bir araya geliyor, sorunlarını yerinde tespit ediyor, çözüm önerileri getiriyoruz. Yerinde
yönetimin parçası olan bu uygulamanın birçok faydasını gördük. Doğrudan temas halinde
olduğumuz vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara hemen çözüm yolu buluyor, talep ve
isteklerine anında karşılık veriyoruz” dedi.
Kurum içerisindeki birlik ve beraberliğin sürekliliği adına da çeşitli birimler tarafından
düzenlenen toplantılara özellikle katıldığının altını çizen Başkan Çelik, “Şimdi artık yavaş
yavaş kendi iç bünyemizde de bir araya gelelim istedik. Geçtiğimiz günlerde İmar
Müdürlüğümüz böyle bir toplantı düzenlemişti. Bugün de zabıta ve diğer yönetici
arkadaşlarımızla beraber aynı sofrayı paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da farklı birimlerin
hazırlayacağı bu tür etkinliklerde bir arada olmayı planlıyoruz. Bu sayede daha iyi ve daha
farklı kararları birlikte planlıyoruz” diye konuştu.
Başkan Çelik, Kurban Bayramı’nda gösterdikleri performans ve gayretli çalışmadan dolayı
başta zabıta birimi olmak üzere bayram süresince görev alan tüm personele gayretli
çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle bitirdi; “Bu arada geçirdiğimiz Kurban
Bayramı’nda hakikaten bütün arkadaşlarımız son derece özverili, fedakarca çalıştı. Bundan
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güvenlik birimindeki zabıta arkadaşlarımıza da
özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sevdiklerinizden ayrı kalarak bayram süresi boyunca
farklı mekanlarda, Kocasinan’ın tamamında huzur ve güven ortamı oluşturarak iyi bir bayram
geçirmemizi sağladınız. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9004.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Süleymanlı’da Eğitime Katkı
Talas Belediyesi’nin eğitime yaptığı katkı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Talas’ın
mahallesine dönüşen Süleymanlı’da ilk ve orta okulun çevre düzenlemesi ve çocuk oyun
gruplarının da yer aldığı 40 bin TL’lik yardım yapıldı.Süleymanlı...
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Talas Belediyesi’nin eğitime yaptığı katkı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Talas’ın
mahallesine dönüşen Süleymanlı’da ilk ve orta okulun çevre düzenlemesi ve çocuk oyun
gruplarının da yer aldığı 40 bin TL’lik yardım yapıldı.
Süleymanlı Birlik Dirlik ve Yardımlaşma Şenliği kapsamında okul bahçesinde düzenlenen
törene Vali Yardımcısı ve Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Muhittin Aydoğan, hayırsever Mustafa Aksoy, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Talas

Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, yurt genelinde okul yakma olaylarına değinerek,
"Burada da ne kadar güzel, sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Yerel yönetimlerimiz ve
hayırseverlerimiz okullarımızın ihtiyaçlarını gideriyor" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitim camiasından gelen birisi olarak son
günlerdeki okullara yönelik saldırıları kınadığını belirterek, "Belediye olarak Talas’ta eğitim
kurumlarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Ülkemizin kalkınıp gelişmesi için eğitime
vereceğimiz destek son derece önemli. Şehit düşen emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet,
ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yılmadan, usanmadan ülkemizin kalkın-ması
ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde bunların üstesinden
geleceğimize inanıyorum. Göreve geldiğimiz günden beri eğitim başta olmak üzere her alanda
katkı vermeye çalışıyoruz. Bu okulumuza kilitli parke, çevre düzenlemesi ve diğer ihtiyaçlar
için 40 bin TL harcadık. Bu yıl eğitime 500 bin TL ayırdık. Beş okulumuzun öğretmen
odalarını yeniledik, diğerlerini ihtiyaca göre yapıyoruz. Yavrularımızın geleceğini kurtarmak
için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, hayırseverlerin birbiriyle yarıştığı ve belediyelerin ciddi
manada destek verdiği Kayseri’de eğitim camiasında görev yapmaktan duyduğu mutluluğu
ifade ederek, Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin
Aydoğan okulların ihtiyaç listesini belirleyerek, belediyeyle işbirliği içinde gidermeye
çalıştıklarını söyledi.
Hayırsever Mustafa Aksoy da, artık Talas’ın mahallesi olan Süleymanlı’nın gelişmesi için
katkıda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından okuma yazma
kursunu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifi-kaları verilirken, Başkan Palancıoğlu ve
hayırsever Mustafa Aksoy’a teşekkür plaketi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9005.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Sai Kayseri Erciyesspor’da, Gençlerbirliği Maçı
Hazırlıkları Sürüyor
SAİ Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Hacı Boydak Tesisleri’nde, teknik direktör
Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman düz koşu ile...
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SAİ Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Hacı Boydak Tesisleri’nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman düz
koşu ile başladı. Ardından ısınma çalışması yapan oyuncular, antrenmanın diğer bölümünde
ise pas ve kondisyon çalışması yaptı.

20 Ekim Pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği - SAİ Kayseri Erciyesspor mücadelesi saat
19.00’da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9006.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Agü’de Avrupa Gençlik Bilgilendirme Haftası
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Fabrikası tarafından 13-19 Ekim tarihlerinde
bilgilendirme faaliyeti düzenlenecek.AGÜ Dil Okulu’nda gerçekleşecek bilgilendirme
faaliyetlerinde öğrencilerin eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Fabrikası tarafından 13-19 Ekim tarihlerinde
bilgilendirme faaliyeti düzenlenecek. AGÜ Dil Okulu’nda gerçekleşecek bilgilendirme
faaliyetlerinde öğrencilerin eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve Avrupa
faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi verilecek.Avrupa`da 33 farklı ülkede 4000`den noktada
ve Türkiye`de 68 ilde 139 temas noktası ile eş zamanlı olarak yürütülecek bilgilendirme
faaliyetlerinde slogan “Harekete Geçme Zamanı-Time to Move” olacak.Etkinlik, Mesleki
Yeterlilik Kurumu, Ulusal Europass Merkezi uzmanlarının katılımı ile 14 Ekim Salı günü
13.00`te düzenlenecek.AGÜ öğrencilerinin yanısıra Kayseri`li gençlerde programlara
katılabilecek.Erasmus hakkında bilgi verilecekAyrıca, 15 Ekim Çarşamba günü saat 13.00`te
düzenlenecek bilgilendirme toplantısı ile gençlere Erasmus+ ile Avrupa Fırsatları hakkında
bilgilendirme yapılacak.AGÜ Gençlik Fabrikası Eurodesk Bilgilendirme ofisi, 13-19 Ekim
tarihleri arasında ofiste yüz yüze bilgilendirme yanı sıra telefon ve e-posta ile soru cevaplama
hizmetleri verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9007.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

3 Otomobil Birbirine Girdi: 3 Yaralı
Kayseri’de 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi
yaralandı.Kaza, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y.
yönetimindeki 38 PC 038 plakalı otomobil önündeki aracın durması ile beraber...
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Kayseri’de 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. yönetimindeki
38 PC 038 plakalı otomobil önündeki aracın durması ile beraber aniden frene basınca, aynı
şeritten gelen A.H. yönetimindeki 35 KRP 06 plakalı otomobil ve E.K. yönetimindeki 38 VZ
634 kamyonet çarpıştı. Kazada, 35 KRP 06 plakalı otomobilde bulunan K.H., A.H. ve E.H.
yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde
üzerinde olası bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemleri aldı.
Kazaya karışan araçlar çekici ile kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9008.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayseri’nin Tanıtımına Devam
Kayseri Valiliği’nin ilin tanıtımına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında Alman
turizmcilerin ardından bu kez yerli turizmciler 3 günlüğüne kente geldi. Sektörün önde gelen
firmalarının temsilcilerinden oluşan turizm heyeti,...
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Kayseri Valiliği’nin ilin tanıtımına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında Alman
turizmcilerin ardından bu kez yerli turizmciler 3 günlüğüne kente geldi. Sektörün önde gelen
firmalarının temsilcilerinden oluşan turizm heyeti, Valilikçe hazırlanan “Kayseri Yürüyüş
Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi” doğrultusunda yerinde incelemeler yapıp, söz ve yazı ile
Kayseri’nin tanıtımına katkı sağlayacaklar.
Vali Orhan Düzgün, turizm gazetecileri, tur operatörleri ve TURSAB temsilcilerinde oluşan
heyetle programın ilk gününde kahvaltıda buluştu. Taş evleri ve yer altı şehirleri ile ünlü,
medeniyetlere ev sahipliği yapmış Talas ilçesinde turizmcileri ağırlayan Vali Düzgün, tur
operatörleri, seyahat acenteleri, işletmeciler ve sektör yazarlarından oluşan heyetle yakından
ilgilendi.
Konuklarına, “Sizleri Kayseri’de görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu” ifade ederek
konuşmasına başlayan Vali Düzgün, Kayseri’nin turizm bakımından gelişmeyi hak eden bir
kent olduğunu söyledi.
“İnfo Tur” programı kapsamında Kayseri’yi gezecek misafirlerin, 3 günün sonunda
Kayseri’nin turizm potansiyelini yerinde görüp, bu hakkı teslim edeceğine yürekten inandığını
kaydeden Vali Düzgün, Kayseri’nin turizm bakımından gelişmesi için Kalkınma Ajansı,
Kaymakamlıklar, Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile yakın bir çalışma içerisinde
olduklarını belirtti.
Turizm değerlerinin ve kültür varlıklarının tanıtımının son derece önemli olduğuna işaret eden
Vali Düzgün, “Talas’tan başlayarak Kayseri’nin değişik bölgelerini, doğal ve kültür
varlıklarını sizlere göstermeye gayret göstereceğiz. Bu konuda Kültür ve Turizm

Müdürlüğü’nden arkadaşlarımız sizlere rehberlik yapacaklar. Ayrıca, ilçelerde de
Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımız da mümkün olduğunca sizlere eşlik edecekler.
Kayseri’de kaldığınız süre içerisinde verimli ve güzel bir zaman geçirmenizi arzu ediyoruz.
Çünkü ne kadar güzel anılarla buradan ayrılırsanız, bu anılarınız o kadar güzel bir şekilde
yazıya, söze dökülecektir” diye konuştu.
Kayseri’nin aslında çok zengin bir tarihe sahip olduğunu, içinde bulundukları tarihi Okutan
Konağı’nın da bunun güzel bir örneği olduğunu belirten Vali Düzgün, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürü iken konağın restorasyonu için dönemin belediye başkanı ile yoğun
bir mesai harcadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:
“Bunun gibi tarihi yapılarımızı restore ederek sayılarını hızla artırmamız ve kültür turizminin
hizmetine sunmanız gerekiyor. Bu yönde de çalışmalar var. Büyükşehir Belediyemiz
tarafından kültür hayatımıza kazandırılmak üzere olan Kayseri Mahallesi bunun güzel
örneklerinden. Talas’taki Ali Saip Paşa Sokağı da kültür turizminin hizmetine sunuldu.
Programınız bugün Talas’tan başlıyor. Soğanlı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultansazlığı Milli
Parkı, Aladağlar, Erciyes ve İncesu’daki kervansaray başta olmak üzere pek çok kültür
varlıkları ile doğal güzellikleri yerinde göreceksiniz.”
Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl
Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel
Sekreteri Fatih Gavgacı ile TÜRSAB Erciyes Yürütme Kurulu Başkanı Fatih Özköse’nin de
katıldığı kahvaltının devamında Vali Düzgün, turizmciler ile Kayseri’nin turizmine ilişkin
sohbet etti.
Kayseri Valiliği’nin öncülüğünde kente davet edilen alanında tecrübeli ve deneyimli 20’yi
aşkın sektör temsilcisi info tur kapsamında 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik bölgelerini
yerinde görecek. Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi hazırlayıcıları Ersin
Demirel ve Atıl Ulaş Cüce de heyete detaylı bilgiler sunup, tanıtım yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9009.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Annesini Öldüren Zanlıya Müebbet Hapis
Cezası Verildi
Kayseri’de 2013 yılında annesini 100 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Soner K.’ya
yapılan yargılama sonrasında müebbet hapis cezası verildi.3. AĞır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada tutuklu sanık Soner K. hazır bulundu....
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Kayseri’de 2013 yılında annesini 100 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Soner K.’ya
yapılan yargılama sonrasında müebbet hapis cezası verildi.
3. AĞır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Soner K. hazır bulundu. Yapılan
yargılamada daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyen Soner K.’ya mahkeme
heyeti, "Canavarca hisle kasten adam öldürmek" suçundan yargılanan Soner K.’ya önce
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, sanık Soner K.’nın duruşmadaki iyi hali
de gözönüne alınarak müebbet hapis cezasına çevrildi.

24.09.2013 günü Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Server Sokak’ta meydana gelen
olayda Soner K. annesi Neriman K.’yı 100 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Soner K.
komşularının ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekiplerinin, elindeki kanlı bıçağı fark
etmesi sonrasında yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Neriman K.’nın yapılan otopsisinde, vücudunda irili ufaklı 100 bıçak darbesi tespit edilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9010.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

İl Başkanı Mete Eke, Büyükşehir Belediye
Meclis Üyeleri İle Toplantı Yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, her ay
gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile toplantılarının bir yenisini daha
gerçekleştirdi.Ülke gündemi ve Kayseri gündeminin görüşüldüğü...
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Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, her ay
gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile toplantılarının bir yenisini daha
gerçekleştirdi.
Ülke gündemi ve Kayseri gündeminin görüşüldüğü toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket
Partisi İl Başkanı Mete Eke, halkın oyları ile Büyükşehir Belediye Meclisine seçilen meclis
üyelerin halkı ve hakkı gözeterek çalışmalar yaptığına canı gönülden inandığını belirterek,
Kayseri’ye yakışan hizmetlerinde altında Milliyetçi Hareket Partisi imzasının bulunduğunu
belirtti.
İl Başkanı Eke yerel gündem ile alakalı şehrin huzuru, mutluluğu ve refahı konusunda
çalışmalar yapıyor, meclis üyelerimizle fikir alışverişi yapıyoruz” dedi.
Halkın 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde verdiği oylarla Kayseri’de ana muhalefet
görevini Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına verdiğini ifade eden İl Başkanı Eke, bütün parti
kadrolarında olduğu gibi belediye meclis üyelerinin de sorumluluğunun bilincinde olduğunu,
bu sebeple de her ay bir araya gelerek Kayseri halkının menfaatleri konusunda kararlar
alınması için istişareler yaptıklarını söyledi.
Ülke gündemi ile alakalı da kısa bir değerlendirmede bulunan İl Başkanı Eke, ülkenin zor bir
dönemden geçtiğini vatandaşların sağduyulu olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9011.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Melikgazi’de Spor Herkes İçin
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “En büyük zenginlik sağlıktır. O neden
ile Melikgazi ilçemizde, hemşerilerimize nefes aldıracak, spor aktivitelerini rahatça
yapabileceği, arkadaşları ile oturup sohbet edebileceği, çocukların...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “En büyük zenginlik sağlıktır. O neden
ile Melikgazi ilçemizde, hemşerilerimize nefes aldıracak, spor aktivitelerini rahatça
yapabileceği, arkadaşları ile oturup sohbet edebileceği, çocukların gönüllerince oyunlar
oynayabilecekleri parklar kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz” dedi.
Melikgazi Belediyesince hizmete sunulan çok amaçlı ve büyük ölçekli parklarla örnek
alındığını ve vatandaşlarca takdir edildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
Parkların 12 ay boyunca hizmet verdiğini, koşu yolları, fitness, egzersiz ve dinlenme
alanlarıyla spor merkezlerini aratmadığını, Melikgazililerin sağlık için parklara yoğun ilgi
gösterdiğini kaydetti.
Melikgazililerin sabahın erken saatlerinde spor yaptığı parkların, dört mevsim hizmet
verdiğini, parklarda her yaş gurubunun keyifli vakit geçirebildiğini ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, herkesin spor yapması için gerekli alt yapıyı hazırladıklarını ve her yaş
gurubu için spor imkânı tanıdıklarını söyledi.
Özellikle sabah sporu yapan Melikgazililer ise “Melikgazi’yi doğa harikası haline getiren,
bizler için sosyal yaşam alanlarını çoğaltan, sağlığımızı düşünen ve nefes alabileceğimiz
parkları çoğaltan başkanımıza teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’ye, insanlara nefes aldıracak, spor aktivitelerinin
yapılacağı, oturup sohbet edeceği, çocukların gönüllerince oyunlar oynayacağı parklar
kazandırdıklarını ve kazandırmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9012.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

20 Madde Tek Tek Oylanarak Karar Verildi
Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2014
yılı Ekim ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 2’ ek olmak üzere toplam 32
gündem maddesi görüşüldü.5 mali, 11 idari ve 14 imar konusu…Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2014
yılı Ekim ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 2’ ek olmak üzere toplam 32
gündem maddesi görüşüldü. 5 mali, 11 idari ve 14 imar konusu…Melikgazi Belediye Meclisi
Ekim ayı olağan toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 20
madde tek tek oylanırken, 14 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildiKesintisiz
enerji ve aktarımı için 7 mahalleye 15 trafo binası…Meclis gündeminde 5 mali, 11 idari ve 16
imar konusunu bulunduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediye
Meclisi olarak bu toplantı da mali, idari ve imar konuları görüşüldüğü gibi aynı zamanda
sağlık, spor, tarih mekanlar, eğitim gibi konulardaki hizmet ve yatırımlarda görüşülmüştür.
Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları ile ilçemizin sosyal, kültürel ve imarlı gelişimine katı
sağlamakta için almış olduğu kararlar ile yönlendirmektedir. Bu mecliste 2015 yılı
performans programı görülmüş ve detaylı inceleme için ilgili komisyona havale edilmiştir“
dedi.Meclis üyeleri e-belediye istemi ileMelikgazi belediyesinde iş ve işlemlerin bilgisayar ile
yapıldığını bu çalışmaların meclis çalışmalarında kullanıldığı bu bakımdan Meclisin daha
etkin ve verimli bir çalışma sergilediğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, alınan
kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak yaşanabilir ve modern bir Melikgazi için
Meclis üyeleri ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9013.html
Erişim Tarihi: 14.10.2014

Kayseri Kitap Fuarı 17 Ekimde Açılacak
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 17-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kayseri
Kitap Fuarı ile ilgili, Fuar Genel Koordinatörü Remzi ÇAYIR gazetemize konuştu. Remzi
Çayır, fuarın açılışına 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılacağını söyledi.
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Kayseri’de ilk defa bir kitap fuarı gerçekleştirdiklerini belirten Çayır: “ Geniş kitlelere kitap
ulaştırmak ve kitap sevgisini tüm insanlara aşılamak için bu tür kitap fuarları organize
ediyoruz. Türkiye bazında 12, Kayseri’de ise 1.sini gerçekleştireceğimiz Kayseri Kitap
Fuarında bir birinden değerli yazarlar ile okurları bir araya getireceğiz. Bu sayede Kayserili
kardeşlerimiz kitaplarını okuduğu yazarlar ile bire bir muhabbet etme olanağı bulacaklar. Bu
buluşmalar milletimizin kaynaşması ve bir bütün halinde yaşaması için çok önemlidir. Bu tür
kültürel faaliyetler gelenek haline gelebilecek etkinliklerdir. Bu nedenle kitap fuarlarının ülke
genelinde devamlı yapılan bir program olmasını arzuluyoruz. Kitap fuarımız her yaştaki
kişiye hitap edebilmektedir. Bundan dolayı tüm Kayseri halkını aileleriyle birlikte kitap
fuarına gelmelerini bekliyoruz.” dedi.
Abdullah Gül, Memleketinde Kitaplarını İmzalayacak
Kitap Fuarına katılacaklar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ünde yer aldığını
belirten Çayır şöyle konuştu: “ Herhangi bir aksilik olmaz ise fuarımıza 11.
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’de katılacak. Gül, fuarda okurları için kitaplarını
imzalayacak”.17- 26 Ekim tarihleri arasında, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde
gerçekleşecek olan kitap fuarında Abdurrahman Dilipak, Bahattin Karakoç, Sinan Yağmur,
Beşir Ayvazoğlu, Mustafa Armağan, İhsan Eliaçık, Sadettin Ustaosmanoğlu.. gibi ünlü
yazarlar okurlarıyla buluşacak.
Haber-Foto: Veli GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9014.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Sam Kaçtı, Boydak Hala Susuyor?
Leman Sam, her fırsatta İslam dinini ve Müslümanlığı aşağılıyor. Ancak kızı Şevval Sam ve
kendisi, Cemaat'in en büyük finansörlerinden biri olan Boydak Holding’in reklam filmlerinde
boy gösteriyor.
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‘’HÂLÂ SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM’’
Onca tepkiyi görmezden gelen Sam, söylediği sözlerin arkasında olduğunu belirterek bir kez
daha tepki topladı. Leman Sam, konuyla ilgili şu sözleri sarf etti; “Bir kere şunu söylemek
istiyorum, kendimi savunmak için herhangi bir şey söylemeyeceğim çünkü savunulacak hiçbir
şey yok. Hâlâ sözlerimin arkasındayım. Onu bir görüntünün üzerine yazmıştım, yazdığım
tweet’in Kurban Bayramı’yla alakası yoktu ama Kurban Bayramı’ndaki görüntülerden sonra
da yazardım muhtemelen.’’
ŞEVVAL SAM ANNESİNİ SAVUNMUŞTU
Leman Sam’ın açıklamalarının ardından annesinin arkasında duran Şevval Sam, kurban
ibadetinden bir ıstırap olarak bahsetmiş ve özrü kabahatinden büyük yorumlarının
yapılmasına neden olmuştu. Annesinin İslam’a küfürlerine sahip çıkan Şevval Sam,

muhafazakârların sırtından para kazanan Boydak grubunun zengin ettiği reklam yüzü, ancak
bunca yaşanana rağmen Boydak grubu hala sessizliğini koruyor.
NİHAT DOĞAN’A YAPILAN NEDEN SAM AİLESİNE YAPILMIYOR
Boydak Holding daha önce adı skandallara karışan sanatçı Nihat Doğan ile olan 1 milyon
dolarlık reklam anlaşmasını iptal etmişti. Türk toplumunu karşısına alan Sam ailesine
gösterilen müsamaha ise herkesi şaşırtıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9015.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kaski’ye Vatandaştan Nazar Boncuğu
Daha önce yaşanan bir çok aksaklık ile gündeme gelen Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi
(KASKİ) çalışanlarına Tomarzalı vatandaşlar nazar boncuğu taktı.
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Yaz aylarında birçok bölgede yaşanan su sıkıntısı ile gündeme gelen Kaski Tomarzalı
vatandaşlar tarafından ödüllendirilirdi. Yeni şehircilik yasası ile Büyükşehir sınırlarına dâhil
olan Tomarza ilçesinde Kaski çalışanlarına yoğun uğraşları nedeniyle vatandaşlar tarafında
nazar boncuğu takıldı.
Yapılan çalışmalar nedeniyle vatandaşların takdirini toplayan Kaski, başta ilçe merkezi olmak
üzere birçok mahalle ve köyde yaptığı yenileme, iyileştirme ve yeni hat çalışmalarıyla
vatandaşların yüzünü güldürdü. İlçede kısa sürede başarılı çalışmalara imza atan Kaski
ekipleri vatandaşlar tarafından özverili çalışmaları nedeniyle nazar boncuğu takılarak
ödüllendirilirdi.
Vatandaşlar yapılan çalışmalarda çok emekleri olduğunu söyledikleri Kaski ekiplerinin bu
ödülü hak ettiklerini ifade ettiler.
MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9016.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Anayurt’ta Şüpheli Paket Paniği
Kayseri Anayurt’ta bulunan otobüs durağındaki şüpheli pakete kısa süreli paniğe yol açtı.
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Anayurt’ta sabah saatlerinde otobüs durağındaki şüpheli bir paket paniğe neden oldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine, polis, önce caddeyi trafiğe kapattı, ardından paketin bulunduğu
bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında
paketi, kontrol ettikten sonra ekip aracına götürdü. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol
trafiğe açıldı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9017.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kafasına İnşaat Malzemesi Düşen İşçi
Yaralandı
Kayseri’de kafasına inşaat malzemesi düşen bir işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Nuri Has
Has Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaatta çalışan Yavuz S.’nin başına şantiye içerisinde
bulunduğu zaman inşaat malzemesi düştü....
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Kayseri’de kafasına inşaat malzemesi düşen bir işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Nuri Has
Has Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaatta çalışan Yavuz S.’nin başına şantiye içerisinde
bulunduğu zaman inşaat malzemesi düştü. Aldığı darbe ile yaralanan Yavuz S., olay yerine
gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına
alındı.Yavuz S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9018.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Belsin Kapalı Semt Pazar Yeri Ve Sosyal Yaşam
Proje Yarışması Sonuçlandı
Melikgazi Belediyesi olarak Bel-Sin Kapalı Semt pazaryerinde yen bir çalışma yaparak
çevresi ile bütünlük sağlayan çok amaçlı ve büyük ölçekli tesis inşa edileceğini hatırlatan
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bunun...
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Melikgazi Belediyesi olarak Bel-Sin Kapalı Semt pazaryerinde yen bir çalışma yaparak
çevresi ile bütünlük sağlayan çok amaçlı ve büyük ölçekli tesis inşa edileceğini hatırlatan
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bunun için açılan proje yarışmasının
sonuçlandığını ancak ilk üç proje için de referandum yapılacağını söyledi.
Kayseri Mimarlar Odası ile ortak yürütülen çalışma ile 7 mahallesi bulunan Belsin’de bir
bölgenin bütünsel planlamasının yapıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kapalı
semt pazaryeri, çevresindeki park, işyerleri, ticaret merkezleri ile ortak değerlendirildiğini
kaydetti. İlçe sınırları içerisinde haftanın 7 gününde 27 ayrı Semt Pazar kurulduğunu ifade
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak 75 bin nüfusu ile birçok
ilden daha fazla nüfusa sahip BelSin bölgesinde bulunan Kapalı Semt Pazaryerinin çevresi ile
bütünleşen bir yapıya dönüştürülecektir. Bu amaç ile proje yarışması düzenlenmiş olup
sonuçları açıklandı. Ama iş bunun ile bitmiyor şimdide dereceye giren ilk üç eser
referanduma sunulacaktır. 45 eserin yer aldığı yarışma da ilk üç eser bölge halkının
beğenisine ve isteğini sunulacaktır. Melikgazi Belediyesinin örnek çalışması ile Semt
Pazaryerleri haftanın bir günü semt Pazar yeridir. Diğer günler kapalı otopark, kapalı
basketbol ve spor sahası, toplantı ve düğün alanı, kurban kesim yeri, taziye alanıdır. Ayrıca bu
pazaryerinin yanına muhtar evi, zabıta birimi, kurs ve derslikler ile fitness salonu bulunan
alanlar oluşturulmaktadır. Bu çalışma Bel-Sin Kapalı Semt Pazaryerinde de uygulanacaktır“
dedi.
Yarışmaya katılan tüm projelerin birbirinden değerli olduğunu ve katılımcılara teşekkür
ettiğini bildiren Başkan Büyükkılıç, bu çalışma ile bir meslek odası ile birlikte çalışmanın
güzel bir örneğinin sergilendiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9019.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Hacılar Belediye Başkanı Ekici’den Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Kösedağ’a Ziyaret
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ’ı ziyaret etti.Yapılan ziyarette konuşan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici,
"Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin beyi başkanlık görevine...
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Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ’ı ziyaret etti.
Yapılan ziyarette konuşan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, "Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Metin beyi başkanlık görevine seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum.
Yapacağınız hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler siyasiler ve belediye
başkanları olarak basın ile her zaman iç içeyiz. Bizim yaptığımız faaliyetleri halkımıza
duyuran sizlersiniz. Bu açıdan sizlere teşekkür ediyorum. Bizlerde biliyorsunuz bu
çalışmalarımızda verdiğimiz seçim vaatlerini bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz" diye
konuştu.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, "Hacılar Belediyesi olarak sizde
yoğun bir çalışma temposundasınız. Bu açıdan yapacağınız çalışmalarınızda başarılar
diliyorum. Bugün yaptığınız bu ziyaretten dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9020.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

79 Yaşında Örnek İş Adamı
Kayseri’nin hayırsever iş adamlarından olan Yılmaz Akansu ilerlemiş yaşına rağmen iş ve
işçiye verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

14 Ekim 2014 Salı 15:57

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görsel ve uygulamalı eğitime katılan Yılmaz Akansu 79
yaşında bu eğitime katılarak örnek bir işveren olduğunu gösterdi. İşçi ve işverenin katılımı ile

gerçekleştirilen Akansu Cam Tic. ve San A.Ş. Detüm’ de konuşan hayırsever iş adamı Yılmaz
Akansu, ‘’her işçi kendi ailemin bir ferdi gibidir’’ dedi.
İş güvenliğinin önemine vurgu yapan Akansu,’’ acı olayların yaşanmaması için hepimizin
kurallara uyması gerekiyor. Önceliğimiz her zaman bünyemizde çalışan işçilerimizdir bu
yüzden onların eğitimi için elimizden geleni yapacağız’’ diye konuştu.
Gerek iş dünyasında gerekse eğitim alanında sayısız yatırımlara imza atan Akansu, ülke
ekonomisindeki iyi gidişata dikkat çekerek, gelişen Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak
için her ferdin üzerine düşen vazifeleri yapması gerektiğini belirtti.
Haber: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9021.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

İspanyol Laura Hicholls Agü Spor’da
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin başarılı ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi
Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı’nın (AGÜ Spor) yeni transferi sağlık
kontrolünden geçti.Memorial Kayseri Hastanesi’nde yapılan sağlık...
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin başarılı ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi
Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı’nın (AGÜ Spor) yeni transferi sağlık
kontrolünden geçti.
Memorial Kayseri Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolüne gelen İspanyol oyuncu Laura
Nicholls Gonzalez, AGÜ Spor İdari Menajeri Merim Moldobaeva ve takım fizyoterapisti
Atalay Özen eşlik etti.
Kırmızı-beyazlı oyuncu Laura Nicholls, kontrollerde kan örneği verdikten sonra göz, kulakburun-boğaz, ortopedi, göğüs hastalıkları ve genel cerrahi, polikliniklerinde muayene edildi.
Yapılan kontrollerde yeni transferler ispanyol basketbolcu Laura Nicholls Gonzalez’in sağlık
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Akciğer röntgenleri de çekilen başarılı basketbolcu Nicholls, son olarak eforlu EKG testine
girdi.
2014-2015 sezonunun ve AGÜ Spor’un tecrübeli oyuncusu Nicholls’ın kontroller sırasında
oldukça neşeli olduğu gözlendi.
Ayrıca, Laura Nicholls Gonzalez’in, ikinci yıl opsiyonu kulüpte olmak kaydıyla 1+1 yıl
sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Dünya Şampiyonası’nda formasını giydiği İspanya Milli Takımı’nın ikinciliğinde payı olan
ve 2013 Avrup Şampiyonasında da şampiyonluk yaşayan 1989 doğumlu 1.89 boyundaki
Laura Nicholls Gonzalez, yaptığı açıklamada, Türkiye Kadın Basketbol Ligi’ni yakından
takip ettiğini belirterek, AGÜ Spor’a transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Nicholls, Dünya Şampiyonası’nda çok iyi bir performans sergilediğini ve bunun meyvesini
milli takımlarının ikinciliğiyle tüm dünyaya duyurduklarını ifade etti.
Türk mutfağını çok sevdiğini ve Kayseri mantısını da daha önce yediğini anlatan Nicholls,
‘’AGÜ Spor’un daha başarılı olması için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Dünya
Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı forması giyen Sanders ile tanıştım. Diğer takım
arkadaşlarımla da çok kısa sürede uyum sağlayacağımı düşünüyorum’’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9022.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayseri Şeker’de Teknik Heyetin İstifası Kabul
Edildi
Türkiye 3. Lig 3.Grup’ta mücadele veren Kayseri Şekerspor Erzin Belediye Spor
müsabakasının 1-0 lık yenilgiyle kapanması sonucu teknik heyet istifa etti.Kayseri
Şekerspor’un Genel Menajeri Taşkın Mert, Teknik Direktör Şener Akay ve yardımcı...
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Türkiye 3. Lig 3.Grup’ta mücadele veren Kayseri Şekerspor Erzin Belediye Spor
müsabakasının 1-0 lık yenilgiyle kapanması sonucu teknik heyet istifa etti.
Kayseri Şekerspor’un Genel Menajeri Taşkın Mert, Teknik Direktör Şener Akay ve yardımcı
antrenörlerin istifasını görüşmek üzere Kulüp binasında toplanan Kulüp yönetimi istifaları
kabul ederken, antrenörlük görevi alt yapı antrenörlerinden Tugay Aydemir’e verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9023.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası
Vali Orhan Düzgün, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Ali Maraşlıgil
ve Müftü Yardımcıları ile ilçe müftülerini kabul ederek, haftalarını kutladı.Vali Düzgün,
makamında gerçekleşen kabulde, şehir kültürünün...
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2 Kilo 730 Gram Esrar Ele Geçirildi
Kayseri’de, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada 2 kilo
730 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz
hafta Perşembe günü Kaçakçılık ve Organize...
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Kayseri’de, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada 2 kilo
730 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya D 300
Karayolu üzeri uygulama noktasında 34 plakalı bir araç durdurularak yapılan aramada arka
koltuk altında 2 kilo 730 gram gelen esrar maddesi ele geçirildiği ve araç içerisinde bulunan
E.B. ve C.S. şahısların yakalandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, yakalan E.B. ve C.S.’nin ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve
Nakletmek’ suçundan işlem yapılarak, tutuklandığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9025.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Forum Kayseri’de Alışveriş Modanın Başkenti
Milano’ya Seyahat Kazandırdı
Kayseri ve çevre illerde yaşayanların buluşma noktası olan Forum Kayseri’nin şanslı bir
ziyaretçisi, çift kişilik Milano seyahati kazandı.22 Eylül - 12 Ekim 2014 tarihleri arasında
Forum Kayseri’den 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak katılma...
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Kayseri ve çevre illerde yaşayanların buluşma noktası olan Forum Kayseri’nin şanslı bir
ziyaretçisi, çift kişilik Milano seyahati kazandı.
22 Eylül - 12 Ekim 2014 tarihleri arasında Forum Kayseri’den 100 TL ve üzeri alışveriş
yaparak katılma hakkı kazanılan kampanya, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. 2 gece

3 gün, çift kişilik Milano seyahatini kazanan Levent İvecan isimli talihli oldu. 19 Nisan
Cumartesi günü saat 13:00’de başlayan çekiliş, Milli Piyango ve Noter huzurunda tüm
ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirildi.Forum Kayseri, her zaman gerçekleştirdiği
kampanyaları ile ziyaretçilerine kazandırmaya devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9026.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Müftülükten Başkan Çelik’e Cami Teşekkürü
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kabe’nin bir şubesi olan camilerin temizliğine
büyük önem verdiklerini söyledi.Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kocasinan İlçe
Müftüsü Yahya Çankaya ve beraberindeki heyet Başkan Mustafa...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kabe’nin bir şubesi olan camilerin temizliğine
büyük önem verdiklerini söyledi.Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kocasinan İlçe
Müftüsü Yahya Çankaya ve beraberindeki heyet Başkan Mustafa Çelik’i makamında ziyaret
ederek camiler için yaptıkları hizmet ve destekten dolayı teşekkür etti. Camilerin
Müslümanlar için Kabe’nin bir şubesi olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Cami; günde 5,
haftada bir, yılda iki kez değişik periyotlarda bir araya geldiğimiz, toplandığımız kutsal
yerlerdir. Camiler hepimizin mekanıdır. Dolayısıyla bu mekanlar için yapılacak her işte
birlikte çalışmamız gerekiyor. Belediye olarak üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapmaya
hazırız. İnsanların sürekli ve yoğun olarak kullandığı camilerin temizliğine büyük önem
veriyoruz. Camilerimizin temizliğiyle ilgili Cami Temizleme Ekipleri oluşturduk.
Vatandaşımız bu çalışmalarımızdan çok memnun olduğunu söylüyor ve bize de dua ediyor”
dedi. Çelik ayrıca, "Müftülük olarak yapacağınız etkinliklere katılmaya gayret edeceğim.
Özellikle kan verme etkinliğinize destek vereceğim. Gençlerimiz ve kadınlarımızın eğitimi
başta olmak üzere her türlü etkinliğe de destek vermeye hazırız” şeklinde konuştu.Camilerin
temizliği konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür eden Kocasinan
İlçe Müftüsü Yahya Çankaya hafta boyunca yapılacak etkinlikler konusunda da bilgiler verdi.
Yahya Çankaya şöyle konuştu, ’’2014-2015 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası
dolayısıyla Kocasinan İlçe Müftülüğü olarak bazı etkinlikler yapacağız. Maksadımız,
vatandaşlarımıza camilerimizin fonksiyonlarını bir kez daha hatırlatmak. Bu yılki ana
temamız ‘Cami ve Gençlik’ olarak belirlendi. Camiler Haftası boyunca Kızılay ile birlikte kan
verme kampanyası da düzenleyeceğiz. Camilerin temizliği konusunda gösterdiğiniz
hassasiyetten dolayı sizi ve ekibinizi kutluyor, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ziyaret
sonrası Kocasinan Müftüsü Yahya Çankaya Başkan Çelik’e çiçek takdim etti. Başkan Çelik,
misafir heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9027.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Minik Öğrenciler Mendil Kapmaca Oyununda
Kıyasıya Yarıştı
Amatör sporlara ilgiyi artırmak, halkı sporun her branşıyla tanıştırmak gençleri küçük
yaşlarda spor kanalize edebilmek amacıyla yurt genelinde düzenlenen Amatör Spor Haftası
etkinlikleri start aldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü...
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Amatör sporlara ilgiyi artırmak, halkı sporun her branşıyla tanıştırmak gençleri küçük
yaşlarda spor kanalize edebilmek amacıyla yurt genelinde düzenlenen Amatör Spor Haftası
etkinlikleri start aldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen toplam 23 farklı branşta
sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Düzenlenen faaliyetler çerçevesinde
düzenlenen geleneksel çocuk oyunları müsabakalarında, Hacılar Bekir Boydak İlk Öğretim
Okulu öğrencileri mendil kapmaca, tombik gibi oyunlarda karşı karşıya geldi.
Hacılar Bekir Boydak İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen oyunlara Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’de katılırken, oyunlarda oldukça zevkli ve
çekişmeli dakikalar yaşandı. İl Müdürü Eskici Geleneksel Çocuk Oyunları faaliyetlerine
verdikleri destek ve gösterdikleri ilgiden dolayı öğretmenlere ve eğitim camiasına teşekkür
ederek, dereceye giren takım sporcularına kupalarını takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9028.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayseri’nin Harikası
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilip hayata geçirilen, Türkiye’nin en
büyük sosyal ve spor aktivite merkezi Anadolu Harikalar Diyarı, açıldığı günden bu yana
ziyaretçi akınına uğruyor. Eğlence ve Oyun Parkı, Buz...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilip hayata geçirilen, Türkiye’nin en

büyük sosyal ve spor aktivite merkezi Anadolu Harikalar Diyarı, açıldığı günden bu yana
ziyaretçi akınına uğruyor. Eğlence ve Oyun Parkı, Buz Pateni Pisti, Su Kayağı Parkı, Spor
Tesisleri, Lazer Oyunları Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Binicilik Tesisleri, Sosyal Tesisler,
Hobi Bahçeleri ve Bilim Merkezi olmak üzere 10 farklı etkinlikle Türkiye’nin en büyük
tematik parkı olan Harikalar Diyarı’nın ziyaretçi sayısı yaklaşık 3 milyon 200 bine ulaştı.
700 bin metrekare üzerine kurulan ve Avrupa’nın sayılı parkları arasına giren Anadolu
Harikalar Diyarı Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırmış olduğu asırlık
hizmetlerden biri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin ortaya koyduğu
’Ufuktaki Kent Kayseri’ vizyonunun ’Turizmde Kayseri’ başlığının, Erciyes ve Kültür Yolu
ile birlikte en önemli ayaklarından biri olan Anadolu Harikalar Diyarı, Kayseri’nin sosyal,
sportif ve ekonomi hayatına büyük canlılık kattı.
"EN BÜYÜK İLGİ HAYVANAT BAHÇESİ’NE"
Anadolu Harikalar Diyarı’nın 10 farklı etkinlik alanından biri olan Hayvanat Bahçesi özellikle
çocukların büyük ilgisini çekiyor. Hayvanat Bahçesi’nde 171 türden 2 bin 50 hayvan
bulunuyor. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren ziyaretçi kabulüne başlayan Hayvanat
Bahçesi’ni bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi gezdi. Tam teşekküllü bir ’yabani
hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezi’, ’çocuk hayvanat bahçesi’, ’üretimhane’ gibi
üniteleri de bulunan Hayvanat Bahçesi, misafir ettiği hayvanlara, doğal ortamlarına uygun
barınma imkanı sunuyor. Hayvanat Bahçesi ayrıca hayvan sağlığı için de önemli bir merkez
haline geldi. Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bugüne kadar yüzlerce
hayvan tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
"EĞLENCE PARKI’NIN ZİYARETÇİSİ BİR MİLYONU AŞTI"
Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde yer alan Eğlence ve Oyun Parkı da özellikle gençlerin
büyük ilgisiyle karşılaştı. Teknolojik olarak üst standartlardaki oyun gruplarının yanı sıra,
korku tünelleri, animasyonlar, Roller-Coaster, Discovery, Super Jumper gibi 30 farklı
aktivitenin bulunduğu Eğlence Parkı’nı bugüne kadar 1 milyon kişi ziyaret etti.
"SU SPORLARI İLE TANIŞTIRDI"
Anadolu Harikalar Diyarı’nın kurulmasıyla Kayserililer su sporları ile tanıştı. Harikalar
Diyarı’nın etkinlik alanlarından biri olan Su Kayağı Parkı su sporları yapma imkanı sağlarken,
farklı mimarisi ile dikkat çeken Buz Pisti, buz pateni severlerin ilgi odağı haline geldi. Buz
Pistinden bugüne kadar 90 bin 458 kişi faydalandı. Su Kayağı Parkı da yine binlerce kişiyi su
sporları ile tanıştırdı. Ayrıca Harikalar Diyarı içinde yer alan spor tesisleri de yüzlerce
karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Harikalar Diyarı içindeki
spor tesislerinde açılan yaz spor okullarından binlerce öğrenci buz pateni öğrenme imkanı
buldu.
"HOBİ BAHÇESİ FAALİYETTE"
Kayseri’de yaşayan ve yaşadıkları mekanlar itibarı ile doğa ile iç içe olma fırsatı bulamayan
emeklilerimiz için şehrin farklı bölgelerindeki hobi bahçelerine Harikalar Diyarı içindeki hobi
bahçesi de eklendi. 120 metrekarelik toplam 458 adet hobi bahçesi emeklilerimiz için önemli
bir hizmet alanı haline geldi.
"ADADA DÜĞÜN, GÖL KENARINDA YEMEK"
Anadolu Harikalar Diyarı Kayserililere Sukaypark Adasında düğün ya da hafta sonları
kahvaltı, göl kenarında yemek gibi imkanlar da sundu. Harikalar Diyarı içindeki sosyal
tesislerden yaklaşık 500 bin kişi yararlandı. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 200 bini kişiyi
misafir eden Harikalar Diyarı Kayseri’nin sosyal ve sportif hayatına yeni bir boyut kazandırdı.
"BİLİM MERKEZİ KURULUYOR"
TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile kurulmakta olan Bilim Merkezi Anadolu
Harikalar Diyarı’nın en ilgi çekici etkinlik alanlarından biri haline gelecek. Toplam 55 bin m²
alana inşa edilen Bilim Merkezi, beş duyuya hitap eden deneysel ve uygulamalı eğitimlerin
yapılabildiği laboratuvarlar, planetaryum, sergi ve konferans salonları, kütüphane gibi

bölümlerden oluşacak. Her yaştan ziyaretçinin bilime merakını uyandıracak olan Bilim
Merkezi, bilimi teoriden pratiğe dönüştürerek, geleceğin bilim adamlarını yetiştiren bir mekan
olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9029.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

İmarlı Gelişmenin Ve Ekonomik Kalkınmanın
Göstergesi, ’elektrik Trafoları’
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir şehrin imarlı, planlı ve sağlık
yapılaşması ile ekonomik kalkınmasının en büyük göstergesinin enerji kullanımındaki limitler
olduğunu bildirdi.Enerji kullanımının bir toplum...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir şehrin imarlı, planlı ve sağlık
yapılaşması ile ekonomik kalkınmasının en büyük göstergesinin enerji kullanımındaki limitler
olduğunu bildirdi.
Enerji kullanımının bir toplum için ekonomik kalkınmışlığı ile direkt olarak bağlantılı
olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu nedeni ile bir şehirde kesintisiz, sürekli
ve düzenli bir elektrik aktarımının, ulaşımının ve kesintisiz olmasının son derece önemli
olduğunu kaydetti. Melikgazi belediyesi olarak 81 mahalle de kesintisiz bir enerji aktarımı
için elektrik trafoları için yer tahsis ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
şunları söyledi:
"Melikgazi büyüyor ve gelişiyor. Ancak bu planlı ve düzenli bir büyüme ve gelişmedir.
Gecekondu yapılmamaktadır. Kentsel dönüşüm ile şehrimiz modern yapılara yaşanabilir
mahallelere kavuşmuştur. Her geçen gün planlı bir şekilde büyüyen Melikgazi de ekonomik
gelişmişlik sağlanmaktadır. Bir şehrin enerji aktarımı ve harcaması o şehrin kalkınmışlığının
göstergesidir. Bu nedeni ile enerjiye büyük önem veriyoruz. Son olarak Hunat, Yeniköy,
Becen, Hürriyet, Esentepe ve Anbar Mahallerinde olmak üzere toplam 15 ayrı alanda elektrik
trafo binası için arsa tahsisinde bulunduk. Melikgazi Belediyesi olarak enerji aktarımı ile hem
binaların, evlerin, parkların aydınlatmasının sürekliğini sağlıyor hem de bu semtlerde bulunan
sanayi ve KOBİ tesislerin üretimine katkı sağlayarak ekonomiye güç katıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9030.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Soğuk Havalar İçin Hazırlanan Karışım, ’kış
Çayı’
Kayseri’de bitkisel ürünler satan Mehmet Kepez, havaların soğuması ile beraber artan
hastalıklara 9 bitkinin karışımı ile yapılan kış çayının faydalı olduğunu söyledi.Karışımın
faydaları hakkında bilgiler veren aktar Mehmet Kepez,...
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Kayseri’de bitkisel ürünler satan Mehmet Kepez, havaların soğuması ile beraber artan
hastalıklara 9 bitkinin karışımı ile yapılan kış çayının faydalı olduğunu söyledi.Karışımın
faydaları hakkında bilgiler veren aktar Mehmet Kepez, "Bitki çayı olarak hazırladığımız
yaklaşık 7-8 yıldır yaptığımız özel bir karışım var. Kışın soğuk algınlığı, öksürük, balgam
söktürücü olarak kullanılır ve metabolizmayı güçlendiren bitkilerle hazırladığımız nadide bir
çay karışımı. Genelde soğuk algınlığı, astım , bronşit, vücudun direncini arttırmaya yönelik ve
öksürüğü kesici diye adlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.Karışımın içeriği hakkında da
bilgiler veren Kepez, "Tam 12 çeşit bitki karıştırıyoruz. Bunların içerisinde nar çiçeği,
zerdeçal, zencefil, havlucan, tarçın, karanfil, ıhlamur, adaçayı, papatya, yasemin çiçeği
bitkilerini karıştırarak elde ediyoruz. Bu karışımdan oldukça etki görüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9031.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Tartıştığı Kişinin Evini Ateşe Verdi
Kayseri’de tartıştığı kişinin evini ateşe veren zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Kadılı Mahallesinde meydana gelen
olayda M.G. ile Ş.U. arasında tartışma çıktığı...
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Kayseri’de tartıştığı kişinin evini ateşe veren zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına
alındı. Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Kadılı Mahallesinde meydana gelen
olayda M.G. ile Ş.U. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışma sonrasında M.G.’nin,

Ş.U.’ya ait evi yaktığı bildirildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken,
yapılan incelemelerde evde yaklaşık 5 bin TL maddi zarar meydana geldiği belirlendi.
Yetkililer, olay sonrasında yakalanarak gözaltına alınan M.G.’nin hakkında yapılan
soruşturma sonrasında serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9032.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Dedesinin Türeği İle Kendini Vurdu
Kayseri’de dedesinin tüfeği ile oynayan bir çocuk, kendini vurdu.Edinilen bilgiye göre,
Mimarsinan Kasabası’nda hayvan otlatan dedesinin yanına giden H.O. (13), burada dedesinin
tüfeği ile oynamaya başladı. Tüfekle oynadığı esnada tetiği...
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Kayseri’de dedesinin tüfeği ile oynayan bir çocuk, kendini vurdu.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Kasabası’nda hayvan otlatan dedesinin yanına giden H.O.
(13), burada dedesinin tüfeği ile oynamaya başladı. Tüfekle oynadığı esnada tetiği çeken
H.O., kolundan yaralandı. Ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne
getirilen H.O., tedavi altına alındı.
H.O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayl ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9033.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Mantar Yiyen Bir Kişi Zehirlendi
Kayseri’de mantar yiyen bir kişi zehirlendi.Edinlen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı
Pusatlı Mahallesi’nde C.C.’nin evlerinin bahçesinde bulduğu mantardan yediği ve
zehirlendiği öğrenildi. Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.C.’nin...
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Kayseri’de mantar yiyen bir kişi zehirlendi.

Edinlen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi’nde C.C.’nin evlerinin
bahçesinde bulduğu mantardan yediği ve zehirlendiği öğrenildi. Tomarza Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan C.C.’nin yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9034.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

“gülük Cami Melikgazi Korusumasında”
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon
yaptıklarını ve bu çalışmanın başta vatandaşlar olmak üzere...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon
yaptıklarını ve bu çalışmanın başta vatandaşlar olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşça takdir
edildiğini bildirdi.
Melikgazi Belediyesinin Çağırağa Konağı onarımı ile başlatmış olduğunu tarihi mekanları
onarım günümüz hizmetine sunma çalışmasının şimdiye kadar 14 eser de daha
gerçekleştirdiğini şimdi sıranın Gülük cami ve çevresindeki yapılara geldiğini belirten Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içersinde yer alan tarihi
yapıların sahiplenilerek onarıldığını sonuç ta ise gelecek kuşaklara Anadolu’nun tapusu olarak
miras bırakıldığı kaydetti.
Anadolu’nun tapuları sayılan eserler korumaya alınıyor…
Gülük Mahallesinde yer alan Gülük Cami çevresinde düzenleme yapılacağını ve burada yer
alan GÜLÜK HAMAMI’nın aslına uygun onarılarak günümüz kültür hizmetine sunulacağını
ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları onarıyor ve günümüz hizmetine sunuyoruz.
Böylece hem tarihi yapılarımızı sahipleniyor hem de gelecek kuşaklara miras bırakıyoruz.
Çağırağa konağı ile işe başladık ve şu anda 14 eseri onararak günümüze kazandırdık.
Çağırağa konağı çalışması hem Cumhurbaşkanlığı, hem Tarihi Kentler Birliği hem de Kültür
Bakanlığınca ödüllendirildik. Şimdi de Gülük Hamamını onarmak için proje hazırladık.
Bildiğiniz üzere 1210 yılında toplam alanı 530 m2 olarak inşa edilen Gülük Camisi,
Medresesi, Çeşmesi ve hamamı zaman içerisinde yıkılmaya yüz tutmuş hatta hamam
tamamen yıkılarak harabeye dönmüştür. Şimdi Melikgazi olarak bu külliyeti bir bütün
içerisinde çevre düzenlemesi ve Kayseri kültür Yolu projesi kapsamında Hamamı onaracağız.
Yapı bir bütün olarak hizmet verecek olup bu eşsiz tarihi yapı külliyatını gelecek kuşaklara
aktaracağız“
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Gülük Hamamı ile proje çalışmasına başlanıldığını ve
önümüzdeki yıl tamamlanarak hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9035.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

‘cami Ve Gençlik’ Semineri
Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftüsü Ali Maraşlıgil
tarafından din görevlilerine ‘Cami ve Gençlik’ konulu seminer düzenlendi.Melikgazi
Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, İl Müftüsü...
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftüsü Ali Maraşlıgil
tarafından din görevlilerine ‘Cami ve Gençlik’ konulu seminer düzenlendi.
Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil,
müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, müezzinler ve imamlar katıldı. Seminerde konuşan İl
Müftüsü Ali Maraşlıgil, “Bu sene seçilen tema gençliktir. Tabi bunu klasik manada olmaması
gerekiyor. Yani gençlik camilere namaza gelsin, hedef bu değil. Gençler zaten camiye her gün
geliyor. Camiler ve camideki görevliler, gençlere karşı görevlerini ifa etsinler. İşin altında bu
mana var. Bazı konularda Türkiye’de ki dini hayatın incelenmesi bakımından, başarılarımız
var ama bazı konularımızda da eksilerimiz var” dedi.
Maraşlıgil ayrıca, “Gençliğimizin yüzde 47’si Kur’an-ı Kerimi Arapçasından okuyabiliyor.
Bu çok güzel bir başarıdır. İmamlarımızın, müezzinlerimizin ve Kur’an kursu
yöneticilerimizin bir başarısıdır. Orucuna sağlam bir gençlik var, bayram namazına sağlam bir
gençlik var fakat 5 vakit namazda zafiyet olan bir gençlik var. Bunları camiye gelip
gelmemeleri ile ölçmüyoruz, namaz kılıp kılmamaları ile ölçüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9036.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Talas bulvarı üzerinde 38 RZ 505 plakalı otomobil ile 38 ZV
360 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil...
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Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Talas bulvarı üzerinde 38 RZ 505 plakalı otomobil ile 38 ZV 360 plakalı
otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil yoldan çıkarak reklam direğine çarptı.
Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yerine sevk edilen
itfaiye ekipleri de yangın çıkma ihtimaline karşılık otomobilde soğutma çalışması yaptı.
Kazanın ardından yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9038.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Otobüsün Metrelerce Sürüklediği Yaşlı Adam
Hastanelik Oldu
Kayseri’de bir halk otobüsüne bineceği sırada otobüsün hareket etmesi sonucu, yaşlı bir adam
metrelerce sürüklenerek yaralandı ve hastanelik oldu.Edinilen bilgiye göre, Yeni Şehir
Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde halk otobüsünün durağa...
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Kayseri’de bir halk otobüsüne bineceği sırada otobüsün hareket etmesi sonucu, yaşlı bir adam
metrelerce sürüklenerek yaralandı ve hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre, Yeni Şehir
Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde halk otobüsünün durağa yaklaşmasıyla otobüse binmeye
çalışan İzzet. Y.(67) otobüsün kapısına sıkışarak metrelerce sürüklendi. Otobüsün durmasıyla
kapı arasına sıkışıp metrelerce sürüklenen yaşlı adam olay yerine çağrılan 112 ekibinin
müdahalesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü olay
yerinde yaşlı adamı teselli ederek özür diledikten sonra yoluna devam ettiği öğrenilirken,
hastaneye kaldırılan İzzet. Y’nin durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9039.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Ağabeyi Yanında Can Verdi
Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken, 3
kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olduğu iddia edilen Murat B.,
Mehmet B., Hacı M. K. ve Mehmet Ü. Melikgazi ilçesi Gesi mevkiinde...
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Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken, 3
kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olduğu iddia edilen Murat B., Mehmet B., Hacı M.
K. ve Mehmet Ü. Melikgazi ilçesi Gesi mevkiinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan kavgada
Murat B., H.M.K. ve M.Ü. bıçakla yaralandı.
Yaralı Murat B., ağabeyi Mehmet B. ile birlikte 38 BL 320 plakalı otomobille olay yerinden
uzaklaşırken Mehmet Ü. yanında bulundurduğu silahla otomobili taradı. Otomobile 3 kurşun
isabet ederken, kurşunların isabet ettiği Mehmet B. yaralandı. Murat B., otomobil ile yaklaşık
3 kilometre gittikten sonra İldem’de bulunan bir benzin istasyonuna gelerek yardım istedi.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri
çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet B.’nin
hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırılarak tedavi altına alınan Murat B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan olayda yaralanan Mehmet Ü., diğer yaralı Hacı M. K.’yi Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne bıraktıktan sonra otomobiliyle kaçtı. Polis ekipleri tarafından cinayet
şüphelisi olarak kısa sürede yakalanan Mehmet Ü., Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
getirilerek jandarma ekiplerine teslim etti.
Mehmet B.’nin cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere
morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9040.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayseri Şeker’e Fransız Pmc Ouvrıe
Firmasından Üst Düzey Ziyaretçiler
Fransa’da 1889 yılından beri faaliyet göstermekte olan ve 37 ülkede hizmet veren PMC
Ouvrıe firması Genel Müdürü Cristian Reuland, Pazarlama Sorumlusu Oliver Reuland
Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ederek yetkililerle görüştü.Şeker ve...
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Fransa’da 1889 yılından beri faaliyet göstermekte olan ve 37 ülkede hizmet veren PMC
Ouvrıe firması Genel Müdürü Cristian Reuland, Pazarlama Sorumlusu Oliver Reuland
Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ederek yetkililerle görüştü.
Şeker ve su arıtımı gibi pek çok sektörde köpük kesici ve köpük önleyici ürünleri ile,
endüstriyel alana hizmet sunmakta olan PMC Ouvrıe firmasının Kayseri şeker Fabrikası
ziyaretinde PMC Ouvrıe firmasının Türkiye temsilcisi Abaci Group Genel Müdürü Tufan
Abacı, Genel Koordinatörü Mehmet Suner, Teknik Satış Müdürü Hasan Kılıç, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdür yardımcıları ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Kayseri Şeker Fabrikasının yurt içi ve yurt dışı hizmet aldığı firmalar ve çalışma şartları
hakkında ziyaretçileri bilgilendiren Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli,
Kayseri Şeker’in Türkiye Şeker sektöründeki yeri ve Türkiye’de şeker sektörünü önemli
derecede etkileyecek olan 2017 hedeflerini açıkladı.
PMC Ouvrıe firması Genel Müdürü Cristian Reuland ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada
Kayseri Şeker Fabrikasının Türk Şeker Sektöründeki yerinin her geçen gün arttığını ve
gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9041.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Dr. Öksüzkaya İl Sağlık Müdürlüğü Görevini
Dr. Kılıç’a Devretti
İl Sağlık Müdürlüğü görevi sona eren Dr. Ahmet Öksüzkaya, görevini Dr. İsmail Kılıç’a
devretti.12.12.2011 tarihinden itibaren İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr.Ahmet
Öksüzkaya 09.10.2014 tarihinde görevi Dr. İsmail Kılıç’a...
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İl Sağlık Müdürlüğü görevi sona eren Dr. Ahmet Öksüzkaya, görevini Dr. İsmail Kılıç’a
devretti.
12.12.2011 tarihinden itibaren İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr.Ahmet Öksüzkaya
09.10.2014 tarihinde görevi Dr. İsmail Kılıç’a devir etti. Öncesinde Halk Sağlığı Müdür
Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Kılıç düzenlenen devir teslim töreninde Dr. Öksüzkaya’ya
şimdiye kadar verdiği emeklerden ötürü teşekkür etti. Dr. Öksüzkaya da görevi devralan Dr.
İsmail Kılıç’a başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9042.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Sarıoğlan’da Maus Uygulaması
Sarıoğlan ilçesinde, Kayseri Şeker Fabrikasına gönderilmek üzere söküm yapılan pancarlar,
yapılan anlaşma gereği Palas Nakliyeciler Kooperatifi tarafından alınan maus makinaları ile
yüklenerek Fabrikaya gönderilmeye başlanması üzerine...
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Sarıoğlan ilçesinde, Kayseri Şeker Fabrikasına gönderilmek üzere söküm yapılan pancarlar,
yapılan anlaşma gereği Palas Nakliyeciler Kooperatifi tarafından alınan maus makinaları ile
yüklenerek Fabrikaya gönderilmeye başlanması üzerine Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri çalışmaları yerinde inceledi. Sarıoğlan ilçesinde,
çalışmaya başlayan Maus makinaları sayesinde Nakliyeciler günde iki sefer yük almaktan
duydukları memnuniyeti dile getirdi. Palas Nakliyeciler kooperatifinin 80 kamyonuna iş
imkanı sağlamak amacıyla 2 adet maus makinası alan Palas Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı
İsmail Çatalkaya, "Uygulamadan dolayı çiftçi de kazanıyor biz nakliyeciler de kazanıyoruz.
Fabrika da kazanıyor" dedi.7 yaşından beri pancar ekimi yaptığını belirten pancar ekicisi Ali
Bayraklı(57) maus makinası ile nakliyenin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, "35 dönüm pancar ekimi yaptım 270 ton pancar aldım 2 sefer su verdim, dekar
başına 8 ton pancar kaldırdım. Allah bereket versin" dedi.Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali
Osman Yıldız; "Çiftçinin bir yıl uğraştığı ürünün hasadı elbette bayram günüdür. Ben de
çiftçilik yaptım Türk çiftçisinin gelişen teknolojiyi yakından takip ettiğini görmek beni mutlu
etti. Çiftçimiz Avrupa seviyesine gelmiş . On yıl önce böyle bir gelişmeyi tarif etseler belki
inanmazdık gerçekten çok güzel gelişmeler olmuş buraya gelince gördüm maus makinası ile
çiftçimizin tanışmasında katkısı olanları tebrik ediyorum" diye konuştu.Sarıoğlan İlçesindeki
Pancar hasadı ve maus ile yükleme çalışmalarını da yerinde inceleyen Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Maus makinası kullanılması
suretiyle günde 80 kamyon ile iki bin ton nakliye yapan Palas Nakliyeciler kooperatifi
Başkanı İsmail Çatalkaya ve nakliyecileri tebrik etti. Akay, "Bu işte en büyük pay nakliye
Kooperatiflerimizindir kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Geçen yıl nakliye
kooperatifimizin maus makinası bir adetti bu sene iki oldu. Biz istiyoruz ki pancar tamamen
tarlada temizlenip fabrikaya öyle gelsin. Yavaş yavaş o noktaya doğru gidiliyor. Sabah dolu
giden kamyonlar ikinci sefere gelmişler. Kamyon yüklenmiş, fabrikaya gitmiş ve fabrikada
boşaltma yapmış geri gelmiş. Bizim istediğimiz sistem işte bu, randevulu sistemin faydası işte
bu. Kamyoncu günde iki sefer yapıyorsa kazanıyor demektir. Kamyon iki gün fabrikada
yatarsa Kamyoncuya da yazık olur, çiftçiye de, fabrikaya da herkese yazık olur. Bu işin
gerçek kahramanı nakliyecilerdir" ifadesinde bulundu.Pancar Hasadı günleri tarla
ziyaretlerine Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli, Genel Müdür Yardımcısı Osman Canıtez, Ziraat Müdürleri ve Bölge Müdürleri ile
diğer yetkililer de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9043.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Vodafone’dan Kayseri’ye 15 Milyon Tl’lik
Yatırım
Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında Türkiye’nin uçtan uca dijital kalkınmasını hedefleyen
Vodafone’nun son 3 yılda Kayseri’ye gerçekleştirdiği yatırımlar 15 milyon TL’ye ulaştı.
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Türkiye için daha iyi bir gelecek hedefiyle başlattığı “Dijital Dönüşüm Hareketi”
kapsamında teknoloji, hizmet ve sosyal yatırımlarını aralıksız sürdüren Vodafone, bu vizyon
çerçevesinde Kayseri’de gerçekleştirdiği yatırımlarını açıkladı. Vodafone Türkiye İcra
Kurulu Başkan Yardımcıları M. Sinan Kızıldağ ve Engin Aksoy, Kayseri’de basın
mensuplarıyla bir araya gelerek, Vodafone Türkiye’nin Kayseri’deki yatırımları ve iş
dünyasına yönelik çözümleri hakkında bilgi verdi.
Vodafone Türkiye’nin Kayseri yatırımlarını anlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, şunları söyledi:
“Türkiye’nin ikinci en büyük uluslararası doğrudan yatırımı olan Vodafone Türkiye’nin 2006
yılından bu yana satın alma dâhil toplam yatırımları 12 milyar TL’yi aştı. Kasım 2013’te
‘Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle Türkiye’de herkese ilham vermek’
misyonumuzla Dijital Dönüşüm Hareketi’ni ilan ettik. Vodafone Türkiye olarak, Anadolu’nun
sayılı ticaret ve sanayi merkezlerinden Kayseri’ye büyük önem veriyoruz. Kayserililere en
ileri mobil teknolojileri sunarak Kayseri ekonomisinin daha da güçlenmesine katkıda
bulunmayı önemsiyoruz. Kayseri halkı, teknolojiyi çok yakından takip ediyor. Kayseri’nin
1.295.355 milyonluk nüfusunun %78.3’ü mobil telefon abonesi. Biz de gerek Kayseri,
gerekse İç Anadolu Bölgesi’nde teknolojik altyapımızı güçlendirmek ve hizmet kalitemizi
sürekli artırabilmek için yatırımlar yapıyoruz. Son 3 yılda Kayseri’ye yaklaşık 15 milyon
TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Kayseri’deki mağazalarımıza da sürekli yatırım yapıyoruz. 7
yatırımcımızın bulunduğu Kayseri’de 33 mağazayla faaliyet gösteriyoruz. Kayseri’de toplam
605 kişiye istihdam sağlıyoruz. Vodafone Red Academy aracılığıyla, Kayseri’de faaliyet
gösteren bayi çalışanlarımız için perakende ve kurumsal bayi çalışanlarımız için ise kurumsal
müşteri yönetimi eğitimleri düzenledik.”
Kayseri’de sosyal yatırımlara da büyük önem verdiklerini vurgulayan Sinan Kızıldağ, “MEB
ve AÇEV işbirliğinde yürüttüğümüz "Geleceğe İlk Adım" projemiz kapsamında, Kayseri’de
12, İç Anadolu Bölgesi'nde 68 anasınıfımız bulunuyor. Projemiz kapsamında Kayseri’de
1.739, İç Anadolu Bölgesi'nde (13 il) 10.249 çocuğun kaliteli okul öncesi eğitim almasına
destek verdik. UNDP ve Habitat İçin Gençlik Derneği ile birlikte yürüttüğümüz "Bilgisayar
Bilmeyen Kalmayacak" projemiz kapsamında, Kayseri’de 9.003, İç Anadolu Bölgesi'nde
146.140 gencimize ücretsiz bilgisayar eğitimi sağladık” diye konuştu.
Kayserili şirketlerin dijital karnesi %46 çıktı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise, 2023’te 500 milyar
dolar ihracat hedefleyen Türkiye’nin rekabet gücüne güç katacak çözümlere odaklanması
gerektiğinin altını çizdi. Engin Aksoy, şunları kaydetti:
“İktisadi büyümenin itici gücünün de KOBİ’lerden geleceğine inanıyoruz. Değişimin
katalizörü KOBİ’lerimizin, attıkları adımlarla, sadece kendilerinin değil ülkemizin de kaderini
belirleyecek güce sahip olduklarını düşünüyoruz. KOBİ’lerden büyük işletmelerimize, tüm
şirketlerimizin ‘iş ortağı’ olarak Komple İletişim Hizmetleri çatısı altında pek çok ürün ve
servisi dünyanın son teknolojisiyle sunuyoruz. Şirketleri rekabette bir adım öteye taşıyacak
çözüm, teknolojiyi benimseme ve hızla dijitalleşme olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle,
Vodafone olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyoruz. Çünkü dijital
dönüşüm, iş dünyası için rekabet avantajı ve farklılaşmak demek. Türkiye’de işletmelerin
dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla geliştirdiğimiz Yarına Hazırım
Platformu’nu Temmuz itibariyle www.yarinahazirim.com adresi üzerinden hizmete açtık.
Accenture işbirliğiyle yürüttüğümüz araştırmada kısa sürede 600 işletmeye ulaştık.
Türkiye’de işletmelerin dijitalleşme endeksinin %48 olduğu sonucuna vardık. Yarına Hazırım
Platformu’nda Kayserili şirketlerin de dijitalleşme haritasını çıkardık. 162 Kayserili şirkete
ulaştık. Kayserili şirketlerin dijitalleşme endeksi %46 olarak ortaya
Yarına Hazırım Platformu ile işletmelerin dijitalleşme endekslerini ideal düzeye
yükseltmelerine de yardımcı olduklarını vurgulayan Engin Aksoy, “Bu platformla,
işletmelerin değişen iş dünyasında yarına ne kadar hazır olduklarını ücretsiz test ederken aynı
zamanda verimliliklerini artırmak için nelere ihtiyaçları olduğunu da anlamalarını sağlıyoruz.
Sadece kendi müşterilerimize hizmet vermiyoruz; müşterimiz olsun olmasın, Türkiye’deki
tüm işletmelerin dijitalleşme endeksini çıkarmaya yönelik bir platform sunuyoruz.
İşletmelerin dijitalleşmelerini artıracak çözümler finansal kârlılıklarına da olumlu katkı
sağlıyor. Tüm dünyada dijitalleşen işletmelere baktığımızda, bu işletmelerin kaynaklarını
artırmadan gelirlerini sektörlerinin %9 üzerinde büyüttüklerini, kârlılıklarının sektörlerinin
%26 üzerinde gerçekleştiğini, pazar değerlerinin sektörlerinin %12 üzerinde belirlendiğini
görüyoruz” dedi.
Şirketlerin dijital karnesi
Kayseri’deki şirketler var olan teknolojik çözümleri kullanmıyor. Kayseri’de Yarına Hazırım
Platformu’na katılan şirketlerden çıkan ilginç veriler şu şekilde:
·
Her 10 İşletmeden 5’si sahada araç kullanıyor. Ancak %60’ı araçlarını takip etmiyor.
·
Her 10 İşletmeden 5’sinin sahada ekibi var. Ancak %70’i ekipleri arasında iletişim
sağlayacak teknolojileri kullanmıyor.
·
Her 10 İşletmeden 5’si müşterilerine tanıtım faaliyetlerine ihtiyaç duyuyor. Ancak bu
işletmelerin %60’i bu ihtiyacına yardımcı olacak teknolojileri kullanmıyor.
·
Her 10 işletmeden 4’ünün işyeri dışında tahsilat yaparak müşterileriline kolay ödeme
yöntemi sunmaya ihtiyacı var. Ancak bu işletmelerin %60’ı yerinde tahsilat yapmalarını
sağlayacak Mobil pos çözümünü kullanmıyor
İşletmelere, endekslerini artırmak için önemli ipuçları verilecek
İşletmeler, Yarına Hazırım Platformu’ndaki uygulamayı kullanarak dijitalleşme endeksini ve
ihtiyaçlarını belirledikten sonra, isterlerse, verimliliklerini artıracak Vodafone İş Ortağım
çözümlerine ulaşabiliyorlar. Bu kapsamda, müşterinin ihtiyacını karşılamak üzere, Ekip
Yönetimi Çözümleri, Operasyonel Yönetim Çözümleri ve Müşteri Bağlılığı Çözümleri olmak
üzere 3 başlıkta toplanan Vodafone İş Ortağım çözümlerinden en uygun olanı öneriliyor.
Gülsan Gıda bir yılda %5 büyüdü
Gıda sektöründe faaliyet gösteren ve Meysu markasının da sahibi olan Gülsan Gıda’nın
dijitalleşme endeksi %100. Şirket, Vodafone Türkiye’nin Yarına Hazırım Platformu’yla
sunduğu toplu SMS gönderimi, Vodafone Locate ve araç takip hizmetlerini kullanarak
operasyonel verimliliğini ve rekabetçiliğini artırdı. İhracat kapasitesinde önemli büyüme

kaydeden Gülsan Gıda, 2012 ile 2013 yılları arasında %5 büyüdü. Vodafone toplu SMS ile
kampanyalarını ve özel günlerde tebrik mesajlarını müşterilerine ulaştıran şirketin satış
rakamları %16 arttı. Öte yandan, Vodafone araç takip sistemiyle saha ekiplerinin zamanı daha
iyi kullanması sonucu verimliliğini artıran şirket, müşterilerine ürün teslim süresini de %21
oranında kısalttı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9044.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayserililer En Çok Akıllı Telefonu Tercih
Ediyor
Kliksa, kayseri'nin online alışveriş haritasını açıkladı. Kliksa.com verilerine göre Kayserililer
en çok akıllı telefonu tercih ediyor.
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Sabancı Topluluğu’nun online alışveriş platformu Kliksa, Kayseri’nin online alışveriş
haritasını açıkladı. Kliksa.com verilerine göre, Kayserililer telefon, bilgisayar, TV ve görüntü
sistemleri, oto aksesuarları ve elektrikli ev aletleri kategorilerine yoğun rağbet gösteriyor.
Ürün bazında ise akıllı telefon, televizyon, USB bellek, tablet bilgisayar ve elektrikli süpürge
en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Kayseri’de online alışverişin büyük bölümü
sırasıyla Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi, Yahyalı, İncesu, Hacılar, Tomarza ve Pınarbaşı
ilçelerinde gerçekleşiyor.
Kayserililer en çok akıllı telefonu tercih ediyor
Kliksa.com verilerine göre Kayserili kadınlar; en çok akıllı telefon, televizyon, elektrikli
süpürge, tablet bilgisayar, notebook PC ve taşınabilir bilgisayar satın alırken, %38’i
alışverişini tek çekimle, %62’si ise taksitlendirerek gerçekleştiriyor. Erkekler ise sırasıyla
akıllı telefon, USB bellek, televizyon, tablet bilgisayar ve hafıza kartlarını tercih ediyor.
Kayserili erkeklerin %37’si alışverişini tek çekimle, %63’ü ise taksitlendirerek
gerçekleştiriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9045.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kocasinan Araç Filosunu Genişletiyor
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 700 bin
TL değerinde 3 yeni iş makinası satın aldıklarını söyledi.Belediye olarak altyapı çalışmalarına
ağırlık verdiklerini, bu çalışmalarda kullanılacak...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 700 bin
TL değerinde 3 yeni iş makinası satın aldıklarını söyledi.
Belediye olarak altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini, bu çalışmalarda kullanılacak araç
filosunu sürekli genişlettiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik; “Kocasinan Belediyesi
olarak yatırım yapmaya devam ediyoruz. Alanımız, yeni bağlanan mahallelerimizin de
artmasıyla genişlediği için altyapı çalışmalarımızda makine ve donanım eksikliklerimiz oldu.
Bunları gidermek adına çalışmalarımızı tamamladık. İkisi silindir biri yükleyici olmak üzere
toplam değeri 700 bin TL olan 3 yeni iş makinası satın aldık. Bu makinalarımızla birlikte
gerek asfalt gerekse diğer altyapı çalışmalarında kullanacağımız makine eksikliklerimizi de
gidermiş olduk. Buna rağmen makine ihtiyacımızın olması durumunda ise kiralama yoluyla
hemen kapatma yoluna gideceğiz” dedi.
Başkan Çelik daha sonra satın alınan yeni araçları yakından inceledi, test sürüşü yaptı.
Araçların son derece modern ve yeni donanımlara sahip, oldukça kullanışlı ve ergonomik
olarak dizayn edildiğine dikkat çeken Başkan Çelik, son üretim araçların kullanım
standartlarının da gelişmiş olduğunu belirtti.
İş makinalarının teknik özellikleri konusunda bilgiler veren Makina İkmal Bakım ve Onarım
Müdürü Gökhan Doruk; “3 iş makinamızın 2 tanesi 12 ton ağırlığındaki toprak silindirinden
oluşmaktadır. Bunlar aynı zamanda topraktaki sıkışmayı ölçebilen hassas, gelişmiş
teknolojiye sahip özellikli makinalardır. Diğer aracımız ise Beko Loder olarak
adlandırdığımız, özellikle kazı çalışmalarında kullanmayı planladığımız 1metreküp kova
kapasitesine sahip yükleyicimizdir. Hem kanal kazma işlerinde hem de yüklemelerde
kullanacağımız makinalarımız belediyemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9046.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Mimarsinan Bölgesi, Şirintepe Mahallesi’ne 6
Bin Ton Asfalt
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Bölgesi, Şirintepe
Mahallesinde yer alan MİM-SİN Konutları ile Yavuzselim mahallesi arasında yer alan yolda
genişletme ve düzenleme çalışmasını tamamladıklarını şu anda 1...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Bölgesi, Şirintepe
Mahallesinde yer alan MİM-SİN Konutları ile Yavuzselim mahallesi arasında yer alan yolda
genişletme ve düzenleme çalışmasını tamamladıklarını şu anda 1 cadde ile 4 sokakta yoğun
bir asfaltlama çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
Çevresi ve Doğası ile uyumlu çalışmalar
Yol genişletme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile 1 cadde ve 4 sokak ile
bunlara bağlantılı tüm yollarda asfalt çalışmasına başladıklarını hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, 1 cadde ile 4 sokak ve bunlara bağlantılı yollarda 10 bin ton alt yapı
malzemesi ile 6 bin ton asfalt kullanıldığını belirtti.
Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi
Melikgazili olmanın farklılığı
“Mimarsinan Bölgesi, Şirintepe mahallesi toplu konut alanların yapılması ile hem alan olarak
büyümüş hem de nüfusu artmıştır. Güvenli ve seri bir ulaşım için öncelikle imar planında yer
alan cadde ve sokaklar açılmaktadır. Artan nüfusa ve büyüyen alan neden ile mahallede
çevresi ile ve doğası ile uyumlu çalışmalar başlatılmıştır. Bu semte yer alan Ahmet Taner
Kışlalı Caddesi ile 2138, 2088, Hitit ve Kübra sokaklar ile bunlara bağlantılı tüm yollarda alt
yapı çalışmasını gerçekleştirdik. Şu anda asfaltlama çalışmasına başladık. Yol genişletme ve
çevre düzenleme, yaya yolu ile semt otopark yapımı sonrası Şirintepe Mahallesinin tüm
yolları asfaltlanacaktır. Bu çalışma esnasında diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma
yerine getirildi” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9047.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayseri’nin İhracat Hedefi 10 Milyar Dolar
Kayserili işadamları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘2023 İhracat Stratejisinde
Kayseri Değerlendirmesi’ konulu toplantısında hedeflerinin 10 milyar dolar ihracat olduğunu
belirtti.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından...
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Kayserili işadamları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘2023 İhracat Stratejisinde
Kayseri Değerlendirmesi’ konulu toplantısında hedeflerinin 10 milyar dolar ihracat olduğunu
belirtti.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘2023 İhracat Stratejisinde Kayseri
Değerlendirmesi’ konulu toplantı düzenlendi.Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda
düzenlenen toplantıya Ekonomi Müsteşarı İbrahim Şenel, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,
Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, AKİB Demir Çelik Başkanı Adnan
Ersoy Ulubaş, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Kayseri
Ticaret Odası Başkanvekili Ferhat Akmermer ve çok sayıda sanayici katıldı.
ULUBAŞ:
“İNŞALLAH
KAYSERİ’DE
10
MİLYAR
DOLAR
HEDEFİNİ
YAKALAYACAĞIZ”
Toplantıda konuşan AKİB Demir Çelik Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, “2023 yılı 500 milyar
dolar ihracat hedefini TİM kurmuştu. Bu devlet hedefi haline geldi. İnşallah bu hedef tutacak.
Bu hedefler kolay olmuyor. Kayseri 300 olan ihracatçısını bine yaklaştırdı. İnşallah
Kayseri’de 10 milyar dolar hedefini yakalayacağız. Türkiye açısından zor geçecek bir
dönemimiz var. Bizim büyük hedeflerimize ulaşmamızda bu Organize Sanayi Bölgesinin
canla başla katılmasının çok katkısı olacak” dedi.
HASYÜNCÜ: “ELEMAN ALMAK İÇİN FUARLAR AÇIYORUZ”
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, “1976 yılında kurulan
Organize Sanayi Bölgesi 38. yılını kutladı. Kayseri’nin sanayileşmesi 1950’li yıllarda başlar.
Bugün itibariyle bin 100 katılımcımız var. 60 bin üzerinde çalışan var. 1 milyar kilovatın
üzerinde enerji üretimi var. Artık Kayseri’de işsizlik yok. Eskiden gençlerimiz iş aramak için
kapı kapı dolaşırdı. Artık biz her yıl eleman almak için fuarlar açıyoruz. En büyük
ihtiyaçlarımızdan biri eleman ihtiyacı. Bununla ilgili Meslek Lisesi yaptırdık. Yine
Türkiye’de ilk defa endüstriyel tasarım merkezi yaparak üniversitemize hediye ettik” diye
konuştu.
AKMERMER’DEN 2023 HEDEFLERİ VURGUSU
Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Ferhat Akmermer ise, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş
yıl dönümü olan 2023 hedeflerinden bir tanesi de ihracatımızda ki 500 milyar dolarlık
seviyeye ulaşmak. Bu noktada Türkiye İhracatçılar Meclisinin TİM Akademi olarak yaptığı
çalışmayı bizde Kayseri Ticaret Odası olarak takdirle izliyoruz. Bu konuda bir çözüm ortağı
olarak çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9048.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

9 Yıllık Cinayeti Çözen Ekibe Başarı Belgesi
Verildi
Kayseri’de 9 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliği personeli ile Kocasinan, Melikgazi Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü’nde üstün başarı gösteren 21 personele başarı...
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Kayseri’de 9 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliği personeli ile Kocasinan, Melikgazi Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü’nde üstün başarı gösteren 21 personele başarı belgesi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında Kayseri Valisi Orhan Düzgün başkanlığında
Asayiş toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında Hizmet Binası Konferans Salonunda Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, Mit Bölge Başkanı Mehmet Ömer
Güleç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ ın katılımı ile ödül ve başarı belgesi takdim
töreni düzenlendi.
Törende; 12/09/2005 tarihinde Kazımkarabekir Mahallesi Star Sokak Akkaya bağları
mevkiinde, kuyu içerisinde teşhis edilemeyecek halde çürümüş ceset bulunması ve otopsi
neticesinde cesedin bir bayana ait olduğu ve kesici/delici alet ile öldürüldüğünün anlaşılması
üzerine; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği personeli tarafından yapılan teknik
ve saha çalışmalarında söz konusu cesedin Adana ilinden kayıp müracaatı bulunan H.A.
olduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde faillerin bulunmasıyla olay aydınlatıldı.
Ayrıca Merkez İlçeler, Kocasinan, Melikgazi Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğünde üstün başarı gösteren 21 personel ödül ve başarı belgesine layık görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9049.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Ethem Sancak’tan Çarpıcı Açıklamalar:
“darbeciler Sayesinde Adam Oldum”
İşadamı Ethem Sancak, Kayseri’de yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
Sancak, “Darbe yapanlardan Allah razı olmasın ama onlar sayesinde adam oldum”
dedi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘2023 İhracat Stratejisinde...
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İşadamı Ethem Sancak, Kayseri’de yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
Sancak, “Darbe yapanlardan Allah razı olmasın ama onlar sayesinde adam oldum” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘2023 İhracat Stratejisinde Kayseri
Değerlendirmesi’ konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Ekonomi Müsteşarı İbrahim Şenel,
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak,
AKİB Demir Çelik Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Hasyüncü, Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Ferhat Akmermer ve çok
sayıda sanayici katıldı.
“KAYSERİ’YE GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA ŞAPKA ÇIKARTTIM”
Toplantıda konuşan Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, “Çok heyecanlı bir
görev için buradayım. Sevgili başkanım tarafından tehlikeli bir göreve atılmış durumdayım.
Hacca gideceğim, onun coşkusu ve sevgisini yaşadığım bir zamanda başkan beni yakaladı.
Ben burada tereciye tere satacağım. Kayseri’ye her davet edildiğimde severek geldim. İlk
gelişim 1974 yılıydı. Kayserili sanayicilerimiz ile tanışma fırsatım oldu. Biliyorsunuz
Siirtliyim. Kayseri’ye girişimcilik konusunda Siirtli olarak şapka çıkarttım. Tarihimizle
övüneceğiz ama yetinmeyeceğiz. Bu bakış açısıyla geleceğimizi inşa edeceğiz. Dolayısıyla
ben Kayseri’ye her geldiğimde bir şeyler öğrenmeye geliyorum. TİM Akademi Başkanı beni
niye karşınıza dikti? Bugün benim geçmiş kısa hayatımda başarı örneği gördü ki beni
karşınıza dikti” diye konuştu.
“ALLAH YAPANLARDAN RAZI OLMASIN AMA DARBECİLER SAYESİNDE ADAM
OLDUM”
Sancak ayrıca, “Benim girişimcilik hayatım 1980’de başladı. Siirtliyim. 1954 doğumluyum.
Sağda solda Kayseri’ye, Bursa’ya, Kars’a, Tunceli’ye gittim. Gitmediğim yer kalmadı.
Darbecilerin bana faydası oldu. Allah yapanlardan razı olmasın. Ülkeye büyük zararları oldu.
Yüzlerce insanımızı astılar. Türkiye’nin en saygın gençleri kara toprağa girdi. Hala onların
ceremesini çekiyoruz. Böyle bir diktatörlük bana yaradı. Sayesinde adam oldum ama ülkeyi
mahvetti. İşe girmek zorunda kaldım. İşe girince de elim ekmek tutmaya başladı.
Girişimciliğe dönünce düzgün şeyler tespit ettik. Kısa zamanda 2 dünya markası ortaya
çıkarttık. Dünya markalarından birini 2 yıl önce sattığımda 20 bine yakın çalışanı ile 5,5
milyar dolar ciro yapıyordu. Bunu yaparken bir gerçekten hareket ettim. İlaç pazarına
girdiğimde çok dağınık bir yerel pazar vardı. Hizmeti müşterinin ayağına götürmezlerdi.
Türkiye’nin gelecekti stratejisine katkı sağlayacak bir şey yapmazlardı. Biz ‘hizmette sınır
tanımayacağız, pazarın her yerinde olacağız’ dedik. Eczacıların ayağına gidiyorduk. Bu

hedefleri koyarak bir strateji izledik. Bizi 6 yılda en büyük ilaç firması olmaya götürdü.
Buradaki ana yaklaşımımız ölçeği büyütmek. Bu milli ekonomiye 1 milyar dolar katma değer
sağlamıştı” dedi.
“BEN FELSEFEME UYGUN OLMAYAN İŞTE DURMAM”
“Bu süreci yürütürken tedavi hizmetlerine girelim diye düşündük” açıklamasını yapan
Sancak, “Biz çok şükür 2000’li yıllara geldiğimizde tıp sektöründe hekimlik açısından
dünyanın en iyileri arasına girmiştik. Bu gerçeklerden hareketle tedavi hizmetleri malzemesi
üretmeye karar verdik. ‘Bunu öğrenelim’ diye ortak aradık. Kayserili bir ortakla konuştuk
ama anlaşamadık. Sonra Karadenizli bir ortak bulduk. Bulmaz olaydık. Ben felsefeme uygun
olmayan işte durmam. Bu zulümdür. Benim felsefeme uygun olmaktan çıkınca ortaklarıma
sattık” ifadelerini kullandı.
“BİZ HALA ÇİFTÇİMİZİ DAM ALTI İNEKÇİLİĞE TEŞVİK EDİYORUZ”
Bir başka markanın doğuşuna vesile olduğunu belirten Sancak, “Bu tarım sektörüydü. Bir
türlü Kayserililer ile ortak olmayı beceremedim. Tarım işi çok hayati bir iş. Türkiye’nin
modernleşmesi, 500 milyar dolar hedefi yakalaması için tarımı köylülerin elinden alması
lazım. Yani köylüler kenti yapalım. Bunu biraz bilinçli yapmamız lazım. Biz hala çiftçimizi
dam altı inekçiliği teşvik ediyoruz. Tabi bunlar benim iddialarım. 60 milyar dolar gıda
üretiyoruz. Türkiye’de çok rahat 160 milyar dolar gıda üretebiliriz” diye konuştu.
“AMERİKA’DA TÜRKİYE’DEKİ KADAR PATRON YOK”
“Bu başarı örneklerim olmasaydı başkanım beni buraya çıkarmazdı” diyen Sancak,
“Amerika’da Türkiye’deki kadar patron yok. Amerika’da her kişi başına 1,5 araba düşüyor.
Türkiye’de bir kişiye 3 araba düşüyor. Amerika’da bu araçları tamir eden sayı 20, İstanbul’un
Çağlayan’ında 50 bin araba tamircisi var. Aslında batıktır ama patron gibi yaşıyor. Eczacılığa
bakacak olursak, 25 bin eczane var ve 25 bin eczacı patronu var. Amerika’da 151 bin eczane
var, eczane patronu sayısı 20. Orada zincirler var. Burada 40 bin liranın üzerine para kazanan
eczacı sayısı 500. En az 25 bin eczacının 10 bini batıktır. Amerika’da bir eczacının ayda 20
bin dolar geliri var. Amerika bu ölçeği genişletti” dedi.
“BÜYÜMEK İÇİN ORTAK OLMALIYIZ ORTAĞI OLMAYAN TEK GÜÇ ALLAH’TIR”
İhracat hedeflerini yakalamak için ölçeği büyütmek gerektiğini vurgulayan Sancak,” Bunu
büyütmek için ortak olmamız lazım. Böylece ortaklık sermayeyi büyütecek. 500 milyar dolar
ihracat hedefini gerçekleştirmek için önümüzdeki 20 yılda iddia sahibi olmamız için
girişimcilerin kayıt altına girmesi lazım. Türkiye’nin markalarla dünya pazarına girmesi
lazım. Dolayısıyla bu ortaklaşmayı devletinde desteklemesi lazım. Aynı işi yapanların
mutlaka ortak olması lazım. Ortağı olmayan tek güç Allah’tır. Bence aklımızı başımıza
toplayıp kendimize ortak arayalım” şeklinde konuştu.
TİM BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: “BİZ KAYSERİ’DEN ÇOK BÜYÜK ATILIMLAR
BEKLİYORUZ”
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaptığı konuşmada, “TİM Akademi olarak biz geçen yıl
26 sektörümüzü tek tek masaya yatırdık ve toplantı düzenledik. Bu yıl TİM Akademiyi
Anadolu’da yapma kararı aldık. İlk toplantıyı Gaziantep’te yaptık. İkincisini Kocaeli’de,
üçüncüsünü Konya’da ve bugünde Kayseri’deyiz. Aslında Kayseri deyince Kayseri’den çok
akla Kayserili geliyor. Kayseri deyince akla ticareti çok iyi bilen çok önemli girişimciler
geliyor. Bunu da ispat eden bir geçmiş var. Rol model olacak güzel bir geçmişi var.
Kayserinin ihracatı 1,8 milyar dolar. Bu bizim beklentimizin altında ama Türkiye
ortalamasının üzerinde. Biz Kayseri’den çok büyük atılımlar bekliyoruz. İhracatta en çok
çeşitliliğe sahip ikinci ilimiz. Patent başvurusu 55, alınan patent sayı 17” şeklinde konuştu.
EKONOMİ MÜSTEŞARI ŞENEL: “500 MİLYAR DOLAR HEDEF MUTLAKA
BAŞARILACAK BİR HEDEFTİR”
Ekonomi Müsteşarı İbrahim Şenel de, “Türkiye ihracatçılar Meclisi ile bundan birkaç yıl önce
tüm sektörlerin katılımı ile çalışmalar oluşturduk. Bu toplantıyı çok önemli olarak görüyorum.

İhracat ülkemiz açısından anahtar bir sözcük. Kimileri için 500 milyar dolar hedefi zor.
Bazıları için imkansız görülebilir. Geçtiğimiz döneme baktığımızda bunun zor olmadığı
görülebilir. 500 milyar dolar hedef mutlaka başarılacak bir hedeftir. Tabi bu bizim çalışma ve
gayretimiz olmadan başarılamaz. Bu strateji sadece temenniler stratejisi değildir. Bu bir
çalışma bütünüdür. Burada yapılacak her şey belirlenmiş, yol haritası çizilmiştir. Buna tüm
toplum olarak inanmalıyız. İnşallah önümüzdeki dönemde toplum olarak daha fazla çalışarak
bu hedefleri yakalayabiliriz” ifadelerini kullandı.
Şenel ayrıca, “Türkiye’nin menfaatlerini korumak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Pek çok
ülkeyle ticaret anlaşmaları yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. Biz bu süreçleri yaparken öte
yandan toplum olarak ihracat hedefine hep birlikte inanmalıyız. Türkiye’nin çevresinde
yaşanan olumsuz olaylar ekonomiyi olumsuz yönde etkiledi. Ancak her şeye rağmen
ihracatımız artmaya devam ediyor. Bunun önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
Kayseri olarak ne kadar söz söylense azdır. Kayseri’de ihracatçı sayısında büyük bir artış var.
Ben inanıyorum ki Kayseri 2023 vizyonu ile fark oluşturacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9050.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Mevlana Mahallesi’nde Modern Yollar
Talas’ın hızla büyüyen ve gelişen mahallelerinden Mevlana’da belediye ekipleri 21 metre
genişliğindeki alt yapısının tamamlandığı 2 caddede kaliteli asfaltın yer aldığı geniş ve
modern yol yapımına başladı.Karasu ve Papatya caddelerindeki...
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Talas’ın hızla büyüyen ve gelişen mahallelerinden Mevlana’da belediye ekipleri 21 metre
genişliğindeki alt yapısının tamamlandığı 2 caddede kaliteli asfaltın yer aldığı geniş ve
modern yol yapımına başladı.
Karasu ve Papatya caddelerindeki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, biri 2 kilometre diğeri 800 metre uzunluğundaki iki caddenin hızla
gelişen ve büyüyen Talas’ın modernliğine yakıştığını söyledi. Başkan Palancıoğlu, kıştan
önce asfalt sezonunu en iyi şekliyle tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bunun için
öncelikli ve ihtiyacın bulunduğu yerlerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu kapsamda
Karasu ve Papatya caddelerdeki çalışmalarımız modern Talas’a yakışacak kalitede sürüyor.
İmar yönünden hızla gelişen bu bölgemizdeki ulaşımı rahatlatacak bir yol." dedi.
Başkan Palancıoğlu, her türlü alt yapısının tamamlandığı caddelerdeki çalışmalarla ilgili
"Oldukça geniş, duble yapılan caddelerimizde kaldırım, refüj ve bordür çalışmaları da aynı
anda yapılarak ana arter görünümünde çok modern caddelerimiz oluyor. Emeği geçen
ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9051.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

‘’Canilere Af Yok ‘’
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel Kobani’yi bahane ederek ülkeyi ateşe veren ve
38 cana kıyan Vandallara acınmayacağını sert bir mesajla duyurdu.
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Koban’ide yaşanan olayları bahane ederek sokağa inen ve ülkeyi bir kaos ortamına
sürüklemek isteyen Vandallara tepki yağmaya devam ediyor. 11 Ekim tarihine kadar devam
eden olaylarda 2 Emniyet görevlisi şehit oldu. Çıkan çatışmalarda 5 örgüt mensubu ölü olarak
yakalandı. 275 kişi tutuklandı. 8 belediye binası 68 parti hizmet binası 161 emniyet binası 240
okul binası 2 bin 39 bina zarar gördü. Olaylarda 415 masum insan yaralanırken, insanlar
dindar oldukları için işkenceye maruz bırakıldılar.Olayların ardından başta siyasi aktörler
olmak üzere vatandaş ve sivil toplum kuruluşları yapılan sokağa inme çağrısı ve saldırganlığı
sert bir dille eleştirerek kınadılar. Yaşanan olaylara karışanlara ilişkin bir mesajda AK Parti
Kayseri Milletvekili yaşar karayelden geldi. Daha önce Bingöl de polislerimizi şehit eden
teröristlere yönelik sert bir mesaj yayınlayan Karayel,’’ Bingöl’deki menfur saldırıyı
gerçekleştiren PKK teröristlerini anında tespit ederek Geberten güvenlik güçlerimizi tebrik
ediyorum’’ demişti. Karayel sokak olaylarına karışanlara yönelik yaptığı açıklamada, ‘’
Bayrak ve Atatürk büstünü, Kızılay araçlarını 1113 kamu ve özel binayı,1177 kamu ve özel
araçlarını yakan,38 cana kıyan bu canilere af yok ‘’ dedi.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9052.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kent Konseyi’nde Seçimler Tamam
Kayseri Kent Konseyi’nin bir süre önce yaptığı genel kurulla göreve gelen Yürütme Kurulu
ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yürütme kurulu içindeki seçimler yapılarak çalışma
grupları belirlendi.Kent Konseyi Yürütme Kurulu...
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Kayseri Kent Konseyi’nin bir süre önce yaptığı genel kurulla göreve gelen Yürütme Kurulu
ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yürütme kurulu içindeki seçimler yapılarak çalışma
grupları belirlendi.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Hakan Mahiroğlu başkanlığında toplandı. Kent Konseyi
Başkanı Mahiroğlu toplantıyı açarken genel kurulda kendisine gösterilen teveccühten dolayı
bir kez daha teşekkür etti. Yürütme Kurulu Toplantısında ilk olarak Genel Sekreterlik seçimi
yapıldı. Kent Konseyi Genel Sekreterliğine oybirliği ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan seçildi. Kent Konseyi Yazmanı KAYİMDER
Başkanı Ali Aydın olurken, Kent Konseyi Sözcülüğüne Mimarlar Odası Başkanı Eda
Velibaşoğlu getirildi.
Toplantıda daha sonra çalışma grupları oluşturuldu. Görüşmeler sonucu Kent Konseyi çalışma
gruplarının; Ticaret ve Sanayi Çalışma Grubu, Kentsel Planlama ve Konut Çalışma Grubu,
Afetler ve Kriz Çalışma Grubu, Spor Çalışma Grubu, Engelliler ve Sosyal Dayanışma
Çalışma Grubu, Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu, Sağlık, Gıda ve Çevre Çalışma
Grubu ile Eğitim Çalışma Grubu şeklinde oluşmasına karar verildi.
Yürütme Kurulu toplantısında ayrıca, Kent Konseyine bağlı olarak görev yapacak Kadın ve
Gençlik Meclislerinin kurulmasına da karar verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9053.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürü Kamil
Akçadırcı:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Kamil Akçadırcı, 2014 yılında 11 bin 126 ürünün
denetlendiğini söyledi.Her yıl 13-19 Ekim tarihleri arasında kamuoyunda ürün güvenliği
bilinci oluşturmak amacıyla ’Ürün Güvenliği Haftası’nın...
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Kamil Akçadırcı, 2014 yılında 11 bin 126 ürünün
denetlendiğini söyledi.Her yıl 13-19 Ekim tarihleri arasında kamuoyunda ürün güvenliği
bilinci oluşturmak amacıyla ’Ürün Güvenliği Haftası’nın kutlanıldığını söyleyen Akçadırcı,
’’Hafta kapsamında tüketicilerde ürün güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Günümüzde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin
yürütülmesi en önemli kamu hizmetlerinden biri haline gelmiştir. Tüketicilerin sağlığını, can
ve mal güvenliğini korumak,piyasada güvenli ve teknik düzenlemesine uygun ürünlerin
bulunmasını sağlamak amacıyla günlük hayatta sıkça kullanılan, asansörler, elektrikli
ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, kazanlar, makineler, otomotiv, ayakkabılar, taşınabilir
basınçlı ekipmanlar ve tekstil ürünleri gibi bin 500’ü aşkın sanayi ürünün teknik
düzenlemelere uygun ve güvenli olarak üretilip üretilmediği, piyasaya arz öncesi piyasada ve
kullanımdayken bakanlığımız denetçilerince sürekli olarak denetlenmektedir. Ayrıca her türlü

ölçü ve ölçü aletleri vehazır ambalajlı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile Bakanlığımız
ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü gereği
akaryakıt ürünlerleri ve LPG denetimleride Bakanlığımız denetçilerince yapılmaktadır"
dedi.Akçadırcı, "İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen Piyasa Gözetim ve Denetimi faaliyetleri
kapsamında, 2014 yılında toplam 7 bin 842 ürün denetlenmiştir. Bu ürünlerden teknik
düzenlemelere aykırı olan ancak insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından tehdit
oluşturmayan 63 ürün üreticisine aykırılığın giderilmesi için süre verilmiştir. Bu süreçte 44
üründen güvensizlik şüphesi ile numune alınarak teste gönderilmiş, teste gönderilen ürünlerin
güvensizlik belirtisi taşımasından dolayı 4 firmaya ait ürüne piyasaya geçici arz yasağı
getirilmiştir. Bu ürünler içerisinden güvensiz olduğu test ve muayene işlemleri sonucunda
tespit edilen5 ürünün piyasaya arzı yasaklanmıştır.Test sonucunda teknik düzenlemesine
aykırı olduğu tespit edilen 3 ürün için üreticilere aykırılığın giderilmesi için süre verilmiştir.
Güvensiz olduğu tespit edilen 11 ürünle ilgili olarak gerekli işlemler yürütülmektedir.
Denetim sonucunda uygunsuz ürünler için 2014 yılında 104 bin 393 TL. idari para cezası
uygulanmıştır. İki firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmuştur" ifadelerini kullandu.Akçadırcı ayrıca, "2014 yılında ölçü ve ölçü aletleri
denetimi kapsamında tartı aletleri sayaçlar, taksimetre, malzeme ölçerler ve diğer ölçü
aletlerinden toplam 3217 adet ölçü aleti denetlenmiş, 6 ölçü aletinde uygunsuzluk tespit
edilmiş ve toplam 9 bin 126 TL idari para cezası uygulanmıştır. Hazır ambalajlanmış ürünlere
yönelik denetim faaliyetleri kapsamında 52 işyerinde 67 ürün denetimi yapılmıştır.
Denetimler sonucunda aykırılık tespit edilen 9 üründen 2 ürüne miktar eksikliğinden dolayı
toplam 3 bin 42 TL idari para cezası uygulanmıştır. 7 ürün için insan sağlığı, can ve mal
güvenliği bakımından risk oluşturmayan etiket bilgilerinin iliştirilmesi için süre verilmiştir.
Akaryakıt ürünlerine yönelik olarak 65 işyerinde 258 marker denetimi yapılmış ve herhangi
bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.3 LPG ikmal istasyonundan LPG numunesi alınarak teste
gönderilmiştir. Analiz sonuçları beklenilmektedir. Yapılan etkin piyasa gözetimi ve denetimi
mekanizması aracılığı ile üretici ve tüketici dengesini kurarak piyasanın disipline
edilmesi,piyasada sadece güvenli ürünlerin yer almasını sağlayarak tüketicilerin can ve mal
güvenliğinin korunması ve aynı zamanda üreticilerin kaliteli ve güvenli ürün üretiminin teşvik
edilmesi amaçlanmaktadır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9054.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Tema Kayseri Gevher Nesibe Anaokulu
Bahçesini Ağaçlandırdı
TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği ve Kayseri Gençlik Merkezi üyeleri Gevher Nesibe
Anaokulu bahçesine çeşitli türlerde tüplü fidan dikti.Öğrenci, öğretmen ve çevrecilerin
birlikte yaptığı etkinlikte minikler kendilerine gül bahçesi yaptı....
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TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği ve Kayseri Gençlik Merkezi üyeleri Gevher Nesibe
Anaokulu bahçesine çeşitli türlerde tüplü fidan dikti.
Öğrenci, öğretmen ve çevrecilerin birlikte yaptığı etkinlikte minikler kendilerine gül bahçesi
yaptı. Her bir sınıfın öğrencileri kendilerine ait gül fidanlarını toprakla buluşturdu. Gevher
Nesibe Anaokulu ve EKOY öğretmeni Gülşah Sargın, ’’Öğrencilerimizin ders aralarında daha
yeşil bir bahçede mutlu oyunlar oynamalarını temin etmek için bu çalışmayı yaptık. Okul
müdürümüze, fidan ve güller için destek olan İclal Duran hanıma, Kayseri TEMA üyelerine
ve Kayseri Gençlik Merkezi üyelerine teşekkür ederim’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9055.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayseri Serbest Bölgesi Anadolu’nun
Merkezinde Üretime Hazır
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi yönetim
kurulu olarak toplantı yaptıklarını ve Kayseri’nin ekonomisi, istihdamı ve bölgesel gelişimi
için bir dizi karar aldıklarını söyledi.Kayseri Serbest Bölgesi’nin...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi yönetim
kurulu olarak toplantı yaptıklarını ve Kayseri’nin ekonomisi, istihdamı ve bölgesel gelişimi
için bir dizi karar aldıklarını söyledi.
Kayseri Serbest Bölgesi’nin Mersin limanına 300 km uzaklıkta olduğunu ayrıca Kayseri
lojistik demiryoluna komşu olduğunu, her gün düzenli olarak kış aylarında 10 uçak yaz
aylarında daha fazla dış hat seferleri bulunduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye ve Kayseri
Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ’’İlk uçak fabrikamızın
merkezi Kayseridir. Milli bir yatırımın Kayseri’ye yapılması rastlantı değildir. Üstelik 1927
yılında bu seçim yapılmıştır. 2014 yılındayız. Kayserimiz; birçok sanayi merkezi, kalifiyeli
elemanları, makine alt yapısı, oto yan sanayi tecrübesi ve kuruluşları ile yerli otomobil için
her türlü artıları olan bir ildir. Kayseri Serbest Bölgesi olarak yerli otomobil üretiminde
bulunacak her yatırımcıya istediği kadar arsayı tahsis edeceğiz. Yerli otomobil yatırımcılarına
ücretsiz arsa tahsis ederek otomobil fiyatlarının daha düşük olmasına katkı sağlayacağız.
Hafif hava taşıtları olan 2 ve 4 kişilik helikopter üretim yapan firmalar araştırma yapmak
istemektedir. Kayseri havacılık yönünde de birikimi ve alt yapısı olan bir ildir” dedi.
2014 yılında Kayseri Serbest Bölgede 5 yerli ve yabancı firmanın başvuruda bulunduğunu ve
ruhsat aldıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, oto sanayi ve hava ulaşım
sanayi fabrikaların ekonomi de katkı payının fazla olduğunu çünkü bu sanayilerin ekonomi de
lokomotif görevini üstlendiğini Kayseri için büyük bir kazanç olacağını kaydetti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesinin Kayseri için hatta İç Anadolu
Bölgesi için büyük bir kazanç ve fırsat olduğunu istihdam kapasitesi ile de cazibesini
koruduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9056.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

11. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri’ye Geliyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye geliyor.11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere eşi Hayrunnisa Gül ile
beraber Kayseri’ye geliyor. Sabah 11:00’da Kayseri’ye gelecek...
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye geliyor.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere eşi Hayrunnisa Gül ile
beraber Kayseri’ye geliyor. Sabah 11:00’da Kayseri’ye gelecek olan buradan yapımı devam
eden Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarsinan Kampüsü’nde incelemelerde bulunacak.
Daha sonra aynı kampüs içerisinde bulunan Fen Lisesi’nin temel atma törenine katılacak olan
Abdullah Gül buradan, Cuma namazını kılmak üzere Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Camii’ne
hareket edecek. Namazın ardından ERÜ İlahiyat Fakültesi ek bina açılışına katılacak olan 11.
Cumhurbaşkanı Gül, buradan ismini taşıyan AGÜ’ye hareket edecek. AGÜ öğrenci yurdu
açılışına katıldıktan sonra AGÜ’nün 2014-2015 akademik yıl açılışına katılacak olan Gül,
adına açılan sergiyi gezecek.
Gül daha sonra, AGÜ mütevelli heyeti ile yapacağı toplantının ardından Dünya Ticaret
Merkezi’ne geçecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9057.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

İlk dersi Abdullah Gül verecek
Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) 2014-2015 Akademik yıl açılışı, 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül’ün de katılacağı törenle yapılacak.Tören, Tarihi Sümer
Bez Fabrikası’nın yerleşkesine kurulan Sümer Kampüsü’nde...
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Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) 2014-2015 Akademik yıl açılışı, 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül’ün de katılacağı törenle yapılacak.
Tören, Tarihi Sümer Bez Fabrikası’nın yerleşkesine kurulan Sümer Kampüsü’nde
gerçekleştirilecek. Eğitim, siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda konuğun davet edildiği
tören, 17 Ekim Cuma günü saat 14:30’da başlayacak. Akademik yıl açılış töreninden sonra
AGÜ’nün Rektörlük binasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, cumhurbaşkanlığı
görevi süresince çekilen ve yurt içi yurt dışı ziyaretler, temaslar, konferanslar ve sosyal
yaşamından fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi açılacak.
AGÜ Öğrenci Köyü ve Rektörlük binasının açılışları da aynı gün 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül tarafından yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9058.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

İl Müftüsü Maraşlıgil, Kocasinan İmkb İmam
Hatibi Ziyaret Etti
İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kocasinan İMKB
Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.İl Müftüsü Ali
Maraşlıgil sohbetinde özellikle gençlere örnek olabilecek...
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İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kocasinan İMKB
Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
İl Müftüsü Ali Maraşlıgil sohbetinde özellikle gençlere örnek olabilecek belli başlı genç
sahabilerin hayatlarından örnekler göstererek gençlerimize kendi değerlerimizi aktarabilmenin

önemine vurgu yaptı. Kendi okul yıllarından ve eğitim hayatından da örnekler veren
Maraşlıgil öğrencilere değerlerimizden uzaklaştıran çeşitli etkenlerden uzak durmaları
gerektiğini vurgulayarak çalışmanın ve gayret göstermenin önemine vurgu yaptı. Yeni
hizmete giren okuldaki uygulama mescidini de gezen Maraşlıgil mescitle ilgili eksikler
konusunda yardım sözü verdi.
Okulla ilgili çeşitli bilgiler veren Okul Müdürü Mehmet Ayman da il müftüsünün
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il müftüsünü ağırlamaktan dolayı büyük bir
mutluluk duyduklarını ve her zaman beklediklerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9059.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Nny Üniversitesi Sağlık Bilimi Öğrencileri
Pancarının Aşamalarını İnceledi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNY) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Kayseri Şeker Fabrikasında inceleme gezisi
düzenledi.Beslenme İlkeleri ve Besin Kimyası dersleri kapsamında şeker pancarı...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNY) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Kayseri Şeker Fabrikasında inceleme gezisi düzenledi.
Beslenme İlkeleri ve Besin Kimyası dersleri kapsamında şeker pancarı işleme teknolojisi ve
tarladan sofraya şeker pancarının aşamalarını yerinde inceleme imkanı bulan öğrenciler, Yrd.
Doç. Dr. Meltem Soylu gözetiminde yapılan gezi öncesi Kalite Kontrol ve Çevre Müdürü
Birol Ezgin tarafından bilgilendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9060.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Klasik Otomobiller Yaza Veda Etti
Kayseri Klasik Otomobilciler ve Motor Sporcuları Derneği tarafından ‘Yaza Veda’ etkinliği
düzenlendi.Klasik Otomobilciler ve Motor Sporcuları Derneği tarafından kentte bulunan bir
restorantta klasik araç tutkunları için ‘Yaza Veda’ etkinliği...

16 Ekim 2014 Perşembe 08:56

Kayseri Klasik Otomobilciler ve Motor Sporcuları Derneği tarafından ‘Yaza Veda’ etkinliği
düzenlendi.
Klasik Otomobilciler ve Motor Sporcuları Derneği tarafından kentte bulunan bir restorantta
klasik araç tutkunları için ‘Yaza Veda’ etkinliği düzenlendi. Programda konuşan Dernek
Başkanı Kerem Uzman, derneklerinin amacının klasik otomobil tutkunlarını bir çatı altında
toplamak olduğunu vurgulayarak, “Kayseri Klasik Otomobilciler ve Motor Sporcuları
Derneği olarak yaza veda etkinliği yapıyoruz. Şuanda 30’a yakın araç toplandık.
Derneğimizin amacı klasik otomobil tutkunlarını bir çatı altında toplamak. Bu çerçevede yaz
boyunca faaliyetlerde bulunduk. Netice itibariyle yaza veda etkinliği düzenleyerek burada
toplandık. Amerikan ve Alman araçları şuanda buradalar. Artık bu araçlar garajlara
kapatılacak, kış uykusuna yatacak tabiri caizse” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe klasik otomobil tutkunları katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9061.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayseri Şekerspor’da Tugay Aydemir Dönemi
Başladı
Kayseri Şekerspor’da altı haftada alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şener Akay
ve ekibi ile yollar ayrılmıştı. Yönetim kurulu, Şener Akay ve ekibinin istifasının ardından
takımın başına Tugay Aydemir’i getirdi.Daha...
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Kayseri Şekerspor’da altı haftada alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şener Akay
ve ekibi ile yollar ayrılmıştı. Yönetim kurulu, Şener Akay ve ekibinin istifasının ardından
takımın başına Tugay Aydemir’i getirdi.
Daha öncede Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör olarak görev yapan Tugay Aydemir, ekibi
ile ilk antrenmanına çarşamba günü çıktı. Kayseri Şekerspor Kulüp Tesisleri’nde
gerçekleştirilen antrenmanda yardımcı antrenörler Göksel Zehir ile Mustafa Bulut’ta yer aldı.
Yeşil-beyazlı ekibin Kayserili teknik direktörü Tugay Aydemir, antrenman öncesinde
futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. Aydemir, “Geçmiş geride kaldı. Bundan sonra önümüze
bakacağız. Tüm Kayseri sizlerin başarısını bekliyor. Bu nedenle herkes üzerine düşen görevi
en iyi şekilde yapacaktır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9062.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

AÖF Bürolarında Kayıt Çilesi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, başlayan kayıt
yenileme işlemlerinin telaşına düştü. Kayseri’de de Açık Öğretim Fakültesi kayıtlarını
yaptırmak ve yenilemek isteyenler, öğrenci kayıt bürosu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Kayseri'de AÖF bürosu önünde kayıt yenilemek ve kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler uzun
kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 300 metrelik kuyruğa giren adaylar, kalabalıktan ve yavaş
işleyen sistemden dert yakındı. Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, ilk olarak internet üzerinden ders
seçimini yaptı. Daha sonra öğrenciler, harçlarını bankalara yatırdıktan sonra AÖF bürolarına
giderek hem kayıt işlemlerini tamamlıyorlar hem de kitaplarını alıyorlar.
Metrelerce uzayıp giden kuyrukta beklemek zorunda kalan öğrenciler bürolardaki yığılmadan
dert yakınarak iki büronun Kayseri’ye yetmediğini söylediler. Sistemin yavaş işlediğinden
dert yakınan öğrenciler her kayıt döneminde aynı sıkıntıların yaşanmasına rağmen yetkililerin
bir çözüm yolu bulmadıklarını ifade ettiler.
Uzayıp giden kuyruğa aldırmadan sıraya giren bazı öğrenciler ise yarın yine aynı eziyeti
çekmemek için şanslarını deneyeceklerini belirttiler.
HABER_FOTOĞRAF MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9063.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Anne Babalar Dikkat!
6.Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi Başladı. Kayseri’de
15-18 Ekim tarihleri arasında, 3 gün boyunca sürecek olan 6.Ulusal Çocuk Solunum Yolu
Hastalıkları ve Kiristik Fibrozis Kongeresi dün başladı. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür
merkezinde düzenlenen kongrenin ilk günkü oturumu saat 09.00’da başlayıp 13.00’da sona
erdi.
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Kongrenin ilk gününde Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi’nden çocuk sağlığı alanında
uzman konuklar tarafından; solunum fonksiyon testlerinde amaç ve araçlar, kan gazı
ölçüm ve yorumları, spirometrik ölçümler ve akım-volüm eğrisi, bronkodilatasyon ve
bronkoprovokasyon testleri, plesitmografik ölçümler ve difüzyon kapasitesi ölçümü
konuları anlatıldı.
Soru cevap faslıyla kongrenin ilk günkü oturumu sona erdi.
Kongrenin ikinci oturumu bugün saat 08.30’da ERÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde
başlayacaktır.
Haber-Foto: VELİ GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9064.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayseri’de 13 Hırsızlık Zanlısı Adliyeye Sevk
Edildi
Kayseri’de 21 ilde 66 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yapılan
operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, 4 gün süren sorguları sonrasında adliyeye sevk
edildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü...
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Kayseri’de 21 ilde 66 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yapılan
operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, 4 gün süren sorguları sonrasında adliyeye sevk

edildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri,
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Gaziantep, Kilis, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kütahya,
Mersin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Tokat, Trabzon ve Yozgat olmak üzere 21
ilde toplam 66 hırsızlık olayına karışan suç örgütüne 26 ayrı yerde eş zamanlı operasyon
yapıldı. Yapılan operasyonda 4’ü çocuk olmak üzere aralarında kadınların da bulunduğu
toplam 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 13’ü Emniyet Müdürlüğünde 4
gün süren sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9065.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Pınarbaşı’da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen
bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya Mahallesi’nde meydana gelen trafik
kazasında, K.O.’nun kullandığı kamyonetin sol lastiğinin patlaması...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen
bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya Mahallesi’nde meydana gelen trafik
kazasında, K.O.’nun kullandığı kamyonetin sol lastiğinin patlaması suncunda şarampole
yuvarlandığı öğrenildi. Meydana gelen kazada, K.O. ile birlikte M.O., O.O., G.O., M.O. ve
Ö.O.’nun yaralandığı kaydedildi.Yaralıların Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve
tedavilerine başlandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9066.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Duran Otomobile Çarptılar: 3 Yaralı
Kayseri’de bir otomobilin, yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu meydana gelen
trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Çorakçılar mahallesi Mevlana caddesi
üzerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil,...
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Kayseri’de bir otomobilin, yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu meydana gelen
trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Çorakçılar mahallesi Mevlana caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası
belirlenemeyen bir otomobil, yol kenarında duran 38 SK 923 plakalı otomobile çarpıp kaçtı.
Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından
polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dönen otomobilde kurtarma
çalışması yaptı. Öte yandan kaza yerine gelen bir yaralının annesi gözyaşlarını tutamadı. Polis
ekipleri olay yerinden kaçan BMW marka otomobili yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9067.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Mantar Yiyen 4 Kişi Zehirlendi
Kayseri’de yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre,
Argıncık mahallesi 172. sokak üzerinde aynı aileden 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.
Çağırılan ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne...
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Kayseri’de yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Argıncık mahallesi 172. sokak üzerinde aynı aileden 4 kişi yedikleri
mantardan zehirlendi. Çağırılan ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı.
Zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9068.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Özhaseki, Geleceğin Mimarları’na Kayseri’yi
Anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
öğrencileriyle biraraya geldi.Öğrenciler ve öğretim görevlileri ile birlikte Başkan Özhaseki’yi
ziyaret eden öğretim üyesi Prof. Dr. Tülin Görgülü,...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
öğrencileriyle biraraya geldi.
Öğrenciler ve öğretim görevlileri ile birlikte Başkan Özhaseki’yi ziyaret eden öğretim üyesi
Prof. Dr. Tülin Görgülü, mimarlık ve iç mimarlık bölümü öğrencilerinin bitirme projesi
kapsamında üç gündür Kayseri’de olduklarını söyledi.
Mimarlık Bölümü öğrencilerinin tarihi Kayseri Evleri’nin yer aldığı Tavukçu Mahallesi’nde,
İçmimarlık Bölümü öğrencilerinin ise Kiçikapı’daki Meryem Ana Kilisesi ile Vezir Hanı
üzerinde çalışıp proje geliştireceklerini kaydeden Prof. Dr. Görgülü, Kayseri’de kendilerine
her türlü kolaylığı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Başkan Özhaseki’ye de çok teşekkür
ettiklerini ifade etti.
Başkan Özhaseki de öğrencilerle tek tek tanıştıktan sonra Kayseri’deki gelişim ve son
dönemlerde gerçekleştirdikleri mimari projeler hakkında bilgiler verdi. Özellikle tarihi
eserlerin restorasyonu ve şehircilik üzerinde duran Başkan Özhaseki, tarihi dokuyu koruyup
kollama konusunda son zamanlarda önemli adımlar atılmaya başlandığına dikkat çekti.
Ziyaretin sonunda Prof. Görgülü tarafından Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fükültesi
Seramik Bölümü tarafından yapılmış beyaz güvercin heykelcikleri hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9069.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Başkan Çelik’ten Kocasinan İl Müftülüğü’nün
Kan Bağışı Kampanyasına Destek
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle
Kocasinan İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği kan bağışı kampanyasına, kan vererek destek
oldu.Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kocasinan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle
Kocasinan İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği kan bağışı kampanyasına, kan vererek destek
oldu.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından Kurşunlu
Camii yanında kurulan çadırda kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya ile ilgili olarak
bilgi veren Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, "İl Müftülüğümüz ile müşterek olarak
faaliyetlerde bulunuyoruz. Kan üretimi olmayan bir malzeme. O açıdan bunu insanlardan
alarak hastalara vermek gerekiyor. Biz de müftülükler olarak bu konuda duyarlı olmaya
çalışıyoruz. Halkımızı da kan bağışı kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum" dedi.
Kampanyaya destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Halkımızı bu
kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Ben sürekli olarak kan veriyorum ve bunun
faydasını da hissediyorum. İnşallah verdiğimiz bu kanlar hastalarımıza şifa olur" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9070.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Tarladan Sofraya Şeker Pancarı
Şeker pancarının tarladan sofraya gelişinde pancar ekicileri, nakliyeciler ve pancar söküm
günlerini bayram havasında geçiriyor.Kayseri Şeker Fabrikası pancar ekim alanlarındaki
çiftçiler ve randevulu sistem ile şeker pancarını fabrikaya...
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Şeker pancarının tarladan sofraya gelişinde pancar ekicileri, nakliyeciler ve pancar söküm
günlerini bayram havasında geçiriyor.
Kayseri Şeker Fabrikası pancar ekim alanlarındaki çiftçiler ve randevulu sistem ile şeker
pancarını fabrikaya taşıyan nakliyeciler sıra beklemeden günde 2-3 safer yapmaya başladı. Bu
sayede her çiftçi hangi gün pancarını teslim edeceğini öğrenip sökümünü ona göre ayarlıyor
ve nakliyeci hangi gün kimin pancarını taşıyacağını biliyor. Günlerce sıra beklenmeden
pancar teslim ediliyor.
"NAKLİYECİLERİN GÖRÜŞLERİ"
Nakliyeci İsmail Gezer, uygulamanın iyi olduğunu söyleyerek, "Kayseri Şeker Fabrikasına
önceki yıllarda kantardan yüklediğimiz pancarda mausdan önce firemiz yüzde 18 bazen yüzde
35 olduğu bile olurdu. Şimdi mauslar geldikten sonra firemiz yüzde 7-8, en fazla 10 oluyor.
Şimdi pancarımızdaki firelerimiz düştü. Bu gelişmeden bizim karımız var, aynı zamanda
verimli toprağımız tarlamızda kalıyor. Kooperatif başkanımız ikinci mausu da aldı. Bu
nakliyecilerede fayda sağladı. Kooperatife kayıtlı 80 kamyonumuz var. Bunlar hepsi günde en
az bir kere yükleme yapar, herkes sırasını bilir ve sırası gelen buradan yüklemesini yapar
fabrikaya götürür, yıkar ve döner geri gelir" dedi.
"ÇİFTÇİ GÖRÜŞLERİ"
Şarkışla pancar ekicisi Vahap Karakaya da, "Şarkışlaya 5 yıl önce pancara başladığımda 1
traktörüm vardı yarısı kardeşimindi. 3 sene önce 1 traktörümü fabrikaya hediye edeyim
dedim. Başkanım kabul etmedi. Pancar ekimim ve bedellerin düzenli ödenmesi neticesinde
Şimdi 3 tane traktörüm, 1Tır’ım, 1kamyonum ve tarım ekipmanlarım var teknolojiyi
yakaladık çok memnunum. Verim alırsan pancar ekimi çok güzel ,çalışmalardan ve
desteklerden çok memnunum. Verim alırsan pancarda garanti güvencen var. Mesela buğday
ekiyoruz çıkmıyor, patates ekiyoruz para yapmıyor, ama pancarda öyle değil. Benim Şarkışla
bölgesinde 600 dekar pancarım var 4 bin ton pancar bekliyorum. Bakacaksın verim alacaksın
sen de kazanacaksın Kayseri Şekerde kazanacak herkes memnun olacak. Ben kazandım
pancarın parasıyla Tır aldım. Pancar ekimi yanı sıra nakliyecilik de yapmaya başladım.
Şarkışla 4 Eylül kantarından pancar taşıyorum, günde 1 sefer yapıyorum. Bizler bu imkanları
sağlayan Başkanımıza ve Yönetime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Çiftçi Sebahattin Tatılı da, "Patates ekiyorum ama tarlamızın ilerde zarar göreceğimize
inanıyorum. Patatesin ekiminde aşırı gübre kullandığım için toprak zarar görüyor. 50 yıl
sonrasını düşündüğüm için söylüyorum önemli olan toprağımızdır toprağımız da korumalıyız"
diye konuştu.
Pancar ekicisi Hatice Baran ise, "Önceleri burada At ile pancar ekimi yapardık. Görevlilerin
sırtlarında ilaç pompaları ile toz ilaçlarla ilaçlatırdı. Böcek de çoktu o zamanlar. Su akarımız
da çoktu. Etrafta akardan sulardık. Sonra o da kesildi. Pancarı dirgenle sökerdik.
Pancarlarımızın tarlada iken üzerine kar yağdığı olurdu. Pancarın üst karını bir kişi temizlerdi
bir kişi söker, bir kişi de yıkardı. Bir pancara üç kişi görevlendirilirdi. Sonra Tuzhisar
kantarına götürür ve vagonlara yüklerdik. Önceleri bilmiyorduk, sonradan öğrendik. Çiftçi
küsbe hakkı çıkarıldı bu sefer küsbe getirmeye başladık. Önce pancarlar havuç gibi olurdu.
Şimdi ki insanlar daha akıllı. Su o kadar yok ama şimdiki pancarlar daha da büyük yetişiyor.
Önceleri ekmeyi bile bilmezdik, şimdi her şey gelişti" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9071.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Özkanlı 25 Ekim’de kitap fuarında
Gazetemiz yazarı Ali Özkanlı 17-26 Ekim tarihlerinde Dünya Ticaret Merkezi’nde
düzenlenecek olan 1. Kayseri Kitap Fuarı'na 25 Ekim’de "63 Damla Mürekkebin Aşkı" adlı
kitabını imzalayacak.
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Gazetemiz yazarı Ali Özkanlı, 25 Ekim 2014 Cumartesi günü Dünya Ticaret Merkezinde 1.
Kayseri Kitap Fuarında hikaye ve şiirlerden oluşan bir Antoloji olan "63 Damla Mürekkebin
Aşkı" kitabını imzalayacak. Özkanlı Kitabının gelirinin % 50’sinin İHH yetimlerine
bağışlanacağını söyledi. Yavuz Bülent Bakiler, Cengiz Numanoğlu, Emine Şenlikoğlu'nun da
olduğu yazar ve şairlerin katılacağı fuarın açılışını ise bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül yapacak.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9072.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Anadolunun En Güçlü Barosu İçin Birçok Yeni
Projemiz Var
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç Baro seçimleri öncesi gazetemize konuştu:
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Baro Başkanlığı seçimlerine aday olduğunu açıklayan Fevzi Konaç seçim arifesinde
gazetemize yaptığı açıklamada ‘’ Eğer takdir edilirse 2 yıl daha görevimize devam etmek
istiyoruz. Yeni dönemde, hep olduğu gibi birçok yeni çalışma ile yolumuza devam edeceğiz "
dedi.
Kayseri Barosunun bölgenin en büyük ve en güçlü barosu olduğunu söyleyen Konaç, ‘’ Ne
mutlu bize ki böylesine güçlü bir yapıya 2 yıl boyunca hizmet etme olanağı bulduk. Şimdi ise
2 yıl daha bu görevi mesleği adına kaygılar taşıyan baro başkanlığı görevini üstlenmek için
adayız’’ ifadelerinde bulundu.

Geride kalan görev süresinde yapılan çalışmalarda değinen Konaç, ‘’Yeni tesisimiz için
çalışmalarımız sürüyor tüm engellemelere ve olumsuz propagandalara rağmen 87 yıllık rüyayı
gerçekleştiriyoruz. Amacımız; en kısa sürede Türkiye'nin en güzel Sosyal Tesislerinden birini
hizmete açmak. Tesisimiz İnşallah kısa süre sonra meslektaşlarımızın hizmetinde
olacak. Birçok sosyal ve kültürel etkinliğe imza attık. KAHİM çalışmaları ile meslek
sorunlarımızla mücadele ederken, sosyal faaliyetleri ihmal etmedik. Göreve başladığımız gün
söz verdiğimiz gibi her daim şeffaf olduk. ’’ şeklinde konuştu.
Bu güne kadar hakkaniyet içerisinde yürüttükleri görevini, bundan sonra da aynı şekilde
devam etmek istediklerini ifade eden Fevzi Konaç,’’ Makam ve mevkiler geçicidir önemli
olan kalıcı ve faydalı işler yaparak yıllar sonra bile dua ile hatırlanmaktır. Bizde bu çerçevede
kimsenin adamı olmadan mesleğimiz adına çalışmalar yapan bir başkan olarak yeni dönemde
de İç Anadolu’nun en güçlü Barosu için birçok yenilik ve yeni proje ile görevimize devam
etmek istiyoruz’’ dedi.
Konaç Kayseri Barosu yönetiminde kadınlar da yer alsın çağrılarına ise, Can-ı Gönülden
desteklediğini ve başta hanımlar olmak üzere, destek verilmesini temenni ettiğini belirtti.
HABER: ERKİNBEĞ UYGURTÜRK- MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9075.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Duvarlara Yansıyan Gizli Yetenekler: Graffiti
Okul ve boş malikâne duvarlarının süslü belası olarak görülen sprey boya ile çizilen şekiller
ve yazılar gençlerde gizli kalmış graffiti yeteneğini açığa çıkardı. Duygularını sprey boya ve
ya fırça ile duvarlara işleyen gençler halkımız tarafından ters tepkiler alsa da yılmak
bilmiyorlar.
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Vandallık olarak da ifade edilen duvarlara işlenen yazı ve resimler gençlerimizde var olan
grafiti yeteneğini yansıtıyor. Duvarlarda onlarca karışık yazı ve şekil olmasına karşın bazıları
var ki işlenişiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Duyguların dışa vurumu olarak ortaya çıkan
duvar yazıları, gençlerin ruh halleriyle birlikte estetik anlayışlarını ve özgün yazı
yeteneklerini de ortaya çıkarıyor. Çoğunluğu çevre kirliğine sebep olsa da bazı yazılar
incelendiğinde gençlerin hem psikolojik yapıları öğrenile bilir hem de yetenekliler seçilerek,
küçük bir eğitimle başarılı bir duvar süsleme ekibi oluşturula bilir. Yasak olan bir eylemi
imkânlarının kısıtlı olmalarına rağmen estetik düşünceler ile duvarlara nakşeden bu yetenekler
için birilerinin harekete geçmesi gerektiğini akıllara getirdi.
Ülkemizin bazı şehirlerinde legal hale getirilen graffiti çalışmaları, belediyelerin desteği
sonucu trafolar ve boş duvarlar planlı bir şekilde süslenerek güzel görüntüler ortaya çıkartıldı.
Geçmişi, haberleşme için insanların mağara duvarlarına çizdikleri sembollere kadar uzandığı
düşünülen grafiti özellikle 2.Dünya Savaşı önemlerinde Almanya’yı ikiye bölen Berlin
Duvarı’nda hayat bulmuştur. Protestocular tarafından duvarın iki tarafına yazılan yazılar ve

çizilen resimler graffitiyi eylemcilerin vazgeçilmezi yapmıştır. Ülkemizde de duvarlara
özellikle siyasi ve aşk sözleri yazılıyor.
Haber-Foto: Veli GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9076.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Melikgazi Belediyesinden Borç Yapılandırma
Çağrısı
Melikgazi Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borcu
bulunanların borçlarını yapılandırma işlemlerinin başladığını bildirdi.Başkan Vekili Mehmet
Savruk, kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen 6552 sayılı...
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Melikgazi Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borcu
bulunanların borçlarını yapılandırma işlemlerinin başladığını bildirdi.
Başkan Vekili Mehmet Savruk, kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen 6552 sayılı "İş
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması” hakkında kanununun Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
Söz konusu kanun kapsamında belediyelere ödenen Emlak ve Çevre temizlik vergileri
borçlarının yeniden yapılandırılabildiğini belirten Mehmet Savruk, yapılandırmadan
yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Aralık 2014’e kadar başvuruda bulunması gerektiğini
belirtti.
Yapılandırma tarihine bakılmaksızın ilk taksit ödemesinin Aralık ayında başlayacağını
hatırlatan Başkan vekili Mehmet Savruk “Kanun kapsamında 31 Aralık 2014 tarihine kadar
olan Emlak ve ÇTV olan borçları yapılandırılabilecek. Gecikme zammı ve faiz borçları
silinerek yapılandırma işlemi gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımız borçlarını 6-9-12-18 ay
taksitler halinde ödeyebileceği gibi peşin ödeme de yapabilecek” ifadelerini kullandı.
Mehmet Savruk, yoğunluk yaşanmaması için yapılandırma işlemlerinin son güne
bırakılmaması konusunda vatandaşların gerekli hassasiyet göstermelerini istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9077.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Bakan Yıldız’dan Ham Petrol Fiyatı Açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ham petrol fiyatlarının 86 dolar civarında
olmasının sevindirici bir durum olduğunu söyledi.Çeşitli ziyaretler ve açılışlar için Kayseri’de
bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ham petrol fiyatlarının 86 dolar civarında
olmasının sevindirici bir durum olduğunu söyledi.
Çeşitli ziyaretler ve açılışlar için Kayseri’de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, "Ham petrolün varili şu anda 86 dolar civarında, bu son derece sevindirici bir durum.
Ülkemiz açısından, Türkiye’nin enerji gelirleri açısından. Böyle devam ederse bildiğiniz gibi
bir yıl süreyle devam edebilmesi halinde Türkiye’nin kazancı 3.4 milyar dolar civarında
olacak. Kazancından kastım giderlerin azalması, giderlerin azalmasından kaynaklanan bir
kazanç. Yoksa enerji kitlerinin bu yıl komple edebileceği zararı bu miktar karşılayacaktır.
Böyle devam edebilecek olması halinde. Bunun için en az iki üç faktör etkileyebiliyor.
Tüketimdeki düşüklükler, AB, AB ile alakalı konular. ABD daha izole bir ülke haline geldi;
kendi ürettiklerini tüketme açısından, kendi ürettiğini ihraç etme açısından bir nevi izole bir
kıta haline geldi ancak gerek AB üyesi ülkelerin gerekse Çin’in büyüme rakamları bu ham
petrol varil fiyatlarını etkileyecek. Dediğim gibi hem tüketim miktarlarının hem de siyasi
istikrarsızlığın inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha da çözümleneceği beklentileri,
ham petrol varil fiyatlarını 90 dolarlar seviyesine çıkarmayı başaracaktır diye bir görüş var.
Dediğim gibi enerji kitlerinin özellikle olası zararlarını kapatabilecek miktardır bu. Çok
sevindirici bir gelişme olarak da söylüyorum. Olumlu bir haber olarak da söylüyorum.
İnşallah 90 dolarların üzerinde bir ham petrol varil fiyatı oluşmaz. Hatırlarsanız, 117 ve 118
dolarları bulduğu vakitlerde dahi gerçek rakamlarının bu olmadığını ve 100 dolarların altına
düşmesinin lazım geldiğini o zamanlar da söylemiştik. O öngörümüzün de isabet ettiğini bir
daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9078.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Gül, Fen Lisesinin Temel Atma Törenine Katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Abdullah Gül Üniversitesi Vakfı (AGÜV)
tarafından yaptırılan Fen Lisesi’nin temel atma töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, “Türkiye’nin birinci önceliği eğitimdir” dedi.AGÜ...
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Abdullah Gül Üniversitesi Vakfı (AGÜV)
tarafından yaptırılan Fen Lisesi’nin temel atma töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, “Türkiye’nin birinci önceliği eğitimdir” dedi.
AGÜ Mimarsinan Kampüsü içerisinde düzenlenen temel atma törenine; 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Yaşar Karayel ve davetliler katıldı. Törende
konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Öncelikle böylesine bir hayırlı işle
himayelerinde devam ettiren Cumhurbaşkanımızı bu bileşkedeki bölgenin ve Türkiye’de
gelişmelere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye’de yatırımlar devam ediyor ama
en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu tesisleri Türkiye’nin geleceğini planlayan
yatırımlar olacaktır. Son 12 yılda özellikle şehirlerimizde 200’e yakın üniversitenin kurulmuş
olması ve 4 üniversitenin Kayseri’de kurulmuş olması önemlidir. Hayırseverlerimizi yalnızca
kamu bütçesi ile değil kendi bütçelerine koydukları yapıdır. Türkiye’nin siyasi istikrarını
bozmaya çalışanlar olabilir. Okulları yakmaya çalışanlar olabilir ama bizler devam edeceğiz.
Bu bütçedeki birinci alan eğitime ayrılan alan oldu. Eğitim ön plana alındı” dedi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, “Bugünkü faaliyetlerimiz hep eğitim ile ilgilidir. Her
şeyden önce bütün bu hizmetlerin ortaya çıkmasında hükümetimizin, belediye
başkanlarımızın ve yerel yöneticilerimizin büyük gayretleri oldu. İleride kampüsü buraya
taşınacak ve Türkiye’nin güzel değerleri arasında olan üniversitenin kurulması çok anlamlı
olacaktır. Bunun gerçekleştirilmesi TOBB ve üniversite vakfı ile gerçekleşiyor. Kendilerine
teşekkür ediyorum. Bu TOBB’un ilk okul yapmaları değil. Bundan dolayı kendilerine
teşekkür ediyorum. Burada isimleri hep yaşayacaktır. En iyi yatırım, eğitime yapılan
yatırımdır. Türkiye bunu bilinci içerisindedir. 2003 yılı bütçesi ilk defa Türkiye’de eğitim
harcamaları bütçede en büyük payı almaya başlamıştır ve giderek artmıştır. Eğitimin çok ana
unsurda orta öğretimdedir. Bu okul aynı zamanda üniversiteyi de çok destekleyecektir. Sadece
öğrenci açısından değil, görevlilerin de buraya gelmelerin de çok büyük bir cazibe
oluşturacaktır. Bundan dolayı okulu çok destekliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Fen Lisesi’nin temeli atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9079.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Türkiye Hentbol Süper Ligi
Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde Kayseri Rainbow Spor Kulübü, kendi sahasında
konuk ettiği Antalyaspor’u 30-28 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini aldı.Türkiye Hentbol
Erkekler Süper Lig’e bu sezon yükselen Kayseri Rainbow Spor Kulübü,...
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Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde Kayseri Rainbow Spor Kulübü, kendi sahasında
konuk ettiği Antalyaspor’u 30-28 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’e bu sezon yükselen Kayseri Rainbow Spor Kulübü,
sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 30-28 yenerek ligde ilk galibiyetini elde etti. Atatürk
Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanının ilk yarısını da Kayseri temsilcisi 14-11 önde
tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıya da taşıyan Kayseri Rainbow Spor Kulübü sahadan
galibiyet ile ayrılarak bu sezon galibiyet ile tanışmış oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9080.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayseri İnşaat İşçileri Ve Taşeronları
Derneğinden Basın Açıklaması
Kayseri İnşaat İşçileri ve Taşeronları Derneği Başkanı Ali Kavaklıoğlu, yaptığı basın
açıklamasında iş kazaları ile ilgili olarak, "İşçi kardeşlerimiz güvenlik tedbirini almadan
kesinlikle çalışma yapmamalıdırlar" dedi.Yapılan...
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Kayseri İnşaat İşçileri ve Taşeronları Derneği Başkanı Ali Kavaklıoğlu, yaptığı basın
açıklamasında iş kazaları ile ilgili olarak, "İşçi kardeşlerimiz güvenlik tedbirini almadan
kesinlikle çalışma yapmamalıdırlar" dedi.
Yapılan basın açıklamasında konuşan Kayseri İnşaat İşçileri ve Taşeronları Derneği Başkanı
Ali Kavaklıoğlu, "Bildiğiniz üzere ülkemizde ve şehrimizde zaman zaman meydana gelen iş
kazalarında insanlarımız hayatını kaybetmektedir. Alınacak basit önlemler ile büyük

faciaların önüne geçilmesi mümkünken kimi zaman işverenin kusuru, kimi zamanda çalışanın
kusurundan dolayı maalesef hayatlar sönüyor, ocaklar kararıyor. Son olarak da Cuma günü
meydana gelen iş kazasında bir arkadaşımızı daha kaybettik. Özellikle inşaat alanlarında
meydana gelen kazaların tedbirsizlik ve dikkatsizlikten meydana geldiğini görüyoruz" diye
konuştu.
’Kayseri İnşaat İşçileri ve Taşeronları Derneği olarak bu kazaların önlenebilmesi için eğitim
çalışmaları yapıyoruz’ diyen Kavaklıoğlu, "Bununla birlikte de zaman zaman işverenlerimizle
bir araya gelerek gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Buradan bizlere iş sahası açarak
devletimizin kalkınmasında lokomotif görevini üstlenen işverenlerimizin daha dikkatli
olmasını, iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını daha sık kontrol etmesini
istiyoruz. Varsa eksikler işe başlatılmamasını ve yanında çalışan işçinin gerekli önlemleri
almadan çalışmasına izin vermemesini istiyoruz. Bununla birlikte yetkili kurum ve
kuruluşlarımızın da daha çok denetim yapmasını bekliyoruz. İşçi kardeşlerimizin çalıştıkları
yerlerde önce iş güvenliğine dikkat etmesini istiyoruz. Unutmamaları gereken; onları akşam
evde bekleyen aile bireyleri var, sevenleri var. Nasıl tehlikeli bir ortamda çalıştıklarını
hepimiz biliyoruz. Bunun için işçi kardeşlerimiz güvenlik tedbirlerini almadan kesinlikle
çalışma yapmamalıdırlar. Yaşanan olayları da göz önüne alarak öncelikle bir kez daha
yetkilileri ve ilgilileri uyarmak istiyoruz. İnşallah bu elim kaza son olur. Buradan bir kez daha
hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9081.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup:
Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup’ta haftaya teknik direktör değişikliği ile giren Kayseri
Şekerspor, kendi sahasında ağırladığı FBM Makine Balçova Yaşamspor’a 2-1 mağlup olarak
galibiyet hasretinin 3 haftaya çıkmasına engel olamadı....
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Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup’ta haftaya teknik direktör değişikliği ile giren Kayseri
Şekerspor, kendi sahasında ağırladığı FBM Makine Balçova Yaşamspor’a 2-1 mağlup olarak
galibiyet hasretinin 3 haftaya çıkmasına engel olamadı. Yeşil-Beyazlı takım bu mağlubiyet
sonrasında 3 puanda kalırken, İzmir temsilcisi ise puanını 9’a yükseltti.
STAT: Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha
HAKEMLER: Şahin Berker xx, Soner Akgün xx, Furkan Kaya xx
KAYSERİ ŞEKERSPOR: Sertaç Güzel x, Aytunç xx, Birol xx, Tugay Komşu x (Dk.55
İsmail. Bulut xx), Altan Güneş xx, Muzaffer x (Dk. 82 Hüseyin Demir x), Emre Gemici xx,
Zahid xx, Ümit Kale xx, Ethem xx(Dk. 70 Mustafa Serkan x) , Süleyman xx
FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAMSPOR: Ogün Çebi xxx, Kurat xx, Altan Aksoy x
(Dk.46 Oğuzhan xx), Emre xx, Serdar xx (Dk. 80 Emin Balcı x), Battal xx, Kadir Arı xx,
Ömer Esenkaya xx, Ömer Serbest xx, İskender x (Dk.58 Yunus Emre xx), Melik xx

GOLLER: Dk. 19 Zahid (Kayseri Şekerspor), Dk. 71 Oğuzhan, Dk. 82 Yunus Emre (Balçova
Yaşamspor)
SARI KARTLAR: Tugay Komşu, Zahid, Ethem, Serkan Güçlü (Kayseri Şekerspor), Altan
Aksoy, Yunus Emre, Kadir Arı, Ogün Çebi (Balçova Yaşamspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9082.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

’sporun Hayatımızdaki Yeri’ Konulu Resim
Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere
Ödülleri Verildi
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlenen,
’Sporun Hayatımızdaki Yeri’ konulu resim yarışmasında derece giren öğrenciler ödüllerini
aldı.Düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere...
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Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlenen,
’Sporun Hayatımızdaki Yeri’ konulu resim yarışmasında derece giren öğrenciler ödüllerini
aldı.
Düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel tarafından verildi. 6-12 yaş arası
çocukların katılımıyla düzenlenen yarışmada, eserler fan sayfa üzerinden yapılan oylama ile
değerlendirilip, kazananları belli oldu. Yarışma sonrası birinci Nalan Neslihan Yurt, ikinci
Sude Çoruk, üçüncü Beyza Ceren Kula ve dördüncü Mustafa Alp Çağlıtalaslıgil oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9083.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Aktif-sen Kayseri Şubesinden Kan Bağışı
Kampanyası
Aktif-Sen Kayseri Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.Aktif-Sen Kayseri
Şubesi tarafından düzenlenen kampanyaya sendika üyeleri tarafından yoğun katılım oldu.
Kampanya ile ilgili konuşan Aktif Sen Kayseri Şube Başkanı Ayhan...
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Aktif-Sen Kayseri Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Aktif-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen kampanyaya sendika üyeleri tarafından
yoğun katılım oldu. Kampanya ile ilgili konuşan Aktif Sen Kayseri Şube Başkanı Ayhan
Kaya, kan bağışının sosyal sorumluluk ve sağlıklı bir yaşam için çok önemli olduğunu belirtti.
Kaya ayrıca, "Kan bağışı yaparken o an çok yakın birimiz için bağış yaptığımızı düşünmenin
kan bağışının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkaracaktır. Hiçbir zaman kana ihtiyacımızın
olacağı bir durumun ortaya çıkmamasını temenni ediyorum ancak bir gün bizlerin veya bir
yakınımızın başına böyle bir durumun gelebileceğini düşünerek ve sağlıklı bir yaşam için
belli periyotlarda kan vermenin önemli olduğunu düşünüyorum " dedi.
Kaya, kampanyaya katılan tüm üyelere teşekkür ettiğini ve sağlıklı bir yaşam dilediğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9084.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

26 Ekim Tarihinden İtibaren Onur Air Kayseriistanbul Seferleri Başlıyor
Onur Air havayolları şirketi yaptığı basın açıklamasında, 26 Ekim tarihinden itibaren Kayseriİstanbul sefer uçaklarının başlayacağını duyurdu.Bir otelde düzenlenen basın açıklamasına,
Vali Orhan Düzgün, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan,...
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Kayseri İnşaat İşçileri ve Taşeronları Derneği Başkanı Ali Kavaklıoğlu, yaptığı basın
açıklamasında iş kazaları ile ilgili olarak, "İşçi kardeşlerimiz güvenlik tedbirini almadan
kesinlikle çalışma yapmamalıdırlar" dedi.
Yapılan basın açıklamasında konuşan Kayseri İnşaat İşçileri ve Taşeronları Derneği Başkanı
Ali Kavaklıoğlu, "Bildiğiniz üzere ülkemizde ve şehrimizde zaman zaman meydana gelen iş
kazalarında insanlarımız hayatını kaybetmektedir. Alınacak basit önlemler ile büyük
faciaların önüne geçilmesi mümkünken kimi zaman işverenin kusuru, kimi zamanda çalışanın
kusurundan dolayı maalesef hayatlar sönüyor, ocaklar kararıyor. Son olarak da Cuma günü
meydana gelen iş kazasında bir arkadaşımızı daha kaybettik. Özellikle inşaat alanlarında
meydana gelen kazaların tedbirsizlik ve dikkatsizlikten meydana geldiğini görüyoruz" diye
konuştu.
’Kayseri İnşaat İşçileri ve Taşeronları Derneği olarak bu kazaların önlenebilmesi için eğitim
çalışmaları yapıyoruz’ diyen Kavaklıoğlu, "Bununla birlikte de zaman zaman işverenlerimizle
bir araya gelerek gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Buradan bizlere iş sahası açarak
devletimizin kalkınmasında lokomotif görevini üstlenen işverenlerimizin daha dikkatli
olmasını, iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını daha sık kontrol etmesini
istiyoruz. Varsa eksikler işe başlatılmamasını ve yanında çalışan işçinin gerekli önlemleri
almadan çalışmasına izin vermemesini istiyoruz. Bununla birlikte yetkili kurum ve
kuruluşlarımızın da daha çok denetim yapmasını bekliyoruz. İşçi kardeşlerimizin çalıştıkları
yerlerde önce iş güvenliğine dikkat etmesini istiyoruz. Unutmamaları gereken; onları akşam
evde bekleyen aile bireyleri var, sevenleri var. Nasıl tehlikeli bir ortamda çalıştıklarını
hepimiz biliyoruz. Bunun için işçi kardeşlerimiz güvenlik tedbirlerini almadan kesinlikle
çalışma yapmamalıdırlar. Yaşanan olayları da göz önüne alarak öncelikle bir kez daha
yetkilileri ve ilgilileri uyarmak istiyoruz. İnşallah bu elim kaza son olur. Buradan bir kez daha
hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9085.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kistik Fibrozis Derneği Üyeleri Kayseri’de
Biraraya Geldi
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis
Derneği üyeleri anneler hastalık hakkında farkındalık yaratmak ve halkın dikkatini hastalık
üzerine çekmek için Kayseri Kent Meydanında stant açarak...
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Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis
Derneği üyeleri anneler hastalık hakkında farkındalık yaratmak ve halkın dikkatini hastalık
üzerine çekmek için Kayseri Kent Meydanında stant açarak halka broşür dağıttı.

Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği annelerin Türkiye’nin çeşitli
illerinden gelerek Kayseri Kent meydanında stant açarak broşür dağıttı. Halktan hastalık için
duyarlılık bekleyen anneler, çok acil olarak Fizyoterapi merkezlerinin açılmasını istedi.
Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği annesi Şeyda Cengiz “ Çocuk
Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneğine bağlı gönüllü aileler ve anneler
olarak Kayseri’de bilimsel bir kongre için buradayız. Aileler olarak meydanda küçük bir
gösteri için geldik. Bizim amacımız hastalığın farkındalığını arttırmak, insanlara bir nebzede
olsa hastalığı anlatabilmek hastalarımızın çektiği sıkıntıları ve Avrupa da Kistik Fibrozis
hastalarının aldığı tedavinin Türkiye’de de verilmesini istiyoruz. Fizyoterapi merkezlerinin
kurulmasını istiyoruz. Nefesimizin tutulmamasını istiyoruz” dedi.
Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği annesi İlknur Görgün “ Kistik
Fibrozis hastalığı için bugün buradayız. Amacımız Kistik Fibrozis hastalığı için farkındalık
yaratmak. Ayrıca Kistik Fibrozis hastalığı için gerekli ihtiyaçlarımızı dile getirmek. Bu
konuda sağlık bakanlığımızın yaptığı çalışmalar var. Bizde bu konuda aileler olarak bu işin
hızlandırılması ve hastalara destek verilmesi için buradayız. Tüm halktan bu hastalık için
duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9087.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Talas Hattı’na Enerji Verilecek
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanma aşamasına gelen Raylı Sistem Talas
Güzergahı 2. etap hattına Pazartesi gününden itibaren enerji verilecek. Bu nedenle
vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.25 Ekim Pazartesi...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanma aşamasına gelen Raylı Sistem Talas
Güzergahı 2. etap hattına Pazartesi gününden itibaren enerji verilecek. Bu nedenle
vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.
25 Ekim Pazartesi günü Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açılışı yapılacak olan Talas
Hattı’nda ikinci etap çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan Erciyes Üniversitesi
Lojmanları-Cemil Baba Mezarlığı arasındaki bölüme, 20 Ekim Pazartesi günü sabah
saatlerinden itibaren enerji verilmeye başlanacak ve deneme seferlerine başlanacak.
Bu nedenle bölge sakinlerinin daha dikkatli olmaları ve herhangi bir istenmeyen duruma
meydan vermemeleri için enerji nakil hatlarına ve kataner direklerine yaklaşmamaları
uyarısında bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9088.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Gençler Sabah Namazında Buluştu
Kayseri İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ‘Gençlerle Sabah
Namazı Buluşması’ düzenlendi.13-19 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle
Kayseri İl Müftülüğünce Hunat Cami’nde ‘Gençlerle...

19 Ekim 2014 Pazar 08:48

Kayseri İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ‘Gençlerle Sabah
Namazı Buluşması’ düzenlendi.
13-19 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Kayseri İl Müftülüğünce Hunat
Cami’nde ‘Gençlerle Sabah Namazı Buluşması’ tertip edildi. Gençleri ibadethanelere
alıştırmak için düzenlenen programda binlerce vatandaş cami ve avlusunu doldurdu. İl
Müftüsü Ali Maraşlıgil’in de katıldığı sabah namazında vatandaşlar bol bol dua etti. Namaz
sonrası cemaate hitap eden Müftü Maraşlıgil iman ve müslümanlığın önemine değinerek, bir
ülke ne kadar imanlı olursa Allah tarafından ordusu dahil her şeyiyle güçlü kılınacağını
söyledi. Maraşlıgil, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin Müslüman kimliği altında dünyada söz
sahibi devletler olduğu örneğini verdi.
Programın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9089.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Talasemi Ve Lösemililer Derneği Başkanı
Başdemir’in Örnek Olacak Yaşam Hikayesi
Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, kızı Bahar’ın talasemi
hastası olması nedeniyle başladığı hastalık mücadelesinde 25 yılını geçirdi.1989 yılında kızı
Bahar’ın doğmasının ardından talasemi hastalığı...
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Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, kızı Bahar’ın talasemi
hastası olması nedeniyle başladığı hastalık mücadelesinde 25 yılını geçirdi.
1989 yılında kızı Bahar’ın doğmasının ardından talasemi hastalığı ile tanışan Kayseri
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, 25 yıldır bu hastalıkla mücadele
ediyor. Başdemir, kurucusu olduğu dernekte başta kızı Bahar olmak üzere birçok talasemi ve
lösemi hastasının sorunlarını çözmek için mücadele veriyor. Vermiş olduğu mücadeleyi
anlatan Başdemir, "1989 yılında ikinci çocuğum Bahar dünyaya geldiğinde 6 aylıkken
Talasemi hastalığını hastanede öğrenmiş oldum. Çocuğumun Talasemi hastası olduğunu
söylediklerinde eşimle beraber sabahlara kadar ağladık. Öyle bir hastalıktı ki tedavisi yok. O
zamanlar yaş olarak çocuğumuzun 6 yaşına kadar yaşayacağı söylenmişti. Tabii bir çocuğun
ölümünü bilmek, hastalığın tedavisinin olmayacağını duymak gerçekten bizim için çok büyük
acı bir olaydı. Daha sonra ağlamamızın bir çözüm olmayacağını düşünerek, eşime bu
hastalığın çözümü için bir dernek kuracağımı ve bu hastalığın kökünü kazımak için mücadele
edeceğimi söyledim. O günden itibaren ilk olarak çalışmayı Ankara’da başlattık. Daha sonra
Kayseri’ye bir şube açtık. Zaman içerisinde Talasemi ile ilgili mücadelemi devam
ettiriyorum" diye konuştu.
"BÜTÜN HAYATIMIZI TALASEMİYE ADADIK"
Başdemir ayrıca, "Talasemi hastalığında ilik nakli olma şansı doğdu ama Türkiye’de ilik
bankası olmadığı için kızımız böyle bir ilik nakli şansını maalesef kaybetti. Bizim tek
dileğimiz Türkiye’de Talasemi ve Lösemi hastalığı için ilik bankasının olmasıdır. Benim
ikinci çocuğum Bahar dünyaya geldikten sonra tabi ki Talasemiyi çeşitli etkinliklerle
anlatıyoruz. Okullardaki konferanslarımız sürekli devam ediyor. Ayrıca eşim ve çocuklarımla
birlikte Talasemi hastalığı ile mücadele veriyoruz. Kızım Bahar kendisi gibi Talasemi hastası
ile evlendi. Doğacak çocukları Talasemi hastası olacağı için o bakımdan çocuk yapmamak
şartı ile evlendiler. Biz bütün hayatımızı Talasemiye adadık. Tabi ki Talaseminin genetik kan
hastalığı olması anneden babaya geçen bir özellik olması sebebiyle insanların mutlaka
çevresindeki tanıdıklarıyla bu tür testleri yaptırması lazım. Aksi halde içine düştükten sonra
yapılacak hiçbir şey yok. Bunun ilik naklinden başka hiçbir alternatifi yok. Bizde bu sebeple
bütün çevremizdeki insanlara Talasemi hastalığını anlatmaya çalıştık. Hakikaten duyarlı
insanlarımızın çoğu bize sahip çıktı" şeklinde konuştu.
"BENİM EN BÜYÜK DÜŞMANIM TALASEMİ"
’25 yıldır bu hastalığın mücadelesini verdim’ diyen Başdemir, "Benim hiçbir şekilde özel
hayatım olmamıştır. Hayatım bu hastalığın mücadelesi ile geçmektedir. Bu hastalığı önlemek
için ne gibi faaliyetler yapabileceğimi düşünüyorum. Hep bunun gayreti içindeyim. Benim tek
özel hayatım Talasemi. Benim en büyük düşmanım Talasemi. O düşmanı yeneceğim, bu işi
mezara kadar götüreceğim" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9090.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Otomobil, Aydınlatma Direğini Söktü
Kayseri’de bir otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğini söktü.Edinilen bilgiye göre Anbar
Mahallesi Osman Kavuncu bulvarı üzerinde 38 EM 936 plakalı otomobil, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak orta refüjdeki...
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Kayseri’de bir otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğini söktü.Edinilen bilgiye göre Anbar
Mahallesi Osman Kavuncu bulvarı üzerinde 38 EM 936 plakalı otomobil, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak orta refüjdeki aydınlatma direğine
çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri
güvenlik önlemi alırken, TEDAŞ ekipleri de direğe giden akımı kesti. Bir süre trafiğe kapanan
yol, otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından tekrar açılırken, sürücü ise otomobilden
kopan parçaları toplayarak çekiciye yükledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9091.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Dünyada 1 Milyar İnsan Yetersiz Ve Dengesiz
Besleniyor
Çevre Dernekleri Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) Kayseri Temsilcisi Mehmet Faruk Er,
dünyada yaklaşık bir milyar insanın yeterli beslenemediğini belirterek, ‘Açlığın, yetersiz ve d
engesiz beslenmenin yol açtığı ölümler, zihinsel ve fiziksel...
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Çevre Dernekleri Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) Kayseri Temsilcisi Mehmet Faruk Er,
dünyada yaklaşık bir milyar insanın yeterli beslenemediğini belirterek, ‘Açlığın, yetersiz ve
dengesiz beslenmenin yol açtığı ölümler, zihinsel ve fiziksel bozukluklar, trajik boyutlara
ulaşmıştır. Öncelikle israftan kaçınmalıyız. ’dedi.ÇEKÜD Temsilcisi Mehmet Faruk Er,
insanların yaşamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya
ulaşmalarının zorunlu olduğunu söyledi. Ulaşılan bu gıdaların da sağlık yönünden “güvenli”
olmasının temel hak olarak kabul edildiğini hatırlatan Er, dünyada bir milyar insanın yeterli
miktarda gıda ve suya ulaşamadığını kaydetti. Er, ‘Dünyanın birçok yerinde; insanlar, yeterli
miktarda ve kalitede gıdaya erişemedikleri için açlıkla karşı karşıyadır. Son yıllarda yeterli ve
dengeli beslenemeyen insan sayısı 1 milyara yükselmiştir. Bu da dünya nüfusunun önemli bir
miktarı, açlık sorunu ile yüz yüze kaldığını göstermektedir. Açlığın, yetersiz ve dengesiz

beslenmenin yol açtığı ölümler, zihinsel ve fiziksel bozukluklar ulusal ve uluslararası düzeyde
trajik boyutlara ulaşmıştır. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümler dikkate
alındığında; rakamın, AIDS, sıtma, tüberküloz ve diğer hastalıklardan daha fazla olduğu
görülmektedir. Açlık, nesilden nesile devam etmekte, her yıl milyonlarca çocuk sadece
anneleri yetersiz beslendiği için normalden az kiloda doğmakta ve özellikle gelişmekte olan
ülkelerde 10.9 milyon çocuk 5 yaşına ulaşmadan hayatını kaybetmektedir.’ diye konuştu.
AŞIRI BESLENENLER DE VAR
ÇEKÜD Kayseri Temsilcisi Mehmet Faruk Er, dünya kaynaklarını doyumsuz bir şekilde
tüketenlerin aşırı beslenmeden dolayı sağlık problemleriyle uğraştığını ileri sürdü. Açlık ve
susuzlukla mücadelede tasarrufun önemli olduğunu hatırlatan Er, ‘Öncelikle kaynaklarımızı
etkin ve verimli kullanmalıyız. İsraftan kaçınarak dünyanın yoksullaşmasına, insanları açlık
ve susuzluğun yol açtığı büyük sorunlarla baş başa bırakmayalım. “Tasarruf”un “adalethakkaniyet” ölçüsüne uymak olduğunu hatırlayalım. “ÇEKÜD olarak ”israf” tan kaçınarak
“açlık” , “kirlilik”, “hastalık”, susuzluk” üretmeyen bireyler, herkese yeterli, erişilebilir,
kaliteli, güvenilir ve ekonomik gıda üretilen bir dünya temenni ediyoruz.’ diyerek sözlerini
tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9092.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Ak Parti Talas’ta Delege Seçimleri Tamamlandı
AK Parti Talas İlçe Teşkilatı Kongre sürecinde delegese çimlerini tamamladı.17-19 Ekim
2014 Tarihleri arasında Talas’ın 33 Mahallesine kurulan 33 sandık ile gerçekleştirilen delege
seçimleri tamamlandı. Talas’ın Mahallelerine kurulan sandıklarla...
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AK Parti Talas İlçe Teşkilatı Kongre sürecinde delegese çimlerini tamamladı.
17-19 Ekim 2014 Tarihleri arasında Talas’ın 33 Mahallesine kurulan 33 sandık ile
gerçekleştirilen delege seçimleri tamamlandı. Talas’ın Mahallelerine kurulan sandıklarla
gerçekleştirilen delege seçimlerine gözlemci olarak AK Parti Genel Merkez Kayseri
Koordinatörü Recep Yıldırım ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de katıldı.
Delege seçimleri sonrası bir açıklama yapan AK Parti Talas İlçe Teşkilat Başkanı Burak
Erenler, "Öncelikle yoğun katılımlarından dolayı Talas’ta bulunan tüm üyelerimize ve bu
süreçte bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Genel Merkez Kayseri Koordinatörü Recep
Yıldırım ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’e teşekkür ediyorum.
Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan sandığı 5. Olağan Kongremize giderken
üyelerimizin önüne koyduk ve yapılacak olan kongremizde oy kullanacak 400 delegemizi
tespit ettik.Yapılan delege seçimlerinin partimize, ülkemize, Kayseri ve Talas’ımıza hayırlı
olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9094.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Atlı Okçuluk Türkiye Kupası Sona Erdi
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığının 2014 yılı Faaliyet Programında
yer alan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.Anadolu Harikalar Diyarı yanında
gerçekleştirilen şampiyonada sporcular ok atma, mızrak kullanma...
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığının 2014 yılı Faaliyet Programında
yer alan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Anadolu Harikalar Diyarı yanında gerçekleştirilen şampiyonada sporcular ok atma, mızrak
kullanma ve kılıç kullanmadaki hünerlerini sergiledi. Memluk Atışları Sıralaması’nda Sabri
Kavuncu 23 puanla birinci , Ahmet Turan Durak 22 puanla ikinci, Murat Çıtak 22 puanla
üçüncü oldu.
Kabak Atışı sıralamasında ise Halil Gürak 40 puanla birinci, Alperen Alkan 30 puanla ikinci,
Murat Çıtak 25 puanla üçüncü oldu.
Büyük ilgi gösterilen yarışmada Erzincan ve Sivas Atlı Cirit Spor Kulübü’nün gösterisi de
göz doldurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9095.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayserispor Farklı Kazandı
PTT 1. Lig’in 6. haftasında Kayserispor, kendi evinde Bucaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla
mağlup etti.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik
Direktörü Ertuğrul Seçme, sezon başında Süper Lig’e dönme...
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PTT 1. Lig’in 6. haftasında Kayserispor, kendi evinde Bucaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla
mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü
Ertuğrul Seçme, sezon başında Süper Lig’e dönme hedefi koyduklarını vurgulayarak,
"Bugüne kadar oynadığımız müsabakalarda istediğimiz sonuçları alamamıştık. Seyircimizin

önünde galip geldik. Türkiye’nin en iyi stadında oynuyoruz ama tribünler boş. Önümüzdeki
maçlarda da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
BUCASPOR CEPHESİ
Bucaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise bu tür sonuçlardan sonra konuşmanın zor
olduğunu ifade ederek, "Neresinden bakarsanız tutarsız bir sonuç. Bu ciddi bir sorun. Çok
genç bir defans bloğumuz var, bunun acısını çekiyoruz. Bu lig çok ağır bir lig. 4 önemli
eksiğimiz var. Eksiklerimiz olsaydı farklı olabilirdi. Rakibimizi kutluyorum. Kayserispor’un
kalitesi bizi yenmeye yetti. Bobo ve Nobre de vardı. Bu tip oyuncular Süper Lig’de hangi
takıma giderse rahatlıkla oynayabilecek oyuncular" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9096.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Kayseri Barosu Başkanı Yeniden Fevzi Konaç
Oldu
Kayseri Barosu Başkanlık seçimleri bu gün yapılan oy kullanma işlemi ile son buldu. Kayseri
Barosu Başkanlığı seçimini rakibine 21 oy fark atan Fevzi Konaç kazandıİki gün süren
Kayseri Barosu Başkanlığı seçiminde toplam 934 oy kullanıldı....
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Kayseri Barosu Başkanlık seçimleri bu gün yapılan oy kullanma işlemi ile son buldu. Kayseri
Barosu Başkanlığı seçimini rakibine 21 oy fark atan Fevzi Konaç kazandı
İki gün süren Kayseri Barosu Başkanlığı seçiminde toplam 934 oy kullanıldı. Kullanılan
oylardan Fevzi Konaç 458, Ali Köse ise 437 oy aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9097.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

