KAYSERİ HABER ARŞİVİ
15.12.2014–21.12.2014
Irak Türkmenlerinin Tek Umutları Türkiye
Irak’ta yaşanan iç savaştan kaçarak Kayseri’ye gelen mülteci Şuayip Halil Zalo, Irak’ta
Sünnilerin yaşadığı zorlukları, bölgede dönen oyunları ve IŞİD hakkında gazetemize konuştu.
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“Amerika gelip ortalığı karıştırdı”
Ülkelerinde yaşam şartlarının çok zor hale geldiğini ve bu nedenle kaçarak Kayseri’ye
geldiklerini söyleyen Zalo yaşadıkları Telafer şehrini şöyle anlattı: “Memleketimiz Telafer’in
tamamı Türkmen’dir. Yaklaşık 450 bin nüfusu vardır. Telafer halkımızın %70’i
Sünni’dir. Geri kalan % 30’luk kesimde Şia’dır. Şehrimizde 2003 yılına kadar Sünni ve Şia
arasında herhangi bir sorun yaşanmıyordu fakat 2003 yılında Amerika’nın gelişiyle büyük
sorunlar yaşandı. Amerikalılar, Sünnilerle ihtilal için anlaşma yapmak istediler. Böyle bir
anlaşmayı Sünniler kesinlikle kabul etmediler. Bunun üzerine Amerikalılar halkın arasını
açmaya çalıştı. Bunu da Sünni, Şia, Türkmen, Kürt, gibi grupları bir birine düşman ederek
başarmaya çalıştılar. Bunu ilk etapta başaramayınca Amerika uçakları Telafer şehrini
bombaladı. Bundan dolayı tüm Telafer halkı şehri terk edip köylere kaçtı. 10 gün boyunca
Telafer dışında, köylerde kaldık. Daha sonra Türkiye devreye girdi ve Amerika Telafer’i
bombalamayı bıraktı. Bizlerde tekrardan şehrimize döndük. Bu olaylardan sonra Amerika Şia
ile anlaştı. Onlara yardımlarda bulundu. Şia bölgede Amerika’nın gözü oldu. Şia
Amerikalılara şehir hakkına istihbarat veriyordu. Amerikalılar Şia’yı casus gibi kullandılar.
Telafer Polis amiri Sünni’ydi. Irak hükümeti Sünni amiri görevden alıp yerine Şia’dan bir
adam koydu. Daha sonra da emniyet içinde ki tüm Sünnileri kovdular. Şia amir, Sünni
polisleri görevden uzaklaştırdıktan sonra Şii aşiretlerden kendine polis teşkilatı oluşturdu.
Polis teşkilatının tamamı Şia’dan oluştu. 2005 yılında Şia polis teşkilatının ele geçirdikten
sonra Amerika’nın silahlandırdığı militanlar geldi. Militanlara Sünnileri öldürme görevi
verildi. Yüzleri kapalı militanlar polislerle birlikte Sünni evlere gelip, Sünnileri polisin
önünde vurup gidiyorlardı. Vurmadıklarını da hapis edilecek diye tutuklayıp götürüyorlardı.
Götürdüklerinden bir daha haber alamadık. Toplam 3 yüz kişi kayboldu 2 bin kişide
hapishanelerde kayboldu hala hiç birinden haber alınamadı.”
BİZE BU OYUNU OYNAYAN ABD’DİR.
Ülkelerinde ve şehirlerinde yaşanan sıkıntıların temelinde Amerika olduğunu belirten Zalo
Amerika’nın ülkelerinde çok kötü oyunlar oynadığını söyleyerek: “Telafer’de Sünniler büyük
sıkıntılar yaşıyor. Telafer’e yardım için bir gün bir tır ile un yardımı geldi. Fakat tır bomba
yüklüymüş. Sünni ve Şia’nın evlerinin karışık olduğu yere getirildiğinde tır patlatıldı.
Patlamanın etkisiyle evler yerle bir oldu. Toplam 140 insan hayatını kaybetti. Patlamadan

Sünniler sorumlu tutuldu. Olaydan yarım saat sonra mahalleye polislerle birlikte militanlar
geldi. Polisler tek tek Sünnilerin kapılarını çaldı ve militanlar sorgusuz sualsiz oracıkta
Sünnilerin kafasına kurşun sıktı. Militanlar 2 saatte toplam 80 adam öldürdüler. Polislerin
hepsi Telaferlidir. Hepsini tanıyoruz. Dava açmak için Musul’a gittik. Telafer’de dava
açamadık çünkü Telafer’deki tüm yetkili kurumlar Şia’nın elindeydi. Şikâyetlerimizi kabul
etmezlerdi. Israrcı olduğumuz zamanda bizleri öldürürlerdi. Musul mahkemesinde 80
Sünni’nin öldürülmesinden 260 polis sorumlu tutuldu. Fakat bir polis daha tutuklanmadı. 80
kişiden 8 tanesi benim akrabamdı ben ellerimle mezara koydum” dedi.
“TÜRKİYE’NİN YARDIMINI BAĞDAT ENGELLEDİ”
Yaşan olaylardan sonra İran’ın Şia militanlarını destekleyerek çatışmaları devam ettirmeye
çalıştığını diğer taraftan Türkiye’nin barış yanlısı olduğunu vurgulayan Zalo: “Çatışmaların
iyice arttığı dönemde İran konsolosu Telafer’e geldi. Şia aşiretlerinin ve militanların önde
gelenlerini topladı ve hepsini İran’a götürdüler ve orada Sünnileri öldürdükleri için
ödüllendirdiler. Daha sonrada Sünnileri öldürmeleri için her türlü desteği verdi. 2012 yılında
Telafer’ deki Sünni, Şia ve tüm yönetim kurumlarından temsilciler Ankara’ya geldi. Türkiye
Cumhurbaşkanı bizler arasında hiç bir ayrıcalık yapmadan hepimizi dinledi, hiçbir grubu
kendine çekip diğerlerini ötekileştirmedi. Telafer’in huzuru için barış ortamı istedi. Türkiye
Telafer şehrinde barış sağlansın diye bize okul, hastane ve spor salonu yaptıracaklarını
söyledi. Daha sonra da Telafer’de bu yapıların inşası için yer tespiti yapıldı. Tüm masrafları
da Türkiye karşılayacaktı. Fakat Irak yönetimi Türkiye’nin bu yardımlarına izin vermedi.
Kendilerinin zengin bir ülke olduklarını ve bundan dolayı Türkiye’nin yardımına
ihtiyaçlarının olmadığını söylediler. Gerekli hizmetleri kendilerinin yapacaklarını söylediler.
Ama hiçbir şey yapmadılar.
IŞİD BAHANESİYLE SÜNNİLER VURULDU
IŞİD’in batılı devletler tarafından oluşan karma bir örgüt olduğunu ve Telafer’de etkili
olduklarını vurgulayan Zalo: “ Işid Telafer’e girdikten sonra Şia Telafer’den kaçtı. Şehirde
sadece Türkmen Sünniler kaldı. Şia’nın en büyük destekçisi İran, IŞİD’i vuruyorum diyerek
Telafer’deki Sünnileri bombaladı. Bağdat hükümeti Telafer’deki elektrik ve suyu kesti.
Yaşam şartları çok zor hale geldi. Amerika’da İŞİD’i vurma bahanesiyle şehri uçaklarla
bombaladı. Amerika 1 bombayı IŞİD’e attı, 9 bombayı Telaferdeki Sünni sivil halka attı”
dedi.
“DEVLET YARDIMI BABA YARDIMI GİBİDİR, YARDIM BEKLİYORUZ”
Türkiye’ye gelişini ve 13 kişilik ailesiyle Kayseri’de yaşadıklarını Zalo şöyle anlattı:
“Memleketimizde elektrik ve suyumuz kesilmiş, imkânlarımız tükenmişti. Kurtuluş olarak
Türkiye’yi görüyorduk. Türkiye gibi yardım eden bir devlet görmedik. Kendisine gelen
herkese dinine ve ya ırkına bakmadan kucak açtı. Bu nedenle Türkiye’ye gelmeye karar
verdik ama buda kolay olmadı. Irak üzerinden Türkiye’ye geçmek istedik ama izin
vermediler. Tek çıkış yolumuz Suriye kalmıştı. Suriye’nin Rakka şehri üzerinden Türkiye’ye
girmeyi başardık. Türkiye’de de Kayseri’ye geldik. Bir ev kiraladık. Hiçbir ev eşyamız
yoktu. Komşularımız yardım ettiler. Yardım etmeleri için resmi kurulara gittim. Hepsi beni
çok iyi karşıladılar, ağırladılar ama yardım konusunda hiç bir şey yapmadılar. Sağ olsun
komşularımız yardımlarda bulunuyorlar ama devlet yardımı bir babanın çocuğun yaptığı
yardım gibidir. Biz devlet babadan yardım bekledik ama şimdiye kadar bir yardım
alamadık. Oğlanlarımdan birisi lisede bir diğeri de üniversitede okuyorlardı. Ülkemizden
çıkmamız gerektiği için okullarını bıraktılar. Burada bir fabrikada çalışmaya başladılar.
Onların kazandıklarıyla geçinmeye çalışıyoruz. Bir evde oğlanlarım, kızlarım ve damatlarım
la beraber 13 kişi yaşıyoruz”.
“ÂLİMLER UYUYOR, ÜMMET ÖLMÜŞ”
Yaşana tüm sıkıntılara rağmen gelecekten umutlu oldukların kaydeden Zalo, yaşanan tüm
olumsuzlukların sebebinin kendileri olduğunu söyleyerek: “Eskiden âlimler uyanıktı ümmet

uyuyordu. Çok fazla sıkıntı görmüyorduk. Şimdi ise âlimler uyuyor ümmet ölmüş. Biz
Müslümanlar bir birimizi tutsaydık destekleseydik başımıza bu iş gelmezdi. Biz Müslümanlar
bir birimizi tutmadık bir birimize rahmet etmedik Allah(CC) ‘nün gazabı indi. Bu gazap yok
yere inmedi. Biz gözümüzün gördüğü bir eğriyi düzeltemedik. Ne elle, ne dille ne de kalple
bir uğraşımız oldu. Her şeye rağmen bulutlu günlerin bir gün mutlaka biteceğine inanıyoruz.
Allah sabredenlerledir. Sabırlı olmayanlar şeytanın yolunu tutar, dünyası da gider ahreti de
gider” dedi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10165.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Hilalder Kur-An Çalışmaları Merkezi Açıldı
Hilal eğitim Kültür Yardımlaşma ve Çevre Derneği ( HİLALDER) Kur-an çalışmaları
merkezi açıldı.
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Yirmi yılı aşkın bir süredir eğitim ve yardım faaliyetleri ile büyük hizmetlerde bulunan Hilal
Der çalışmalarına yeni binasında devam edecek. Her zaman her yerde her yaş grubuna sürekli
eğitim olanağı sağlamak ve burs temin etmek, başarılı, mutlu ve özgüvenli bireyler
yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak. Mutlu, özgüvenli, başarılı, inançlı, manevi
ve ahlaki değerlere sahip, birey ve çevre bilinci gelişmiş, üretici, sorumluluk duygusuna
sahip, ülkesini seven evrensel değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek hedefi ile yola çıkan
derneğin, Hilal Der Kur-an çalışmaları merkezi, Yazar Mustafa İslamoğlu’nun da katıldığı bir
törenle hizmete açıldı.
Daha önce İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından kullanılan binayı bir dizi
tadilattan geçiren Hilal Der, binayı Kur-an çalışmaları merkezi olarak hizmete açtı. Çok
sayıda davetlinin katıldığı açılış törenine Yazar Mustafa İslamoğlu da katıldı. Yapılan dua
sonrası açılış kurdelesi tekbirler eşliğinde kesildi.
Açılışın ardından Davetlilere yeni, hizmet binası tanıtılırken, Hilal Der’in yapmış olduğu
faaliyetler ve 2015 faaliyet takvimi slayt gösterisi ile anlatıldı. Daha sonra program Mustafa
İslamoğlu konferansı ile devam etti.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10166.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Her İnsan Dindardır
İlim Hikmet Vakfı Düşünce Akademisi’nin düzenlediği ‘’İnsan ve Düşünce’’ konulu
konferans yapıldı.
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Düzenlenen konferans iki gün sürerken konferansa Dr. Faruk Karaarslan konuşmacı olarak
katıldı. Karaarslan İnsan ve Düşünce üzerine bilgiler verirken konferansa olan yoğun ilgi
gözlerden kaçmadı. Dr. Faruk Karaarslan, dindar kesime karşı yöneltilen eleştirilere değinerek
‘’her insan dindardır’’ dedi.
İlim Hikmet Vakfı’nda İnsan ve Düşünce üzerine konuşan Dr. Faruk Karaarslan, dindar
kesime yönelik yapılan saldırılara değinerek ‘’ Gündem geliyor efendim ‘’dindarlar nasıl
villalarda yaşar, dindarlar nasıl faiz yer’’ aslında bakıldığı zaman her kes dindardır. Burada
asıl sorulması gereken şey bir Müslüman bunu nasıl yapar. Burada basit bir kavram
değişikliği yaptığınız zaman bütün olgu yer değiştiriyor. Bu sorunun daha doğru olmasının
nedeni her insan dindar olduğu için her insanın her yaptığı bir ahlaki kaynak bulunabilir ve bu
ahlaki kaynak insanı dine götürebilir’’ dedi.
Karaarslan,’’ Ahlak deyince çok olumlu bir çağrışım ortaya çıkıyor. Ahlak dediğiniz şey
ahlaka uygun davranmak fakat ahlakın kaynağı din ise din insanı çok farklı şeyler yapmaya da
itebiliyor. Onun için Türkiye’de şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Bu ayrım kulaklara hoş
gelmediği için biraz rahatsız edici olabilir ama artık din ile İslam aynı şey değildir. İslam bir
din olabilir ama din dediğiniz şey İslam’ı kapsamaz onun içinki Allah katında en yüce din
İslam’dır. Demek ki başka dinlerde var’’ şeklinde konuştu.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10167.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Ak Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı’nda Köklü
Değişim
AK Parti Melikgazi ilçe teşkilatında kongreye 1 hafta kala taşlar yerinden oynadı. Melikgazi
ilçe teşkilatında değişim rüzgârlarının estiği iddia edildi.
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Yapılan çalışmalarda geri planda kalması ile eleştiri oklarına hedef olan AK Parti Melikgazi
ilçe teşkilatında 21 Aralık’ta yapılacak olan ilçe kongresinde köklü değişikliklerin olacağı
iddia edildi.
Yaşanacak köklü değişim öncesi 11 ismin görüşülmek üzere parti genel merkezince
Ankara’ya davet edildiği ve dört ismin ön plana çıktığı iddialar arasında. Öne çıkan isimler ise
şöyle; Orhan Gözel Makine Mühendisi aynı zamanda Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi,
Sıddık Sami Kadıoğlu Makine Mühendisi ,Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi, Serdar
Kavafoğlu AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi, Kamil Mermer Avukat.
Belirtilen dört isim arasında ise Orhan Gözel’in ön plana çıktığı yine iddialar arasında.
Haber: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10168.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri Osb'nin Elektrik İhtiyacının %10’unu
Karşılayacak
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulacak 18 MegaWatt-Peak enerji üretim
kapasitesiyle, sanayi bölgesinin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılayacak olan güneş
enerjisi santralinde kullanılacak kablolar, Türkiye’de ulaşımdan inşaata birçok önemli projeye
kablo tedarikinde bulunan Prysmian Group Türkiye tarafından tedarik ediliyor.
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Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye
operasyonu Prysmian Group Türkiye, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
yatırım yapmaya devam ediyor.
Türkiye’nin enerji verimliliği dalında öncü ve sayılı firmalarından Efektif Endüstriyel Enerji
A.Ş.’nin projelendirmesi ve kuruculuğu (EPC’liği) altında 320 bin metrekarelik alanda hayata
geçirilerek, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin tüketiminin %10’unu karşılayacak 18 MWp
büyüklüğünde güneş enerjisi tesisi Seferoğlu Elektrik A.Ş.’nin yenilenebilir enerji alanında
yatırımlarından bir yenisi olacaktır. Proje, Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde aynı
lokasyonda 18 MWp büyüklüğünde olması ve hayata geçiriliş modeli ile Türkiyede bir ilk
olacaktır. Proje, 7 MWp’i Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve 11 MWp’i Seferoğlu Elektrik
A.Ş. mülkiyetinde olmak üzere iki parçadan oluşmakta ve ülkemizi yenilenebilir enerjiyle
tanıştırarak ülke ekonomimize katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Prysmian Group Türkiye’nin de Fotovoltaik(PV) kabloları ile birlikte kontakt ve
konnektörlerini de temin edeceği, minimum 25 yıl ömrü bulunan 18 MWp'lik tesis sayesinde,
yılda yaklaşık 25.000 MWh enerji tasarrufu yapılırken, CO2 salınımının önüne geçilerek
ekolojik sisteme katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje kapsamında devreye girecek olan
santralin toplam maliyetinin 6 ila 7 yıl arasında geri kazanılması öngörülüyor. “Türkiye’yi
Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu kapsamında ülke çapında önemli projelerde yer alan Prysmian

Group Türkiye, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak Güneş Enerjisi Elektrik
Üretim Tesisi’ne, Almanya’da üretimi hali hazırda süren 160 km uzunluğundaki kablonun bir
bölümünü kasım ayında, diğer bölümünü ise yıl sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Prysmian OEM&Özel Kablolar Satış Direktörü
İlhan Öztürk, “Prysmian Group güneş enerjisi sektöründe tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’deki projelerde de güvenilir ve uzun ömürlü ürünleri ve çözümleri ile projelerin
tercih edilen lider markası olma özelliğini koruyor. Bu sektörde diğer ülkelerdeki tecrübemizi
iş yaptığımız partner firmalarımız ile paylaşarak onların da işlerine değer katmak için tüm
kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Ülkemizde gelişmekte olan bu ve bunun gibi sektörlerin en
başından itibaren altyapısının sağlam olması, daha sonra yaşanabilecek problemlerin önüne
geçilmesi açısından en önemli faktördür. Prysmian ürünleri daha önce uzun yıllar kullanılmış,
kullanım sonrası performansları test edilmiş ve onaylanmış ürünlerdir. Yapmış olduğumuz bu
testler bize ürünlerimizin TÜV şartlarının çok üzerinde performans verdiğini ve dolayısıyla
ömrünün de istenilenin çok üzerinde olduğunu göstermiştir. Biz, güneş enerjisi için
sunduğumuz kablo çözümlerini sadece TÜV ile sınırlamayıp ayrıca daha da zorlayıcı olması
amacı ile VDE uygunluğu ile de sertifikalandırıyoruz. Böylelikle hem sertifikasyon, hem de
gerçek saha şartlarında test edilmiş ürünler ve gerekse geçmiş tecrübelerimizle
müşterilerimizin işlerine değer katmaya devam ederken ayrıca rakiplerimize göre her anlamda
farklılaşıyoruz.” şeklinde konuştu.
Solar enerji teknolojisi konusunda uzman olan Prysmian Group, bugüne kadar dünya çapında
birçok prestijli solar projesine de imza atıyor. Prysmian Group, yenilenebilir enerji alanında
lider olduğu Almanya’da solar enerji teknolojisine uygun gerçekleştirdiği üretimleriyle grup
içinde ön plana çıkıyor. Bu projelerden bazıları ise şunlar: Budweis, Çek Cumhuriyeti
(Kurulu enerji: 3426kWp), Fuente Alamo, İspanya (Kurulu enerji: 5400 kWp) Vilgertshofen,
Almanya (Kurulu enerji: 4358 kWp) ve Weeze, Almanya (Kurulu enerji: 14026kWp).
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10169.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Devletten çalışanlara özel gıda yardımı
İş güvenliği ve sağlığı konusunda yeni tedbirleri devreye sokan hükümet, bazı meslekler için
ek önlemler de aldı.
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Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, ahır ve kümeslerden mermer işletmelerine, halı
atölyelerinden zirai mücadelede çalışanlara kadar çeşitli meslek personeline koruyucu gıda
yardımı verecek.
Akşam'ın haberine göre yoğurttan ayrana, kuru üzümden tahin-pekmeze kadar çeşitli gıdalar,
günlük olarak ilgili personele yedirilecek.

Belirtilen işlerde çalışanlara her gün yarım kilo yoğurt yedirilecek. Yoğurt yerine, yarım litre
ayran, 10 gram çekirdekli kuru üzüm, 100 gram tahin helvası veya 100 gram tahin-pekmezden
biri de verilebilecek.
Yönergeye göre, koruyucu gıda maddelerinin parası verilmeyecek. Personele ayni olarak
verilecek gıdaların işyerinde tüketilmesi de zorunlu kılındı. Fiilen çalışılan her gün verilecek
koruyucu gıda yardımı için kurum bütçelerine ayrıca ödenek konulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10170.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin hanehalkı işgücü istatistiklerini açıkladı.
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Eylül döneminde 3
milyon 64 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,5 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında bu
rakam yüzde 10,1 seviyelerinde gerçekleşmişti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,1 kadınlarda ise
%13,6 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı %12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş
grubunu içeren genç işsizlik oranı %19,1 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran %10,7 olarak
gerçekleşti.
İstihdam oranı %45,8 oldu. Eylül 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam
edilenlerin sayısı, 26 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise %45,8 oldu. Bu oran erkeklerde
%65,2, kadınlarda ise %26,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı
5 milyon 625 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 545 bin kişi olarak
gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %21,5’i tarım, %20,3’ü sanayi, %7,5’i inşaat, %50,7’si ise
hizmetler sektöründe yer aldı.
İşgücüne katılma oranı %51,1 olarak gerçekleşti
İşgücü nüfusu 2014 yılı Eylül döneminde 29 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise
%51,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7 kadınlarda ise %31,1
oldu.Kayıt dışı çalışanların oranı %35,7 olarak gerçekleşti Herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Eylül döneminde %35,7 olarak
gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe %83,9 iken, tarım dışı sektörlerde %22,5 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsiz sayısı arttı Mevsim etkilerinden
arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 98 bin kişi artarak 25 milyon 916 bin kişi
olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %45,3 oldu. Mevsim etkilerinden
arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Eylül döneminde, bir önceki döneme göre 103 bin
kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %10,7 oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10171.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Erken emeklilik için son 15 gün
Emeklilik için doğum ya da askerlik borçlanması yapmak isteyenler dikkat! 1 Ocak'a 15 gün
kaldı... Elinizi çabuk tutun. Yeni yılda borçlanma tutarları artacak, daha çok para ödemeniz
gerekecek
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Ülkemizde doğum ya da askerlik borçlanması, erken emekliliğin yolunu açıyor. Kadın doğum
borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Borçlanma
tutarı da asgari ücrete göre belirleniyor. Yeni yılda asgari ücret zamlanacak, buna bağlı olarak
da doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması tutarları artacak. Borçlanma yapmayı
planlayanların, daha yüksek tutar ödemek istemiyorlarsa elini çabuk tutması ve yeni yıla bu
işi bırakmaması gerekiyor.
ŞİMDİ NE KADAR ÖDENİYOR?
Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanma miktarı, brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En az
borçlanma, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu miktar da şu an 30 günlük 362 lira
88 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni yıl gelmeden doğum borçlanması yapan bir kadın, 30 gün
borçlanma için en az 362 lira 88 kuruş, 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) borçlanma yaparsa, en az
8 bin 709 lira 12 kuruş ödüyor. Yine yeni yıl gelmeden askerlik borçlanması yapacak bir
erkek de 30 günlük borçlanma için en az 362 lira 88 kuruş, 540 günlük (18 ay) borçlanma için
ise en az 6 bin 531 lira 84 kuruş ödüyor. 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret artacağından,
borçlanma için ödenecek tutar da daha fazla olacak. Askerliğini işe girmeden önce yapan
erkekler, borçlanmayla 1 yıl erken emekli olabiliyor. Sonra yapanlarda ise primi
tamamlayarak erken erken emeklilik imkanı var.
YENİ YILDA NELER ARTACAK?
1 Ocak'tan itibaren asgari ücret artacak. Bu artış, sadece borçlanma tutarlarını etkilemeyecek.
İşte asgari ücretin etkileyeceği kalemler:
AGİ artacak:Çalışanların evlilik ve çocuk sayısına göre aldıkları Asgari Geçim İndirimi de
(AGİ) bu sayede artacak.
İşsizlik maaşına zam: İşsizlik ödeneğinin alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise
asgari ücretin yüzde 80'i dikkate alınarak belirleniyor. Asgari ücret artınca, işsiz kalan bir
çalışana ödenecek miktar da artacak.
GSS yükselecek:Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödemeleri asgari ücret oranında artacak.
Evde bakım ödemeleri:Bu ödemeler de asgari ücrete göre belirleniyor. Bu maaşları alanların
ücretleri de artacak.
EN ALT ÖDEME
30 günlük borçlanma: 37,8 x 30 = 1134 x % 32 = 362 lira 88 kuruş 540 günlük askerlik
borçlanması: 362,88 x 18 = 6 bin 531 lira 84 kuruş 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma: 362,88 x
24 = 8 bin 709 lira 12 kuruş
EN YÜKSEK ÖDEME

30 günlük borçlanma: 245,70 x 30 = 7371 x % 32 = 2 bin 358 lira 72 kuruş 540 günlük
askerlik borçlanması: 2358,72 x 18 = 42 bin 456 lira 96 kuruş 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma:
2.358,72 x 24 = 56 bin 609 lira 28 kuruş
Takvim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10172.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

İşsize maaş müjdesi
Hükümet, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının esnetilmesi ve süresinin uzatılması
için ilk adımı atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işsizlik maaşının uzun
süreli işsizler için eğitim, yaş grubuna göre artırılacağı müjdesini verdi.
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Çelik, mevcut işsizlik ödeneği şartlarını sağlamasına karşın, işsizlik ödeneği başvurusunda
bulunmayanların tespit edileceğini belirterek, "İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının
esnetilmesi, sürenin uzatılması planlanıyor" dedi.
GEÇİMİ SAĞLAMALI
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları Meclis gündemine taşınırken; soruları
yanıtlayan Bakan Çelik, işsizlik ödeneği miktarının işsizlerin asgari geçimlerini sağlayacak
düzeyde olması gerektiğini söyledi. Çelik, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının
esnetilmesinin Kalkınma Planı'nda da yer aldığını anımsatarak, "İşsizlik sigortasından
yararlanma koşullarında yapılabilecek değişikliklere yönelik etki analizi çalışması yapılacak.
Yapılan çalışmalar ışığında işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının esnetilmesi ve
yararlanma sürelerinin artırılması yönünde mevzuat çalışması yapılması planlıyor" dedi.
ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Bu konuda işveren ve işçilerin bilinçlendirileceğini ifade eden Çelik, "İşsizlik sigortası hak
kazanma miktarı, süresi, uzun süreli işsizler ile yüksek işsizlik riskiyle karşı karşıya olan özel
politika gerektiren gruplar dikkate alınarak belirlenecek. Ulusal wİstihdam Stratejisi Eylem
Planı'nda da yer alıyor. İşsizlik ödeneğinin etkinliğinin artırılması için çalışmamız sürüyor"
tespitini yaptı.
80 MİLYARA DAYANDI
İşsizlik Sigortası Fonu'nun 79.1 milyar liraya ulaştığını açıklayan Bakan Faruk Çelik,
2002'den bugüne kadar Fon'dan yaklaşık 3.6 milyon kişiye 8 milyar lira ödeme yapıldığını
belirtti. Fon'un büyüklüğünün gelecek yılın sonunda 92.5 milyar liraya ulaşması bekleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre; 3 milyon kişi İşsizlik Fonu'ndan yararlanamıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10173.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Büyükşehir Kesmiyor
Yeşile ve ağaca büyük hassasiyet gösteren, bu yöndeki çalışmalarıyla da Kayseri’deki yeşil
alan miktarını dünya standartlarına ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik akışını
hızlandırmak amacıyla Kocasinan Bulvarı...
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Yeşile ve ağaca büyük hassasiyet gösteren, bu yöndeki çalışmalarıyla da Kayseri’deki yeşil
alan miktarını dünya standartlarına ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik akışını
hızlandırmak amacıyla Kocasinan Bulvarı üzerinde yapımına başladığı yonca yapraklı kavşak
ile üst ve altgeçitlerin bulunduğu bölgelerde örnek bir çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir
Belediyesi köprülü kavşakların yapılacağı alanlardaki ağaçları kesmiyor, sökerek daha uygun
alanlara taşıyor.
Eski çevreyol olarak bilinen ve şehir içi trafik akışının en yoğun olduğu ana arterlerden birisi
olan Kocasinan Bulvarı üzerindeki Karayolları Kavşağı, Hastane ve İstasyon Caddesi Kavşağı
ile Fuar Kavşağı’nda trafiğin sürekli akmasını sağlayacak köprülü kavşakların yapımına
başlandı. Söz konusu kavşaklardaki düzenlemeden etkilenecek olan ağaçlar Büyükşehir
Belediyesi tarafından özel araçlarla yerinden sökülerek bir başka yere taşınıyor. Ağaçların
sökülmesi ve taşınması çalışmaları trafiğin etkilenmemesi için akşam saatlerinde yapılıyor.
Kavşaklardan zorunluluk nedeniyle sökülen ağaçlar Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Turgut
Reis Caddesi, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi, İnönü Parkı ve çeşitli okulların
bahçesine dikiliyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar
neticesinde Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne 20, Turgut Reis Caddesi’ne 30, Mimarsinan
Organize Sanayi Bölgesine 35, çeşitli okulların bahçesine ise 70 ağaç taşınarak dikildi.
Sökülen 2-2,5 metre boyundaki sedir cinsi 60 adet çam ağacı ise İnönü Parkı 1. kısma
taşınarak dikimi sağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10174.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel
Başkanı Mesut Uçan: 29 Mayıs 2015 son tarih
Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Mesut Uçan, sürücü sertifikasını alanları
uyararak, "Yürürlükteki yönetmeliğe göre 29 Mayıs 2015 tarihine kadar sertifikalarını sürücü
belgesine dönüştürmelerini aksi taktirde mağdur...
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Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Mesut Uçan, sürücü sertifikasını alanları
uyararak, "Yürürlükteki yönetmeliğe göre 29 Mayıs 2015 tarihine kadar sertifikalarını sürücü
belgesine dönüştürmelerini aksi taktirde mağdur olacaklarını kamu oyuna duyururuz" dedi.
Mesut Uçan, "13 Aralık 2014 Tarihinde TUSEKON başkanının sürücü sertifikalarının sürücü
belgesine dönüştürülmesi ile ilgili basında yer alan haber de geçen 31 aralık 2014 tarihinde
sona eriyor yazısı yanlış olarak geçmiştir. 29 Mayıs 2013 tarih 28661 sayılı resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren geçici 2. Madde ye göre yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde
sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürülmemesi halinde iptal edilir denilmektedir. Bu
tarihli resmi gazeteye göre son gün 29 MAYIS 2015 TARİHİDİR sürücü kursları
konfederasyonu olarak bu maddenin iptali için yargıya başvurumuzu yaptık. Çünkü eğitim
almış ve sınavlarına girerek başarılı olmuş kursiyer bu hakkı kazanmıştır" dedi.
Mesut Uçan, "Çeşitli sebeplerden dolayı ehliyete dönüştürememiş olabilir. Bu onun
kazanılmış hakkının elinden alınmasını gerektirmez. Yargı henüz bu konuda kararını
vermemiştir. Yürürlükteki yönetmeliğe göre 29 MAYIS 2015 tarihine kadar sertifikalarını
sürücü belgesine dönüştürmelerini aksi taktirde mağdur olacaklarını kamu oyuna duyururuz"
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10175.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Voleybol Turnuvasına Katılacak Takımlar
Seremoni Yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumlar Arası
Voleybol Turnuvası’nın seremonisi gerçekleşti.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve
Spor Merkezi’nde geçekleştirilen seremoniye Kayseri’de...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumlar Arası
Voleybol Turnuvası’nın seremonisi gerçekleşti.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde geçekleştirilen seremoniye
Kayseri’de bulunan kurum ve kuruluşlardan oluşan 40 takım katıldı. Seremoni saygı
duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başladı. Seremoninin açlışında konuşma yapan Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinliklikleri A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel, Kayseri’de spora
verilen değerin her geçen gün arttığını söyleyerek toplumun her kesimini spora yönlendirmeyi
hedeflediklerini ifade etti.
Organizasyon sonunda konuşan Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Ali Şen, Spor Etkinlikleri
A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel Bey’e teşekkür plaketi sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10177.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Ak Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe
Güven Tazeledi
Ak Parti Bünyan İlçe Başkanlığı 5’inci Olağan Kongresi’nde mevcut ilçe başkanı Savaş
Gökçe, 400 delegenin 318’inin oyunu alarak güven tazeledi.Ak Parti Bünyan İlçe Başkanlığı
5’inci Olağan Kongresi Kayseri Milletvekili İsmail...
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Ak Parti Bünyan İlçe Başkanlığı 5’inci Olağan Kongresi’nde mevcut ilçe başkanı Savaş
Gökçe, 400 delegenin 318’inin oyunu alarak güven tazeledi.

Ak Parti Bünyan İlçe Başkanlığı 5’inci Olağan Kongresi Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,
Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, Ak Parti Kayseri İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ak Parti Kocasinan İl Başkanı Muammer Kılıç ve çok sayıda
parti üyesinin katılımı ile Bünyan Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşti.
Kongrede konuşan AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe "Bir buçuk yıl önce göreve
geldiğimiz günden bu yana iki büyük seçim geçirdik. Bundan hem Belediye Başkanlığı hem
de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığımız başarılarlardan dolayı teşkilatıma ve Bünyanlı
hemşerilerimize teşekkür ederim. Yeni kongremizde yeni yönetimim ile sizlerin de desteğini
alarak yapacağımız hizmetlerle bu yolda hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Halka
hizmetin hakka hizmet olduğu bilinci ile tüm samimiyetimizle hizmet etmeye ve bu kutsal
davaya sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bu önemli günümüzde bizleri yalnız
bırakmayan siz değerli katılımcılara teşkilatım adına teşekkür eder 5’incisini yapmakta
olduğumuz olağan ilçe kongremizin partimize, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlar
getirmesini dilerim.” şeklinde konuştu.
Yapılan oylamada mevcut başkan Savaş Gökçe , 318 delegenin oyunu alarak güven tazeledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10178.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Hizmet-iş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir:
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve HAK-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi
Halil Özdemir, 2015 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplantılar
yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısını...
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve HAK-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi
Halil Özdemir, 2015 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplantılar
yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısını eleştirerek, İşçilerin bütünün
temsil edilmediği komisyondan sağlıklı bir sonucun çıkmayacağını söyledi.
Asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile asgari şartlarda yaşayabileceği bir rakam olması
gerektiğini belirten Özdemir, böyle bir sonucun çıkması için bütün işçi konfederasyonlarının
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda temsil edilmesi ve bunların görüş birliği içinde olması
gerektiğini söyledi. Özdemir, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“Toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren ve 2015 yılında geçerli olacak asgari ücret
rakamını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalar yapmaktadır. Halen net
891 lira olarak uygulanmakta olan asgari ücret, bu haliyle Türkiye gerçekleriyle
bağdaşmamakta, emek piyasası için gerçekçi bir taban ücret olmaktan çok uzak
bulunmaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tespit edilecek asgari ücretin bir yetişkin için
değil, 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamaları için gerekli bir rakam olarak açıklanmasını

istiyoruz. Asgari ücret, toplumun sosyal modelinin, asgari yaşam standardının, gelir
dağılımının önemli bir unsurudur. Asgari ücret, sadece asgari yaşam ücreti değil, aynı
zamanda gelir dağılımını düzenleyici bir enstrümandır. Asgari ücret, ücretlerin minimum
düzeyi belirleme aracıdır. Hükümet bu aracı doğru ve yerinde kullanmalıdır. Asgari ücrette
yeni bir konsepte ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Öncelikle çalışanların tamamını temsil
etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun; katılımcı, demokratik ve temsilde
adalet ilkesine göre oluşturulması, ILO ve AB normlarına ile uyumlu hale getirilmesi
gerekmektedir. Asgari ücretin temel kriter olarak alındığı emek piyasasında, ILO’nun da
‘Saygın İş’ politikasına denk düşen asgari ücret belirlenmesini umut ediyoruz. Ancak
çalışanların tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan sağlıklı
bir sonuç çıkması mümkün değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısı, söz
konusu ücretle çalışan emekçiler için anlamlı bir sonucun çıkmasına engel teşkil etmektedir.
Eksik temsille oluşturulan bir komisyondan objektif, bilimsel, TÜİK verilerine dayalı, gerçek
yoksulluğu ve açlık sınırını belirleyen rakamların dikkate alındığı anlamlı bir sonuç bugüne
kadar çıkmamıştır, eksik temsil devam ettiği müddetçe de çıkmayacaktır. Asgari Ücret
Komisyonu daha bilimsel ve rasyonel kriterlere bağlı olarak, tartışmaları telaşsız bir ortamda
yapmalıdır. Komisyon, gelirin adil dağılımını gözeterek, insan onuruna yaraşır bir hayat
düzeyinin karşılığı olacak çalışanın ve ailesinin harcama/tüketim standardını dikkate alarak
bir ücret tespit etmelidir. Devlet, asgari ücrette ilişkin vergi muafiyeti konusu adaletli bir
şekilde düzenlenmelidir. Asgari Ücret Tespiti Komisyonu’nun tarafsız bir şekilde çözümün
tarafı olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Aksi halde, uzlaşma yerine taraflardan birinin şerh
koyduğu bir duruma dönüşecektir. Kuşkusuz asgari ücretin felsefesi, kompozisyonu ve tespit
kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak bir tespit bugünkünden daha ileride olacaktır.
Bütün bu itirazlar ve öneriler dikkate alınmaksızın, mevcut statükonun sürdürülmesi, asgari
ücretten umutlananları yine hayal kırıklığına uğratmaktan başka bir sonuç yaratmayacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10179.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Genç Kaymek Kayseri’yi Gezdiriyor
Büyükşehir Belediyesi’nin örnek eğitim projelerinden Genç KAYMEK, gençlere sadece
eğitim takviyesi vermekle kalmıyor, sosyal değerler eğitimi ve kulüp çalışmalarına da ağırlık
veriyor. Bu kapsamda oluşturulan gençlik kulüplerinden...
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Büyükşehir Belediyesi’nin örnek eğitim projelerinden Genç KAYMEK, gençlere sadece
eğitim takviyesi vermekle kalmıyor, sosyal değerler eğitimi ve kulüp çalışmalarına da ağırlık
veriyor. Bu kapsamda oluşturulan gençlik kulüplerinden biri olan İzcilik ve Tarih Kulübü
öğrencilerinin Kayseri’yi tanımaları için gezi düzenlendi.
Genç KAYMEK, eğitim takviyesinde bulunduğu öğrencileri daha sosyal bireyler haline
getirmek için kulüp çalışmalarına da ağırlık veriyor. Genç KAYMEK bünyesinde kurulan

kulüpler kanalıyla öğrenciler farklı etkinliklere katılma imkanı buluyor. Bu kulüplerden biri
olan İzcilik ve Tarih Kulübü hafta sonu gezi programları düzenleyerek öğrencilerin
yaşadıkları şehrin güzelliklerini tanımalarına imkan sağladı.
Genç KAYMEK öğrencileri iki günlük gezi programı ile Talas Sarnıçlı Yeraltı Şehri, Yaman
Dede Konağı, Ali Saip Paşa Kültür Sokağı, Harikalar Diyarı, Ağırnas’ta bulunan Mimar
Sinan’ın evi gibi şehrimizin önemli gezi alanlarını görme fırsatı buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10180.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kto Üyelerinin Menfaati İçin Yeni Bir Protokole
İmza Attı
Kayseri Ticaret Odası, üyelerinin SRC belgelerine ilişkin daha avantajlı hizmet alabilmeleri
amacıyla sürücü kursları ile protokol gerçekleştirdi. Yapılan protokolle, ODY (Orta Düzey
Yönetici) ve ÜDY (Üst Düzey Yönetici) belgesi alımlarında...

15 Aralık 2014 Pazartesi 13:32

Kayseri Ticaret Odası, üyelerinin SRC belgelerine ilişkin daha avantajlı hizmet alabilmeleri
amacıyla sürücü kursları ile protokol gerçekleştirdi. Yapılan protokolle, ODY (Orta Düzey
Yönetici) ve ÜDY (Üst Düzey Yönetici) belgesi alımlarında KTO üyelerine yüzde 30’a varan
indirim sağlandı.
VIP salonda gerçekleşen protokol törenine, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcıları Ferhat Akmermer ve Celal Hasnalçacı ile Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Bahri Coşkun ile ilgili eğitim kurumlarının temsilcileri katıldı.
Törenin açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, Oda üyelerine yönelik olarak yaptıkları her
hizmette olduğu gibi yapılan bu protokol ile de üyelerin menfaatlerini ön planda tuttuklarını
belirterek, “ODY veya ÜDY belgesi almak isteyen; kamyonet, kamyon, panelvan, minibüs,
otobüs, çekici ve benzeri ticari araç kullanan üyelerimiz, yüzde 30’a varan oranda avantajlı
olacaktır” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, SRC belgeleri ile ilgili sınavların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürlükleri eliyle
yapıldığını hatırlatarak, “İlimizde ODY ve ÜDY belgesi almak isteyen üyelerimiz Ankara ya
da Sivas Bölge Müdürlüğü’nde sınava girmek zorunda kalmaktadırlar. Sınavların ilimizde
yapılması için ilgili bakanlık nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, protokol töreni sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ile
bir telefon görüşmesi yaparak konuyu aktardı ve ilgili sınavların Kayseri’de de yapılması için
girişimde bulundu.
Milletvekili Karayel’in, konuyla ilgileneceğinin sözünü verdiğini ifade eden Hiçyılmaz,
“Ticari araç kullananların ihtiyaç duyduğu belgelerle ilgili sınavın ilimizde yapılması
konusunda çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Törende; Başkan Hiçyılmaz’la birlikte, Göçmen Eğitim Kurumları Sahibi Mehmet Göçmen,
Şelale Eğitim Kurumu Müdürü Salih Ceran ve Mesut Uçan Özel Eğitim Kurumları Sahibi
Mesut Uçan protokole imza attılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10181.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Önümüzdeki yıldan itibaren Kayseri’de kışın
dahi çok özlediğimiz ve istediğimiz bir havaya kavuşacağız. Yaz dönemindeki gibi temiz ve
berrak bir havanın önümüzdeki yıldan itibaren gözle...
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Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Önümüzdeki yıldan itibaren Kayseri’de kışın
dahi çok özlediğimiz ve istediğimiz bir havaya kavuşacağız. Yaz dönemindeki gibi temiz ve
berrak bir havanın önümüzdeki yıldan itibaren gözle görülür bir şekilde fark edileceğini
düşünüyorum" dedi.
Kayserigaz 2003 yılında faaliyete başladı. Kayseri’de 11 yıldır bulunuyor" diyen Kayserigaz
Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Bizim Kayseri genelinde 2200 metrelik bir şebeke ağımız
var. Bu şebeke ağı da Türkiye’deki şebeke miktarı olarak en büyük ilk beş şehir şebekesinden
bir tanesidir. Kayseri’nin ilk beş büyük şehir arasında yer almamasına rağmen doğalgaz
şebekesi ilk beşin içindedir. Buda Kayserililerin yatırıma ne kadar öne verdiğinin ve ne kadar
güzel yatırımlar yaptığının göstergesidir. Bunun maddi karşılığı da 160 milyon TL civarında
yapılmış olan yatırım vardır. Bu yatırımı yapmış olmak yetmiyor biz yatırım yapmaya devam
etmekteyiz. Bu yönde çalışıyoruz. Bu sene Erciyes mastır planı ve Develi için çalışmaya
başladık. Orda da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda Erciyes’teki oteller bölgesine kadar
gazı ulaştırmak üzereyiz" diye konuştu.
Önümüzdeki yaz ayında Develi’ye de doğalgazı ulaştıracaklarını söyleyen Hasan Yasir Bora,
"Bu biraz daha göz önünde olan bir yatırımdır. Bir de Kızık tarafında bir yeni şehir giriş
istasyonu yatırımımız var. Şuan Kayseri’ye doğalgaz bizim Oymağaç içi bölgesindeki şehir
girişi istasyonlarından sağlanıyor. BOTAŞ’tan aldığımız gazı bu noktada olması gereken
teknik işlemlerden basınç düşürme, ölçüm, kokulandırma gibi işlemleri yapıp şehre gaz arzını
sağlıyoruz. Bu tek nokta olduğu için biraz risk içeriyor. Şehrin büyümesi, gaz kullanımının
artması, potansiyelin yükselmesiyle birlikte yeni bir giriş istasyonu daha düşündük. Hem gaz
arz güvenliğini arttırmak hem de daha iyi bir işletmecilik yapmak açısından Kızık tarafında
yeni bir istasyon çalışmamız var. Şuan bu çalışmalar devam ediyor. Tahminen Şubat sonu gibi
işleve geçecek. Gözlerden uzak olan bir yatırım olasına rağmen bu yatırım bizim için önemli
bir yatırımdır. Maddi olarak karşılığı da yüksek olan bir yatırımdır. Bu yeni istasyon
yatırımımız 30 milyon TL civarındadır. Bunun herhangi bir abone karşılığı yoktur. Sadece
şehre daha iyi hizmet verebilmek için yapılmakta olan bir yatırımdır" diyerek şu şekilde
konuştu:
"Aynı şekilde Develi yatırımı için de bu sene ve önümüzdeki sene 35 milyon TL civarında
para harcanacaktır. Bu yatırımlar devam edip yapılan yatırımlar önümüzdeki üç buçuk sene
içerisinde 100 milyon TL civarında olacaktır. Bunu tabi sadece bir yatırım olarak
düşünmemek öngörmemek gerekiyor. Yatırımın birçok katma değeri var. Özellikle şehir içi
yatırımında yaptığımız yatırım on kat piyasaya hareketlilik getiriyor. Çünkü satış işlemleri,

doğalgaz satış işlemleri, cihaz kombi kazan işlemleri ile on kat potansiyel bir iş alanı
oluşturuyor. Bu açıdan da Kayseri için hem Kayseri gaz olarak yatırım yapmış olmaktan
dolayı mutluyuz hem de böyle büyük bir yatırımı sağladığımız için son derece mutluyuz.
Kayseri’de bu doğalgaz işi 2003 yılında o zamanki HSV adıyla başlamıştı. Şirketin devir ve
idim değişikliği 2007 yılında gerçekleşmiştir. Kayseri’de 375 bin bbs abonemiz var. Yaklaşık
olarak şehrin potansiyelinin %75 abone oranına denk gelmektedir. 375 bin aboneden gaz
kullanımına geçtiğimizde arada farklar oluşabiliyor. Bu durum işlemlerin devam etmesiyle
ilgili olabiliyor. Bu yüzden oran 340 bine düşebiliyor. Şehrin % 65’inin doğalgaz
kullandığının göstergesidir. Hedeflerimiz daha yüksek fakat kullanım oranı Türkiye genelinde
son derece yüksektir. Sadece ocak için doğalgaz kullanıp ısınmasını yine eski usullerle
sürdüren kesimlerde var. Doğalgaz kullanım oranının arttırılması için çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Biz hava kirliliği durumunu da takip ediyoruz. İl çevre müdürlüğü de yakından
takip ediyor. Geçmiş yıllarda kritik seviyelerde olan hava kirliliği günümüzde ciddi oranda
azalmıştır. Mutlaka bu seviye daha iyi noktalara gelecektir. Bu sene Mahalli çevre kurulu
bununla ilgili bir yaptırım kararı almıştır. Bunun da şehir ve gelecek için de iyi bir uygulama
ve karar olduğunu düşünüyorum. Kayseri bugün şehircilik bakımından örnek gösterilen bir
şehirdir. Hemen hemen bir çok problemini halletmiştir. Yeterli miktarda halledemediği bir
hava kirliliği problemi vardı çünkü bu konuda bize de çok fazla talep ve şikayet gelmektedir.
Bu durum bunu gibi üst düzey problemlere vatandaşın ilgi duyduğunun göstergesidir.
Önümüzdeki yıldan itibaren Kayseri’de kışın dahi çok özlediğimiz ve istediğimiz bir havaya
kavuşacağız. Yaz dönemindeki gibi temiz ve berrak bir havanın önümüzdeki yıldan itibaren
gözle görülür bir şekilde fark edileceğini düşünüyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10182.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Başkan Çelik’ten Mobilya Kent’te İlk ’hayırlı
Olsun’
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mobilya Kent’te işyerine ilk taşınan esnafları
ziyaret etti, ’hayırlı olsun’ diyerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Mobilya Kent’in
Türkiye’nin parmakla gösterilen en büyük sivil...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mobilya Kent’te işyerine ilk taşınan esnafları
ziyaret etti, ’hayırlı olsun’ diyerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Mobilya Kent’in Türkiye’nin parmakla gösterilen en büyük sivil toplum kuruluşunun örnek
bir projesi olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Çelik, Mobilyacılar Odası ve Mobilya Kent
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çevrim’le birlikte sitedeki çalışmaları
yerinde inceledi.

Mobilya Kent’in; bin 100 işyerinden oluşan ve yaklaşık 7 bin 500 kişiye doğrudan istihdam
sağlayacak bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Mobilya Kent, ortalama 40 bin
kişilik bir nüfusun ekmek yiyeceği bir iş merkezi olacak. Elbette Mobilya Kent’te belediye
olarak bize düşen de bu merkezin yol alt yapısını yapmaktır. Bahara kadar bu yolların alt
yapısını bitirerek asfaltını tamamlayacağız. Dükkan sahipleri de rahatlıkla işyerine taşınır,
hayırlısıyla para kazanmaya başlar ve ekonomimizi büyütür. Biz bunun için gayret ediyoruz”
dedi.
Siteye yeni taşınan esnaflardan birini işyerinde ziyaret edip, ’hayırlı olsun, Allah hayırlı
kazanç versin’ dileğinde bulunan Başkan Çelik; “Küçük esnaf yeni bir tezgah almak ister ama
işyeri küçük olduğu için alamaz. Burada işyerleri daha geniş, bakın arkadaşımız 200
metrekareden 550 metrekare bir işyerine çıkmış. Kendisi de çok mutlu, çok daha hızlı
büyüyebileceğini de biliyor. İnşallah buradaki işyeri sahiplerinin her birinde aynı duygu
vardır. Ben de senelerce esnaflık yapmış birisi olarak küçük işletmenin, küçük mekanın
zorluğunu bilirim. Yılbaşı gelince işyeri sahibi kira isteyecek korkusu her zaman içimizde
olur. Burada bütün küçük esnafımız mülk sahibi oldu. İnşallah kafalarında kira ve mekan
küçüklüğü derdi olmadan çok daha hızlı büyüyecekler. Mobilya Kent’teki tüm esnafımıza
hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.
Başkan Çelik, Mobilya Kent’in Kayseri’ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür
ederek şöyle devam etti, "Yapılan az bir iş değil. Bin 100 dükkanın bu kadar kısa sürede
yapılarak hayata geçmesi Türkiye’de başka bir yerde görülmemiştir. Bu iş Kayseri’nin,
Kayserililerin azmiyle oluyor. Mobilya Kent’te 20 bin kamyonla 400 bin ton dolgu malzemesi
getirerek yolların alt yapısını yapacağız. 3 bin 500 kamyonla 70 bin ton asfalt taşıyıp 350 bin
metrekare yolu kaplayacağız. Bu miktar 7 metre genişliğinde 60 km uzunluğunda asfalt yol
yapmak demektir. Belediyemizin Fen İşleri ekibine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Karkış demeden çalışıyor."
Mobilyacılar Odası ve Mobilya Kent Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali
Çevrim de konuşmasında; “Sitemizin çalışmalarını gelip yerinde görerek yönlendirdiği için
Başkanımız Mustafa Çelik’e teşekkür ediyoruz. Sitemizin elektrik, su, kanal, doğalgaz ve
telefon alt yapıları yeni tamamlandı. Son olarak yol dolgu ve asfalt işlerimiz kaldı. Dolgu
çalışmaları da başladı. Ne zaman belediyemize gitsek hiç geri çevrilmiyoruz. Kendilerine
tekrar teşekkür ediyoruz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10183.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 76 adet yeni nesil akıllı cep teylefonu ve
aksesuarları ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kaçakçalık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda...

15 Aralık 2014 Pazartesi 14:27

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 76 adet yeni nesil akıllı cep teylefonu ve
aksesuarları ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçalık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan operasyonda Kayseri-Malatya karayolunda bir yolcu otobüsünün
durdurulduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda R.P. ve G.D. isimli şahıslara ait çantaların içinde
76 adet yeni nesil akıllı cep telefonu, 30 adet şarj aleti ve 30 adet kulaklık ele geçirildiği
bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10184.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Genç Kadın Cam Silerken 4. Kattan Düşerek
Öldü
Kayseri’de evinin balkon camını silerken dengesini kaybeden genç kadın 4. kattan düşerek
hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde
meydana gelen olayda İ.Y.(18) 4. kattaki evinin balkon camını...
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Kayseri’de evinin balkon camını silerken dengesini kaybeden genç kadın 4. kattan düşerek
hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde
meydana gelen olayda İ.Y.(18) 4. kattaki evinin balkon camını temizlerken bir anlık dengesini
kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen
112 acil servis ekipleri yaralı İ.Y.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Genç kadın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10185.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Recep Mamur’dan Kayserispor’a Noterli İstifa
Haftasonu yapılan Kayserispor Olağanüstü Genel kurulunda başkanlığa tekrar secilen Recep
Mamur haftasonu açıkladığı istifasını noter kanalıyla Kayserispor kulübüne gönderdi.Recep
Mamur’un 10. Noter’den gönderdiği ihtarnamede, “Üyesi...
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Haftasonu yapılan Kayserispor Olağanüstü Genel kurulunda başkanlığa tekrar secilen Recep
Mamur haftasonu açıkladığı istifasını noter kanalıyla Kayserispor kulübüne gönderdi.
Recep Mamur’un 10. Noter’den gönderdiği ihtarnamede, “Üyesi bulunduğum Kayserispor
Kulübü Derneği’nin 13.12.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına
işlerimin yoğunluğu nedeniyle katılamadım. Bilgim ve iznim olmadan yönetim kurulu
üyeliğine seçildiğimi sonradan öğrenmiş bulunmaktayım. Özel nedenlerim nedeniyle Yönetim
Kurulu üyeliği görevini kabul etmediğimin bilinmesini beyan eder gereğinin yapılmasını
bildiririm” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10186.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Fenerbahçe Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı.Suat Altın
İnşaat Kayseri Ecriyesspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının şu şekilde
belirlendiği duyuruldu:"19 Aralık Cuma günü...
15 Aralık 2014 Pazartesi 14:42
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı.
Suat Altın İnşaat Kayseri Ecriyesspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının şu
şekilde belirlendiği duyuruldu:
"19 Aralık Cuma günü saat 20:00’da oynayacak olduğumuz S.A.İ K.Erciyesspor - Fenerbahçe
A.Ş müsabakasında satışa çıkacak bilet fiyatlarımız aşağıdaki gibi olacaktır. Biletler Salı günü
saat 11:00’da tüm satış kanallarından satışa çıkacaktır.
Kuzey Kale Arkası: 12 TL
Doğu Alt Tribünü: 22 TL
Batı Alt Tribünü: 42 TL
Batı Balkon: 52 TL
Misafir Tribün: 15 TL"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10187.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Eğitim-bir-sen, Okul Müdürüne Yapılan
Saldırıyı Kınadı
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdürü Bekir Yan’a yapılan çirkin saldırıyı protesto ettiklerini ve bu olayı şiddetle
kınadıklarını bildirdi.Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde...
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdürü Bekir Yan’a yapılan çirkin saldırıyı protesto ettiklerini ve bu olayı şiddetle
kınadıklarını bildirdi.
Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde yapılan basın açıklamasında Aydın Kalkan,
"12.12.2014 Cuma günü okul müdür yardımcısının bazı öğrencilerin kılık-kıyafetlerinin
uygun olmadığı konusundaki uyarıları üzerine bir öğrenci velisini arayarak yanlış ve hatalı
bilgiler vermiştir. Bunun üzerine aile fertleri okula gelerek okul müdürü Bekir Yan’ı müdür
odasında tehdit ve darp etmişlerdir. Darp sonucu okul müdürü adli rapor almıştır.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için büyük bir sorumluluk
alarak fedakârca çalışan, eğitim çalışanları ve yöneticilerine hepimizin sahip çıkması ve
yardımcı olması gerekmektedir. Ama son dönemlerde böyle haksız ve yersiz olaylarla
karşılaşmaktayız. Özellikle son yıllarda eğitim yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik
saldırılarda artış görülmektedir. Bu haksız ve yanlış saldırıları kınıyoruz ve eğitimin tüm
paydaşlarını eğitim çalışanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz”.
Kalkan, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” inancından ve medeniyetinden, bir
uyarı sonucu eğitimcilerimize hakaret ve saldırı yapılan bir anlayış ve zamana geldik. Bunun
gençlerimize ve geleceğimize hiçbir katkısı olmayacaktır. Tam tersine bizi felakete
götürecektir. Bu sebeple peygamberlik mesleği olan eğitim ve öğretim için fedakârca
çabalayan eğitim çalışanlarına hemen şimdi ve hep birlikte sahip çıkmalıyız" diyerek
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Eğitimde başarı için okul ve ailenin sürekli ve sıkı bir işbirliği gerekmektedir. Bunun için
okul müdürünü veya eğitim çalışanını suçlama, hakaret etme, darp etme yerine iyi bir istişare
ile daha iyinin nasıl yapılacağının konuşulması gerekir. Günümüzde çocuklarımızı ve
gençlerimizi tehdit eden birçok tehlike bulunmaktadır. Tütün, alkol, uyuşturucu, ekran
bağımlılığı ve yalnızlık bunların başında gelmektedir. Bunlarla başa çıkmanın en önemli
yolunun; Aile ve okul işbirliği içinde daha ahlaklı, daha bilgili ve daha sorumlu nesillerin
yetiştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Çocuklarımıza ve gençlerimize de anne, baba, öğretmen ve yöneticilerine saygılı
davranmaları gerektiğini, bunların kendileri için faydalı işler yapmak için çalıştıklarını
hatırlatmak istiyoruz.
Bir eğitim toplantısı sebebiyle il dışında olmamız dolayısıyla açıklamamızı bugün yapmak
zorunda kaldık. Bundan sonra eğitim çalışanlarına hakaret, tehdit ve darp gibi dinimize,
kültürümüze ve insanlığa yakışmayan olumsuzluklar yerine, sevgi ve saygıya dayalı güzel

duygu ve düşünceler içinde olunmasını arzu ediyoruz. Okul müdürümüz ve Eğitim
çalışanlarının her zaman yanlarında olduğumuzu tekrar haykırıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10188.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Akay’ın Acı Günü
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın kayınvalidesi Filiz
Çınar(74) geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sonucu Bünyan’da vefaat etti. Cenaze Namazı
Öğle namazını müteakiben Bünyan İlçesi Çarşı Merkezinde kılındı.
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Bünyan Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Bünyan Cumhuriyet Savcısı, Bünyan,
Sarıoğlan, Pınarbaşı Belediye Başkanları , Yozgat Boğazlıyan, Yenipazar, Sırçalı Belediye
Başkanları ile Sivas Şarkışla ve Gemerek Belediye Başkanları, Kayseri Pancar Kooperatifi ile
Kayseri Şeker Yönetim Kurulu üyeleri, Bünyan ve Boğazlıyan AK Parti, MHP ve CHP İlçe
Başkanları, Ziraat Oda Başkanları, Tarımsal Sulama Kooperatifleri ,diğer STK temsilcileri,
Bölge Müdürleri, Basın Kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda Pancar çiftçisi ve vatandaşın
katıldığı Cenaze namazı sonrasında Hüseyin Akay’ın kayınvalidesi Filiz Çınar Bünyan
yukarı Mahallesi Kabristanına defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10189.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Tatlıses Lahmacun Kayseri’de Açıldı
Türkiye genelinde 216 çiğ köfte şubesi ile hizmet veren Tatlıses Gıda, 2014 yılı şubat ayında
gıda sektörüne yeni bir franchise sistemi kazandırdı. Çiğ köfteden sonra lahmacun franchise’ı
da vereceklerini açıklayan markanın yeni yatırım fırsatı, girişimciler tarafından yoğun bir
taleple karşılandı. “Tatlıses Lahmacun” markasıyla bayileşmeye devam eden firma, 4’üncü
franchise’ını Kayseri’de açtı.
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Girişimcilere fırsat yaratan karlı ve güçlü franchising yapısı ile hizmet veren Tatlıses Gıda,
Tatlıses Lahmacun alt markasıyla bayileşmeyi sürdürüyor. 2015 yılında 40 lahmacun
franchise’ına ulaşmayı hedefleyen marka Ankara Balgat, Tokat, İstanbul Beykent’ten sonra
4’üncü “Tatlıses Lahmacun” u Kayseri’de hizmete soktu. Yüksek kar marjları ve bayi koruma
politikasıyla hareket eden marka girişimcilerin büyük ilgisini görürken; firma yetkilileri
lahmacun bayileri için son 2 ay içerisinde 500’ün üzerinde talep geldiğini açıkladı. Anlaşma
yapılan bayilere mimarlık hizmeti de veren marka, yapım aşamasından, usta ve satış
eğitimlerine kadar tüm süreçlerde bayilerinin yanında yer alıyor. Aynı marka çatısı altından
rekabet ortamı yaratmak istemeyen Tatlıses Gıda, kazanç koruma politikasıyla, yüz ölçümü
küçük olan illerde 1’den fazla bayilik verilmeyeceğinin altını önemle çiziyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10190.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Akay’ın Acı Günü
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın hayatını
kaybeden kayınvalidesi Filiz Çınar(74), kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna
uğurlandı.Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sebebiyle...
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın hayatını
kaybeden kayınvalidesi Filiz Çınar(74), kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna
uğurlandı.
Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Hüseyin Akay’ın
kayınvalidesi Filiz Çınar için, Bayramlı Camiinde cenaze namazı kılındı. Bünyan İlçe
Meydanı’nda kılınan cenaze namazına bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Filiz Çınar Bünyan Yukarı Mahalle
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10191.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri Kültür Yolu Üzerindeki Selahattin
Hamamı Çevresi İle Bütünleşecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kiçikapı semtinde bulunan ve Kiçikapı
Konağı restorasyon çalışması ile birlikte ortak bir çalışma içerisinde yer alan Selahattin
Hamamının da dış cephe çalışması gerçekleştirildiğini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kiçikapı semtinde bulunan ve Kiçikapı
Konağı restorasyon çalışması ile birlikte ortak bir çalışma içerisinde yer alan Selahattin
Hamamının da dış cephe çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri Kültür Yolu üzerinde yer alan Kiçikapı Konağının aslına
uygun olarak onarıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kiçikapı Konağı yanında
bulunan Selahattin Hamamının da bu çalışma çerçevesinde dış cephenin çevresi ile uyum
sağlaması açısından temizlendiğini ve hamam çevresinde düzenleme yapılarak park ve
otopark inşa edileceğini kaydetti.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol ile çalışmalara başlanıldığını belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç“Melikgazi ilçesi, Lala Paşa Mahallesi, Dinçtürk Caddesi üzerinde
bulunan ve günümüzde de hizmet veren hamam, Kayseri kültür envanteri kapsamındadır.
14.yüzyılın ortalarında yapılmış olduğu tahmin edilen Çifte hamamın erkekler bölümü dört
eyvanlı dört köşe halvetli, kadınlar bölümü ise tek eyvan ve üç halvetten oluşur. Bu yapı hem
tarihsel açıdan hem de mimari açıdan Anadolu yapıları arısında önemli bir yeri vardır.
Melikgazi Belediyesi olarak bu Selçuklu eseri hamamın dış cephe temizleme çalışması
yapmaktayız. Böylece çevresi ve tarihsel bütünlüğü sağlanacaktır. Ayrıca bahçe ve çevre
düzenlemesi yapılarak ziyaretçilere nezih mekanlar sağlanacaktır” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak yeni tahsis
edilen Kentsel Tasarım Müdürlüğünün bir çalışması olarak bu çalışmanın bu yıl sonunda
tamamlanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10193.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kapora Avcılarına Dikkat
Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, bedelli askerliğin çıkmasının
ardından, "İnternet üzerinden ’bedelli askerliğe gideceğim’ diyerek 18-20 bin liralık arabasını
15 bin liraya satacağını söyleyerek kapora avcılığı...
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Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, bedelli askerliğin çıkmasının
ardından, "İnternet üzerinden ’bedelli askerliğe gideceğim’ diyerek 18-20 bin liralık arabasını
15 bin liraya satacağını söyleyerek kapora avcılığı yapıyorlar" dedi.
Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, bedelli askerlikle ilgili olarak,
"Askerlik görevini ifa etmemiş işi olan üniversiteden dolayı askerliğe gitmeyen
arkadaşlarımıza bedelli askerlik çıktı, hayırlı uğurlu olsun. Devletin böyle yapmış olduğu
bedelli askerlikten dolayı bizim otomotiv sektöründe hareketlilik başlıyor. Ben burada bedelli
askerliğin çıkmasından dolayı bizi arayanların çoğaldığını görüyorum. Bizleri arayanlar
fazlalaştı. Bedelli askerlik çıktı hayırlı olsun fakat burada bedelli askerlikten menfaat sağlayan
bazı çıkar çeteleri çıkmıştır. Usulsüzlük yaparak milleti dolandırma peşinde olanlar vardır"
diye konuştu.Atabey ayrıca, "Bunlar nasıl oluyor; İnternet üzerinden ’bedelli askerliğe
gideceğim’ diyerek 18-20 bin liralık arabasını 15 bin liraya satacağını söyleyerek kapora
avcılığı yapıyorlar. Bu şekilde dolandırıcılık yapılıyor. Ben esnafları ve vatandaşları buradan
uyarıyorum. Tüm tüketici araba alıp satan arkadaşlarıma arabayı noterden satışını alırken
noterde parasını versinler, kapora vermesinler. İstedikleri arabayı yerinde bizzat görerek
almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bizim insanlarımızın doğruluğu kadar, dürüstlüğü kadar
bazen bu ortamda dolandırıcılık yapan ve buradan menfaat sağlayan çıkar örgütleri harekete
geçmiştir. Bedelli askerlik konusunda da eğer araç satacak arkadaşlarımız varsa Anadolu Oto
Galericiler Sitesine gelsinler. Buradan esnaflarımız hepsi güçlüdür. Nakit paralarını alarak,
araçların satışını yaparak buradan işlemini yapabilirler" ifadelerini kullandı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10194.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

"Yeni Mahallelere Kaçak Yapı Uyarısı"
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 30 Mart seçimlerinde köyden mahalleye
dönüşen bölgelere yaptığı ziyarette, "Kaçak yapılaşma yapmayın. Yapı yapacak
vatandaşlarımızın proje çizdirme masrafına girmemesi için 5 tip plan hazırladık. Bunlardan
istediklerini tercih edebilirler" dedi.
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Başkan Palancıoğlu, meclis üyeleri ve birim amirleriyle birlikte Talas'ın köyüyken 30 Mart
seçimlerinde mahalleye dönüşerek belediyeye bağlanan yerlerden Kamber ve Çevlikli
vatandaşlarla Koçcağız'da muhtarlıkta bir araya geldi. Göreve geldikleri 8 ay boyunca yoğun
bir çalışma temposuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, "Bu süre nasıl geçti
anlamadık.
Hafta
sonları
da
dahil
çok
yoğun
çalışıyoruz"
dedi.
Başkan Palancıoğlu, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin sorunlarını tespit
ettiklerini ifade ederek, "Bu yerlerin en büyük sorunu ulaşım olduğu için Büyükşehir
Belediyesi yeni otobüs alımına gitti. Gelecek otobüslerle ulaşımın rahatlayacağını
düşünüyoruz. Tabi se-çimlerden sonra Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları il sınırı olduğu için
16 ilçeye göre planlamalar yapılıyor. Bu nedenle biraz zaman alabilir ama en kısa sürede
giderilmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.
Yeni mahallelerde bina yapacakları uyaran Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu: "Kaçak
yapılaşma yapmayın. Yeni ev yapacak vatandaşlarımız için köyden mahalleye dönüşen yerleşim sınırları genişletildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kararlaştırılan maddeye göre şuan
ki yerleşim yeri sınırlarını birer kilometre kadar dışarı çektik. Yeni bağlanan mahalleler için
hazırlanan imar yasasında yapılaşmaya izin veriliyor. Ancak yapı yapacaklar belediyemize
gelip imar, kentsel dönüşüm ve yapı kontrol müdürlüklerimizden yardım talep edebilirler. Ayrıca vatandaşlarımız proje çizdirme masrafı vermesin diye buralar için 5 tip plan hazırladık,
isteyen istediğini tercih edebilir"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10195.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Minik Öğrenciler’den İhtiyaç Sahiplerine
Büyük Destek
Özel Lale Bahçesi Anaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmak
amacıyla kumbaralarına biriktirdikleri paraları İHH yetkililerine teslim etti.Özel Lale Bahçesi
Anaokulu öğrencileri, okulları tarafından kendilerine verilen...
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Özel Lale Bahçesi Anaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmak
amacıyla kumbaralarına biriktirdikleri paraları İHH yetkililerine teslim etti.
Özel Lale Bahçesi Anaokulu öğrencileri, okulları tarafından kendilerine verilen kumbaralara
ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak amacıyla para biriktirdi. Minik öğrenciler para
koydukları kumbaraları İHH yetkililerine teslim etti. Yapılan etkinlikle ilgili konuşan Özel
Lale Bahçesi Anaokulu Müdürü Nefise Sarıkaya, "Biz Lale Bahçesi Eğitim Kurumu olarak
İHH ile birlikte bir proje gerçekleştirdik. ‘İyiliğin yaşı yoktur’ projesini hazırladık.
Çocuklarımıza kumbara verdik. Çocuklarımız bu kumbaraları kendileri doldurdu. Bugünde bu
doldurulan kumbaraları buraya teslim için getirdik. Şuan sayım yapılmadığı için
kumbaralarda ne kadar para olduğunu bilmiyoruz. Biz İHH ve diğer yardım kuruluşları ile bu

çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Amacımız bu yaş grubu çocuklara iyiliği, güzelliği
aşılayabilmek. İnşallah başarılı oluruz" diye konuştu.
İHH Kayseri Şube Sorumlusu Davut Alkan ise, "Buraya bugün minik kardeşlerimiz geldi.
Kendileri minik ama kalpleri bir o kadar büyük. Burada paylaşmanın ne olduğunu, kardeşliğin
ne olduğunu vurgulamak için böyle bir sorumluluğu üstlenmişler. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Özel Lale Bahçesi Anaokulu öğrencileri de, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10196.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kros Yarışlarına Yoğun İlgi
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Kros
Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Kros Pistinde yapılan Okullar arası Kros Yarışları’nda,...

16 Aralık 2014 Salı 09:26

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Kros
Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kros Pistinde yapılan Okullar arası Kros
Yarışları’nda, derece alan öğrencilere düzenlenen ödül töreniyle kupaları verildi.
Yıldızlar, Gençler kız ve erkek kategorilerinde yapılan yarışlara 31 takımdan toplam 180
sporcu katıldı.
Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda Genç Erkekler kategorisinde Organize Sanayi Bölgesi
Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Takımı, Genç Kızlar kategorisinde Şeker Anadolu Lisesi
Takımı, Yıldız Erkeklerde Anbar Orta Okulu Takımı,Yıldız Kızlar kategorisinde de Şehit
Üsteğmen Mustafa Şimşek Orta Okulu Takımı Şampiyonluğa ulaştı.
Derece alan takımlar Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10197.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Judo Grup Müsabakaları Kayseri’de Yapılacak
2014-2015 Sezonu Okullar Arası Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde Judo Grup
Müsabakaları Kayseri’de yapılacakGençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı, Okul Sporları
Federasyonu’nun düzenlediği Judo Gençler Grup Müsabakalarına Kayseri...
16 Aralık 2014 Salı 09:25
2014-2015 Sezonu Okullar Arası Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde Judo Grup
Müsabakaları Kayseri’de yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı, Okul Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Judo Gençler
Grup Müsabakalarına Kayseri ev sahipliği yapacak.
17-18 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılacak. Grup müsabakalarının İncesu Spor
Salonununda gerçekleşeceği öğrenilirken, yarışmaların Teknik Toplantısının 16 Aralık Salı
günü yapılacağı bildirildi.
Okullar arası Gençler Judo Grup Müsabakalarına 23 ilden 200’e yakın sporcunun katılacağı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10198.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Karete-do Şampiyonasında Kupalar Sahiplerini
Buldu
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Karate İl Temsilciliği tarafından
organize edilen Karate-Do Kayseri Şampiyonasına 200 den fazla sporcu katıldı.Talas Spor
Salonu’nda düzenlenen Karate-Do müsabakalarına sporcular yoğun...
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Karate İl Temsilciliği tarafından
organize edilen Karate-Do Kayseri Şampiyonasına 200 den fazla sporcu katıldı.
Talas Spor Salonu’nda düzenlenen Karate-Do müsabakalarına sporcular yoğun ilgi gösterdi.
Minik, Yıldız, Ümit, Genç, Kata ve Kumite kategorilerinde düzenlenen il birinciliği oldukça
çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
200’den fazla sporcunun katıldığı ve 20 ile +70 kilo arasında düzenlenen Karate-Do Kayseri
Şampiyonası Müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10199.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Yakut Mahallesi’nde Ceset Bulundu
Kayseri’nin Yakut Mahallesi’nde bir inşaat yakınında erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye
göre Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Eliseven Sokak’ta bir inşaatın yakınında erkek
cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine...
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Kayseri’nin Yakut Mahallesi’nde bir inşaat yakınında erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Eliseven Sokak’ta bir inşaatın
yakınında erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekiplerin yaptığı
incelemeler sonrasında ceset, otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10200.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kuder’den Nijerli Öğrenciler İçin Tanıtım
Gecesi
Kayseri Uluslar arası Öğrenci Derneği (KUDER), Kayseri’de eğitim hayatını devam ettiren
Nijerli öğrencilere yönelik tanıtım gecesi düzenledi.KUDER dernek merkezinde
gerçekleştirilen etkinlikte Nijerli öğrenciler Nijer mutfağına ait yemekleri...
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Kayseri Uluslar arası Öğrenci Derneği (KUDER), Kayseri’de eğitim hayatını devam ettiren
Nijerli öğrencilere yönelik tanıtım gecesi düzenledi.
KUDER dernek merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Nijerli öğrenciler Nijer mutfağına ait
yemekleri katılımcılara ikram ettiler. Daha sonra Nijer’in tarihi, kültürü, ekonomisi, coğrafi
özellikleri ve dini yapısı Nijerli öğrenciler tarafından anlatıldı.
KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut; "KUDER olarak özellikle İslam aleminin
birbirini daha iyi tanıması ve ümmet birliğinin oluşturulması için daha önceki dönemlerde
birçok ülkenin tanıtımını yaptık. Bu haftaki ülkemiz Nijer oldu. Öğrenci kardeşlerimiz

ülkelerini çok güzel bir şekilde anlattılar. Bugün bir kez daha çok yakından şahit olduk ki tek
çare İslam toplumlarının kendi birliğini oluşturması. Aksi takdirde zulüm ve sömürü devam
edecek, kan ve gözyaşının akıtıldığı coğrafyalar hep Müslüman coğrafyaları olmaya devam
edecek. Biz KUDER olarak bu birlikteliğin oluşturulması için üzerimize düşen sorumluluğu
en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kayseri’de eğitim görürken yolu derneğimize
düşen her öğrenciye ırk, renk, dil ve coğrafya farkı gözetmeksizin " Biz Bir Milletiz " şuurunu
kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
KUDER eğitim sorumlusu Müslim Yalçın ise "Kayseri’de 70 farklı ülkeden yaklaşık 2000
misafir öğrenci eğitim-öğretim hayatını devam ettiriyor. Biz KUDER olarak "İnananlar ancak
kardeştir." ayetinin hükmünce ve Osmanlının varisi olmanın şuuruyla ilim muhaciri
kardeşlerimize ENSAR olmaya gayret ediyoruz.Bu bağlamda eğitim faaliyetleri daha da
önem kazanıyor. Dernek merkezimizde başta Türkçe ve İslami seminerler olmak üzere
yaklaşık 40 alanda eğitim etkinlikleri düzenliyoruz. Yabancı dil seminerleri ve sportif
faaliyetler ile öğrencilerimizin her anlamda donanımlı yetişmelerine ortam hazırlamaya
çalışıyoruz. Şehir içi ve şehir dışı birçok gezi düzenleyerek öğrencilerimizi Anadolu’nun
tarihi ve doğal güzellikleri ile tanıştırıyoruz. Gıda,barınma,rehberlik ve burs imkanları ile ilim
muhaciri kardeşlerimizin ülkemizde en iyi şekilde eğitim-öğretim görmelerine yardımcı
olmaya gayret ediyoruz.Bütün bu faaliyetlerimize maddi ve manevi anlamda destek olan
Kayseri halkına KUDER olarak şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10201.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Şüpheli Çantadan ‘pembe Panter’ Çıktı
Kayseri’de şüpheli çanta içerisinden ‘Pembe Panter’ oyuncağı çıktı.Edinilen bilgiye göre
Mithatpaşa mahallesi Güven sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde şüpheli çanta gören
vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine...
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Kayseri’de şüpheli çanta içerisinden ‘Pembe Panter’ oyuncağı çıktı.
Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa mahallesi Güven sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde
şüpheli çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli bomba imha uzmanı şüpheli çantayı
inceledi. Yapılan incelemelerde çantanın içinden ‘Pembe Panter’ oyuncağı çıktığı belirlendi.
Çantadan çıkan oyuncak incelenmek üzere polis tarafından alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10202.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Bu Günleri Torunlarımıza Tarif Edecek Eserler
Bırakıyor Muyuz?
Kayseri İmar inşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİMDER) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Aydın ile Kayseri inşaat sektörünü ve sektörde yaşananları konuştuk. Aydın
İlimizde yaşanan büyük kentsel dönüşüm hakkında, ‘’ Ben bir Osmanlı bir Selçuklu
torunuyum Kayseri’ye baktığınız zaman şuanda 5 yüz bin yıllık eserler var. Peki, biz bugünün
imkânları ile bu günleri torunlarımıza tarif edecek eserler bırakıyor muyuz?’’ dedi.
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Meslek kuruluşlarında örgütlenmenin önemini, Kayseri’de inşaat sektörünün durumu,
sektördeki yasal düzenlemeleri, yaşanan kentsel dönüşümü ve Orta Doğu krizinin sektöre
yansımalarına kadar birçok konuyu konuştuğumuz KAYİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Aydın, İnşaat ve müteahhitlik alanının bilinmeyenlerini anlattı.
Kayseri’de inşaat ve müteahhitlik sektöründe örgütlenme nasıl? Bu sektörlerde
örgütlenmenin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
Şimdi KAYİMDER 18 yıllık bir kuruluş ve Kayseri’de inşaat ve müteahhitlik alanında tek
kuruluş. Bu açıdan bunun bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Farklı platformlarda görev
alıyor olmam hasebiyle edindiğim gözlemler var. Gerçekten bu sektördeki meslek icra eden
arkadaşlar örgütlü hareket etme davranışına pek yatkın değiller. Zaten genel olarak
dernekçilik alanında şehrimizde birçok kuruluş olmasına rağmen zorunlu olmadığı sürece
insanlar pek teveccüh göstermiyorlar. Bunun tabi ki sebepleri var, bunu sadece
meslektaşlarımıza mal etmek onların ilgisizliğine vurmakta haksızlık olur. Bu alanda görev
yapan arkadaşlarımız neticede bu desteği alamayınca çok etkin faaliyetler yürütemiyorlar.
Biraz zorlamak gerekiyor. Bu zorlama neticesinde olumlu sonuçlar almaya başladık. Gelişen
kentler ve kentsel dönüşüm zirvesini yaptık bakanlık düzeyinde katılımlar oldu. Güzel işlere
imza attık ve daha güzel yerlere doğruda gidiyor. Gitmesi de gerekiyor çünkü bu mesleğin
mutlaka ama mutlak örgütlü olması gerekiyor. Çünkü finansal gücünüz ne olursa olsun eğer
meslek olarak yasalarda, yürütmede gerek yerel idarede gerekse genel idarede gerekli
tedbirleri alıp görüş bildirmezseniz hiçbir şekilde ileriye gidemiyorsunuz. Onun için dernekler
önemli ve gereklidir. Buralar meslek odaları gibi değil gönüllü kuruluşlardır. Artık çağımız
örgütlü toplum çağı. Ayrı ayrı milyon olacağınıza bir arada bin olun çünkü artık dağınık güç
güç değildir. Onun için meslek sahiplerinin bir arada olması hem meslek sahipleri için hem de
sivil toplum kuruluşları için önemlidir.
Kayseri’de 3 bin 3 yüz Müteahhit var
Geride bıraktığımız yıllarda bu alanda birçok vatandaş farklı yollar ile mağdur
duruma düşürüldü. Bakıldığı zaman Kayseri’de inşaat sektörü ehil ellerde diyebilir
miyiz?
Sadece Kayseri değil Türkiye geneline bakıldığı zaman bir sorunun olduğunu görürsünüz.
Bugün Almanya devletine baktığınız zaman toplam müteahhit sayısı 2700 dür. Biz ülkemizde
bu sayı 272 bini aşmış durumda. Kayseri’ye geldiğinizde toplam müteahhit sayısı 5173’ dür.

Bunun 1900’ü geçici belge. Bunu çıktığınız zaman 3 bin 3 yüz tane insan müteahhitlik
yapıyor ya da yapmak istiyor. Şimdi tabi bu sayılar niceliktir. Ama niteliğe geldiğinizde bunu
söylemek güç, burada da en büyük sebep bu sektörün bir yasal adının olmaması. Tabi ticari
kanunlarda yüklenici vesaire adı altında geçer ama müteallik diye bir kavram yok.
Müteahhitliğin iş şartları yok, işleyiş süreci yok buna benzer birçok şey yok. Buna istinaden
algıda şöyle; müteahhit dediğin zaman büyük paralar kazanılan büyük servetler dönen bir
saha gözünüzün önüne geliyor. Düşünün ki insanın doğdu mekândan ölüp defnedildiği
mezara kadar tüm sahalar bir inşaat müşahitliği sahasıdır. Böyle bir sektörde kendisini yerel
kaynaklardan da beslediğini düşünürsek her kesin iştahını kabartıyor. Her parası olan her bir
arsa temin eden insan müteahhitliğe soyunuyor. Tabi buradan da iyi şeyler çıkmıyor. Kanun
koyucuların bu sahayı boş bıraktıklarını düşünüyorum. Çünkü bu mesleğin yasal kriterleri
olsa herkes sektöre girmeden bir kez daha düşünür.
Peki, bu alanla ilgili herhangi bir yasal düzenleme çalışması yapılıyor mu? Ya da
yapılması planlanıyor mu?
Şuanda Türk Müteahhitlik sektörü ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmakta. Bizimde
desteklediğimiz hükümet kanadı tarafında atılan önemli adımlar var. Torba yası içeresinde bu
alanla ilgili düzenleneninde çıkması bekleniyordu ancak yasa metni çok uzun olduğu için bu
müstakil bir düzenleme olarak düşünülmüştür. İlgili çalışmalar hızlandı kısa sürede hayata
geçirilecek. Burada yapılmak istenen şey ise; müteahhitlik sektöründe çalışan insanların önce
kayıt altına alınması. Daha sonra sınıflandırılması, müteahhitlerin belgelendirilmesi ve bu
alanda istihdam edilen her bireyin belgeli hale getirilmesi amaçlanıyor.
İnşaat sektöründe 8 bin 500 belgeli çalışan var
İnşaat alanında istihdam edilen vatandaşların belgelendirilmesi güzel ancak kamuoyuna
yansıyan haberlerde görüyoruz ki bunu da farklı yollarla halleden işverenler var.
Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Öncelikle vatandaşları bir konuda uyaralım geçici belge almak isteyen vatandaşların 2015
Ocak ayına kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu tarihten sonra geçici
belge alamayacaklar. Şuana kadar Çevre ve Şehircilik müdürlüğümüzden aldığımız rakamlara
göre ustalık belgesi alan çalışanlarımızın sayısı 8 bin 5 yüz civarlarında. Şimdi düşün ki bir
şehirde 5 bin kişi müteahhitlik için başvuruyor 8 bin kişi sadece o alanda çalışmak için geçici
ustalık belgesi alıyor. Bakıldığı zaman müteahhit başına iki çalışan dahi düşmüyor. Belgesiziz
işçi çalıştırmamaları konusunda biz denek olarak üyelerimize gerekli uyarıları yaptık. Bu
belgeyi almak bir sınava bağlı değil. Şuanda bir kişi inşaata çalıştığına dair SGK dökümü
aldığı takdirde geçici ustalık belgesi alabiliyor. Ama bahsettiğimiz tarihten sonra bunu da
almak mümkün olmayacak.
Kayseri’de inşaat sektörüne bakıldığı zaman hızlı bir yükselişin olduğunu görüyoruz.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şuanda Kayseri’de konut talebi hızla devam etmekte. Bizim Orta Anadolu insanı konutu
sadece bir barınma ihtiyacı olarak görmüyor. Geçmişe nazaran şehrimize olan göç bir nebzede
olsa yavaşladı. İnsanımızda elindeki küçük daireyi verip daha büyük olana geçmek istiyor.
İnsanların yaşam düzeyleri yükseldi. Buna bağlı olarak da konut bir yatırım aracı, gelecek
nesillere bırakabileceği bir miras olarak görülüyor. Buna istinaden de konut talebi devam
ediyor. Yaklaşık on yıldır şehrimizde büyük gelişmeler oluyor, önemli çalışmalara imza
atılıyor. Buna paralel olarak da hür teşebbüs dediğimiz yatırımlar oluyor. Bizim
mücahitlerimizin de gerçekten gözü kara çalışmaları var küçük kaynak ve birikimlerle büyük
riskler alarak bu işe giriyorlar. Güzel bir yatırım alanı var hem vatandaşlar hem de
yatırımcılar bunu değerlendiriyor.
Bugünün imkânları ile bu günleri torunlarımıza tarif edecek eserler bırakıyor muyuz?

Peki, Başkan Bey kentsel dönüşüm adı altında müstakil yapılar yapılarak yerine yüksek
katlı devasa yapılar inşa ediliyor. Bu tarz bir dönüşümün sağlıklı olduğunu düşünüyor
musunuz?
Aslında biz bunu yıllardır yapıyoruz. Ama bana göre bu bir kentsel dönüşüm değil. Kentsel
dönüşüm şehrin geleceğe taşınmasıdır. O ana kadar varsa yanlışın eksiğin onun yeniden
hesaplarını yapıp ortaya koyup o yanlışların üzerinde doğruyu geliştirmek. Bunu yaparken de
sadece bina değil çevreye doğaya ve geleceğe dönük çalışmalar yapılmalı. Şimdi ben bir
Osmanlı bir Selçuklu torunuyum Kayseri’ye baktığınız zaman şuanda 5 yüz bin yıllık eserler
var. Peki, biz bugünün imkânları ile bu günleri torunlarımıza tarif edecek eserler bırakıyor
muyuz? Bu şehrin bütün dinamiklerinin bir araya gelerek ideolojik ya da ekonomik kaygıları
bir kenara bırakarak kayserinin menfaati için çalışmalar ortaya koyulmalı.
Ülkemiz ve ilimiz inşaat sektörü için yakın zamanda Ortadoğu gibi önemli bir Pazar
doğmuştu. Bu bölgede yaşan krizlerin inşaat sektörüne yansımaları nasıl oldu.
Dünya pazarında iş yapma verilerine bakıldığı zaman Türk müteahhitlik sektörünün sayısal
olarak dünyada ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Dolaysı ile yakın çevremizde olan
Afrika, Kafkasya ve Orta Doğu gibi bölgelerde yaşanan sıkıntılar bizleri de olumsuz yönde
etkiledi. Bu bölgede iş yapan birçok arkadaşımız hak edişini alamadı, imalatlarını yürütemedi
ve bazıları işlerini bırakarak dönmek zorunda kaldı. Ülkeler arasındaki gelişmeler haliyle
iktisadi ve güvenlik anlamında bizleri etkiliyor. Tabi bu sadece kişilerin değil Türkiye’nin
kaybı. Arzumuz bu sıkıntıların biran önce bitmesi.
SÖYLEŞİ: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10203.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Cinayetle Sonuçlanan Kavganın Zanlılarına
13’er Yıl Hapis Cezası
Kayseri’de geçtiğimiz yıl Galericiler Sitesi’nde cinayetle sonuçlanan kavganın zanlıları olan
iki kişiye yapılan yargılamanın ardından 13’er yıl hapis cezası verildi.Kayseri 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan...
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Kayseri’de geçtiğimiz yıl Galericiler Sitesi’nde cinayetle sonuçlanan kavganın zanlıları olan
iki kişiye yapılan yargılamanın ardından 13’er yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar 33
yaşındaki R.B. ve 24 yaşındaki M.M.B. hazır bulundu. Yapılan yargılamada R.B. ve kardeşi
M.M.B.’ye 13’er yıl hapis cezası verildi.
2013 yılı Ağustos ayında Galericiler Sitesi’nde meydana gelen olayda, N.B. ile E.A. arasında
kavga çıkmış, yakınlarının da karıştığı kavgada Özcan Aras bıçaklanarak hayatını
kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10204.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Alperenlerden Erü’de Kermes
Kayseri Alperen Ocakları’nın üniversite teşkilatı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Kulübü ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek maksadıyla Erciyes Üniversitesi’nde(ERÜ)
kermes açtı. (ERÜ)Fen Edebiyat Fakültesinde açılan kermeste börek, pasta, yemek, çay ve
meşrubat gibi gıda ürünleri satıldı.
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Kermes hakkında açıklama yapan kulüp başkanı Mehmet Can SAZAK: “Üniversitedeki
ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimize yardım amacıyla böyle bir kermes yaptık. Gücümüzün
yettiğince ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Kermeslerde bu konuda çok iyi
bir vesile oluyor. Bundan dolayı kermesteki ürünlerin hazırlanmasında büyük emek harcayan
hanım teşkilatımıza, kermes yapabilmemiz için yer gösteren fakülte yetkililerine ve kermeste
görevli tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yardımlarımız hak sahiplerine
ulaşır” dedi.Dün sabah başlayan kermes bugün akşam sona erecek.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10205.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kızılırmak gerdanlığı 'Şahruk Köprüsü' anıları
tazeleyecek
Kayseri'de, Kızılırmak üzerinde bulunan 530 yıllık tarihe sahip Şahruk Köprüsü ve çevresi,
Sarıoğlan Kaymakamlığı ve Belediyesinin yeni düzenlemesi ile hem anıları tazeleyecek hem
de insanları doğal su, kuş ve rüzgar sesi terapisi ile dinlendirecek.
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Daha önce tarihi köprüyü tehdit eden olumsuzlukların kaldırılması ile Kayseri Valisi Orhan
Düzgün 3 Kasım'da ilçede ve köprü bölgesinde incelemelerde bulundu. Sarıoğlan Kaymakamı
Hasan Doğan ve Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'dan bu bölgede yapılacak çalışma ve
düzenlemeler hakkında bilgi alan Vali Düzgün, projenin bir an önce hayata geçirilmesini
istedi.

Ankara'ya giderek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşen Sarıoğlan belediye Başkanı Ali
Osman Yıldız, destek sözü alınca Kaymakamlığın desteği ile proje çizdirdi. Projeyi daha
sonra ilgililer ile makamında ilçe Kaymakamı Hasan Doğan'a anlatarak, son şekli için kararlar
alındı. Proje hayata geçtiğinde, tarihi Şahruk köprüsü anıları tazelerken, hem eski canlılığına
kavuşacak hem de çevre düzenlemesi ve görüntüsü ile insanlar için, kuş, su ve rüzgar sesi ile
adeta terapi merkezine dönüşecek.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Türkiye'de örnek ve model olacak şekilde
hazırlanan proje ile ilgili bilgi verirken, hem tarihi köprünün tanıtılacağını hem de insanların
çağın hastalıkları stres, sinir, obezite, şişmanlık gibi konulardan uzaklaşmak için yürüyüş
parkurları, köprü üzeri ve yanındaki iskelelerden oltayla balık tutarak kendilerini stresten
uzaklaştırabileceklerini açıkladı.
ŞAHRUK KÖPRÜSÜNÜN TARİHİ
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi, Karaözü mahallesi girişi, Kızılırmak üzerinde bulunan yöredeki
tek geçit. Kayseri'nin Kuzeyinde, şehre 80 kilometre uzaklıkta, Orta Anadolu'nun göç yolu
üzerinde bulunur. 1480 yılında inşa edildi. 144,5 metre uzunluk, 5,6 metre genişlik, 11 metre
yüksekliğe sahip, 8 kemerli. Muntazam kesme taşlardan yapılmış. Ortada yüksek sivri bir
kemer, onun yanında da gittikçe alçalan kemerler var. Yanlardaki korkuluklar iyi bir durumda
olduğu için günümüzde de kullanılıyor. Türkiye'deki taş köprülerin en sağlamı, en görkemlisi
ve büyüklükte üçüncüsü. Adını, Dulkadir Beyliği hükümdarı Alaüddevle Bey'in oğlu Şahruh
Bey'den alır. Köprü, Karaözü ve çevre yerleşim yerleri açısından çok önemlidir.Uzun yıllar
çevresinde faaliyet gösteren kum ocaklarından zaman içinde yıkılma tehlikesi geçirdi.
Korkuluk taşları arasında bulunan "Kulunç Taşı'na" sırtını vererek dilek tutanların bu
dileklerinin gerçekleştiğine inanılır .
Eski köprü, Şahruh köprüsünün Sivas'a doğru yaklaşık 500 metre yukarısında bulunur. Şu an
yıkık olan eski köprüye ait olan köprü ayağı hala durmaktadır. Eski köprünün Bizanslılar
tarafından üstü ahşap, altı taş ile yapılmış olduğu ve eskiden göç yolunun oradan geçtiği
düşünülüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10206.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Sarıoğlan'ın ilk bayan zabıtası
Kayseri'deki İlçe belediyeleri içinde Sarıoğlan'da atılımlar devam ediyor. Zabıta kadrosuna ilk
kez bayan zabıta memuru da eklendi.
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Son yapılan seçimden sonra Sarıoğlan'da göreve başlayan Belediye Başkanı Ali Osman
Yıldız, ilçede eksikliği hissedilen bayan zabıta memur kadrosuna ilk atamayı yaptı. 5 zabıta
memurunun görev yaptığı belediyede şimdide bayan zabıta olarak Emine Seher Yurdakul
eklendi. Belediye başkanı Ali Osman Yıldız, bayan zabıtanın özellikle piyasa denetiminde ve

ihtiyaç duyulduğunda esnafın yanında olacağını, kuaför ve benzeri denetimlerde aktif görev
alacağını açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10207.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

AGÜ’nün Erasmus Başvurusu Kabul Edildi
Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ), Avrupa Birliği Komisyonu’na yaptığı “Yükseköğretim
için Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) başvurusu kabul
edildi.
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Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte AGÜ, 2014-2020 dönemi süresince, Avrupa
Komisyonu tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (Erasmus
Plus) faaliyetlerinden yararlanabilecek.
Erasmus Plus Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik olarak
Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun, farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik ederek
daha etkili araçlar sunmayı amaçlıyor.Yükseköğretimde kalitenin artırılması ile
yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan
Erasmus Plus Programı, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların
çalışanları ve öğrencilerini kapsıyor. AGÜ öğrencileri, idari ve akademik personelinin
Avrupa’da veya program ortağı diğer dünya ülkelerine hareketliliğini sağlayacak olan
Erasmus Plus Yükseköğretim Hareketliliği Programı uluslararası birçok işbirliğine de zemin
hazırlayacak.
AGÜ’nün, “Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi” başvurusunun kabul edilmesi,
Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
(Erasmus Plus) eğitim programlarından faydalanabilmesi için giriş bileti niteliği taşıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10208.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Torpili Bitirecek Sistem Geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 Ocak'ta online denetim başlatacak. Sisteme anında
kaydedilen e-Denetim ile torpil bitecek
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sahadaki denetimleri online olarak yapacak adımı atıyor. "eDenetim" adı verilen uygulamayla sonuçlar anlık olarak sisteme kaydedilecek. Herhangi bir
değişikliğe izin vermeyen sistemde, denetim yapan yetkililere torpil teklifi yapılamayacak,
kaydedilen veriler değiştirilemeyecek. Avrupa'da da ilk defa uygulanacak olan e-Denetim için
bakanlığın il müdürlüklerindeki uzmanlara gerekli eğitimlerverildi. Bilgisayar veya İPad ile
denetime çıkan uzman personel, projenin eksikliklerini sisteme anında kaydedecek. Sonuçar
Ankara tarafından da eş zamanlıolarak görülebilecek. Yetkililer, "Artık hiç kimse sahadaki
elemana denetimlerde esneklik göstermesi gibi bir talepte bulunamayacak. Sistem üzerinde
değişiklik yapma imkânı olmadığı için kesilecek cezadan da geriye dönüş olmayacak" dedi. eDenetim sistemi 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.
ŞİKÂYETLER DEĞERLENDİRİLECEK
Online tutulacak kayıtlarla denetimlerin istatistiksel değerlendirmesi yapılabilecek. Ayrıca,
uzun süren davaların takibi ve vatandaş şikâyetlerinin değerlendirilmesi de kolaylaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10209.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

İmam Hatip Liseleri Yurt Dışına Taşınıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, yasaları imkân veren bütün ülkelerde Anadolu İmam Hatip Lisesi
kurma çalışmalarına başladı
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Postmodern darbe 28 Şubat döneminde baskılar karşısında bir bir kapatılan ve 4+4+4 eğitim
sistemiyle birlikte adeta küllerinden yeniden doğan İmam Hatip Liseleri, sınırları aşıyor.
Gurbetçilerin yaşadığı ülkelerde ihtiyaç tespit çalışması başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, yasal
zemini bulunan bütün ülkelerde Anadolu İmam Hatip Lisesiaçmayı öngörüyor. Bir diğer plan

ise, Türkiye'de açılan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ile buralarda eğitim gören
öğrenci sayısını artırmak...Müslüman ülkelerde eğitimli din görevlisi ihtiyacını karşılamak
amacıyla Kayseri, İstanbul ve Konya'da 3 adet uluslararası lise hizmete girmişti. Hala bu
okullarda 72 ayrı ülkeden bine yakın öğrenciye eğitim veriliyor. Ayrıca Türkiye Diyanet
Vakfı işbirliğiyle yurt dışında yaşayan Türklerin çocuklarının eğitimi için Fransa Strazburg,
Avusturya Viyana ve ABD'nin New Jersey eyaletinde bazı binaların imam hatip lisesi olarak
faaliyet göstermesi yönünde de çalışmalar sürüyor. Yurt içinde 2013-2014 eğitim öğretim
yılında 876 olan imam hatip lisesi sayısı, Ekim 2014 itibariyle bin 8'e ulaştı. Ortaokul sayısı
bin 321'den bin 630'a yükseldi. Toplam talebe de, 714 bin...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10210.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Nuray Sayarı Ve Sevda Akgül Forum
Kayseri’ye Geliyor
Ünlü Astroloji ve Enerji Uzmanı Nuray Sayarı ve ekranların sevilen haber spikeri Seda
Akgül, 2015’e girerken burçlar, moda ve ilişkiler üzerine keyifli bir sohbet için Forum
Kayseri’ye geliyor.Kayseri ve çevre illerde yaşayanların buluşma...
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Ünlü Astroloji ve Enerji Uzmanı Nuray Sayarı ve ekranların sevilen haber spikeri Seda
Akgül, 2015’e girerken burçlar, moda ve ilişkiler üzerine keyifli bir sohbet için Forum
Kayseri’ye geliyor.
Kayseri ve çevre illerde yaşayanların buluşma noktası olan Forum Kayseri, ünlü Astroloji ve
Enerji Uzmanı Nuray Sayarı ile ekranların sevilen spikerlerinden Seda Akgül’ü ağırlıyor.
20 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te düzenlenecek etkinlikte, iki ünlü konuk da ilk kez
Kayserili sevenleriyle buluşacak.
Astroloji ve moda, burçlar, kadın-erkek ilişkilerine dair renkli ve keyifli bir sohbette
hayranlarının sorularını cevaplayacak olan Sayarı ve Akgül, ayrıca kitaplarını da yine
sevenleri için imzalayacak.
Forum Kayseri, tüm ziyaretçilerini bu keyifli ve renkli sohbeti kaçırmamaya davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10211.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Simurg Ateşi Kayseri’de Yandı
Simurg Ateşi grubu yılın son etkinliğini Kayseri’de şiir yarışması ödül töreni ile
gerçekleştirdi. Simurg Ataşi Grubu Kayseri temsilcisi Ali Özkanlı önderliğinde Kayseri Şehir
Tiyatrosunda düzenlenen programda şairler, yazarlar, ozanlar, Türk Sanat Müziği sanatçıları
ve ilahi sanatçıları konuklara güzel bir gece yaşattı.

16 Aralık 2014 Salı 10:49

Programda açılış konuşması yapan Ali Özkanlı :“ Bu organizasyonlarda belediyelerimiz ve
büyüklerimiz desteklerini eksik etmiyorlar. Sesimizi yüreklice duyurma açısından yardımcı
oldular. Kültür sanat insanın hayatında çok önemli yer alıyor. İnsanı kâmil olmanın,
yaratılmışların en şereflisi olmanın erdemiyle, edeple edebiyat yapılırsa insanların yüreğinde
bir söz olur, bir nefes olur. Biz bu yolda gayret ediyoruz. 2014 yılında 10 tane şair arkadaşla
simurg olmak için yola çıktık. Simurg’ta ben yok, biz vardır. Nefis, ego tatmini yok, gönül
birliği vardır” dedi.
Gecede grup üyelerine ve yarışmalarda başarılı olan katılımcılara ödüller verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10212.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Trafiğe Köklü Çözüm
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin trafiğe köklü çözüm getirmek amacıyla
hazırlattığı Ulaşım Master Planı hayata geçiriliyor. Master Plan çerçevesinde Eski Çevreyol
olarak bilinen Kocasinan Bulvarı’nda trafiğin sürekli...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin trafiğe köklü çözüm getirmek amacıyla
hazırlattığı Ulaşım Master Planı hayata geçiriliyor. Master Plan çerçevesinde Eski Çevreyol
olarak bilinen Kocasinan Bulvarı’nda trafiğin sürekli akmasını sağlayacak köprülü kavşak ve
altgeçit çalışmaları devam ediyor.
KAYSERİ’NİN İLK YONCA YAPRAĞI
Kocasinan Bulvarı üzerindeki trafik akışının güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi
için planlanan köprü ve altgeçitlerin yapımı hızla sürüyor. Bu kavşaklardan biri olan Mustafa

Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nın kesiştiği kavşak, yonca yaprağı modeliyle
sürücüleri trafik sıkıntısından tamamen kurtaracak. Bu kapsamda Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı üzerine köprü yapılacak. Bu köprü ile Mevlana Mahallesi’ne geçişi sağlayan tren
yolu, Kocasinan Bulvarı kavşağı, Bozantı Caddesi ve Nil Caddesi istikametinde transit geçiş
yapılabilecek. Köprünün toplam uzunluğu 650 m. üst platform genişliği ise 21 m. olacak. Bu
köprüye yonca yaprağı modeli ile yay şeklinde bağlantı köprüleri yapılacak. Yonca kısımda
toplam uzunluk 500 m. bağlantı bölgelerinde platform genişliği ise 27 m. olacak. Bağlantı
bölgelerinde 6 şeritli yol ve yürüyüş yolları bulunacak.
750 METRELİK KÖPRÜ
Kocasinan Bulvarı üzerine yapılacak olan en uzun köprü ise Hastane Caddesi ve İstasyon
Caddesi’ni içine alan kavşaklarda yer alacak. Her iki kavşağın transit geçilmesini sağlayacak
olan köprü 750 m. uzunlukta inşa edilecek. Köprünün 21 m. genişliğindeki üst platformunda
2+2 toplam 4 şeritli yol ve yürüyüş yolları bulunacak.
KARAYOLLARI KAVŞAĞI’NDAN TRANSİT GEÇİŞ
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme yapılacak olan bir diğer kavşak ise Karayolları
6. Bölge Müdürlüğü ’nün bulunduğu kavşak olacak. Bölgedeki trafiğin güvenli bir şekilde
transit geçişinin sağlanması için Kocasinan Bulvarı istikametine üst geçit yapılacak.
Karayolları kavşağında yapılacak köprü uzunluğu 320 m. olacak. 21 m. genişliğindeki üst
platformda 2+2 toplam 4 şeritli yol ve yürüyüş yolları bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılacak olan köprü ve
bağlantı yolları ile alt geçit çalışmalarının ardından Kocasinan Bulvarı’nda trafik kesintisiz ve
güvenli bir hale gelecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10213.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Agü’nün Erasmus Başvurusu Kabul Edildi
Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ), Avrupa Birliği Komisyonu’na yaptığı “Yükseköğretim
için Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) başvurusu kabul
edildi.Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte AGÜ, 2014-2020...
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Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ), Avrupa Birliği Komisyonu’na yaptığı “Yükseköğretim
için Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) başvurusu kabul
edildi.
Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte AGÜ, 2014-2020 dönemi süresince, Avrupa
Komisyonu tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (Erasmus
Plus) faaliyetlerinden yararlanabilecek.
Erasmus Plus Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik olarak
Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun, farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik ederek
daha etkili araçlar sunmayı amaçlıyor.

Yükseköğretimde kalitenin artırılması ile yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası
ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Erasmus Plus Programı, yükseköğretime taraf olan
kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ve öğrencilerini kapsıyor.
AGÜ öğrencileri, idari ve akademik personelinin Avrupa’da veya program ortağı diğer dünya
ülkelerine hareketliliğini sağlayacak olan Erasmus Plus Yükseköğretim Hareketliliği
Programı uluslararası birçok işbirliğine de zemin hazırlayacak.
AGÜ’nün, “Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi” başvurusunun kabul edilmesi,
Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
(Erasmus Plus) eğitim programlarından faydalanabilmesi için giriş bileti niteliği taşıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10214.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Nişanlısına ‘intihar Edeceğim’ Mesajı Attı,
Aracını Uçuruma Sürdü
Kayseri’de nişanlısına ‘İntihar edeceğim’ mesajı atan bir kişi, otomobilini uçuruma sürdü.
Şahıs, sıkıştığı araçtan itfaiye ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Talas
ilçesine bağlı Komando Caddesi’nde...

16 Aralık 2014 Salı 11:44

Kayseri’de nişanlısına ‘İntihar edeceğim’ mesajı atan bir kişi, otomobilini uçuruma sürdü.
Şahıs, sıkıştığı araçtan itfaiye ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Komando Caddesi’nde 29 yaşındaki A.E.’nin,
nişanlısına ‘İntihar edeceğim’ mesajı attıktan sonra 38 DF 732 plakalı otomobilini uçuruma
sürdüğü öğrenildi.
Vatandaşlar, 112’yi arayarak uçuruma düşen bir otomobil olduğu ihbarını yaptı. İhbar
sonrasında olay yerine 112, itfaiye ve 155 ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen 112 ve
polis ekipleri, aracın içinde sıkışan A.E.’nin yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Yaralı olduğu
belirlenen A.E.’ye ilk müdahale otomobilin içinde yapıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye
ekiplerinin de yardımı ile sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Bu sırada A.E.’nin nişanlısı da olay
yerine gelerek gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izledi.
A.E., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında itfaiye ve polis ekiplerinin de yardımı
ile uçurumdan çıkarılarak ambulansa konuldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen
A.E.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10215.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor 1 Puana
Abone
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, ligin 13. haftasında
Mersin İdmanyurdu ile berabere kalarak, beraberlik sayısını 8’e yükseltti. Mavi-siyahlı takım
13 haftada ligin en çok beraberlik alan takımı oldu.Spor...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, ligin 13. haftasında
Mersin İdmanyurdu ile berabere kalarak, beraberlik sayısını 8’e yükseltti. Mavi-siyahlı takım
13 haftada ligin en çok beraberlik alan takımı oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta karşılaşmasında Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor,
Mersin İdmanyurdu deplasmanından da 1 puan ile dönerek son 6 sezonun 13 haftalık
süreçteki beraberlik sayısı rekorunu kırdı. Spor Toto Süper Lig tarihinde en son 2006-2007
sezonunda Osmanlıspor’un 13 haftada aldığı 9 beraberlik gözlemlenirken, Suat Altın İnşaat
Kayseri Erciyesspor’un da son 6 sezon sürecinde, 13 hafta içerisinde en çok beraberlik alan
takım olduğu öne çıktı.
İKİ HAFTADA 2 PUAN
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, ligin 12 ve 13. haftalarında, Sivasspor ve Mersin
İdmanyurdu ile berabere kalarak, 2 haftada hanesine 2 puan yazabildi.
Kayseri temsilcisi, 19 Aralık Cuma günü saat 20.00’de kendi evinde Fenerbahçe ile
karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10216.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Sağlıksız Gıdaya Geçit Yok
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zabıta teşkilatları ile Tarım İl Müdürlüğü
elemanlarınca şehir içindeki fırınlara denetim yapıldı. Denetimler sonucunda bir firmanın
üretim yeri kapatılırken, bazı firmalara da sağlıksız...
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Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zabıta teşkilatları ile Tarım İl Müdürlüğü
elemanlarınca şehir içindeki fırınlara denetim yapıldı. Denetimler sonucunda bir firmanın
üretim yeri kapatılırken, bazı firmalara da sağlıksız olan şartların giderilmesi için süre verildi.
Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü’nün fırın ve unlu mamul üretim
yerlerine yönelik ortak denetiminde iş yerlerinin imalathaneleri ve satış yerleri detaylı bir
şekilde gezilerek incelendi.
İncelemeler sonucu bir firmanın üretim yeri imalat şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle
kapatıldı. Yapılan diğer denetimlerde ise bazı firmalarda görülen eksikliklerin giderilmesi için
ilgili firmalara süre verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10217.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Siyonizmin Panoramik Tarihi Ve Günümüz
Müslümanları
Bilinen tarihiyle yaklaşık 3500 yıllık bir tarihi olan İsrailoğulları aslında kendilerini
Hz.İbrahim’e dayandırır. İslam kaynaklarına göre onlar Hz.İshak’a, Arapların soyu da
Hz.İsmail’e dayanır. Daha sonraları da İshak’ın oğlu İsrail lakaplı Yakup (as.)un küçük oğlu
Hz.Yusuf’un Tevrat’ta ve Kuran’da anlatılan kıssaya göre Mısır’a maliye bakanı oluşuyla
İsrailoğulları’nın Mısır’daki hayatı ve daha sonraları da firavunun değişmesiyle köleleştirme
süreçleri başlamıştır. İşte böyle bir ortamda ve şartlar içinde iki sapmayı düzeltmek üzere
Hz.Musa Hz.Harun görevlendirilir Allah© tarafından. Erbabının malumu olduğu üzere büyük
sıkıntılardan ve çilelerden sonra Kenan’a; Filistin topraklarına ulaşırlar ve orada Allah’ın©
yardımı ve peygamberleri (kendileri sadece kral kabul ederler)Davut ve Süleyman as.
dönemlerinde muhteşem bir İsrailoğulları İslâm devletini kurarlar. Kuran’da da
“İsrailoğulları’na üstünlük verdik.” Mealinde bahsedilen dönem bu Kral Davut ve Süleyman
dönemleridir. Allah onlara ırklarından dolayı değil, inançlarını(İslâm) en iyi ve doğru şekilde
yaşamalarından dolayı bu şerefi ve onuru lütfetmiştir
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Bilinen tarihiyle yaklaşık 3500 yıllık bir tarihi olan İsrailoğulları aslında kendilerini
Hz.İbrahim’e dayandırır. İslam kaynaklarına göre onlar Hz.İshak’a, Arapların soyu da
Hz.İsmail’e dayanır. Daha sonraları da İshak’ın oğlu İsrail lakaplı Yakup (as.)un küçük oğlu
Hz.Yusuf’un Tevrat’ta ve Kuran’da anlatılan kıssaya göre Mısır’a maliye bakanı oluşuyla
İsrailoğulları’nın Mısır’daki hayatı ve daha sonraları da firavunun değişmesiyle köleleştirme
süreçleri başlamıştır. İşte böyle bir ortamda ve şartlar içinde iki sapmayı düzeltmek üzere
Hz.Musa Hz.Harun görevlendirilir Allah© tarafından. Erbabının malumu olduğu üzere büyük
sıkıntılardan ve çilelerden sonra Kenan’a; Filistin topraklarına ulaşırlar ve orada Allah’ın©
yardımı ve peygamberleri (kendileri sadece kral kabul ederler)Davut ve Süleyman as.
dönemlerinde muhteşem bir İsrailoğulları İslâm devletini kurarlar. Kuran’da da

“İsrailoğulları’na üstünlük verdik.” Mealinde bahsedilen dönem bu Kral Davut ve Süleyman
dönemleridir. Allah onlara ırklarından dolayı değil, inançlarını(İslâm) en iyi ve doğru şekilde
yaşamalarından dolayı bu şerefi ve onuru lûtfetmiştir. Bu husus, Kutlu Kuran’da: “Eğer
müminlerseniz en üstün sizlersiniz.” fermanıyla üstünlüğün ancak hakiki bir imanla
sağlanabileceği şeklinde vurgulanmıştır. Bu günkü Yahudiler hâlâ Hz.Süleyman’ın tapınağı
olarak bilinen Mescid-i Aksa’nın ayakta kalan batı duvarı(ağlama duvarı) önünde Tevrat
okur, dualar eder ve İslâm’ın o dönemdeki baba oğul iki peygamberi Hz.Davut ve
Hz.Süleyman günlerinin özlemini dile getirir ve ağlarlar. Ayrıca o günlere tekrar kavuşmanın
da hayallerini kurar, kafalarında Tanrının Krallığı olan Büyük İsrail Devleti’nin plan ve
projelerini kurgularlar.
Yahudiler MS.70 yılında yıkılan son devletlerinin yerine İsrail devletini yaklaşık 2000 yıl
sonra kurabildiler. Bu süre zarfında Allahın onlara verdiği kırk yıl çölde göçebe hayatı
yaşama cezası da dahil olmak üzere peygamberlerinin davetine ihanet, kutsal kitaplarının
çarpıtılması, hahamların yorumlarının da vahye dayandırılması, bağlayıcı sayılması ve daha
birçok sapma nedeniyle binlerce yıl muhtelif coğrafyalarda vatansız, pejmurde yaşamak
zorunda kalmaları, seçilmişlik prensibi (Tanrı Yahova’nın Yahudilere ayrıcalık yapması)
nedeniyle kendilerini bütün insanlardan ve diğer farklı toplumlardan üstün görmeleri onların
hiçbir yerde sağlıklı ve medeni bir iletişim kuramamalarına, yaşadıkları coğrafyalardaki
toplumlardan soyutlanmalarına sebep olmuştur. Hatta zaman zaman Sovyetler Birliği
komünist yönetimi ve Hitler Almanya’sında olduğu gibi son derece acımasız trajedi ve
zulümlere maruz kalmalarına da neden olmuştur.
1948 de kurulmuş olan siyonist İsrail devletini hâlâ da gerçek Yahudi devleti saymayanlar
mevcut. Zira Süleyman tapınağı (BETHAMİKDAŞ) yani “kutsal ev” yeniden yapılmadan
gerçek İsrail devleti (Tanrının Krallığı) kurulamaz inancında olan çok sayıda Yahudi
dünyanın değişik bölgelerinde hayatlarını sürdürmektedir. Bunun için de bugünkü Mescid-i
Aksa’nın yıkılması ve yerine kutsal mabet(Bethamikdaş)’ın yapılması gerektiğine iman dini
bir ilkedir, Yahudiler açısından olmazsa olmazdır. Bu amaca yönelik adımlar atmak isteyen
ancak İslâm dünyasının tepkisinden çekinen Siyonist rejim tepkileri ölçerek, kollayarak eylem
ve hareketlerine devam etmektedir. Nihai hedefi Arz-ı Mev’ud (Tanrı Yahova’nın
İsrailoğullarına vaat ettiği Türkiye’nin güney doğusunu da içine alan topraklar.) olan Siyonist
Yahudiler amaçlarına ulaşmada ön adım ya da paravan devlet olarak gördükleri Kürdistan’ı
desteklediklerini her fırsatta dillendirmektedirler. Ancak ABD’nin sudan bahanelerle
BOP(Büyük Ortadoğu Projesi) dahilinde açtığı Irak savaşının da temelinde bu amaç vardır.
Bu hedefin dışarıdan askeri müdahalelerle gerçekleştirilemeyeceğini anlayan ABD ve
Siyonistler dine(islam) karşı din projesini uygulamaya koymuş görünmektedir. A planı olarak
ılımlı islamın güçlü temsilcisi olarak gördüğü Fethullah Gülen cemaatını devreye almış,
cemaatin bütün asker ve sivil elemanlarını kullanarak Türkiye’deki seçilmiş kadroları
devirmek ve yerine ılımlı(!) islamın temsilcilerini getirmek istemiştir. Bu plan da Allahın izni
ve yardımıyla akim kalınca, Allah’ın dini olan İslam’a karşı IŞİD apar topar devreye
alınmıştır. Bırakın İslâm dinini hiçbir insani değere sığmayacak zulüm ve uygulamalar İslâm
Devleti adıyla icra edilmektedir. Bu ise İslâm’a ve Müslümanlara yapılabilecek en büyük
haksızlık ve iftiradır. Beklenecek zaman yoktur. Türkiye’nin gelişmesi ve ilerlemesi derhal
durdurulmalıdır onlar için bu hayati öneme haizdir. Nereden ne şekilde çıktığı dahi
anlaşılmadan Ortadoğu’da bir korku furyası başlatılmıştır. Bu vahşi canavar yapının adı da
islam devleti konmuştur. Bu terör yapısıyla kaç kuş vurduklarını siz hesaplayabiliyor
musunuz Allah aşkına!.. Milyonlarca Müslüman perişan halde, evsiz yurtsuz trajediler
yaşamaktadır. Bu sığınmacıların Türkiye’ye maliyeti milyarlarca dolar olarak ifade
edilmektedir. Bu bizim gibi bir ülke için küçük ölçüde ekonomik bir darbedir. Ortadoğu ile
Türkiye arasında kısa vadede kavuşmaz bir uçurum oluşturulmuştur. Nam-ı diğer İslamofobi
denilen; İslâm’ın yeryüzünde kötü ve korkunç bir din olduğu imaj ve algısının oluşturulması

gibi hedeflerin ne kadarında başarı sağlandığı hususunu takdirlerinize bırakıyorum. Şu anda
dize getirilmesi gereken tek ülke Türkiye’dir. Bütün planlar bu doğrultuda yapılmaktadır.
İslam dünyasının içinde bulunduğu birlik ve beraberliğin kaybedilmesinden kaynaklı sıkıntılı
dönem ve ABD, Almanya gibi birçok dünya ağası ülkelerin kaymak sever liderlerinin sık sık
desteğini açıklamasından da güç alan Siyonist rejim bir sonraki aşamaya geçmiştir. Müslüman
ülkelerden de (Türkiye dışında) dişe dokunur bir tepki gelmemiştir. Bu konjonktürü fırsat
bilen Siyonist İsrail rejimi uzun süredir temellerinde kazılar yaptıkları Mescid-i Aksa’nın
yıkılması ve Kutsal tapınağın yapılması aşamasına geçmiş görünüyor. İslâm dünyasının içinde
bulunduğu zillet ve biçare durum, Türkiye’nin başına örülen bunca sıkıntılı çoraplar nedeniyle
birkaç söz haricinde gerekli tepkiyi verememesi ve aktiviteyi ortaya koyamaması onların
cüretlerini artırmış görünüyor. Yeni Türkiye misyonuyla Osmanlı yavrusu sayılabilecek bir
ülke koskoca Osmanlı’nın devasa misyonunu hangi ölçüde yerine getirebilir? Zaten şu ana
kadar ki çoraplar Türkiye’nin bu yeni misyonundan kaynaklanmıyor mu?! Suriyeli
milyonlarca mülteci sorunu, kürt sorunu, PKK sorunu, barış süreci,Işid belası, Kobani
provokasyonu, paralel devlet yapısı gibi iç ve dış terör örgütleri ve devletleri, uluslar arası
mücadeleler, dünyanın her yanında Müslümanların maruz kaldıkları zulüm ve haksızlıklardan
dolayı kalp ve beyinlerimizde çınlayan yardım ve destek çığlıkları gibi daha birçok problem.
Kur’an kıssalarını iyi okuyup anlayanlar bilirler. Hiçbir dini ve insani değer Siyonist
Yahudiler için bağlayıcı olamaz. Hiçbir demokratik nutuk onları amaçlarından vazgeçiremez.
Konjonktüre bağlı olarak yalnızca bir süre kutsal amaçları ertelenebilir. Onları yumuşak başlı
Hz.Harunlar putperestlikten ve zulümden alıkoyamazlar. Onlara Hz.Musa gibi
ülül’azm(azamet, haşmet ve otorite sahibi)kendi kavimlerinin ilahlaşan hahamlarına ve çağın
Firavunlarına hakkı haykıracak liderler gerekir. Tarihin genleriyle oynadığı bu zalim ve
psikopat mahlukata gem vuracak, Osmanlının borçları karşılığında Filistin’de Yahudi
devletini kurmak için toprak isteyen yahudi Teodor Herzl’i “Bu toprakların bedeli kandır,
parayla alamazsınız. Gücünüz yetiyorsa kanla alırsınız.” diyerek huzurundan kovan Cennet
mekan dedemiz Abdülhamid(II) han gibi, Davos’ta “one minute!” diyerek Yahudilerin 2000
yıldır duymadıkları sözleri yüzlerine haykıran Erdoğan gibi müslüman liderleri
yetiştirmedikçe ve dünyanın her tarafında yerlerini almadıkça, dünyanın dengesini sağlayacak
ümmeti oluşturmadıkça ve Allah’ın yardımına layık olmak için gerekli gayret, fedakarlıkları
gösterip, inisiyatifi almadıkça bir avuç Siyonist Yahudi’nin çizmesiyle mescidlerimizin
kirlenmesine şahit olmaya devam edeceğiz ne yazık ki! Bu yazıyı kaleme almadan hemen
önce El Cezire’nin internet sitesinde bir haber dikkatimi çekmişti. Haberde Filistin devlet
başkanı Mahmut Abbas durumdan Hamas’ın politikalarını sorumlu tutuyor, Hamas da
Mahmut Abbas’ı iyi, becerikli bir devlet başkanı olmamakla suçluyordu. Mescid-i Aksa’nın
işgali ve Yahudi botlarıyla çiğnenmesi bile Filistinliler arasındaki problemleri bağımsızlıktan
sonra çözülmek üzere askıya alıp bir araya getiremiyorsa, sormak gerekmez mi:”Ey Filistin
liderleri! Acaba daha kaç Filistinlinin şehadetini, yaralanmasını ve nerenizin Siyonistlerce
işgal edilmesini bekliyorsunuz?! Allahın yardımının birlik ve beraberlikten geçtiğini haykıran
“Allah’ın ipine(İslâm) hep birlikte sarılın ve parçalanmayın!” fermanını duymadınız mı? Pes
doğrusu!
Yazan: Nihat KURTOĞLU
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10218.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri’de Vatandaşlar Pazardan Meyve Ve
Sebzeyi Seçerek Alabilecek
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (KESOB) yapılan basın açıklamasında
konuşan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Meyve ve sebze satışında Kayseri’ye birinci sınıf
ürünlerin getirileceğini belirterek, pazarlarda artık vatandaşların...

16 Aralık 2014 Salı 12:17
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (KESOB) yapılan basın açıklamasında
konuşan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Meyve ve sebze satışında Kayseri’ye birinci sınıf
ürünlerin getirileceğini belirterek, pazarlarda artık vatandaşların istedikleri gibi meyve, sebze
seçebileceğini söyledi. KESOB Konferans salonunda düzenlenen basın açıklamasına, KESOB
Başkanı Ahmet Övüç, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi, Hal Komisyon
Deneği Başkanı Kemal Altıntop, Pazarcılar Odası Başkanı Zekeriya Kaya ve basın
mensupları katıldı. Basın açıklamasında açılış konuşmasını yapan KESOB Başkanı Ahmet
Övüç, “Vatandaşlarımızın temiz mal tüketimi için pazardan, hale kadar inşallah geçen süreç
içerisinde pazarda bütün Kayseri halkına temiz ürünler yedirmek ve pazarda ürünleri
seçtirmek için bugün basın toplantısı düzenledik. Halden vatandaşa en iyi malı göndereceğiz.
Kayseri halkına en iyi ürünü, en ucuza temin etmek için elimizden gelen tüm gayreti
göstereceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımız markette nasıl meyve, sebze seçiyorsa pazarda da
meyve, sebzesini seçip evine götürecek. Hedefimiz Kayseri halkına ucuz ve kaliteli ürünler
yedirmek” diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi ise
“Kayserimiz örnek alınan bir şehir. Kayseri’ye iyi mal gelmediği, 3., 4.sınıf mal geldiği gibi
bir imaj var ve vatandaşlarımız bu durumdan şikayetçi. Bundan böyle mal dağıtım konusunda
bir halimiz var. Yılbaşından itibaren esnafımızı bilgilendirmek istiyoruz. Kayseri’ye gelecek
malların vatandaş tarafından seçimi konusunda esnafımız söz verdi. Bundan böyle pazar
alanında tüketiciye mal seçimi tanınmaması durumunda 2 bin 240 lira ceza uygulanacak.
Vatandaşlar tıpkı markette olduğu gibi eliyle seçerek meyve, sebze alabilecek” şeklinde
konuştu.Hal Komisyon Deneği Başkanı Kemal Altıntop da, “Halkımız her şeyin en iyisine
layık. Biz pazarı denize açılan limanımız olarak görüyoruz. Kayseri’ye arz-talep üzerine mal
geliyor. Biz istiyoruz ki geçmişi bırakalım, bundan sonra pazarda malların satışı seçmeli
olsun. ‘Kayseri’ye neden 1.sınıf mal gelmiyor’ deniliyor. Bundan sonra vatandaşlarımıza daha
kaliteli mal sunacağız. Marketler, ürünlerini pazarcının 2 kat karıyla satıyor bu da haksız
rekabet oluyor. Biz bu haksız rekabetin önüne geçmek istiyoruz” ifadelerini
kullandı.Pazarcılar Odası Başkanı Zekeriya Kaya ise “Hepimizin amacı Kayseri halkına en iyi
şekilde hizmet etmek. Kayseri her şeyin en güzeline layık. Bundan böyle şehrimizde halkımız,
gıdada da en güzeline layık olsun istiyoruz. Yılbaşından sonra Kayseri’ye daha kaliteli mallar
gelecek. Bu malları vatandaşımıza seçtirerek satışa sunacağız. Kayseri’ye birinci kalite
düzeyinde mal gelecek. Halkımıza meyve ve sebzeleri seçtireceğimizin sözünü veriyorum”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10219.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Bu proje ile 70 bin TL elektrik tasarrufu
sağlanacak
Türkiye'de karasal iklimin en sert yaşandığı illerden biri olan Van'da bulunan Cezaevi artık
suyunu güneş enerjisi ile ısıtacak. Ezinç A.Ş tarafından kurulan toplam 400 adet güneş
kollektörü sayesinde kuruma yıllık 62 bin 655 m3 doğalgaz, 70 bin TL elektrik tasarrufu
sağlanacak. Güneş kollektörleri sayesinde doğaya 145 ton karbondioksit salımı da
engellenmiş olacak.
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İklim koşulları Türkiye'den çok daha sert olan ve yıllık güneşlenme süreleri çok az olan
Avrupa'nın Kuzey ülkelerinde güneş enerjisi kurulu gücü Türkiye'nin yaklaşık 300 kat
üstünde bulunuyor. Türkiye'de de yıllardır Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğun olarak
kullanılan güneş enerjisi bilinçlenme arttıkça tüm bölgelere yayılıyor. Sert iklim koşullarına
sahip olan ve kışları çok uzun geçiren Van'da bulunan Van Cezaevi de artık güneş enerjisi ile
ısınacak. Türkiye'nin en büyük güneş kollektörü üreticisi Ezinç A.Ş tarafından 25 gün gibi
kısa bir sürede kurulan 400 adet güneş kollektöründen oluşan Güneş Enerjisi Santrali
sayesinde Cezaevi'nin suyu güneş enerjisi ile ısınacak. Sistem Cezaevinde mahkumların
toplam sıcak su ihiyacını yaz döneminde ilave herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç olmadan
karşılamak, kış aylarında ise ön ısıtmasını yapmak amacı ile kuruldu. 912 metrekare alana
kurulan 400 adet güneş kollektörü ile sistemin toplam kurulu gücü 640 KW ısıl gücünde
olacak. Kullanım sıcak suyu için gerekli ısı ihtiyacının yüzde 60'ı bu sistemden karşılacak.
"İklim sert, ancak güneşlenme süresi yeterli" Ezinç A.Ş Genel Müdürü Mahmut Ezinç, Van'ın
kışları çok sert geçirmesine karşın aynı oranda çok ciddi kapasitede güneşlenme miktarına
sahip olduğunu belirterek, "Van'da yıllık m2 alan başına 1640 kWh ışınım gelmektedir. Bu
doğrultuda kurmuş olduğumuz güneş enerji sisteminden yıllık 767 MWh ısı enerjisi
üretilmesi hedeflenmektedir. Proje günde 50 m3 sıcak su üretilmek üzere tasarlanmıştır. Yaz
aylarında sistem verimliliği yüzde 80 - 90 civarında, kış aylarında ise yüzde 40 ile 50
oranında değişmektedir. Yıllık 62 bin 655 m3 doğalgaz tasarrufu hedeflenmektedir. Bunun
parasal karşılığı ise yıllık 70 bin TL'dir. Doğaya katkısı ise yıllık 145 ton CO2 eşdeğeri salımı
engellenecektir" dedi. Ezinç, Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden bölge hastaneleri,
cezaevleri, öğrenci yurtları, askeri birlik ve karakollar gibi pek çok kamu kurumuyla proje
uygulamasının devam ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10220.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Okul Öncesi Eğitimde Stembüs Dönemi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Okul Öncesi STEM Eğitim Otobüsü (STEMBÜS), okul
öncesi eğitimde hizmet verecek.Melikgazi Anaokulu’nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı
Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu,...
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Okul Öncesi Eğitimde Stembüs Dönemi 1 0 0 0 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Okul Öncesi
STEM Eğitim Otobüsü (STEMBÜS), okul öncesi eğitimde hizmet verecek. Melikgazi
Anaokulu’nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü
Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy,
davetliler ve öğrenciler katıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, "Bugün Kayseri için onurlu
bir gün. Herkes bilir ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarımızıda biz artık kendini tanımaya
başladığı andan ititbaren bir şekilde eğitmek zorundayız. Bilimsel araştırmalara göre çocuğun
sosyo-psikolojik gelişiminin yüzde 70’i bu okul öncesi dönemde oluşuyor. Dolayısıyla okul
öncesin de yapılan yatırım okul öncesi ile ilgili yapılan her iş çocuğun gelecek için daha iyi
hazırlanmasına, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesine bir şekilde vesile oluyor.
Türkiyemizde de okul öncesi eğitim özellikle son yıllarda baya bir mesafe aldı ancak istenilen
düzey de olduğu söylenemez" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise,
"Görüldüğü üzere STEM projesi ülkemizde ilk defa Kayseri’de uyguladığımız geçen sene
girdiğimiz bu sene de sayısal olarak da verileri arttırdığımız bir proje. Bütün okul
boyutlarında özellikle fen ve matematik öğretiminde başarı bu bilimsel ölçmelerle
kanıtlanmış. Ölçülmüş bir veri, bilimsel bir veri en az yüzde 20 oranında attırıldığı tespit
edilmiş durumda" diyerek şu şekilde konuştu: "Ülkemizdeki eğitim sorunları düşünüldüğü
zaman bu hiçte azımsanacak bir rakam değil. Burada bu projeyi yürüten işin içerisinde bir
ekibimiz var onların özverili çalışmaları ilk önce bu işin temelinde duran en önemli
faktörlerden birisi bu ekibe teşekkür ederim. Tabi bu projeyi ilk Kayseri’ye getirdiğimizde ilk
konuştuğumuz yer Büyükşehir belediyemiz oldu. Bütün süreçlerde sonuna kadar destek
verdiler onların desteği bir noktada bizim azmimizde, şevkimizde belki arttırdı. Bize büyük
faydaları oldu. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki abimiz olmak
üzere bütün belediye personeline teşekkür etmek lazım. Organize Sanayi Bölge Başkanımız
çok ciddi destekler verdiler. Dolayısıyla Kayseri aslın da bu projeyi sahiplenmiş durumda
artık burada okul müdürü okul öğrencisi arkadaşlarıma da belki bunu söylemek lazım. STEM
uygulanıyor mu? okulunuzda diye artık veliler gelecekler ve soracaklar. Bunun olmadığı
uygulanmadığı bir okulu da herhalde diğerlerinden ayrı tutulacaklardır diye düşünüyorum."
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy ise, "Ben bir eğitim
kökenli birisi olarak 18,5 yıl milli eğitimde çalışmış birisi olduğum için Sayın Başkanımız bu
davete beni yönlendirdi. Bu projenin başlangıcından beri var olan birisiyim. Okul müdürü
arkadaşlarım, milli eğitimden şube arkadaşlarım bu projeyle alakalı bana geldiklerinde
heyecanlanmamak mümkün değildi. Görülüyor ki amacına ulaşıldığı açıkça belli. Hakikaten

doğumdan ölüme kadar eğitimin ne kadar önemli olduğu burada açıkça gözükmektedir"
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10221.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Et Tüketenlerde Ağız Kokusu Daha Yaygın
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, et
tüketenlerin, vejetaryenlere oranla daha fazla ağız kokusu problemi yaşadıklarını söyledi.Ağız
kokusunun sosyal bir problem olduğunu belirten Özel Tekden Hastanesi...
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Et Tüketenlerde Ağız Kokusu Daha Yaygın 2 0 0 0 Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, et tüketenlerin, vejetaryenlere oranla daha
fazla ağız kokusu problemi yaşadıklarını söyledi. Ağız kokusunun sosyal bir problem
olduğunu belirten Özel Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman
Aksoy, bunun bir hastalık değil, hastalık nedeni olduğunu ifade etti. Altında yatan
hastalıkların tedavi edilmesi ile sorunun ortadan kaldırılacağına değinen Op. Dr. Aksoy, ağız
kokusunun nedenlerini şu şekilde sıraladı:
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI EN ÖNEMLİ NEDENLERDEN “Ağız
kokusunun sebebinin yüzde 90’a yakın kısmı ağız boşluğu ile ilgili organlarla alakalıdır.
Bunun da yüzde 50’si dil ve dil arkasında oluşan bakterilerle ilgilidir. Bakteriler buradaki
yemek artıklarını parçalayarak sülfür bileşimin ortaya çıkmasına, dolayısıyla kokuya neden
olur. Bunun dışında üst solunum yolu enfeksiyonları, diş eti ve diş hastalıkları, alt solunum
yolu hastalıkları da önemli nedenlerdendir. Ağız kuruluğuna neden olacak biçimdeki bir
takım ilaçlar ve ağızdan nefes alınmasına neden olan rahatsızlar da önemli ağız kokusu
sebeplerinden olmakla birlikte, daha az görülen nedenler de, mide rahatsızlıkları, diyabet,
böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliğidir.”
VEJETARYENLER DAHA ŞANSLI Beslenme bozuklukları, sigara kullanımı ve ağız
hijyeninin de kokuyu artıracak etkenler olduğuna değinen Op. Dr. Aksoy, hayvansal gıdalarla
beslenenlerde ağız kokusu probleminin daha yaygın görüldüğüne dikkat çekti. Op. Dr. Aksoy,
“Bunun nedeni, protein içeriği fazla olan gıdaların ağız içerisindeki bakterilerle parçalanıp
kokuya neden olan sülfür bileşiklerinin oluşması. Ama vejetaryen beslenenlerde ağız kokusu
daha az olur.” dedi.

TARÇIN VE SAKIZ HAFİFLETİYOR Ağız kokusu sorunu yaşayanların önce KBB,
gastroenteroloji uzmanı ve diş hekimi tarafından birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile
getiren Op. Dr. Aksoy, “Tedavi süreci sona erene kadar devam eden ağız kokusunu
hafifletmek için, bol şu içmeyi, şekersiz sakız çiğnemeyi, tarçın kullanımını, antiseptik
gargara kullanımını ve düzenli olarak dil yüzeyinin temizlenmesini ve ağız kuruluğuna neden
olacak beslenme biçimlerinde uzak durulmasını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10222.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Biber Gazı Sıktığı Hurdacıyı Ağır Yaraladı 14
Yıl 8 Ay Hapis Cezası Aldı
Kayseri’de, aynı işi yaptığı hurdacıyı gözüne biber gazı sıktıktan sonra 6 bıçak darbesiyle ağır
yaralayan bir kişiye yapılan yargılama sonucunda 14 yıl 8 ay hapis cezası verildi.2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu...
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Biber Gazı Sıktığı Hurdacıyı Ağır Yaraladı 14 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Aldı 3 0 0 0 Kayseri’de,
aynı işi yaptığı hurdacıyı gözüne biber gazı sıktıktan sonra 6 bıçak darbesiyle ağır yaralayan
bir kişiye yapılan yargılama sonucunda 14 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.Ç. hazır bulundu. Yapılan yargılamada,
D.Ç.’nin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra sırtından 5, göğsünden 1 bıçak darbesiyle
yaralayan sanık M.Ç.’ye yapılan yargılama sonrasında 14 yıl, bıçak taşımaktan 8 ay ve bin TL
adli para cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10223.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Agüspor, Euroleague’de Üst Üste 2. Galibiyetini
Kovalıyor
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Euroleague 2014-2015
sezonu B Grubu 7. maçında Çek ekibi BK Imos Brno’yu ağırlıyor.Geçtiğimiz hafta Rusya
deplasmanında Orenburg’u 53-49’luk skorla mağlup ederek ilk 4 yolunda...
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Agüspor, Euroleague'de Üst Üste 2. Galibiyetini Kovalıyor 2 0 0 0 Abdullah Gül Üniversitesi
Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Euroleague 2014-2015 sezonu B Grubu 7. maçında
Çek ekibi BK Imos Brno’yu ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Rusya deplasmanında Orenburg’u 5349’luk skorla mağlup ederek ilk 4 yolunda tekrar çıkışa geçen kırmızı-beyazlı ekip, grupta üst
üste ikinci galibiyetini almak için Brno karşısına çıkıyor. Sezona Avrupa’da başarılı olma
hedefiyle başlayan AGÜ Spor, Çek rakibi karşısında alacağı galibiyetle gruptaki iddiasını da
arttırmak istiyor. Aynı zamanda grup aşamasında ilk yarının son karşılaşması da olan AGÜ
Spor- BK Imos Brno müsabakası 17 Aralık Çarşamba saat 19.00’da Kadir Has Spor ve
Kongre Merkezi’nde oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10224.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

İnşaat Bekçisi Kolları Ve Kafası Kopmuş
Vaziyette Bulundu
Kayseri’de Pazar gününden itibaren kendisinden haber alınamayan inşaat bekçisi, çalıştığı
inşaatta kolları ve kafası kopmuş vaziyette bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine
bağlı Yakut Mahallesi Eliseven Sokak’ta bir inşaatta...

16 Aralık 2014 Salı 14:52

İnşaat Bekçisi Kolları Ve Kafası Kopmuş Vaziyette Bulundu 3 2 0 Kayseri’de Pazar
gününden itibaren kendisinden haber alınamayan inşaat bekçisi, çalıştığı inşaatta kolları ve
kafası kopmuş vaziyette bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yakut
Mahallesi Eliseven Sokak’ta bir inşaatta bekçi olarak çalışan 62 yaşındaki H.B.’den
yakınlarının Pazar gününden itibaren haber alamadıkları öğrenildi. Polise haber veren
H.B.’nin oğlu E.B. ve polis ekipleri inşaat alanında arama yaptı. Yapılan aramalarda bekçi
H.B.’nin kafası ve kolları kopmuş olarak bulundu. Cesedin geri kalanı ise inşaat temelinin
altında bulundu. Gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Olay Yeri İnceleme
ekipleri tarafından inşaatta ve cesedin üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin
ardından H.B.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde savcı tarafından otopsi yapılırken, hayatını kaybeden
bekçi H.B.’nin oğlu E.B., "Olayın karanlık yüzü aydınlansın gerekirse cenaze bir ay beklesin"
dedi. Otopsi sürerken Cumhuriyet Savcılığı tarafından inşaat alanında inceleme yapılması için
İş Güvenliği Müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi. Yetkililer, bekçi H.B.’nin kesin ölüm
sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp’tan gelecek olan raporun beklendiği ve olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10225.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Pasta Vermeyen Pastaneciyi Yaraladı 8 Yıl Yedi
Kayseri’de, kendisine pasta vermeyen pastaneciyi tornavida ile yaralayan bir kişi 8 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, C.B. hazır bulundu.
Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen olayda,...
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Pasta Vermeyen Pastaneciyi Yaraladı 8 Yıl Yedi 2 0 0 0 Kayseri’de, kendisine pasta
vermeyen pastaneciyi tornavida ile yaralayan bir kişi 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, C.B. hazır bulundu. Kayseri’nin Develi
ilçesinde meydana gelen olayda, sanık C.B.’nin pastaneye girerek kuru pasta istediği, pastayı
vermeyen pastaneci V.Z., O.A. ve E.K.’yı tornavida ile tehdit ettiği bildirildi. Tehdit
sonrasında V.Z.’yi tornavida ile yaralayan C.B.’ye tehdit, yağma ve adam yaralama suçundan
yapılan yargılaması sonucunda 8 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10226.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor,
Fenerbahçe’den Korkmuyor
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor’un teknik direktörü Uğur Tütüneker, rakiplerinden
korkmadıklarını ancak saygı duyduklarını söyledi.Suat Altın İnşaat...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Fenerbahçe'den Korkmuyor 2 0 0 0 Spor Toto Süper
Lig’in 14. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor’un teknik direktörü Uğur Tütüneker, rakiplerinden korkmadıklarını ancak saygı
duyduklarını söyledi. Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Ekibi, Fenerbahçe
karşılaşması öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan teknik direktör Uğur
Tütüneker, Fenerbahçe ile daha önce birçok kez karşı karşıya geldiğini vurgulayarak, "Hiçbir
takımdan çekinmeyiz ama saygımız var. Türkiye’nin en önemli takımlarından bir tanesi.
Sadece kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakiplerimiz güçlü, özellikle son
oynadığımız iki maçın zor karşılaşmalar olduğunu düşünüyorum. Mersin maçı da bizim için
iyi geçti. 3. bölgeyi çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha iyi bir performansı Fenerbahçe
maçında sergileyebilirsek başarabiliriz. Korkmaya gerek yok. Rakibe karşı da gardımızı
alacağız" şeklinde konuştu. Maç öncesi takımdaki sakatlıklar hakkında da bilgi veren
Tütüneker, Mangane ve Boye’nin tedavisinin sürdüğünü ve maç öncesi tekrar
değerlendirmeye gireceklerini söyledi. Transferler ile ilgili soruları cevapsız bırakan
Tütüneker, takım olarak maçlara odaklandıklarını belirtti. SAVRUK: "TRİBÜNÜMÜZDE
FENERBAHÇE’NİN GOLÜNE SEVİNEN TARAFTARA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Kayseri temsilcisi olarak Kayseri’ye gelen takımları en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden
basın sözcüsü Kaan Savruk ise, Fenerbahçe’yi ağırlama konusunda da gerekli hassasiyeti
göstereceklerini söyledi. Savruk, Fenerbahçe taraftarına yeterince bilet ayırdıklarını dile
getirerek, "Fenerbahçe karşısında gerekli mücadeleyi gösterip bu maçtan da puan çıkarmak
adına gerekli özeni yönetim kurulu adına gösteriyoruz. Kayseri Erciyesspor camiası,
deplasmana gelen takımları en iyi şekilde ağırlamıştır. Fenerbahçe maçında da ağırlama
konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Zaten bilet fiyatlarındaki politikamızla da
bu açık ve nettir. Birçok Anadolu takımları gibi büyük takımlara özel fiyat uygulamıyoruz.
Misafir tribünü Konya’da 35 liraydı. Biz burada 15 liranın üzerine çıkarmadık. Erciyesspor
tribününe Fenerbahçe atkısıyla gelene ve Fenerbahçe’nin attığı gole bizim tribünümüzde
sevinene tahammülümüz yok. Fenerbahçe taraftarına yeterince bilet ayırdık. Fenerbahçe
taraftarının Erciyesspor tribününe geçmesini gerektirecek bir durum yoktur. Güvenlik
görevlilerine bu konu ile alakalı gereken talimat verilmiştir" açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10227.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Başkan Çelik, ‘Kocasinan’ı ve Esnafı
Büyüteceğiz’
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan’ı büyütme hedefini gerçekleştirirken
esnaf sitelerine destek vererek esnafı da bir üst lige çıkarmaya gayret ettiklerini söyledi.

16 Aralık 2014 Salı 15:23

Başkan Çelik, ‘Kocasinan'ı ve Esnafı Büyüteceğiz' 2 0 0 0 Esnaf sitelerinde Kocasinan
Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları yerinde incelemek üzere Metalsan ve Oto Servisleri
Sitesi’ne giden Başkan Çelik’e, Esnaf Sanatkar Odaları Birliği ve Metalsan Küçük Sanayi
Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç, Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır
teşekkür etti. Başkan Mustafa Çelik, “Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır kamuoyunda
‘Esnaf Dostu Belediye’ olarak bir ismimiz var. Esnaf sitelerinin büyük bir çoğunluğu bizim
bölgemizde bulunuyor. Buraların altyapılarının hızla bitirilmesi için çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Hava şartlarının böyle müsait olması durumunda Metalsan’daki asfaltlama
çalışmalarımızı birkaç gün içerisinde bitirmiş olacağız” dedi. Amaçlarının esnafın önünü
açacak çalışmalarla Kocasinan’ı büyütmek olduğunu vurgulayan Başkan Çelik,
“Esnaflarımızın kafasında kira derdi ve işyerinin küçüklüğü gibi sıkıntılar olmadığı takdirde
çok daha hızlı büyüyor, kendini geliştiriyor. Bizim amacımız da Kocasinan’ı daha da
geliştirmek ve büyütmektir. Esnaflarımızın önünü açacak çalışmalar yaparsak onlar da kısa
sürede istihdamı artırarak, yeni iş imkanları oluşturarak ekonomiyi büyütmüş olur. Buralarda
bulunan KOBİ ölçekli işletmelerimizin inşallah kısa süre içerisinde kendilerini geliştirdikten
sonra bir üst segmente atlamaları daha da kolay olacak. Mekan büyük olunca ticari olarak
büyümesi de daha kolay. Hem Metalsan hem de Oto Servisleri Sitesi bölgemize ekonomik

olarak büyük bir değer katacak. Her zaman esnafımızın yanında olan belediye olarak bundan
sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Esnaf sitelerinde yapılan
işlerin sadece asfaltlama olmadığını vurgulayan Başkan Çelik, “Asfalttan önceki tüm altyapı
çalışmaları KASKİ, Elektrik Şirketi, Kaygaz ve Telekom gibi yatırımcı kuruluşlar tarafından
tamamlandı. Ardından biz de dolgusunu ve sıkılaştırmasını bitirdiğimiz yolları asfaltlamaya
başladık. Önümüzdeki yıllarda bir daha asfalt kesilip parçalanmasın diye şimdiden planlı
olarak yapılsın istiyoruz. Asfaltla birlikte tüm alt yapı çalışmalarını da bitirmiş oluyoruz. Bu
anlamda planlı çalışmanın bir örneğini gösteriyoruz. Metalsan’da 2 bin kamyonla 40 bin ton
dolgu malzemesi serdik ve sıkıştırdık. 700 kamyonla 14 bin ton asfalt yol kapladık. Bu, her
zaman verdiğimiz örnekte olduğu gibi 7 metre genişliğinde 12 km’lik yol yapıyor” şeklinde
konuştu. Esnaf sitelerindeki çalışmalar için Başkan Çelik’e teşekkür eden Ahmet Övüç, “Hem
istihdama hem de sanayiye katkıda bulunmak için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
İnşaatımızı tamamladık. Asfaltı da belediyemiz tamamladıktan sonra taşınacağız. Hem
istihdama hem de katma değere katkıda bulunacak, buradan çıkacak gelecekteki büyük
sanayicilerin önünü açmış olacağız” şeklinde görüşlerini ifade etti. Başkan Bekir Yıldız’ın
ardından esnaf hizmetlerinin Başkan Mustafa Çelik zamanında da hızla devam ettiğini
kaydeden Şeyhi Odakır da “İnşallah bu Oto Servisleri Sitesini şantiyeler halinde genişleterek
devam edeceğiz. Sitemiz gelecek yılın 10. ayında bitecek. Alt yapı çalışmalarının
tamamlanması ve belediyemizin de asfaltını dökmesinin ardından önümüzdeki yıl teslim
etmeyi düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10228.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Talas’ta Akıllı Kent Bilgi Sistemi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın millileştirmek için hazırladığı Kent Coğrafi Bilgi Sistemi
Projesi’nin 4 pilot bölgesinden biri olan Talas’ta ilk etap çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların
bitmesiyle Talas’ta alt ve üst yapıdaki...
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Talas'ta Akıllı Kent Bilgi Sistemi 1 1 0 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın millileştirmek için
hazırladığı Kent Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi’nin 4 pilot bölgesinden biri olan Talas’ta ilk
etap çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle Talas’ta alt ve üst yapıdaki bütün veriler
bilgisayar ortamında kaydedilip, profesyonel belediyeciliğe geçilecek. Projeyle ilgili bilgiler
veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kent bilgi sisteminin tamamen yerli
mühendislerce hazırlandığını belirterek, bakanlığın 5 milyon liralık kaynak aktardığı projeyle
milli bir sistemin hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Palancıoğlu, "Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından Türkiye’de projenin uygulandığı 4 belediyeden 3’ü il olan tek ilçe
belediyesi biziz" dedi. Projenin amacının kamu kaynaklarını etkin kullanarak harcamaları
minimuma düşürecek bir sistem hazırlamak olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu şöyle

konuştu: "Şehrin dijital bir versiyonu bilgisayar ortamında tutularak analiz yapılabilir hale
getirilip, her yıl hangi kalemde ne kadar ürün kullanılmış tespit edilerek, ihtiyaçlara cevap
verilecek. Böylelikle profesyonel belediyeciliğe geçilmiş olacak. Kent bilgi sistemi; hem
kamu hem de özel sektörün kullandığı dijital bir at yapı. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafları
ve imar haritalarını en iyi şekilde değerlendirmenin yolu bu sistemdir. İnşallah bu projeyle
ülkemize örnek bir belediye olacağız." Başkan Palancıoğlu, projenin merkezle ilgili ilk
çalışmalarının tamamlandığını kaydederek, buna ilave olarak başka bir firmayla da çalışıp bu
projeye takviye yaptıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10229.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri’den ’uyuşturucu’ Geçmiyor
Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan aramada, Org içerisinde saklanmış halde 9 kilo 541 gram ele
geçirildi.Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada,...
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Kayseri'den 'uyuşturucu' Geçmiyor 1 0 0 Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, Org
içerisinde saklanmış halde 9 kilo 541 gram ele geçirildi. Kayseri Valiliği’nden yapılan
açıklamada, geçtiğimiz günlerde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya Karayolu üzerine yapılan
denetimlerde bir yolcu otobüsünün durdurulduğu ve yapılan aramada, A.K.’ye ait olduğu
belirlenen ’Org’ içerisine saklanan ve 28 parça halinde 9 kilo 541 gram eroin ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan bir başka operasyonda ise, ’uyuşturucu madde ticareti’ yaptığı
tespit edilen E.T., K.İ., A.S., İ.A., K.B., S.K., E.K., M.İ., S.D. ve A.T. isimli şahıslar
yakalanmış ve toplam 12 olayda 24 şahsa uyuşturucu madde sattıkları tespit edilerek gözaltına
alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 13 adet Ecstasy tablet, 0,2 gram Cannabionid maddesi,
272,41 gram Metamfetamin maddesi, 16 gram Esrar maddesi ve 3 gram kenevir tohumu ele
geçirilirken. ET, AT, Kİ, AS, İA, SK, EK, Mİ, SD ve AT isimli şahısların üzerlerinde ve
ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet poşet içerisinde bin 82 adet sentetik nitelikli
Ecstasy tablet, 1 adet alüminyum folyo içerisinde 35 adet satışa hazır 13,4 gram gelen
Metamfetamin maddesi, gazete kağıdı ve kilitli poşet içerisinde 9,5 gram gelen esrar maddesi,
155 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan boş kilitli poşet, 1 adet alüminyum folyo
içerisinde 1 gram gelen Kokain maddesi ile 2 adet yarı otomatik av tüfeği ele geçirildiği
belirtildi. A.T ve S.D. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, ’Uyuşturucu Madde

Ticareti Yapmak’ mahkemeye sevk edilen E.T., A.T., K.İ., A.S. ve İ.A. tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10230.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

"Bizim En Kirli Topraklarımız Bile Avrupa’nın
En Temiz Topraklarından Daha Üstündür"
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen ’İyi Tarım’, ’Organik Tarım’
ve ’Erken Uyarı Kazandırıyor’ projelerinin tanıtım toplantısında konuşan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan,...
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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen ’İyi Tarım’, ’Organik Tarım’
ve ’Erken Uyarı Kazandırıyor’ projelerinin tanıtım toplantısında konuşan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, "Bizim en kirli topraklarımız bile Avrupa’nın en temiz
topraklarından daha üstündür" dedi.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen ’İyi Tarım’, ’Organik Tarım’
ve ’Erken Uyarı Kazandırıyor’ projelerinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, "Dünya çok hızlı bir şekilde büyüyor.
Fakat çok hızlı bir şekilde de kirleniyor. Bu kirlenen dünya da güvenli gıdaya ulaşmak
gerçekten sorun haline geldi. Hepimiz kapitazlizmden bahsederiz fakat herkes mal mülk
sahibi olmak ister. Çünkü insanoğlunun nefsinde bu vardır. Hep daha fazlasını ister. Artık
temiz bir gıda ile karnımızı doyurmak çok zor bir mesele haline geldi. Onun için organik
tarım uygulamalarını her zaman destekliyoruz. Bu çalışmaları yaparken bilimsel verilere de
başvurmak gerekiyor" dedi.
Kayacan ayrıca, "Avrupa toprakları çok kirli olmasına rağmen 2013’e kadar bunu dünyadan
sakladılar. 2013’de Brüksel toplantısında bazı kararlar aldılar. Bu yıla kadar organik ürün
diye, kirli toprak ürünlerini bize sattılar. Bizim şu anda en kirli topraklarımız bile Avrupa’nın
en temiz topraklarından daha üstündür" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10231.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Bağ Evi Hırsızları Yakalandı
Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bağ
evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon...
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Bağ Evi Hırsızları Yakalandı 2 0 0 Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
tarafından yapılan operasyonda, bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı. Emniyet
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon
sonucu, bağ evlerinden hırsızlık yapan V.K., Y.C., M.Y. ve G.K. ekipler tarafından
yakalanarak gözaltına alındı. Yakakanan şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan
aramalarda, 2 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 2 adet tabanca, 5 adet televizyon, 1 adet buz
dolabı, 1 adet bulaşık makinesi, 7 adet cep telefonu, 6 adet bilgisayar, 3 adet tablet, 11 adet
saat, 3 adet el feneri, 1 adet elektrik süpürgesi, 2 adet projeksiyon cihazı, 4 adet uydu alıcısı, 6
çift ayakkabı, 1 adet keman, 2 adet yazıcı, 2 adet hızar, 2 adet saç kurutma makinesi, 5 adet
matkap, 5 adet spiral makinesi, 2 adet jeneratör, 3 adet kaynak makinesi, 1 adet çim biçme
makinesi, çok sayıda mutfak eşyası, elektronik eşya, kozmetik ürünler, bayan takıları, tamir
setleri, uzatma kabloları ele geçirildi. G.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, V.K.,
Y.C., M.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10232.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Battalgazi Camisi Ve Türbesinde Bakım,
Onarım Ve Çevre Düzenleme Çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Anadolunun her karışında tarihe
tanıklık eden eserlerin bulunduğu ve adeta tarihi eserlerin yer aldığı büyük bir müze olduğunu
söyledi.Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 596 tescilli...
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Battalgazi Camisi Ve Türbesinde Bakım, Onarım Ve Çevre Düzenleme Çalışması 4 0 0
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Anadolunun her karışında tarihe
tanıklık eden eserlerin bulunduğu ve adeta tarihi eserlerin yer aldığı büyük bir müze olduğunu
söyledi. Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 596 tescilli tarihi eser bulunduğunu ancak bunların
sadece Melikgazi ve Kayseri’nin değil Anadolu ve Dünya Kültür Mirasının birer parçası
olduğunu belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, "8. Yüzyıl Emevi Orduları komutanı
Battalgazi’nin Kayseri’yi fethi sırasında yaptırmış olduğu Battalgazi mescidi günümüzde de
hizmet vermektedir. Battalgazi Mescidi Selçuklular zamanında genişletilmiş ve yapı olarak
büyütülmüştür. Kayseri’nin en eski yapılarından olan Battalgazi Camisi ve mescidinde
çalışma yapıyoruz. En son 19. Yüzyılda onarılan mescit ve türbe günümüze kadar bir bakım
ve onarım görmemiştir. Melikgazi belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi
mekânların bakım ve onarım çalışmamıza Battalgazi Cami ve türbesini de içine alarak bu
alanda çevre düzenlemesi yapılacaktır. Battalgazi Camisi aynı zamanda yapım malzemesi ve
yapı tekniği ile mimari bir sanat eseri olup, birçok sanat tarihçisi ve mimarlar tarafından
gezilmekte ve incelenmektedir” dedi. Battalgazi Bulvarı yanında yer alan ve sur yıkıntıları
içerisinde kalan yapıda çevre düzenlemesi, otopark yapılacağını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, ayrıca cami ve mescit dış mekan çalışması yapılacağını bunun için
Yüksek Anıtlar kurulandan ilgili projenin onaylanmasını beklediklerini kaydetti. Başkan
Memduh Büyükkılıç, tarihi eserlerin sahiplenilerek gelecek kuşaklara aktardıklarını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10233.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kolej Fm’e ’En İyi Radyo’ Ödülü
Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği tarafından Kolej FM’e ’2014 Yılının En İyi
Radyosu’ ödülü verildi.Talasemi ve Lösemililer Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak
düzenlenen ödül töreninde, Kolej FM’e ’2014 Yılının...
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Kolej Fm'e 'en İyi Radyo' Ödülü 1 0 0 Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği tarafından
Kolej FM’e ’2014 Yılının En İyi Radyosu’ ödülü verildi. Talasemi ve Lösemililer Derneği
tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde, Kolej FM’e ’2014 Yılının En
iyi Radyosu’ ödülü verildi. Ödülü, Kolej FM adına DJ Hakan Turpçu aldı. Turpçu yaptığı
açıklamada, "Başta Kayseri Talasemi Ve Lösemililer Derneği Genel Başkanı Faruk Başdemir
olmak üzere tüm Talasemi ve Lösemililer Derneği ailesine sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10235.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

"İneğini Ve Danasını Satan Lokantacılık
Yapıyor"
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, "İneğini ve danasını satan
lokantacılık yapıyor" dedi.Lokantacılar ve Pastacılar Derneği Hayrettin Köse, lokantacılık
sektörünün tehdit altında olduğunu söyledi. Köse, "Sanayi...
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Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, "İneğini ve danasını satan
lokantacılık yapıyor" dedi.
Lokantacılar ve Pastacılar Derneği Hayrettin Köse, lokantacılık sektörünün tehdit altında
olduğunu söyledi. Köse, "Sanayi durur boğaz durmaz mantığı ile, sıcak para var düşüncesi ile
insanlar kural tanımıyor, nizam tanımıyor, intizam tanımıyor. İneğini danasını satıyor,
tarlasını evini satıyor, lokantacılık ve pastacılık yapıyor. Yapsınlar fakat bizlerin Avrupa
kriterlerini yakalamamız için artık ruhsatlandırmada devlet politikası olması gerekir. Bir
mahalle kaç tane lokanta, kaç tane kebapçı, kaç tane market kaldırır ona göre hesaplanması
gerekir. Bir işyeri açıldığında kanunen bir aylık süre içinde ruhsata müracaat etmesi
gerekmektedir. Bir aylık süreyi anlayışla karşılarım ama hiç ruhsat almadan yoluna yıllardır
devam eden işletmelere ne demeli. Gün geçmiyor ki her gün bir zehirlenmeden bahsediliyor.
Tedbir almak için insanların ölmesi mi gerekir. Ruhsatsız çalışan, kural tanımayan, ruhsat
harici çalışan o kadar işletme var ki saymakla bitmez. Çay ocakları halen kahvaltı evi
ayağından hizmet veriyor. Bakkal dükkanlarında da ruhsat haricinde her şey satılıyor" dedi.
Köse ayrıca, "Kriterlere uygun olmadan yöresel yemek yapan işletmeler, pazar yerlerinde
kamyonların arkasında lokantacılık yapanlar sektörümüzü olumsuz yönde etkilemektedir. Çiğ
köftecilik başlı başına bir muammadır. Ruhsat aldıktan sonra bizim konseptimizde çorba var
diyerek çorba satmalarına ben de şaşırıyorum doğrusu. İçişleri Bakanlığının
ruhsatlandırmasında açık açık belirtiliyor fakat bunlar neye göre satıyor anlamıyorum. Fiyat
tarifesi olmayan bir esnafa 245,00 TL para cezası var ama işletmenin ruhsatı yok ki fiyat
tarifesi olsun. Lütfen sesimizi duyun, tüm yetkilileri kayıt dışı çalışan işlemelere müdahale
noktasında göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10236.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Asansörde Mahsur Kaldılar Sigara Kavgası
Yaptılar
Kayseri’de bina içerisindeki asansörde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin kurtarma
çalışmalarını sürdürdüğü sırada sigara kavgası yaptı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet
Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde bulunan bir binanın asansörüne...
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Asansörde Mahsur Kaldılar Sigara Kavgası Yaptılar 2 0 0 Kayseri’de bina içerisindeki
asansörde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü sırada
sigara kavgası yaptı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde
bulunan bir binanın asansörüne binen 2 kişi, binanın elektriğinin kesilmesiyle 4. katta mahsur
kaldı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, şahıslarla irtibata
geçti. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının
ardından bakım teknisyeninin de yardımıyla mahsur kaldıkları asansörden çıkartıldı. Öte
yandan asansörde kurtarılmayı bekleyen şahısların sigara kavgası, itfaiye ekiplerini şaşırttı.
Ekipler, sigara içilmesiyle asansörde hava almanın zorlaşacağı uyarısında bulunmasıyla
şahıslar sigara içmekten vazgeçti. Asansörden çıkan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine sarılarak
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10237.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Topuklu Ayakkabınızı Çıkardıktan Sonra
Alfabe Egzersizi Yapın
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Kadınlara estetik bir görünüm kazandıran topuklu ayakkabılar ise bilinçsiz ve
uzun süreli kullanımlarda ayak bileğinde incinme, bacak, diz ve bel ağrılarının...
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Bu haber 98 kez okundu. Topuklu Ayakkabınızı Çıkardıktan Sonra Alfabe Egzersizi Yapın 1
0 0 Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Kadınlara estetik bir görünüm kazandıran topuklu ayakkabılar ise bilinçsiz ve
uzun süreli kullanımlarda ayak bileğinde incinme, bacak, diz ve bel ağrılarının yanında, aynı
zamanda “balerin hastalığı” nedeni. Çünkü çok yüksek topuklu bir ayakkabı ile kişinin
parmaklarının ucunda yükselerek uzun vakitler geçirmesi, ayağın arka kısmında sıkışmalara
yol açıyor. Bunun için topuklu ayakkabının da daha sağlıklı olanını seçmek gerekli" dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, topuklu ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
"Günümüz koşullarında özellikle iş yaşamındaki kadınların tercih ettiği topuklu ayakkabılar,
estetik görünümün altında ayak ve vücut sağlığına zarar vermektedir. Ayak bileği incinmeleri,
bacak, diz ve bel ağrılarına yol açmaktadır. Yüksek topuklu ayakkabı, yaşamın vazgeçilmez
bir parçası olduğuna göre, ayakkabının seçiminde ayaklara en az zararı verecek olanın tercih
edilmesi gerekir. Her adımda vücut ağırlığının yaklaşık %50’si ayağın ön tarafına, %50’si de
topuğa yüklenir. Ayakkabının topuğu ne kadar yüksek olursa ayağın önündeki yük de buna
bağlı olarak artar. Topuk yüksekliği 5 cm’den fazlaysa dikkat! 5 cm yüksekliğindeki topukta
normal yürüyüş bozulur. 7.5 cm’lik topuk yüksekliği ayaktaki yük ve basınç miktarını 7 kat
artırır. Normal günlük aktivitelerde yüksek topuklu ayakkabı giyenler, gün içinde 6 km’den
fazladan yürüyüş yapmış kadar ayaklarına ilave yük bindirir. Yüksek topuklu ayakkabı,
ayaktaki ağrı ve şekil bozukluklarının yanı sıra diz ve bele de zarar verir. Denge çabuk
bozulduğu için ayakta burkulma riski artar ve ayak bileğindeki bağ ve eklemlerde
zedelenmelere yol açar. İlave olarak bacak arkasındaki kas ve bağların kısalması, bacak ön ve
yan bağlar ile kasların gerilmesi ve zorlanmasına neden olur. Topuklu ayakkabının da uygun
olanı seçilmeli Topuklu ayakkabı seçilirken topuk yüksekliğinin 3 santimetreye kadar olması
ayakta herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Ancak 5 santimetreden fazla topuk
yüksekliğine sahip olan ayakkabıların eğer ön kısım yükseltilmemiş olanları tercih
edildiğinde, ayak bileğinin arka kısmının sıkışması ile ortaya çıkan “balerin hastalığı” oluşma
riski artar. Bunun yanında denge problemleri de ortaya çıkacağından yürürken ayak bileğinin
burkulması hatta kırılması bile söz konusu olabilir. Bu nedenle yüksek topuklu ayakkabı
giyerken rampa miktarının azaltılması için ön kısmı yükseltilmiş yani platformlu olanları
tercih edilmelidir. Bu, topuk yükseltisini dengeleyerek balerin hastalığı başta olmak üzere
ayak bileğinde ortaya çıkabilecek sorunları da azaltacaktır. Topuklu ayakkabı giyme
kurallarına uyulmalı! Yüksek topuklu ayakkabı mümkün olan en kısa sürede ayaktan
çıkarılmalı. Eğer işe giderken giymek zorunda olanlar yanında topuksuz bir ayakkabı
götürmeli ve masasına oturduğunda ayakkabısını değiştirmeli. İş yerine gidiş gelişlerde
topuksuz ve rahat bir ayakkabı tercih edilmeli. İş yerindeki molalar esnasında bacak kasları
esnetilmeli Ayak, bacak, uyluk ve bel kaslarına yönelik esnetme ve germe egzersizleri
yapılmalı. Topuklu ayakkabı sonrası alfabe egzersizleri Topuklu ayakkabıların ayakta en kısa
sürede kalacak şekilde kullanılması gerekir. Özel bir davet ya da toplantıda birkaç saat ayakta
kalması söz konusu ise ayakkabıyı çıkardıktan sonra ılık su masajları ve egzersizler yapılmalı.
Ayağın çevresi etrafında döndürülmesi ve alfabe egzersizleri de ayakların dinlendirilesi için
yararlıdır. Ayağın başparmağı ile A harfinden başlayarak alfabenin tüm harflerinin başparmak
ile havaya çizilmesi, ayağın her yöne hareket etmesini sağlayacaktır. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10238.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Bıçaklanan Şahıs Tedavi Altına Alındı
Kayseri’de çıkan kavgada bıçakla yaralanan şahıs tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre
Selçuklu mahallesi Ünlü sokakta meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle A. A. isimli bir kişi, vücuduna...
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Bu haber 183 kez okundu. Bıçaklanan Şahıs Tedavi Altına Alındı 2 0 0 0 Kayseri’de çıkan
kavgada bıçakla yaralanan şahıs tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Selçuklu mahallesi
Ünlü sokakta meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın
büyümesiyle A. A. isimli bir kişi, vücuduna aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A. A.’nın hayati
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca olayda darp edilen bir kişi de sağlık ekipleri
tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın
ardından polis ekipleri, kavgaya karışan tarafları yakalayarak polis merkezine götürdü. Olay
ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10239.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel
Başkanı Mesut Uçan:
Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Mesut Uçan, sürücü kurslarından alınan
sertifikaların geçerlilik tarihi hakkında bilgiler vererek, "Sürücü kursundan sertifikasını
alanlar 29 Mayıs 2015 tarihine kadar sürücü belgelerini...
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Bu haber 84 kez okundu. Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Mesut Uçan: 1 0 0
0 Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Mesut Uçan, sürücü kurslarından alınan
sertifikaların geçerlilik tarihi hakkında bilgiler vererek, "Sürücü kursundan sertifikasını
alanlar 29 Mayıs 2015 tarihine kadar sürücü belgelerini alsınlar" dedi. Sürücü Kursları
Konfederasyonu Genel Başkanı Mesut Uçan, sürücü kurslarından alınan sertifikaların
geçerlilik tarihi hakkında bilgiler verdi. Uçan, "Son günlerde basında yer alan sürücü
sertifikalarının 31 Aralık’a kadar dönüştürülmediği takdirde geçersiz olacağı belirtilmiştir. Bu
bilgi doğru değildir. 29 Mayıs 2013 tarihli 28 bin 661 sayılı Resmi Gazete’nin geçici 2
maddesinin 1’inci fıkrasında bu yönetmeliğin yayını, tarihinden önce düzenlenmiş olan
sürücü sertifikaları bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sürücü
belgesine dönüştürülür. Süresi içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirmeyenlerin
sertifikalarının geçirliliği 29 Mayıs 2015 tarihidir. Bu tarihe kadar sürücü belgesi sertifikasını
değiştirmeyenlerin sürücü belgeleri geçersiz olacaktır" ifadelerini kullandı. uçan ayrıca,
"Sürücü sertifikası 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra alanların sertifika düzenlenme tarihinden
itibaren 2 yıl içinde sürücü belgesine dönüştüreceklerdir. 2 yıl içinde sürücü belgesine
dönüştürülmemesi halinde geçersiz sayılacaktır. Geçersiz sayılması halinde tekrart sürüxü
kursuna müracak edip, eğitimini alacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10240.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali
Üstünel:
Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel, Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım
evinde EX olan ve raporu düzenledikten sonra defni gereken köpeklerin çöpe atılmasının
görmezden gelinemeyecek ve affedilmez bir sorumsuzluk örneği olduğunu...
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Spor Etkinlikleri A.ş. Genel Müdürü Ali Üstünel: 1 0 0 0 Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel
Müdürü Ali Üstünel, Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım evinde EX olan ve raporu
düzenledikten sonra defni gereken köpeklerin çöpe atılmasının görmezden gelinemeyecek ve
affedilmez bir sorumsuzluk örneği olduğunu bildirdi. Üstünel yaptığı açıklamasında, "07
Aralık 2014 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakımevinde meydana gelen ve
sağduyu sahibi insanlarda haklı nefret ve infiale neden olan görüntü ve olaylarla ilgili
yaptığımız çalışma ve araştırmalar, güvenlik kamera görüntülerinin çözülmesi ve alınan
bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadesinde bulundu. "Bahse konu gün saat 08:00’da
mesaiye gelen bakıcı personellerimizden birisi kendi sorumluluk alanındaki barınakların
temizliği esnasında 08 ve 15 No’lu barınaklarda, yavrulu iki annenin yavrularını reddettiğini
ve yavruların da EX olduğunu görerek, yanlış bir şekilde üç ölü yavruyu ve bir başka
barınakta EX olmuş yetişkin bir erkek köpeği çöp poşetine koyar ve diğer barınak atıkları ile
birlikte poşetin ağız kısmını da düğümleyerek barınak girişindeki çöp konteynırına atar(Saat
10:09)" diyerek konu ile ilgili dakika dakika bilgi veren Üstünel, yaşanan olayı şu şekilde
anlattı: " Aynı gün saat 13:00’da Hayvanseverler kendilerine tahsis ettiğimiz otobüs ile
barınağa giriş yapar. Gelen misafirlerin içerisinde sayıları toplamda yedi olan ve tavır ve
davranışları ile görevlilerin dikkatini çeken, daha önce barınağa hiç gelmemiş bir grup vardır.

Saat 13:51’de bahse konu grup yavrulu annelerin bulunduğu bölüme toplu olarak gider, bir
müddet 49 No’lu barınak önünde beklerler. sonra grup üyeleri ikiye bölünerek ayrı
güzergahlardan gelerek barınak girişinde toplanırlar ve birlikte çöp konteynırının bulunduğu
bölüme hareket ederler. Saat 14:04’de aynı gruptan iki kişi hızlı adımlarla idari bölüme doğru
gelerek barınakta bulunan hayvanseverlerden Musa isimli gönüllüyü yanlarına alarak tekrar
çöp konteynırlarının bulunduğu bölüme giderler. Akabinde hep birlikte ellerinde yavru bir
köpekle idari ofise gelerek görevlilere yavru köpeği çöp konteynırında bulduklarını ifade
ederler. Aynı grup 10 Aralık Çarşamba günü barınağa yeniden gelerek şüphe uyandıracak
şekilde çalışan personele güvenlik kameraları ile ilgili sorular yöneltirler. Oluşan şüphe
üzerine yaptığımız araştırmayı detaylandırarak grup üyelerinden birkaçına ulaştığımızda;
Bizleri de dehşete düşüren, inanmakta güçlük çektiğimiz çok farklı bir senaryonun
uygulamaya konulduğunu ve gayri insani bir şekilde hayata geçirilmeye çalışıldığını
gözlemledik. Barınağa ziyaretçi görüntüsü vererek gelen gruptan iki kişinin, yavrulu annelerin
bulunduğu bölümdeki 49 No’lu barınaktan sağlıklı bir yavruyu alarak ceplerine koyduğu ve
çöp istasyonunun bulunduğu bölümde, EX olmuş diğer yavruların bulunduğu poşete
yerleştirerek tüm yavruların canlı canlı çöpe atıldığı izlenimini vermeye çalıştıkları,
tartışmasız şekilde anlaşılmıştır. Yukarıda belirttiğim iddiaların tamamını doğrular nitelikteki
kamera kayıtları, personel beyanları, insanlık dışı bu senaryoyu uygulamaya koyan grup
üyelerinden bir kısmının elimizde mevcut görüntülü beyanları herhangi bir şüpheye mahal
bırakmayacak nitelikte ve nettir. Konuya ilişkin hukuki süreçte başlatılacaktır. Sonuç Olarak;
Barınakta EX olmuş köpeklerin Veteriner hekim tarafından görülerek, EX raporları tanzim
edildikten sonra mevcut defin alanına defni gerekirken, büyük bir zafiyet göstererek
personelimiz tarafından çöpe atılması görmezden gelinemeyecek, affedilemez bir
sorumsuzluk örneği olup, ilgili tüm personele cezai müeyyideler uygulanmış / uygulanacaktır.
Bütün bu gelişmeler bir tarafa yaşadığımız bu hadiseden aldığımız dersler sonucu, personel
eğitimlerine daha fazla özen göstererek, bundan böyle kesinlikle bu tür bir zafiyetin
yaşanmasına fırsat vermeyeceğimizi ve barınak ziyaretleri esnasında da art niyetli kimseler
tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için her türlü tedbiri
alacağımızı belirtmek isterim"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10241.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

İnsanın
Ve
Kavramındadır

İnsanlığın

Huzuru

Hak

Mazlumder Kayseri Şubesi İnsan hakları seminerleri programı üye ve gönüllülerin katılımıyla
geçtiğimiz Cumartesi günü başladı.
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İNSANIN VE İNSANLIĞIN HUZURU HAK KAVRAMINDADIR 2 0 0 0 Dernek toplantı
salonunda verilen ilk seminerin konuğu eğitimci-yazar Mustafa BALABAN oldu. Seminerin
konusu ise, “Genel Kültürde ve İslam’da İnsan Hakları ” konusuydu. Seminerin başında
BALABAN, “ İnsanın ve insanlığın huzurunun hak kavramının doğru tanımlanması ve
yaşamlaştırılması olduğunu, Batıdaki insan hakları olgusunun, insanın doğuştan getirdiği bir
değerler değil adeta burjuvaziden ve kiliseden koparılmış, zorla alınmış bir kazanım
olduğunu, Oysa İslam’ın insanı, eşref-i mahlukat diye şereflendirdiğini, Hatta tüm ilahi
vahiylerin amacının, can emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti, din emniyeti ve mal emniyeti
olduğunu, İslam’ın insana hakları verirken, bunların sadece bir hak değil bir emanet olduğu
bilincini de verdiğini dile getirerek, Batının insan tanımlamasının da, insan hakları kavramının
da farklı olduğunu vurguladı. Ayrıca BALABAN, Müslümanların kendi referanslarını iyi
bilmediğini ifade ederek “ Peygamberimizin peygamberlikten önce içinde bulunduğu sivil
toplum örgütü Hılf’ul Fudul’un o günün dünyasında devrim niteliği taşıyan sözleşme
olduğunu ve üzerinde çalışılması gereken bir yapı olduğunu söyledi. BALABAN: “ Önce biz
hak üzere olduğumuz gibi hak-hukuk konusunda da dürüst olmak, bunları yaşanılır değerler
kılmak zorundayız. Trafikte araç kullanırken, konutlarda komşuluk yaparken, işimizi
yaparken, insanları yönetirken. İşte o zaman insan hakları, konusunda mesafe kat ederiz”
dedi. MAZLUMDER Kayseri Şube başkanı Ahmet TAŞ, insan hakları bilinçlendirme
seminerlerinin her Cumartesi devam edeceğini, katılımcıların da seminerden oldukça memnun
kalıp yararlandıklarını bildirerek konuşmacı Mustafa BALABAN’a seminere katkısı için
teşekkür etti. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10242.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Sahabiye
Medresesi’nin
Tarihi
Bozuluyor Mu? Sahabiye Medresesi’nde devam

Dokusu

eden restorasyon
çalışmalarında, Medresenin görkemli taç kapısı ve duvarlarında uygulanan beyaz derz bantlar,
taç kapıdaki oyma desenlerdeki bütünlüğü ortadan kaldırmış durumda.
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SAHABİYE MEDRESESİ'NİN TARİHİ DOKUSU BOZULUYOR MU? Kayseri Şehir
meydanın önemli tarihi yapılarından Sahabiye Medresesinin tamirat ve restorasyon
çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Ancak Sahabiye Medresesi’nin taç kapısındaki kitabe ve
ihtişamlı bütünlüğü, siyah veya koyu gri taşların arasına dolgu malzemesi yapılan beyaz
renkli derz ile adeta dantelle bezenmiş, garip bir görüntü oluşturmakta. Özellikle Selçuklu
eserlerinde kullanılan kesme/yonu taşların birbirine kaynaştırılmış ve fark edilemeyecek kadar
sıfır derz veya gizli derz uygulaması orijinalliğinin, restorasyon adı altında görmemezlikten
gelinip, her boşluğun beyaz derz macunla doldurulması, görsel estetik açısında oldukça dikkat
çekici. Selçuklu eserlerinin taş işçiliğinin en güzel eserlerinin bulunduğu şehrimizde, taş

birleştirme üslubu olarak ‘akçe geçmez’ işçiliği uygulanmışken, yani taş birleştirme
yerlerinden 2 mm kalınlığında bir akçenin dahi geçmesi mümkün değilken, restorasyon
uygulamalarında siyah taşların arasına beyaz derz çekilerek, konu ve görsel bütünlüğün adeta
yok edilmiş. Siyah taşların aralarındaki boşlukların, beyaz derz yerine taşın kendi özgün
rengine uygun, görsel bütünlüğü korumaya yönelik, absürt olmayan bir derz rengi tercih
edilebilirdi. Taş ustalarının, ustalık kusurlarını kapatmada kullandıkları derz yöntemi,
Selçuklu Mimarisinde kesme taşla yapılan yapılarda değil, çarpık ebatlı moloz taş ile yapılan
yapılarda görülen bir uygulama. Yapı teknolojisinin ve ürün çeşitlerinin bu denli geliştiği
çağımızda, 750 yıl öncesine ait eserleri restore ederken bile çaresiz kalınıp beyaz derz
macunla boşluk kapatma uygulamasının yanı sıra, eserin özgün renkli taşlarının eksilenlerinin
yerini rastgele alaca taşlarla yan yana getirilerek, görsel renk bütünlüğünün yok edilmesi,
restorasyon çalışmaları için bir başka açmaz. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10243.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Paralel Yapı Bu Cesareti Nereden Buluyor
Yaşanan sıkıntılı süreçlerde köşelerine çekilme ve kamufle olma taktiğini kullanan paralele
yapı mensupları tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de adliye önünde eylem yaptı.
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PARALEL YAPI BU CESARETİ NEREDEN BULUYOR 1 0 0 0 Özellikle 28 Şubat
döneminde ‘’Gerekirse başınızı açın’’ talimatlarının verildiği cemaat kanadında insanların
sokaklara inmesi herkes tarafında şaşkınlıkla karşılanıyor. Paralel yapıya karşı başlatılan
büyük operasyonlar sonrası adliye önlerine konuşlanan paralele yapı mensupları her ilde
olduğu gibi Kayseri’de de adliye önünde toplanarak pankart açtı. Darbe teşebbüsünde
bulunarak ülkeyi bir kaos ortamına sürüklemek isteyen, milyonlarca insanın farklı yollar ile
hakkına giren, ülke baştan başa yakılıp yıkılırken bile bir kez olsun sokağa çıkıp tepkisini
ortaya koymayan yapının, yapmış olduğu eylemler herkesçe eleştiri konusu olurken akılara
nereden
geliyor
bu
cesaret
sorusu
takılıyor.
HABER
MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10244.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Açma-Kapama Cezası Tarih Oluyor
Faturasını geciktirdiğinde elektrik, gaz, internet, su ve telefonda toplam 140 lira açma
parasıyla karşılaşan tüketiciye iyi haber
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Açma-kapama cezası tarih oluyor 2 0 0 0 7'den 70'e toplumun tüm kesimini
ilgilendirenTüketici Kanunu'nun uygulama yönetmelikleri tamamlandı. Elektrik, doğalgaz,
internetşirketlerinin aç-kapa kazancına neşter vurularak, faturada çifte cezanın önüne
geçiliyor. Şirketler, faturasını zamanında ödeyemeyen vatandaştan gecikme cezasının yanında
açma-kapama, tazminat gibi ücretler talep edemeyecek. yeni yılda bitiyor 5 faturada toplam
140 TL'yi buluyordu Vatandaş, mevcut uygulamada doğalgaz faturasını ödeyemediğinde
yaklaşık 30 lira, elektrikte 20, suda 30, telefonda 40, internette 20 lira açma parası ödemek
durumunda kalıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Kanunu'nun uygulanmasına
yönelik yönetmelikleri büyük oranda tamamladı. Bu kapsamda hazırlanan Abonelik
Sözleşmeleri Yönetmeliği ile yeni yıldan itibarenşirketlerin bu keyfi uygulamaları sona
erecek. Yönetmelikle birlikte dağıtım şirketleri, tahsilat yapan şirketler tüketiciden faturası
dışında herhangi bir bedel isteyemeyecek. Buna göre, 1 aylık gecikmenin ardından kesme
ihbarı yapıp, hemen ardından şalteri indiren firmalar, bu işlemiçin para talep edemeyecek.
Yapılan incelemelere göre, elektrikte 4 aboneden 1'i, doğalgazda 3 aboneden 1'i, suda her 5
aboneden 1'i faturasını geciktiriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10245.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da Üzücü
Sakatlık
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor oyuncularından
Kader Mangane, Mersin İdmanyurdu maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan
uzak kalacak.Senegalli stoper Lig’in 13. Haftası’nda Suat Altın İnşaat...

17 Aralık 2014 Çarşamba 10:51

Bu haber 159 kez okundu. Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da Üzücü Sakatlık 2 0 0 0
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor oyuncularından
Kader Mangane, Mersin İdmanyurdu maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan
uzak kalacak. Senegalli stoper Lig’in 13. Haftası’nda Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor
ile Mersin İdmanyurdu maçının 45. dakikasında sakatlandı. Mavi - Siyahlı futbolcunun
yapılan tetkikler sonucu ön çarpraz bağlarının koptuğu belirlendi. Düzenlenen basın
açıklamasında konuşan, Takımın Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Mangane’nin üzücü bir
sakatlık geçirdiğini, sağ ön çarpraz bağlarının koptuğunu söyledi. Defans oyuncusunun
tedavisinin sürdüğünü söyleyen Tütüneker, mangane’nin bir süre sahalara inemeyeceğini
belirtti. Defans oyuncusunun tedavisine başlanıldığ ve kısa süre sonra ameliyat edileceği
öğrenilirken,
futbolcunun
6
ay
sahalardan
uzak
kalacağını
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10246.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Harikalar Diyarı’nın Harika Binaları
2013 yılının En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi seçilen Anadolu Harikalar
Diyarı, mimari yapısıyla da Avrupa’nın en önemli ödülüne aday gösterildi. Mies Van Der
Rohe Avrupa Çağdaş Mimarlık Ödülleri’ne aday gösterilen...
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Harikalar Diyarı'nın Harika Binaları 1 0 0 0 2013 yılının En Başarılı Temalı Açık Alan
Eğlence Merkezi seçilen Anadolu Harikalar Diyarı, mimari yapısıyla da Avrupa’nın en
önemli ödülüne aday gösterildi. Mies Van Der Rohe Avrupa Çağdaş Mimarlık Ödülleri’ne
aday gösterilen projeler arasında Harikalar Diyarı’nın iki binası da yer alıyor. Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin en büyük tematik parkı olan Anadolu Harikalar
Diyarı, iki binasıyla Mies Ödülleri’ne Türkiye’den aday gösterilen projeler arasına girdi.
Başarılı mimarlık eserlerini tanıtmak ve Avrupalı mimarların yeni fikirlerle teknolojiler
geliştirmek konusundaki katkısına dikkat çekmek amacıyla 1987’den beri iki yılda bir
düzenlenen Mies Van Der Rohe Avrupa Çağdaş Mimarlık Ödülleri’ne aday gösterilen
projeler arasında Harikalar Diyarı’nda bulunan Spor Kompleksi binası ve Buz Pisti binası
bulunuyor. Farklı mimarileri ile dikkat çeken her iki yapı, incelenen on binlerce projenin
arasından sıyrılarak ödüle aday gösterildi. 2013’TE EN BAŞARILI TEMATİK PARK
SEÇİLMİŞTİ Anadolu Harikalar Diyarı, ’Shining Star Awards 2013-Eğlence Ödülleri’
değerlendirmesinde de Türkiye’nin ’En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi’ ödülüne
layık görülmüştü. Ödülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki İstanbul’da yapılan
törenle almıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10247.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Konservatuar’dan Türkü Ziyafeti
Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri türkü ziyafeti ile devam etti. Büyükşehir
Belediyesi Konservatuarı’nın verdiği konser büyük ilgi gördü.Büyükşehir Belediyesi
Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu Şehir Tiyatrosu’nda...
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Konservatuar'dan Türkü Ziyafeti 1 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri
türkü ziyafeti ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın verdiği konser büyük
ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu Şehir
Tiyatrosu’nda verdiği konserle yurdun değişik yörelerinden türküler sundu. Konseri Şef
Namık Kemal Bilgin yönetti. Koro ve solo olarak türküler seslendiren Türk Halk Müziği
Korosu’nun konserine ilgi büyüktü. Müzik severler konser için Şehir Tiyatrosu’nu tamamen
doldurdu. KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ HIZ KESMİYOR Büyükşehir Belediyesi
Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 19 Aralık Cuma günü
"Omzumdaki Melek" adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenecek. 20 Aralık Cumartesi günü
ise Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Saat
19.30’da başlayacak olan Şiir Dinletisine ünlü isimlerden Uğur Arslan katılacak. 21 Aralık
Pazar günü ise "Balıklar Firarda" adlı çocuk oyunu Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Aralık
ayının son haftasında da Türk Sanat Müziği Konseri, Halil Necipoğlu’nun katılacağı Tasavvuf
Müziği Konseri ve tiyatro oyunları ile kültür sanat etkinlikleri devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10248.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

SGK'dan Müjde! Artık Ödeme Kapsamında...
Birçok hastanın tedavisinin ve bakımının sağlanması amacıyla 'Palyatif bakım tedavisi' adı ile
yeni bir sağlık hizmeti ödeme kapsamına alındı'
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Bu haber 560 kez okundu. SGK'dan müjde! Artık ödeme kapsamında... 2 0 0 Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) Başkanlığı, birçok hastanın tedavisinin ve bakımının sağlanması amacıyla
'palyatif bakım tedavisi' adı ile yeni bir sağlık hizmeti ödeme kapsamına alındığını açıkladı.
SGK'dan yapılan açıklamada, son dönemde basında kanser hastalarının kemoterapi
tedavilerini alamayacağı yönünde gerçek dışı haberlerin yer aldığına dikkat çekilerek
"Yapılan düzenleme ile hali hazırda kanser hastalarının tedavilerini daha iyi koşullarda
alabilmeleri için robotik sistemle ilaç hazırlama ve uygulama ünitelerinin geri ödeme
kapsamına alınması sağlanmıştır. Kurumumuzca hali hazırda ödenmekte olan kemoterapi
tedavisinin daha hijyenik koşullarda sunulmasının sağlanması ve çalışan güvenliğinin
maksimum düzeye getirilmesi amaçlanmıştır" denildi. Normal yollarla beslenemeyen yeni
doğanlar için otomatik sistemlerle steril ortamda hassas ölçümlerle hazırlanan beslenme
solüsyonlarının hazırlama ve uygulama bedelleri Kurumumuz tarafından geri ödeme
kapsamına alındığına dikkat çekilerek " Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında Serebral
palsi (beyin felci) hastalarında 16 yaşından büyükler için 60 seans daha tedavi alabilme
imkanı sağlandı. Yine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında özellikle felçli hastalarda 60
seans sonrası tedavilerinin ikinci basamak Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tedavi
olabilmelerine yönelik olarak da bir düzenleme yapıldı. Laparoskopik ameliyatlar ve epidural
anestezi ile doğum istisnai sağlık hizmetleri listesinden çıkarıldı ve böylece vatandaşların bu
sağlık hizmetlerine daha az ücret ödeyerek sağlık hizmetine ulaşabilmelerinin önü
açıldı"ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversite hastanelerinde yapılan
Kardiyovasküler Cerrahi ameliyatlarının büyük bir bölümüne Kurumumuz tarafından yüzde
15 daha fazla ödeme yapılmasının sağlandığı vurgulanarak şöyle denildi: "Kanser
cerrahisindeki bazı ameliyatlar için Kurum tarafından ödenen fiyatlar artırıldı. Böylece
hastanelerin bu işlemleri yapmaları kolaylaştırılarak yaşanan hasta mağduriyetlerinin önüne
geçildi. Ayrıca, hastanelerde çalışan hekimlerin bu konuya yönelmeleri amaçlandı. Uzun süre
yoğun bakımda yatan hastaların evlerine gönderilmesi gerektiği durumlarda hastane
hizmetlerinin devamını sağlayan, kronik hastalığı olan hastaların hastane ortamında
bakılmasını sağlayan, yaşlı, kanser hastası, psikolojik destek ihtiyacı olan ve buna benzer
birçok hastanın tedavisinin ve bakımının sağlanması amacıyla palyatif bakım tedavisi adı ile
yeni bir sağlık hizmeti ödeme kapsamına alınmış ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde pilot
uygulama başlatılmıştır. Bu sayede yoğun bakım ünitelerinin amacına uygun olarak
kullanılması
da
hedeflenmiştir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10249.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

5 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
Kayseri’de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1’i bebek, 2’si çocuk toplam 5 kişi hastanede
tedavi altına alındı.
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5 Kişi Karbonmonoksit gazından zehirlendi 4 0 0 Kayseri’de karbonmonoksit gazından
zehirlenen 1’i bebek, 2’si çocuk toplam 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye
göre Keykubat mahallesi Güllübahçe caddesi üzerinde ikamet eden aynı aileden 1’i bebek,
2’si çocuk toplam 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlar,
çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına
alındı. 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10250.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

37 Tonluk Ekskavatör
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi
İlçesinde alt yapı çalışmalarında daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile ağır
iş makinesi araç parkını genişlettiklerini bildirdi.270...

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:49

Bu haber 338 kez okundu. 37 Tonluk Ekskavatör 2 0 0 Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesinde alt yapı çalışmalarında daha
etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile ağır iş makinesi araç parkını
genişlettiklerini bildirdi. 270 bg motor gücünde… Yeni açılacak yol yapımı ile temel kazısı ve
arazi düzenleme işlerinde çalışma saatini kısaltarak yatırım daha önce yerine getirebilmek
istediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni alınan bu büyük ölçekli kazma ve
yükleme iş makinesi ile alt yapı hizmetlerin daha kısa sürede yerine getirileceğini belirtti.
Daha kısa sürede daha çok alan da… Yeni alınan ve kendi ağırlığı 37 ton olan hem kazma
hem de yükleme kapasitesi bulunan ekskavatör iş makinesi ile kanal açma, yol genişletme,
arazi düzenleme gibi büyük çaplı çalışmaların yerine getirileceğini vurgulayan başkan
Memduh Büyükkılıç yeni alanın araçlar ile ilgili olarak şunları söyledi. “Melikgazi İlçesinin
yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki büyümeye paralel olarak nüfusu artmaktadır. İlçe
sınırları içerisinde 81 mahallemiz bulunmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir
hizmet için teknolojinin her türkü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. Daha kısa sürede
daha çok alan da alt yapı çalışması yapılmış olacak. Bu amaç ile 37 tonluk 270 bg motor
gücünde hem kazıcı hem de yükleme işi yapabilen 336-DL M model ekskavatör satın
alınmıştır. Alınan bu araç da uydu takip sistemi, geri plan kamera sistemi ve klima özellikleri
bulunmaktadır. Paletti bu iş makinesi ile araziler bundan böyle dantel gibi işlenecektir. Bu
araçlar ile iş makinesi sayısı 70’e ulaşmış oldu ” dedi. Araziler bundan böyle dantel gibi
işlenecek… Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni alınan büyük ölçekli araç ile alt yapı hizmet
alanında
hizmette
verimliliğin
artırıldığını
sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10251.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri İşkur’dan Kariyer Günleri 3’lemesi
İşkur İl Müdürlüğü tarafından 19-24 ve 25 Aralık tarihinde 3 kariyer günü
düzenlenecek.Düzenlenecek olan Kariyer günleri ile ilgili olarak bilgi veren İşkur İl Müdürü
ahmet Ayçiçek, "İl Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılı 3...
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Kayseri İşkur'dan Kariyer Günleri 3'lemesi 2 0 0 İşkur İl Müdürlüğü tarafından 19-24 ve 25
Aralık tarihinde 3 kariyer günü düzenlenecek. Düzenlenecek olan Kariyer günleri ile ilgili
olarak bilgi veren İşkur İl Müdürü ahmet Ayçiçek, "İl Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılı 3
Kariyer Günü ile kapatılacaktır. 19 Aralık tarihinde Erciyes Üniversitesi Mühendislik
Fakültesinde, 24 Aralık tarihinde yine Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. ’nde ve 25 Aralık tarihinde
ise Organize Sanayi Bölgesi METEM’ de toplam 40 firmanın katılımı ile Kayseri İşkur
Kariyer Günleri düzenlenecektir" dedi. Ayçiçek, konu hakkında şu bilgileri verdi: "Yapılacak
olan çalışma Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi, Kayseri
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izniyle Arif Molu
Endüstri Meslek Lisesinin katkı ve destekleriyle düzenlenecektir. Kariyer günleri süresince
10.00,13.00 ve 15.00 saatlerinde alanında uzman konuklar tarafından Kariyer ve Girişimcilik
konularında seminerler verilecektir. Ayrıca stant açan firmalar gün boyunca iş ve staj başvuru
alacaktır. Düzenleyeceğimiz Kariyer Günlerine öğrencilerimizin katılımının sağlanması
konusu için bu etkinliklerin duyurusunun yapılması büyük önem arz etmektedir"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10252.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri’de Bayraklar Yarıya İndirildi
Pakistan’da Taliban tarafından okula düzenlenen saldırıda 148 kişinin hayatını kaybetmesi
sonrasında Başbakan’ın 1 günlük yas ilan etmesinin ardından Kayseri’de bayraklar yarıya
indirildi.Pakistan’ın Peşaver kentinde silahlı kişiler...
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Kayseri'de Bayraklar Yarıya İndirildi 2 0 0 Pakistan’da Taliban tarafından okula düzenlenen
saldırıda 148 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında Başbakan’ın 1 günlük yas ilan etmesinin
ardından Kayseri’de bayraklar yarıya indirildi. Pakistan’ın Peşaver kentinde silahlı kişiler bir
okula saldırmış ve saldırıda 148 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrasında bir basın
açıklaması düzenleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Pakistan’da 148 kişinin ölümüne neden
olan okul saldırısı dolayısıyla Türkiye’de bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Bu kapsamda
Kayseri’de kent meydanında bulunan bayrak, Kayseri Valiliği önünde bulunan bayrak ve
tarihi Kayseri Kalesi’nde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Türkiye genelinde ilan edilen
yas, 1 gün sürecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10253.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Hayatını Kaybeden İnşaat Bekçisi Son
Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri’de, kafası ve kolları kopmuş halde bulunan inşaat bekçisi, kılınan cenaze namazının
ardından son yolculuğunu uğurlandı.Argıncık Camii Kebirde kılınan cenaze namazına,
hayatını kaybeden H.B.’nin (62) çok sayıda yakını ve...
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Hayatını Kaybeden İnşaat Bekçisi Son Yolculuğuna Uğurlandı 1 0 0 Kayseri’de, kafası ve
kolları kopmuş halde bulunan inşaat bekçisi, kılınan cenaze namazının ardından son
yolculuğunu uğurlandı. Argıncık Camii Kebirde kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden
H.B.’nin (62) çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından
H.B. Argıncık mezarlığında toprağa verildi. OLAY GÜNÜ Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Eliseven Sokak’ta bir inşaatta bekçi olarak çalışan 62
yaşındaki H.B.’den yakınlarının Pazar gününden itibaren haber alamadıkları öğrenildi. Polise
haber veren H.B.’nin oğlu E.B. ve polis ekipleri inşaat alanında arama yaptı. Yapılan arama
neticesinde bekçi H.B.’nin kafası ve kolları kopmuş olarak bulundu. Cesedin geri kalanı ise
inşaat temelinin altında bulundu. Gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Olay Yeri
İnceleme ekipleri tarafından inşaatta ve cesedin üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan
incelemenin ardından H.B.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10254.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ’ın Acı Günü
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ın amcasının hanımı vefat etti.Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ın amcısının hanımı 46 yaşındaki Fatma
Kösedağ, Camii Kebir’de kılınan cenaze namazı sonrasında...
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Bu haber 236 kez okundu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ın Acı Günü
1 0 0 Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ın amcasının hanımı vefat etti.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ın amcısının hanımı 46 yaşındaki
Fatma Kösedağ, Camii Kebir’de kılınan cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10255.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Annesini Rahatsız Eden Adamı Öldüren Zanlı
15 Yl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Kayseri’de annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlıya yapılan
yargılama sonrasında 15 yıl hapis cezası verildi.Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davada tutuklu sanık B.A. hazır bulundu. Yapılan...
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Annesini Rahatsız Eden Adamı Öldüren Zanlı 15 Yl Hapis Cezasına Çarptırıldı 2 0 0
Kayseri’de annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlıya yapılan
yargılama sonrasında 15 yıl hapis cezası verildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada tutuklu sanık B.A. hazır bulundu. Yapılan yargılamada B.A.’ya ilk olarak
adam öldürmekten müebbet hapis cezası verildi. daha sanra cinayetin ağır tahrik altında
işlendiği kanaati ile bu ceza 18 yıla, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ise ceza 15 yıla
kadar indirildi. Ağustos ayında Kocasinan İlçesi Fevziçakmak Mahallesi Soylu Sokak’ta gece
meydana gelen olayda B.A., annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle E.B.’yi bacağından
bıçaklayarak yaralamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.B., yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10256.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Melikgazi Mahallesine Yeni Bir Park Daha;
Hayırlı Olsun!
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde yer alan
ve Melikgazi mahalle sınırları içerisinde bulunan alanda yine çok amaçlı, büyük ölçekli ve
prestij parkı inşa edildiğini söyledi.Erciyes üniversitesi...
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Melikgazi Mahallesine Yeni Bir Park Daha; Hayırlı Olsun! 2 0 0 Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde yer alan ve Melikgazi mahalle
sınırları içerisinde bulunan alanda yine çok amaçlı, büyük ölçekli ve prestij parkı inşa
edildiğini söyledi. Erciyes üniversitesi yolu üzerinde… Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 484
adet çok amaçlı ve büyük ölçekli park bulunduğunu böylece her kesin ve her kesimin
parklardan yararlanabildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 81 mahallesi bulunan
ilçede her mahallede 6 park bulunduğu ve Melikgazi ilçesinde ikamet edenlerin yeşillikler
içinde, nezih ve temiz bir çevrede parklardan yararlandıklarını kaydetti Su havuzu, çocuk
oyun alanı, otopark, oturma grupları ve cafe… Parkların aynı zamanda sosyal birer mekan
olduğunu ve semt halkının bu mekanlarda sohbet ederek vakit geçirdiğini, çocukların
gönlünce eğlendiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç “Mustafa Şimşek caddesi üzerinde
Melikgazi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve toplam alanı 4200 m2 olan alanda çok
özel bir çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Alpaslan, Gültepe semtlerinden Erciyes
Üniversitesine istikametinde yer alan park ile bölgeye yeni bir imaj ve misyon
kazandıracaktır. Park içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı ve aletleri, dinlenme
alanları, oturma grupları, otopark ve taksi durağı ile cafe yer alacaktır. Erciyes Manzarası
altında bölge halkı hem dinlenecek hem de sohbet edebileceklerdir ”dedi. Erciyes Manzarası
altında Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımı büyük bir hızla devam eden parkın 2015 yılı
şubat ayında hizmete açılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10257.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Pankent’de Yangın Tatbikatı
Kayseri Şeker Fabrikası Sivil Savunma ekipleri tarafından Pankent Sentetik Çuval Fabrika
sahası içinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat sonrası yangında yapılması gerekenler ve
yangına müdahale sistemleri uygulamalı olarak gösterildi.Pankent...
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Pankent'de Yangın Tatbikatı 1 0 0 0 Kayseri Şeker Fabrikası Sivil Savunma ekipleri
tarafından Pankent Sentetik Çuval Fabrika sahası içinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat
sonrası yangında yapılması gerekenler ve yangına müdahale sistemleri uygulamalı olarak
gösterildi. Pankent Genel Müdürü Mustafa Çakmak, Sivil Savunma Şefi Kahraman Akbal ve
diğer yöneticiler ile çalışanların da vardiyalar halinde katıldığı tatbikat esnasında 10 adet
yangın tüpü kullanıldı. Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri ve hangi yangınlarda hangi
çeşit kullanıldığı konusunda; Kuru kimyevi tozlu, Karbondioksitli, Holojenli, Azot gazı ile
basınçlandırılan Köpüklü, Kuru Metal Toz yangın söndürücülerin tanıtımı yapıldı. Özellikle
mutfak tüplerinin aldığı aleve müdahale edilerek ev yangınlarının önlenmesi hususundaki
uygulama, fabrika çalışanlarının sadece iş yerinde değil evlerinde de çıkabilecek yangınlar
konusunda bilgi sahibi olmalarına vesile oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10258.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Ağabeyini Balyozla Öldürdü 20 Yıl Hapis
Cezası Aldı
Kayseri’de, miras kalan altınlar nedeniyle çıkan tartışma sonrasında uykuya dalan ağabeyini
kafasına balyoz vurarak öldüren zanlı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kayseri 1. AĞır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan...
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Bu haber 290 kez okundu. Ağabeyini Balyozla Öldürdü 20 Yıl Hapis Cezası Aldı 2 0 0 0
Kayseri’de, miras kalan altınlar nedeniyle çıkan tartışma sonrasında uykuya dalan ağabeyini
kafasına balyoz vurarak öldüren zanlı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 1. AĞır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık 32 yaşındaki İlyas Eryaz hazır
bulundu. İlyas Eryaz, 2013 yılı Ekim ayında annesinin vefat ettiğini ve olay günü ağabeyinin

gelerek miras kalan 5’i bir yerde altınlarla ilgili olarak tartıştıklarını söyledi. İlyas Eryaz,
tartışma sonrasında ağabeyi Kenan’ın uyuduğunu ve daha sonra olayın gerçekleştiğini anlattı.
Yapılan yargılamada birinci dereceden yakınını öldürmek suçundan ilk olarak müebbet hapis
cezasına çarptırdı. Bu ceza tahrik hükümlerinin uygulanması sonrasında 20 yıla indirildi. 13
Ekim 2014 günü İncesu ilçesi Kızılören mahallesinde meydana gelen olayda, İstanbul’da
yaşayan 3 çocuk babası Kenan Eryaz, geçen yıl hayatını kaybeden anne ve babasından kalan
miras için Kayseri’ye gelmişti. Miras kalan altınlar yüzünden çıkan tartışmada İlyas Eryaz,
uykuya dalan ağabeyi Kenan Eryaz’ı kafasına balyoz vurarak öldürmüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10259.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Balon
Kazası İle İlgili Açıklama
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Nevşehir’de meydana gelen ve bir
turistin öldüğü kaza ile ilgili olarak internet sitesinden açıklama yaptı.Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan açıklamada,...
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Balon Kazası İle İlgili Açıklama 2 0 0 0 Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Nevşehir’de meydana gelen ve bir turistin
öldüğü kaza ile ilgili olarak internet sitesinden açıklama yaptı. Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Nevşehir Kapadokya bölgesinde
bir Sıcak Hava Balonun sert iniş yapması nedeniyle 1 yolcu hayatını kaybetti 2 yolcu da ağır
yaralandı. TC-BSD tescil işaretli Sıcak Hava Balonu 07.45 sularında Kapadokya Karadağ
bölgesinde sert iniş yapması sonucunda 1 Çinli yolcu hayatını kaybetti, 2 Çinli yolcu da ağır
yaralandı. Aynı saatlerde TC-BLD tescil işaretli Sıcak Hava Balonunun da aynı bölgede sert
iniş yaptığı ve 3 yolcunun hafif yaralandığı bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelerde Karadağ
bölgesindeki ani rüzgâr değişikliğinin bu sert inişlere yol açtığı değerlendirilmektedir. Nihai
durum, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun başlattığı inceleme sonucunda ortaya
çıkacaktır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak Kapadokya bölgesindeki turizm
faaliyetlerine büyük katkısı olan Sıcak Hava Balon operasyonlarının emniyet içerisinde
sürdürülmesi için Temmuz 2013’te bölgede daimi temsilcilik açılmış, balonların takibi için
GPS projesi hayata geçirilmiş ve meteoroloji tahmin şartları iyileştirilmiştir. Sert inişe yol
açan sebeplerin Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun yapacağı inceleme sonucunda ortaya
çıkacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımıza arz ederiz" ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10260.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Gazete Manşetleriyle ‘17 Aralık’
17 Aralık 2013'te yapılan paralel operasyon gazetelere böyle yansıdı
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GAZETE MANŞETLERİYLE ‘17 ARALIK' 1 0 0 İlgili Galeriye Git İstanbul’da 17 Aralık
günü sabaha karşı yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile başlayan operasyonda İstanbul Cumhuriyet
Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün koordinasyonunda, Savcı Celal Kara'nın talimatıyla dönemin
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu
Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz
Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, işadamları Ali Ağaoğlu, Reza Zarrab ve
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 89 kişi evlerinde yapılan
aramaların ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili medyada yapılan değerlendirmeler
gazetelerde günlerce yer aldı. Bazı medya kuruluşları sahiplik yapılarına göre olayda taraf
olarak, haber sunumlarını şekillendirdi. Bazı kamu kurumlarına ve savcılığa yapılan rüşvet,
görevi kötüye kullanma ve ihalelere fesat karıştırma ihbarı üzerine 13 Eylül 2012, 21 Eylül
2012 ve 14 Şubat 2013 tarihlerinde soruşturmalar başlatıldı. Soruşturma dosyaları Başsavcılık
tarafından Cumhuriyet Savcısı Celal Kara'ya verildi. Celal Kara'nın talimatı üzerine, elde
edilen bilgiler kapsamında 17 Aralık 2013 tarihinde şüpheliler gözaltına alındı; ev ve
işyerlerinde arama yapılarak ele geçirilen çeşitli eşya ve paralara el konuldu. Yapılan
operasyon sonrasında Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alındı. İçişleri
Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar bakanlık görevlerinden istifa ettiler. Olayla ilgili medyada yapılan
değerlendirmeler gazetelerde günlerce yer aldı. Fethullah Gülen’e yakın ve cemaat medyası
olarak anılan Bugün ve Zaman gazeteleri olayı Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet
operasyonu olarak dile getirirken, hükümete yakın medya gruplarının gazeteleri olarak bilinen
Sabah ve Yeni Şafak gazetelerinde bu olay Türkiye’ye, hükümete ve dönemin Başbakanı
Erdoğan’a yapılmış küresel bir operasyon olarak lanse edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10261.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Develi Belediyesi'ne Kumlama Makinesi Alındı
Develi Belediyesi iş makineleri ve araçlarının bakımını yapması için bünyesine kumlama
makinesi kazandırdı.Konteynır, kepçe gibi iş makinelerinin paslarını ve paslı boylarını
tazyikli kum sıkarak temizleyen kumlama makinesinin maksimum...
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Bu haber 157 kez okundu. Develi Belediyesi'ne Kumlama Makinesi Alındı 2 0 0 Develi
Belediyesi iş makineleri ve araçlarının bakımını yapması için bünyesine kumlama makinesi
kazandırdı. Konteynır, kepçe gibi iş makinelerinin paslarını ve paslı boylarını tazyikli kum
sıkarak temizleyen kumlama makinesinin maksimum fayda sağlayacağı belirtildi. Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kumlama kaminesinin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde
kullanılacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10262.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Sahte Polis 80 Bin Tl’lik Altını Almaya Gelince
Suçüstü Yakalandı
Kayseri’de telefon dolandırıcılarının kandırdığı adamdan 80 bin TL’lik altını almaya giden
sahte polis, suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı
Mahallesi’nde oturan Kerem Boztaş’ı kendilerini...
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Sahte Polis 80 Bin Tl'lik Altını Almaya Gelince Suçüstü Yakalandı 2 0 0 Kayseri’de telefon
dolandırıcılarının kandırdığı adamdan 80 bin TL’lik altını almaya giden sahte polis, suçüstü
yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde oturan
Kerem Boztaş’ı kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla arayan dolandırıcıların "Bir
kuyumcu soyuldu, senin evindeki altınlar çalıntı. Soruşturma aşamasında senin evindeki
altınları almamız lazım. Eve gelecek olan sivil polise altınları teslim et" diye talmat verdiği
öğrenildi. Telefondaki dolandırıcının talimatlarını yerine getirmek için hazırlanan Kerem
Boztaş’ın durumundan şüphelenen yakınlarının 155’i aradığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü
ekiplerin verilen adreste altınları almaya gelen sahte polis 20 yaşındaki H.A.’yı suçüstü
yakalayarak gözaltına aldıkları bildirildi. Kayseri’de 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasını

dolandırmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı. Yetkililer, gözaltına alınan H.A. hakkında
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10263.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin
Okandan
Ak Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Okandan, bir açıklama yaparak 17
Aralık sürecini kınadı.Okandan, yaptığı açıklamada, "17 Aralık Türkiye Cumhuriyetinde uzun
süre sonra dahi hatırlanacak, 27 Mayıs gibi 12 Eylül gibi...

17 Aralık 2014 Çarşamba 15:43

Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Okandan 2 0 0 Ak Parti Kayseri İl Gençlik
Kolları Başkanı Hüseyin Okandan, bir açıklama yaparak 17 Aralık sürecini kınadı. Okandan,
yaptığı açıklamada, "17 Aralık Türkiye Cumhuriyetinde uzun süre sonra dahi hatırlanacak, 27
Mayıs gibi 12 Eylül gibi demokrasiye vurulmuş unutulmaz bir darbe olarak kalacaktır." dedi.
Okandan, şu ifadelere yer verdi: " Devlet içinde kendi kendine paralel bir yapılanma başlatan,
halkın iradesini hiçe sayıp ahlâksızlıkta çığır açan bu yapılanmanın karşısında başta
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Prof. Dr Ahmet Davutoğlu ile
birlikte gençlik kolları olarak durduk, duruyoruz ve de durmaya devam edeceğiz. Montaj ses
kayıtlarıyla iftiralar atan, devletin stratejik hamlelerini hiçe sayarak ajanlık yapan, henüz
başbakanken dönemin başbakanı ifadesini kullanacak kadar hainlikte kendine güvenen bu
paralel yapılanmanın planları önce 30 Mart’ta sonra da 10 Ağustos’ta suya düşmüş, hayalleri
boşa çıkmıştır. Ak Parti Kayseri Gençlik Kolları olarak bir kez daha yineliyoruz.
Demokrasinin ve Milli İrade’nin değerini biliyoruz, gençliğimize ve milletimize Yeni Türkiye
Yeni Gençlik vizyonunu anlatacağız. Zoru görünce kaçmadık, kaçmayacağız ve dimdik
duracağız. Ülkemizin çıkarları için bedel ödedik ve ödemeye de hazırız. Rabbimden bu kötü
günleri ülkemize bir daha yaşatmaması için dua ediyor, sevgi ve saygıyla tüm halkımızı
selamlıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10264.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Başkanı Turhan Özerin Acı Günü
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer’in ağabeyi Hazım Özer vefat
etti. Pınarbaşı İlçesi Ayvacık Köyünde Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı
sonrasında Ayvacık mezarlığına defnedildi.Turhan Özer’in...
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Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özerin Acı Günü 2 0 0 Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer’in ağabeyi Hazım Özer vefat etti.
Pınarbaşı İlçesi Ayvacık Köyünde Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı
sonrasında Ayvacık mezarlığına defnedildi. Turhan Özer’in ağabeyinin cenaze namazına
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ,Yönetim Kurulu üyeleri
ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası
Personeli, Şeker İş Sendikası Başkanı ve pancar çiftçileri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10265.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Bedelli İçin 2 Günde Rekor Başvuru
Bakan Yılmaz bedeli askerliği iki günde 5 bin kişinin başvurduğunu belirterek "Başvurular
beklenin üstünde ya da altında değil." dedi.
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BEDELLİ İÇİN 2 GÜNDE REKOR BAŞVURU 2 0 0 ASKERLİK ŞUBELERİ HARIL
HARIL ÇALIŞIYOR Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun onaylanmasının ardından kamuoyunda "bedelli askerlik" olarak
bilinen uygulamadan yararlanmak isteyenler, İstanbul'daki askerlik şubelerinde yoğunluk
oluşturdu. DEKONTLA GELEN BELGESİNİ ALIYOR 18 bin lira ödediklerini gösteren
banka dekontlarıyla gelen yükümlüler, Halıcıoğlu'ndaki İstanbul Askerlik Dairesi
Başkanlığına
gelerek
burada
"Bedelli
muafiyeti"
belgesi
aldı.
KİMLER

FAYDALANABİLİYOR? Bedelli askerlik uygulamasından henüz fiili askerlik hizmetine
başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlülerden, istekli
olanların başvurularının geçerli olabilmesi için, 18 bin lira tutarındaki bedeli en geç 13 Şubat
2015 tarihine kadar (bugün de dahil) Halk Bankası'nın IBAN No (TL) (TR31 0001 2009 4520
0010 2600 83), Ziraat Bankası'nın IBAN No (TL) (TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38) ve
Vakıflar Bankası'nın IBAN No (TL) (TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00) hesap
numaralarından birine yatırmış olması ve dekontların askerlik şubelerine teslim etmesi
gerekiyor. 2 GÜNDE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada başvuruların devam ettiğini belirterek "Şu anda kadar 5 bin kişi
başvurdu.
Başvurular
beklenin
üstünde
ya
da
altında
değil."
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10266.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

’Kentlerin Dönüştüğü Ortamda Peyzaj
Mimarlığının Rolü’ Paneli
Peyzaj Mimarları Odası 20’inci yıl etkinlikleri kapsamında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Kayseri İl Temsilciliği ve Kocasinan Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Kentlerin
Dönüştüğü Ortamda Peyzaj Mimarlığının Rolü’ panelinde...
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'kentlerin Dönüştüğü Ortamda Peyzaj Mimarlığının Rolü' Paneli 2 0 0 Peyzaj Mimarları Odası
20’inci yıl etkinlikleri kapsamında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Kayseri İl Temsilciliği
ve Kocasinan Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Kentlerin Dönüştüğü Ortamda
Peyzaj Mimarlığının Rolü’ panelinde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
"Kentsel dönüşüm deyince insanlarda yanlış algı oluşmaktadır" dedi. Kocasinan Belediyesi
Meclis Salonu’nda düzenlenen panelde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
"Kentsel dönüşüm deyince insanlarda yanlış algı oluşmaktadır. Belediye ya da TOKİ gelerek
eski ve depreme dayanıksız evleri alarak yerine daha büyük ve lüks bir konut verecektir,
insanlarda bedelsiz olarak yeni yapılan bu evlerde oturacaklarını düşünmektedirler. Böyle bir
durum yoktur" dedi. Çelik ayrıca, "Kentsel dönüşümün asıl amacı ada ve parsel bazında
kentsel dönüşüm yapmak yerine olaya bütün olarak bakarak tamamıyla bütün problemler
çözülmüş sadece ekonomik açıdan bir değer olmaktan öte sosyal açıdan ve çevre açısından da
değerleri olan insanca yaşanabilir yeni mekanlar oluşturmaktır. Kentsel dönüşüm budur"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10267.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Araştırmacı-Yazar Abdullah Ayata:
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ’Hoşgörü Toplumunda Ermeniler’ konulu
proje kapsamında araştırmacı-yazar Abdullah Ayata konferans verdi. Konferansta konuşan
Ayata, "Ermeniler, 1,5 milyon ırktaşlarının Türkler tarafından...
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Araştırmacı-yazar Abdullah Ayata: 4 0 0 İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen,
’Hoşgörü Toplumunda Ermeniler’ konulu proje kapsamında araştırmacı-yazar Abdullah
Ayata konferans verdi. Konferansta konuşan Ayata, "Ermeniler, 1,5 milyon ırktaşlarının
Türkler tarafından katledildiği, soykırıma uğradıkları iddiaları ile sürekli olarak dünya
kamuoyunu meşgul etmektedir. Ne yazık ki bu yoğun karalama kampanyaları, yaşamakta
oldukları ülkelerde tasvip görülüp, aleyhimize delil olarak kullanılmaktadır" dedi. Kayseri
Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Konferansta açılış
konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, düzenlenen programa
değinerek, "Bu projenin açılışını özel bir yerde yapıyoruz. Kayseri Lisesi bilindiği üzere
Kayserimizin en eski okullarından birisi. Tarihi anlatan bu yönü olması bizim bu projeyi
buradan başlatmamız da büyük önemi var. Hakikaten müdürlük, yaptığımız işler noktasında
resmiyete baktığınız zaman bunlar zaten bizim yapmamız gereken işler. Biz burada üzerine
bir adım daha atmak, bir tuğla daha koymayı amaçlıyoruz. Mevcut olandan biraz daha fazla
şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devlet bizi hizmet etmek bakımından bir takım yerlere getirmiş.
Dolayısıyla hangi alanla olursa olsun bir adımlık dahi olsa bir düşünceyle bu idarecilik
görevlerini yerine getirmemiz lazım diye düşünüyorum" diye konuştu. Programa konuşmacı
olarak katılan araştırmacı-yazar Abdullah Ayata ise, "’Hoşgörü Toplumunda Ermeniler’
konusunu sizlere anlatacağım. Bugün burada konuyla ilgili bildiklerinize, duyduklarınıza
ilaveten sizlere değişik bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Ermeniler, 1,5 milyon ırktaşlarının
Türkler tarafından katledildiği, soykırıma uğradıkları iddiaları ile sürekli olarak dünya
kamuoyunu meşgul etmektedir. Ne yazık ki bu yoğun karalama kampanyaları yaşamakta
oldukları ülkelerde tasvip görülüp, aleyhimize delil olarak kullanılmaktadır. Son dönemlerde
yapmış olduğumuz uluslararası antlaşmaların bir çoğunda anlaşmanın gizli yada açık şartı
olarak önümüze sürülmektedir" diye konuştu. Ayata ayrıca, "Malum olduğu üzere 2015 yılı
sözde Ermeni soykırımının 100. yıldönümü. Bu vesile ile Ermenilerin faaliyetlerini daha çok
arttıracakları muhakkaktır. Bu duruma kayıtsız kalmayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
öncelikle öğrencilerimizi ve halkımızı bilinçlendirmek amacıyla böyle bir proje hazırladı. Bu
tutumlarından
dolayı
kendilerine
teşekkür
ediyorum"
ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10268.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da,
Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Spor Toto Süper
Lig’in 14. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.Teknik
direktör Uğur Tütüneker yönetiminde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren futbolcular...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da, Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor 2 0 0 Suat
Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında evinde oynayacağı
Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren futbolcular antrenmana düz koşu yaparak başladı.
Ardından ısınma çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile Fenerbahçe arasında, Kadir Has Stadyumu’nda yarın
oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10269.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Beden Eğitimi Öğrencileri Kongre Merkezi’ni
Ziyaret Etti
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği 3’üncü sınıf
öğrencileri, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’ni ziyaret etti.Ziyaret esnasında tesis ile ilgili
bilgiler alan öğrencilere, Kültür Sanat
Merkezi ve...

18 Aralık 2014 Perşembe 09:55

Beden Eğitimi Öğrencileri Kongre Merkezi'ni Ziyaret Etti 2 0 0 Erciyes Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği 3’üncü sınıf öğrencileri, Kadir Has Kongre
ve Spor Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında tesis ile ilgili bilgiler alan öğrencilere,
Kültür Sanat Merkezi ve Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi tesisleri hakkında da bilgiler verildi.

Öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Salon Erciyes’de de merkez
hakkında sunum yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10270.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Diriliş 'Ertuğrul' Dizisindeki Zikir Sahnesi
İzleyiciyi Ekrana Kilitledi
TRT1 ekranlarında ikinci bölümü yayınlanan ve Yapımcılığını Tekden Filmin yaptığı yeni
Osmanlı dizisi Diriliş-Ertuğrul'un bu bölümü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Geçen
hafta yayınlanan yeni Osmanlı dizisi büyük beğeni toplamıştı. Dizinin 2. bölümündeki zikir
ve rüya sahneleri diziyi takip edenleri adeta ekrana kilitledi .
18 Aralık 2014 Perşembe 10:05
EKRANA KİLİTLEYEN ZİKİR SAHNESİ Hocanın selamı ile başlayan sahnede selamlar
alınıp verildikten sonra dua ediliyor ve Abdulkadir Geylani için Fatiha okunuyor. Salavat
getirildikten sonra hoca duaya başlıyor. Hocanın duasının bitirmesinin ardınan zikir başlıyor.
ERTUĞRUL'UN ALLAH'A YAKARIŞI Bu sırada Ertuğrul karakterini canlandıran Engin
Altan Düzyatan'ın namaz kıldığı sanhe başlıyor ve Ertuğrul karakterinin Allah'a ettiği dua ve
yakarışı ekranlara taşınıyor.Zikrin zirveye ulaştığı bu anlarda Ertuğrul karakteri kendinden
geçiyor ve yatağına zor ulaşıp uykuya dalıyor. Rüyada Ertuğrul'a seslenen hoca "Uyan
evladım" diyerek hayata tutunmasını sağlıyor ve kıyasıya bir kavga yaşanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10271.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Yüksek Hızlı Tren'le Birbirine Bağlanacak
14 şehir Açılışını Erdoğan ve Davutoğlu'nun yaptığı Yüksek Hızlı Tren hattıyla İstanbulKonya arası 4 saate indi, hedef 37 milyonu kapsayan 14 şehir.
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Yüksek Hızlı Tren'le birbirine bağlanacak 14 şehir 1 0 0 Açılışı yapılan YHT hattıyla birlikte
otobüsle 10-11 saat, konvansiyonel trenlerle 13 saat olan Konya-İstanbul arası 4 saat 15
dakikaya düştü. HEDEF 37 MİLYON NÜFUSLU 14 ŞEHİR Yüksek Hızlı Tren hattıyla 5 yıl
içinde en az 2 bin 500 kilometre hızlı tren hattı yapılacak. Yapılacak olan hatların tamamı
bittiği takdirde Türkiye'nin 37 milyon nüfusunu barındıran 14 şehrini birbiriyle hızlı trenle

buluşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10272.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

’E- Fatura Ve E- Defter İle İlgili Güncel
Gelişmeler’ Semineri Düzenlendi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından ’E-Fatura ve E-Defter İle
İlgili Güncel Gelişmeler’ Semineri düzenlendi.Büyükşehir Kültür Sanat Merkezi’nde
düzenlenen seminere, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil...
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18 Aralık 2014 Perşembe 10:09 Bu haber 167 kez okundu. 'e- Fatura Ve E- Defter İle İlgili
Güncel Gelişmeler' Semineri Düzenlendi 2 0 0 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
(SMMMO) tarafından ’E-Fatura ve E-Defter İle İlgili Güncel Gelişmeler’ Semineri
düzenlendi. Büyükşehir Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminere, "Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, İdea Teknoloji Direktörü Yalçın Tercan ve İdea
Teknoloji Proje Yöneticisi İlknur Gür katıldı. Kayseri SMMMO Başkanı Suat Özsoy,
yönetim kurulu üyeleri ve serbest muhasebeci mali müşavirler katıldı. Seminerin açılış
konuşmasını yapan Oda Başkan Yardımcısı Mustafa Kükürtçüoğlu, hem yılsonu hem de
yaklaşan yeni yılın mesleki anlamda çok yoğun geçtiğini ve mesleğe yönelik hiçbir eğitimin
atlanmadan gerçekleştirildiğini belirtti. Oda hizmet binası yapımıyla ilgili de bilgilendirmede
bulunan Kükürtçüoğlu, binanın kaba inşaatının bittiğini ve dış cephe ile iç mekan yapımına
başlandığını söyledi. İdea Teknoloji Direktörü Yalçın Tercan ve İdea Teknoloji Proje
Yöneticisi İlknur Gür E-Fatura ve E-Defter hakkında birer sunum yaparak katılımcıların
sorularını yanıtlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı ise Sanayi Sicil
Kanunu ve Uygulanması hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunarak, uygulamanın
Bakanlık sayfasından nasıl yapılacağı konusunda slayt eşliğinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10273.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Bizim Kampüs'te Bu Hafta
Üniversiteli gençlerin kaleminden her perşembe sizlere sunduğumuz 'Bizim Kampüs'te bu
hafta yine dopdolu metinler sizlerle buluştu...
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BİZİM KAMPÜS'TE BU HAFTA 2 4 0 GEÇ KALMA GENÇ GEL Camiler ve Din
Görevlileri Haftası bu yıl “Cami ve Gençlik” teması ile kutlandı. Türkiye’nin her noktasında
müftülükler, Türkiye’nin önemli aydınlarını “Geç Kalma Genç Gel” sloganıyla düzenlenen
etkinliklere konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez bu haftaya dair yaptığı
açıklamada “Bizlere düşen görev gencin giyim, kuşam, hal ve hareketine müdahale değil
onun düşüncesiyle karşılaşmaktır. Gencin kalbiyle, zihin dünyasıyla iletişim kurarak sohbet
ve muhabbet etmek, ona kendisini keşfetmesini sağlayan bir model olmamız gerekmektedir.”
İfadesini kullanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı bu sözleri ile Türkiye’nin gençlerine, ümmetin
gençlerine çağrıda bulunduğu gibi bir noktada imamlara da seslendi. Gençleri dış görünüşleri
ile değil kendi iç benlikleri ile değerlendirin, onları İslam'dan uzaklaştırmayın çünkü İslam
bayrağını bizden sonra taşıyacak olan gençlerdir, düşüncesini ifade eden bir konuşma yaptı.
Bu sözleri anlayarak en güzel şekilde idrak eden Kayseri Müftülüğü, gençleri akın akın Hunat
Cami'ne doldurdu. Sabah namazında birbirinden farklı tipteki farklı görüşteki gençler aynı
saflarda, yan yana inandıkları din için saf benlikleriyle yaradana bir kere daha secde etmenin
huzurunu yaşadılar. Ve bu sevinç sadece bir kereye mahsus yaşanmadı. Umudum o ki Kayseri
Müftülüğü ve bu projeyle heveslenen sivil toplum kuruluşları gençleri daha nice sabah
namazlarına davet etmeye devam edecek ve biz gençler de davete icaben o safları ak
alınlarımızla doldurmaya gayret edeceğiz ki dünyaya müslüman gençliğini bir kez daha
gösterecek. Avrupaya Fatihlerin, Yahudilere Furkanların hala var olduğunu Esadlara, Sisilere
Yavuzları ensesinde hissedeceklerini hatırlatacığız. Yeter ki biz gençler İslam'a dört kolla
sarılalım ve değerli imamlarımız bu İslam gençliğini İslam'a aşık etmeye hevesli olsunlar.
İSMET MAVİ ismetmavii@gmail.com *** ESARET ARZUSU Hayatımızın anlam ve amaç
bilgisini düşünüyor muyuz? ‘Ben’imizi? ‘Ben’imize yüklenen değerleri? Düşünüyor muyuz?
İnsan yorumlanmış bir dünyaya gelip sisteme göre hareket ediyor, ettiriliyor. Kafasındaki
kavramların oluşması sistem dahilinde meydana geliyor. Bu kavramlar ‘evrensel düşünceyi!’
oluşturuyor. Ortadoğu kavramı. Kime göre Ortadoğu? Evrensel konuşmak için içinde
yaşadığımız topraklara Ortadoğu diyebilir miyiz? Örnekte olduğu gibi ’Ben’imize yüklene
imajlar bizi hapsediyor. Sistemin inşa ettiği kafayla benlik oluşturuluyor. Dolayısıyla atomize
olmuş bir hal üzere yaşamaya devam ediyoruz. Peki bu hapisten nasıl kurtulabiliriz? Çağın
ağlarından ve bağlarından sıyrılarak kurtulabiliriz. Kendi kavramlarımızı oluşturarak, kendi
dünyamıza nüfuz ederek kurtulabiliriz. Bir çağrı meydana getirip, o çağrıyla çağımızı inşa
ederek kurtulabiliriz. Ya düşünürüz, sorgularız, entelektüel bir birikim oluştururuz ya da
esaret altında kalmaya devam ederiz. MUHAMMED ENES YÜCE yucenes5@gmail.com
*** NİÇİN YAŞIYORSUN? Bu soru, her an kalkabilecek bir otobüse binebilme ümidiyle,
Ankara terminalinde hızlı adımlarla yürürken çalındı kulağıma. Boyu normalden biraz kısa,
saçları dağınık, favorileri çenesine kadar uzun, bir bacağı rahatsız koltuk değneğiyle duvara
yaslanmiş biriydi bu sözlerin kaynağı. Ona yönelen şaşkın bakışların biri de bana aitti. Bir an

durdum. Duyduğum “niçin yaşıyorsun?” sorusuna, sadece “doğru” diyebildim. Bir insan için
en temel soruydu bu kanımca. O, bu soruyu bir farkındalıktan ötürü mü soruyordu bilinmez
ama, sorduğu sorunun çok hayati olduğu su götürmez bir gerçekti. Biraz sonra, kendimi
insanda çok büyük bir uyanış sağlayacak sorunun cevabını ararken buldum. Bir sorunun
cevabı ancak bir sorguyla alınabilirdi. Çünkü sorgu, insanın kendini inşa sürecinin ilk
adımıydı. İnsanı bir adım öteye götüren ve onu hakikate bir adım daha yaklaştıran altın
anahtar. Lakin önemli olan, bu anahtar için doğru kapıyı da bulmaktır. O doğru kapı ki,
insanın özüne açılmalı. Peki doğru kapı hangisi? Hiç şüphesiz doğru kapı, insanın bizzat
kendisidir. Kendini sorgulamak…Baktığını, okuduğunu, dinlediğini, uğraşlarını ve daha da
önemlisi peşinde koştuklarını…Bunların bize ne anlattığı, nereye yönlendirdiği ve son
durağının neresi olduğu asıl önemli nokta. İşte bu son durağa yönelik sorgu, insanı küçük
mutlulukların ve hazların peşinde koşmaktan alıkoyan ve yalan yanşlış yerlerde aranan huzura
erdiren bir fonksiyona sahiptir. İnsanın özüyle arasındaki bağı yeniden kuran ve bölünmüş
ruhuna tekrar hayat veren bir olgu. Bilinmelidir ki sürekli peşinde koşulan madde, insanın
insanlığına ve iç huzuruna vurduğu en büyük darbe ve onu müslüman üst kimliğinden
günbegün uzaklaştıran sinsi bir düşmandır. Hakikat ise, büyük bir imtihan maksadıyla
bulunduğumuz dünyada gayretimizin yalnız geçici dünya kazanımlarına yönelik değil,
öncelikle ve özellikle var edenin rızasına ve ebedi hayata yönelik olması gerektiğidir. Hakikat
yolculuğunda sabır, şükür ve zikir bizlere en büyük dosttur hiç şüphesiz. Dikenler içerisinde
gülü bulmaya sabır, gülün kokusu için şükür ve yaratanına daim zikir gerek… Dost’la kalmak
duasıyla… O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum da
yandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme başkaldıran dertli uykum da yandı.
Hayali ükulhayali@gmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10274.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi’nden
Melikgazi Ziyareti
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Uzunlu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Nejla Yurter ile Gamze Gürcüoğlu Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ’ı ziyaret ederek, Belediyenin kadınlara yönelik çalışmaları...
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Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nden Melikgazi Ziyareti 2 0 0 Türk Kadınlar Birliği
Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Uzunlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nejla
Yurter ile Gamze Gürcüoğlu Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ’ı ziyaret
ederek, Belediyenin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Bayanlara özel
hizmet ve yatırımlar… Türk kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Ayşe Uzunlu, Melikgazi
Belediyesince bayanlara yönelik ve bayanlar için özel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı

bayanlar adına teşekkür ettiğini söyledi. Mesleki kurslar, spor salonları, kadın sağlığı
seminerleri… Türk kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetimi ile her zaman birlikte ve
dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Mesleki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile
birlikte ve istişare içerisinde çalışıyor. Bunun olumlu sonuçları ilçe halkına hizmet olarak
yansımaktadır. Türk kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirmek
istiyoruz. Bu ortak çalışma ile Kayseri’de kadınlara yönelik yeni bir etkinlik ve yeni bir
kampanya ile Kayserili hanımlara özel seminerle düzenleyeceğiz.. Ayrıca Meslek Eğitim
Kurslarımız da yine ortak çalışmaları değerlendireceğiz. Melikgazi belediyesi sosyal
belediyecilik çalışmaları ile toplumda denge unsuru sağlamakta ve toplumsal barış ile birliğe
vesile olmaktadır ” dedi. Seminerler ve kurslar … Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Uzunlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden gerçekleştirilen
çalışmalar ile projeleri hakkında bilgiler aldıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerin ziyaretlerinden son derece
memnun olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10275.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Develi’de Fen İşleri Müdürlüğü Kışa Hazır
Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kışa hazır.Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
bünyesinde bulunan tüm ekipmanların bakımları ve tamirleri yapılarak, kışa ve kar
mücadelesine hazır hale getirildi. Develi Belediye Başkanı...
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Develi'de Fen İşleri Müdürlüğü Kışa Hazır 2 0 0 Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kışa
hazır. Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm ekipmanların
bakımları ve tamirleri yapılarak, kışa ve kar mücadelesine hazır hale getirildi. Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar, kar yağmadan önce Fen İşleri Müdürlüğü’nde kış mevsiminde
kullanılacak ekipmanların bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Kar yağmadan kullanacağımız
ekipmanların bakımlarını tamamladık. Yaptığımız hazırlıklarla ekiplerimiz kullanacakları
ekipmanlarla kışa hazır hale geldi. Kar yağdığı zaman vatandaşlarımızın daha rahat
edebilmelerini
sorunsuz
bir
şekilde
sağlayacağız
inşallah"
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10276.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Melikgazi’den Tarihi Müdahale
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak tarihi
yapıları sahiplenerek koruma altına aldıklarını ve günümüzün hizmetine sunduklarını en son
örneği olan Babük Bey ile Emir Şahap yapılarında onarımı tamamlayarak kültür envanterine
kazandırdıklarını bildirdi.
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Melikgazi'den Tarihi Müdahale 2 0 0 0 Melikgazi Belediyesi olarak Çayırağası Konağını
restore ederek Erciyes Üniversitesine devredip bilimin hizmetine sunduklarını hatırlatan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca yine konaklar da tarihi köprü ile çeşmeyi restore
ettirdiklerini şimdi de Yanıkoğlu Mahallesinde bulunan iki tarihi yapıyı restorasyon yaparak
ilçenin kültür envanterine kazandırarak gelecek kuşaklara miras bırakacaklarını belirtti. Tarihi
yapıları da onararak şehrin genel tarihi, mimari yapısı, kültür birikimi ve Anadolu’nun genel
yapısında bütünlük sağladıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi: "Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mekânların yer aldığı ve 3
medeniyet eserlerinin bir arada olduğu bir yerleşime sahibiz. Kayseri meydanından
bakıldığında Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait yapıları hemen görürüz. Bu yapılar
ile örtüşen ve bütünleşen Cumhuriyet dönemi mimari yapılarımız ile Kayserimiz hem geçmişi
hem de günümüzü bir arada yaşayabilmektedir. Bu hassasiyeti koruyabilmek için Yanıkoğlu
Mahallesinde Babük Bey ile Emir Şahap Yapıları aslına uygun olarak onardık. Bu iki
Selçuklu eserinin çevresinde çalışma yapılarak hem tarihi mekan korundu hem de turizme
kazandırıldı. Aslına uygun olarak onarılan her iki yapı Vakıflar İl Müdürlüğüne teslim edildi."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10277.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Çalışma Hayat Geçirildi
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, geçtiğimiz günlerde Talasemi
hastalığı ile ilgili olarak katıldıkları kongre hakkında bilgiler verdi. Başdemir, "Talasemi
Federasyonumuz önderliğinde Talasemi hastalığı konusunda Türkiye’de bu yıl ilk defa ulusal
bazda bir kongre düzenlendi" dedi.
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Talasemili aileler için çok sevindirici bir çalışma hayat geçirildi 2 0 0 0 Geçtiğimiz günlerde
düzenlenen kongreye katılan Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir,
toplantı ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Başdemir, "Talasemi hastalığı konusunda
Türkiye’de bu yıl ilk defa ulusal bazda bir kongre düzenlendi. Bu kongre Talasemi
Federasyonumuzun önderliğinde gerçekleşti. Bu programla ilgili 4 gün boyunca kongre
yapıldı. Bu kongreye Türkiye’nin çeşitli illerinden hasta ve aileleri, doktorlar ve
bilimadamları katıldı. Burada şunu gözlemledik; Talasemi hastalarını bulunduğu bölgelere
göre farklılıklar gösterdiğini tespit ettik. Kimileri tedavilerini aksatmışlar, gelişim
bozuklukları mevcut, kimilerinin tedavileri gayet iyi gidiyor. O bölgede iyi bir tedavi gören
hastamızın yaşam şekli, standardı çok iyi. Tabi orada bulunan bazı hastalarımız bu görüntü
karşısında hem üzüldüler hem de bu oradaki gelişmeleri görünce umutlandılar” diye konuştu.
Başdemir ayrıca, "Talasemi hastalığının önlenmesi açısından Türkiye genelinde yapılan
çalışmaları herkes orada masaya koydu ve yaptıkları çalışmaları orada izah ettiler. Birde
çocuklarımız çok farklı bir bölgedeki arkadaşlarıyla tanıştılar, arkadaş edindiler. Hasta ve
aileler sorunlarını orada tartıştılar. Bu tartışma uzun süre devam etti. Bu tür kongreleri
yapılması lazım. Talasemili aileler için çok sevindirici bir çalışma. Bunun devamını istiyoruz.
Çünkü artık insanların anlatacağı çok önemli mesajlar vardı. Bu mesajlar orada verildi. İlgili
kurumlara bunlar anlatıldı. Daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10278.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Tomarza’da Kaybolan Genç Kız Bulunamıyor
Tomarza ilçesinde kimsenin evde olmadığı bir sırada evden kaçan genç kız bulunamıyor.
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TOMARZA'DA KAYBOLAN GENÇ KIZ BULUNAMIYOR 2 9 0 Tomarza. Üçkonak
Mahallesinde 3 gün önce kaybolan genç kıza ulaşılamıyor. Kayıp kızın babası I.E, kızı
B.E.'nin kimliğini ve birkaç özel eşyasını yanına alarak evden gitmiş olduğunu fark ettiğini ve
tüm aramalarına rağmen bulamadığını ifade etti. Genç evi terk edişi nedeni bilinmezken
olayla
ilgili
soruşturmanın
devam
ettiği
belirtildi.
HABER
MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10279.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Hasımlarını Levye İle Dövdüler
Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda saldırganlar aralarında
husumet bulunan şahsı levye ile dövdüler.
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HASIMLARINI LEVYE İLE DÖVDÜLER 2 0 0 Edinilen bilgilere göre Kocasinan, Yuvalı
Mahallesinde, M. E aralarında bulunan husumet nedeniyle aracıyla giderken, M.T. ve I.T.'nun
önünün kesilerek durdurulduğunu ve levye ve yumruk vurularak darp edildiğini iddia etti.
Darp edilen şahıs hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırganlar ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. HABER
MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10280.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri’den Down Sendromlu Yüzücüler
Yetişiyor
Kayseri’de, Zekiye Bölükbaşı ve Fatma Köse isminde Down Sendromlu iki kız çocuğu,
Kayseri’nin ilk özel yüzücüleri olma yolunda ilerliyor.2013 yılının eylül ayında, Kayseri
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün engellilere...
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Kayseri'den Down Sendromlu Yüzücüler Yetişiyor 2 0 0 Kayseri’de, Zekiye Bölükbaşı ve
Fatma Köse isminde Down Sendromlu iki kız çocuğu, Kayseri’nin ilk özel yüzücüleri olma
yolunda ilerliyor. 2013 yılının eylül ayında, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünün engellilere yönelik başlattığı yüzme kursuna katılan, Down Sendromlu Zekiye
Bölükbaşı ve Fatma Köse bir yılı aşkın süredir yüzme sporu ile engelleri aşıyor. Yüzmeye ilk
başladıkları dönemde, su ile adaptasyon sorunu yaşayan Zekiye ve Fatma, şimdilerde tüm
yüzme stillerini başarıyla gerçekleştiriyor. Performanslarıyla Kayseri’nin ilk özel yüzücü

olma adayı gösterilen sporcular, gayretleriyle antrenörlerinin beğenisini topladı. Down
Sendromlu yüzücülere bir yılı aşkın süredir emek verdiğini söyleyen Milli Engelli Yüzücü
Feyyaz Bölükbaşı, Dowm sendromluların gelişimi, engellerinden dolayı zor olduğunu ifade
etti. Bölükbaşı, yüzücülerin gelişimlerini büyük ölçüde tamamladıklarını söyleyerek
müsabakalara hazırlandıklarını belirtti. Feyyaz Bölükbaşı, "Down sendromlular buraya ilk
geldiklerinde yüzme bilmeyen diğer bireylerde olduğu gibi sudan korkuyorlardı. Yüzme
konusunda bir bilgileri yoktu. Yüzmeyi başlangıçta oyun olarak görüyorlardı. Daha sonra
aralarından seçmiş olduğumuz Zekiye Bölükbaşı ve Fatma Köse ile daha iyi bir seviyeye
geldik. Artık yüzmeye oyundan ziyade performans olarak bakıyorlar. Onlarda diğer sporcular
gibi havuza geliyorlar. Engellerinden dolayı gelişim aşaması biraz zor oluyor. Kendileri bunu
başarmak istiyorlar. Bu şekilde onları yüzmeye alıştırarak önlerine çıkan engellerini aşmaya
çalışıyoruz” dedi. “ARTIK ONLAR DA SOSYAL BİREY” Zekiye ve Fatma’nın sosyal
yaşamlarının yüzmeyle birlikte daha da iyi olduğunu söyleyen Bölükbaşı, spor sayesinde
kızların daha sosyal bir yaşama sahip olduğunu ifade etti. Yüzmeye ilk başladıkları dönemde
yüzücüler ile iletişim kurmakta zorlandığını belirten Bölükbaşı, artık çok rahat iletişim
kurabildiğini söyledi. Bölükbaşı ”Kızlarımız, diğer yüzücüleri de görerek gelişim gösterdiler.
Amacımız onların lisanlı sporcular arasında yer almalarını sağlamak. Bu amaç doğrultusunda
geçen seneden bu yana bu işle uğraşıyoruz’’ dedi. “KAYSERİ’NİN İLK DOWN
SENDROMLU YÜZÜCÜLERİ OLACAKLAR” Engelli bir antrenör olarak Zekiye ve
Fatma’ya yardımcı olduğunu söyleyen Bölükbaşı, kızların Kayseri’nin ilk down sendromlu
yüzücüleri olduğunu belirtti. Bölükbaşı, ”Bu arkadaşlarımız gibi özel sporcuların sayısı
Kayseri’de ve Türkiye’de çok az. Kayseri’de down sendromlu ilk özel sporcular olacaklar.
Önümüzde yüzme yarışmaları olacak. Down sendromlu arkadaşlarımızla bu yarışlara
hazırlamaya çalışıyoruz. Onlardan katılacakları bu müsabakalarda madalyalar bekliyoruz.
Biraz zor olacak ama onlara güvenimiz ve sabrımız tam” şeklinde konuştu. Yüzme sporunu
çok sevdiğini söyleyen Zekiye Bölükbaşı, futbol ve koşu sporu da yaptığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10281.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan
Duran’a Teşekkür Ziyareti
Hacı Mehmet Soyışık İlkokulu Okul Aile Birliği, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan
Duran’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
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KOCASİNAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERCAN DURAN'A TEŞEKKÜR
ZİYARETİ Okul Müdürü Suat Tekgümüş ve öğrenciler ile birlikte Kocasinan İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ercan Duran’ı makamında ziyaret eden Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Cila,
okullarına verdiği destekten dolayı veliler adına teşekkür ettiklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ercan Duran’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Bizim tüm

okullarımızla, öğrencilerimizle ilgilenmek ve elimizden geldiğince destekte bulanmak
görevimizdir. Hacı Mehmet Soyışık İlkokulu yöneticileri ve okul aile birliğine ziyaretlerinden
dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu. Ziyarette öğrenciler Ercan Duran’a çiçek vererek
bir süre sohbet ettiler.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10282.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

“Toki, Korkulu Rüyamız Haline Geldi”
TMMOB Peyzaj Mimarları 20. Yıl Etkinlikleri’nde konuşan TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası Genel Başkanı Dr. Ayşegül Oruçkaptan: “Son zamanlarda yükselen yapılar ve TOKİ
meslektaşlarımızın korkulu rüyası haline gelmiştir” dedi.
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'TOKİ, KORKULU RÜYAMIZ HALİNE GELDİ” 2 0 0 TMMOB Peyzaj Mimarları 20. Yıl
Etkinlikleri kapsamında Kocasinan Belediyesi’nin katkılarıyla ve TMMOB Peyzaj Mimarları
İl temsilciliği Koordinasyonunda ‘Kentlerin Dönüştüğü Ortamda Peyzaj Mimarlığının Rolü’
konulu panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
TMMOB’nin 20’nci yaşını kutlayarak: “Rabbim inşallah memleket için hayırlı işler yapmaya
nasip etsin. Kentsel dönüşüm denilince şöyle yanlış bir algı var: Birileri gelecek benim eski
yıpranmış ve dayanıksız evimi gelip alacak ve yerine daha büyük ve daha lüks bir konut
verecek. Ben de bedelsiz bir şekilde gidip o evde oturacağım. Böyle bir şey yok arkadaşlar.
Kentsel dönüşümün aslı amacı olaya bütünsel açıdan bakarak tamamıyla bütün problemleri
çözülmüş sadece ekonomik değer olmaktan öte sosyal açıdan da değerleri olan insanca
yaşanabilir yeni mekanlar oluşturmak. Asıl kentsel dönüşüm bu. Biz göreve geldiğimizden
itibaren kentsel dönüşüme bakış açımız bu oldu” şeklinde konuştu. TMMOB Peyzaj
Mimarları Odası Genel Başkanı Dr. Ayşegül Oruçkaptan ise: “Kentsel dönüşüm lafından
korkarız. Aslında kentsel dönüşüm kötü bir şey değildir. Nedense Türkiye’de kentlerin daha
çok yapısallaşmasına bizde çok endişe uyandırmaktadır. Bu nedenle peyzaj mimarlarının
kentsel dönüşümdeki rolü çok büyük.
Çok katlı yapılar yapmamak lazım. Özellikle son zamanlarda yükselen yapılar ve TOKİ
meslektaşlarımızın korkulu rüyası haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının
ardından Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Genel Başkanı Dr. Ayşegül Oruçkaptan’a plaket hediye etti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10283.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Özhaseki Dernek Ve Vakıflarla Görüştü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bazı dernek ve vakıf yöneticileri ile bir süre
görüştü. Başkan Özhaseki’yi Lösemi-Lenfoma Hasta Yakınlarıyla Dayanışma Derneği, TED
Kayseri Koleji Vakfı ve Atlas Eğitim Kurumları yöneticileri...
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Özhaseki Dernek Ve Vakıflarla Görüştü 2 0 0 Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki bazı dernek ve vakıf yöneticileri ile bir süre görüştü. Başkan Özhaseki’yi LösemiLenfoma Hasta Yakınlarıyla Dayanışma Derneği, TED Kayseri Koleji Vakfı ve Atlas Eğitim
Kurumları yöneticileri ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye günün
ilk ziyaretini Lösemi-Lenfoma Hasta Yakınları Dayanışma Derneği üyeleri yaptı. Dernek
Başkanı Feride Hande Gemici, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ünal’ın da
yer aldığı ziyarette dernek çalışmalarıyla ilgili Başkan Özhaseki’ye bilgi verildi. Dernek
Başkanı Feride Hande Gemici dernek olarak özellikle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinde tedavi görmekte iken yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etmeye
çalıştıklarını söyledi. Başkan Özhaseki daha sonra TED Kayseri Koleji Vakfı yöneticileriyle
bir süre görüştü. Ziyarette TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Ömer Özbakır ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Prof. Dr. Özbakır yaptıkları
çalışmalarla ilgili Başkan Özhaseki’ye bilgi verdi. Başkan Özhaseki’ye günün bir diğer
ziyaretini ise Atlas Eğitim Kurumları yöneticileri yaptı. Ziyarete, Atlas Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önem, yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür Erdoğan
Ayata iştirak etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10284.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Saadet Partisi Kocasinan İlçe Divanını
Gerçekleştirdi
Saadet Partisi Kocasinan ilçesi aralık ayı divanı ilçe Başkanı Erhan ARICI’nın açılış
konuşması ile başladı. Ardından İl Başkanı Mahmut ARIKAN partililere hitap etti.
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SAADET PARTİSİ KOCASİNAN İLÇE DİVANINI GERÇEKLEŞTİRDİ 2 0 0 ARIKAN
konuşmasında "Ülke ve bölge olarak geleceğe dair umutların azaldığı endişe ve kaygıların
çoğaldığı çok karışık çok kritik çok hassas bir dönemden geçiyoruz.Ortadoğunun darmadağın
edildiği ülkelerin karıştırıldığı,Müslümanların bilinçaltının işgal edildiği bir dönemden
geçiyoruz.Siyonizmin göz göre göre en acısı da bu toprağın insanlarını kullana kullana
hedefine kurnazca, acımasızca be alçakça ilerlediği bir dönemden geçiyoruz.İnsanların
yaşamak için ülkelerini, karınlarını doyurmak için memleketlerini terk etmek zorunda kaldığı
bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde bunlar yaşanırken Türkiye’nin önce kutuplaştırıldığı
sonra itibarsızlaştırıldığı şimdi ise karıştırılmaya çalışıldığı bir dönemden
geçiyoruz.Türkiye'nin Bölgede sözü geçmeyen bayrağı indirilen,yolları kesilen Bir ülke
haline getirildiği bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın en muhteşem zenginliklerine sahip
ülkemizde insanların işsizlik geçim sıkıntısı ve borçları nedeniyle boşandıkları intihar ettikleri
bir dönemden geçiyoruz. Yasak çiğnemenin, günah işlemenin ,ayıpları önemsememenin
normalleştiği, sosyal yapımızın dibe vurduğu bir dönemden geçiyoruz.Muhafazakar kesimin
ölçü kayması yaşadığı, güç zehirlenmesine uğradığı dünyevileşme ve ötekileşme hastalığına
yakalandığı,faizin mübah hale getirildiği bir dönemden geçiyoruz.Hatırlamamız gereken her
şeyin unutturulduğu unutmamız gereken her şeyin özellikle hatırlatıldığı ve tartışıldığı bir
dönemden geçiyoruz. İmralıdaki terorist başının barış elçisi olarak gösterilmeye çalışıldığı,
Çözüm süreci olarak işletilen sürecin özerklik hedefine doğru ilerlediği, güneydoğumuz da
halkın terör örgütünün insafına terk edildiği bir dönemden geçiyoruz.İşte böyle önemli
süreçlerin yaşandığı bir dönemde 2015 milletvekili seçimlerine doğru gidiyoruz.
Yaşadıklarımız ve yaşamakta olduklarımız Merhum liderimiz Erbakan Hocamızın yıllar önce
ortaya koyduğu tespitleri bir defa daha haklı çıkartmıştır. Ömrünün son günlerinde defalarca
dile getirdiği "Toprak ayağımızın altından kayıyor" sözü de yaşamakta olduğumuz gelişmeler
ışığında baktığımız da ne kadar da haklı olduğunu gösteriyor. Saadet Partililer olarak bu
seçim döneminde çalışmalarımızı en üst düzeyde yaparak partimizin TBMM de temsil
edileceği güce ulaşmasını sağlamak zorundayız. Saadet Partili bir meclis daha güçlü bir
meclis olacaktır" dedi. Program raporların alınması ve yapılacak çalışmaların planlanmasıyla
son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10285.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayserigaz Müşterilerini Memnun Etmeye
Devam Ediyor
Sektörün yıldızı parlayan şirketi Kayserigaz, sahip olduğu %98’lik müşteri memnuniyet
oranını korumayı başarıyla sürdürüyor.Kayserigaz 2011 yılında bünyesine kattığı
‘müşterilerin elde tutulabilmesine, marka itibarının arttırılabilmesine...
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Kayserigaz Müşterilerini Memnun Etmeye Devam Ediyor 2 0 0 Sektörün yıldızı parlayan
şirketi Kayserigaz, sahip olduğu %98’lik müşteri memnuniyet oranını korumayı başarıyla
sürdürüyor. Kayserigaz 2011 yılında bünyesine kattığı ‘müşterilerin elde tutulabilmesine,
marka itibarının arttırılabilmesine ve müşteri şikâyetlerinin etkin bir şekilde
yönetilebilmesine’ kılavuzluk eden ISO 10002 belgesiyle abonelerine verdiği önemi
uluslararası standartlarda göstermeyi başarmıştır. Bu başarısını etkili bir şekilde sürdüren
Kayserigaz, son dönemde yapılan bağımsız anket sonuçlarına göre sahip olduğu yüksek
müşteri memnuniyeti oranını başarıyla koruduğunu açıkça göstermiştir. . Kayserigaz’ın
müşterilerine kesintisiz hizmet sunan çağrı merkezi, kaliteli hizmet anlayışı, güler yüzlü
personeli ve abonelerinin değerleri ile sahip oldukları başarıyı sürdürmenin zor olmadığını
belirten Kayserigaz yetkilileri, sektörde böylesine yüksek bir seviyeyi uzun süredir muhafaza
edebildikleri için oldukça memnun olduklarını söylediler. Diğer yandan, doğa dostu
doğalgazın Kayseri çapında 395 bin abone tarafından kullanılıyor olması ve Kayserigaz’ın bu
denli büyük bir potansiyelin ihtiyaçlarına anında cevap verebilmesi, Kayserigaz’ın
abonelerine verdiği değer olarak adlandıran yetkililer, Kayserigaz’ın mevcut başarısını
yapacakları
iyileştirmelerle
de
sürdürülebilir
kılacaklarını
belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10286.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Koruyucu Aileler Sertifikalarını Aldı
Koruyucu aile sayısı bakımından nüfusa oranla Türkiye’de ilk sırada bulunan Kayseri’de,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın model olarak diğer illerde de uygulanması yönünde
karar aldığı “Temel Anne – Baba” eğitimlerini tamamlayan ailelere sertifikaları verildi.
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KORUYUCU AİLELER SERTİFİKALARINI ALDI 2 0 0 Kocasinan Sosyal Hizmet
Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından verilen 6 haftalık eğitimlerini tamamlayan
koruyucu aileler için sertifika töreni düzenlendi. Kayseri Valiliği’nin ev sahipliğinde Valilik
Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Vali
Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz
ve eğitimciler ile koruyucu aileler katıldı. Gül Düzgün, törende yaptığı konuşmada, Kayseri
halkının hayırseverlikte olduğu gibi koruyucu aile konusunda da örnek olduğunu belirterek,
nüfus oranına göre koruyucu aile sayısı bakımından Kayseri’nin Türkiye’de ilk sırada yer
aldığını söyledi. Bir insanı yetiştirmenin, ona sevgi ve emek vermenin en güzel hayırlardan
biri olduğunu ifade eden Gül Düzgün, bu hayrı gerçekleştiren ailelere göstermiş oldukları
yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin
Akyüz de, Türkiye’de temel anne, baba eğitimini gerçekleştiren ilk ilin Kayseri olduğunu
belirterek, Bakanlığın eğitimi model kabul ettiğini ve diğer 80 ilde de uygulanması yönünde

karar aldığını kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altındaki
çocuklara yönelik muhtelif hizmet modellerinin bulunduğunu anlatan Akyüz, bu modeller
içinde en önemlisinin koruyucu aile hizmet modeli olduğunu, koruyucu aile hizmet modelinde
de Kayseri’nin öncü ve lider konumda olduğuna işaret ederek, bu başarının arkasında Vali
Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün başta olmak üzere koruyucu aile hizmet birimi çalışanları
ile birlikte Kayseri halkının da göstermiş oldukları ilginin payının çok önemli olduğunu
vurguladı. Koruyucu aileler adına söz alan Mustafa Tokdemir ise, koruyucu aile müessesi ile
nasıl tanıştığını ve koruyucu aile olmaya karar verdikten sonra hayatında gerçekleşen
değişiklikleri katılımcılarla paylaştı. Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında verilen temel annebaba eğitimini tamamlayan 109 aileye sertifikaları Gül Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin
Özata Çetinkaya ve İl Müdürü Şerafettin Akyüz tarafından verildi. Törenin ardından
düzenlenen kokteyle de katılan Gül Düzgün, koruyucu aileler ile yakından ilgilenerek bir süre
sohbet etti. Kayseri’de 158 koruyucu ailenin yanında 169 çocuk kalıyor. Türkiye genelinde
ise 3 bin 351 çocuk 2 bin 776 koruyucu ailenin kalıyor. Kayseri bu rakamlarla nüfusa oranla
koruyucu
aile
sayısı
bakımından
Türkiye’de
birinci
sırada
yer
alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10287.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişinin 95. Yıldönümü
Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak
Atatürk’ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri’ye gelişlerinin 95. yıldönümü 19 Aralık
Cuma günü düzenlenecek törenlerle kutlanacak.19 Aralık Cuma Günü Saat 10.30’da Atatürk
Anıtına; Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir...
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Bu haber 94 kez okundu. Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 95. Yıldönümü Çeşitli Etkinliklerle
Kutlanacak 2 0 0 Atatürk’ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri’ye gelişlerinin 95.
yıldönümü 19 Aralık Cuma günü düzenlenecek törenlerle kutlanacak. 19 Aralık Cuma Günü
Saat 10.30’da Atatürk Anıtına; Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı
tarafından çelenk sunulacak ve 1 dakikalık saygı duruşundan sonra söylenecek İstiklal Marşı
eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekilecek. Programda günün anlam ve önemini belirten
konuşma, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından yapılacak. Cumhuriyet
Meydanındaki törenden sonra saat program 11.00’den itibaren Atatürk Evi’nde devam
edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10288.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Tacirlerine
Operasyon
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından 2 yolcu otobüsünde yapılan arama neticesinde 15 kilogram kubar esrar, bin 880
paket de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Kayseri İl...
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Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon 3 0 0 İl Jandarma Komutanlığı
Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yolcu
otobüsünde yapılan arama neticesinde 15 kilogram kubar esrar, bin 880 paket de gümrük
kaçağı sigara ele geçirildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca, Pınarbaşı ilçesi
Kayseri-Malatya karayolu Solaklar mahallesi mevkiinde 2 yolcu otobüsünde yapılan arama
neticesinde 15 kilogram kubar esrar, bin 880 paket de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10289.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Erciyes Üniversitesi Genkök Merkezinde Eğitim
Semineri
Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) bünyesine yeni dahil edilen MiSeq ve
NextSeq500 cihazları için eğitim semineri düzenlendi.GENKÖK Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Yusuf Özkul, merkezin bünyesine yeni kattığı MiSeq ve NextSeq500 adlı cihazların...
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Erciyes Üniversitesi Genkök Merkezinde Eğitim Semineri 3 0 0 Genom ve Kök Hücre
Merkezi (GENKÖK) bünyesine yeni dahil edilen MiSeq ve NextSeq500 cihazları için eğitim
semineri düzenlendi. GENKÖK Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, merkezin bünyesine
yeni kattığı MiSeq ve NextSeq500 adlı cihazların bilimsel çalışmalardaki önemine vurgu
yaptığı açıklamasında; “Merkezimize gelen bu cihazlar sayesinde herhangi bir canlının çok
kısa bir süre içerisinde DNA bilgilerini ortaya çıkarabileceğiz. Ayrıca; hamileliğin altıncı
haftasında anneden alınacak bir kan örneği ile çocuğun cinsiyetini öğrenebileceğiz. Eğitim

programı

iki

gün

boyunca

devam

edecek”

dedi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10290.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Turizm Sektöründe Çalışanlar Kursa Tabi
Tutuluyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Kayseri Valiliği İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü kontrolünde Kayseri’de faaliyet gösteren konaklama ve yeme
içme işletmelerinde çalışan personele yönelik işbaşı...
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Turizm Sektöründe Çalışanlar Kursa Tabi Tutuluyor 2 0 0 0 Kültür ve Turizm Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
kontrolünde Kayseri’de faaliyet gösteren konaklama ve yeme içme işletmelerinde çalışan
personele yönelik işbaşı eğitimleri verilmeye başlandı. Yiyecek içecek servisi dalında kursa
katılan personeller Almer Otel’de, hijyen ve yiyecek üretimi dalında eğitimler Radisson Blu
Otel’de veriliyor. Eğitimler tamamlanınca başarılı olan kursiyerlere Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından sertifika verilecek. Bu belgeyi
alan kursiyerler dünyanın her tarafından turizm işlerinde çalışma imkanı bulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10291.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Başkan Çelik, “Semt Konağı Mahalleye Renk
Katacak“
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sosyal ve kültürel anlamda pek çok ihtiyacı
karşılayacak semt konağının mahalleye renk katacağını söyledi.Kocasinan Belediyesi
tarafından 8 mahallede yapımına başlanan semt konaklarının inşaatında...
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Başkan Çelik, 'semt Konağı Mahalleye Renk Katacak' 2 0
0 0 Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sosyal ve kültürel anlamda pek çok ihtiyacı
karşılayacak semt konağının mahalleye renk katacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi

tarafından 8 mahallede yapımına başlanan semt konaklarının inşaatında incelemelerde
bulunan Başkan Mustafa Çelik,“ Baharla birlikte bitirmeyi planladığımız semt konakları,
havalar böyle elverişli olursa daha kısa sürede tamamlanacak, vatandaşlarımıza hizmet
vermeye başlayacak İnşallah” dedi. İlk olarak Mevlana, Yeni ve Yeşil Mahalle sakinlerine
hizmet verecek semt konağının inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Çelik, bir anda
etrafını saran mahalledeki miniklerin ilgi odağı oldu. Başkan Çelik Yeşil Mahalle Muhtarı
Nesim Aksu ve çocuklara semt konağını şöyle anlattı,“ İnşaatımız hızla ilerliyor. Kısa sürede
semt konağını bitireceğiz. Semt konağı en çok mahallenin gençlerinin işine yarayacak. Burada
kurulacak kütüphanede derslerini yapacaklar. Büyükler de oturup vakit geçirebilecek,
çaylarını içebilecek. Muhtarlık ofisi burada olacak. Üst katında güzel, geniş ve çok amaçlı bir
salonu olacak. Hanımlar bu salonda nikah, nişan ve gündüz toplantıları gibi sosyal ve kültürel
anlamlı toplantılarda bir araya gelebilecek. Havalar müsaade ederse bu mahalle evimizi yeni
adıyla semt konağımızı bahara bile kalmadan açabiliriz. İlk açacağımız semt konağımızda bu
bina olur inşallah. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.” Yeşil Mahalle Muhtarı Nesim Aksu da
“Hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve hizmetlerinin devamını
bekliyoruz” şeklinde karşılık verdi. Daha sonra Kayabaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden
semt konağı inşaatını Kayabaşı Muhtarı Şeref Yılmaz’la birlikte inceleyen Başkan Çelik, “8
mahallede yapımına başladığımız semt konakları inşaatlarında incelemelerde bulunuyoruz.
Kayabaşı Mahallemizde mayıs ayını bulacağını tahmin ettiğimiz inşaatımızı inşallah daha
kısa sürede tamamlayacağız. Burada yaşlılarımız için oluşturacağımız sohbet evi çok
fonksiyonel ve faydalı olacak. Aynı zamanda gençlerimizde başta eğitim faaliyetleri olmak
üzere sosyal ve kültürel amaçlı olarak kullanabilecek. Çocuklarımız için yapacağımız
kütüphane çok işe yarayacak. Ancak asıl önemli olan bölüm; üst katta kurulacak olan çok
amaçlı salon olacak. Çok amaçlı salon; taziye, hanımların gündüz toplantıları, nikah ve nişan
gibi faaliyetlerde kullanılabilecek. Vatandaşlarımız semt konaklarının bir an önce bitirilmesini
talep ediyor. Ben şimdiden mahallelilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde
açıklamalarda bulundu. Kayabaşı Mahalle Muhtarı Şeref Yılmaz da “Bu bölgede elli kişiyi bir
arada toplayacak bir mekanımız yoktu. Böyle bir mekanla bunu sağlamış oluyorsunuz.
Mahallem adına size çok teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diyerek
görüşlerini
dile
getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10292.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

- Sp’de Kocasinan İlçe Divan Toplantısı Yapıldı
Saadet Partisi (Sp)
Kocasinan ilçesi Aralık ayı divan toplantısı yapıldı.Kocasinan ilçesi Aralık ayı divan
toplantısında konuşan SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, "Ülke ve bölge olarak geleceğe dair
umutların azaldığı endişe ve kaygıların...
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- Sp'de Kocasinan İlçe Divan Toplantısı Yapıldı 3 0 0 0 Saadet Partisi (SP) Kocasinan ilçesi
Aralık ayı divan toplantısı yapıldı. Kocasinan ilçesi Aralık ayı divan toplantısında konuşan SP
İl Başkanı Mahmut Arıkan, "Ülke ve bölge olarak geleceğe dair umutların azaldığı endişe ve
kaygıların çoğaldığı çok karışık, çok kritik, çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Ortadoğunun
darmadağın edildiği, ülkelerin karıştırıldığı, Müslümanların bilinçaltının işgal edildiği bir
dönemden geçiyoruz. Siyonizmin göz göre göre en acısı da bu toprağın insanlarını kullana
kullana hedefine kurnazca, acımasızca be alçakça ilerlediği bir dönemden geçiyoruz.
İnsanların yaşamak için ülkelerini, karınlarını doyurmak için memleketlerini terk etmek
zorunda kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde bunlar yaşanırken Türkiye’nin önce
kutuplaştırıldığı sonra itibarsızlaştırıldığı şimdi ise karıştırılmaya çalışıldığı bir dönemden
geçiyoruz. Türkiye’nin bölgede sözü geçmeyen, bayrağı indirilen, yolları kesilen bir ülke
haline getirildiği bir dönem yaşıyoruz. Dünyanın en muhteşem zenginliklerine sahip
ülkemizde insanların işsizlik geçim sıkıntısı ve borçları nedeniyle boşandıkları intihar ettikleri
bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Arıkan ayrıca, "Muhafazakar kesimin ölçü
kayması yaşadığı, güç zehirlenmesine uğradığı dünyevileşme ve ötekileşme hastalığına
yakalandığı,faizin mübah hale getirildiği bir dönemden geçiyoruz.Hatırlamamız gereken her
şeyin unutturulduğu unutmamız gereken her şeyin özellikle hatırlatıldığı ve tartışıldığı bir
dönemden geçiyoruz. İmralı’daki terörist başının barış elçisi olarak gösterilmeye çalışıldığı,
çözüm süreci olarak işletilen sürecin özerklik hedefine doğru ilerlediği, Güneydoğumuz da
halkın terör örgütünün insafına terk edildiği bir dönemden geçiyoruz" şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Arıkan, "İşte böyle önemli süreçlerin yaşandığı bir dönemde 2015
milletvekili seçimlerine doğru gidiyoruz. Yaşadıklarımız ve yaşamakta olduklarımız merhum
liderimiz Erbakan Hocamızın yıllar önce ortaya koyduğu tespitleri bir defa daha haklı
çıkartmıştır. Ömrünün son günlerinde defalarca dile getirdiği ’Toprak ayağımızın altından
kayıyor’ sözü de yaşamakta olduğumuz gelişmeler ışığında baktığımız da ne kadar da haklı
olduğunu gösteriyor. Saadet Partililer olarak bu seçim döneminde çalışmalarımızı en üst
düzeyde yaparak partimizin TBMM’de temsil edileceği güce ulaşmasını sağlamak
zorundayız. Saadet Partili bir meclis, daha güçlü bir meclis olacaktır" dedi. Program,
raporların alınması ve yapılacak çalışmaların planlanması ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10293.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Koruyucu Aileler Sertifikalarını
Aldı Koruyucu aile sayısı bakımından nüfusa oranla Türkiye’de ilk sırada bulunan
Kayseri’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın model olarak diğer illerde de
uygulanması yönünde karar aldığı “Temel Anne-Baba” eğitimlerini tamamlayan...
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Koruyucu Aileler Sertifikalarını Aldı 2 0 0 0 Koruyucu aile sayısı bakımından nüfusa oranla
Türkiye’de ilk sırada bulunan Kayseri’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın model
olarak diğer illerde de uygulanması yönünde karar aldığı “Temel Anne-Baba” eğitimlerini
tamamlayan ailelere sertifikaları verildi. Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve
Danışmanlık Birimi tarafından verilen 6 haftalık eğitimlerini tamamlayan koruyucu aileler
için sertifika töreni düzenlendi. Kayseri Valiliği’nin ev sahipliğinde Valilik Konferans
Salonu’nda düzenlenen törene Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Vali Yardımcısı
Yasemin Özata Çetinkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz ve
eğitimciler ile koruyucu aileler katıldı. Gül Düzgün, törende yaptığı konuşmada, Kayseri
halkının hayırseverlikte olduğu gibi koruyucu aile konusunda da örnek olduğunu belirterek,
nüfus oranına göre koruyucu aile sayısı bakımından Kayseri’nin Türkiye’de ilk sırada yer
aldığını söyledi. Bir insanı yetiştirmenin, ona sevgi ve emek vermenin en güzel hayırlardan
biri olduğunu ifade eden Gül Düzgün, bu hayrı gerçekleştiren ailelere göstermiş oldukları
yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin
Akyüz de, Türkiye’de temel anne, baba eğitimini gerçekleştiren ilk ilin Kayseri olduğunu
belirterek, Bakanlığın eğitimi model kabul ettiğini ve diğer 80 ilde de uygulanması yönünde
karar aldığını kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altındaki
çocuklara yönelik muhtelif hizmet modellerinin bulunduğunu anlatan Akyüz, bu modeller
içinde en önemlisinin koruyucu aile hizmet modeli olduğunu, koruyucu aile hizmet modelinde
de Kayseri’nin öncü ve lider konumda olduğuna işaret ederek, bu başarının arkasında Vali
Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün başta olmak üzere koruyucu aile hizmet birimi çalışanları
ile birlikte Kayseri halkının da göstermiş oldukları ilginin payının çok önemli olduğunu
vurguladı. Koruyucu aileler adına söz alan Mustafa Tokdemir ise, koruyucu aile müessesi ile
nasıl tanıştığını ve koruyucu aile olmaya karar verdikten sonra hayatında gerçekleşen
değişiklikleri katılımcılarla paylaştı. Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında verilen temel annebaba eğitimini tamamlayan 109 aileye sertifikaları Gül Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin
Özata Çetinkaya ve İl Müdürü Şerafettin Akyüz tarafından verildi. Törenin ardından
düzenlenen kokteyle de katılan Gül Düzgün, koruyucu aileler ile yakından ilgilenerek bir süre
sohbet etti. Kayseri’de 158 koruyucu ailenin yanında 169 çocuk kalıyor. Türkiye genelinde
ise 3 bin 351 çocuk 2 bin 776 koruyucu ailenin kalıyor. Kayseri bu rakamlarla nüfusa oranla
koruyucu
aile
sayısı
bakımından
Türkiye’de
birinci
sırada
yer
alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10294.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Talaslı Kadınlara ’Kadın Hakları’ Eğitimi
Talas Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Talas’taki kadınlara
yönelik kendi hakları ve şiddete karşı korunma yolları ile yasal hakları konularında eğitim
verildi.Nevin Akyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen...
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Talaslı Kadınlara 'kadın Hakları' Eğitimi 2 0 0 0 Talas Belediyesi ve Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Talas’taki kadınlara yönelik kendi hakları ve şiddete karşı
korunma yolları ile yasal hakları konularında eğitim verildi. Nevin Akyurt Kültür
Merkezi’nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan psikolog Fatma Begüm Aslan,
kadınların önce insan haklarına, sonra kadın haklarına ve sonrasında ise kadının insan
haklarına sahip olduğunu söyledi. Kadınların şiddetsiz bir hayat yaşamaya hakları olduğunu
belirten psikolog Aslan, "Eğitime, kendini geliştirmeye, mutlu bir evliliğe ve iletişim kurmaya
hakkı olan kadının dayak, okuldan alınmak, kötü bir evlilik, küfür, azar ve hakarete hakkı
yoktur" dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, verilen eğitimle kadınların
özgüvenlerinin yerine gelmesi ve haklarını bilmelerini amaçladıklarını ifade ederek,
"Kadınlarımıza yönelik her alanda kendilerini geliştirip bilinçlenmeleri için çeşitli eğitimler
veriyoruz. Kadın hakları eğitimi de bunlardan birisi. Kadınlarımız yarınlarımızın teminatı
olan
nesillerimizin
yetiştiren
cefakâr
insanlardır"
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10295.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Forum Kayseri 3’üncü Yaşını Kutluyor
Forum Kayseri, 3’üncü yaşını kutlayacağı 21 Aralık’ta birbirinden eğlenceli ve renkli
sürprizlere ev sahipliği yapacak.Açıldığı günden bu yana sunduğu alışveriş ortamı ve keyifli
etkinliklerle Kayserililerin ve kenti ziyaret edenlerin...
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Forum Kayseri 3'üncü Yaşını Kutluyor 2 0 0 0 Forum Kayseri, 3’üncü yaşını kutlayacağı 21
Aralık’ta birbirinden eğlenceli ve renkli sürprizlere ev sahipliği yapacak. Açıldığı günden bu
yana sunduğu alışveriş ortamı ve keyifli etkinliklerle Kayserililerin ve kenti ziyaret edenlerin
uğrak noktası haline gelen Forum Kayseri, 21 Aralık’ta üçüncü yaşını kutlayacak. 3’üncü
yaşını kutlarken birbirinden eğlenceli sürprizler hazırlayan Forum Kayseri, gün boyu devam
edecek etkinliklerle tüm ziyaretçilerine çok renkli ve unutulmaz bir gün yaşatacak. Forum
Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Ali Kabakcı, “Tüm Kayseri halkına ve bizi tercih eden 41
milyon ziyaretçimize bizi seçtikleri için teşekkür ediyoruz. Forum Kayseri ailesi olarak yeni
yılda da ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz”dedi. Kabakçı ayrıca, tüm
Kayserilileri üçüncü yaşlarını kutlayacakları etkinliklerde buluşmaya davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10296.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Büyükşehir’in Desteği Sürecek,
Talas Büyüyecek Büyükşehir Belediyesi’nin Talas’a yatırımları 2015 yılında da devam
edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla Talas’a yapılacak
olan hizmet ve yatırımlarla ilgili bir toplantı yapıldı. Başkan Özhaseki,...
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Büyükşehir'in Desteği Sürecek, Talas Büyüyecek 2 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi’nin Talas’a
yatırımları 2015 yılında da devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin de katılımıyla Talas’a yapılacak olan hizmet ve yatırımlarla ilgili bir toplantı
yapıldı. Başkan Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yatırımların
ihalelerine birinci aydan itibaren başlanacağını belirtti. Bu yıl Talas Raylı Sistem hattını
devreye sokarak Talas’ın ulaşımını daha modern hale getiren Büyükşehir Belediyesi, tüm
ilçelere olduğu gibi Talas’a da hizmetlerini sürdürecek. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki bir taraftan ilçelerde projeleri tamamlanan yatırımların temelini atarken
diğer taraftan da yenileriyle ilgili planlama toplantıları yapıyor. Kısa süre önce Kocasinan ve
Melikgazi Belediyeleri ile yapılan planlama toplantısı bu kez Talas Belediyesi ile devam etti.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve her iki belediyenin bürokratları katıldı. Toplantıda Talas’a
yapılacak yatırımlar tek tek ayrıntılı bir şekilde ele alınarak planlamalar yapıldı. Toplantı
sonrası bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, seçim öncesinde
tüm ilçeler için yapılan programın artık uygulama safhasında olduğunu söyledi. Talas’la ilgili
projelerin detaylı bir şekilde incelendiğini ifade eden Başkan Özhaseki, "Seçimlerden önce
ilçelere giderek yaptığımız tespitler, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler bir bir devreye
giriyor. Bir taraftan Talas için Mustafa Bey’in çok güzel projeleri vardı onları hazırlıyor, bir
taraftan da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak olan projeler bir kez daha gözden
geçiriliyor. Bu projelerin birinci ayda ihalesini yapıp yaz döneminde inşaatı hızla bitirmeyi
hedefliyoruz. Bunların içinde Kayseri’de ilk defa uygulanacak olan kapalı pazaryeri projesi de
var. Kapalı pazaryeri ile ilgili yurt dışında yeni bir konsept gelişmiş. Tamamıyla alış veriş
merkezi mantığında; ama içinde pazarcı esnafı var. Alt katında meyve-sebze, sakatat, et ve süt
ürünleri satanlar, üst katta yeme içme yerleri ve çocuğu ile birlikte alışverişe gelenler için
çocukların bakılabileceği küçük bir kreş var. Bu proje öncelikle Yenidoğan mahallesinde
yapılacak ve daha sonra diğer mahallelerde yaygınlaşacak" dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin
Talas’ta iki ayrı okul yapacağını da ifade eden başkan Mehmet Özhaseki, "Anayurt tarafında
okul eksikliğini görmüştük. İki okulun yapımını Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik.
Bunun dışında Başakpınar, Kepez, Kuruköprü’de yapılacak olan spor sahaları, mezarlıklar,
çevre düzenlemeleri, okul yerleri gibi projeleri programa aldık. İnşallah yaz döneminde
Büyükşehir olarak Talas belediyemizle birlikte bunları yapacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10297.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Diş Hekimleri Odası Melikgazi Özel Eğitim
Merkezi’nde ’Diş Sağlığı’ Eğitimi Verdi
Diş Hekimleri Odası tarafından Melikgazi Özel Eğitim Merkezi’nde engelli ve otistik
çocuklara ’diş sağlığı’ eğitimi verildi.Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Diş
Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraşlı, "Melikgazi Rehabilitasyon...
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Diş Hekimleri Odası Melikgazi Özel Eğitim Merkezi'nde 'diş Sağlığı' Eğitimi Verdi 2 0 0 0
Diş Hekimleri Odası tarafından Melikgazi Özel Eğitim Merkezi’nde engelli ve otistik
çocuklara ’diş sağlığı’ eğitimi verildi. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Diş
Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraşlı, "Melikgazi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi
bizlerden bir talepte bulundu. Öğrencilerimizin de engelli çocuklar, otistik çocuklar olduğunu
görünce biz bunlara yardımcı olmak ihtiyacını hissettik. Diş Hekimleri Odası olarak geçmişte
bu eğitim faaliyetlerinde bulunan diş hekimi arkadaşımız da buradaki öğrenci velilerine,
öğretmenlerimize ve bütün çocuklara ulaşma imkanımız olmadığı için bunların velilerine ve
öğretmenlerimize ulaşarak ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme ihtiyacı hissettik" dedi.
Maraşlı ayrıca, "Bütün dünya koruyucu hekimliğe yönelmiştir. Önemli olan ucuz ve kolay
olan, hastalıklar oluşmadan hastalıkları engelleyip onları pahalı tedavilerine fırsat vermeden
çocuklarımızı eğitip, sağlıklı yaşam sürmelerine dayalı çalışma yapmak için buraya gelmiş
bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Etkinlikte, diş hekimi Ayhan Nalini tarafından engelli ve
otistik çocukların ailelerine diş sağlığı hakkında dikkat edilmesi gereken konular da anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10298.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Uzman Sosyal Pedagog/Pskolog Hanım
Demirbaş:
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "insan kendisinde gelişmiş olan,
geliştirmesi gereken veya geliştirmek istediği yönlerinin farkına vararak, çeşitli yöntemlerle,
kişisel bir gelişim sağlama olanağı bulabiliyor" dedi.Hanım...
18 Aralık 2014 Perşembe 15:54

Uzman Sosyal Pedagog/pskolog Hanım Demirbaş: 2 0 0 0 Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog
Hanım Demirbaş, "insan kendisinde gelişmiş olan, geliştirmesi gereken veya geliştirmek

istediği yönlerinin farkına vararak, çeşitli yöntemlerle, kişisel bir gelişim sağlama olanağı
bulabiliyor" dedi. Hanım Demirbaş, "Çoklu zeka kuramı geleneksel zeka kuramlarının sabit
fikirliğe karşın içsel bir bakış açısı sunuyor. Yıllardır uzmanlar zekanın gelişmeye açık
olmayan, doğuştan gelen bir kapasitesinin olduğunu öne sürmüşlerdir. Yapılan gözlem ve
araştırmalar yaşanan duygu ve düşünsel deneyimlerin zekayı farklı tarzlarda şekillendirdiğini
gösteriyor" ifadesinde bulundu. Hanım Demirbaş, "Bazı insanların görerek ve zihinlerinde
şekillendirerek öğrenebildikleri konuları kimi dinleyerek kimisi ritimlerle kimisi kendi
görüşünce analiz ederek aklında tutabiliyor. Bu zeka türleri de insanda sadece tek bir yönde
gelişmeyebiliyor. Örneğin; hem işitsel hem görsel zekası gelişmiş olanlar olabiliyor. Bu
kuram dikkate alındığında öğrenci, öğretmen, aile vs. kişinin eğitiminde payı olan bireylerin
farkındalıkları artıyor. İnsanları tek bir bakış açısıyla değerlendirmek yerine yetiştiği koşullar
hesaba katılıyor. Bu sayede insan kendisinde gelişmiş olan, geliştirmesi gereken veya
geliştirmek istediği yönlerinin farkına vararak, çeşitli yöntemlerle, kişisel bir gelişim sağlama
olanağı bulabiliyor. Zeka gelişim türlerini ayırdığımız zaman, yedi şekli olduğunu görüyoruz"
diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Sözel zeka, insanda doğup büyüdüğü sosyal
çevrede konuşulan dili öğrenme, konuşarak, dinleyerek cümleler arasında bağlantılar kurarak,
aileyle, arkadaşlarla vs. iletişim kurarak gelişen bir zeka türüdür. Okullarda bu türe çok değer
verildiği görülmektedir. Sözel zeka gelişimi için; güzel bulunan bir hikayenin sonunu kişi
kendisi tamamlamaya çalışabilir, her gün yeni öğrenilen bir kelime cümleler içinde
kullanılabilir, kişi kendisini heyecanlandıran bir konuda söylev verebilir ya da hayal
dünyasını kullanarak daha farklı çalışmalar yapabilir. Örneğin; bir dergiye üye olabilir yada
yaşadığı olayları günlük olarak kaleme alabilir. Mantıksal ve matematiksel zekanın, çocukluk
döneminde somut işlerle uğraşırken, nesneleri birebir eşlemeyle gelişmeye başladığı ileri
sürülüyor. Yön duygusu, geniş bir akıl yürütme ve analiz yapma becerisi, fen bilimleri, sosyal
alanlarda, edebiyatta ve daha birçok alanda, sözcükleri kullanabilme, okuma, yaratma,
yabancı dil öğrenme, sosyal medya kullanımı, müzik notalarını öğrenebilme vs. biçiminde
kendini gösteriyor. Mantıksal ve matematiksel zeka üzerine yapılacak egzersizler olarak iki
nesneyi karşılaştırarak çözümsel düşünme egzersizleri yapılabilir. Örneğin; daktilo ile
bilgisayarın kendine özgü özellikleri ile benzer özelliklerini bulun. "Bilimsel yöntem"
kullanımı gerektiren bir projede yer alınabilir. Eğer bir aşçı değilseniz yemek yapmaya, tarifin
en başından başlayın. Bedensel zeka, çocukluktan itibaren, duruş, yüz ifadeleri vs. bedenin
kontrol hareketlerinin geliştirilebilir motor hareketlerini kapsıyor. Geliştirmek için öneri
olarak; sportif aktiviteler önerilebilir. Güncel olayları ya da modern buluşları inceleyerek
mimiklerle anlatabilirsiniz (sessiz film oynamak gibi). Vücudunuzun bildiklerini ve
fonksiyonlarının neler olduğunu daha da iyi anlamak için her gün yaptığınız ve fiziksel güç
gerektiren kar küreme, çim biçme, bulaşık yıkama, aracınızı park etme gibi işlerde dikkatlice
kendinizi gözleyerek bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Ritmik zeka, ritimleri anlayarak,
müziğin verdiği duyguyu içselleştirerek kendini ifade eden şahıslarda kendini gösterir.
Müziksel zekayı geliştirmek için doğadan farklı sesler dinlenebilir, bu seslerde neler
bulabileceğinizi düşünüp, çıkarımlarınızı ifade edebilirsiniz. Başka bir egzersiz olarak; bir ruh
halinden çıkabilmek için örneğin, stresliyken ruh halinizi düzeltebilecek şarkılar
dinleyebilirsiniz. İçsel zeka, kendi içine dönebilen böylelikle kendini tanıyıp farkında olan,
duygu ve düşüncelerini buna göre belirleyebilen insanlarda gelişmiş demektir. İçsel zekayı
geliştirebilmek için öneri olarak öncelikle; kişi "ben kimim?" sorusuna 25 kelime ile yanıt
verebilir ve bir hafta boyunca metin üzerinde düzeltmeler yaparak yanıtını düzeltip
geliştirebilir. Bir başka öneri olarak; rutin bir aktivite sırasında dikkati toplayarak olan bitene
odaklanılabilir. Bu da bir farkındalık çalışmasıdır. Üçüncü öneri; kişi etrafındaki atmosferi
tarafsız kalarak inceleyerek, yaşanan duyguları kızgınlık, korku vs. yönünden yorumlayabilir.
Kişiler arası zeka, kişinin çevresindekilerin duygu ve düşüncelerini anlama, yorumlama,
gerektiğinde liderliği ele alabilme, etkili iletişim kurabilme vs. kabiliyetinin olduğu

durumlarda kendini belli eder. Geliştirmek amacıyla; bir insana odaklanıp, başka sorular aklı
kurcalamadan onu dinleyip anlamaya çalışılabilir. Herhangi biriyle konuşmadan, örneğin, jest
ve mimiklerle anlaşmaya çalışılabilir veya başka bir şekilde beden dilinden bir kişi
çözümlenip, çözümlemelerin doğru olup olmadığı kontrol edilebilir. Güvenilebilir insanlarla
bir proje çalışması yapılabilir. Görsel zeka, kişilerin bilgileri zihinlerinde üç boyutlu
canlandırarak, görsel metotlarla öğrenme şeklidir. Kişi olayları izler, kendince yorumlar ve
şekillendirir. Bu kişiler bilgileri, resimlerle, yazıları farklı renklerle yazılıp
şekillendirildiklerinde dikkat çekici ve akılda kalıcı bulurlar. Görsel zekayı geliştirebilmek
için; hayal gücü geliştirilmeye çalışılmalıdır. Örneğin, bir tatil sitesini hayalinizde
canlandırarak tasarımını yapabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi hayal gücünüzü kullanarak
maket
vs.
çalışmalarıyla
ifade
etme
çalışması
yapabilirsiniz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10299.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Genç Atletler Heyet-İ Temsiliye Koşusunda Ter
Döktü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği faaliyet programında yer
alan ve Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye reisi olarak Kayseri’ye gelişinin 95. yıldönümü
dolayısıyla düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu’nun alt...
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Genç Atletler Heyet-i Temsiliye Koşusunda Ter Döktü 3 0 0 0 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Atatürk’ün Heyet-i
Temsiliye reisi olarak Kayseri’ye gelişinin 95. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Büyük
Atatürk Koşusu’nun alt kategori yarışları yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Esentepe Koşu Parkuru’nda düzenlenen ve küçükler, yıldızlar, genç kız ve erkek ile büyük
bayanlar kategorilerinde düzenlenen yarışlara yaklaşık 220 sporcu katıldı. Heyecanlı ve
çekişmeli geçen yarışlar sonunda, küçük erkekler kategorisinde Emekli Ramazan Büyükkılıç
Orta Okulu, küçük kızlar kategorisinde Şehit Aziz Özkan Orta Okulu, Yıldız Kızlar
kategorisinde Şehit Üstteğmen Mustafa Şimşek Orta Okulu, yıldız erkekler kategorisinde
Organize METEM, Genç Kızlar kategorisinde Erciyes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, genç
erkekler kategorisinde Erciyes Üniversitesi 1’inci olurken, büyük bayanlar kategorisinde
Karsu Molu Spor Kulübü sporcuları birinci oldu. Büyük Atatürk Koşusu kros müsabakaları
sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren
sporculara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici küçük altın, eşofman takımı,
kupa ve madalyalarını takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10300.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Valilikte Kik Eğitimini Tamamlayanlar
Sertifikalarını Aldı
Kayseri Valiliği’nce düzenlenen “Kamu İhale Kanunu Mevzuatı” konulu eğitim seminerini
başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya
dağıttı.Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün talimatıyla İl Sosyal...
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Valilikte Kik Eğitimini Tamamlayanlar Sertifikalarını Aldı 3 0 0 Kayseri Valiliği’nce
düzenlenen “Kamu İhale Kanunu Mevzuatı” konulu eğitim seminerini başarıyla
tamamlayanlara sertifikalarını Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya dağıttı. Kayseri
Valisi Orhan Düzgün’ün talimatıyla İl Sosyal ve Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan
ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreterliği tarafından desteklenen “Kamu
İhale Kanunu Mevzuatı” konulu 3 günlük eğitim semineri tamamlandı. Valilik,
Kaymakamlıklar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl ve İlçe Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen ve
Kamu İhale Kanunu Danışmanı Mustafa Mutlu tarafından verilen seminerde, Kamu İhale
Kanunu Mevzuatı konusunda kapsamlı bir eğitimden geçti. Vali Yardımcısı Çetinkaya,
seminerin kapanış programına katılarak, programı başarıyla takip edenlere sertifika dağıttı.
Kamu kurumlarında çalışanların eğitimini önemsediğini, özellikle kamu hizmetlerinin
aksatılmadan, daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayan eğitimlerin daha bir önem arz
ettiğini ifade etti. Vali Yardımcısı Çetinkaya, kursu başarıyla bitirenleri tebrik ederek,
sertifikalarını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10301.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Ektöründe İlk Ve Lider Kuruluş
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi ÇONA: İş güvenliği konusu pek tabiiki devletin çıkaracağı
mevzuat, işverenlerin bu mevzuatları işyerlerinde uygulamaları esnasında gerekecek olan
finansal kaynaklarla ilgili olarak lüzumsuz gider veya israf gözüyle bakmamaları, konuya
gereken hassasiyet, önem ve ehemmiyeti göstermeleri ve bu konuda duyarlı olmaları, aksi
halde oluşabilecek bir iş kazası sonucunda muhatap olunacak ceza davaları, ödenecek olan
tazminatlar ve Sosyal Güvenlik Kurumunun talep edeceği rücu davaları küçük ve orta ölçekli
işyerlerinin iflasına sebebiyet verecek ya da onların işletme sermayelerini tüketecektir.
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SEKTÖRÜNDE İLK VE LİDER KURULUŞ 2 10 0 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bünyesinde 20 yıl Baş iş müfettişi, 7 yıl Çalışma Bölge Müdürü ve 10 yıl süre ile
mahkemelerde gerek ölümlü ve uzuv kayıplı iş kazalarında ve de gerekse işçi alacakları
yönünden bilirkişilik yapmakta olan Hamdi ÇONA aynı zamanda Eğiticilerin Eğiticisi
belgesine sahip olan A sertifikalı iş güvenliği uzmanıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ÇASGEM İş Güvenliği uzmanlığı Eğitim Merkezleri Sorumlu Müdürlüğünü de
yapmış olan Hamdi ÇONA, Makine Mühendisliği diploması ve TSE Dış tetkikçisi belgesine
de sahiptir. Devlet Lisan Okulu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait YODÇEM in
düzenlediği bir yıl süreli İngilizce eğitimine katılan ve mezun olan Hamdi ÇONA Almanya da
Mannheim kentindeki Goethe İnstitut de Almanca dili eğitimi almıştır. Organize Sanayi
Bölgesi 10. Cadde No:4/B Melikgazi/KAYSERİ adresindeki Çona Koza İş Dünyası Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi ve İş Güvenliği uzmanlığı eğitim kurumunun sorumlu genel
Müdürlüğünü yürütmektedir. İşyerlerine İşyeri hekimliği, İş Güvenliği uzmanlığı ve Sosyal
güvenlik danışmanlığı hizmetleri veren ve sınavını ÖSYM nin yapmakta olduğu İş Güvenliği
Uzmanı yetiştiren bu kurum, çapı, kapasitesi ve çalışanlarının yoğunluğu itibarıyla Ülkemizde
sektörünün önde gelenlerindendir. Bu işlerin yürütülmesinde, çoğunluğunu İş güvenliği
uzmanlarının teşkil ettiği, işyeri hekimi ve diğer çalışanlarından oluşan toplam 53 sigortalı
personeli ile sadece iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti değil, aynı zamanda da sosyal güvenlik
uzmanlığı vasfı ve yasalarca talep edilen tüm periyodik kontroller ile ve 27 yıllık mesleki
tecrübenin yanısıra, ilkeli, dürüst, helal rızık kazanma düsturu ile yoluna devam etmektedir. İş
Kazası ve Meslek Hastalıklarını Önlenmesi hususunda yaklaşımlarımız ne olmalıdır.
Avrupa’da ilk sırada olduğumuz ve dünyada 3.sırada bulunduğumuz iş kazalarını önlemeye
yönelik çalışmalardan sadece mevzuat değişikliği yapmak suretiyle sonuç alınabileceği ve
çözüm bulunacağı şeklindeki inanışlara katılmamız yerinde bir yaklaşım değildir. Bu
konudaki öncelikli hedefler ne olmalıdır. İş güvenliği kültürü oluşturmanın öncelikli
hedefimiz olması parolasıyla yol haritasının teşekkülü ve bunun hareket noktasının toplumu
oluşturan en küçük yapı olan aile bireyleri arasında başlatılmasının daha sonrasında da
ilkokuldan başlamak üzere öğretim sürecinin her kademesinde süreklilik esas alınmak
suretiyle devam etmesinin yararına inananlardanım. İş kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenmesinde tarafların görev ve sorumlulukları nelerdir. İş güvenliği konusu pek tabiiki
devletin çıkaracağı mevzuat, işverenlerin bu mevzuatları işyerlerinde uygulamaları esnasında
gerekecek olan finansal kaynaklarla ilgili olarak lüzumsuz gider veya israf gözüyle
bakmamaları, konuya gereken hassasiyet, önem ve ehemmiyeti göstermeleri ve bu konuda
duyarlı olmaları, aksi halde oluşabilecek bir iş kazası sonucunda muhatap olunacak ceza
davaları, ödenecek olan tazminatlar ve Sosyal Güvenlik Kurumunun talep edeceği rücu
davaları küçük ve orta ölçekli işyerlerinin iflasına sebebiyet verecek ya da onların işletme
sermayelerini tüketecektir. Bu konuda; Önlemek ödemekten daha kolay, daha ucuz ve daha
insancıldır. Şeklinde anlamlı bir sloganımız bulunmaktadır. Çalışanların da “Ateş düştüğü
yeri yakar” cümlesinden hareketle Allah ın kendilerine emanet mukabilinde sunmuş olduğu
canı ve organları yine Allah ın bahşettiği akıl, fikir, feraset ve irade ile koruma ve kollama
görevi bulunmaktadır. Bir iş kazasına maruz kalan bir işçinin, sabah sağ ve salimen çıkmış
olduğu evine akşam mesai bitiminde yine sağ ve salim olarak dönememesi kendisini bekleyen
aile efradını üzüntüye ve kedere boğacağından dolayı hiç kimsenin onlara bu acıyı tattırma
hakkı olmadığını düşünüyorum. Kaza olaylarının meydana gelmesinde tehlikeli hareket
dediğimiz kişiye bağlı hareketin % 88 lik bir payı bulunmaktadır. İşverenlerin işyerinde
çalıştırmakta oldukları işçilerine işe girişlerinde iş başı uyumu dediğimiz oryantasyon
eğitimlerini, işin süreci içerisinde, yasalarda belirtildiği üzere iş güvenliğini ihtiva eden
değişik konu başlıklarında iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini vermeleri, yapmakta oldukları
işle ilgili olmak üzere 5580 sayılı kanun çerçevesinde yetkilendirilmiş öğretim kurumlarından
mesleki eğitimlerini aldırmaları, yapmakta oldukları işin gereği olarak kullanmaları gerekli

kişisel koruyucu donanımlarını zimmet mukabilinde çalışanlarına vermeleri, işyerinde gerek
iş kazaları ve gerekse meslek hastalıklarına sebebiyet veren unsurları ortadan kaldırmaları,
işyerinde çalışanların gözlerine hitap edecek ikaz levhalarının ve güvenlikli çalışma
talimatlarının temin edilmiş olması, yasal ve idari mercilerce işverenlerin görevlerini layığı
veçhile yerine getirdiklerine karine teşkil etmemekte dolayısıyla da görevlerini tam anlamıyla
yerine getirdikleri manasını taşımamaktadır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden yapılan bu
çalışmalar insan odaklı olup, üretim odaklı değildir. Ancak işin doğası gereği işyerlerinde iş
sağlığı ve iş güvenliğine yönelik önlemlerin alınmış olması bu bağlamda da çalışanların
korunması ve gözetilmesi hususu da bilmukabele cinsinden tabiiki kalite ve verimliliğinde
artmasına vesile olacaktır. Aynı zamanda bu hususların çalışanlar tarafından çalışmaları
esnasında uygulanıp yerine getirilip getirilmedikleri hususunda denetim ve kontrol görevlerini
de bir eksiksiz yerine getirme vazifesi de işverenlerin görev ve sorumlulukları arasında yer
almaktadır. Bu konuda çalışanların eğitilmeleri, görüş ve önerilerinin alınması, katılımlarının
sağlanması, çalışan temsilcilerinin belirlenmesi görevi de işverenlerin görev ve sorumlulukları
arasında yer almaktadır. Kısacası, İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki
riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve
gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Devlet, iş kazalarını önlemek
ve çalışma hayatının düzen içerisinde yürümesini sağlamak amacıyla çalışma hayatı ile ilgili
mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Devlet bu ödevini Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş
müfettişleri marifeti ile yerine getirir. İş Müfettişlerinin denetimlerinin yoğunlaştığı ve pek
çok işyerinin kapatıldığını biliyoruz. Bu hususlardan bahsedermisiniz. İş Kazalarının
önlenmesi konusunda iş müfettişleri bu alanda en deneyimli kamu görevlileridirler. İş
müfettişleri bugüne kadar iş kazalarının önlenmesi için bilgi birikimlerini işçi ve işverenlerle
paylaşarak kazaların önlenmesinde büyük rol oynamışlardır. İşverenler ve işçiler müfettişlerin
görevlerini layığı veçhile yerine getirebilmeleri hususunda kendilerine gereken yardım ve
kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler. Müfettişler de bu görevlerini yerine getirirken, tecrübe
ve bilgi birikimlerini bir rehber ve yol gösterici sıfatıyla işverenlere ve işçilere yardımcı
olmak zorundadırlar. Tabiki denetlenmek hissi hoş bir his değildir, ancak maksat amaca
uygun olduğu müddetçe denetlenmekten ve değerli müfettiş arkadaşların ücretsiz olarak
sunmakta oldukları müşavirlik hizmetinden istifade etmeleri işverenlerin ve çalışanların kendi
menfaatleri gereğidir. Ancak şu hususunda unutulmaması gerekir ki iş müfettişlerinin de daha
önce denetimlerini yaptıkları işyerlerinde daha sonrasında olası bir iş kazasının meydana
gelmesi halinde yargılandıkları ve ulusal basın ve medya tarafından topa tutuldukları da
malumlarınızdır. Bu sebeple iş müfettişlerinin özellikle son aylarda yaptıkları teftiş ve
incelemelerde hiç taviz vermemeleri, eksik ve noksanların armudun sapı incirin çöpü cinsinde
de olsa tutanaklarında belirtmekte oldukları ve en fazla ölümlü iş kazalarının meydana
gelmekte olduğu İnşaat ve maden sektöründe de işyerlerini kapatmakta oldukları
malumlarınızdır. İş Kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmanın en önemli
adımlarından birisi nedir. İş Kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmanın en
önemli adımlarından birisi katılımcı bir yaklaşımla risk değerlendirmesi ve acil eylem planı
yapılması ve buna ilaveten de yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı ve maden işyerlerinde de
sağlık ve güvenlik dokümanının hazırlanması hem zorunluluk arz etmekte ve hem de proaktif
yaklaşımın bir gereği olarak yapılması zorunluluk arz etmektedir. Tehlike ve Risk faktörleri
aynı şeylermidir. Tehlike; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya
işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olarak tanımlanabilir. Risk;
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme
ihtimali olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda; İş kazalarının meydana gelmesinde % 10
oranında etkinliği olan tehlikeli durumun katılımcı bir yaklaşımla, işyerindeki makinelerden,

kullanılan kimyasallardan ve işyeri müştemilatından kaynaklanabilecek olumsuzluklardan
kaynaklanabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarını proaktif yöntemler kullanılmak suretiyle
önlemek veya kabul edilebilir seviyeye indirme amaçlanmalıdır. Bunun için de önce hangi
durumların tehlike arz ettiğinin ve ihtimal ve şiddet skalası ile hesaplanması, bilinmesi ve
öncelik sırasına konulması gerekmektedir. Risk değerlendirmeleri bunun için yapılır. Riski
oluşturan unsurlar tespit edilerek riskleri ortadan kaldıracak çözümler geliştirilir. Bu
çözümlere uygun olarak, alınan güvenlik önlemlerinin yerinde ve yeterli koruma sağlayıp
sağlamadığı test edilir ve sürekli kontroller yapılır. Eğitim, ikaz, denetim ve uyarı sistemleri
ile de alınan önlemler pekiştirilir. Süreklilik Arz edecek şekilde kültür haline getirilir. Öyleyse
kaza olduktan sonra değil, kaza olay meydana gelmeden önce çalışmalar yapılmalı ve bu
konuda planlar hazırlanmalıdır. İş güvenliği ile uğraşanlar kaza olmadan kaza ihtimallerini
ortadan kaldırmaya, ya da alınacak önlemlerle, riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmeye
yönelik çalışmalar yaparlar. Günümüz iş sağlığı ve güvenliği anlayışı: iş sağlığı ve
güvenliğinde tazmin edici değil önleyici, reaktif (sonradan şunu yapsaydık bunu yapsaydık )
değil, proaktif (önceden önlem almaya yönelik yaklaşımlar ) olmaktır. Bu anlamda, iş sağlığı
ve güvenliğinde yeni yaklaşımın ana felsefesi; işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması,
çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, uzman katkısının sağlanması,
tecrübe ve deneyimlerden yararlanılması, çalışanların işyerindeki tehlikeler konusunda
bilgilendirilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, koruma ve önleme bilincinin yerleştirilmesidir.
Nitekim gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulana gelmekte olan; iş güvenliği birimi kurma,
uzman ve hekim istihdamı, iş güvenliği kurulu oluşturma, eğitim ve işyeri içi denetim
mekanizmaları gibi önleyici araç ve yöntemler, zaman içinde ülkemizde de uygulanmaya
başlamıştır İSG eğitimleri ile çalışanların tehlikeli davranışlarını tehlikesiz davranışlarla
değiştirmesi sağlanabilir ve işyerlerinde güvenlik kültürü oluşturularak İSG bilincinin
yaygınlaştırılması suretiyle güvensiz davranışlara yönelim engellenebilir ve katılımcı bir İSG
yönetimi ile de riskler daha etkin bir şekilde tespit edilerek ortadan kaldırılabilir. Buradan
yola çıkarak, çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ve tehlikeli Kimyasallarla
çalışılan sektörler veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk
değerlendirmesi yapılmaması işi durdurma sebebi sayılacaktır. 6331 Sayılı İş Güvenliği
Kanunu nun 13. Maddesinde belirtildiği üzere; Ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kalma
ve talep edilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda çalışanlar, çalışmaktan
kaçınma hakkına sahip olmuşlardır. Çalışanın, gerekli tedbirler alınıncaya Kadar çalışmadığı
dönemin ücretini alması ve gerek kanunlardan gerek ise iş sözleşmelerinden doğan haklarının
kısıtlanmaması sağlanmıştır. Tarafların hak ve sorumluluklarını yerine getirirken üslup ve
davranışlarına azami itina göstermelerinin önemine de dikkatleri çekmek istiyorum. Aksi
halde bu hususların zaman zaman çalışma barışını olumsuz manada etkileyebileceği göz ardı
edilmemeli dolayısıyla da kaş yapayım derken göz çıkarılmamalı diyerek söyleşimi bitirmek
istiyorum.
SÖYLEŞİ: CENGİZ TAŞTAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10302.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Yahyalı Tır Ve Kamyon Garajı Tamamlanıyor
Yahyalı Belediyesi tarafından Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatifi desteğiyle Çiğilli mahallesi Ay
yazısı mevkiinde yapımına devam edilen TIR ve kamyon garajının birinci etap çalışmasında
sona yaklaşıldı.Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı...
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Yahyalı Tır Ve Kamyon Garajı Tamamlanıyor 3 4 0 Yahyalı Belediyesi tarafından Yahyalı
Taşıyıcılar Kooperatifi desteğiyle Çiğilli mahallesi Ay yazısı mevkiinde yapımına devam
edilen TIR ve kamyon garajının birinci etap çalışmasında sona yaklaşıldı. Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Taşıyıcılar Kooperatifi
Başkanı Mehmet Bilgin, Ak parti İlçe Başkanı Ahmet Büber ve Belediye Meclis Üyesi
Ramazan Yapıcı TIR ve kamyon garajında incelemelerde bulundular. İki etap şeklinde
yapılması planlanan TIR ve kamyon garajı çalışmaları ile alakalı değerlendirmeler yapan
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, çalışmalarından dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk’e teşekkür etti. Kaymakam Esen “Garaj çalışması bizi son derece memnun eden bir
çalışma oldu. Yahyalı’mız için şehirlerin olmazsa olmazlarından modern şehircilik için
gerekli olan bir altyapı çalışması kadar önemli proje. İlçemizde Taşıyıcılar Kooperatifinin
yaklaşık 500 kadar TIR ve kamyonu var. Madencilik ilçemizin ekonomik anlamda önemli bir
hizmet sektöründen bir tanesi. Madencilikle beraber madenlerin taşınması için taşımacılık
ihtiyacı oluyor. Bugüne kadar ertelenmiş bir hizmetin modern bir şekilde çözüme
kavuşturulmuş olmasını, büyük bir memnuniyetle inceliyoruz. İlçe kaymakamı olarak bu
çalışma bizi son derece memnun ediyor. Şehirlerimizde ekonomik iyileşmeyle beraber, taşıt
sayısında ciddi bir artış oldu. Vatandaşlarımız araç sahibi oldukça araçlarını park edecek yer
ihtiyacı hasıl oldu. Bunu karşılamak, ciddi sıkıntılara neden olmuşken, sağolsun böyle bir
hizmet ilçemize kavuşturulmuş, bundan dolayıda son derece memnunuz. Öğrenciliğimizin
geçmiş olduğu şehirler de, takip ettiğimiz kadarıyla büyükşehirlerde bile yapılması zor bir
hizmet. Çünkü taşıyıcılar kooperatifi üyeleriyle birlikte bu hizmete destek olmasalar belki
burası boş kalacaktı. Ama şimdiden beraberlikle, karşılıklı anlayışla beraber bunu hayat
geçirmiş olmaları bizi ziyadesiyle memnun etti.” diye konuştu. Belediye Başkanı Esat
Öztürk’te yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “ Bahar aylarında TIR ve Kamyon
Garajı’nın yüzde ellilik kısmını hizmete açmış olacağız. Ben İlçe Kaymakamımıza ve
Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Doğrusu buraya TIR ve kamyon
garajı yakıştı. Normalde burası imar planında yeni sanayi sitesi olarak yapılacak bölge.
Oduncular ve kömürcüler sitesi de buraya yapılacak. Önümüzdeki yıllarda burayı aslına
uygun şekilde genişleteceğiz. Ben Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanımıza defalarca teşekkür
ettim yine ediyorum. Sağ olsun 200 bin tl gibi bir destek verdiler, burayı yaparken de
onlardan cesaret aldık. Buranın en büyük eksiği olan yolu en kısa sürede tamamlayacağız.
İdari bina ve sosyal donatıları için proje çalışmalarımız devam ediyor. İnşaallah bunları
ilkbaharla birlikte yapıp hayata geçirmek istiyoruz. Buraya il etapta güvenlik kamerası
takarak ve güvenlik görevlisi vererek, ilçe içerisinde atıl olan tır ve dorseleri buraya almak

istiyoruz. Hem de insanları psikolojik olarak buraya alıştırmış oluruz.” diye konuştu.
Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Bilgin ise “ Zorunlu ihtiyacımız olan kamyon ve TIR
garajı geç kalmış bir hizmet olarak Belediye Başkanımız ve bize nasip oldu. Araçlarımızı
toplu şekilde burada tutmak, ayrıca garajın dışında muayene öncesi testle ilgili hazırlığımızı
da burada yapacağız. Gerek el birliği gerekse cep birliği ile bu tesisi Yahyalı’mıza sunacağız.
Burada böyle bir hizmetin yapılamasında emeği Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza
teşekkür ederim" dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber’ de “ Bu fotoğrafta şunu
gösteriyor ki yerel yönetimin, Kaymakamlığın ve Meslek Kuruluşlarının bir araya gelerek
ortak hareket etmesi durumunda çok güzel bir hizmetin ortaya çıktığı görülüyor. Bununda
Yahyalı’mıza çok güzel bir hizmet olarak döneceğini görüyoruz. Bizde Yahyalı’da yaşayan
bir vatandaş olarak bilhassa mahalle aralarında kamyonları bir kış boyunca park edip görüş
açısını daraltması, görüntü kirliliği yaratması inşallah bu yılbaşı itibariyle son bulacak.” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10303.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Talas'ta Su Kesintisi
KASKİ Genel Müdürlüğünce, Talas ilçesi Anayurt bölgesi Mevlana mahallesinde yarın su
kesintisinin yapılacağı belirtildi.

18 Aralık 2014 Perşembe 17:46

TALAS'TA SU KESİNTİSİ 2 4 0 Su kesintisinin ilçeye daha çok su verebilmek için
yapılacağını kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Talas ilçemizde, hızlı nüfus
artışı ve yoğun imarlaşma nedeniyle, su konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için bir çalışma
başlattık. Çalışmamız; Talas’ın Anayurt’ta bulunan mevcut su kaynaklarını artırarak ilave
içme suyu takviyesi yapmak ve bölgede bulunan mevut hatları deplase ederek, Talas’ta
bulunan abonelerimize daha bol su vermektir. Söz konusu çalışmalarımızı bitirdik. Bundan
böyle bölgeye daha bol su vereceğiz” dedi. Batukan; saat 08:00 ile 15:00 arasında yapılacak
olan su kesintisinden Anayurt bölgesinde bulunan Mevlana mahallesinin etkileneceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10304.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Yabancı Öğrenciler Genç Müsiad İle Buluştu
Kayseri’de çeşitli üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrenciler, Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu’nu ziyaret etti.

18 Aralık 2014 Perşembe 17:54

YABANCI ÖĞRENCİLER GENÇ MÜSİAD İLE BULUŞTU 5 13 0 Medeniyetin Burçları
Derneği’nin organize ettiği programla, Genç Müsiad Yönetim Kurulu Üyeleri ilimizde eğitim
gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen
toplantıda karşılıklı fikir alışverişlerinin yanı sıra, ilerde yaşanacak ülkeler arası iş
ortaklıklarında temeli atıldı. Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası Öğrenciler
Akademisi Kayseri Koordinatörü Ali Dursun yapılan faaliyet ve öğrenciler hakkında Genç
Müsiad üyelerini bilgilendirdi. Dursun, geçen yıl ülke çapında ses getiren bir Akademiye
imza attıklarını belirterek, ‘’ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile
Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi
çerçevesinde sosyal bilimler, kültür-sanat ve sivil toplum alanında çeşitli dersler vererek,
kültürel geziler organize ettik. Düzenlene akademi ile 30 ülkeden 100 aşkın öğrenciyi, farklı
dallarda alanında uzman olan akademisyen eğitimci ve sanatçılar ile buluşturduk’’ şeklinde
konuştu. Yüzyıllardır Avrupa-merkezci bir bakış açısının tüm algılarımızı işgal ettiğini ve bu
durum değişmesi için bu tür programların sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Ali
Dursun, ‘’ Bu yıl akademi için 62 ülkeden 320 öğrenci başvuruda bulundu. Kayseri’de 110
ülkeden toplamda bine yakın öğrenci bulunuyor. Bu sayısal veriler hayata geçirilen işlerin ne
kadar başarılı olduğunu ve ne kadar takdir edildiğini gösteriyor. Bu yılki geniş katılımlı
Akademi inşallah Ocak ayı ortalarında başlayacak’’ dedi. Yabancı öğrencilere, Müsiad ve
Genç Müsait hakkında bilgi veren Genç Müsiad Başkanı Musab Ergüneş ise ‘’ Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği, tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin
gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın
bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının kurduğu bir dernektir.
Bizlere yani Genç Müsiad’a gelince, Genç MÜSİAD, geleceğin işadamlarını ve MÜSİAD
yöneticilerini yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini
gençlerle paylaşmak maksadıyla MÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 2002
yılında kuruldu. Genç MÜSİAD özetle, işbirliği yanında, güç ve gönül birliğini de
gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan; toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlâkına bağlı
ve saygılı; çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi
hedefleyen; meslekî birikimi ve çağdaş donanımıyla, işadamı ya da üst seviyede yönetici olma
istidadı taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformudur’’ dedi. Dış ticaret noktasında
düzenlenen organizasyonun önemine vurgu yapan Ergüneş,’’ Dünya ne kadar globalleşirse
globalleşsin, bakıldığı zaman halen ikili ilişkilerle yürüyen bir ticari yapı var. Bu nedenle
sizlerle tanışmamıza vesile olan Ali Dursun Bey’e ve Medeniyetin Burçları Derneğine
teşekkür ediyorum’’ ifadelerinde bulundu. HABER/ FOTOĞRAF : MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10305.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Ev Alana, Evlenene, Eğitime Devlet Destek
Verecek
Yeni açıklanan 10. Kalkınma Eylem Planına göre evlenmek, ev almak ve eğitim için para
biriktirenden ya vergi alınmayacak ya da üste para verilecek.

19 Aralık 2014 Cuma 10:43

Ev Alana, Evlenene, Eğitime Devlet Destek Verecek 2 0 0 Türk ekonomisinin yeni rotasını
çizen Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları'nın 2. paketi
açıklandı. Türkiye'nin yüzde 12'ye kadar düşen tasarruf oranını yüzde 19'a çıkarmayı
hedefleyen eylem planına göre bireysel emeklilikte olduğu gibi ev almak, evlenmek ve
çocuğunuzu okutmak için para biriktiriyorsanız ya devlet katkıda bulunacak veya vergi
avantajı sağlanacak. Devlet yardımı belirli amaçlarla konut sahipliği, eğitim, evlilik gibi uzun
vadeli tasarrufları teşvik etmeye yönelik olacak. Hangi tasarruf mekanizmalarının (fon,
mevduat ve sigorta) geliştirilebileceği konusunda da çalışma yapılacak. Çalışma sonucunda
tercih edilen özel amaçlı tasarruf mekanizmasına kamu katkısı ya da vergi teşvikinin
sağlanabilirliği konusu değerlendirilecek. Çalışmanın çıktılarına bağlı olarak gerekli mevzuat
düzenlemeleri yapılacak. Sistemin işlemesi için özel amaçlı fon ve mevduat türleri
geliştirilecek. Örneğin ev almak için her ay 100 lira biriktirene devlet ek para verecek ya da
vergi kesintisi yapılmayacak. BOZULAN MEVDUATA FAİZ Yine tasarrufları artırmak için
vadesiz hesaplara faiz ödenmesi ve vadeli mevduatların vadesinden önce çekilmesi
durumunda kısmi faiz ödenmesi uygulamaları yaygınlaştırılacak. Böylece zor durumda
kaldığı için bankadaki parasını bozanlar da faiz alacak. Bu durum lazım olursa diye uzun
vadeli mevduat yapılmamasının önüne geçecek. Tasarruf için önemli bir düzenleme de Bono,
borsa, yatırım fonu alıp en az 2 yıl elinde tutanlara vergi avantajı sağlanması olacak.
Yatırımcılarca elde tutulma sürelerine göre ödenecek gelir vergisi stopaj oranında kademeli
olarak farklılaştırma yapılacak. İŞTE O MADDE Belirli amaçlarla (konut sahipliği, eğitim,
evlilik vb.) uzun vadeli tasarrufları teşvik etmeye yönelik olarak, hangi tasarruf
mekanizmalarının (fon, mevduat ve sigorta) geliştirilebileceği konusunda çalışma
yapılacaktır. Çalışma sonucunda tercih edilen özel amaçlı tasarruf mekanizmasına kamu
katkısı ya da vergi teşvikinin sağlanabilirliği konusu değerlendirilecektir. Çalışmanın
çıktılarına bağlı olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. GAYRİMENKULÜ
ELDE TUTANA DÜŞÜK VERGİ Hükümetin dün açıkladığı eylem planında
gayrimenkullerin elden çıkarılmasıyla oluşan değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde,
gayrimenkullerin elde tutulma süresini gözeten, daha etkin bir vergi mekanizması
oluşturulacağı belirtildi. HALKA AÇILANA TEŞVİK Yüzde 25 ve üzerinde halka açıklık
oranı ile hisselerini halka arz edecek şirketlere beş yıla kadar indirimli kurumlar vergisi
uygulanacak. İKİNCİ EVİN MALİYETİ YÜZDE 20 ARTIYOR Başbakan Ahmet Davutoğlu
425 eylem planından oluşan 7 alanla ilgili dönüşüm programını açıkladı Paketten ikinci konut
almak isteyenlerin kredi maliyetlerini artıran düzenleme çıktı. Konut sahipleri, ikinci bir

konut alırken kredi kullanırlarsa, faizin yüzde 15'i oranındaki Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu (KKDF) ve yüzde 5'i oranındaki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
(BSMV) muafiyetinden yararlanamayacaklar. Örneğin, 10 yıl vadeli 100 bin lira kredi
kullanan kişinin cebinden çıkacak ek para 16 bin liraya kadar ulaşabilecek. Taşınmaz
yatırımlarındaki artışı kontrol etmek için gayrimenkul kredilerine yönelik mevcut vergi
avantajları, konut sahipliği sayısı ve kredi miktarı gibi kriterler gözden geçirilecek. 100 BİN
LİRA KREDİYE 15.9 BİN LİRA MALİYET Halen taşıt kredisi ve diğer ihtiyaç kredilerinde
faizin yüzde 15'i oranında KKDF, yüzde 5'i oranında da BSMV alınıyor. Konut kredileri bu
fon ve vergiden muaf bulunuyor. Maliye ve Kalkınma bakanlıklarının yürüteceği çalışmayla
2015 sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemeyle ikinci konutu krediyle alana
ek maliyet çıkacak. Örneğin, bugün on yıl vadeli olarak 100 bin lira kredi kullanan kişinin
yüzde 1.09 faizle 79.7 bin lira faiz ödemesi gerekiyor. Muafiyet kalktığında, bu kişi faize
ilave olarak; 11 bin 960 lirası fon ve 3 bin 987 lirası BSMV olmak üzere 15 bin 948 lira ilave
yük ile karşı karşıya kalacak. LÜKS VE İTHAL TÜKETİME YENİ VERGİ GELİYOR
Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri gözetilerek, lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek
tüketim malları tespit edilerek caydırıcı vergilendirme yapılacak. Bu amaçla, Özel Tüketim
Vergisi'ne tabi mallar listesi gözden geçirilerek, kapsam dışında bulunan lüks veya ithalat
yoğunluğu yüksek tüketim malları kapsama alınacak. (Kaynak: Habertürk)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10306.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Abdullah Gül'ün Yeni Adresi Belli Oldu
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Huber Köşkü’ne veda ediyor.

19 Aralık 2014 Cuma 10:47

ABDULLAH GÜL'ÜN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU 2 0 0 Gül Ailesi, İstanbul’nun
Anadolu yakasındaki villalarına yeni yılın hemen başında taşınacak. Gül Ailesi’ne yakın
kaynaklar, villanın 5 aya yakın süredir tadilatta olduğunu anımsatarak, “Tadilat bitmek üzere.
Binanın içinde son rötuşlar yapılıyor” bilgisini verdi. Gül Ailesi, Cumhurbaşkanlığı sonrası
oturacakları Çekmeköy’deki villanın tadilata girmesi nedeniyle bu süre içinde Huber
Köşkü’nde kaldı. Gül’ün görev süresinin dolmasının ardından villadan Cumhurbaşkanlığı
Forsu kaldırıldı. (HABER7.COM)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10307.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Dikkat! 2015'ten Sonra İşe Giren Herkese
Zorunlu Olacak
Davutoğlu'nun dün açıkladığı dönüşüm programının en önemli ayaklarından biri olan bireysel
emeklilikle ilgili önemli proje hayata geçiyor.

19 Aralık 2014 Cuma 10:50

DİKKAT! 2015'ten sonra işe giren herkese zorunlu olacak 2 0 0 2015'ten sonra işe başlayan
herkese otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine katılım zorunluluğu geliyor. İlk aydan
itibaren maaştan fona para aktarılacak, devlet de yüzde 25 katkı sağlayacak Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun dün açtığı dönüşüm eylem planının ikinci ayağında en dikkat çekici kısmı
otomatik bireysel emeklilik hesabı oluşturdu. Yurtiçi tasarrufların artırılması için hayata
geçirilecek dönüşüm eylem planı çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik
katılım için pilot çalışma 2015 yılında tamamlanacak. Otomatik katılım sistemi, işe başlayan
bir çalışan adına otomatik olarak bir emeklilik hesabı açılması ve ilk aydan başlayarak
maaşından katkı payı kesintisi yapılmasına dayanan sistem olarak tanımlanıyor. “Kişiler,
sisteme katılmayı istememeleri durumunda başvuru yapmalıdır” ifadesi bulunan Eylem
Planı’nda bu konuda pilot çalışma başlatıldığı ve 2015 yılında söz konusu çalışmanın
sonuçlarının değerlendirileceği belirtildi. Onuncu Kalkınma Planı ve Hükümet Programı’nda
yer alan 25 yapısal dönüşüm programı içinde bulunan Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve
İsrafın Önlenmesi Eylem Planı’na göre, tasarrufların uzun vadeli araçlara kaydırılması bir
hükümet politikası olarak ele alınacak. Bu nedenle BES’teki katılımın artırılması önem
taşıyor. BES’te yapılması planlanan bir diğer eyleme göre kesinti oranları uluslararası
düzeylere yaklaştırılacak. Kesinti oranlarına ilişkin ülke uygulamaları dikkate alınarak
emeklilik şirketlerinin, katılımcıların birikimleri üzerinden yapabilecekleri fon toplam gider
kesintisi tavanlarının yerindeliği değerlendirilecek. Değerlendirme sonucuna göre yönetmelik
gözden geçirilecek, gerekli revizyon yapılacak. Ayrıca 2015 yılında BES’te ortalama kalış
süresinin artırılmasına yönelik çalışma yapılacak, sağlık sigortalarında vergisel uygulamalar
değerlendirilecek.(Vatan)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10308.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Baş Dönmesini Ciddiye Alın
Her 5 kişiden en az 1’i, baş dönmesi sorunu yaşıyor. Baş dönmesi sadece yaşam kalitesini
azaltmıyor, aynı zamanda araç ya da bazı cihazları kullanırken kaza yapma riskini de artırıyor.
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Baş Dönmesini Ciddiye Alın 2 0 0 Baş dönmesi (vertigo) oldukça sık gözlenen, rahatsızlık
uyandıran ve kişinin günlük yaşamını sıkıntıya sokan bir yakınmadır. Şiddetli vertigo
durumunda hasta hareket edemez, sıklıkla bulantı ve kusma da baş dönmesine eşlik eder.
Diğer yandan vertigo bir hastalık ismi olmayıp, kelime anlamıyla tam olarak baş dönmesinin
karşılığıdır. Baş dönmesi, iç kulak ve sinir sistemi hastalıklarında ortaya çıkan bir bulgu olup,
hasta dairesel dönme şeklinde bir hareket hissetmektedir. Baş dönmesinin nedenleri ve tedavi
yöntemleriyle ilgili açıklama yapan Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Mahmut Özkırış şunları söyledi: ” Baş dönmesi kendisi bir
hastalık olmayıp başka hastalıkların belirtisi olduğu için öncelikle asıl nedenlerin ortaya
konulup tedavi edilmesi gerekir. Baş dönmesi eğer pozisyonel baş dönmesi ise bunun tedavisi
Epley manevrası denen özel manevralar olup hekimin uygulayacağı bazı hareketlerle
olmaktadır. Bu hareketler iç kulaktaki bazı partiküllerin yerine oturmasını sağlamaktadır.
Hastaların ortalama %80’i ilaç tedavisine gerek kalmadan bu manevralarla tedavi edilebilir.
Diğer nedenlerde ilaç tedavisi kullanmak gerekir. Baş dönmesi ve denge problemlerinin
%85’i iç kulak kaynaklıdır. Kulak hastalıklarından kaynaklanan baş dönmelerinde,
beraberinde bulantı kusma, kulakta dolgunluk hissi, kulak çınlaması, işitme azlığı, kulak
akıntısı ve gözlerde anormal hareketler (nistagmus) saptanabilir. Ayrıntılı öykünün ardından
dikkatli bir kulak burun boğaz ve nörolojik muayene yapılması gerekir. Hastalığın kulaktan
mı yoksa nörolojik bir olaydan mı kaynaklandığı ortaya konulmaya çalışılır. Gerekli
durumlarda odyometri (işitme ile ilgili) ve denge testleri, beyin görüntülemesi (tercihen beyin
MR’ı) yapılır. MR beyin sapı ve beyin sapı - beyincik birleşim yerini, iç kulak yapılarıyla
ilgili rahatsızlıkları daha ayrıntılı gösterir. Özetle baş dönmesi çoğunlukla iç kulakla, kimi
zaman da beyin ve beyincikle ilgili rahatsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Dairesel bir hareket
şeklinde algılanan baş dönmesi ile birlikte bulantı ve kusma yakınmaları olan hastaların
çoğunda sorun iç kulaktadır. Bu nedenle baş dönmesi ortaya çıktığında öncelikli olarak bir
kulak
burun
boğaz
uzmanına
başvurulması
önerilmektedir.
“
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10309.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Bilişim Altyapısına Yılda 5 Milyar Dolar
Yatırım
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, genişbant internet abone sayısının 1
ay içerisinde 40 milyondan 40 milyon 500 bine yükseldiğini belirterek, “Sadece bir ayda 500
bin abone sayısı arttı. Bu kadar hızlı gelişen sektörün, güçlü bir alt yapısının olması gerekiyor.
Bu nedenle de yılda 5 milyar dolarlık alt yapı yatırımı gerçekleştiriliyor” dedi.
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19 Aralık 2014 Cuma 10:55 Bu haber 332 kez okundu. Bilişim Altyapısına Yılda 5 Milyar
Dolar Yatırım 3 0 0 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı toplantı salonunda,
Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yazılım Sanayicileri Derneği
(YASAD) arasında "Bilişim Dersleri ile Revizyonu" imza töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, üniversite-bilişim sektörü işbirliği kapsamında
çalışmaların başlatıldığını ifade etti. Elvan söz konusu protokolün üniversite ile sanayinin
işbirliğinin geliştirilmesi, sanayinin bilgi ve iletişim sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda
öğrenci yetiştirilmesi, öğrencilerin istihdamının sağlanması amacıyla Yazılım Sanayicileri
Derneği ile iki üniversite arasında imzalandığını söyledi. Bilgi ve iletişim sektöründe dünyada
baş döndürücü gelişme yaşandığını dile getiren Elvan, dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümün
en önemli öncüsünün, bilgi ve iletişim sektörü olduğunu söyledi. Dünyada bilişim sektördeki
büyüme hızının, dünyada ortalama büyüme hızının 3-4 katı olduğuna işaret eden Elvan,
“Türkiye'de de yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 3-4 bandında beklenirken, bilgi ve iletişim
sektöründeki büyüme hızı yüzde 10'un üzerinde oldu” dedi. Dünyada nüfusun 7.2 milyar,
mobil abone sayısının 7 milyar, internet kullanıcı sayısının 3 milyar olduğunu belirten Elvan,
her bir dakikada 5 milyon video izlendiğini, 433 bin tweet atıldığını, 2,7 milyon arama
yapıldığını söyledi. Bilgi ve iletişim sektörünün tüm sektörlerin lokomotifi olduğunu bildiren
Elvan, Bakanlık olarak önümüzdeki günlerde bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren
yazılımcı firmalara Ar-Ge desteği vermeye başlayacaklarını ifade etti. Bakan Elvan, “2014
yılı Ekim ayı sonu itibariyle ülkemizde; Geniş bant İnternet abone sayısı 40,5 milyona, Mobil
internet kullanan abone sayısı 31,8 milyona, Mobil abone sayısı 72 milyona, M2M abone
sayısı 2.5 milyona ulaştı. Makinalar arası iletişime 2015 sonu itibariyle abone sayısının 7
milyonu aşacağını düşünüyoruz” dedi. Geçen ay yaklaşık 40 milyon olan genişbant abone
sayısı, bu ay 40 milyon 500 bine yükseldi. Sadece bir ayda 500 bin abone sayısı arttı” dedi.
Bu kadar hızlı gelişen sektörün, güçlü bir alt yapısının olması gerektiğine dikkati çeken Elvan,
yılda 5 milyar dolarlık alt yapı yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Nitelikli insan kaynağı
konusunda ciddi sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Elvan, "Bu protokolle, üniversitelerimiz
bilgi ve iletişim sektörünün talep ettiği müfredat programı çerçevesinde öğrencilerini bir
programdan geçirecekler. Üniversiteden mezun olur olmaz bu öğrencilerimiz Yazılım

Sanayicileri Derneği Bakanlığımız tarafından işlerine yerleştirilecekler. Yani istihdam
garantili sistemi yürürlüğe koyuyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin her bir yerleşim yerine
internet ve mobil telefon iletişimini ulaştırmak istediklerini bildiren Elvan, 1 yıl içinde
ulaşılamayan hiçbir yerleşim yerinin kalmayacağını söyledi. Elvan, “Nüfusu 1-500 arasında
olan ve halen hiç kapsama bulunmayan 1799 yerleşim yerinin Evrensel Hizmet Fonu içinde
GSM Kapsama Alanına alınması kapsamında hali hazırda altyapı kurulumlarının yaklaşık
yüzde 86’sı tamamlanmıştır. Hedefe 2015 ortalarında ulaşılacağına inanıyorum” diye konuştu.
2015 sonunda 4G'yi devreye sokarak, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim alt yapısının, dünyada
rekabet edilebilir konuma ulaşmasını sağlayacaklarını anlatan Elvan, Türkiye'de Veri İletim
Merkezleri ile İnternet Değişim Noktaları kurulması amacıyla çalışmaları başlattıklarını
kaydetti. Sayısal arşiv, oyun, bilgisayar pazarı, yazılım ürünleri gibi alanlarda yasal
düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Elvan, bu konudaki çalışmaların da başladığını, bu
alanları içeren yasal düzenlemenin önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığını ifade etti. Acil
durumlarda kullanılan mobil baz istasyonlarının kurulması konusunda bu yıl yoğun bir
çalışma yaptıklarını ifade eden Elvan, her iki ile bir mobil istasyon olacak şekilde planlama
yaptıklarını bildirdi. Elvan, “Acil durumlarda kullanılan Mobil Baz İstasyonlarının faydasını
bu güne kadar birçok olayda gördük. Acil durumlarda haberleşmenin aksamadan devam
etmesi için ülke genelinde 25 bölgede bulunan Uydu Transmisyonlu Mobil Baz
istasyonlarının sayısı 40’a çıkarıldı ve her iki ile bir mobil istasyon olacak şekilde gerekli
planlama yapılmıştır” dedi. Ortak hedeflerin konmasının ortak akılla olacağını belirten Elvan,
burada sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili tüm taraflarla işbirliğine devam
edeceklerini, ülkenin ihtiyacı olan orta ve uzun vadeli bakış açısı çerçevesinde yapılması
gereken çalışmaları birlikte yapacaklarını kaydetti. - "Her yıl 10 bin yazılım elemanına ihtiyaç
var" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer de söz konusu
çalışmaların çok ciddi bir ihtiyacı gidermek için yapıldığını söyledi. Bu konuda sadece
Türkiye'de değil Avrupa Birliği'nde de (AB) ciddi bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Acarer,
"Önümüzdeki 5 yıl içinde 860 bin yeni yazılım elemanı ihtiyacı var Avrupa'da. Türkiye'de her
yıl en az 10 bin yeni yazılım elemanına ihtiyaç var" dedi. Yayımlanan sektör raporlarına göre,
sektörün en önemli ihtiyacının yüzde 59 ile nitelikli eleman ihtiyacı olduğunun belirtildiğini
anlatan Acarer, bu tür işbirlikleriyle yeni elemanların sektöre katılacağını ve yazılım
sektörünün daha da ileriye gideceğini ümit ettiklerini söyledi. - "Türkiye'nin petrolü
önümüzdeki yıllarda yazılım olacak" YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş de sektör olarak en
önemli sorunlarının nitelikli eleman olduğunu dile getirerek, sektörün her yıl 50 bin civarında
yeni personel ihtiyacı olduğunu, üniversitelerden mezun olan öğrenci sayısının ise 12 bin
olduğunu söyledi. Güneş, 10 yılda 1 milyon istihdam, 10 yılda 10 milyar dolar ihracat
hedeflerinin olduğunu ifade ederek, "Bugün yaptığımız protokolle bu hedefe bir adım daha
yaklaşmış olacağız. İnşallah hükümetimizin desteğiyle doğru adamlar atmaya devam edersek
Türkiye'nin petrolü önümüzdeki yıllarda yazılım olacaktır" diye konuştu. Aydın Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın ise üniversitelerinin kurulduğu günden bu yana
uygulamalı eğitim yaptıklarını ifade ederek, üniversite-sanayi işbirliği atılımının kendilerini
heyecanlandırdığını belirtti. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Mehmet Bulut da
Türkiye'de üniversitelerin son yıllarda nicelik olarak arttığını kaydederek, Türkiye'nin bu
nicelik artışıyla beraber üniversitelerin yüksek öğretim sistemindeki niteliğinde artışına
tanıklık ettiklerini bildirdi. Konuşmaların ardından Bakan Elvan, BTK Başkanı Acarer,
YASED Başkanı Güneş, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Bulut ve Aydın Üniversitesi
Mütevelli
Heyeti
Başkanı
Aydın
tarafından
protokoller
imzalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10310.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş’in
Tedavisi Devam Ediyor
Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor-Adanaspor maçının 38. dakikasında fenalaşarak
hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş’in tedavisi devam ediyor.PTT
1. Lig’in 13. haftasında Kayserispor - Adanaspor maçının 38. dakikasında...
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Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş'in Tedavisi Devam Ediyor 2 0 0 Geçtiğimiz hafta
oynanan Kayserispor-Adanaspor maçının 38. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş’in tedavisi devam ediyor. PTT 1. Lig’in 13.
haftasında Kayserispor - Adanaspor maçının 38. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş’in tedavisi sürüyor. Eriş’in sağlık durumunun iyiye
gittiği
ve
tedavisinin
ardından
taburcu
edileceği
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10311.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Erü Besyo’dan Rehabilitasyon Merkezine
Ziyaret
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Bölümü
öğretim üyeleri ve öğrencileri Topluma Hizmet ve Uygulamaları dersi kapsamında Tek
Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.Ziyaret hakkında...
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Erü Besyo'dan Rehabilitasyon Merkezine Ziyaret 2 0 0 0 Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri Topluma
Hizmet ve Uygulamaları dersi kapsamında Tek Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezini ziyaret etti. Ziyaret hakkında bilgiler veren Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Bu
dönem Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında birçok proje ve etkinlik
düzenlemekteyiz. Bu projelerin çoğunluğunda Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi okullara

kıyafet, kırtasiye, spor malzemesi gibi desteklerde bulunmaya çalışıyoruz. Şuana kadar 52
farklı şehirdeki yaklaşık 220 okula malzemelerimiz ulaştı. Bunun yanı sıra yaklaşık her hafta
bir özel eğitim okulunu ziyaret ederek oradaki öğrenciler için bir dizi etkinlikler düzenliyoruz.
Bu haftada öğrencilerimizle beraber Tek Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini
ziyaret ettik. Ziyaret çerçevesinde ilk aşamada okul içerisinde çeşitli etkinlikler ve oyunlar
düzenledik çocukların hoşça vakit geçirebilmesi ve eğlenmesi için Eğitsel oyunlar, dans,
gösteri gibi birçok aktivite yaptık. Bu aktiviteler sonrasında okulun toplantı ve konferans
salonunda tüm çocuklar, öğretmenler ve veliler eşliğinde ödüllü oyunlar, yarışmalar ve
eğlenceler düzenledik. Öğrencilerimiz dans gösterisi yaparak bağlama eşliğinde türküler ve
oyun havaları söylediler. Gösterinin bitiminde programa katılan tüm çocuklara oyuncak,
balon gibi ikramlarda bulunduk" dedi. Aksoyak ayrıca, "Okuldan ayrılırken çok duygusal
anlar yaşadık. Bu ziyaret sayesinde BESYO’da okuyan öğrencilerimizin hepimizin potansiyel
bir engelli adayı olduğumuzun farkına varmalarını sağladık ve özel eğitim okulunda
eğitimlerine devam eden dünyalar tatlısı çocuklarımızın da kısa bir süreliğine de olsa mutlu
olmalarına ve eğlenmelerine destek olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10312.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Dr. Günhan Gülsoy Erciyes Üniversitesi’nde
Google Search çalışanı Dr. Günhan Gülsoy Erciyes Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya
geldi.Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Google Search ekibinde çalışan
Dr. Günhan Gülsoy’un konuşmacı olarak katıldığı...
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Dr. Günhan Gülsoy Erciyes Üniversitesi'nde 2 0 0 0 Google Search çalışanı Dr. Günhan
Gülsoy Erciyes Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi tarafından Google Search ekibinde çalışan Dr. Günhan Gülsoy’un
konuşmacı olarak katıldığı “Google’a İşe Alım Süreçleri ve Google’da Hayat” başlıklı
seminer düzenlendi. Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yoğun ilgi
gösterdiği seminerde Google’ın çalışanlarının özgür bir çalışma ortamının olduğunu
vurgulayan Dr. Günhan Gülsoy, “Google’ın en temeli amacı; dünyanın bütün bilgisini
organize edip, bunları insanlığın faydasına sunabilecek şekilde düzenlemektir. Google’da
çalışmak Dünya’da ayrıcalıklı bir hayatta yaşmak gibidir. Google’ın çalışanları için genel
geçer bazı kurallar vardır ancak çalışma programının tamamını Google çalışanın kendisi
yapar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10313.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Köyde Oturanlara Kira Yardımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümün ardından kırsal alanda yapılacak dönüşüm
projelerinde köylülere de kira yardımı yapacak. Köydeki vatandaş da kenttekiler kadar kira
yardımı alacak.
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Köyde oturanlara kira yardımı 2 0 0 0 Bakanlık kırsal dönüşüm kapsamında Kütahya’daki
Kureyşler Köyü, Kahramanmaraş’taki Gücüksu Köyü ve Karaman’daki Güldere Köyü pilot
olarak belirledi. Son aşamaya gelen çalışmalar kapsamında yöresel dokuyu ve kimliği de
yansıtan kırsal dönüşüm çalışmaları yapılacak. 2017 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde Köy
Tasarım Rehberi hazırlanacak. Bakanlık proje kapsamında Kalkınma Bakanlığı ile görüşmeler
yaparak kırsal dönüşüm için 2015 yatarım programına 25 milyon liralık proje teklifi yaptı. İL
SINIRINA GÖRE Kırsal alanlarda, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak dönüşümlerde; riskli yapı tespitinin
yapılması veya riskli alanın ilan edilmesi halinde her bir bağımsız birim için konut veya
işletme yapılması amacıyla kredi veya kira yardımı verilebilecek. Hürriyet'in haberine göre,
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile öngörülen dönüşüm
projeleri özel hesabından kullanılmak üzere kaynak aktarılabilecek. Hak sahipliği, yer seçimi,
kredilendirme, borçlandırma, yapım, tapu, temlik ve tescil gibi işler gibi konular yönetmelikle
düzenlenecek. Yetkililer, “Kırsal alanlarda ekonomik ve teknik bilgisizlik nedeniyle ortaya
özensiz ve dikkatsiz yapım teknikleri çıkıyor. Bu da kullanılan malzemelerin cinsini ve
kalitesini etkiliyor. Köylerdeki yapılar bu nedenle olası afetlerden zarar görebiliyor” bilgisini
verdi. Köylerde yapılacak kira yardımlarının il sınırına göre belirleneceğine dikkat çeken
yetkililer, “İllerde ne veriyorsak kırsalda da onu vereceğiz” dediler. Bakanlık kentsel
dönüşüm kapsamında nüfusu 300 binin altındaki yerleşim yerlerinde 425 lira, 500-750 bin
nüfuslu şehirlerde 535 lira, nüfusu 750 binden 2 milyona kadar olan şehirlerde 590 lira,
nüfusu 2-4 milyon arasındaki şehirlerde ise 640 lira kira yardımı yapıyor. İstanbul, Ankara ve
İzmir’de ise kira yardımı 680 lira olarak uygulanıyor. 442 Sayılı Köy Kanunu’na eklenen
madde gereği üretilen arsalardan satın alanlara konut ve işletme binası yapımı için kredi
verilebilecek. Verilecek kredinin çerçevesi yönetmelikle düzenlenecek. İmar planı
bulunmayan ve kırsal özelliğini koruyan parsellerde, ilgili idarenin izniyle taban alanı 50
metrekareyi geçmeyen bodrumu olmayan tek katlı ahşap muvakkat yapı izni verilebilecek.
Yeni yerleşim alanlarında internet kafe alanı, köy meydanı, köy konağı, spor tesisi gibi sosyal
tesisler yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10314.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

8 Yaşındaki Çocuğu Köpek Parçaladı
Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde evinin bahçesinde oynarken köpeğin saldrırısı sonucu
vucudunun çeşitli yerleri parçalanan 8 yaşındaki Derviş Boztaş, yaşamını yitirdi.
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8 Yaşındaki Çocuğu Köpek Parçaladı 3 0 0 0 Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde evinin bahçesinde
oynarken köpeğin saldrırısı sonucu vucudunun çeşitli yerleri parçalanan 8 yaşındaki Derviş
Boztaş, yaşamını yitirdi. Ailenin beslediği ve çocuğa saldırdığı tahmin edilen kurt kırması
olarak adlandırılan köpek uyutularak incelenmek üzere götürüldü. Olay, Bünyan İlçesi
Yenimahalle Gergeme mevkiinde meydana geldi. İlkokul 2'inci sınıf öğrencisi Derviş Boztaş,
okuldan çıktıktan sonra geldiği evinin bahçesinde bir köpeğin saldırısına uğradı. Ailesinin
evde olmadığı sırada yaşanan olayda vucudunun çeşitli yerleri parçalanarak yaşamını yitiren
Derviş Boztaş'ın cesedini, komşuları buldu. Haber verilmesi üzerine gelen ve gözyaşlarına
boğulan aile, durumu polise bildirdi. Derviş Boztaş'ın cesedi Bünyan Devlet Hastanesi'ne
kaldırılırken, olay yerine gelen belediye ekipleri çocuğa saldırdığından şüphelenilen ancak
iple bağlı halde olan bahçedeki Kurt kırması köpeği incelemek üzere uyuşturu iğne ile
uyutarak götürdü. Köpeğin kuduz olabileceğinden endişe ediliyor. Bu arada bahçede yarısı
yenilmiş dürümü gören ekipler, bir başka köpeğin de çocuğun elindeki yiyeği almak için
saldırmış
olabileceğini
belirttiler.
Olayla
ilgili
inceleme
sürdürülüyor
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10315.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Melikgazi’de Genel Temizlik
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Temizlik İşleri Müdürlüğünce daha etkin
ve verimli bir çalışma için çok yönlü genel temizlik çalışması gerçekleştirdiğini
bildirdi.Gazellerin sonbaharın göstergesi olduğunu, yaprakların...
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Melikgazi'de Genel Temizlik 2 0 0 0 Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Temizlik İşleri Müdürlüğünce daha etkin ve verimli bir çalışma için çok yönlü genel temizlik
çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi. Gazellerin sonbaharın göstergesi olduğunu, yaprakların
sararmasının ve dökülmesinin belki birçok şair ve yazara ilham kaynağı oluşturduğunu ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ancak şehir merkezlerinde gazellerin birikmesinin ve
savrulmasının çevre ve görsel kirlilik oluşturduğunu, bu açıdan belediye olarak genel temizlik
kapsamında bunların toplanıldığını belirtti. Özellikle çarşı içi ve ana cadde ve sokaklarda
biriken gazellerin toplanılmasının daha önceden el süpürgesi ve yol süpürgesi araçları ile
yapıldığını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve halk sağılığına büyük önem veriyoruz. Toplanan Çevre
Temizlik Vergileri yine çevre temizliği ve halk sağlığı harcamalarında kullanıyoruz. Bu yıl
yine çevre vergilerinden tahsil edilen tutar ile belediye olarak temizlik, çöp toplama ve
süpürge araçları alınmıştır. Belediye olarak temizlik kampanyaları ile çevrenin temiz
tutulmasını teşvik ediyoruz. Bugün Gesi Fatih Mahallesinde Kay-Kop mevkisinde genel
temizlik çalışması yaparak çok yönlü bir temizlik gerçekleştirdik. Temizlik çalışmasına 4
süpürge aracı, 2 çöp toplama aracı, birer kepçe ve kamyon ile 50 işçi görev yaptı. Modern
şehirciliğin ilk kurallarından beri temiz bir çevredir. Çünkü temizlik medeniyetin ölçüsüdür.
En iyi temizlik ise kirletmemektir.
Sokağa atılan sigara izmariti, kağıt mendil ve poşetler çevre kirliliğini sebep olmaktadır.
Bunların toplanması ve temizlenmesi yine bir maliyet getirmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10316.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

8 Yaşındaki Derviş Köpek Saldırısı Sonucu
Hayatını Kaybetti
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde dün evlerinin bahçesinde oynarken köpek saldırısı sonucu
hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun sokak köpeklerinin saldırısına uğradığından
şüpheleniliyor.Bünyan İlçesi Yenimahalle Gergeme mevkiinde...
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8 Yaşındaki Derviş Köpek Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti 1 0 0 0 Kayseri’nin Bünyan
ilçesinde dün evlerinin bahçesinde oynarken köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 8
yaşındaki çocuğun sokak köpeklerinin saldırısına uğradığından şüpheleniliyor. Bünyan İlçesi
Yenimahalle Gergeme mevkiinde dün meydana gelen olayda, ilkokul 2. sınıf öğrencisi Derviş
Boztaş okuldan çıktıktan sonra geldiği evinin bahçesinde bir köpeğin saldırısı sonucu hayatını
kaybetmişti. Çocuğa saldırdığından şüphelenilen ancak iple bağlı halde olan bahçedeki kurt
kırması köpek, belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile uyutularak incelenmek üzere
götürülmüştü. Acı olay sonrasında Boztaş ailesinin evinde hüzün hakim olurken, küçük
çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi. Derviş Boztaş’ın dayısı Uğur Boztekin, “Dedemiz 12
yıl önce vefat etti. Bilgi kirliliğine son verilmesini istiyoruz. Doğru köpek var olayın
içerisinde, kendi köpekleri de var doğrudur. Ancak kendi köpeklerinin yapabileceği bir şey

değil. Köpek cılız ve uysal bir köpek, insana saldırmayan bir köpek. Otopsi sonucunda her şey
ortaya çıkacak ve netleşecek” dedi. Olayı anlatan Boztekin, “O köpeğin tek başına
yapabilmesi imkansız. Yıllardır burada duran bir köpek, sahibini ısırmasını anlarım ama
sahibini parçalamasını anlamam. Ortada hiç görgü tanığı yok. Saat 15.00 civarında okuldan
dönüyormuş. Dayım, anneannemi arıyor ve Derviş’in gelmediğini söylemiş. Önce halasına
bakmışlar, dayım eşiyle ayrıldı. Şu zamana kadar elimizden geldiğince ilgilendik. O gün
kimsenin haberi olmamış. Arıyorlar, okuluna bakıyorlar, akşam 16.55 kapının önünde önce
montu zannediyorlar, montu kaldırdığında cesedi görüyor maalesef” diye konuştu. İlçede
başıboş köpeklerin grup halinde dolaşması dikkat çekerken, 8 yaşındaki Derviş Boztaş’ın
okulunda ise sessizlik hakim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10317.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Sigara Bir Madde Bağımlılığıdır
**Bugün genç, yaşlı hemen her kesimi yakından ilgilendiren bir konu ve konukla birlikteyiz.
Konuğumuz Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Apaydın konumuz, çağın bağımlılık yapan
hastalığı da diyebileceğimiz sigara. Bakalım sigarayı bırakmak için neler yapabiliriz, tedavi
imkânı var mı? Bu konulara ışık tutmaya gayret edeceğiz. Konuğumuza hoş geldiniz diyerek
sohbetimizi vakit kaybetmeden başlatalım.
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Sigara bir madde bağımlılığıdır 2 0 0 0 **Öncelikle size şu soruyu yönelterek başlamak
istiyorum Murat Bey, sigarayı bırakma yöntemlerinden bizlere bahsedebilir misiniz? Sigarayı
neler yaparak bırakabiliriz? Dünya’nın en kuvvetli bağımlılığı bir bebeğin annesine olan
bağımlılığıdır ve eğer bizler hepimiz annelerimizi bırakabildiysek sigarayı da bırakabiliriz.
Sigarayı bırakmak kararı vermek için insanların bilmesi gereken bazı şeyler var öncelikle
onlarla başlayalım. İnsanlar sigarayı bırakmaya öncelikle teşebbüs etmeleri lazım, bunun için
bilmeleri gereken ben bırakamam, ben yapamam işte ben sigara ile artık özdeşleşmişim yani
sigara benim bir parçam olmuş algısından kurtulmaları lazım. Daha önceki açıklamalarımızda
da söylemiştik sigara bir madde bağımlılığıdır, nikotin bir madde bağımlılığıdır ama
Dünya’nın en kuvvetli bağımlılığı değildir. Dünya’nın en kuvvetli bağımlılığı bir bebeğin
annesine olan bağımlılığıdır ve eğer bizler hepimiz annelerimizi bırakabildiysek sigarayı da
bırakabiliriz. Bu bakın çok önemli bu noktadan başlanması gerekiyor. Ondan sonra bilinmesi
gereken şey sigaranın aslında bir alışkanlık bir tiryakilik yâda bir tercih olmadığını sigaranın
bir madde bağımlılığı, fiziksel bir madde bağımlılığı yaptığını bilmek gerekiyor ve bununla
mücadele etmek için neler yapılması gerektiğini bilmek gerekiyor. Nikotinin oluşturduğu
madde bağımlılığı fiziksel bir bağımlılıktır. Nikotin açlığını, nikotin yoksunluğunu tedavi
edebilmek için tek ilaç nikotindir. Nikotin beyindeki o beyin sapındaki nikotin reseptörlerini,
nikotin kapılarını apregülasyon dediğimiz sayısını arttırarak etki gösterir. 20 gün içerisinde bu
bağımlılık tesis olur ve 20 günden sonra artık o sayısı artmış olan apregüle olmuş olan

kapıların nikotin kapılarının % 60 - %70’ini doyurmak için insanlar her iki saatte bir ortalama
nikotin almak ya da sigara içmek zorunda kalırlar. Eğer sigara içilmezse, nikotin alınmazsa
işte nikotin yoksunluğu dediğimiz, nikotin açlığı dediğimiz huzursuzluk, uykusuzluk,
ajitasyon, sinirlilik, titreme, çarpıntı, baş ağrısı gibi fiziksel ve ruhsal bir takım şikayetler
yaşamaya başlarlar bu bir aslında hastalık halidir. Fiziksel bağımlılığın tezahürü şu şekilde
ortaya çıkar, işte akşam saat 9’da 10’da insanlar eve geldiklerinde canları sigara istediğinde
üstlerini başlarını yoklarlar sigara yok, masaya çekmeceye şuraya, buraya bakarlar sigara yok,
düşünürler aşağıda bakkal vs. hepsi kapalı işte arabaya binip, gecenin saat onunda, on ikisinde
sigara alınıyorsa ki alınır, bu sigaranın oluşturduğu fiziksel bir madde bağımlılığının
göstergesidir, neden çünkü bu bir hastalık halidir. Nikotin açlığını, nikotin yoksunluğunu
tedavi edebilmek için tek ilaç nikotindir. Biz bu bağımlılığı tedavi edebilmek için demin
söylediğim nikotin reseptörlerinin yani kapılarının sayısını azaltmaya çalışıyoruz, yapılması
gereken insanlarla nikotin arasındaki teması koparıp ortalama 2-3 ay gibi bir süre de o sayısı
artmış olan patlamış olan nikotin reseptörlerini, kapılarını normal olması gereken sayıya
seviyeye düşmesini sağlamak beklemek. Ama tabi burada insanla nikotini birbirinden
ayırdığımız zaman bu nikotin açlığına nasıl dayanılacak temel sorun da bu, bunun için işte
bizim kullandığımız iki tane yöntem var. Birincisinde diyoruz ki nikotini sigaradan böyle
kova kova, boca boca almayın biz size az az idare edecek miktarda nikotin temin edelim işte,
nikotin sakızı, nikotin bandı, nikotin spreyi bu işe yarıyor. Birde direk beyin etkili bazı ilaçlar
var kullandığımız bunlarda ortalama bu 2-3 aylık süre zarfında insanların mümkün olduğu
kadar nikotin açlığını yaşatmamaya çalışıyorlar. Ancak, biz bu ilaçları yöntemleri birlikte ya
da kombine kullansak dahi başarı şansımız maalesef %100 olmuyor her zaman sebep çünkü
sigaranın oluşturduğu sadece fiziksel bazı bağımlılık yok birde biliyorsunuz psikolojik
bağımlılık var psikolojik bağımlılığın dayandığı birçok temel var. Ama iki tanesi çok önemli,
bir tanesi davranış bağımlılığı, halk arasında el, ağız alışkanlığı dediğimiz hadise, diğeri de
eşleştirmeler. İşte gündelik hayatımızı işgal eden bazı duygu durumları ile ya da başka bazı
otomatik hareketlerle sigaranın eşleştirilmesi bu iki durum yani, el, ağız alışkanlığı,
eşleştirmelerden oluşan psikolojik bağımlılığın üstesinden gelebilmek için kullanılabilecek
herhangi bir ilaç maalesef yok. **El, ağız alışkanlığı derken Murat Bey mesela çayın yanında
sigara ya da kahvenin yanında sigara vs. gibi eşleştirmeler değil mi? **Sigarayı eğer tütünü
üretildiği yerden alıp kurutup, kıyıp tütün yaprağını kâğıda sarıp tüketecek ve bu şekilde
içecek olsak 50 sene boyunca içsek bile madde bağımlısı yani fiziksel bağımlı olma riskimiz
ihtimalimiz yok denecek kadar az. Şöyle eşleştirmeler dediğim gibi gündelik hayatımızı işgal
eden bazı duygu durumları ile ya da başka bazı otomatik hareketlerle sigaranın eşleştirilmesi
neler bunlar? Çok canım sıkıldı ver bir sigara, sinirlendin yak bir sigara, çay geldi, kahve gitti
yak bir sigara aslında ortada herhangi bir nikotin açlığı ya da ihtiyacı yok, ya ne var bizim
eşleştirmelerimiz var. Burada kullanılması gereken nedir? Üstesinden gelebilmek için ‘’
İrade’’ ama nasıl bir irade değil mi? Bu irade madem benim içimdeydi şimdiye kadar niye
kullanamıyorum veya milyonlarca insan sigarayı bırakmak istiyor bu iradeyi neden
kullanamıyor? İşte işin tamda püf noktası burada Selda Hanım, sigarayı bırakmak, sigara ile
mücadele etmek isteyenlerin bilmesi gereken ama bilmedikleri hatta sigara içen herkesin
bilmesi gereken ama bilmedikleri kişiye ve iradeye ait olmazsa olmaz iki tane özellik var.
Birincisi ve en önemlisi bana ait olan irade, ne demek bana ait olan irade sigaraya başlarken
ya da sigaraya bağımlı olurken ki irade bana ait değimliydi, değildi. Nikotinin doğal emilimi
ve doğal bağımlılık yapma süreci gerçekten çok kısıtlı. Sigarayı eğer tütünü üretildiği yerden
alıp kurutup, kıyıp tütün yaprağını kâğıda sarıp tüketecek ve bu şekilde içecek olsak 50 sene
boyunca içsek bile madde bağımlısı yani fiziksel bağımlı olma riskimiz ihtimalimiz yok
denecek kadar az. Çünkü nikotinin doğal emilimi ve doğal bağımlılık yapma süreci gerçekten
çok kısıtlı. Ancak endüstri böyle yapmıyor sigara üreticisi ne yapıyor? Alıyor tütünün
yaprağını kurutup, kıyıp kâğıda sarmadan hemen önce tütün kokteyli denilen bir sosun

içerisinde bir müddet bekletiyor. Buradaki en önemli maddelerden bir tanesi amonyak
kimyası diye bir şey var kullandıkları bunu kasten bilerek kullanıyorlar, ne yapıyor amonyak
nikotinin akciğerlerden kana, kandan da beyine 200 kat daha hızlı ve daha fazla miktarda
geçmesini temin ediyor. Biz bunu biliyor muyuz sigara içen insanlar olarak. Bilsek şöyle bir
şey dememiz gerekiyor işte bunu öğrendiğimiz gün ben bunu sadece tütün tükettiğim için
veya kendi imkânlarım ve kendi irademle tütün tükettiğim için bunun esiri oluyorum diyemez
insanlar, 1985 senesine kadar Amerika’da on tane büyük tütün endüstrisi patronu yüksek
mahkeme huzurunda İncil’e el basarak, çıkıp yemin ederek dediler ki biz böyle bir sonucu
bilmiyoruz, yani amonyak kimyasının, nikotin bağımlılığını arttırdığını, nikotinin fiziksel
bağımlılığını ortaya çıkardığını, hızlandırdığını bilmiyoruz diye inkâr ettiler. 1985’te ünlü bir
tütün firmasının baş kimyageri Dr. Wagın halen yaşıyor kendisi hayatta bütün Dünya’yı bu
amaçla dolaşıyor duyduğu vicdan azabına dayanamayarak firması ve şirketi ile yaptığı gizlilik
anlaşmasını ihlal edecek bir şekilde yüksek mahkeme huzurunda itiraf etti dedi ki biz
yaptığımız hayvan deneyleri neticesinde amonyak’ın, nikotinin fiziksel bağımlılığını 200 kat
daha hızlandırdığını ve arttırdığını tespit ettik onun içinde bilerek tütün kokteylinde, tütün
sosunda bunu kullanıyoruz insanları hızlı ve ağır derecede bağımlı hale getiriyoruz diye itiraf
etti. O günden, bu güne açın interneti tütün sorumluluk davaları diye araştırın binlerce tütün
sorumluluk davası ABD’de sonuçlanmıştır. Milyonlarca dolar tazminat talepleri ile üstelikte
tütün firmalarının endüstrinin bizde ya da Avrupa’da uygulandığı gibi işte paketlerin üzerine
‘’Sigara Sağlığa Zararlıdır’’ uyarıları veya bağımlılık yapar uyarıları yazmalarına rağmen
onların savunmasında efendim biz bunu yazıyoruz zaten insanlar bunu biliyorlar, bilerek bu
tütünü tüketiyorlar. Bunu bilmek bir şey ifade etmiyor. Dünya’nın herhangi bir yerinde bir
gıda üreticisi ben şöyle bir şey ürettim, bunun içerisinde ne olduğunu, neden koyduğunu, ne
kadar koyduğumu ben ibraz ve beyan etmiyorum ve bunu insanların tüketimine sunuyorum.
Ne var bunun içerisinde ben bilmiyorum. Bu Dünya’nın hiçbir yerinde olmaması gereken bir
ticari hile ve tütünle mücadelede de aslında bu noktadan hareket etmek ve bu hileyi
sonlandırmak gerekir. Çok yakın bir zamanda ABD’de çıkacak bir yasa ile artık tütün
endüstrisi üreticiler sigara paketlerinin içerisindeki ürüne ne kattılar ne kadar kattılarsa ve ne
amaçla kattılarsa bunu ibraz etmek mecburiyetinde kalacaklar bunu ibraz etmeleri de
yetmeyecek ‘’Amerikan Gıda Endüstrisinin’’ bunlara satış ruhsatı verebilmesi için bağımsız
laboratuarlardan teyit ettirelecek doğruluğu aynı zamanda yapılan tetkikler neticesinde insan
sağlığına zararlı olmadığına dair kati kesin raporlar verildikten sonra ancak bunlar tüketilecek.
2020’li yıllarda ABD’den başlamak üzere bütün Dünya’da bu ürünler artık bu şekilde
satılamayacak. Amerika Birleşik Devletlerinde sigara nedeni ile yakınlarını kaybeden insanlar
kanser, koah, kalp krizi nedeni ile felç olan, inme inen, yaralı kalan, mağdur olan, malul olan
insanlar milyonlarca dolar tazminat alıyorlar, biz niye almıyoruz? 1996 yılında çıkarılan 4207
sayılı ‘’Tütünle Mücadele Yasasının’’ 2007’de 5727 sayılı yasa ile revize edilmesi ile 2008
Ocak ayından itibaren Ulusal Tütün Kontrol Programı dâhilinde tütünle mücadele edilmesi
ülkede tütünle mücadele konusunda bir algı ve farkındalık oluşturup, sonuç getirmeye başladı
bu hissedilir bir şekilde karşımıza çıkıyor, ama daha kat edecek çok mesafemiz var. **Peki,
hocam siz sigara kullanıyor musunuz yâda ne kadar süre kullandınız? Evet, kullandım
yaklaşık 20 sene. **20 sene kullandıktan sonra bıraktınız, yani siz 20 yıllık sigara tiryakisi
olarak sigarayı bırakabiliyorsanız, herkes bırakabilir o zaman doğrumu? Bakın benim
hastalarıma ve insanlara özellikle sürekli onları motive etmek için söylediğim konu şudur.
İhtiyacı olan herkes, özelliklede zorda olanlar bırakıyor. Sigara içen herkes çok zorda,
doktorlar ve sağlık sistemi sigara içen insanlara karşı değil, biz sigaranın bi zatihi kendisine
karşıyız. Bizim vazifemiz yaptığımız çalışmalar sigaranın az evvel söylediğim ülkemize ve
insanlarımıza zulmü ortadan kaldırmak yoksa düşüne biliyor musunuz bugün gerçekten halk
sağlığı problemi olarak katlanılamaz bir noktaya gelmiştir sigaranın ülkeye yüklediği şey.
Başka hiçbir maddenin yâda hastalığın bu denli büyük bir ulusal hastalık yükü yoktur.

Yapılan bütün çalışmalar bunu gösteriyor. ** Hocam şöyle toparlayacak olursak son olarak
neler söylemek istersiniz? Özellikle şu kış günlerinde vatandaşlarımıza şu yasa konusunu bir
kez daha hatırlatmak istiyorum 4207 sayılı yasa insanların algısında işte sigara yasağı yasası
olarak durmakta bu kesinlikle yanlış. Bu yasa sigara yasağı yasası değildir. Bu yasa
insanların, temiz hava soluyabilme hakkını koruma yasasıdır. İnsanların temiz gıda tüketme
hakkı nasıl kutsalsa, temiz hava soluma hakkı da o kadar kutsaldır ve devlet bunu garanti
altına almalıdır ki görevini yapmıştır devlet, vatandaşlarında buna sahip çıkması gerekir.
Söyleşi: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10318.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Fenerbahçe’ye Avrupa Engeli
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Kayseri’de öğrencilerle
yaptığı söyleşide, "Futbol alanında Fenerbahçe’ye Avrupa’da engel konuldu" dedi.Bu akşam
oynanacak Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor karşılaşması...
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Fenerbahçe'ye Avrupa Engeli 3 0 0 0 Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü
Mahmut Uslu, Kayseri’de öğrencilerle yaptığı söyleşide, "Futbol alanında Fenerbahçe’ye
Avrupa’da engel konuldu" dedi. Bu akşam oynanacak Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor
karşılaşması için Kayseri’ye gelen Fenerbahçeli futbolcular ve yönetici Mahmut Uslu,
öğrencilerle söyleşi yaptı. Kayseri’de bir özel okulda düzenlenen söyleşiye, Fenerbahçe
Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Fenerbahçeli futbolcular Bekir
İrtegün ve Webo katıldı. Söyleşi öncesi konuşma yapan Mahmut Uslu, futbol alanında
Fenerbahçe’ye Avrupa’da engel konulduğunu söyleyerek, içinde bulundukları bu durumdan
aklanacaklarını ifade etti. Fenerbahçe Kulübü’nün Anadolu’nun yıldız takımı olduğunu
belirten Uslu, “Fenerbahçe Anadoluluların bir araya getirdiği bir kulüp ve ilk Fenerbahçe
tüzüğünün ikinci maddesi ne biliyor musunuz; O dönemde İstiklal Savaşı var ve amacı da
İstiklal savaşında Türk Ordusuna asker yetiştirmek. Şu anda 9 branşımız var. Hepsinde de
Türkiye’de başarılı oluyoruz. Avrupa’da bize 3 Temmuz’dan sonra engel oldular
biliyorsunuz. İnşallah onlardan da aklanacağız. Diğer bütün branşlarda da, Avrupa‘da başarılı
oluyoruz. Sizin tuttuğunuz takım hakikaten Türkiye’nin yıldızı, takımınıza destek ve üye
olun. Gelin hep beraber bu kulübü yürütelim” şeklinde konuştu. Söyleşide öğrencilerin yoğun
ilgisiyle karşılaşan Webo ise “Atatürk’ün buraya gelişinin 95. yıl dönümünde burada
olmaktan mutluyuz. Biz bir ailenin parçalarıyız ve şimdi bu ülkenin geleceği olan siz
gençlerde bir arada olmak gurur verici. Umarım Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu hep beraber
yaşarız” dedi. Öğrencilerin eğitimlerini en başarılı şekilde tamamlaması gerektiğini söyleyen
Bekir İrtegün, “Sizlerin heyecanını görmek bizleri de heyecanlandırıyor. Öğrencilere
söylenecek ilk şey okullarında başarılı olmalarıdır. Spor yapmak ve futbol oynamaktan ziyade
ilk yapmanız gereken eğitiminizi en iyi şekilde tamamlamanız gerekiyor. Sizlerle olmak çok
güzel. Burada bulunmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere forma ve top imzalayan Fenerbahçeli futbolcular, etkinliğin ardından okuldan
ayrılarak maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10319.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Erciyes Üniversitesi’nde Türk Müziği Ziyafeti
Erciyes Üniversitesi Kültür-Sanat Komisyonu tarafından Türk Müziği Konseri
düzenlendi.Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen konser öğretim
üyeleri ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.Solist Ömür...

19 Aralık 2014 Cuma 13:41

19 Aralık 2014 Cuma 13:41 Bu haber 142 kez okundu. Erciyes Üniversitesi'nde Türk Müziği
Ziyafeti 2 0 0 0 Erciyes Üniversitesi Kültür-Sanat Komisyonu tarafından Türk Müziği
Konseri düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen konser
öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Solist Ömür Teyinman Abak
tarafından seslendirilen Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan konserde Udi Mithat
Çömlekçi, Neyzen Muhammed Ceylan ve Kanunda Murat Can sahne aldı. Müzik severlerin
unutulmaz dakikalar yaşadığı konser Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin
Keleştemur tarafından sanatkarlara plaket ve hediye sunumu ile sonlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10320.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri Şeker’in Serasında Domates Hasadına
Başlandı
Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde oluşturulan 10 bin metrekare tam kontrollü cam serada
topraksız ortamda 2014 yılı kampanya döneminde dikilen 24 bin sertifikalı fideden domates
hasadına başlandı.Hindistan cevizi liflerinden elde edilen, içine...

19 Aralık 2014 Cuma 13:47

Kayseri Şeker'in Serasında Domates Hasadına Başlandı 2 0 0 0 Kayseri Şeker Fabrikası
arazisinde oluşturulan 10 bin metrekare tam kontrollü cam serada topraksız ortamda 2014 yılı
kampanya döneminde dikilen 24 bin sertifikalı fideden domates hasadına başlandı. Hindistan
cevizi liflerinden elde edilen, içine makro ve mikro elementler eklenerek, Cocopeat
kullanılarak yetiştirilen, organik besleyici değere sahip olan domateslerin çiçek döneminde
döllenmesinin sera içerisindeki arılar vasıtasıyla yapılmakta olduğu belirtildi. Seramis
markası ile tüketiciye doğal lezzet aroması ile sunulan domatesten yılda 300-350 ton
civarında
domates
üretimi
elde
edilmesi
hedefleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10321.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kaliteli Meyve-Sebze İçin Büyükşehir Devrede
Büyükşehir Belediyesi, Meyve-Sebze Hali’ndeki mal kalitesinin düzeltilmesi için harekete
geçti. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ve Pazarcılar Odası ile yapılan toplantının ardından da
Hal Kompleksindeki komisyoncularla bir araya gelindi.Büyükşehir...

19 Aralık 2014 Cuma 13:49
Kaliteli Meyve-sebze İçin Büyükşehir Devrede 3 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi, Meyve-Sebze
Hali’ndeki mal kalitesinin düzeltilmesi için harekete geçti. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği
ve Pazarcılar Odası ile yapılan toplantının ardından da Hal Kompleksindeki komisyoncularla
bir araya gelindi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi, Hal Kompleksinde
bir toplantı yaptı. Toplantıya Kayseri Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Kemal Altıntop ve esnaflar katıldı. Toplantıda öncelikle yeni hal
kompleksinin hayırlı olması temennisinde bulunan Ali Çelebi, "Hal Kompleksimiz
Türkiye’nin en güzel hali oldu. Sayın Başkanımız Mehmet Özhaseki, hiçbir esnaf grubunu
mağdur etmediği gibi sizi de mağdur etmedi" dedi. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nde
Pazarcılar Odası’nın da katılımıyla bir toplantı yaptıklarını ve bazı kararlar aldıklarını ifade
eden Daire Başkanı Çelebi, "Yılbaşından itibaren Hal Kompleksindeki tüm malların alt ve
üstünün aynı kalitede olması gerekecek. Bir kasanın altı kalitesiz üstü kaliteli olmayacak.
Buna uymayan için 2 bin 240 TL ceza var. Amaç ceza yazmak değil, bu durumun
düzeltilmesi. Yılbaşından sonra denetime başlayacağız. Amacımız hemşehrilerimizin daha
kaliteli meyve sebze yemesidir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10322.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kto Başkanvekili Ferhat Akmermer:
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Ferhat Akmermer, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında açıkladığı
eylem planını değerlendirdi.Başbakanımız Davutoğlu’nun Türkiye’nin...
19 Aralık 2014 Cuma 13:52

Kto Başkanvekili Ferhat Akmermer: 2 0 0 0 Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanvekili Ferhat Akmermer, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 10. Kalkınma Planı
Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında açıkladığı eylem planını değerlendirdi.
Başbakanımız Davutoğlu’nun Türkiye’nin büyüme rakamlarıyla ilgili olarak yaptığı
açıklamaları desteklediklerini ifade eden Akmermer, “Son büyüme rakamları ve ihracata
dayalı nitelikli büyüme konularında Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamaları önemli
buluyoruz. Türk ekonomisinin yönetimi ve gelişmesinde, ilkeli tutumunun sürdürüleceği
Başbakan’ın sözlerinden anlaşılmaktadır" dedi. Türk ekonomisinin önceki gün Rusya’da
yaşanan çalkantı gibi bir olayla karşılaşmayacağına olan inançlarının tam olduğunu
vurgulayan Akmermer, “Rusya’da yaşanan mali çalkantı örneği gibi bir durumun Türkiye’de
yaşanmasını muhtemel görmüyoruz. Hükümetin aldığı ve alacağı önlemlerin yanı sıra Merkez
Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası da bunun göstergesidir” diye konuştu. Akmermer
açıklamasını şöyle sürdürdü: “Başbakanımızın açıkladığı makro alanları ilgilendiren planın;
üretimde verimlilik, yurt içi tasarruf, İstanbul finans merkezi, kamu harcamaları, kamu
gelirlerinde kalite, iş ve yatırım geliştirme, istatistiki bilgi ve kayıt dışı ekonomi azaltılması
programı adı altında belirlenen çeşitli ana başlıklarda toplandığını görmekteyiz. Dış
pazarlardaki dağıtım kanallarına doğrudan erişim amacıyla özellikle yüksek teknolojili
sektörlerde faaliyet gösteren yabancı şirket ve markaların satın alınmasının desteklenmesi
konusundaki kararlar da ihracat kapasitesinin artırılması ve dış ticaret hacminin büyümesi
bakımından önemlidir. Bu bağlamda, KOBİ’lerin kurumsallaşmasına yapılacak katkılar
noktasında irade beyanı da bizleri memnun etmiştir. Sanayi bölgelerinin teknolojik
donanımlarının ve teknoloji geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve küçük ölçekli
işletmelere yönelik ürün tasarımının, çeşitlendirilmesinin ve markalaşmanın
destekleneceğinin ortaya konması Türk ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Sayın
Başbakanımız Davutoğlu’nun eylem planlarına ilişkin yaptığı açıklamaların zamanlaması da
iyi seçilmiş olarak görünmektedir. Rusya’da yaşanan ekonomik gelişmelerin diğer ülkelere
yapacağı etki düşünüldüğünde kararların hızla alınması ve uygulanmasındaki irade piyasalar
için
olumlu
yönde
mesaj
olarak
algılanabilir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10323.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Hollanda Gübre Ve İlaç Firması Yetkililerinden
Boğazlıyan Şeker’e Ziyaret Hollanda da çiftçi kooperatifi ve tarım
sektörünün önde kuruluşlarından olan 17 bin 500 üyesi ve 3 bin 400 çalışanı olan Agrifirm
Gübre ve ilaç Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ton Loman ve beraberindeki heyet
Boğazlıyan Şeker tesislerinde...

19 Aralık 2014 Cuma 13:55

Hollanda Gübre Ve İlaç Firması Yetkililerinden Boğazlıyan Şeker'e Ziyaret 3 0 0 0 Hollanda
da çiftçi kooperatifi ve tarım sektörünün önde kuruluşlarından olan 17 bin 500 üyesi ve 3 bin
400 çalışanı olan Agrifirm Gübre ve ilaç Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ton Loman ve
beraberindeki heyet Boğazlıyan Şeker tesislerinde incelemelerde bulundu. 2,5 milyar Euro
cirosu ile Avrupa’da tarım sektörünün öncülerinden olan Agrifirm Gübre ve ilaç Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Ton Loman Hollanda da pancar çiftçilerinin tarımsal ilaçları ile
gübre ihtiyaçlarını karşılamakta olduklarını, Türk çiftçisine de hizmet vermek için çeşitli
kooperatif ve firmalarla görüşmeler yapmak üzere ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.
Agrifirm Gübre ve ilaç Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan ve diğer yöneticilerinin,
Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve entegre tesisini ziyaretinde Ziraat Müdürü Hulusi Yüksel
tarafından bilgilendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10324.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişinin 95. Yıldönümü
Kutlandı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 95. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle
kutlandı. Etkinlikte ayrıca 2 öğrencinin tuttuğu pankartta Osmanlıca ‘Hoşgeldiniz’ yazısı
dikkat çekti.Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye...

19 Aralık 2014 Cuma 14:07

Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 95. Yıldönümü Kutlandı 2 0 0 0 Mustafa Kemal Atatürk’ün
Kayseri’ye gelişinin 95. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte ayrıca 2
öğrencinin tuttuğu pankartta Osmanlıca ‘Hoşgeldiniz’ yazısı dikkat çekti. Mustafa Kemal
Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 95. Yıldönümü nedeniyle önce Cumhuriyet Meydanında
bulunan Atatürk anıtı önünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Emin
Avcı, Garnizon Komutan Ali Demiral, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, daire müdürleri, rütbeli askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen programda Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Ardından törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, günün
önemini anlatan konuşma yaptı. Başkan Özhaseki, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün, bundan 95 yıl önce Kayseri’ye gelişini hatırlamak ve kutlamak için bir
araya geldik. Bu gibi anma ve kutlamalar tarihi hatırlama imkanı veriyor. Biz tarih
konusunda, tarihte yaşanmış acı hatıralar konusunda yeterli miktarda tefekkür edersek eğer,
tarihin tekerrür etmesine fırsat vermeyiz; yanlışlara, hatalara düşmeme noktasında uyanık
oluruz" dedi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programın sona ermesinin ardından tören
Atatürk evinde devam etti. Atatürk evindeki programda 2 öğrencinin tuttuğu pankartta
Osmanlıca ‘Hoşgeldiniz’ yazısı dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca temsili olarak Mustafa Kemal

Atatürk’ün Kayseri’ye gelişi canlandırıldı. Daha sonra Kayserili ressam Hasan Gürpınar
Atatürk’ün portesini çizdi. Ardından programa katılanlar Atatürk evinde açılan sergiyi ziyaret
ederek, program sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10325.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Fenerbahçe Kayseri’den Milyonlarla Dönecek
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçı öncesinde Kayseri’de düzenlenen Fenerbahçe
Spor Kulübü’nün gecesine Kayserililerin ilgisi yoğun olurken, gecede temsilci üyelik ve
kongre üyelikleri için 650 kişinin başvurusunun alındığı…

19 Aralık 2014 Cuma 14:34
Fenerbahçe Kayseri'den Milyonlarla Dönecek 2 0 0 0 Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor
maçı öncesinde Kayseri’de düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü’nün gecesine Kayserililerin
ilgisi yoğun olurken, gecede temsilci üyelik ve kongre üyelikleri için 650 kişinin
başvurusunun alındığı öğrenildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Kayseri Şube Başkanı Ahmet Ersin
Yaşar, yaptığı açıklamasında, gerçekleştirilen geceye katılanlardan yaklaşık 650 Fenerbahçe
taraftarının müracaatlarının alındığını belirterek, "Aziz Yıldırım başkanlığında Kayseri’de
coşkulu bir gün yaşadık. Organizasyonu yapılan geceye 650 Fenerbahçe taraftarımız katıldı.
Gerçekleştirilen gecede ayrıca, temsilci üyelik ve kongre üyelikleri için müracaatlar toplandı.
Müracaatların sonunda merkezimiz tarafından yapılacak değerlendirme ile temsilcilik veya
kongre üyelikleri neticelenecek" dedi. Fenerbahçe temsilciliği için 2 bin TL temsilcilik
müracaatı ücreti alınacağı, kongre üyeliği için ise kişi başı 10 bin TL toplanılacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10326.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Emniyetten Ehliyet Açıklaması Son zamanlarda basın ve yayın
organlarında sürücü kursunu başarı ile bitirip aldıkları sertifikaları 31.12.2014 tarihine kadar
sürücü belgesi ile değiştirmeyen vatandaşlarımızın ellerinde bulunan sertifikalarının
geçerliliğinin sona ereceği şeklindeki söylentilere Emniyetten açıklama geldi.

19 Aralık 2014 Cuma 14:50

EMNİYETTEN EHLİYET AÇIKLAMASI 2 0 0 0 Emniyetten yapılan yazılı açıklamada şu
ifadelere yer verildi. ''Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği 29.05.2013 tarih ve
28661 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 45 inci
maddesinde “Kursu başarı ile bitiren kursiyerler almış oldukları sertifikalarını sınıfına uyan
sürücü belgesi ile değiştirilmek üzere en geç iki yıl içinde tescil kuruluşuna başvururlar.
Süresi içinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona
erer.” hükmü yer almaktadır. Geçmiş dönem sertifikalarının geçerlilik süresi başlıklı Geçici
madde 2’ de; Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde sürücü belgesine dönüştürülür,
süresi içinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer
hükmü yer almaktadır. Yukarıda yönetmelik hükümlerinde belirtildiği üzere 29/05/2013
tarihinden önce alınmış sürücü sertifikalarının 29/05/2015 tarihine kadar sınıfına uyan sürücü
belgesi ile değiştirilebileceği, 29/05/2013 tarihinden sonra alınan sürücü sertifikalarının ise
sertifika tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmesi
gerektiğinden sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona
erecektir'' MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10327.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Karayel'den Dolandırıcı Uyarısı
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda
vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyardı.

19 Aralık 2014 Cuma 15:18

KARAYEL'DEN DOLANDIRICI UYARISI 3 10 0 0 Yaşar Karayel yaptığı duyuruda
kendisinin adının kullanarak bazı iş adamları ve sanayicilerden para talep edildiğini
söyleyerek kimsenin bu dolandırıcılara alet olamaması konusunda ricada bulundu. Karayel
yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ’’Benim adım ve görevim kullanılarak bazı
sanayicilerimiz, işadamlarımız ve dostlarımdan telefon ile yardım bahanesiyle para isteyerek
sahtekârlık ve dolandırıcılık teşebbüsünde bulunanların olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan
telefon ve ses kayıtları emniyetçe tespit edilmiş olup takibi yapılmaktadır. Bizim adımızı
kullanan bu sahtekârlara karşı eş dost ve hemşerilerimin duyarlı olmalarını rica ediyorum’’
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10328.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Yüksek Ateş Havale Nedeni Olabilir
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İsa Üzüm, çocuklarda
görülen yüksek ateşin havale riskini ortaya çıkarabileceğini söyledi.Ateşi, vücut ısısının
artması biçiminde tanımlayan Kayseri Özel Tekden Hastanesi...

19 Aralık 2014 Cuma 15:10

19 Aralık 2014 Cuma 15:10 Bu haber 183 kez okundu. Yüksek Ateş Havale Nedeni Olabilir 2
0 0 0 Kayseri Özel Tekden Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İsa Üzüm,
çocuklarda görülen yüksek ateşin havale riskini ortaya çıkarabileceğini söyledi. Ateşi, vücut
ısısının artması biçiminde tanımlayan Kayseri Özel Tekden Hastanesi Çocuk Hastalıkları
Uzmanı Uzm. Dr. İsa Üzüm, yüksek ateşin havale riskini ortaya çıkardığına dikkat çekti. Ateş
ölçmenin koltuk ile dilaltı, kulaktan ve popodan olmak üzere değişik yöntemleri olduğunu
belirten Uzm. Dr. İsa Üzüm, “Popodan ve kulaktan ölçülen ateş 38, koltuk altından ölçülen
ateş de 37.5 derecenin üzerinde ise bu çocuklara ‘ateşli çocuk’ diyoruz. Bunlardan birini
ölçmek yeterlidir ve elle ateş ölçmek doğru değildir.” dedi. 7 YAŞINA KADAR RİSKLİ
Ateşin, 7 yaşına kadar havale riski oluşturduğunu söyleyen Uzm. Dr. İsa Üzüm, ateşin
nedenlerini; sık olarak boğaz, kulak, idrar yolu ve üst solunum yolu gibi enfeksiyonlar,
nadiren de menenjit, sepsis, malignensi ve romatizmal hastalıklar sıraladı. Uzm. Dr. İsa
Üzüm, ailenin sağlık kuruluşuna gelmeden alacağı önlemlere dair şunları söyledi: “Aile önce
ateşi ölçmeli. Eğer, ateş yüksek ise ateş düşürücü şurup verilmeli. 37.5 gibi basit bir ateş varsa
soğuk uygulama yapmaya gerek yok. Ancak ateş 38 derece ise ve çocukta genel durum
bozukluğu var ise önce çocuğun üzeri inceltilmeli, sonra da soğuk uygulama yapılmalıdır.
Soğuk uygulama, çeşme suyu ile ıslatılmış bezleri, koltuk altına, alnına, kasıklarına, göğsüne
koymak şeklinde olmalıdır. Ateş düşmekle beraber yarım saat içinde çocuk kendine gelmeye
başlamışsa endişelenecek bir durum yoktur. Fakat ateşte düşme görülmüyorsa ateş
düşürücüyü evde vermekle beraber en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. ” ATEŞ
ÖLÇER VE ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ŞART Çocuk bulunan evlerde mutlaka ateş düşürücü ve
ateş ölçer bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. İsa Üzüm, ateş durumunda
ailelerin yaptığı en bariz hataları, çocuğa antibiyotik içerikli ilaçlar içirmek, sağlık kuruluşuna
gelmeden önce ateş düşürücü vermemek, miktar olarak yanlış ölçekte ateş düşürücü vermek
şeklinde özetledi. Uzm. Dr. İsa Üzüm, “Bununla birlikte ateşli çocuklarda üşüme ve titreme
olduğu için üzerinin çokça örtülmesi de en yaygın yapılan hatalardandır.” ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10329.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Jandarma 188 Karton Kaçak Sigara Ele
Geçirdi
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 188 karton kaçak sigara ele
geçirildi.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar Mahallesi’nde yapılan
çalışmalarda bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında arama...

19 Aralık 2014 Cuma 15:07

Jandarma 188 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirdi 3 0 0 0 Kayseri’de jandarma ekipleri
tarafından yapılan operasyonda 188 karton kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre
Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda bir yolcu otobüsünün
bagaj kısmında arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda Ş.A.’ya ait olan valizde 188
karton kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Ş.A.’nın hakkında yapılan soruşturma sonrasında
serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10330.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Melikgazi’de Yenilenebilir Enerji
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin yenilenebilir
enerji ile ilgili projelerini uygulamaya geçireceklerini çünkü enerji konusunun Türkiye
Bütçesinin de büyük bir pay oluşturduğunu enerji ithalinin...

19 Aralık 2014 Cuma 14:58

Melikgazi'de Yenilenebilir Enerji 2 0 0 Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediyesi’nin yenilenebilir enerji ile ilgili projelerini uygulamaya geçireceklerini
çünkü enerji konusunun Türkiye Bütçesinin de büyük bir pay oluşturduğunu enerji ithalinin
fazla olduğunu bildirdi. Melikgazi Belediyesi’nin, sadece başlangıç projeleriyle yılda 5
milyon TL’lik tasarruf sağlayabileceğini, bu durum genele yansıtıldığında ise Türkiye’nin

enerji konusunda dışa bağımlılığının azalacağını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediyesi olarak, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda
uzun süredir projeler hazırladıklarını, “Enerji Yönetim Kurulu’nu oluşturarak, “Enerji
Bürosu”nu kurduklarını belirtti. Üretirken kirletmemenin çağımızın en önemli meselesi
olduğunun ve özelikle kamu kurum ve kuruluşlar ile kurumsallaşmış büyük şirketler eko
sistemine geçmesi gerektiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi. “En önemli hedefimiz olarak ilk beş yıl içinde binalarımızın da
yenilenebilir enerji kullanacağımız özendirici ve katılımcı projeler üretmektir. Sonuç itibari
ile CO2 oranını yüzde olarak azaltacağız. Dolayısı ile çevreci bir belediye olduğumuzu bir
kez daha tescillemiş olacağız. Belediye olarak “Pozitif enerjili bina projesini” yaşama
geçireceğiz. Projelerin tamamının gerçekleştirilmesi ile elektrik, doğalgaz, kömür, mazot
tasarrufu sağlanacaktır. Bunun maddi karşılığı ise milli bütçe kalacak ve ithal enerjimiz
azalacaktır. Çevresel açıdan baktığımızda CO2 emisyonu engellenecektir. Bütün bu
projelerimiz, eylemlerimiz, insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması
içindir. Çünkü bu çevre ve bize miras değil torunlarımızın emanetidir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10331.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

- İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu:
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ‘Yarın Sizdeyiz Projesi’ çerçevesinde Göç
ailesini ziyaret etti.Baba Ayhan Göç tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu, Burhan dinçbal İköğretim...

19 Aralık 2014 Cuma 14:50

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: 2 0 0 İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu, ‘Yarın Sizdeyiz Projesi’ çerçevesinde Göç ailesini ziyaret etti. Baba Ayhan Göç
tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Burhan dinçbal
İköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Gizem ve 3. sınıf öğrencisi Muammer ile sohbet etti. İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Yavrularımızı görmek ve onları ev ortamında
görmek bizi mutlu ediyor. Bizi görünce de onlar da mutlu oluyordur. Bu aidiyet duygusunu ve
yakınlık duygusunu geliştiren bir süreç olsa gerek diye düşünüyorum” dedi. Çandıroğlu,
“Bizim projemizin temel amacı bu zaten. Bu ev ziyaretlerinde bizim desteğimizi belirtmektir.
Bu gün de Emre ile birlikteydik, doktor olmak istiyormuş. Bizim devlet kurumları ile okul
ortamının aile ortamının bir arada bulunması gerektiği, eğimin temel sacayağı olduğunu
söylüyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ziyaretlerden başka çok fazla imkanımız yok.
Çocuklarımızın geleceği için bu ziyaretleri önemsiyoruz. Okul müdürlerimiz ve öğretmen
arkadaşlarımıza da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. İl Milli
Eğitim Müdürü’nü, okul müdürünü ve sınıf öğretmenini evde ağırlamaktan mutluluk

duyduğunu söyleyen Gizem Göç, “Güzel bir duygu hem aile hem okul ortamı tek bir çatı
altında
olduğu
için
mutlu
hissediyorum”
ifadesinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10332.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Çocuklarda ’Geniz Etine’ Dikkat
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Mehmet Aykut, geniz etinin çocukların
eğitimini olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Aptal yüzlü, sürekli ağzı açık, sürekli ağızdan
nefes alıp veren, çenesi gelişmemiş, alt çenesi küçük, anlamsız...

19 Aralık 2014 Cuma 15:24

Çocuklarda 'geniz Etine' Dikkat 3 0 0 0 Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Mehmet
Aykut, geniz etinin çocukların eğitimini olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Aptal yüzlü,
sürekli ağzı açık, sürekli ağızdan nefes alıp veren, çenesi gelişmemiş, alt çenesi küçük,
anlamsız bakan, zor anlayan, zor konuşan çocuklar olur" dedi. Özel Dünyam Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Mehmet Aykut, burun tıkanıklığı hakkında bilgiler
verdi. Aykut, "Burun tıkanıklığı çok görülen bir semptomdur. Birçok hastalıkta bu bulguya
rastlamak mümkündür. Burun tıkanıklığının sebebi çok fazla, yaşa göre değişiklikler gösterir.
İşe göre ve cinsiyete göre değişiklikler gösterir. Bu yüzden burun tıkanıklığı deyince birçok
hastalığı düşünmek gerekir ama asla boş verilecek, atlanacak, kendi haline bırakılacak bir
semptom bir şikayet değildir. Birçok hastalıkta bu bulguya rastlamaktayız. Nedenlerine
gelecek olursak; enfeksiyon veya tümörel nedenlerle olabilir. Bunun dışında çocuklarda
yabancı cisimlerle burun tıkanıklığı olmaktadır. Ayrıca bazı parazit hastalıkları yine
çocuklarda burun tıkanıklığı yapmaktadır çünkü bağırsakta yer alan birçok parazitin
yumurtaları çocuğun burnunda yerleşebilir ve bu yerleşmiş yumurtalar da çocukta burun
tıkanıklığına neden olabilir" ifadelerini kullandı. "GENİZ ETİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİ
ETKİLİYOR" Geniz etinin de burun tıkanıklığına yol açtığını belirten Aykut, geniz etinin
çocukların eğitimini olumsuz etkilediğini söyledi. Op. Dr. Aykut, şöyle konuştu: "Yine
çocuklarda en çok burun tıkanıklığının nedeni geniz eti dediğimiz hastalıktır. Bununda
atlanmaması lazım zaten çocuklarda ki en çok rastlanan neden bu endoskopi de yapılan bir
kulan burun boğaz muayenesiyle bu teşhis edilebilir. Geniz etinin alınması gerekir yoksa
geniz eti çocuklarda burun tıkamakla horlama şikayetine neden olmakla birlikte zamanla ağız
yapısını, dil çene yapısını, diş gelişimini, kulağın fonksiyonlarını bozar işitme kayıplarına
neden olur daha sonrada tüm vücut gelişimini bozar. Aptal yüzlü, sürekli ağzı açık, sürekli
ağızdan nefes alıp veren, çenesi gelişmemiş, alt çenesi küçük, anlamsız bakan, zor anlayan,
zor konuşan çocuklar olur. Bu çocukların okul başarıları da gayet düşüktür bu yüzden
atlanmaması gereken ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır geniz eti. Genelde tedavisi
operasyonla olmaktadır bugünkü koşullarda lazerle yapılmaktadır ve 5-6 dakika sürmektedir

gayet kolaydır korkulacak bir operasyon değildir aynı gün taburcu olup çocuk ertesi gün
okuluna işine gidebilmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10333.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Hemşireyi Tehdit Etti 15 Ay Ceza Aldı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bayan hemşireyi "dua et bayansın yoksa sana
haddini bildiririm" diyerek tehdit ve hakarette bulunan bir kişiye 15 ay hapis cezası
verildi.27.08.2013 tarihinde Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesinde...

19 Aralık 2014 Cuma 16:03

Hemşireyi Tehdit Etti 15 Ay Ceza Aldı 3 0 0 0 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
bayan hemşireyi "dua et bayansın yoksa sana haddini bildiririm" diyerek tehdit ve hakarette
bulunan bir kişiye 15 ay hapis cezası verildi. 27.08.2013 tarihinde Kayseri Eğitim ve
Araştırma hastanesinde görev yapan hemşire İ.P.’ye, aynı hastanede tedavisi devam eden,
’ben ameliyat olacaktım beni oyalıyorsunuz. Benim iki tane arabam var, onları yakarım
senide memuriyetten ederim” dedikten sonra hakaret ve tehdit içeren sözler söyleyen ve hasta
dosyasını hemşirenin üzerine fırlatıldığı ve "Dua et bayansın yoksa sana haddini bildirirdim"
diyerek üzerine yüryen E.A.’ya dava açıldı. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından
Hakaret ve Tehdit suçlarından dolayı yapılan yargılama sonrasında 15 ay hapis cezası
verildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10334.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Dönem Sonu İşlemleri Ve Haksız Rekabetle
Mücadele Semineri
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ‘Dönem
Sonu İşlemleri Ve Haksız Rekabetle Mücadele’ seminerinde konuşan SMMO Başkanı Suat
Özsoy, “Ülke politikalarında şüphesiz en önemli olan hesaptır”...

19 Aralık 2014 Cuma 16:10

Dönem Sonu İşlemleri Ve Haksız Rekabetle Mücadele Semineri 2 0 0 0 Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ‘Dönem Sonu
İşlemleri Ve Haksız Rekabetle Mücadele’ seminerinde konuşan SMMO Başkanı Suat Özsoy,
“Ülke politikalarında şüphesiz en önemli olan hesaptır” dedi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde
düzenlenen seminere, Kayseri SMMMO Başkanı Suat Özsoy, Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri
Yücel Akdemir ve davetliler katıldı. Seminerim açılış konuşmasını yapan SMMMO Başkanı
Suat Özsoy, “96 bin üyesi ile şüphesiz en önemli kurumlardan bir tanesidir. Normalleşen
dünyadaki ekonomik sıkıntılara baktığımız zaman gerek Avrupa’da ve yanı başımızda
bulunan Rusya’da ki enflasyona baktığımız zaman hesabın, kitabın ve muhasebenin bir ülke
açısından ne kadar önemli olduğunu görmemek mümkün değildir. Dolayısıyla bir aileden
başlamak üzere ülke politikalarında şüphesiz en önemli şey hesap ve kitaptır. Bu olmadığı
sürece hiçbir başarı istediğimiz sonuca ulaşamaz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen seminer, TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir’in sunumu ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10335.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Başkan Çelik: ’mahallelere Avrupa Modeli
Veriyoruz’
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyesevler başta olmak üzere mahallelerin alt
yapı, yol, kaldırım ve asfaltı gibi donanımlarına Avrupa Modeli verdiklerini söyledi.Başkan
Mustafa Çelik, Erciyesevler Mahallesi, Enginar Caddesi ve ara...

19 Aralık 2014 Cuma 16:40

Başkan Çelik: 'mahallelere Avrupa Modeli Veriyoruz' 3 0 0 0 Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Erciyesevler başta olmak üzere mahallelerin alt yapı, yol, kaldırım ve asfaltı
gibi donanımlarına Avrupa Modeli verdiklerini söyledi. Başkan Mustafa Çelik, Erciyesevler
Mahallesi, Enginar Caddesi ve ara sokaklarda devam eden alt yapı, yol, kaldırım ve asfalt
çalışmalarını AK Parti Kayseri Koordinatörü Recep Yıldırım ve Kocasinan İlçe Başkanı
Muammer Kılıç’la birlikte inceleyerek “Kayseri’de ilk defa bu caddede uyguladığımız
çalışmalarda sadece Kocasinan’a özgü bir taş kullanıyoruz. Kilit parkelerin yerine bunu tercih
ettik. Avrupa’da kullanılan tarzdaki kaldırımların aynısını biz de burada uyguluyoruz" dedi.
Başkan Mustafa Çelik, "Giriş rampalarını sadece engellilerimiz için değil bütün
vatandaşlarımız için zeminle eşitledik. Araçların park yerlerini dikey ve yatay olarak kompakt
bir şekilde yaptık. Burada ilk olarak uyguladığımız bu tarzı Mimarsinan, Fevziçakmak,
Serçeönü, Sahabiye ve Fatih Mahallesi’nde de uyguluyoruz. Kaldırım çalışmalarından sonra
dökülen asfalt, taşmastik diye tabir edilen modifiye ve sıhhatli bir asfalttır. Hemşerilerimize
hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansınlar” şeklinde bilgiler verdi. Erciyesevler Mahalle
Muhtarı Mevlüt Per de yapılan hizmetlerden dolayı çok memnun olduklarını belirterek
Başkan Çelik’e teşekkür etti. AK Parti Kayseri Genel Merkez Koordinatörü Recep Yıldırım
da “Ben 3 dönem belediye başkanlığı yaptığım için yapılan işlere belediyeci gözüyle
bakıyorum. Belediye başkanlığım ve milletvekilliği dönemimizde Amerika’dan Avrupa’ya bir
çok ülkeyi gezdik. Ama bugün Kocasinan’daki tretuar çalışmaları ve modern asfaltın
yapılışını ilk defa gördüm. Sayın başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle çalışmalar Avrupa’da
var Türkiye’de olmaz sözlerini Kocasinan yıkmış. Yapılan bu çalışmaları daha iyi idrak
edebiliyorum. İnşallah bu güzel çalışmalar Kayseri’nin tümüne yayılır. Bizim insanımız böyle
güzel işlere layık” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10336.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

“Güzel Şehrim ve Skoda’m” Fotoğraf
Yarışması’nda Kayseri Finalde
Skoda tarafından düzenlenen “Güzel Şehrim ve Skoda’m” fotoğraf yarışmasında Kayseri’yi
temsil edecek fotoğraf belirlendi.

19 Aralık 2014 Cuma 17:25

Güzel Şehrim ve Skoda'm” Fotoğraf Yarışması'nda Kayseri Finalde 2 11 0 0 Kayseri’den
Berat Elibüyük’ün çektiği fotoğraf, Türkiye birinciliği için yarışacak 10 fotoğraftan biri oldu.
Yarışmanın ilk etabında Skoda otomobiliyle kentinin güzelliğini aynı karede buluşturduğu
fotoğraf ile yarışmaya katılan Berat Elibüyük şimdi Türkiye birincisi olmak için tüm
Kayserili’lerin oylarını bekliyor. “Güzel Şehrim ve Skoda’m” fotoğraf yarışmasında
Kayseri’nin Türkiye birincisi olması için katkıda bulunmak istiyorsanız Skoda’nın Facebook
sayfası olan www.facebook.com/SkodaTurkiye adresini ziyaret edip oy kullanabilirsiniz.
Türkiye birincisinin belirleneceği oylama 21 Aralık tarihine kadar devam edecek. Nevşehir,
Sinop, Trabzon, Ardahan, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun’un da ilk 10 içinde
yer aldığı yarışmada, ilk üçe giren fotoğraflar çeşitli ödüller kazanırken, oy kullananlar da
sürpriz hediyelerin sahibi olacaklar. Türkiye birincisi olan yarışmacı 1 gece konaklamalı
İstanbul gezisi, ikinci olan yarışmacı tablet ile ödüllendirilirken, üçüncüye ise bir fotoğraf
makinesi hediye edilecek. Kayseri’yi temsil eden fotoğrafa destek vermek için Skoda Türkiye
Facebook sayfasına girip beğendiğiniz fotoğrafı oylamanız yeterli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10337.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Savcı, Fethullah Gülen'in Yakalanması İçin
Mahkemeye Başvurdu
Cemaat'e yönelik soruşturma kapsamında savcı, Gülen hakkında "terör örgütü kurma ve
yönetme" suçlamasıyla yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkarılması için mahkemeye
başvurdu.

19 Aralık 2014 Cuma 17:31

Savcı, Fethullah Gülen'in Yakalanması İçin Mahkemeye Başvurdu 4 0 0 Cemaate yönelik
soruşturmayı yürüten savcı Hasan Yılmaz, Gülen cemaati lideriFethullah Gülen hakkında
yakalama kararı çıkarılması için 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Yakalama kararı
verilmesi durumunda Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na yazı
yazılması istendi. BAŞVURUNUN GEREKÇESİ Soruşturma Savcısı Hasan Yılmaz ve İrfan
Fidan tarafından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvurunun gerekçesi de ortaya
çıktı. Savcılığın talep yazısının girişinde 'Tahşiyeciler grubuna yönelik kumpas' iddiaları
anlatıldı. Talep yazısında Gülen cemaatini ilişkin tanımlamada yapıldı. Talep yazısında
'Hizmet harakete olarak bilinen medya, ekonomi, bürokrasi alanlarında kanun ve nizamlara
aykırı yapılandığı değerlendirilen suç örgütünün lideri şüpheli Fetullah Gülen'in 1998 yılında
yurt dışına çıktıktan sonra bir daha ülkeye dönmediği, giriş çıkış kayıtlarından anlaşıldığı
üzere Halen ABD'de yaşayan şüphelinin atılı suçları işlediğine dair yeterli somut bulgulara
ulaşıldığı uzun süreder beri yurt dışırnda olması nedeni ile kendisine ulaşılmasının mümkün
görülmediği anlaşılmakla, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması talep olunur' denildi.
Talep yazısında şüphelinin yakalandığı andan itibaren 24 saat içinde İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'nda hazır edilmesi istenildi. BAŞVURU DÜN YAPILDI, MAHKEMEDEN
HENÜZ KARAR ÇIKMADI Başvuru, soruşturma savcısı Hasan Yılmaz tarafından dün
yapıldı, mahkemeden henüz karar çıkmadı. GÜLEN "BAŞ GÖZ ÜSTÜNE" DEMİŞTİ Gülen,
Dumanlı ve Karaca'nın gözaltına alınmasının ardından kendisi hakkında kırmızı bülten
çıkarılacağı iddialarına ilişkin olarak, "Tuttururlarsa ne güzel ve hoş, baş göz üstüne" demişti.
BAŞBAKAN SİNYALİ VERMİŞTİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, önceki gün Gülen
hakkındaki iddialar ve kırmızı bülten konusu sorulmuş, Davutoğlu ise, "Fethullah Gülen'le
ilgili de soruşturma neyi gerektiriyorsa mutlaka yargı onun gereğini yapacak. Bizim, buradan
şu veya bu yorumda bulunmamız doğru değil ancak yargı süreci içinde bir talep söz konusu
olursa kırmızı bülten ve diğerleri, herhangi bir suç söz konusu olduğunda hangi işlem
yapılıyor ise hiçbir ayrım gözetmeden eşit durumdaki bir vatandaşa ne uygulama yapılırsa o
yapılır. Bu konuda da kararlılığımız kesindir" demişti.haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10338.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanı Celal
Topuz:
Ülkü Ocakları tarafından uyuşturucuyla mücadele için yapılan basın açıklamasında konuşan
Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanı Celal Topuz, "Buradan tüm anne ve babalara
sesleniyoruz; çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi.Ülkü Ocakları...
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Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanı Celal Topuz: 3 0 0 Ülkü Ocakları tarafından
uyuşturucuyla mücadele için yapılan basın açıklamasında konuşan Ülkü Ocakları Ortaöğretim
Başkanı Celal Topuz, "Buradan tüm anne ve babalara sesleniyoruz; çocuklarımıza sahip
çıkalım" dedi. Ülkü Ocakları Kayseri Şubesi uyuşturucu ile mücadeleye destek amacıyla
Kayseri kent meydanında basın açıklaması yaptı. Kayseri Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanı
Celal Topuz, "Son yıllarımızda kanayan bir yara haline dönüşen uyuşturucu madde
bağımlılığı Türk gençliğini tehdit eder hale gelmiştir. Maneviyatlar olan siyaset anlayışı
gençliğin huzurunu, özverilerini, içinden çıkılmaz bir buhrana hapsetmiş. Geçim sıkıntısı
altında ezilen aileler evlatlarına vakit ayıramaz hale gelmiştir” dedi. Topuz ayrıca, "Her
konuda Türk milletinin yanında olan Ülkü Ocakları, uyuşturucu madde kullanımından güzel
Türk milletinin evlatlarına elinden gelen desteği vermek, bu milletin önüne geçmek için tüm
teşkilatlarıyla gece gündüz çaba sarf etmektedir. Yüce Türk Milleti tehlikenin farkına
varmalıdır” diye konuştu. ’Son zamanlarda salgın haline gelen bonzai tehlikesine özellikle
dikkat çekmek istiyoruz’ diyen Topuz, "Diğer uyuşturucu maddelere göre daha ucuz ve fazla
olan bu madde gençlerimizi daha fazla ölüme sürüklemektedir. Satın alınarak temin edilen
uyuşturucuya karşı başta aileler olmak üzere tüm toplum duyarlılık göstermelidir. Tüm anne
ve babalara sesleniyoruz; gençlerimize sahip çıkalım. Nereye gittiklerini, kimlerle
gezdiklerini mutlaka takip edelim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10339.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Tekden Kolejinden ’pazar Yeri Etkinliği’
Tekden Koleji gerçekleştirdiği ‘Pazar Yeri Etkinliği’ ile çocuklara yerli malı ürünlerini tanıttı.
Tekden Koleji ayrıca pazar yeri etkinlikteki elde ettiği gelirleri kardeş okula
aktarılacak.Tekden Koleji 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri...
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Tekden Kolejinden 'pazar Yeri Etkinliği' 2 0 0 Tekden Koleji gerçekleştirdiği ‘Pazar Yeri
Etkinliği’ ile çocuklara yerli malı ürünlerini tanıttı. Tekden Koleji ayrıca pazar yeri
etkinlikteki elde ettiği gelirleri kardeş okula aktarılacak. Tekden Koleji 1, 2, 3 ve 4. sınıf
öğrencileri tarafından ‘Pazar Yeri Etkinliği’ yapıldı. Etkinliğe gelen misafir, aile ve hocalara
yöresel yemekler ikram edildi. Ayrıca etkinlikte toplanacak gelirin tamamının kardeş okula
aktarılacağı öğrenildi. Tekden Koleji Genel Müdürü İbrahim Orhan, “Bir hafta boyunca ana
sınıflarımızdan 1., 2., 3., 4., sınıflarımız yerli malıyla ilgili çalışmalar yaptılar. Nasıl yaptılar?
Aileleriyle birlikte bizim kendimize ait yöresel yemeklerimizi, tatlılarımızı evde anneleriyle
birlikte yapıp okula getirdiler. Okulda gelen misafirlerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine
ikram ettiler. İkram ederken de aynı zamanda bizim kendimize ait olan yöresel yemeklerimiz,
yerli mallarımızı tanıttılar” dedi. Orhan ayrıca, "Daha sonra özellikle ana sınıfımız yerli malı
haftasıyla ilgili her bir sınıfımız her aile burada bizim konferans salonumuzda yerli malı
yaparak, yerli mallarımızı tanıttılar. Daha sonra özellikle ana sınıfımız, yerli malı haftasıyla
ilgili her bir sınıfımız ayrı ayrı burada konferans salonumuzda program yaptı. Hem
velilerimize hem öğrencilerimize yerli malı haftasını çok güzel tanıttılar” diye konuştu.
Sözlerini sürdüren Orhan, "Bu günkü etkinliğimiz, yerli malı haftasıyla ilgili son etkinliğimiz.
Biraz önce gördüğünüz gibi 1. sınıflarımız, 1. Öğrenme merkezimizin organize ettiği bir
etkinlik oldu. Her sınıfımız kendi yöremize ait yemeklerle, yiyeceklerle, meyvelerle ilgili
stantlar kurdular. Bu stantlarda diğer sınıftaki öğrencilerimiz gelip, bugün almış oldukları
harçlıklarla oradan ürün satın alıp, yediler. Öğrencilerimiz yerli malımızı tanımış oldular.
Burada yapılan satıştan elde edilen gelirle kardeş okulumuza destek veriyorlar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10340.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinde Vedat Sağlam
Dönemi
Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu 66 üyesiyle yapıldı. Kurulda yapılan
seçimde tek aday olan Vedat Sağlam başkanlığa seçildi.Yazarlar Derneği Kayseri Şubesi 7.
Olağan Genel Kurulu Kayseri Kültür Evinde gerçekleşti....
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Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinde Vedat Sağlam Dönemi 2 1 0 Yazarlar Birliği Kayseri
Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu 66 üyesiyle yapıldı. Kurulda yapılan seçimde tek aday olan
Vedat Sağlam başkanlığa seçildi. Yazarlar Derneği Kayseri Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu
Kayseri Kültür Evinde gerçekleşti. Seçimde tek aday olan Vedat Sağlam başkanlığa seçildi.
Başkanlığa seçilen Vedat Sağlam, “ 7. Olağan Genel Kurulumuz burada devam ediyor. Bir
önceki dönem yine kuruldu. 2 dönemden beri yönetimdeyiz. Bu sancılı dönemin nasıl
geçtiğini herkes biliyor. Daha önce bir takım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntı kurumsal yapıya zarar
veren bir sıkıntıydı. Biz oradan alıp, kendi özgün kimliğine büründürmeye çalışacak projeler
geliştirdik. Biraz önce arkadaşlarımız projelerimizi saydı. Bunları yaptık. Bu bir bayrak
yarışıdır” dedi. Sağlam ayrıca, “Biz de İnşallah bizden öncekileri aratmayacak şekilde daha
güzel projelere imza atmaya çalışacağız. Bu konuda söz veriyorum. Sene 1993’ten beri ben
sivil toplumun içerisindeyim. Sendikalarda sürekli görev aldım. Dernek başkanlıkları yaptık,
yönetimde bulunduk, yöneticilik yaptık. Sivil toplumu biliyoruz. Tabi Yazarlar Birliği
denince biraz daha sivil toplumlardan farklıdır. Çünkü biraz daha düşünen insanlar topluluğu,
daha üreten insanların olduğu, düşünen insanların ve ağabeylerin olduğu ortam olduğu için
burada sivil toplum faaliyetleri yapmak biraz daha zor. O yüzden böyle bir kuruma her türlü
ihtiyaç var. Her türlü zorluğa rağmen biz almış olduğumuz bu bayrağı sonraki dönemlere
teslim
edeceğime
söz
veriyorum”
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10341.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Yılbaşının Yaklaşması Hediyelik Eşya
Satıcılarının Yüzünü Güldürdü
Kayseri’de, hediyelik eşya satışı yapan Ekrem Çetinkaya, yılbaşının yaklaşması ile işlerinin
arttığını söyledi.Hediyelik eşya mağaza sorumlusu Ekrem Çetinkaya, yılbaşının yaklaşması
ile işlerinde artış olduğunu belirterek,...
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Yılbaşının Yaklaşması Hediyelik Eşya Satıcılarının Yüzünü Güldürdü 2 1 0 Kayseri’de,
hediyelik eşya satışı yapan Ekrem Çetinkaya, yılbaşının yaklaşması ile işlerinin arttığını
söyledi. Hediyelik eşya mağaza sorumlusu Ekrem Çetinkaya, yılbaşının yaklaşması ile
işlerinde artış olduğunu belirterek, “Yılbaşı öncesi işlerimiz yavaş yavaş açılıyor. Vatandaşlar
özellikle kimsede olmayan değişik ürünlere ilgi gösteriyor. Ürün yelpazesi geniş oldukça
müşteride artıyor" dedi. ’Yılbaşının olması bizim satışlarımızda büyük rol oynuyor’ diyen
Çetinkaya, "Arkadaşlarına hediye almak isteyenlere resim çerçeveleri, resim çerçeveli
arabalar, şık saatler önerebilirim. Ürün çeşidi çok. Her fiyattan çeşitli ürünlerimiz var" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10342.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Erü Besyo’nun Okul Ziyaretleri Devam Ediyor
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretim elemanı
ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik bir ekip, Bünyan ilçesinde yer alan 2 adet okulu ziyaret
ederek öğrencilerle beraber çeşitli etkinlikler düzenledi.Ziyaretler...
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Erü Besyo'nun Okul Ziyaretleri Devam Ediyor 1 0 0 Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretim elemanı ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik

bir ekip, Bünyan ilçesinde yer alan 2 adet okulu ziyaret ederek öğrencilerle beraber çeşitli
etkinlikler düzenledi. Ziyaretler hakkında bilgiler veren ERÜ BESYO Öğretim Elemanı
Hasan Aksoyak, Okulumuzda yürütmüş olduğumuz Topluma Hizmet ve Uygulamaları dersi
kapsamında " Bir senden bir benden hepsi gönülden" projesiyle Türkiye genelindeki ihtiyaç
sahibi birçok okula yardım malzemesi göndermekteyiz. Bu etkinliklerin yanı sıra Kayseri ve
yakın çevrede yer alan birçok okulumuzda öğrencilerimizle beraber giderek hem oradaki
öğrencilerle birlikte çeşitli aktiviteler düzenlemekteyiz hemde malzemelerimiz elden teslim
etmekteyiz. Bu faaliyetlerin bir yenisi olarak 19 Aralık 2014 Cuma günü Bünyan’da yer alan
2 adet okulumuz ziyaret ettik. Bu ziyaretler sırasında öğrencilerle beraber gerçekten çok
eğlenceli ve güzel dakikalar geçirdik. Birçok branşta müsabakalar ve oyunlar düzenleyerek bu
etkinliklere katılan çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdik. Ayrıca sınıfları tek tek gezerek
öğrencilerle sohbet etme ve kısacıkta olsa Üniversite ve ilerideki meslek hayatlarıyla ilgili
bilgi verme şansı yakaladık. Öğrencilerde bizlere yazdıkları sevgi ve duygu dolu mektuplarını
verdiler. Bizim içinde onlar içinde unutulmaz mükemmel bir gün oldu" dedi. Aksoyak ayrıca,
"Bu etkinlikler süresince Bizleri Bünyan’da son derece sıcak şekilde karşılayan ve misafir
eden Bünyan Elbaşı Şehit Jandarma Er Zafer AKKAŞ İlkokulu ve Ortaokulu müdürü,
idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu
etkinlikte büyük pay sahibi olan ERÜ BESYO öğretmenlik bölümü öğrencilerine de yürekten
teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TÜMÜ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10343.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Düvenönü kavşağında meydana gelen kazada sürücü isimleri
öğrenilemeyen 38 DZ 572 plakalı otomobil ile 38 DB 753 plakalı...
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Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı 2 0 0 0 Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana
gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Düvenönü kavşağında meydana
gelen kazada sürücü isimleri öğrenilemeyen 38 DZ 572 plakalı otomobil ile 38 DB 753
plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
yaralanan 2 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza
yapan otomobiller, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10344.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Erciyes Kayak Merkezi Yılbaşına Hazır
Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, yılbaşı rezervasyonlarında Erciyes’te
bulunan otellerin dolma noktasına geldiğini söyledi.Kayak sezonun başlamasıyla vatandaşlar,
kayak merkezi olan Erciyes’e gelerek kayak yapmanın...
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Erciyes Kayak Merkezi Yılbaşına Hazır 1 0 0 Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel
İkiler, yılbaşı rezervasyonlarında Erciyes’te bulunan otellerin dolma noktasına geldiğini
söyledi. Kayak sezonun başlamasıyla vatandaşlar, kayak merkezi olan Erciyes’e gelerek
kayak yapmanın zevkini çıkarttı. Çok sayıda vatandaşın gittiği Erciyes Kayak Merkezi
hakkında bilgiler veren Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, “2014-2015 yılı
kış sezonunu açtık. Kış sezonunda otellerimizde doluluk yaşanmaktadır. Şehir merkezindeki
otellerimizle görüştüğümüzde onlarında kış boyunca sömestr döneminde de hem haftasonu
hem de hafta içi yoğun bir talebin olduğunu duymaktayız. Bu da bizi ayrı bir şekilde mutlu
etmektedir" diye konuştu. İkiler ayrıca, "Otellerimiz bu doluluklarla beraber kış boyunca
sömestr ve yılbaşında çeşitli faaliyetler, eğlence programları düzenleyecekler. Bunları da hep
beraber göreceğiz. Güzel ve neşeli günler inşallah bizi bekliyor. Yılbaşındaki rezervasyonlar
artık dolma noktalarına geldi. Tabi yılbaşını Erciyes’te geçirmek isteyen vatandaşlarımızın
sıkıntı yaşamamaları için rezervasyon yapmalarını öneririz. Otellerde eğlence durumuna göre
farklı fiyatlar uygulanıyor. Bunlar günlük 300 liralardan, 500 liralardan olabilir" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10345.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Melikgazi Belediyesinden Kamu Düzeni Ve
Güvenliği Önemli
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sağlık, eğitim ve spor
hizmetlerine olduğu gibi emniyet ve güvenlik güçlerine de destek ve yardımcı olduklarını bu
amaç ile bina tahsis ettiklerini söyledi.Kamu düzeni ve...
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Melikgazi Belediyesinden Kamu Düzeni Ve Güvenliği Önemli 3 0 0 Melikgazi Belediye
Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sağlık, eğitim ve spor hizmetlerine olduğu
gibi emniyet ve güvenlik güçlerine de destek ve yardımcı olduklarını bu amaç ile bina tahsis
ettiklerini söyledi. Kamu düzeni ve güvenliği açısından Melikgazi Belediyesi olarak önem
gösterildiğini bu amaç ile Melikgazi İlçe Müdürlüğüne 30 adet navigasyon cihazı verildiğini
belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şimdi de gecekondu önleme
bölgesi Osmanlı mahallesinde belediyeye ait binanın İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis
edildiğini kaydetti. Belediye olarak Melikgazi halkının sağlığı için 112 acil servis binası tahsis
ettikleri, eğitime verilen öneme istinaden okul binası yaptıklarını hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. Melikgazi halkının sağlığı,
eğitimi, spor imkânları, bizim için önemli, bunun için bu bizim işimiz değil diyemeyiz. Bu
açından Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Şimdi de gelişen ve
büyüyen buna paralel olarak nüfusu da artan Eskişehir Bölgesine İl Emniyet müdürlüğünün
daha etkin ve seri hizmet verebilmesi için bina tahsis ettik. Bu bölge barındırdığı nüfus ile
birçok ilden daha büyüktür. Bu açıdan kamu düzeni ve güvenliği önem arz etmektedir” dedi.
Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da
Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime,
sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10346.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

İndirgeme Cumhuriyeti ve Osmanlı Türkçesi
Hâşâ…
Türkiye Cumhuriyeti için kullanıyor değilim “İndirgeme Cumhuriyeti” ifadesini. Yıkıntılar
arasında kalmış ören yerlerini andıran geçmişiyle, içi henüz pişmemiş de olsa varlığına yakışır
gelecek umutlarıyla, sorunlarıyla, saflıklarıyla ülkemi seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti
ifadesi, milletimizin kurtarabildiği ideallerinin adıdır. Ve Osmanlı İmparatorluğu’nun taşıdığı
tüm anlamları taşır. Biz isteyelim ya da istemeyelim dünya üzerinde görüntü de böyledir. Bu
görüntüden reddetseniz de kaçamazsınız.
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Bu haber 131 kez okundu. İndirgeme Cumhuriyeti ve Osmanlı Türkçesi 2 0 0 Hâşâ… Türkiye
Cumhuriyeti için kullanıyor değilim “İndirgeme Cumhuriyeti” ifadesini. Yıkıntılar arasında
kalmış ören yerlerini andıran geçmişiyle, içi henüz pişmemiş de olsa varlığına yakışır gelecek
umutlarıyla, sorunlarıyla, saflıklarıyla ülkemi seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti ifadesi,
milletimizin kurtarabildiği ideallerinin adıdır. Ve Osmanlı İmparatorluğu’nun taşıdığı tüm
anlamları taşır. Biz isteyelim ya da istemeyelim dünya üzerinde görüntü de böyledir. Bu
görüntüden reddetseniz de kaçamazsınız. İnsan tekleri olarak tek tek bir kaderimiz var. Kişiler
kendi kaderlerinden kaçabilirler. Böyle bir durumda pek çok, üstelik de onlara ait olmayan,
başkalarının belaları onları bulur. Kişinin kendi başının belasını bulması onu yükseltirken
başka başların belasını kendine bela seçmesi onu alıklaştırır. Milletler için de böyledir. Bizler
doksan yıldır millet olarak tarihi kaderimizden kaçıyoruz. Başka milletlerin başlarının belası
olan Sosyalist hayaller, nice güzide gencimizi, aydınımızı yörüngesinden çıkardı geçmişte.
Batı toplumları kiliseye karşı hümanist, laik hamlelerinde haklı olabilirdi. İngiltere ve
Fransa’daki vahşi kapitalizme itirazında haklıydı Marks. Ama bunlar, kilise gibi bir
aptallaştırma mekanizmasını asla kurmayan ve el tezgâhlarıyla üretim yapmaya 1940’lara
kadar devam eden bizimki bir ülke için geçerli sorunlar, belalar değildi. Aydınlarımız,
kendilerini Batılı aydınların yerine koyup onların “belalarını” benimsediler. Şairlerimiz de
öyle. Sylvia Plath’a özenen Nilgün Marmara, sözgelimi İranlı şair Fürug Ferruhzad gibi
değildir. Fürug, bir İranlı kadın olmanın içinden bir şiir meydana getirir. Marmara’ysa
neredeyse satır satır Plath’ın tercümesi bir hayat yaşar. Üniversitelerimizin sosyal bilimler
alanında yapılan araştırmaların yüzde doksanı da böyledir. Fransız, Alman bilmem kimin
kuramını Türkiye’de en iyi bilen bilmem kim, o kurama göre sosyolojik bir analiz yapar.
Başkalarını belası dediğim budur: Kendi kaderini bir türlü yaşayamamak. İndirgeme
Cumhuriyeti, işte bu insanların oluşturduğu zihinsel yapının adıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bu
zihinsel yapı nedeniyle ne yazık ki doksan yıldır, kendi kaderini yaşamaktan kaçan insanların
zihinsel seviyesinde seyreden bir “indirgeme cumhuriyeti”dir. İnsanımızın irtifası, kendi
belalarını bulamamış aydınlarımızın irtifası kadardır. Belalarını bulmuş düşünürlerimizeyse
baktığımız nadirdir. En azından son on yıla kadar böyleydi. Rahmetli Menderes ve Özal
dönemlerinde zaman zaman, insanımız ile “tarihi kaderimiz” arasındaki mesafe birbirine

yaklaşmışsa da çok sürmedi bu. Son on yıldır belirgin bazı çabalar olduğu görülüyor. Ama
bunların içinin henüz pişmediği de bir gerçek. Zaman ve büyük, çok yönlü emekler gerekiyor.
Lakin dış ve iç şartlar, bu zamanı vermeye niyetli değil. Türk Milli Eğitimi, tarihi bir adım
atıyor ve meyveleri iki üç kuşak sonra alınacak bir hamle yaparak Osmanlı Türkçe’sini
liselerde müfredata koyuyor. Görünüşte önemli bir adım bu. Günlük konuşma dilinde bile 34
sesle konuşan insanımızı, 29 sesi temsil eden 29 harfle düşündürüp konuşturmak, apaçık bir
aptallaştırmadır zaten. 29 sesi kulağıyla duyan ona göre bir musiki yapar, 34 sesi duyup ifade
eden de ona göre. Müzikte de böyledir bu, felsefede de. Düşünce, dilin ayrıntısıyla şekillenir
en başta. 29 sesin ayrıntısını bilen bir düşüncenin 34 sesin ayrıntısını kavraması son derece
güçtür. Düşüncemizi kısırlaştıran hususlardan biri alfabemizdeki seslerin kısırlığıdır.
Osmanlıca derslerini lise müfredatına koymakla aşılabilecek bir durumdan söz etmiyorum.
Aksine şimdi kenarında gezindiğimiz sorunların tam merkezine girmiş olacağız. Acaba bizde
kenarında gezindiğimiz sorunların merkezine düştüğümüzde onları halledebilecek bir hazırlık
var mı? Var elbette ama abartılı bir hazırlık bu… Belki de hazırlıkların en risk taşıyanı…
Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi aldığım üniversite hayatımda, Osmanlıca derslerine ideolojik
nedenlerle yaklaşan arkadaşlarımın çoğu Osmanlıcayı öğrenemedi. Nefret ediyorlardı çünkü.
Onların tersi gibi bakanlarsa, yanlış öğretme yöntemlerinden ötürü ayrıntıya boğuldular ve bir
başka çeşit “nefret” geliştirdiler: Soğudular. Sınavları vermeleriyle kitapları eskicilere
satmaları bir oldu. Osmanlıca, İngilizce öğretilir gibi öğretiliyordu çünkü. Kurallar, kurallar,
kurallar… İngilizceyi öğretirken konuşabilmeye ağırlık vermekle sorun çözülebiliyor. Ancak
Osmanlıca öğretilirken böyle bir yöntem de işe yaramayacaktır. Dolayısıyla lise öğrencileri
içinden anne babaları etkisiyle Osmanlıcaya mesafeli duranlar, öyle görünüyor ki Osmanlıca
denince, eskiden bilmedikleri şimdiyse bilmek istemedikleri ya da bilmelerindeki sorunlardan
ötürü yaklaşamadıkları yeni bir şeye, “nefret değilse bile soğukluk” duyacaklar. Osmanlıcayı
öğrenmeye hevesli gençleriyse öğrenme noktasındaki problemler bekliyor olacak. Liselerde
Osmanlıca nasıl öğretilmeli o halde? Yukarıda anlattığım, “indirgeme cumhuriyeti” olma
meselesi ilk kez işimize yarayabilir. İndirgeme yapacağız… Gençlerimize öncelikle matbu
Osmanlıca metinleri okuyabilmeyi öğreteceğiz. Dilimize giren Arapça ve Farsça kelimeleri
gramer kurallarına boğmadan, meselenin mantığını vererek öğreteceğiz. Osmanlıca’ya hevesi
gelişenler için daha ayrıntılı öğrenmenin yolu açık olacak ama bu kadarla yetinmek isteyen de
bizim “öğren” baskımız nedeniyle dedesinden, onun dilinden, tarihinden, dininden
soğumayacak. Osmanlıca öğretme meselesi böyle yalınca ele alınabilirse, bu dersi liselerde
edebiyat, tarih, din kültürü ve ahlak bilgisi hocalarının hepsi verebilir. Ama iş abartılı
ayrıntıya kalırsa, açıkça söylemek gerek: Bunların çoğu eline yüzene bulaştırır ve öğrencilerle
birlikte kendileri de işlerinden “soğurlar”. Yazma kısmıysa daha zaman alıcı olsa da daha
zevkli gelir öğrencilere. O hususta da belli bir seviye şimdilik yeterli görülmelidir. Osmanlıca
okumayı orta sonda olan oğluna yarım saatte öğretmiş bir babayım. Bu, ne benim marifetim
ne de oğlumun marifeti. Mesele yalın. Yalınca düşünmek gerek. Alfabeyi daha önce bilen
oğlum, 5 – 6 yıl önce televizyonda, bir yandan 12 Dev Adam’ın dünya şampiyonası finallerini
seyrediyordu bir yandan da önüne koyduğum Ömer Seyfettin hikâyelerinin eski yazı metnine
odaklanmaya çalışıyordu. Tabii olmuyordu. Zaten kötü giden maça da kızıyorduk. O
kızgınlıkla döndüğümüz Ömer Seyfettin’ın Sırça Köşk’ü yavaş yavaş söküldü: “Hatice
Hanım, pek genç dul kalmış zengin bir hanımcağızdı.” Oğlum, o günlerde içine düşen
hevesten olsa gerek Tarih bölümünde severek okuyor şimdi. Her mesele kendi irtifasında ele
alınmak ister.

“İndirgeme Cumhuriyeti” olmayalım ama şu Osmanlıca meselesini, Allah aşkına lise
talebeleri için Milli Eğitimin pek çok dersine yaptığımız gibi çekilmez hale getirmeyelim.
Bugün kaş yaparken çıkaracağımız göz, iki üç kuşak sonra insanımızın “indirgemenin de
indirgemesi” haline getirir ki o vakit ne kadar dövünsek azdır. Yazan : Celal Fedai
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10347.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Uğur Aslan İle Şiir Gecesi
Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri şiir dinletisi ile devam etti. Geceye,
başarılı sunuculuğu ve okuduğu şiirlerle tanınan Uğur Arslan katıldı.Yazdığı ve seslendirdiği
şiirlerin yanı sıra başarılı sunuculuğu...
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Bu haber 162 kez okundu. Uğur Aslan İle Şiir Gecesi 1 0 0 Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı
kültür-sanat etkinlikleri şiir dinletisi ile devam etti. Geceye, başarılı sunuculuğu ve okuduğu
şiirlerle tanınan Uğur Arslan katıldı. Yazdığı ve seslendirdiği şiirlerin yanı sıra başarılı
sunuculuğu ile tanınan Uğur Arslan Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirilen Şiir Dinletisine katılarak Kayserililere şiir şöleni yaşattı. Uğur Arslan ile Şiir
Dinletisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Gecede birbirinden güzel şiirler seslendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10348.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Kayseri’de Sis Etkili Oldu
Kayseri’de etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesinin 5 metrenin altına
düşmesine neden oldu.Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sabaha doğru
etkisini artırarak devam etti. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin...

21 Aralık 2014 Pazar 08:28

Kayseri'de Sis Etkili Oldu 1 0 0 Kayseri’de etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş
mesafesinin 5 metrenin altına düşmesine neden oldu. Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili
olan yoğun sis, sabaha doğru etkisini artırarak devam etti. Yoğun sis nedeniyle görüş
mesafesinin 5 metrenin altına düşmesi, trafikte ilerleyen sürücülerin zor anlar yaşamasına
neden oldu. Kentte sis ile birlikte hissedilen en düşük hava sıcaklığının -5 derece olduğu
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10349.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Şeker Kurumu Kayseri Şekerin Kotasını
Düşürdü
Kayseri Şeker de kampanya sonuna yaklaşılırken, Şeker Kurumu tarafından Kayseri Şeker’in
kotasının bin 400 ton düşürülmesi bölge çiftçisinin büyük tepkisini çekti.19 Aralık Cuma
günü mesai, saatinden sonra Şeker Kumundan gönderilen...
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Bu haber 248 kez okundu. Şeker Kurumu Kayseri Şekerin Kotasını Düşürdü 0 0 0 Kayseri
Şeker de kampanya sonuna yaklaşılırken, Şeker Kurumu tarafından Kayseri Şeker’in
kotasının bin 400 ton düşürülmesi bölge çiftçisinin büyük tepkisini çekti. 19 Aralık Cuma
günü mesai, saatinden sonra Şeker Kumundan gönderilen faks mesajında Kayseri Şeker’in
2015-2016 üretim dönemine ait şeker kotasının 310.000 ton olduğu bildirildi. Kayseri Şekerin
mevcut şeker kotasının 1400 ton düşürüldüğü anlaşılırken, kota artışının beklendiği bir
dönemde üretim kapasitesi randımanı ve verimliliği dikkate almadan, sadece basit matematik
uygulaması ile böyle bir kararın alınmasına Kayseri Şeker’e üretim yapan çiftçiler tarafından
büyük tepki gösterildi. Tepkilerin artması ve çiftçilerden gelen talep üzerine Kayseri Şeker
yönetimi konuyu görüşmek ve müzakere etmek için Çiftçi Meclisini 23 Aralık 2014 Salı günü
Saat 10:00 da Kayseri Şeker Fabrikasına toplantıya davet etti. Kayseri Şeker’ e yapılan haksız
uygulamanın Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir illerini etkileyecek olması nedeni
ile tüm bölge siyasetçilerinin de konu hakkında destek olması bekleniyor. Çiftçi meclisi
toplantısı sonrasında çiftçilerin tepkisinin çeşitli eylemlere dönüşeceği ifade ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10350.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Yılmaz Akansu’yu Duygulandıran Ziyaret…
Yılmaz Akansu Koleji ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda olduğu gibi 2014 TEOG
sınavı yerleştirmelerinde de Kayseri’nin gururu oldu. 120 sorunun tamamını net yapan
öğrenciler, kendilerine bu eğitim merkezini açan Yılmaz Akansu’ya teşekkür ziyaretinde
bulundular.
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Bu haber 581 kez okundu. YILMAZ AKANSU'YU DUYGULANDIRAN ZİYARET… 3 0 0
0 Akansu’da görev yapan muhasebe müdürü Meryem Dağdelen ve veznedar Metin Kanber’in
de hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler, Yılmaz Akansu ile tek tek görüşme fırsatı buldu.
Öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz Akansu şunları söyledi:
“ Yılmaz Akansu Koleji ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda olduğu gibi 2014 TEOG
sınavı yerleştirmelerinde de gururumuz oldular. Öğrencilerimiz Fen liselerini kazanırken,
yüksek puanlı Anadolu Liselerine de girmeyi başardılar. Bütün öğrencilerimizi, onları
yetiştiren öğretmenlerini ve bu öğrencilere destek olan ailelerini tebrik ediyoruz.” dedi.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10351.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Haram Hayaller İçin Yarışanlar!
Dün Cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde ortaya çıkan manzara şaşkınlık yarattı. Cuma
namazından çıkan vatandaşlar piyango bileti satan seyyar bayilere akın etti. İlginç olan ise
bileti alan herkesin, bilet almanın da çıkacak ikramiyenin de haram olduğu noktasında hem
fikir olmasıydı.
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HARAM HAYALLER İÇİN YARIŞANLAR! 4 0 0 0 Çekilişe 10 gün kala piyasaya sürülen
biletlerin 3’te ikisi tükenmiş durumda. Biletler Tam bilet 50, yarım 25, çeyrek 12.5 liradan

satılıyor. Bileti alan her vatandaş hayaller deryasına dalıveriyor. Asıl düşündürücü olan ise
herkesin işin haram boyutunun farkında olması. Ama vatandaş kendince bunu da aşmanın
yolunu bulmuş. ‘’ İkramiye hayal edemeyeceğimiz ve bir daha bir arada göremeyeceğimiz
boyutta. Kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra geriye kalan kısmını hayır işlerinde kullanırız.
Zaten haramla helal bir birine karışmış durumda’’ diyorlar. Haram hayaller deryasında
yaşayan vatandaşa Diyanetten de kötü haber var. Diyanet İşleri Başkanlığı fetva uzmanları,
"Loto, Toto, İddia, Yılbaşı çekilişi haramdır. Bilet almak da caiz değildir. Kuran'da bunların
hepsi kumar hükmündedir" açıklaması yapıyor. Ancak üzücü olan zaten herkesin bunun
farkında olması. Düşündürücü olan ise düşünebilen varlıkların sonunu bile bile haramda
yarışması.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10352.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

15 Milyon Çalışanın Maaşına Zam
15 milyon çalışanın Ocak ayında birçok kesim zam alacak. Yeni asgari ücret ile kayıtlı olarak
çalışan herkesin maaşında artış olacak.
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15 Milyon Çalışanın Maaşına Zam 2 0 0 0 Her yıl Ocak ayı milyonlarca çalışan için zam ayı
olarak da biliniyor. Memurlar ve emekliler bu ayda ilk 6 aylık zamlarını alıyor. Özel sektör
çalışanlarının birçoğu da Ocak'ta ücretlerinde artış yaşıyor. İster zam yapılsın ister yapılmasın
yaklaşık 15 milyon kayıtlı çalışanın maaşında Ocak ayında artışa sebep olacak sistem ise
Asgari Geçim İndirimi (AGİ). Her yıl Aralık ayında belirlenen asgari ücretteki artışla tespit
edilen Asgari Geçim İndirimi çalışanların her ay ücretlerine ilave olarak veriliyor. AGİ,
çalışanın bekar olup olmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. Çocuk sayısı arttıkça
ödenecek miktar da yükseliyor. Yine evliler için eşin çalışıp çalışmadığı da ödenecek miktarı
etkiliyor. Yapılan hesaplamalarda AGİ 2014 yılı için en yüksek aylık 136 lira 55 kuruş olarak
hesaplandı. Bu miktar 2015 yılı asgari ücreti belirlendiğinde artacak. AGİ ödemesi
çalışanlardan kesilen verginin bir miktarının devlet tarafından alınmaması anlamına geliyor.
Asgari Geçim İndirimi'nden ücretli olarak çalışan herkes faydalanıyor. Emekli olduktan sonra
çalışmaya başlayanlar da bu ödemeleri alabiliyor. HESAP FORMÜLÜ Asgari geçim indirimi;
ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve geliri olmayan eşi için yüzde 10'u,
çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için yüzde 7.5'i, diğer çocuklar için
yüzde 5'i olmak üzere hesaplanıyor. ŞİKAYET EDİN İşletmeler Asgari Geçim İndirimi'ni
ödemezlerse suç işlemiş oluyor. Bu yüzden bordrolarınızda bu ödemenin yapılmadığını
görürseniz, hemen en yakın vergi dairesine giderek bildirimde bulunabilirsiniz. Yetkililer
hemen duruma el koyacak ve iş yerine idari ve adli soruşturma başlayacaktır.

Ağır cezalar ile karşılaşmamak için işverenlerin bu ödemeyi yapması gerekiyor. Takvim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10353.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Şimşek: Kamuya 74 Bin Personel Alacağız
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2015'te kamuya 74 bin personel alınacağını açıkladı.
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Bu haber 485 kez okundu. Şimşek: Kamuya 74 Bin Personel Alacağız 0 0 0 0 TBMM'de
bütçe görüşmelerinde söz alan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yıl kamuya 74 bin
personel alınacağını açıkladı. YENİ YILDA 74 BİN PERSONEL ALINACAK Bakan Şimşek
şunları ifade etti: "2015 yılında onaylayacağınız bütçeyle toplam 74 bin kamuya personel
alınması noktasında Meclis olarak olanak sağlayacaksınız. Bunun yaklaşık 34 bini otomatik
olarak gelen, yani doktor, hakim, polis gibi... Geriye 40 bin kişi kalacak. Yılın başında ilgili
bakanların ihtiyaçları da dikkate alınarak başbakana sunacağız ama şimdiden şu bakanlığa bu
kadar kadro vereceğim demem doğru olmaz. başbakana sunacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10354.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Yolcu Uçağını Restorana Çevirecekler
İstanbul Avcılar’da E-5 karayolunda bulunan yön tabelalarına çarptığı ile ilgili kaza haberine
konu olan yolcu uçağı, Kayseri’de restoran olarak hizmete girecek.
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Bu haber 1340 kez okundu. Yolcu uçağını restorana çevirecekler 0 11 0 0 Belçika doğumlu
olan Yavuz Kılıç ve Kahraman Yıldız isimli iki arkadaş Kayseri’de ilginç bir projeye imza
atıyor. Belçika’da çalıştıkları uçak konseptli restorandan esinlenen iki arkadaş Türk

Havayolları’ndan aldıkları Airbus A300 marka yolcu uçağını restoranda çevirmeye
hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Erkilet Havaalanı’ndan TIR’larla Talas Çaybağları
mevkii’ne getirilen uçağın, montaj işlemleri ise önümüzdeki hafta başlayacak. Nisan ayında
hizmete girecek Aslen Kayserili olan Belçika doğumlu Yavuz Kılıç: “Belçika’da uçak
konseptiyle bu işi 2007 yılına kadar yaptık. Bu konseptte müdür olarak çalıştık. Bu aklımıza
çok yattı. Bu nedenle de Kayseri’de de aynı konsepti yapmayı düşündük. Sonra orada kendi
lokantalarımızı açtık. Ardından da Kayseri’ye gelmeye karar verdik” dedi. Restoranın 200
kişilik bir kapasiteye sahip olacağını belirten Kılıç, Nisan ayında gerekli hazırlıkların
yapılmasının ardından hizmete başlayacaklarını söyledi. Uçak kanatlarının da teras olarak
kullanılacağını kaydeden Kılıç: “Uçak kanadının her birinde 5o kişilik kapasiteye sahip
olacak. Menülerimizde ise İtalyan ve Fransız mutfağı, İtalyan kahve çeşitleri ve Fransız
tatlıları da olacak” ifadelerini kullandı. 700 bin Euro’ya mâl olacak Aslen Nevşehirli olan
Belçika doğumlu Kahraman Yıldız ise proje kapsamında Büyükşehir, Melikgazi ve Kocasinan
belediyelerinden destek aldıklarının bilgisini vererek: “Alan ve ruhsat konusunda destek
verdiler. Çok yardımcı oldular. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kayseri’de
değişik bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Proje tamamlandığında 700 bin Euro’ya mâl
olacak. Restoranımız hizmete girdikten sonra 7/24 açık olacak” şeklinde konuştu. Uçak daha
önce kaza haberine konu olmuş Satın alınan uçağın kısa bir zaman önce de “E-5′te uçak
kazası” şeklinde haberlere konu olduğunu da öğrendik. Uçağın, İstanbul Avcılar’da E-5
karayolunda bulunan yön tabelalarına çarptığı ile ilgili haberde şu ifadelere yer verilmişti: “E5 Karayolu üzerinde kazaya neden olan uçak ilginç görüntüler oluşturdu. E-5 Karayolu'nda
dün gece ilginç bir kaza meydana geldi. Kazaya 'uçak' neden oldu. Şaşırtıcı kaza gece saat
02.00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4
parçaya ayrılan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'nda TIR'lara yüklendi. TIR'lar, E-5 yan
yoldan Ambarlı Limanı'na döneceği sırada yolun daralması nedeniyle kaza meydana geldi.
TIR'ın dışına doğru taşan uçak parçaları yola sığmayarak aydınlatma direkleri ve yön
tabelalarına çarptı. Bu sırada TIR da daralan yolda kaldırıma çıktı.” Haber/Fotoğraf:
Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10355.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Ak Parti Melikgazi 5. İlçe Kongresi Yapıldı
Tek adayın olduğu AK Parti Melikgazi 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.AK Parti
Melikgazi 5. Olağan Kongresi’ne AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, İsmail
Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye...
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Olağan Kongresi gerçekleştirildi. AK Parti Melikgazi 5. Olağan Kongresi’ne AK Parti
Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ilçe belediye başkanları ve partililer
katıldı. İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, kongrede yaptığı konuşmasında “Bu gün 16
ilçemizin kongresini tamamlamış bulunuyoruz. 16 yeni güçlü, dinamik bir ekip kurmuş
oluyoruz. Eski arkadaşlarımızı, eskimeyen arkadaşlarımızı yanımızdan uzaklaştırmıyoruz,
onlarla birlikte ekibimizi güçlendiriyoruz ve davaya gönül verenleri çoğaltıyoruz.
Teşkilatlarımız sayesinde devletin içinde devlet yapılanmasına girenlerin önüne geçeceğiz.
Bunun için de teşkilatlarımızı kuvvetlendirmek olacak. Kimse devletin içinde yeni bir
yapılanmaya giremeyecek. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade etmeyecek ekibi de bu
şekilde kurmuş oluyoruz diye düşünüyorum” diye konuştu. Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, “Bir nöbet değişimi olacak” dedi. Büyükkılıç, “Şehrimizi bir marka
şehri haline getiren değerli başkanımıza, bizlere yön veren ve güç katan değerli Büyükşehir
Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim birlikteliğimiz bereketimizdir.
Kayseri bu gün kendisinden söz ettiriyorsa bu bereketten dolayıdır. Bizleri daha farklı görmek
isteyenlere de Allah fırsat vermesin. Çünkü bunu şehrim adına söylüyorum. Kayseri’de
yaşayan ve bizlere güvenen Kayserili insanlarına teşekkür ediyorum. Bakanımız ve diğer
milletvekillerimiz e de teşekkür ediyorum. Ankara’da bunlar bizim gözümüz ve kulağımız
oldular. En büyük teşekkürümüz belediyecilikte duayenimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’adır. Gücümüze güç katan büyüğümüz yasaları ile adeta bizim elimizi
rahatlattı. Geçmiş dönemlerde verdiğimiz hizmetlerle değil verdiğimiz 5 torba çimentodan
sorgulanıyorduk. Parti ayrımı gözetmeden ülkemizin her noktasındaki çalışmalara yön verdi.
Biz bu uyum içinde yaptığımız çalışmaları zikrederken Bekir Başkanımızı zikretmeden
geçemeyeceğim” diye konuştu. Büyükkılıç, “Her bölgeyi bir nakkaş misali elden geçirdik.
Yollarıyla, kaldırımlarıyla, turizmi önemseyerek bu şehri yaşanır konforlu bir hale getirmeye
çalıştık. Hatalarımız olabilir ama art niyetimiz hiç olmadı. Hepsini kendi işimiz olarak
gördük. Ayağı yere basan projeler hayata geçirdik. Sonuçta şehrimiz iyi bir noktaya geldi. 81
mahalleyi bünyemizde barındırıyoruz. Bize geçen bölgelere 15 yılda getirilmeyen hizmetleri
getirdik. Bölgemizde asfaltı yapılmamış hiçbir yolumuz yok. İnsan odaklı çalışmalarımızda,
‘Evimi başıma yıktın, evin başına yıkılsın’ dedirtmedik. Hep dualar almaya gayret ettik.
Kamu malını her şeyden aziz bildik. Geçmişte yanlış yapanların bu makamlarda bulunmaması
eğer bu nedenleyse, biz de onlar gibi davranmamaya özen gösterdik. Hedef 2023 dedik.
Melikgazi 2023’e hazır duruma geldi. Önümüzdeki dönemde de sizlerin refahı için
gayretlerimiz eksik olmayacak. Biz vaat ettiklerimizi hayata geçirdik. Birliğimiz ve
beraberliğimiz bereketimizdir. Sizlere layık olmaya gayret ediyoruz. 2003 bizim için asıl
milat oldu. Her türlü vesayete hayır diyerek sizlere layık olmaya çalıştık” dedi. AK Parti
Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, “13 yıldır görev yaptığım teşkilattan bundan sonra
aranızdan ayrılıyoruz. Ama sürekli teşkilat içinde çalışmalarımız sürecek” dedi. Konuşmaların
ardından AK Parti Melikgazi eski ilçe başkanı Sadi Köylü, mevcut ilçe başkanı Timur Barlas,
Melikgazi İlçe Başkanlığına aday olan Sıddık Sami Kadıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden birlikte poz verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10356.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

Memur-Sen Aralık Ayı İl Divan Toplantısı
Yapıldı
Memur-Sen Kayseri İl Temsilciği Aralık ayı İl Divan toplantısı yapıldıMemur-Sen Kayseri İl
Temsilciği Aralık ayı İl Divan toplantısına, AK parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel,
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Sonercan Tufanoğlu,...
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Aralık ayı İl Divan toplantısı yapıldı Memur-Sen Kayseri İl Temsilciği Aralık ayı İl Divan
toplantısına, AK parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı Sonercan Tufanoğlu, Memur-Sen İl Başkanı Aydın Kalkan ve üyeler katıldı. MemurSen Aralık Ayı İl Divan toplantısında konuşan, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Sonercan
Tufanoğlu, “Bugün burada Kayseri Memur-sen başkanlarımızın düzenlemiş olduğu, Bayındır
Memur-Sen İl başkanlığımızın yapmış olduğu İl divan toplantısına katıldık. Memur-Sen
olarak Türkiye’nin birçok yerinde bu tür toplantılara katılıyoruz. Burada yapacağımız geniş
çaplı istişarelerde Kayseri teşkilatımızın Memur-Sen’den beklentilerini, 2015 yılındaki
kuracağımız toplu sözleşmelerle ilgili taleplerini alacağız “dedi. Toplantı ’da konuşan
Memur-Sen İl Başkanı Aydın Kalkan ise, “Biliyorsunuz bu yıl Memur-Sen’in genel
kurullarının yapıldığı yıl oldu. Kayseri’de iki sendikamızda görev değişimi oldu. Ulaştırma
Memur-Sen’imiz de görev değişimi oldu. Yine Enerji Bir-Sen de görev değişimleri oldu.
Bugüne kadar başlangıcından itibaren tüm sendikalarımızda hizmet eden arkadaşlarımıza ben
buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10357.html
Erişim Tarihi: 22.12.2014

