KAYSERİ HABER ARŞİVİ
15.09.2014–21.09.2014
Kayserigaz’a Altın Vana Ödülü
Geçmişten aldığı tecrübeyle geleceğine ışık tutan Kayserigaz, sosyal sorumluluk alanında
aldığı proje ödüllerine bir yenisini daha ekledi.10 yıldır Kayseri’nin sürekli gaz arzını
sağlayan Kayserigaz, Gaziantep’te gerçekleştirilen...
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Geçmişten aldığı tecrübeyle geleceğine ışık tutan Kayserigaz, sosyal sorumluluk alanında
aldığı proje ödüllerine bir yenisini daha ekledi.
10 yıldır Kayseri’nin sürekli gaz arzını sağlayan Kayserigaz, Gaziantep’te gerçekleştirilen 5.
Türkiye Enerji Zirvesinde Altın Vana Ödülü’ne layık görüldü. Kurulduğu günden bugüne dek
gerçekleştirdiği pek çok sosyal sorumluluk projesiyle teknik başarılarının yanında toplumsal
olarak da önemli bir kazanç edinen Kayserigaz, 2013 yılında hayata geçirdiği Doğalgaz
Eğitim Evi projesi ile sektörün önemli ödüllerinden biri olan Altın Vana Ödülü’nü bir kez
daha bünyesine kazandırmayı başardı.
Kayserigaz 10. yılı münasebetiyle Kayserili vatandaşların hizmetine sunduğu Doğalgaz
Eğitim Evi projesi ile sahip olduğu başarısını bir kez daha gösterdi. Doğalgazın etkin
kullanımını artırmak, vatandaşları doğalgaz kullanım konusunda bilinçli hale getirmek ve
doğalgaz kaynaklı tüm risklerin önüne geçebilmek amaçlarıyla abonelere danışmanlık hizmeti
vermesi için kurulan Doğalgaz Eğitimi Evi, zirve jürisi tarafından tam not alarak Altın Vana
Ödülü’ne layık görüldü. Daha önce de Altın Vana Ödülü’nün sahibi olmayı başaran
Kayserigaz, bünyesine kazandırdığı yeni bir ödülle istikrarlı ilerleyişini tüm sektör
temsilcilerine gösterdi.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 3. kez Altın
Vana Ödülü’nü kazanmış olmalarının kendileri için çok şaşırtıcı bir durum olmadığını
belirterek, Kayserigaz’ın bu ve buna benzer ödüllere her zaman açık olduğunu söyledi. Diğer
yandan, 10 yıldır Kayseri’nin güvenli gaz arzını sağlayan Kayserigaz’ın teknik gelişiminin
yanı sıra, sosyal sorumluluk alanlarında daha da ileriye gideceğinin sinyalini vererek, zirveye
katılan onca sektör temsilcisi arasından Kayserigaz’ın bu ödülü hak etmesinden dolayı tüm
Kayserililere ve Kayserigaz çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8669.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Mhp İl Başkanı Mete Eke’nin İlköğretim
Haftası İle İlgili Mesajı
MHP İl Başkanı Mete Eke, eğitim ve öğretim yılının başlaması ile ilgili olarak bir mesaj
yayımladı.Eke, "2014-2015 Öğretim Yılı, 15 Eylül 2014 Pazartesi günü derse başladı. 12
Yıldan beri AKP zihniyetinin kurcalamadığı, zarar vermediği...
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MHP İl Başkanı Mete Eke, eğitim ve öğretim yılının başlaması ile ilgili olarak bir mesaj
yayımladı.
Eke, "2014-2015 Öğretim Yılı, 15 Eylül 2014 Pazartesi günü derse başladı. 12 Yıldan beri
AKP zihniyetinin kurcalamadığı, zarar vermediği devlet yapısı kalmamıştır. Bunlar içerisinde
en büyük zararı gören, geleceğimizin teminatı adı Milli ama kendisi bu zihniyetin oyuncağı
haline gelen yandaş sendika’nın emir komutasında dizayn edilen adeta yap-boz tahtası gibi
işleyen bir eğitim sistemi ile karşı karşıyayız"ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde
sürdürdü:
"Daha geçtiğimiz günlerde nasıl yapıldığı, kimin verdiği belli olmayan puanlama sistemi ile
on binlerce okul müdürünü yerinden eden zihniyet, deneme yanılma metodu ile TEOG
sistemiyle velileri ve öğrencileri perişan etmiş, iradesi dışında birçok öğrenci başka okullara
kayda zorlanmıştır. Öğrendiğimiz kadarıyla ilk bir hafta yoklama almamak suretiyle bu
yaptıkları hataları bertaraf etme cihetine gitmek istemektedirler. Böyle olsa bile
çocuklarımızın geleceğini etkileyecek böyle vahamet arz eden tablo, değil bir hafta bir ay bile
yoklama almasalar yine de bu sıkıntıları gideremezler.
Bizim temennimiz devletimizin her kademesindeki bürokratından askerine, doktorundan
mühendisine, memurundan işçisine kadar emek sarf eden, onları kendi çocukları gibi
yetiştiren öğretmenlerimizi çirkin ve kötü siyasi emelleri uğruna alet etmektedir.
Onları hayata pahalılığına, enflasyona, namerde muhtaç ettirmemelidir. Çünkü onlar
geleceğimizin teminatı çocuklarımızın öğretmenleridir.
Bu olumsuzlar karşısında ülkemizin doğu ve güneydoğusunda okulların yakıldığını, güpe
gündüz ateşe verildiğini, eğitim öğretimin yapılmaması için terör örgütünün elinden gelen
gücü sarf ettiğini görmekte ve şahit olmaktayız.
Temennimiz odur ki!
2014-2015 Öğretim yılının huzurlu bir eğitim yılı olmasıdır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen
açılışı yapılan öğretim yılının hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8670.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Forum Kayseri’de Işın Kılıçları İle Guinness
Rekor Denemesi
Forum Kayseri, dünyanın en ünlü serisi ‘Star Wars’un Disney Channel’da gösterime girecek
yepyeni çizgi filmi ‘Star Wars Asiler’ için özel bir lansman aktivitesi düzenliyor.‘Star Wars
Asiler’in dünya lansmanı kapsamında gerçekleştirilecek...
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Forum Kayseri, dünyanın en ünlü serisi ‘Star Wars’un Disney Channel’da gösterime girecek
yepyeni çizgi filmi ‘Star Wars Asiler’ için özel bir lansman aktivitesi düzenliyor.
‘Star Wars Asiler’in dünya lansmanı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte ayrıca 7’den
77’ye tüm Star Wars hayranları, aynı anda “Işın Kılıcı Sallama” kategorisinde dünya rekoru
kırmaya çalışacak.
Kayseri ve çevre illerde yaşayanların buluşma noktası olan Forum Kayseri, küçüklerin olduğu
kadar büyüklerin de ilgisini çekecek özel bir etkinliğe imza atıyor.
Star Wars Asiler’in Dünya Lansmanı kapsamında, 20 Eylül Cumartesi günü, Forum
Kayseri’yle birlikte Forum Mersin, Forum Çamlık (Denizli), Forum Bornova (İzmir), Forum
Trabzon, Forum Aydın, Forum İstanbul, Forum Gaziantep ve Gordion AVM’de (Ankara) eş
zamanlı etkinlikler düzenleniyor.
Etkinliklerde Star Wars hayranları hep birlikte Senkronize Işın Kılıcı Sallama rekorunu
kırmaya çalışarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyecek. Daha sonra ise Star
Wars Asiler’in 44 dakikalık özel bölümünün Türkiye’deki ilk gösterimi yapılacak.
Özel gösterime bilet kazanın…
Star Wars Asiler’in özel gösterimine katılmak için ziyaretçilerin tek yapması gereken, 17
Eylül’e kadar Forum Kayseri içindeki mağazalardan 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak
çekilişe katılmak. Çekilişte özel gösterim bileti kazananalar, Türkiye’de ilk defa gösterimi
yapılacak olan Star Wars Asiler’in 44 dakikalık özel bölümünü izleme şansı elde edecek.
Star Wars yeni kuşaklarla tanışıyor…
Star Wars’un efsanevi dünyasını yeni kuşaklarla tanıştırma hedefiyle hazırlanan seride;
İmparatorluk kuvvetleri uzak bir gezegeni işgal etmiş ve geride kalan Jedi savaşçılarını
yakalamaya çalışırken, kendilerini ‘Asiler’ olarak adlandıran zeki ve becerikli bir ekibin,
Hayalet isimli gemileriyle İmparatorluk’a karşı verdiği mücadele ele alınıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8671.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Tekden Koleji Yeni Eğitim-öğretim Yılını Açtı
Özel Tekden Koleji 2014-2015 eğitim öğretim yılının açılışını düzenlenen törenle
gerçekleştirdi.Özel Tekden Koleji’nde düzenlenen yeni eğitim öğretim açılış programı saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla...
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Özel Tekden Koleji 2014-2015 eğitim öğretim yılının açılışını düzenlenen törenle
gerçekleştirdi.
Özel Tekden Koleji’nde düzenlenen yeni eğitim öğretim açılış programı saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan
Okul Müdürü Mustafa Caner, okulun başarıya odaklı sistemi ile güçlü, donanımlı ve tecrübeli
eğitim kadrosuyla açıldığını söyledi. Alanlarında yeterli tecrübeye sahip eğitim kadrosunu bir
araya getirdiklerini ifade eden Caner, "Gururla okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz.
Lisemiz, başarıya odaklı sistemi ile güçlü, donanımlı ve tecrübeli eğitim kadrosuyla açılıyor.
Biz burada çok başarılı öğrencileri hem de gerçekten çok güçlü değerli ve alanında yeterli
tecrübeli olan eğitim kadrosunu bir araya getirmiş bulunuyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz.
Öğrenci ve eğitim liderlerimiz eğitim adına çok değerli ve başarılı bir topluluk oluşturdu.
Tekden Fen Lisesi’ni tercih eden öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum. Sizler en doğru
seçimi yapmış oldunuz. Türkiye’nin eğitim şartlarında iyi bir üniversite geleceğinizi,
mesleğinizi ve hayat standardınızı belirleyecektir” diye konuştu. Okul İcra Kurulu Başkanı
Hüseyin Akar ise, Tekden Fen Lisesi’nin tek amacının milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerleri koruyan, geliştiren insan haklarına saygılı, lider şahsiyetli birey yetiştirmek
olduğunu vurgulayarak, “Tekden Koleji 9 yıl önce açıldığında, belki de ilk kayıtlara başladığı
gün kup kuru, boyasız, dökük bir binaydı. Ama insanlar içindeki ruhu görebildi ve bizlere
inanabildi. Bu bizim için büyük bir onur oldu. Bu onurla 9 yıl çalışık ve bu günlere geldik.
Yepyeni bir coşku ve yepyeni bir heyecanla açılan Tekden Fen Lisesi’nin tek amacı
milletimizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri koruyan, geliştiren insan
haklarına saygılı, lider şahsiyetli birey yetiştirmektir. Sevgili öğrenciler, değerli öğrenme
arkadaşlarım. Ailenizin, eğitim liderlerinizin, Türk milletinin sizlerden beklediği yalnız
akademik açıdan başarılı olmanız değil bununla birlikte saygın bir kişiliğe sahip olmanızdır"
dedi.
Yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin folklor gösterisi eşliğinde okulun ilk ders zili
çaldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8672.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Alışverişini Kayseripark’tan Yapanlar Kıbrıs’ta
Çift Kişilik Tatil Hakkı Kazanacak
Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ziyaretçilerine kazandırmaya devam ediyor. 5
Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Kayseri Park’tan alışveriş yaparak en çok puan toplayan dört
ziyaretçi Kıbrıs’ta beş yıldızlı otellerde ulaşım dahil...
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Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ziyaretçilerine kazandırmaya devam ediyor. 5
Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Kayseri Park’tan alışveriş yaparak en çok puan toplayan dört
ziyaretçi Kıbrıs’ta beş yıldızlı otellerde ulaşım dahil olmak üzere çift kişilik tatil paketi
kazanıyor. Kampanya, Akgünler Turizm ve Bora Jet işbirliğiyle düzenleniyor.Alışverişlerinde
Kayseri Park’ı tercih edenler çifte kazanç sağlıyor. Kayseri Park’ın Akgünler Turizm ve Bora
Jet işbirliğiyle düzenlenen kampanyasına katılanları muhteşem bir Kıbrıs tatili bekliyor.
Kampanyaya katılmak için 5 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında Kayseri Park’tan alışveriş
yapmak yeterli. Bu tarihlerde alışveriş yaparak en çok puan toplayan dört ziyaretçi Kıbrıs’ta 5
yıldızlı otellerde, ulaşım da dahil olmak üzere çift kişilik tatil paketi kazanıyor. En çok puan
toplayan kazanacak. Kampanya kapsamında en çok puan toplayan birinci ziyaretçi Merit
Crystal Cove Otel’de, ikinci ziyaretçi Acapulco Hotel’de, üçüncü ziyaretçi Cratos Hotel’de ve
dördüncü ziyaretçi ise Merit Park Hotel’de çift kişilik tatil paketinin sahibi oluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8673.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl
Müdürlüğü’nden Ürün Güvenliği Haftası
Açıklaması
Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Ürün Güvenliği Haftası
kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili olarak açıklama yaptı. Akçadırcı, "Bakanlığımızca
her yıl Ekim ayı içerisinde Ürün Güvenliği Haftası...
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Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Ürün Güvenliği Haftası
kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili olarak açıklama yaptı.
Akçadırcı, "Bakanlığımızca her yıl Ekim ayı içerisinde Ürün Güvenliği Haftası kutlanması ve
bu hafta kapsamında kamuoyunda farkındalık yaratılması, ürün güvenliği bilinci
oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır" dedi.
Akçadırcı, "Bu faaliyetler çerçevesinde Led Ekranlı Ürün Güvenliği Mobil Aracı 16 Eylül
2014 Salı günü ilimizi ziyaret edecektir. Türkiye genelinde 19 ili dolaşacak olan mobil araç
ilk ziyaretini Kayseri’ye gerçekleştirmiş olacaktır. Araca eşlik edecek Bakanlığımız ve İl
Müdürlüğümüz uzman personelince vatandaşlarımızın soruları cevaplandırılacak ve
promosyon malzemeleri dağıtılacaktır" ifadesinde bulunarak şu bilgileri verdi:
"Led Ekranlı Ürün Güvenliği Mobil Aracı 16 Eylül 2014 Salı günü Cumhuriyet Meydanı
Zabıta Karakolu önüne park ederek, stant açacaktır. Aynı gün saat 15:00’den sonra
öğrencilerimizin bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri amacıyla Ürün Güvenliği aracı
Besime Özderici Ortaokulu bahçesinde stant açacaktır.
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün denetiminden sorumlu olduğu
asansörler, teleferikler, elektrikli ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, kazanlar, makinalar, sivil
kullanım amaçlı patlayıcılar, atex ürünleri, aerosol kaplar, basınçlı ekipmanlar, taşınabilir
basınçlı ekipmanlar, otomotiv yönetmelikleri kapsamında yaklaşık 1500 farklı ürün hakkında
tüketiciler, satıcı ve sağlayıcılar ile üreticilerin varsa sorunlarının çözümüne ve
bilgilendirilmelerine yönelik her türlü katkı sağlanacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8674.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Ünlü ekonomistlerden Kayserililere finans
eğitimi
Dünyanın önde gelen aracı kurumlarından XTB Menkul Değerler A.Ş., Kayserili yatırımcılara
özel altın değerinde bir seminer düzenliyor. 25 Eylül’de Kayseri Hilton Hotel’de ücretsiz
gerçekleşecek etkinlikte, piyasaların ünlü isimlerinden Halil Reçber’in anlatımıyla,
katılımcılara ücretsiz eğitim fırsatı sunulacak.
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XTB Menkul Değerler, 11 Eylül 2014-Kayseri Hilton Hotel, Avrupa’nın En İyi Aracı
Kurumu Ödülü’ne sahip XTB Menkul Değerler’in düzenlenleyeceği ücretsiz finans ve yatırım
seminerine ev sahipliği yapıyor. Etkinliğe finans dünyasını yakından takip edenlerin yanı sıra;
sanayi ve tarımsal faaliyetlerle uğraşan iş sahipleri, bireysel yatırımcılar ve Kayseri
ekonomisinin nabzını tutan ithalatçı ve ihracatçıların katılımı bekleniyor. Seminer
konuşmacıları Teknik Analist Halil Reçber ve Finansal Piyasalar Uzmanı Levent Kerik
olacak. XTB Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Savaş Divanlıoğlu ise; Türkiye çapında

düzenledikleri eğitim seminerlerine katılımın yüksek olmasının, bilinçli yatırımcı oluşturma
hedefinde önemli bir basamak olduğunu belirtti.
SEMİNERE KATILIM ÜCRETSİZ
Seminerde; yatırım platformlarının kullanımı, Altın’ın geleceği, Dolar’ın son durumu, kâr
getiren emtialar, yatırım stratejileri ve piyasalardaki dalgalanmaya karşı zarardan nasıl
korunulması gerektiği hakkında detaylı bilgi verilecek ve soru-cevap seansı ile katılımcılar
ünlü ekonomistlerle birebir görüşme fırsatına sahip olacak.
25 Eylül 2014 tarihinde Kayseri Hilton Hotel’de saat 18:30’da düzenlenecek olan seminer
tamamen ücretsiz olup tüm Kayserililer davetlidir.
Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için www.xtb.com.tr/kayserisemineri adresi ziyaret
edilebilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8675.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Talas’a Çocuk Oyun Parkı Müjdesi
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çocuklar için 3 adet kapalı oyun alanı
yapacaklarını söyledi.Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Park Bahçeler, Fen
İşleri, Temizlik, Plan Proje ve Etüt Proje Müdürlüğü ekipleriyle...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çocuklar için 3 adet kapalı oyun alanı
yapacaklarını söyledi.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Park Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik, Plan
Proje ve Etüt Proje Müdürlüğü ekipleriyle birlikte mevcut parklarda ve projelendirilen yeşil
alanlarda bir dizi incelemelerde bulundu. Talas bölgesindeki tüm parkları elden
geçireceklerini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, parklara yeni fonksiyonlar
ekleyeceklerini belirtti. Bazı ihtiyaç duyulan bölgelere kafeterya yerleştirileceğinin de altını
çizen Palancıoğlu, "Parklardaki bank, kamelya, yürüyüş yolları ve diğer kent mobilyası
eksiklerini gidereceğiz. Talas’ın kültür ve eğitim seviyesi çok yüksek olduğu için yeşil
alanlarda oldukça fazla yürüyüş ve diğer sportif aktiviteler yapılmak isteniyor. Yamaç
Paraşütü iniş alanında olduğu gibi bir çok parkımızda yürüyüş ve diğer sporlarının yapılması
için elden geçireceğiz" dedi. Özellikle parklarda Osmanlı evi tarzında kafeteryalar
oluşturacaklarını söyleyen Palancıoğlu, "Bu güzelim mekanlarda belediye tarafından
işletilecek bazı işletmelerle parklarımızdaki sıkıntılı işlerin olmasını önleyeceğiz. Bakımlı,
temiz ve nezih ortamlar olması için bu alanları daha canlı hale getirerek yaşatacağız"
ifadelerini kullandı. Parklardaki çocuk oyun gruplarıyla ilgili de çalışma başlattıklarını ifade
eden Palancıoğlu, "Şu anda planlama çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yaza
tamamlayacağız. Tuvaletler, çeşmeler, kamelyalar, spor aktiviteleri ve parklarımızdaki tüm
unsurları ışıklandırmadan kamera sistemine kadar kontrol edeceğiz. Talas önümüzdeki yaza
çok farklı bir park bahçe anlayışıyla tanışacak. Çünkü Talas’ta park kullanımı çok fazla.
Çocuk sayısı da oldukça yüksek. Seçim vaatlerimiz içerisinde kapalı çocuk parkları vardı.

Kapalı çocuk parklarını bu tür alanların içerisine yapıp güvenli olmasını istiyoruz. Annesi,
babası parklarda zamanlarını geçirirken çocuğunda burada güvenli bir şekilde oyun
oynamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 3
noktada kapalı çocuk oyun parkı tasarımı yaptıklarını, en kısa zaman içinde kapalı çocuk
parklarını kullanıma sunacaklarını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8676.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu (pmyo) 13.
Eğitim-öğretim Dönemi Başladı
Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 13. Eğitim-Öğretim yılı yapılan törenle
açıldı.Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen açılış törenine Vali Yardımcısı
Erdoğan Aygenç, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular,...
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Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 13. Eğitim-Öğretim yılı yapılan törenle açıldı.
Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen açılış törenine Vali Yardımcısı
Erdoğan Aygenç, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Polis Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Metin Tanrıverdi, Baro Başkanı Fevzi Konaç, çok sayıda Polis Meslek Okul
öğrencisi ve polis katıldı.Açılış programında konuşan Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Metin Tanrıverdi “Sizler ülkemizin değişik bölgelerinde seçilerek ve çeşitli
aşamalardan geçerek bu ocağa geldiniz. Bu ocakta Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı,
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne duyarlı, görev ve sorumluluklarını iyi
bilen, toplumun yararına şahsi menfaatlerinin üstünde tutan, aile ülke ve millet sevgisiyle
dolu, suç ve suçlularla mücadele yöntemlerini hukuk içerisinde en etkin biçimde kullanabilen
ve kendini daima yenileyebilen meslek mensubu olarak yetişeceksiniz” dedi.Tanrıverdi “
Eğitiminiz esnasında çok çalışacaksınız ki, öğrendiklerinizi meslek hayatınızda uygulayarak
rahat edeceksiniz. Okulumuzda kazanacağınız bilgi ve değerler hayatınızın sonraki
aşamalarında başarılı bir polis, iyi bir vatandaş ve mutlu bir aile ferdi olmanıza katkıda
bulunacaktır” diye konuştu.Kayseri Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ise “Her türlü bilimle
kanunla tüzükle, eğitimle donanmış bir polis karşımızda görüyoruz. Bende burada Türkiye
Cumhuriyetinde 40 sene mülki idare amiri olarak bununla gurur duyuyorum. İnsanlar toplum
halinde yaşamaya başladığı andan itibaren en önemli sorun güvenlik sorunu olmuştur.
Osmanlı döneminde Asel teşkilatı olarak kurulmuştur. O zaman İstanbul’un en büyük
Emniyet Müdürün başına getirmişlerdir. Zamanla ’da bugün ki modern Emniyet Müdürlükleri
oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8677.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Mel-mek Çocuk Bakım Elemanı Kursu Kalifiye
Eleman Yetiştiriyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince her yıl iki
dönem olarak düzenlenen Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile Kayseri sanayisine,
endüstrisine, hizmet sektörüne, özel kurum ve kuruluşlarına kalifiyeli...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince her yıl iki
dönem olarak düzenlenen Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile Kayseri sanayisine,
endüstrisine, hizmet sektörüne, özel kurum ve kuruluşlarına kalifiyeli ara eleman
yetiştirdiklerini söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Sanat ve Meslek Edindirme
Kursları’nın 24 ayrı branşta 19 ayrı merkezde dershanede verilmeye başlanıldığını belirten
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Biz belediye olarak özellikle ilimizde
dokuma ve ev tekstili konusunda fabrikalara kalifiyeli ara eleman yetiştiriyoruz. Hobisi olan
veya meraklılara bu işin ustalığını öğretiyoruz. Boş zamanlarını değerli ve üretken bir çalışma
ile değerlendirmelerini sağlıyoruz. Ev hanımlarına, genç kızlarımıza çocuk bakım elemanı
kursları ile iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Çünkü özellikle anaokulu, kreş, hastaneler ile
sosyal hizmet kuruluşlarında ara eleman olarak aranılmaktadır. Dolayısı ile Melikgazi Sanat
ve Meslek Kursları adeta eğitimi ekonomiye dönüştüren merkezler olmaktadır“ dedi. Çocuk
Bakımı Elemanı Kursu’nun 108 ders saati üzerinden verildiğini ve kurs sonrası başarılı
olanlara Milli Eğitim onaylı sertifika verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kursların 9 ay
süreceğini ve ilk etapta teorik bilgiler sonrası derslerin uygulamalı olarak verildiğini kaydetti.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çocuk Bakım Elemanı Kursu’nda
modüler sistemde 58 üniteden oluşan bir ders programı uygulandığını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8678.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kocasinan ’çağrı Merkezi’yle Bilgilendirecek
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Torba Yasa’yla getirilen Emlak ve Çevre
Temizlik Vergisi gibi borçların yeniden yapılandırması konusunda vatandaşları çağrı
merkeziyle arayıp bilgilendireceklerini söyledi.Başkan Mustafa Çelik,...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Torba Yasa’yla getirilen Emlak ve Çevre
Temizlik Vergisi gibi borçların yeniden yapılandırması konusunda vatandaşları çağrı
merkeziyle arayıp bilgilendireceklerini söyledi.
Başkan Mustafa Çelik, 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanunla, 30 Nisan 2014 tarihinden önceki Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borçlarının
yeniden yapılandırılacağını kaydetti.
Verginin asıl kısmında bir indirimin söz konusu olmadığının altını çizen Başkan Çelik, "Konu
sadece vergi cezaları ve gecikme cezalarında yeniden yapılandırmayı içeriyor. Buna göre
vatandaşlarımız vergi cezalarını ve gecikme cezalarını Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)’ye
göre 2 ay aralıklarla 36 aya kadar eşit taksite böldürerek yeniden yapılandırabilecek.
Kocasinan Belediyesi olarak, yine yeni bir uygulamayla; oluşturduğumuz ’Çağrı
Merkezi’nden bu kanunla yeniden yapılandırmadan faydalanabilecek vatandaşlarımızı
telefonla arayıp bilgilendireceğiz. Arkadaşlarımız içerik tarama çalışmalarına başladı. Kanunu
açıklayıcı yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte Çağrı Merkezi’mizden aramalara
başlayacağız. Vatandaşlarımız şimdilik acele etmesin, bizden haber beklesin" şeklinde bilgiler
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8679.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Büyükşehir’den İki İhale
Büyükşehir Belediyesi Kayseri’nin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 15 adet kazıcı ve
yükleyici kepçe kiralamak işi için 5 firmanın katılımıyla bir ihale düzenledi.Belediye İhale
Salonu’nda düzenlenen 2 milyon 110 bin lira yaklaşık...
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Büyükşehir Belediyesi Kayseri’nin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 15 adet kazıcı ve
yükleyici kepçe kiralamak işi için 5 firmanın katılımıyla bir ihale düzenledi.
Belediye İhale Salonu’nda düzenlenen 2 milyon 110 bin lira yaklaşık maliyetli ihaleye katılan
firmalar ve verdikleri teklifler de şöyle oluştu:
CYB Müh. 1 milyon 870 bin TL
Karaca İnş 2 milyon 272 bin 500 TL
Solmazlar İnş 1 milyon 925 bin TL
Turken hafriyat 1 milyon 862 bin 500 TL
Ünbet Grup 1 milyon 825 bin TL
İhaleyi kazanan firma, verilen tekliflerin komisyon tarafından değerlendirmesinin ardından
belli olacak.
ASFALT NAKLİ YAPILACAK
Bugün ayrıca Kayseri’nin muhtelif yerlerinde 600.000 ton hafriyat, temel, alt temel ve asfalt
malzemesi naklini yapacak firmayı belirlemek amacıyla ihale düzenlendi.
Belediye İhale Salonu’nda 3 firmanın katılımıyla düzenlenen 4 milyon 203 bin lira yaklaşık
maliyetli ihaleye katılan firmalar ve verdikleri teklifler de şöyle oluştu:
Solmazlar Nakliyat 3 milyon 585 bin 293,11 TL
Gema İnş. Nakliyat 3 milyon 278 bin 750,00 TL
İms İnşaat 3 milyon 370 bin 150,00 TL

İhaleyi kazanan firma, verilen tekliflerin komisyon tarafından değerlendirilmesiyle birlikte
belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8680.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Uzman Çavuş İntihara Kalkıştı
Kayseri’de görev yapan bir uzman çavuş, kaldığı dairede kafasına ateş ederek intihara
kalkıştı.Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi 100. yıl Sitesi A Blok’ta
meydana gelen olayda Zincidere Komando Tugayı’nda...
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Kayseri’de görev yapan bir uzman çavuş, kaldığı dairede kafasına ateş ederek intihara
kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi 100. yıl Sitesi A Blok’ta
meydana gelen olayda Zincidere Komando Tugayı’nda görevli Uzman Çavuş F.B.’nin
dairesinden silah sesi geldiği öğrenildi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen
polis ekipleri, F.B.’yi ağır yaralı olarak buldu.
F.B., olay yerine gelen 112 ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırıldı. Uzman Çavuş F.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8681.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Develi’de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye
göre Develi’nin Çayırözü Mahllesinde meydana gelen trafik kazasında A.B.’nin kullandığı
otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda...
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Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Develi’nin Çayırözü Mahllesinde meydana gelen trafik kazasında
A.B.’nin kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attığı
öğrenildi. meydana gelen trafik kazasında, A.B., R.B., R.F.B. , M.F.B., A. B. ve M.B.’nin
yaralandığı bildirildi.

Kazada yaralanan 6 kişinin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli hastanelere
kaldırıldığı, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8682.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

İl Başkanı Özden’in 2014-2015 Eğitim, Öğretim
Yılı Mesajı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla
mesaj yayımladı.Özden, mesajında, geleceğe yön verecek bir toplum meydana getirmek için
eğitimin vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek şu...
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla
mesaj yayımladı.
Özden, mesajında, geleceğe yön verecek bir toplum meydana getirmek için eğitimin
vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Gelişmiş toplumlar en büyük yatırımlarını genç nesillere ve eğitime yapmaktadır. AK Parti
hükümeti de, son 10 yılda en büyük bütçeyi milli eğitime ayırarak geleceğimize en iyi şekilde
yatırım yapmaya gayret etmektedir. Amacımız, doğru bilgiye ulaşabilen, yorumlayan, kendini
ifade edebilen, ülkesi ve insanlık için gayret sarf eden, bilim ve teknolojiyle donanmış milli
ve manevi değerlerine bağlı, geçmişi ile geleceği arasında bağ kurabilen bir nesil
yetiştirmektir.
Yeni eğitim sistemiyle birlikte 8 yıllık kesintisiz eğitimden, öğrencilerin tercihlerine imkan
verecek daha çağdaş 12 yıllık zorunlu eğitime geçildi. 4+4+4 eğitim sistemi ile ülkenin 28
Şubat sürecinin bir dayatması olan eğitim sisteminden kurtularak, gelişmiş ülkelerin genelinde
uygulanan daha bilimsel ve daha çağdaş bir eğitim sistemine geçildi.
Köklü bir medeniyetin mirasçıları olarak yarınları inşa etmede yeterli potansiyele sahip bir
toplumuz. Yeni öğretim yılının bu gücümüzü ortaya çıkaracağımız bir yıl olmasını diliyorum.
Velilerimizin, idareciler, öğretmenler ve öğrencileriyle olan iletişimini güçlü tutmaları,
sorunsuz, nitelikli bir eğitimin gerçekleşmesinde büyük rol oynayacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle İlköğretim Haftası’nı kutluyorum. 2014-2015 eğitim-öğretim
yılında geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı, fedakar öğretmenlerimize emanet ediyor,
bu yılın başta kıymetli öğrencilerimize, ailelerine ve bu onurlu mesleği temsil eden saygıdeğer
eğitimcilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8683.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Tramvayda Müzik Ziyafeti
Kayseri’de tramvaya binen vatandaşlar oldukça ilginç anlar yaşadı. Vatandaşlar tramvayda
müzik eşliğinde yolculuk etti.Kayseri’de, tramvayla yolculuk eden vatandaşlar keyifli
dakikalar yaşadı. Tramvayda bulunan müzisyenler, yolculara müzik...
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Kayseri’de tramvaya binen vatandaşlar oldukça ilginç anlar yaşadı. Vatandaşlar tramvayda
müzik eşliğinde yolculuk etti.
Kayseri’de, tramvayla yolculuk eden vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı. Tramvayda bulunan
müzisyenler, yolculara müzik ziyafeti verdi. Keman, darbuka ve cümbüşü eline alan
müzisyenler ’Ateşim var külüm yok’ parçasını seslendirdi.
Tramvayda müzik eşliğinde yolculuk eden vatandaşlar bu ilginç anı cep telefonları ile
görüntülemeyi ihmal etmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8685.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Yeşilhisar Kaymakamı Mustafa Gözlet
Görevine Başladı
Son yayınlanan kararname ile Yeşilhisar ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Gözlet görevine
başladı.Görevine başlayan Kaymakam Mustafa Gözlet, ilk olarak Vali Orhan Düzgün’ü
makamında ziyaret etti.Mustafa Gözlet 1986 tarihinde Denizli nin Güney...
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Son yayınlanan kararname ile Yeşilhisar ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Gözlet görevine
başladı.Görevine başlayan Kaymakam Mustafa Gözlet, ilk olarak Vali Orhan Düzgün’ü
makamında ziyaret etti.Mustafa Gözlet 1986 tarihinde Denizli nin Güney İlçesinde Doğdu.İlk
ve orta öğrenimini Denizli de tamamladı.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü 2008 Yılında tamamladıktan sonra 11 ay Sanayi
Bakanlığında Kontrolör olarak görev yaptı.11/04/2011 Tarihinden itibaren İlçede görev
yapıyordu. Kaymakam Mustafa Gözlet, son kararname ile Yaşilhisar ilçesine atandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8686.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

5 Yaş Altı Ölümlerin Yüzde 60’ı Sepsis Kaynaklı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ramazan Coşkun, halk arasında kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsis tüm
dünyada giderek artan bir tehdit olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Coşkun,...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ramazan Coşkun, halk arasında kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsis tüm
dünyada giderek artan bir tehdit olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Coşkun, “Sepsis dünyada ki
ölümlerde enfeksiyonların ikinci sırada yer almasından sorumludur. Beş yaş altı ölümlerin
yüzde 60’ı sepsise bağlıdır ve sepsis anne ölümlerinin de önemli bir nedenidir” dedi.Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü münasebetiyle
hastalık hakkında halkta farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlendi. İç Hastalıkları
Yoğun Bakım Bilim Dalı tarafından tertiplenen etkinlikte ilk olarak Sepsis Hastalığı
Sempozyumu düzenlendi. Bu etkinlikte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Murat Sungur ile Prof. Dr. Aynur Karayol Akın, sepsis hastalığının oluşumu ve
tedavi yöntemi ve sonuçları hakkında bilgiler verdi.Daha sonra Gevher Nesibe Hastanesi
girişine stant kuruldu. Bu stantta görevliler, hastaneye gelen vatandaşlara sepsis hastalığını
tanıtan broşür dağıtarak, vatandaşları sepsis hastalığı konusunda bilgilendirmeye
çalıştı.Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ramazan Coşkun, enfeksiyonların önlenmesi ve sepsis ile savaşın her yıl dünyada 800 bin
ölümü önleyeceğini kaydetti.Doç. Dr. Coşkun, “Sepsis halk arasında kan zehirlenmesi olarak
ta bilinen bir drumdur. Sepsis aslında bir enfeksiyon varlığında tüm vücudun bu enfeksiyona
verdiği cevaptan dolayı oluşan ve yaşamı tehdit eden bur durumdur. Günümüzde kalın
bağırsak ve meme kanserinden ölümlerin toplamından daha fazla hasta sepsis nedeni ile
ölmektedir. Sepsis olan hastaların yüzde 30 ile yüzde 60’ı hastanede ölmektedir”
dedi.Açıklamasında sepsis hastalığın tüm dünyada giderek artan bir tehdit olduğuna dikkat
çeken Coşkun, “Sepsis dolaşı ve organ yetmezliklerini önlemek için acil tedaviye gereksinim
duyulan bir durumdur. Beş yaş altı ölümlerin yüzde 60’ı sepsise bağlıdır ve sepsis anne
ölümlerinin de önemli bir nedenidir. Sepsis tüm dünyada giderek artan bir tehdittir. Tüm
dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde sepsis sıklığı giderek artmaktadır. Sepsise
bağlı ölümlerin en az yüzde 10-15’i aşılama, hijyenik önlemler, erken tanıma ve hızlı tedavi
yöntemleri ile önlenebilir. Hastaneler ve tüm sağlık kuruluşları hastane kaynaklı
enfeksiyonları ortadan kaldırmak için tüm gerekenleri yapmalıdır. Ancak sepsis olgularının
yüzde 50’si hastane dışında geliştiğinden sepsisin tanınması, teşhis ve tedavi çabaları Acil
servisleri, muayenehaneleri ve acil bakım merkezlerini de kapsamalıdır” diye konuştu.Doç.
Dr. Coşkun, ateş, titreme, bilinç eksikliği, nefes darlığı, kan basıncında düşme ve nabızda
artma gibi bulguların sepsis hastalığında bir kuşku olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8687.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri’de 286 Bin Öğrenci İçin İlk Ders Zili
Çaldı
Kayseri’de ilk ders zili 965 okulda 286 öğrenci için çaldı.Eğitim-Öğretim Yılının açılışı için
Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlk Okulu’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Vali
Orhan Düzgün, "Bugün tüm Türkiye’de huzur...
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Kayseri’de ilk ders zili 965 okulda 286 öğrenci için çaldı.
Eğitim-Öğretim Yılının açılışı için Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlk Okulu’nda tören
düzenlendi. Törende konuşan Vali Orhan Düzgün, "Bugün tüm Türkiye’de huzur ve güven
içerisinde okullarımızı açıyoruz. Çocuklarımızı yerleştiriyoruz" dedi. Vali Düzgün, "Çevre
ülkelerdeki karışıklıkları gördükçe, ıraktaki Suriye’deki çocukları gördükçe Suriye’den
ülkemize gelen çocukları gördükçe sizlerin ne kadar şanslı olduğunu görmemek imkansız.
Ülkemizin milletimizin geleceğe daha sağlıklı ve güvenle bakabilmesi için sizlerin gelecekte
bu ülkeyi en güzel şekilde yönetebilmesi için sizlerin eğitimi çok önemli. Siz çocuklarımızı ne
kadar yetiştirebilirsek, geleceğe ne kadar iyi hazırlayabilirsek, ne kadar donanımlı bir şekilde
hazırlayabilirsek bizlerde emeklilik hayatımızı o kadar huzurlu ve güvenli geçireceğiz" diye
konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise, "Bugün itibariyle kayserimizde 965 okulumuzda,
286 bin yaklaşık öğrencimizle, 16 bin 416 öğretmenimizle bizler yeni eğitim öğretim yılına
merhaba diyoruz. Tabi bu merhabalar hepimizi mesleki anlamda yetiştirmesi, hem eğitim
öğretim yılına hazırlanması ile hepimizin gayretleri ile yaşanılan süreci tamamlamış
bulunmaktayız. Eğitim okullarda gerçekleşen takip edilen bir süreç değil, bu çevrede ve ailede
de kendini gösterecek bir süreç olarak kendimi göstermektedir" diye konuştu.
Konuşmaların ardında Vali Orhan Düzgün ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz,
öğrencilerle sınıfta sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8688.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gürpınar Spor Sahası’na Sentetik Çim
Döşenecek
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal ve spor tesisleri ile kitlelerin
spor yapmasına imkan tanıdıklarını söyleyerek, “Spor ve sporcunun dostu ve destekleyici bir
belediye olduğumuzu her fırsatta gerçekleştirdiğimiz...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal ve spor tesisleri ile kitlelerin
spor yapmasına imkan tanıdıklarını söyleyerek, “Spor ve sporcunun dostu ve destekleyici bir
belediye olduğumuzu her fırsatta gerçekleştirdiğimiz yatırım ve hizmetlerle kanıtlıyoruz”
dedi.
Gürpınar mahallesinde yer alan futbol sahasına işlevlik kazandırmak ve bölge gençlerine daha
verimli ve etkin bir spor sahası sunmak amacı ile çalışma başlattıklarını belirten Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mevcut bulunan futbol sahasının yetersiz ve verimsiz
olduğunu, bu neden ile futbol sahasının yetersiz olmasından dolayı sporcuların spor
karşılaşmalarını zorluklar içerisinde gerçekleştirdiklerini kaydetti. Gürpınar mahallesinde
bulunan futbol sahasına sentetik çim döşenmesi işi yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildiğini ifade eden
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi; “Biz belediye olarak özellikle kitlelerin spor
yapması için yatırım yapıyoruz. Bu amaç ile şu anda 22 sosyal ve spor tesisimiz ilçe sınırları
içerisinde hizmet vermektedir. 64 ayrı alanda ücretsiz basketbol sahamız mevcuttur. Okulların
basket ve spor alanlarımı biz yapıyor ve onarıyoruz. Bu yetmiyor, 6 okulda kapalı spor salonu
inşa ettik. Burada tek amacımız sporun herkesin yapmasını sağlamaktır. Parklara açık alan
aletli jimnastik aletleri yerleştirdik. Sentetik yürüyüş yolları yapıyoruz. Dolayısı ile spor ve
sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğumuz her fırsatta tescilliyoruz. Şimdi de Gürpınar
mahallesinde yer alan futbol sahamızda futbolda kalite ve etkinliği artırmak için sentetik çim
ile döşüyoruz. Gürpınarlılara hayırlı olsun.“
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerekli ihalenin yapıldığını ve bu ay
içerisinde tamamlanarak sentetik çim sahanın Gürpınarlıların hizmetine sunulacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8689.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Lazer epilasyon medikal teknolojidir
Bugün yine farklı ve bir o kadar da merak edilen bir konu hakkında uzmanından detaylı
bilgileri sizlere aktarmak üzere konuğumuzu takdim ederek söyleşimize başlayalım.
Konuğumuz Sante Med Güzellik Merkezinden Uzman Estetisyen Hande Karadağ
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Bugün yine farklı ve bir o kadar da merak edilen bir konu hakkında uzmanından
detaylı bilgileri sizlere aktarmak üzere konuğumuzu takdim ederek söyleşimize
başlayalım. Konuğumuz Sante Med Güzellik Merkezinden Uzman Estetisyen Hande
Karadağ Hande Hanım öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk Selda Hanım ben öncelikle bizlere bu imkânı verdiğiniz için başta size sonra
Kayseri Gündem Gazetesi yetkililerine çok teşekkür ederim.
**Bizde bizleri bilgileriniz ışığında aydınlatacağınız için size çok teşekkür ediyoruz ve
ilk sorumuzu yönelterek başlamak istiyorum. Santemed güzellik merkezi ne zaman
hizmete girdi öncelikle bunu öğrenelim sizden?
Santemed güzellik merkezi lazer epilasyon, cilt bakımı, el ve ayak bakımı, bölgeselincelme,
leke tedavisi, diyet ve beslenme vb. uygulamalarda uzman ekibi ile 1 yıldır Kayseri halkına
hizmet vermeye başladı.
**Peki, Hande Hanım lazer epilasyon nedir? Kaç yıldır yapılan bir uygulamadır?
**Lazer epilasyon medikal teknolojidir.
Lazer epilasyon, vücutta oluşan kıllanmanın giderilmesinde en etkili medikal teknolojidir.
İnsanlar lazer epilasyon tekniği öncesinde çok farklı yöntemler kullanıyorlardı. Bu
yöntemlerin çoğu uzun süreli ve kalıcı olmuyordu. Lazer epilasyon bu sorunu gidermede en
etkili medikal estetik yöntemidir.
**Peki bu lazer epilasyon nasıl yapılır?
Süresi ne kadardır?
Lazer epilasyon süreci, epilasyon yapılacak olan bölgenin temizlenmesi, bölgedeki uzun olan
kılların kısaltılarak epilasyona uygun hâle getirilmesi ve lazer cihazı ile taranması şeklinde üç
aşamadan oluşmaktadır. Daha sonra ten ve kıl rengine göre size en uygun lazer epilasyon
cihazı ile epilasyon yapılacak bölge taranır. Bu işlem kıl yoğunluğuna göre birkaç dakika
veya birkaç saat sürebilir. Bir seans yaklaşık olarak 15 dakika ile 45 dakika arasında sürmekte
ve seans aralıkları 4-8 hafta arasında değişmektedir. Tedavinin bitmesi için gerekli olan seans
sayısı 4 ile 8seanstır. Lazer epilasyon tedavisi hem kısa sürmekte hem de kısa sürede sonuç
alınmaktadır.
**Lazer epilasyon kimlere yapılır Hande Hanım?
Ergenlere de yapılabilir ama kıl üretimi tamamlanmamış olmasından dolayı yetişkinler kadar
etkili sonuç alamayabilirler. Bayanlarda regl olduktan 2 yıl sonra lazer epilasyon uygulaması
yapılabilir.
Lazer epilasyon öncesinde nelere dikkat edilmesi gerekir?
Lazer epilasyona gelmeden bir hafta öncesine kadar kökünden kıl alma (ağda vb.) işlemi
yapılmaması gerekir. Lazer epilasyona gelirken aşırı uzamış olan kıllar makas jilet veya

kısaltıcı makineler yardımıyla kısaltılabilir. Lazer epilasyon öncesi tüyleri sarartma veya
boyama gibi işlemlerin yapılmaması gerekir. Lazer epilasyona gelmeden 15 gün öncesine
kadar cilde herhangi bir pealing yapılmamalıdır. Lazer epilasyon yapılacak bölge temiz
olmalı, epilasyon yapılacak olan bölgede makyaj olmamalıdır. Son 6 ay içerisinde
“roaccutane” kullanılmamış olunması gerekmektedir.
**Seanslar bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor mu? Bölgelere göre kaç seans
uygulanır?
**En zor sonuç veren bölgelerden birisi yüz bölgesidir.
Sadece yüz bölgesinde çene bıyık favori 8 seanstan sonra tekrar uygulama yapılabilir. En zor
sonuç veren bölgelerden birisi yüz bölgesidir. Diğer bölgelerde lazer epilasyon 4 ile 6 seans
arası %80 oranda azalma sağlar. Lazer epilasyon sonrası kişi 100 tüyünün 80 i kıl kökü
daraldığı için çıkan tüyler ince ve ayva tüyü şeklinde kişiyi rahatsız etmeyecek
şekildedir.
**Peki, lazer denilince hep kadınlar akla geliyor ama erkeklerinde lazer epilasyona
ilgileri nasıl bunu da öğrenelim?
Evet, Selda Hanım kadınlar kadar artık erkeklerinde lazer epilasyona ilgileri oldukça arttı.
Modern çağımızda özellikle kentteki bakımlı erkekler aşırı kıllardan kurtulmak istemekte ve
bunun için lazer epilasyon yöntemine sıkça başvurmaktadırlar. Lazer epilasyon uygulama
açısından erkeklere ve kadınlara aynı şekilde uygulanmaktadır. Ancak erkeklerin kıl kökleri
kadınlara göre daha kalın olabileceğinden, erkekler lazer epilasyondan daha iyi sonuç
alabilmektedirler.
**Sizin merkezinizde uyguladığınız kaç cihazınız var?
Biz merkezimizde 3 çeşit lazer epilasyon cihazı kullanıyoruz.
**Kullandığınız cihazların özelliklerinden bahsedebilir misiniz?
Diode lazer: Bu lazer sistemi dünyada çok tercih edilen bir lazer sistemidir. Koyu ve açık tüm
cilt tiplerinde kullanılır. Diğer lazerlerin başarılı olamadığı bölgelerde bile başarılı epilasyon
yapar.
Alexandrite Lazerler: Bu lazer sistemi açık cilt rengine sahip kimselerde epilasyon için tercih
edilir. Siyah sert kıl ve beyaz ten de en güzel sonuç veren cihazdır.
Nd:yag Lazerler: Bu lazer sistemi çok koyu tenlerde yaz aylarında bronz tenlerde hatta
zencilerde bile epilasyon amaçlı kullanım için geliştirilmiştir.aynı zamanda kılcal damar
üzerindeki ince tüylere hitap eden bir cihazdır.
Bios-alex plus: Kayseri’de sadece Sante Med güzellik merkezinde bulunan son jenerasyon bir
cihazdır.
**Nedir bu cihazı diğer cihazlardan ayıran özellikleri?
Bios - Alex Plus Yağ: Hekimler için, hastalarının farklı özellikler taşıyan cilt tipi, kıl rengi
opsiyonlarını kullanarak, Alexandrite 755 nm’nin uzun atımı ile ND yağ 1064 nm’nin uzun
atımının bileşimi ile ortaya çıkan eşsin BAM (Birleşik Atım Modu) teknolojisinden
yararlanmaktadır. Bios - Alex Plus Yağ cihazı, estetik ameliyatlarından alınan sonuçların daha
iyisini invazif olmayan yöntemlerle daha az bir sürede sağlar.
Güvenli: Bios - Alex Plus Yağ sistemi maksimum tedavi güvenliği garantisini vermek üzere
geliştirilmiştir ve ister Alexandrite isterse ND yağ olsun 0,5 ms’ye kadar atımların
düzenlenmesine izin verir.
Verimli: Farklı lazer tipi seçimi ve parametre ayarlama derecelerine göre kromoforların
emilimi ve lazer ışınlarının derine işleme özelliklerinden dolayı Bios - Alex Plus Yağ cihazı
birkaç seans içinde gözle görülebilen sonuçları hizmetinize sunmaktadır.
Bu eşsiz ve ileri teknolojik sistem yatırımcısına klinik ve ticari başarı açısından önemli
olanaklar sunmaktadır.
Epilasyon, Vasküler Lezyon, Pigmente Lezyon, Antiaging, Cilt Gençleştirme, Tırnak
Tedavisi gibi.

Hande Hanım, Lazer epilasyon kimlere ve hangi kıl çeşidine yapılmaz?
1-)Gebelik
2-)Gebelik riski olanlar
3-)Beyaz, sarı, kırmızı kıllar
4-)Ayva tüyü şeklindeki kıllar
5-)Hormon bozukluğu olduğu halde hormonel tedaviyi reddenler
6-)Cilt kanseri olanlar
7-)Ciltte aktif lezyon varsa lezyon geçene kadar o bölgeye atış yapılmaz.
8-)Roacutan kullanımı sırasında 6 ay boyunca yapılmaz.
9-)Cilt soyma ürünleri kullananlar bıraktıktan 15 gün sonra uygulama yaptırabilirler.
Lazer epilasyonun avantajları nelerdir?
Hastaların çoğunda etkili ve uzun dönemli epilasyon sağlar.
Hastaya uygun bir teknikle yapıldığında güvenli bir yöntemdir. Göreceli olarak daha az ağrılı
bir yöntemdir. Hızlı bir yöntemdir, ortalama 2 saatte vücuttaki tüm tüyler temizlenebilir. Cilt
üzerinde alerjik bir yan etkisi yoktur, cildi tahriş etmez, kalıcı yara izi bırakmaz, kanserojen
olduğunu gösteren herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Batık kıllarda ve kıl dönmelerinde en
iyi tedavi yöntemidir. Cilt enfeksiyonu ve bulaşıcı hastalık riski yoktur.
**Hande Hanım lazerde bilmediğimiz birçok ayrıntıyı sizin sayenizde öğrenmiş olduk
çok teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz?
Bende sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum Lazer
epilasyonun organlara kadar iletilen bir ışını olmadığı sadece siyah kıl kökünü gören ve kıl
kökünü daraltan bir işlem olduğunu. Günümüzde artık herkesin yaptırdığı bir uygulama ve
çok büyük bir rahatlık olduğunu söylüyorum.
Lazer epilasyon yaptırmak isteyen ama kafasında tereddütleri, soru işaretleri olanları
bir nebzede olsa bilgilendirmeye gayret ettik yeni bir söyleşimizde farklı bir
konuğumuzla daha sizlerle birlikte olmak dileği ile hoşça kalın.
SÖYLEŞİ: SELDA AVCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8690.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Yine Halk Otobüsü Yine Kaza
Osman Kavuncu Bulvarı’nda Halk otobüsü yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan yaşlı
adama çarptı.
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Son zamanlarda kazalarla gündem gelen Halk otobüsleri yine bir kazaya karıştı. Dün öğle
saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı’nda bir halk otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan
yaşlı dama çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kaza sonrası otobüsün altında sürüklenen yaşlı adama ilk müdahale olay yerindeki
vatandaşlar tarafından yapıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre y adının Tahsin B. Olduğu
öğrenilen yaşlı adamın karşıya geçerken acele ettiği ve kazanın dikkatsizlik sonucu olduğu
belirtildi. Tahsin B. Olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldı.
Kaza sonrası etrafı saran meraklı vatandaşların hem kendi canlarını hem de akan trafikte
seyreden vatandaşların canlarını tehlikeye atmaları dikkat çekti.
Haber- Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8691.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri'nin Göbeğinde Silahlı Çatışma
Dün akşam saatlerinde Kayseri’nin Yoğunburç mevkinde silahlı çatışma çıktı.
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Yoğunburç mevkiinde bulunan Ülkü ocağı önünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda
pompalı tüfekler çekildi. Şehrin göbeğinde yaşanan silahlı çatışmada ölen yada yaralanan
olmadı.Defalarca silahların ateşlendiği olay korku ve paniğe neden olurken olay mahallinde
bulunan vatandaşlar araç ve otobüslere sığınarak açılan ateşten korunmaya çalıştı. Görgü
tanıklarının ifadelerine göre olayın Ülkü Ocağıyla bir alakasının olmadığı öğrenildi.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8692.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Öğretmeninin Ölümüne Neden Olan Öğrenci
Hakim Karşısına Çıktı
Kayseri’de, attığı yumruk ile öğretmeninin ölümüne neden olan öğrenci ilk kez hakim
karşısına çıktı.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hayatını kaybeden
Mehmet Aktaş’ın eşi Necla, çocukları Özüm ve Gizem Aktaş...
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Kayseri’de, attığı yumruk ile öğretmeninin ölümüne neden olan öğrenci ilk kez hakim
karşısına çıktı.

Kayseri 3. AĞır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hayatını kaybeden Mehmet Aktaş’ın
eşi Necla, çocukları Özüm ve Gizem Aktaş ile avukatları ve tutuklu yargılanan sanık F.Ş.’nin
avukatı hazır bulundu. Duruşma sanığın yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturum ile
gerçekleştirildi. Hakim karşısında ilk ifadesini veren tutuklu sanık F.Ş. Emniyet’te verdiği
ifadesinin doğru olduğunu söyledi.Duruşma, tanıkların dinlenmesinden sonra eksik evrakların
tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8693.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Yer Altı Geçitleri Kimsesizlerin Mekanı Oldu
Kayseri’de bulunan yer altı geçitleri, geceleri gidecek yeri olmayanların sığındığı mekanı
oldu.Kentte bulunan alt geçitler kimsesizlerin uğrak yeri haline geldi. Alt geçitler, akşam geç
saatlerde işlekliğini yitirmesiyle, gidecek yeri...
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Kayseri’de bulunan yer altı geçitleri, geceleri gidecek yeri olmayanların sığındığı mekanı
oldu.Kentte bulunan alt geçitler kimsesizlerin uğrak yeri haline geldi. Alt geçitler, akşam geç
saatlerde işlekliğini yitirmesiyle, gidecek yeri olmayanların uyuma noktası oldu.Akşamları
gidecek yerleri olmayanlar, uyumak için yer altı geçitlerini tercih ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8694.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

‘izmarit’ Kavgasında Emekli Polisi Öldüresiye
Dövdüler
Kayseri’de izmarit yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, emekli polis memuru bir grup
tarafından öldüresiye dövüldü.Edinilen bilgiye göre Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı’nda
bir grup ile garajın güvenliğini sağlayan emekli polis...
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Kayseri’de izmarit yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, emekli polis memuru bir grup
tarafından öldüresiye dövüldü.
Edinilen bilgiye göre Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı’nda bir grup ile garajın güvenliğini
sağlayan emekli polis memuru H.A.Y. (55) arasında tartışma çıktı. Patates sattıkları iddia
edilen grup, kendilerine "İzmariti yere atmayın" uyarısında bulunan emekli polis memuru
güvenlik görevlisi H.A.Y.’ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırılan olayda
baygın şekilde bulunan H.A.Y. ile H.D. (44) sağlık ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan şahıslar, polis ekipleri
tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8695.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Anılarını Çocuklarına İsim Olarak Verdi
Kayseri’de, 2006 yılında hayatını kaybeden Haydar Gelmez, çocuklarının ismini etkilendiği
olaylardan esinlenerek koydu.2006 yılında hayatın kaybeden eşi Haydar Gelmez’in duygusal
bir insan olduğunu ve etkilendiği olaylardan esinlenerek çocuklarından...
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Kayseri’de, 2006 yılında hayatını kaybeden Haydar Gelmez, çocuklarının ismini etkilendiği
olaylardan esinlenerek koydu.
2006 yılında hayatın kaybeden eşi Haydar Gelmez’in duygusal bir insan olduğunu ve
etkilendiği olaylardan esinlenerek çocuklarından 5’inin ismini Merhamet, Dörtbin, Vicdan,
Pırlanta ve Yıllar koyduğunu söyleyen 10 çocuk annesi Şerife Gelmez, "Eşim çok duygusal
olduğu için çocuklarının adını da farklı bir şekilde koydu" dedi. Şerife Gelmez, "Çocukların
yarın bir hata yaptıklarında isimlerinin anlamını da düşünerek vicdanlı ve merhametli olsunlar
diye bu şekilde koydu" dedi.
En büyük kızının isminin Dörtbin olduğunu söyleyen anne Şerife Gelmez, "Dörtbin
doğduğunda başlık parası vardı. Başlık almadan kimse evladını vermezdi. Benim de bir
akrabam evlenecekti, kızın ailesi 4 bin lira başlık parası istedi. Sonra bana, ’İkram yapmaz
mı? Sen akrabasısın. Bu fiyatı indirmez mi?’ diye sormamı istediler. Evlenecek olan adam
çok fakirdi. Ben de gittim sordum, ’4 bin liradan aşağı almam başlık’ dediler. Adam fakirdi ve
iki tane ineği vardı. Onları satıp başlık parası yapıp evlenecekti. Bu durumdan etkilenen
rahmetli eşim de, ’Eğer benim bir kızım olursa adını Dörtbin koyacağım’ dedi. Kızımız
doğduktan sonra da adını Dörtbin olarak koydu" dedi.
İsmi farklı 5 kardeşten biri olan Yıllar Gelmez ise, arkadaşlarının adını duyunca çok
şaşırdığını belirterek, "İsmimin hem olumlu hem olumsuz yönleri var. Olumlu yönü,
söylediğimde bu isim çok çabuk tanınıyor ve ilgi çekici oluyor. Olumsuz yönü ise devlet
dairelerinde ismimi söylediğimde inanmıyorlar, kimlik göstermek zorunda kalıyorum" dedi.
1989 doğumlu Yıllar Gelmez, adının konulma hikayesini şu şekilde anlattı:

"Rahmetli babam o yıllarda Turgut Özal’ın ağzından, ’yıllar’ kelimesini çok anlamlı bir
şekilde duymuş. Turgut Özal’ın ağzından bunu duyunca demiş ki, ’Benim oğlum olunca adını
Yıllar koyacağım’ Ben doğduktan sonra da adımı Yıllar Gelmez olarak koymuş. Adımın
Yıllar soyadımın Gelmez olması, uyumlu olması insanları çok şaşırtabiliyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8696.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Sümer Lisesi Mezunları 21 Eylül’de Buluşacak
Sümer Lisesi Mezunları, 21 Eylül Pazar günü okullarında bir araya gelecek.Sümer Lisesi
Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, lisenin mezunlarını ’’Sümer Lisesi
5. Mezunlar Buluşması’’nda bir araya getireceklerini söyledi.Etkinliği...
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Sümer Lisesi Mezunları, 21 Eylül Pazar günü okullarında bir araya gelecek.
Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, lisenin mezunlarını
’’Sümer Lisesi 5. Mezunlar Buluşması’’nda bir araya getireceklerini söyledi.
Etkinliği düzenlemelerindeki amaçlarının mezunların dostluklarını devam ettirmelerini
sağlamak olduğunu ifade eden Aydoğan, ’’Geleneksel mezunlar buluşmamızı21 Eylül Pazar
günü saat 14.00’te Sümer Lisesi bahçesinde gerçekleştireceğiz. Herkes dönem arkadaşlarını
bularak hasret giderecek. Sonra okulumuzu gezeceğiz. Mezunlar olarak okulumuza ne gibi bir
katkıda bulunacağımızı konuşma imkanımız da olacak. Mezuniyette kırkıncı yıllarını
dolduranlara plaket takdim edeceğiz. Sümer Lisesi’nden mezun olan tüm öğrenci ve
öğretmenleri bu buluşmamıza bekliyoruz.’’
Aydoğan, programda misafirlere canlı müzik eşliğinde çeşitli ikramlar yapılacağını da
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8697.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Öz Kızı Tarafından Darp Edilen Yaşlı Kadını
Polis Evine Bıraktı
Öz kızı tarafından ilaç içirilerek darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın, saatlerce hastaneden
alınmayı bekledi, gelen kimse olmayınca polis tarafından evine bırakıldı.İddiaya göre Erkilet
mevkiinde sinir hastası G.K. (42), kendi kullandığı...
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Öz kızı tarafından ilaç içirilerek darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın, saatlerce hastaneden
alınmayı bekledi, gelen kimse olmayınca polis tarafından evine bırakıldı.
İddiaya göre Erkilet mevkiinde sinir hastası G.K. (42), kendi kullandığı ilaçları içirdiği annesi
78 yaşındaki F.K.’ye darp etti. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi
edilen F.K., tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. F.K., kendisini almaya kimsenin gelmemesi
üzerine saatlerce sedye üzerinde hastanede bekledi. F.K., “Hasta olduğu için hapını içip
içmediğini sordum. ‘Hapımı unuttum’ dedi. ‘Kızım neden unutuyorsun? Ben hatırlatıyorum
sana’ dedim. İşte başka hiçbir konu yok yavrum. Aniden hapı unuttuğu için beni yerlere çaldı.
Akıllara gelmedik sözler söyledi. Şimdiye kadar kimse bana öyle sözler söylemedi. Bana 5
tane hap içirdi, ondan ben şaşırdım, kendimi şaşırdım. Unutkanlık geldi bana. 2 gün önce oldu
bu olay. Dün akşam da bekledim gelmedi. Kapıda oturdum ki şimdi gelecek diye. Demek ki
ettiğini biliyor da onun için gelmedi. ‘Korkma kızım aklından etmedin sen, ben seni
biliyorum’ dedim" şeklinde konuştu.
Hastane polisi tarafından bilgi verilmesi üzerine, polis ekipleri yaşlı kadını hastaneden alarak
evine bıraktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8698.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Markette Pompalı Dehşeti
Kayseri’de aralarında husumet bulunan iki grubun karşılaşması sonucu çıkan kavgada bir kişi
pompalı tüfekten çıkan saçma ile yaralandı.Edinilen bilgiye göre Zümrüt Mahallesi Kadir Has
Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan iki grup...
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Kayseri’de aralarında husumet bulunan iki grubun karşılaşması sonucu çıkan kavgada bir kişi
pompalı tüfekten çıkan saçma ile yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde aralarında husumet
bulunan iki grup karşılaştı. Ellerinde pompalı tüfek bulunan Y.K., U.K. ve U.K., ismi
belirlenemeyen şahsı kovalamaya başladı. Silahlı gruptan kaçan şahıs, cadde üzerinde
bulunan bir marketin içine sığındı.
Silahlı grubun marketin içine girmesinin ardından burada bulunan vatandaşlar tarafından
durumun ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Market içinde ateş
eden şahıslar, tüfeği bir binanın bahçesine atarak araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Öte yandan
pompalı tüfekten seken saçmayla yaralanan E.Ö., sağlık ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çalışma başlatan polis ekipleri olaya karışan kişileri yakalayarak gözaltına alırken, olayda
kullanılan tüfeği de binanın bahçesinde buldu. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken,
başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8699.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Sümer Lisesi Mezunları 21 Eylül’de Buluşacak
Sümer Lisesi Mezunları, 21 Eylül Pazar günü okullarında bir araya gelecek.Sümer Lisesi
Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, lisenin mezunlarını ’’Sümer Lisesi
5. Mezunlar Buluşması’’nda bir araya getireceklerini söyledi.Etkinliği...
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Sümer Lisesi Mezunları, 21 Eylül Pazar günü okullarında bir araya gelecek.
Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, lisenin mezunlarını
’’Sümer Lisesi 5. Mezunlar Buluşması’’nda bir araya getireceklerini söyledi.
Etkinliği düzenlemelerindeki amaçlarının mezunların dostluklarını devam ettirmelerini
sağlamak olduğunu ifade eden Aydoğan, ’’Geleneksel mezunlar buluşmamızı21 Eylül Pazar
günü saat 14.00’te Sümer Lisesi bahçesinde gerçekleştireceğiz. Herkes dönem arkadaşlarını
bularak hasret giderecek. Sonra okulumuzu gezeceğiz. Mezunlar olarak okulumuza ne gibi bir
katkıda bulunacağımızı konuşma imkanımız da olacak. Mezuniyette kırkıncı yıllarını
dolduranlara plaket takdim edeceğiz. Sümer Lisesi’nden mezun olan tüm öğrenci ve
öğretmenleri bu buluşmamıza bekliyoruz.’’
Aydoğan, programda misafirlere canlı müzik eşliğinde çeşitli ikramlar yapılacağını da
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8700.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeline
’adli Kolluk Personelinin Görev Ve Yetkileri’
Konulu Seminer Verildi
Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü eğitim salonunda, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı Sayın
Mustafa Sürmeli tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik olarak “Adli Kolluk
Personelinin Görev ve Yetkileri” konulu seminer verildi.Cumhuriyet...
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Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü eğitim salonunda, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı Sayın
Mustafa Sürmeli tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik olarak “Adli Kolluk
Personelinin Görev ve Yetkileri” konulu seminer verildi.
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sürmeli tarafından, adli olay soruşturma işlemleri esnasında
dikkat edilmesi gereken genel hususlar, adli kolluğun görev ve yetkileri, soruşturma
dosyalarında yapılan hatalar, yakalama ve gözaltına alma, şüphelinin doktor raporunun
alınması gibi konularda detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8701.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri Abdullah Gül’ü Bekliyor
Bir dizi ziyaretler için Kayseri’ye gelecek olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için
Kayseri’de hazırlıklar tamamlandı.Karşılama için tarihi Kayseri Kalesi’nin duvarlarına
Abdullah Gül’ün fotoğrafı asılırken, kent meydanı da bayraklarla...
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Bir dizi ziyaretler için Kayseri’ye gelecek olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için
Kayseri’de hazırlıklar tamamlandı.Karşılama için tarihi Kayseri Kalesi’nin duvarlarına
Abdullah Gül’ün fotoğrafı asılırken, kent meydanı da bayraklarla donatıldı. 11.
Cumhurbaşkanını Kayseri’ye gelmesini mutlulukla karşıladıklarını söyleyen vatandaşlardan
biri, "Memlekete yapılan her iş iyidir. Bunlar memlekete hizmet veren insanlar. Bizim gibi

boş adam değiller. Onun için keşke toplum olarak daha da katkı verebilsek. Abdullah Gül’ü
karşılamaya yardım edebilsek ve onun fikirlerinden yararlanabilsek bizim için çok güzel olur.
Böyle karşılandığı için mutluyum" ifadelerini kullandı.Bir başka Kayserili vatandaş ise,
"Demek ki siyasetten çekilme gibi bir fikri vardı. Kayseri halkı Abdullah Gül’ü mutlaka iyi
ağırlar. Onun Kayseri’de bir ağırlığı var. Kayseri’nin evladı. Siyasette olsa da, olmasa da
mutlaka Kayseri onu iyi bir şekilde ağırlayacaktır" dedi.Öte yandan, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de kentin farklı noktalarında bulunan billboardlara, ’11.
Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz’ yazılık afiş astırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8702.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Temizlik İşçilerine İşçi Ve İş Güvenliği Semineri
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Temizlik
İşyerinde ve özellikle çöp toplama işlerinde çalışanlarına işçi ve iş güvenliğin önemi konulu
hizmet içi eğitim semineri verildiğini bildirdi.Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Temizlik
İşyerinde ve özellikle çöp toplama işlerinde çalışanlarına işçi ve iş güvenliğin önemi konulu
hizmet içi eğitim semineri verildiğini bildirdi.Melikgazi Belediyesi Temizlik İşlerinden
sorumlu Başkan yardımcısı Mustafa Türkmen tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim
seminerine belediye işlerini ile birlikte şirket işçilerinde katıldığını hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda verilen seminerde ilk önce
katılımcılara teorik bilgiler sunuldu, slâyt gösterisi ile yapılması gerekenlerin uygulamalı
olarak gösterildiğini belirtti.Bilgili, deneyimli ve her türlü iş bilgi donatımı ile hizmet veren
bir personel ile 7 gün 24 saat şehrin merkez nüfusunun % 50 sine hizmet verdiklerini ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:"Teorik anlatılan
seminer sonrası uygulamalı olarak iş güvenliği, maske takılması, eldiven giyilmesi, çöp
araçlarına çöp konteynırların yüklenilmesi, çöp araçlarından büyük araçlara çöplerin nakli,
geri dönüşümde elle ayrıştırma, ayrıştırma tesisinde alınacak tedbirler, kazalar da ilk
yapılması gerekenler, önlemler gibi konularında katılımcılar bilgilendirildi ve bilinçlendirildi.
İş güvenliği Uzmanı Müzeyyen Kangalcı tarafından uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.
Belediye çalışanlarını sürekli olarak hizmet içi seminerler ile bilgilerini hem yeniliyoruz hem
de uygulamalı olarak nasıl yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü bizim için önce işçi sağlığı ve
güvenlidir. Çalışanları sadece kendi iş branşlarında değil, sağlık, ilk yardım ve sivil savunma
ve yangın gibi yani günlük yaşamında her zaman gerekli olabilecek bilgeler içinde seminerler
düzenliyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8703.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Yeni Enerji Türlerinde Almanya İle İşbirliği
Vali Orhan Düzgün, sanayici ve işadamlarından oluşan heyeti kabulünün ardından Almanya
Heiden Belediye Başkanı Heiner Bub’u da makamında etti.Enerji alanında işbirliği ve ortak
yatırımlar çerçevesinde daha önce de Kayseri’ye gelen ve...
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Vali Orhan Düzgün, sanayici ve işadamlarından oluşan heyeti kabulünün ardından Almanya
Heiden Belediye Başkanı Heiner Bub’u da makamında etti.Enerji alanında işbirliği ve ortak
yatırımlar çerçevesinde daha önce de Kayseri’ye gelen ve bu alandaki işbirliği olanakları
konusunu Vali Düzgün ile paylaşan Heiden Belediye Başkanı Heiner Bub, bu kez gelinen
noktayı paylaşmak için Vali Düzgün’ü ziyaret etti.BW Almanya Yönetim Kurulu Başkanı
Josef Busch, BW Enerji Almanya Genel Müdürü Carsten Freede ve BW Enerji Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eresin ile birlikte Alman Belediye Başkanı’nı makamında
ağırlayan Vali Düzgün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, enerji yatırımı
konusunda önemli gelişmeler yaşanmasının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.Kayseri’nin
özellikle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda önemli avantajları bulunduğunu belirten
Vali Düzgün, bu durumu Alman teknolojisi ile değerlendirmenin enerji sektörü açısından da
çok önemli bir kazanım olacağına dikkati çekti.Almanya Heiden Belediye Başkanı Heiner
Bub ise, Vali Düzgün’e kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, Heiden kentinin
yenilenebilir enerji alanında Almanya’nın en büyük potansiyeline sahip kent olduğunu
söyledi.Biyogaz, güneş ve güneş enerjisi ile suyun karışımından doğalgaz üretimi noktasında
Kayseri’ye yeni bir sistem kurulmasına yönelik çalışmaların son derece güzel ve hızlı devam
ettiğini kaydeden Bub, yakın zamanda çok daha ileri düzeyde yeni projelerin hayata geçmesi
için Kayserili partnerleri ile ortak çalışma yürüteceklerini anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8704.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Macar Heyeti Kto’yu Ziyaret Etti
Macaristan Ticaret Odası Başkan Vekili ve Miskolc Ticaret Odası Başkanı Bihall Tamas ve
beraberindeki heyet Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.Macaristan heyetini Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer karşıladı....
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Macaristan Ticaret Odası Başkan Vekili ve Miskolc Ticaret Odası Başkanı Bihall Tamas ve
beraberindeki heyet Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Macaristan heyetini Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat
Akmermer karşıladı. Ziyarette konuşan Akmermer, "Macaristan ile ülkemiz özelde de
şehrimiz sıcak ilişkiler içerisinde bulunmaktadır. İki ülke köklü bir ortak tarihe sahiptir.
Türkler ve Macarlar ortak bir geçmişin birikimi ve bilinciyle birbirlerini dost olarak gören iki
halktır.
Geçtiğimiz yıl, Macaristan’ın Miskolc Ticaret ve Sanayi Odası ile Odamız arasında Kardeş
Oda protokolü imzalanmıştır.
Yine 2014 yılı başlarında, Macaristan ile Avrupa Birliği Bakanlığı arasında Schengen vizesi
ile AB ülkelerinde kolay dolaşımı sağlayan düzenlemeye ilişkin yapılan protokole, Kayseri
Ticaret Odası olarak biz de imza attık.
Bu anlaşma, üyelerimizin Schengen vizesi ile AB ülkelerinde dolaşımı konusunda kolaylık
getirmektedir. Üyelerimiz, Macaristan vizesine 2 veya 4 yıllık süreler için sahip olmuşlardır.
Macaristan’ın böyle bir protokolle bizlere sağladığı destek takdire şayandır.
Akmermer, "Macaristan’da gerçekleşen rejim değişikliği ertesinde siyasi ilişkilerimizde hızlı
bir gelişme kaydedilmiştir. İkili ilişkiler dostluk, işbirliği ve karşılıklı çıkarlar temelinde
sürdürülmektedir. İlişkilerimizde siyasi sorun bulunmamaktadır.
Macaristan’ın 1999’da gerçekleşen NATO üyeliğine ülkemiz güçlü destek vermiştir. Mayıs
2004’de AB üyesi olan Macaristan da ülkemizin AB üyeliğini ilke olarak desteklemektedir"
diyerek şu şekilde konuştu:
"1 Mayıs 2004 itibariyle Macaristan’ın AB üyeliği çerçevesinde iki ülke arasında Gümrük
Birliği kurulmuştur. Gümrük Birliği sonrasında, ticaretin önündeki engellerin tamamen
ortadan kalkmasıyla birlikte, ikili ticari ilişkilerin yeni bir ivme kazandığı ve dış ticaret
hacminin hızla arttığı bir döneme girilmiştir.
Macaristan ile yapılan ticarette 2013 yılı rakamlarına bakıldığında 1,5 milyar dolar
seviyesinin üzerinde ithalat ve 700 milyon dolar civarında da ihracat yaptığımız
görünmektedir.
Macaristan’a ihraç ettiğimiz başlıca ürünler; makine, demir-çelik, elektrikli cihazlar, tekstil ve
gıdadır. Macaristan’dan ithal ettiğimiz başlıca ürünleri ise; elektronik cihazlar, makine,
otomotiv yan sanayi ve kimyasallar oluşturmaktadır.
Yaklaşık 100 bin civarında Macar turist ülkemizi ziyaret etmektedir.
Enerji işbirliği iki ülke için de önem taşımaktadır. Nabucco projesinin önemli ortakları olan
Türkiye ve Macaristan, bu konuda da sağlıklı bir işbirliği sürdürmektedir.
Türkiye ile Macaristan arasında aşağıdaki alanlarda ticari işbirliği imkânları olduğu
düşünülmektedir."
Akmermer, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda ise, "Biz, Türkiye’nin AB’ye üyeliği
konusunda Macaristan’ın vermiş olduğu desteği iyi biliyor ve takdirle karşılıyoruz. AB üyelik
sürecinin ideolojik kaygıların gölgesinde değil, daha objektif verilerle ele alınması gerektiğini
düşünüyoruz. Ülkemizin dış ticaretinin yüzde 60’ının AB ülkeleriyle olduğu gerçeğinden
hareketle, AB üyesi ülkelerin de Türkiye’nin üyeliğini böylesi objektif kriterler ışığında
değerlendireceğini düşünüyoruz.
Avrupa Birliği üyelik sürecinde, uzun yıllar temeline dayanan ortaklık anlaşmaları ve Gümrük
Birliği Anlaşmasına karşın, ülkemizin üyeliğine alınmasında karşımıza çıkan engellerin de bir
an önce kaldırılması gerekmektedir" ifadesinde bulundu.
Macaristan Ticaret Odası Başkan Vekili ve Miskolc Ticaret Odası Başkanı Bihall Tamas ise
yaptığı konuşmasında, "Ben hayatım boyunca pek çok protokole imza attım. İlk defa bu kadar
kısa bir sürede, bu kadar kalabalık bir heyet ile ziyaret gerçekleştiriyorum. Kayseri güzel bir
şehir. Kayseri’de güzel bir yer varsa bizim için orası da Kayseri Ticaret Odasıdır. Odalarımız
arasındaki dostluk aynı zamanda iş adamlarımız arasındaki dostluk ve arkadaşlığı da

göstermektedir. Bizim ve sizin ortak amacımız gelecekteki ilişkilerimizi güçlendirmektir.
Miskolc ile yapılan anlaşmayı Macaristan Sanayi ve Ticaret Odası’nın ziyareti ile de
günlendirmiş olduk" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8707.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Şeker Pancarının Festivali Üçüncü Yılında
Kayseri Şeker Fabrikası’nın kuruluşunun 60’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında, şeker
pancarının ve şeker pancarının üretim aşamalarında hizmeti geçen firmaların pancar çiftçisi
ile yüz yüze görüşerek pancar tarımının geliştirilmesine...
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Kayseri Şeker Fabrikası’nın kuruluşunun 60’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında, şeker
pancarının ve şeker pancarının üretim aşamalarında hizmeti geçen firmaların pancar çiftçisi
ile yüz yüze görüşerek pancar tarımının geliştirilmesine katkı sağlamak, pancar çiftçisinin
kaynaşması amacıyla Pancar Festivali düzenleniyor.
2012 yılında ilk olarak Yozgat Boğazlıyan İlçesinde, ikincisi 2013 yılında Sivas’ın Şarkışla
İlçesinde yapılan Pancar Festivalinin Üçüncüsü ise 2014 yılında 19 Eylül Cuma günü Bünyan
ve 20 Eylül 2014 Cumartesi günü Yeşilhisar İlçelerinde yapılacak. Pancar festivaline yurt içi
ve yurt dışından katılacak olan çok sayıda firma temsilcisinin kurdukları stantlarda şeker
pancarı tarımı ile ilgili ürünlerinin tanıtımı ve çiftçilerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. 3.
Pancar Festivali açılışı 19 Eylül Cuma günü Bünyan İlçesi Salı Pazarı alanında saat 14.00’de
başlayıp, 16.00’da mahalli sanatçılar, 20.30 da Şanlıurfa sıra gecesi ekibi ve 21.30’da açık
hava halk konserinde TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin sahneye çıkacak.
20 Eylül Cumartesi günü ise Yeşilhisar İlçesinde Köşk Parkında saat 12.00’de başlayacak
olan Pancar Festivali etkinliği kapsamında tarihi ve turistik mekanların gezisi 17.00’de
mahalli sanatçılar 20.30’da Şanlıurfa sıra gecesi ekibi ve 21.30’da yapılacak olan açık hava
halk konserinde TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin’in sahne alacağı belirtildi.
Kayseri Şeker Fabrikası’nın organizasyonu, Bünyan ile Yeşilhisar Kaymakamlıkları ve
Belediyelerinin öncülüğünde KWS Türk Tarım, agrobest gurup, Alfatohum, BETA Tarım,
BASF The Chemical Company, Bayer Tarım, HEXAFERM Gübre, Kuzey Tohumculuk,
Yosun Tarım, Ziraat Mühendisleri Odası, Halk Bankası, Şekerbank ve İş Bankası
sponsorluğunda düzenlenen 3.Pancar Festivali’nin Kültürel yönüyle de bir Sosyal sorumluluk
projesi olarak yöre kültürüne katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8708.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Öğrencilerin Güvenliği İçin Kilitli Parke
Çalışması
Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici, ilçedeki asfalt yapılan yolların ihtiyaç
doğrultusunda kilitli parke çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.Başkan Ekici, Beğendik
Mahallesi Hacı Sami Boydak Caddesinde Hacılar Belediyesi Fen İşleri...
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Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici, ilçedeki asfalt yapılan yolların ihtiyaç
doğrultusunda kilitli parke çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.
Başkan Ekici, Beğendik Mahallesi Hacı Sami Boydak Caddesinde Hacılar Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kilitli parke kaldırım çalışmasını daire müdürleri ile
birlikte inceleyerek, bilgiler aldı. Yolun öğrenciler açısından tehlike arz ettiğini belirten
Beğendik Mahallesi Muhtarı Mahmut Günek, "Bu yol öğrenciler tarafından yoğun olarak
kullanılıyor, çocuklarımız okula artık kaldırımdan gidecekler. Çalışmalarından dolayı
belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Okulların eğitim-öğretime başlamasıyla Hacı Sami Boydak Caddesinin öğrenciler tarafından
yoğun kullanıldığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici’de, "1 kilometrelik
güzergahta kilitli parke kaldırım çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Ekici, ’Mahalle
sakinleri tarafından kaldırım ihtiyacı olduğu talebinin üzerine gerekli hazırlıkları yaptık. Hacı
Sami Boydak İlköğretim okulunda okuyan öğrenciler bu yolu yoğun olarak kullanıyordu.
Yaptığımız kaldırım sayesinde öğrenciler okullarına güvenli bir şekilde gidecekler, bu sıkıntı
Feyyaz Mercan İlköğretim Okulu ve Şaşoğlu İlköğretim Okulunun bulunduğu güzergahlarda
da var. En kısa zamanda oralardaki sıkıntıyı da çözeceğiz’’ diye konuştu.
Başkan Ekici, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte tüm öğrenci, öğretmen ve
velilere hayırlı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8709.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne Ek Yerleştirme
İle Öğrenci Alınacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, ek yerleştirme ile öğrenci
alınacağını söyledi.Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, konuyla
alakalı yaptığı açıklamada, "Ek Yerleştirme ile Üniversitenin...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, ek yerleştirme ile öğrenci
alınacağını söyledi.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, konuyla alakalı yaptığı
açıklamada, "Ek Yerleştirme ile Üniversitenin İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine toplam 50 öğrenci alınacaktır.
Alınan öğrenciler ise değişik oranlarda burslu olacaktır" dedi. Güney ayrıca, üniversitenin ek
yerleştirme kontenjanları ve bursları ile ilgili detaylı bilginin üniversitenin web sayfasında
(www.nny.edu.tr) mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.
Adayların, 2014-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzuna http://www.osym.gov.tr internet
adresinden ulaşabileceği ve 2014-ÖSYS ek yerleştirme tercihlerini 18-25 Eylül 2014 tarihleri
arasında internet üzerinden bireysel olarak kendilerinin yapabilceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8710.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Talasemi Ve Lösemililer Derneğinden
’talasemiye Duru Diyelim’ Eğitim Konferansı
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Prodes Projesi kapsamında Talasemi ve
Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, öğrencilere ’Talasemiye Dur Diyelim’ eğitim
konferansı verdi.Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi...
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İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Prodes Projesi kapsamında Talasemi ve
Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, öğrencilere ’Talasemiye Dur Diyelim’ eğitim
konferansı verdi.
Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansa,
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir ve öğrenciler katıldı. Konferansa
konuşmacı olarak katılan Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, "Eğitim
konferansımızın ikincisini sizin okulunuzda veriyoruz. Değerli arkadaşlar ‘Talasemiye Duru
Diyelim’ sebebi nedir? Çünkü Talasemi Kayseri’de riskli bölge olması, taşıyıcının yüzde 4
olması nedeniyle bizler bu görevi üzerimize aldık. Talasemi ve Lösemililer Derneği olarak
Talasemi hastalığının bir genetik kan hastalığı olduğu anne ve babadan çocuğa geçiş olduğu
kesinlikle bulaşıcı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu hastalık doğuştan oluşur. Hiçbir şekilde
sonradan oluşmaz. O yüzden sizler bu yaşta ‘biz Talasemi hastası mıyız? Olacak mıyız?’
endişesini düşmeyin" diye konuştu.
Başdemir ayrıca, "Talasemi hastalara hergün 7 değişik ilaç kullanıyor. Bu hastalığın çeşitli
boyutları var. Bizim çocuklarımızın en büyük sıkıntısı kan. Talasemi hastaları eğer kan
olmazsa yaşayamıyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8711.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Cinsel İstismara 15 Yıl 1 Ay Hapis Cezası
Kayseri’de 15 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan 31 yaşındaki
şahıs, 15 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu...
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Kayseri’de 15 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan 31 yaşındaki
şahıs, 15 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık
H.Ö., mağdure 15 yaşındaki S.D. ve avukatlar hazır bulundu. Küçük kızın rızasıyla 4 kez anal
yoldan cinsel ilişki kurduğu belirtilen 31 yaşındaki sanık H.Ö., savunmasında, "Hata yaptım,
pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık H.Ö.’yü, rıza ile olsa bile S.D.’nin 15
yaşında olduğu için ’çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçundan 10 yıl 5 ay, ’kişiyi
hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise 4 yıl 8 ay 7 gün olmak üzere toplam 15 yıl 1 ay 7
gün hapse mahkum etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8712.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Erciyes’e Mevsimin İlk Karı Dün Yağdı
Erciyes Dağı’na mevsimin ilk karı dün yağdı.Kayseri’nin şehir merkezine dün yağmur
yağarken, Erciyes Dağı’nın yüksek kesimlerine ise mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililerden
alınan bilgiye göre Erciyes Dağı’nın Hörgüç kayası...

17 Eylül 2014 Çarşamba 08:56

Erciyes Dağı’na mevsimin ilk karı dün yağdı.
Kayseri’nin şehir merkezine dün yağmur yağarken, Erciyes Dağı’nın yüksek kesimlerine ise
mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Erciyes Dağı’nın Hörgüç kayası
mevkii ile zirvesine kar yağdığı öğrenildi.
Erciyes Dağı’nın zirvesine yağan kar, şehir merkezinden de fark edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8713.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Alkollü Şahıs Kendini Bıçakladı
Kayseri’de alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs kendine bıçakla zarar verdi.Edinilen bilgiye
göre Serçeönü mahallesi Ahmetpaşa caddesi üzerinde alkollü olduğu iddia edilen A. K. (40)
elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Çevredeki...
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Kayseri’de alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs kendine bıçakla zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre Serçeönü mahallesi Ahmetpaşa caddesi üzerinde alkollü olduğu iddia
edilen A. K. (40) elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Çevredeki vatandaşların
durumu bildirmesi üzerine A. K., sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8714.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Müftü Maraşlıgil’in Acı Kaybı
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil’in Kahramanmaraş’ta yaşayan kardeşi vefat
etti.Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Mehmet Maraşlıgil’in (60) solunum
yetmezliği sonucu vefat ettiği belirtildi.Mehmet Maraşlıgil’in...
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Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil’in Kahramanmaraş’ta yaşayan kardeşi vefat etti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Mehmet Maraşlıgil’in (60) solunum yetmezliği
sonucu vefat ettiği belirtildi.Mehmet Maraşlıgil’in cenazesi dün öğle namazından sonra
Kahramanmaraş Merkez Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında
Ttprağa verildi.
Cenazeye Kayseri’den İl Müftü yardımcıları ve İlçe Müftüleri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8715.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Fırında Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden
Oldu
Kayseri’de bir pide fırınının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.Edinilen
bilgiye göre, Caferbey Mahallesi Bezirhane Caddesi’nde bulunan bir pide fırınının deposu
olarak kullanılan yerde belirlenemeyen bir
sebepten dolayı yangın...
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Kayseri’de bir pide fırınının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.Edinilen
bilgiye göre, Caferbey Mahallesi Bezirhane Caddesi’nde bulunan bir pide fırınının deposu
olarak kullanılan yerde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı
üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının büyümesini engelledi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8716.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayserispor, Manisaspor Maçı Hazırlıklarını
Sürdürdü
Kayserispor, PTT 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisaspor maçının
hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde, teknik direktör Mutlu Topçu yönetimindeki
antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kısa alanda...
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Kayserispor, PTT 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisaspor maçının
hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Mutlu Topçu yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma
hareketleriyle başladı. Kısa alanda paslaşmayla devam eden antrenmanda futbolcuların hırslı
olduğu gözlendi.
Kayserispor, PTT 1. Lig’in 3. haftasında Cuma günü saat 19.00’da Manisaspor ile
karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8717.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Macaristan Heyeti KTO'da: “Kayseri güzel bir
şehir“.
Macaristan Ticaret Odası Başkan Vekili ve Miskolc Ticaret Odası Başkanı Bihall Tamas ve
beraberindeki heyet Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti.
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Macaristan heyetini Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat
Akmermer karşıladı. Ziyarette konuşan Akmermer, "Macaristan ile ülkemiz özelde de
şehrimiz sıcak ilişkiler içerisinde bulunmaktadır. İki ülke köklü bir ortak tarihe sahiptir.
Türkler ve Macarlar ortak bir geçmişin birikimi ve bilinciyle birbirlerini dost olarak gören iki
halktır. Geçtiğimiz yıl, Macaristan'ın Miskolc Ticaret Ve Sanayi Odası ile Odamız arasında
Kardeş Oda protokolü imzalanmıştır. Yine 2014 yılı başlarında, Macaristan ile Avrupa Birliği

Bakanlığı arasında Schengen vizesi ile Ab ülkelerinde kolay dolaşımı sağlayan düzenlemeye
ilişkin yapılan protokole, Kayseri Ticaret Odası olarak biz de imza attık. Bu anlaşma,
üyelerimizin Schengen vizesi ile Ab ülkelerinde dolaşımı konusunda kolaylık getirmektedir.
Üyelerimiz, Macaristan vizesine 2 veya 4 yıllık süreler için sahip olmuşlardır. Macaristan'ın
böyle bir protokolle bizlere sağladığı destek takdire şayandır’’ dedi.
Yaklaşık 100 bin civarında Macar turist ülkemizi ziyaret etmektedir
Akmermer, sözlerine şöyle devam etti; "1 Mayıs 2004 itibariyle Macaristan'ın Ab üyeliği
çerçevesinde iki ülke arasında Gümrük Birliği kurulmuştur. Gümrük Birliği sonrasında,
ticaretin önündeki engellerin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte, ikili ticari ilişkilerin yeni
bir ivme kazandığı ve dış ticaret hacminin hızla arttığı bir döneme girilmiştir. Macaristan ile
yapılan ticarette 2013 yılı rakamlarına bakıldığında 1,5 milyar dolar seviyesinin üzerinde
ithalat ve 700 milyon dolar civarında da ihracat yaptığımız görünmektedir. Macaristan'a ihraç
ettiğimiz başlıca ürünler; makine, demir-çelik, elektrikli cihazlar, tekstil ve gıdadır.
Macaristan'dan ithal ettiğimiz başlıca ürünleri ise; elektronik cihazlar, makine, otomotiv yan
sanayi ve kimyasallar oluşturmaktadır. Yaklaşık 100 bin civarında Macar turist ülkemizi
ziyaret etmektedir. Enerji işbirliği iki ülke için de önem taşımaktadır. Nabucco projesinin
önemli ortakları olan Türkiye ve Macaristan, bu konuda da sağlıklı bir işbirliği
sürdürmektedir. Türkiye ile Macaristan arasında aşağıdaki alanlarda ticari işbirliği imkanları
olduğu düşünülmektedir."
Kayseri güzel bir şehir
Macaristan Ticaret Odası Başkan Vekili ve Miskolc Ticaret Odası Başkanı Bihall Tamas ise
yaptığı konuşmasında, "Ben hayatım boyunca pek çok protokole imza attım. İlk defa bu kadar
kısa bir sürede, bu kadar kalabalık bir heyet ile ziyaret gerçekleştiriyorum. Kayseri güzel bir
şehir. Kayseri'de güzel bir yer varsa bizim için orası da Kayseri Ticaret Odasıdır. Odalarımız
arasındaki dostluk aynı zamanda iş adamlarımız arasındaki dostluk ve arkadaşlığı da
göstermektedir. Bizim ve sizin ortak amacımız gelecekteki ilişkilerimizi güçlendirmektir.
Miskolc ile yapılan anlaşmayı Macaristan Sanayi ve Ticaret Odası'nın ziyareti ile de
günlendirmiş olduk" dedi
HABER_FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8718.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Başörtü Yasağı, Eğitimin Önünde Bir Engel
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı
mesajında ilköğretimde ve orta öğretimde devam eden başörtü yasağına dikkat çekti.
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2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması vesilesiyle MAZLUMDER Kayseri Şube
Başkanı Ahmet Taş bir mesaj yayımladı. Taş, yeni yıl mesajında şunları paylaştı;
“Milyonlarca öğrenci ve 100 binlerce öğretmen bugün ders başı yaptılar.Üniversitelerde

başörtü yasağının kaldırılması, imam hatip liselerinde başörtü yasağının kaldırılması, bayan
öğretmenler için başörtü yasağının kaldırılması, okullarda Kur’an- ı Kerim ve siyer
derslerinin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanması, meslek lisesi mezunlarının
üniversiteye girişteki katsayı adaletsizliğinin kaldırılması ve bu yıl uygulamaya konan isteyen
öğrencilere ibadet yeri ayarlama uygulaması eğitimde özgürlük adına takdire şayan
gelişmelerdir.
MAZLUMDER olarak eğitimdeki bu özgürleştirici uygulamaları yerinde ve olması gereken
uygulamalar olarak görüyor iken, hala uygulanmakta olan tevhid-i tedrisat kanunu ve
ilköğretimde ve orta öğretimde, imam hatip liseleri dışındaki okullarda halen devam etmekte
olan başörtü yasağını özgür eğitimin önündeki engeller olarak görüyor bir an önce
kaldırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8719.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Hızarla Bacağını Kesen İşçi Yaralandı
Kayseri’de bir inşaatta meydana gelen olayda, hızar ile bacağını kesen işçi yaralandı.Edinilen
bilgiye göre; Melikgazi ilçesine bağlı Kemeraltı Mahallesinde bir inşaatta çalışan F.T.’nin
tahta kestiği sırada hızar motoruyla sağ bacağını...
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Kayseri’de bir inşaatta meydana gelen olayda, hızar ile bacağını kesen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Melikgazi ilçesine bağlı Kemeraltı Mahallesinde bir inşaatta çalışan
F.T.’nin tahta kestiği sırada hızar motoruyla sağ bacağını keserek yaralandığı öğrenildi.
Arkadaşlarının 112 acil servisine haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 ekipleri F.T’yi
alarak Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine götürdü. Yaralı F.T’nin sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8720.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Ak Parti Milletvekili Pelin Gündeş Bakır:
Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır “Adnan Menderes’e Türk milleti
’demokrasi şehidi’ lakabını vermiştir. Hakikaten Adnan Menderes bizim için demokrasi
şehididir” dedi.Adnan Menderesin Türkiye’nin her yerini yeniden inşa...
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır “Adnan Menderes’e Türk milleti
’demokrasi şehidi’ lakabını vermiştir. Hakikaten Adnan Menderes bizim için demokrasi
şehididir” dedi. Adnan Menderesin Türkiye’nin her yerini yeniden inşa ettiğini söyleyen
Bakır “Tabi Türk milletinin gönlünde taht kurmuştur Adnan Menderes. Adnan Menderes’e
Türk milleti demokrasi şehidi lakabını vermiştir. Hakikaten Adnan Menderes bizim için
demokrasi şehididir. Çok büyük bir başvekildir. Ülkenin kalkınmasında çok büyük emekleri
vardır. Adnan Menderes Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde bugünlere gelmesinde önemi
çok büyüktür. Bu yüzden onu rahmetle anıyoruz. Hayatını tamamen millete hizmete
adamıştır. Türkiye’de ondan önce 1 tane baraja sahipken darbe olduğunda yani 10 sene içinde
21 tane baraj inşa etmiştir” dedi. Bakır ayrıca “Üniversitelerin bütçesini 10 kat arttırmıştır.
Türkiye’nin her yerini imar etmiştir. Karayollarıyla adeta donatmıştır. NATO şemsiyesinin
gelmesi 1952 yılında Adnan Menderes’in başvurusuyla gerçekleşmiştir. Avrupa Birliğine ilk
başvuruyu Adnan Menderes yapmıştır. Irak ve İran’ın doğalgaz rezervinin olması nedeniyle iş
birliği nasıl yapabileceğimiz noktasında çalışmaları mevcuttur. Özellikle doğalgaz ve petrol
konusunda anlaşmalar yapmıştır. Darbe ile doğalgaz anlaşması bir sekteye uğramıştır.
Doğalgaz Adnan Menderes anlaşmasından ne yazık ki 50 yıl sonra Ak Parti iktidarıyla
Türkiye’ye gelmiştir. GAP projesi fikrini ve projesini ilk ortaya atan yine Adnan Menderestir.
Türkiye’de büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştır. Türkiye’de bütün vesayetlerle mücadele
etmiştir. Milletin egemenliğini üstün kılmak için var gücüyle çalışmıştır. Hiçbir vesayeti
kabul etmemiştir. Ondan ders alacağız bugün de çok ders var. Vaktiyle yaptığı kalkınma
hamleleri ile ilk traktör fabrikasını kurmuştur. O zaman CHP zamanında 1950 den önce tek
parti döneminde büyük insan hakkı ihlalleri vardır. Haksızlıklarla mücadele etmiş mecliste
yasalar çıkarmıştır. Gene kalkınma noktasında çok büyük çalışmaları vardır. Tabi 1950 yılları
öncesi Türkiye çok fakir bir ülkedir. Adnan Menderes’in başa gelmesiyle 10 yıl içerisinde
gayri safi milli hasılası 5 kat artmıştır. Ortalama her yıl yüzde 7 büyümüştür ülkemiz. Bunlar
çok büyük rakamlardır ve milleti zenginleştirmiştir. Eskiden köylü denilen burun kıvrılan
insanları baş tacı etmiştir” ifadelerini kullandı. "Ülkenin gelişmesi için Menderes var gücüyle
çalışmıştır" diyen Bakır “Köylü milletin efendisidir sözünü hayata geçiren gerçekten Adnan
Menderes’tir. Ülkemizin yönetimini aldığında ülkemizde 16 bin traktör varken Menderes
traktör sayısını 42 bine çıkarır. Böylece tarımda mekanize olmamızı sağlar. Artık makinelerle
tarım yapılmaya başlanır böylece verim artar. Devrim denecek çalışmalar yapar ilk çimento
fabrikasını kurar hatta çimento fabrikası sayılarını da artırır. Bugün bildiğimiz pek çok kurum
onun döneminde ilk defa kurulmuştur. Gerçekten de Türkiye’ye çok fazla emeği olmuş bir
başvekildir. Menderesin çok takdir ettiğim bir başka yönü bütün memlekette din ve vicdan
özgürlüğünü sağlamıştır. Mesela Menderes döneminde devraldığı dönemde 4 tane olan İmam

Hatip sayısı 10 sene içerisinde 16 ya çıkarılmıştır. Ondan önce ezan ‘Tanrı Uludur’ diye
Türkçe okunmaktadır. Menderes geldiğinde Arapça esasına dayalı ezanın gelmesi için
çalışmalar başlatır. Bugünde duyduğumuz gibi ezan Allah-u Ekber nidalarıyla okunmaya
başlanır. Bu emekler çok büyük emeklerdir. Milletin dini hissiyatını tesis etmek için Adnan
Menderes var gücü ile çalışmıştır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8721.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Dr.memduh Büyükkılıç Sosyal Paylaşım Sitesi
Online Halk Meclisinde
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal paylaşım siteleri vasıtası ile başlatmış
olduğu çalışma ile bundan böyle, haftanın belirli saatlerinde ONLİNE HALK MECLİSLERİ
yapacağını bildirdi.Göreve başladığı 1999 yılından...
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Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal paylaşım siteleri vasıtası ile başlatmış
olduğu çalışma ile bundan böyle, haftanın belirli saatlerinde ONLİNE HALK MECLİSLERİ
yapacağını bildirdi. Göreve başladığı 1999 yılından beri bizzat mahallinde halk meclisleri
düzenledikleri, belediye encümen salonunda halk günleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gelişen iletişim araçlarını takip ettiklerini çünkü
vatandaşların evden çıkmadan internet aracılığı ile para transferi, banka işlemlerini, mahkeme
kayıtlarını, trafik, pasaport gibi işlerini takip ettiğini belirtti.
Halk Meclisi ve Halk Günlerinin de şekil değiştirdiğini çünkü bireylerin evlerinden çıkmadan
artık belediye iş ve işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Melikgazi belediyesinin örnek ve referans belediye olmasının en büyük payı halk ile her
zaman iç içe bir yönetim anlayışının sergilemesidir. Biz belediye olarak mahallenin genel
ihtiyaç ve taliplerini halktan birebir tespit ediyoruz. Yatırım ve çalışma alanlarını gezerken
her zaman ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü önemli olan vatandaşın belediye
çalışmaları hakkındaki görüş ve yaklaşımlarıdır. Bu açıdan vatandaşlarımızı önemsiyor ve
değer veriyoruz. Çünkü onların oyları ile onlardan toplanan vergiler ile yine onların seçtiği
yönetici olarak hizmet sunuyoruz. Bu bağlam da günün gelişen iletişim araçlarını kullanıyor
ve değerlendiriyoruz. Şimdi en çok takip edilen sosyal paylaşım sitelerinde hemşerilerimiz ile
ONLİNE HALK MECLİSLERİ düzenleyeceğiz. İlan edeceğimiz tarih ve saatlerde bu internet
vasıtası ile halk Meclislerini gerçekleştireceğiz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8722.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Üniversiteler Gençlik Ve Spor Takımı
Hazırlıklarını Sürdürüyor
Bu sezon Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde mücadele edecek olan Kayseri’nin bu ligdeki
tek temsilcisi sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını kendi genç takımı ile yaptı.
Maçı Üniversiteler Gençlik ve Spor A takımı 115-99...
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Bu sezon Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde mücadele edecek olan Kayseri’nin bu ligdeki
tek temsilcisi sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını kendi genç takımı ile yaptı.
Maçı Üniversiteler Gençlik ve Spor A takımı 115-99 kazandı.
Maçtan sonra bir değerlendirme yapan antrenör Hasan Aksoyak, “Yaklaşık 1 ay önce sezon
hazırlıklarımıza başladık. Yoğun bir antrenman periyodundan geçiyoruz. Takımımızın
çoğunluğu genç oyunculardan oluşuyor. Ligin başlamasına yaklaşık 1 ay var. Bu süreci en iyi
şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız antrenmanlarımızın etkilerini ve
taktiksel anlamdaki eksikliklerimizi görmek amacıyla hazırlık maçlarımızı yapmaya başladık.
Bu hazırlık maçlarının ilkini birçok takımın henüz sezonu açmamasından yada hazır
olmamasından dolayı kendi genç takımımızla yaptık. Son derece zevkli ve çekişmeli bir
mücadele oldu. Maçta tüm oyuncularıma şans verdim. Maçtaki eksikliklerimize yönelik
antrenman programlarımızı düzenleyerek çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Bu
ayın 15.inden sonra yakın çevre illerdeki Bölgesel lig takımlarına misafir olarak yada ilimizde
misafir ederek hazırlık maçları yapacağız. Bu zaman zarfında lig fikstürü de çekilmiş olacak.
Bizde gurubumuzda yer alan takımlara yönelik hazırlıklarımızı yapmaya devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
Takımı güçlendirme adına çalışmalar yaptıklarını söyleyen Aksoyak, şunları kaydetti:
“Bu hafta içerisinde Ayhan Durmuş, Ahmet Bozbek, Atakan Necati Halıcı, Samed
Dağdeviren ve Sergen Ecesoy ile sözleşme imzaladık. Kadromuzu birkaç tecrübeli oyuncu ile
güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sezon bölgesel ligde mücadele edecek
olan tüm takımlara sonsuz başarılar diliyorum.”dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8723.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Otomobilsiz Kent Günü Etkinlikleri
Çerçevesinde Kayseri’de Bisiklet Yarışları
Düzenlenecek
Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında Otomobilsiz Kent Günü Etkinlikleri çerçevesinde
Kayseri’de bisiklet yarışması düzenlenecektir.Kayseri Valiliği himayesinde Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde 16-22 Eylül 2014 tarihleri...
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Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında Otomobilsiz Kent Günü Etkinlikleri çerçevesinde
Kayseri’de bisiklet yarışması düzenlenecektir.
Kayseri Valiliği himayesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde 16-22 Eylül
2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında
Kayseri’de Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri çerçevesinde bisiklet yarışları düzenlenecek.
20 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan ilk etkinlikte, Sİvas Caddesi’ndeki bir alışveriş
merkezi önünden Cumhuriyet Meydanına kadar bisiklet sürülecek. 21 Eylül Pazar günü
yapılacak olan ikinci etkinlikte ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Girişi Karşısından
Talas Bisiklet Yolu bitimine kadar bisiklet sürülecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8724.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Çocuk Parklarında Sigara İçme Yasağı Geliyor
Sağlık Bakanlığı bu yılın sonundan itibaren sigara yasağını çocuk parklarında da
uygulayacak.Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin azaltılması amacıyla
kapalı mekanlarda yürüttüğü ‘Dumansız Hava Sahası’..
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Sağlık Bakanlığı bu yılın sonundan itibaren sigara yasağını çocuk parklarında da
uygulayacak.
Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin azaltılması amacıyla kapalı
mekanlarda yürüttüğü ‘Dumansız Hava Sahası’ çalışmasının kapsamını genişletiyor. Kapalı
mekanların ardından sigara yasağı yıl sonundan itibaren çocuk parklarında da uygulanacak.
Çocuklarını parka götüren aileler, alınan karardan memnun olduklarını dile getirerek sigara
içildiğinde çevredeki insanların da zarar gördüğünü söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8725.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri Şeker 2014 Yılı Şeker Pancarı
Alımlarına 19 Eylül’de Boğazlıyan Şeker Ve
Mamulleri Entegre Tesisinde Başlıyor
Kayseri Şekerde 2014 Yılı Şeker Pancarı alımlarına Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre
Tesislerinde 19 Eylül 2014 Cuma günü başlanıyor.Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri entegre
tesisinin 8. Kampanya dönemine merkez kantarı önünde sabah...
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Kayseri Şekerde 2014 Yılı Şeker Pancarı alımlarına Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre
Tesislerinde 19 Eylül 2014 Cuma günü başlanıyor.
Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri entegre tesisinin 8. Kampanya dönemine merkez kantarı
önünde sabah Saat:10.00’da açılış töreni sonrasında pancarların alımı ile başlanılacağı
bildirildi.
Kayseri Şeker Fabrikasının 2014 yılı üretim planlamasında 2014 yılında Kayseri Şeker
Fabrikasına bağlı 8 bölge ve Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri entegre tesislerine bağlı 4
bölgeden toplam 1 milyon 120 bin ton pancar alımı hedefleniyor.
2014 kampanya döneminde Boğazlıyan şeker ve entegre tesislerinde 1 milyon 120 bin ton
pancar işlenecek olup bu pancarın 940 bin tonu Boğazlıyan şekere bağlı bölgelerden
sağlanırken geri kalan 180 bin tonu da Kayseri Şeker’e bağlı bölgelerden temin edilmesi
bekleniyor.
Ayrıca bu yıl Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre
Tesislerinde bölgedeki pancar üreticisine destek olmak amacıyla 5 Milyon TL’ye mal olan
240 ton gün kapasiteli kuru küspe tesisinin de Kasım ayından itibaren hizmet vermeye
başlayacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8726.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Cahit Özden:
11. Cumhurbaşkanımızı Kayseri ziyareti öncesi konuşan Ak Parti Kayseri İl Başkanı Cahit
Özden “ 11. Cumhurbaşkanımızı Ak Parti geleneklerine göre karşılayacağız” dedi.Kayseri’de
Organik Tarım Tarla Gününe katılan Ak Parti Kayseri...
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11. Cumhurbaşkanımızı Kayseri ziyareti öncesi konuşan Ak Parti Kayseri İl Başkanı Cahit
Özden “ 11. Cumhurbaşkanımızı Ak Parti geleneklerine göre karşılayacağız” dedi.
Kayseri’de Organik Tarım Tarla Gününe katılan Ak Parti Kayseri İl Başkanı Cahit Özden
Cuma günü Kayseri’yi ziyaret edecek olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün ziyareti
hakkında açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Kayseri İl Başkanı Cahit Özden “ 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ilk defa
Cumhurbaşkanlığından sonra Kayseri’mize gelecek inşallah gereği gibi ağırlayacağız. Allah
izin verirse çok güzel bir şekilde ağırlayacağımızı umut ediyorum. Partimizin kurucusu 11.
Cumhurbaşkanımızı Ak Parti geleneklerine göre karşılayacağız. Partimizin kurucusu bir
kişiye parti kapımızın kapalı olması mümkün değildir. Böyle bir şey olamaz” dedi.
Özden “ Biliyorsunuz baba evini ziyarete gelecek. Kayseri’ye gelmesi kadar doğal bir şey
yok. Evine geliyor, memleketine geliyor. Cahit Özden olarak söylüyorum memleketine gelen
bir kişi nasıl karşılanırsa öyle karşılayacağız. Bütün misafir perverliğimizi göstereceğiz” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8727.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Puhular Doğaya Bırakıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi içerisinde
bulunan Puhular 4 aylık rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya bırakıldı.4 Ay önce yavru
olarak Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ne gelen puhular,...

17 Eylül 2014 Çarşamba 11:23

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi içerisinde
bulunan Puhular 4 aylık rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya bırakıldı.
4 Ay önce yavru olarak Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ne gelen puhular, bu
sürecin ardından doğada yaşayabilecekleri ve avlanabilecekleri seviyeye gelince doğaya
bırakıldı. 3 Puhu , gece görüş kabiliyetleri daha iyi olduğu, gündüz vakti diğer avcılara av
olmaması ve daha rahat saklanabileceği alan bulmaları için akşam saatlerinde doğaya
bırakıldı.
Öte yandan, Spor Etkinlikleri AŞ bünyesinde bulunan hayvan rehabilite merkezinde, sokak
hayvanlarının ve avcılar tarafından yaralanan kuş türlerinin tekrardan doğal ortamlarına
bırakılabilmesi için çalışıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8728.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Vali Orhan Düzgün Esnaflara Hayırlı
Kazançlar Diledi
Vali Orhan Düzgün, dün mesa çıkışıda esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.Vali
Orhan Düzgün dün akşam mesai çıkışında esnafları ziyaret etti. Yaptığı ziyaretleri twitter
hesabından paylaşan Vali Orhan Düzgün, fotoğrafların...
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Vali Orhan Düzgün, dün mesa çıkışıda esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.
Vali Orhan Düzgün dün akşam mesai çıkışında esnafları ziyaret etti. Yaptığı ziyaretleri twitter
hesabından paylaşan Vali Orhan Düzgün, fotoğrafların altına, "Mesai çıkışı Terzi Kenan
beyin çayını içtik, kasap İsmail bey ve çevre esnafına hayırlı kazançlar diledik" notunu düştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8729.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kto’da İstişare Toplantısı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) yeni üyelerine yönelik eğitim ve istişare toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Fransa’da,
İngiltere’de ve Almanya’da bir oda üyelerine ne hizmet veriyorsa,...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) yeni üyelerine yönelik eğitim ve istişare toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Fransa’da,
İngiltere’de ve Almanya’da bir oda üyelerine ne hizmet veriyorsa, biz de üyelerimize bundan
daha iyi hizmet vermeye gayret gösteriyoruz” dedi.
VIP Salonda düzenlenen toplantıya, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Başkan Yardımcıları Ferhat Akmermer ve Celal Hasnalcaçı ile Yönetim Kurulu
Üyesi Uğur Payza başta olmak üzere yeni üyeler katıldı. Toplantının açılışında konuşan
Başkan Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası’nın 16 bini aşkın üyesiyle şehrin en büyük sivil
toplum kuruluşu olduğunu belirterek, “Her ay 200-250 civarında bir taleple üye sayımız
artmaktadır. Yeni yapılanması ile üyelerine azami hizmeti sunmaya çalışan bir odayız.
Türkiye’deki 365 oda ve borsa içinde akredite olmuş, üyelerine en iyi hizmeti veren, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ifadesi ile 5 yıldızlı hizmet
veren bir odayız. Yani, Fransa’da, İngiltere’de ve Almanya’da bir oda üyelerine ne hizmet
veriyorsa, biz de üyelerimize bundan daha iyi hizmet vermeye gayret gösteriyoruz” şeklinde
konuştu.
Üyelerin odanın sahibi olduklarının altını çizen Başkan Hiçyılmaz , “Bu odaya üye olurken
Odanın sahibi olduğunuzu iyi biliniz. Buraya verdiğiniz her kuruş aidatın karşılığında sizden
hizmet istiyorum düşüncesi ile hareket edin. Bizleri sorgulayın. Eksikliklerimiz için bizleri
uyarın. Çünkü iyi bir oda olmanın yolu bu tür istekler ve taleplere cevap vermekten geçer”
diye konuştu.
Oda bünyesinde hizmet veren 40 meslek komitesi çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan
Hiçyılmaz, “Siz değerli yeni üyelerimizin de bu meslek komiteleri toplantılarına katılmasını
arzu ediyoruz. Böylelikle yapılan çalışmalar hakkında daha yakından bilgi sahibi olabilirsiniz.
Siz yeni üyelerimize, Ticaret Odası ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından, Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız denetçi Ersin
Özkan tarafında yeni üyelere vergi uygulamaları, SGK, İŞKUR ve Ticaret Sicili ile Torba
Yasa’daki hükümlerle ilgili bilgi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8731.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

İsrail Katliamının Fotoğrafları Sergilendi
Mazlum-Der Kayseri şubesi, Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı anlatmak için
fotoğraf sergisi açtı. Kayseri Cumhuriyet Meydanında, Gazze’de çekilmiş 30 fotoğraf ile
Kayseri halkına Gazze katliamı sergilendi
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Fotoğraf sergisi açılışında basın açıklaması yapan Mazlum-Der Yönetim Kurul Üyesi Av.
Ferhat Çakır, 7 Temmuz 2014 tarihinde başlayan ve 51 gün devam eden Gazze’deki İsrail
katliamının bilançosunun çok ağır olduğunu söyledi.
Katliam süresince Gazze’de toplam 2 bin 145 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çakır
şöyle konuştu: “Mazlum-Der olarak, katliamda hayatını kaybeden Gazellilere Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifalar, Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Katliamı yapan İsrailli
katilleri, katliam ortağı ABD ve Avrupa Birliği ile katliama ses çıkarmayan bilakis kendini
savunan GAZZE halkını suçlayan Orta Doğunun erdemini kaybetmiş Arap yöneticilerini
şiddetle kınıyor, Gazze’de yaraların bir an önce sarılması ve onurlu bir hayatın tesisi için
erdemli devlet, kurum ve insanları göreve davet ediyoruz”.
ADNAN MENDERESE RAHMET DARBECİLERE LANET
Çakır basın açıklamasında 17 Eylül 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak: “Katil
cuntacıların emri ile idam edilen zamanın Başbakanı Adnan Menderes ve bakan arkadaşları
Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın 1961 deki idamlarının yıldönümüdür. Dönemin
silahlı kuvvetleri içinden oluşan darbeci cuntanın ve onun talimatıyla kararlar veren, millet
iradesini, hukuku, vicdanı ayaklar altına alan Yassıada kukla mahkemelerinin verdiği kararla
Adnan MENDERES ve arkadaşları 17 Eylül 1961 de yani 53 yıl önce bugün idam
edilmişlerdi” ifadelerini kullandı.
ÇAKIR: “TBMM GÖREVE”
Mazlum- Der ailesi olarak darbeleri kınadıklarını açıklayan Çakır: “ Ölümlerinin
yıldönümünde milletin seçtiği Başbakan Andan Menderes, dönemin bakanları Fatih Rüştü
Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anarken, Yassıada mahkemelerinin verdiği tüm kararların
yok sayılması ve mağdur ettiği insanların itibarının gıyabında iade edilmesi için TBMM’yi
göreve davet ediyoruz” dedi.
Mazlum-Der Kayseri İl Başkanı Ahmet Taş ise yaptığı açıklamada fotoğraf sergisini
Gazze’de yaşanan vahşet için kamuoyu oluşturmak, zulmü tüm dünyaya duyurmak ve
kardeşlik ruhumuzu yeniden canlandırmak için açtıklarını belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından sergi gezildi. Gazze’ye yardım için stant açıldı. Sergi 5 gün
boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.
Haber-Foto: Veli GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8732.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Palancıoğlu’na Brüksel’de Önemli Görev
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 17-19 Eylül 2014 tarihleri arasında
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak olan, Tarım ve Kırsal Kalkınma başlıklı seminere
katılacak.
18 Eylül 2014 Perşembe 10:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde görevlendirdiği Dr.
Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’deki bütün belediyeleri temsilen seminerde yer alacak.
Palancıoğlu’nun yanı sıra toplantıya Tarım Kırsal Kalkınma Kurumu’ndan 3 görevli ve
Türkiye Belediyeler Birliği’nden 1 yönetici de katılacak. Palancıoğlu, toplantıda bir de
konuşma yapacak.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8733.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kızılay’ın yeni hizmet binası inşaatında ne
oldu?
Mesut DAVARCI
mesutdavarci@gmail.com
17 Eylül 2014, 17:46

Sosyal medya hesaplarımıza bir ihbar mektubu gelmiş merakla açtım. Mektup Kızılay ile
alakalıydı. Okuduklarım karşısında şaşırdım. O şikâyet metni şöyle;
Değerli Basın Mensubu,
Kızılay'ın Kayseri Merkez Şubesinin inşaatın da 29 Ağustos 2014 tarihinde bir işçi inşaattan
düşerek yaralanmıştır. Yaralanan işçi Kızılay Hastanesinde tedavi ve ameliyat edilmiştir.
Yaralanan işçinin, sigortası olmadığından dolayı, düşme konusunda polise yanlış bilgi
verilmiş ve işçide tembihlenerek, " Evde düştüğünün" söylenmesi istenmiş ve işçide
mecburen bu şekilde beyanda bulunarak, kayıtlara bu şekilde geçilmiştir. Ancak, işçinin
Kızılay'ın merkez şubesinin inşaatından düştüğünü, Kızılay’ın acil doktoru, hemşireleri
bilmektedir.
Olaydan hemen sonra Kızılay şube Başkanının talimatıyla, Kızılay’ın Müdürü Ünal Bey ve
Yönetim Kurulundan Mehmet Karamercan şahsen hastaneye gelerek duruma müdahale
etmişlerdir. İşçinin, evde düştüğünün söylemesi konusunda maddi olarak da destek sözü
verilerek bu şekilde beyanda bulunması sağlanmış ve olay örtbas edilmiştir. Bu durum bende
yıllarca verdiğim emeklerin karşısında rahatsızlık yaratmaktadır ve bu nedenle bu olayın
üzerine gidilmesi ve sorumluların hesap vermesini istediğimden bu ihbarda bulunuyorum.
Kızılay’ın merkez şubesinin inşaatı halen devam etmektedir ve kaç işçinin daha sigortasız ve
iş güvenliği olmadan çalıştırıldığı araştırılmalı, bir başkasının başına aynı şekilde kazanın

gelmesinin önüne geçilmelidir. Olayın sonrasında, olayın üstüne giden yaralı işçiyi de ve
basını da, bazı çaba gösteren şahısları da vaatlerle susturup, olayı kapatmayı başardıklarını
sanıyorlar. Bu kadar köklü bir kurumda bu tür hadiselerin ucuz bir şekilde kapatılmaya
çalışılması ve insanların aldatılması şahsımı son derece yaralamıştır.
Daha öncede "özürlü bir vatandaşla" ilgili Kızılay’da ki olayda düşünüldüğünde ve bu olayda
üzerine eklendiğinde, anlaşılan bu tür olaylar insanların hakları yenilerek ve örtbas edilerek
kurumumuza yakışmayacak şekilde çözülmeye çalışılacaktır. Siz değerli basın mensupları bu
olayların üzerine gidiniz ki, layıkıyla ve dürüstçe yöneticilik yapabilecek kişiler gelsin ve
kurumumuzun şerefini koruyacak şekilde hareket etsinler. Bu olayın kamuoyunda takipçileri
olduğunu ve değerli basın mensuplarının da bu olaya ilişkin korkusuzca üzerine
gidebildiklerini görenler bir daha böyle örtbas etmeye kalkamasınlar.
Saygılarımla. Bir vatandaş
***
Gelen bu ihbar mektubunu hiçbir değişiklik yapmadan sizlerle paylaştım. Bu metni okuduktan
sonra mektupta adı geçen Kurum yetkililerine ulaştım. Tedirgin bir ses tonuyla olayı
yalanladılar ve kesinlikle sigortasız işçi çalıştırmadıklarını söylediler. Oysa konuyla alakalı
olarak bir yerel gazetenin haberinde mağdur işçinin eşinin olayı doğruladığı söyleniyordu.
Her şey ortadayken kurum yetkilisinin hayli komik ifadelerle olayı yalanlaması, ‘’Balık
Baştan Kokar’’ dedirtiyor insana. Umarım Denetim mekanizmaları harekete geçer ve bu
olayın sorumlularından hesabını sorarlar artık.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8734.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Müslüman Katliamına Son
Bir gurup duyarlı vatandaş Müslüman coğrafyada yaşanan zulüm ve katliamların
durdurulması için imza kampanyası başlattı.
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‘’ Barış ve Davana Sahip Çık’ sloganı etrafında toplanan duyarlı vatandaşlar yaşanan
Müslüman katliamlarının son bulması ümidi ile internet üzerinden imza kampanyası başlattı.
Hedeflerinin 15 bin imza toplamak olduğuna vurgu yapan gurup, toplanan imzaların İslam
İşbirliği Teşkilatı’na gönderileceğini belirttiler.
Gurup tarafından yayınlanan ve imzalanması istenen dilekçede şu ifadelere yer veriliyor;
‘’Doğu Türkistan, Filistin, Mısır, Suriye, Myanmar, Irak ve dünya çapında yapılan Müslüman
katliamına son verilmesi için, görevlerinizi yerine getirin.’’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8735.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

11. Cumhurbaşkanı Kayseriye Geliyor
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'ye geliyor

18 Eylül 2014 Perşembe 10:40

19 Eylül Cuma günü saat 11.00'de Kayseri Erkilet Havaalanı'na gelecek olan 11.
Cumhurbaşkanı Gül'ü kalabalık bir Kayseri grubunun havaalanında karşılaması beklenirken,
Gül kalacağı 3 gün boyunca çeşitli toplantılara iştirak edecek. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün
programında Harikalar Diyarı'nda sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile kahvaltı, Kayseri'nin
önde gelen iş adamlarıyla akşam yemeği bulunuyor.Gül'ün baba ocağının yanı sıra kendi adını
taşıdığı Abdullah Gül Üniversitesi'ni de ziyaret edeceği, pazar günü öğle saatlerinde
Kayseri'den ayrılacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8736.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Meslek Liseliler 40 Yıl Sonra Yemekte Buluştu
Kayseri Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olanlar 40 yıl sonra yemekte bir araya
geldi.Kayseri Endüstri Meslek Lisesi mezunları 40 yıl sonra kentte bulunan bir restorantta
buluştu. Düzenlenen programda konuşan Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı...
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Kayseri Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olanlar 40 yıl sonra yemekte bir araya geldi.
Kayseri Endüstri Meslek Lisesi mezunları 40 yıl sonra kentte bulunan bir restorantta buluştu.
Düzenlenen programda konuşan Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Haspaylan,
yılda bir kerede olsa bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Genelde
bizler 1970’li yılların ilk yarılarındaki mezunlarız. Aradan 40 sene civarı geçti. Allah
hepinizden razı olsun ki, yılda bir kere de olsa bir araya geliyoruz. Hepinize teşekkür
ediyorum” dedi. O zamanın öğretmenlerinden Selahattin Salar ise, bir araya geldiklerinde
geçmişe dönük konuları konuştuklarını söyleyerek, öğrencilerine teşekkür etti. Salar,
“Birbirimizi gördüğümüz zamanlar geriye dönüp faullü ya da faülsüz durumlarımızı gündeme

getirip şakalaşmak var. Kısmet olursa bir veya birkaç defa daha buluşmak var” şeklinde
konuştu.Düzenlenen programa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa
Yalçın da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8737.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri Erciyesspor Kulübü’nden Ücretsiz
Kombine Açıklaması
Kayseri Erciyesspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Passo kartlarına kombine
yükleten taraftarların 2015-2016 futbol sezonunda passo kartlarına ücretsiz kombine
yükletebilecekleri duyuruldu.Kayseri Erciyesspor Kulübü tarafından yapılan...
18 Eylül 2014 Perşembe 11:49
Kayseri Erciyesspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Passo kartlarına kombine
yükleten taraftarların 2015-2016 futbol sezonunda passo kartlarına ücretsiz kombine
yükletebilecekleri duyuruldu.
Kayseri Erciyesspor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Yönetim Kurulu 2014-2015 sezonu için geçerli olan Kulübümüz ’e ait kombine
satışlarının başladığı tarihten, 30.09.2014 tarihine kadar Passo Kartlarına kombine yükleten
taraftarımıza ; Yüklettiği Tribünden , 2015-2016 futbol sezonunda paso kartlarına ücretsiz
kombine yükletme imkanı tanıdı.
2015-2016 sezonunda Passo Kartlarına Ücretsiz kombine Yükletecek taraftarlarımızın kişisel
bilgileri (İsim , Soy İsim , Telefon numaraları ve TC Kimlik Numaraları) Kulübümüzde
mevcuttur.
Bu
taraftarlarımızın
Listesi
Kulübümüz
resmi
internet
sitesi
www.erciyesspor.org.tr ‘de 01.10.2014 tarihinde açıklanacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8738.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri’de Yağmur Etkili Oluyor
Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak devam eden yağmur etkili
oluyor.Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.
Güvenlik güçleri, gök gürültüsüyle beraber devam eden yağmur...
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Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak devam eden yağmur etkili oluyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Güvenlik
güçleri, gök gürültüsüyle beraber devam eden yağmur yağışı nedeniyle, daha önce meydana
gelen sel olayları sonrası kentteki tedbirlerini artırdı. Kıranardı, Erciyes yolu ve Talas Bulvarı
Komando caddesinde su birikimlerine karşı belediye ve polis ekipleri önlemlerini alırken,
kentte trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
Sağnak yağış sırasında kentteki yüksek yerlere yıldırım düştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8739.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Hak-iş Konfederasyonundan ’sendikal Harekete
Kadın Katılımını Arttırma’projesi
HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından, HAK-İŞ’e üye sendikaların kadın komitelerinin
katkılarıyla yürütülmeye başlanan ’Sendikal Harekete Kadın Katılımını Arttırma’ projesi
kapsamında 2. Sendikal Kadın Eğitim Programı yapıldı.Bir...
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HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından, HAK-İŞ’e üye sendikaların kadın komitelerinin
katkılarıyla yürütülmeye başlanan ’Sendikal Harekete Kadın Katılımını Arttırma’ projesi
kapsamında 2. Sendikal Kadın Eğitim Programı yapıldı.
Bir otelde düzenlenen programa, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu, HAK-İŞ
Hizmet İş Sendikası Kayseri Kadın Komitesi Başkanı Adalet Adıgüzel, sendika ve işyeri
temsilcileri katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan HAK-İŞ Hizmet İş Sendikası Kayseri
Kadın Komitesi Başkanı Adalet Adıgüzel, programın düzenlenmesinden dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu ise, "Hak-İş Konfederasyonu olarak tüm
çalışmalarımızı büyük titizlikle yürütüyoruz. Hedefimiz sadece HAK-İŞ’e bağlı kadın
temsilcilerimiz değil, hem dünyadaki hem de Türkiye’deki tüm kadınlar. Başta amacımız tabi
ki çalışanların hak ve menfaatlerini geliştirmek, kadınların toplumun her kesiminde daha iyi
rol ve statülere kavuşmasını sağlamak. Bu amacımızın yanında da nerede sömürülen, mağdur
olan varsa olanlara el uzatmamızın sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8740.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

‘kahvaltımı Yaptım Meyvem Çantamda’
Etkinliği Yapıldı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
kapsamında 2014 yılı “Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı” ilan edilmesi sonrasında Melikgazi
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Dr....
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Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
kapsamında 2014 yılı “Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı” ilan edilmesi sonrasında Melikgazi
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Dr. Ulucan Dayan İlkokulunda “Kahvaltımı yaptım,
meyvem çantamda” konulu etkinliği gerçekleştirildi.Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk
Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcıları Dr. Canan Yılmaz ve Dr. Ersin Yel, Bulaşıcı olmayan
Hastalıklar ve Kanser Şubesi Şube Müdürü Dr. İlknur Deniz Öztürk, Bulaşıcı Hastalıklar
Şubesi Şube Müdürü Dr. Nermin Yaprak, Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube
Müdürü Dr. Seda Kalaycıoğlu ve Obezite Birimi Personelleri, Öğretmenler ve çok sayıda
öğrenci katıldı.Etkinlikte, çocukların sağlıklı beslenmesinin, büyüme ve gelişmeleri yanında
okul başarısı içinde çok önemli olduğu vurgulandı.Okul çağı döneminde, öğrencilerin
bedensel ve zihinsel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamalarına ve ileriki yaşlarda sağlıklı
beslenme alışkanlıkları kazanmalarına destek olunması gerektiği uyarısı yapılan etkinlikte,
yapılan çalışmalarda, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığı,
algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları çektikleri anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8741.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Deha Hızlı Okuma Kursiyerlerine Sertifikaları
Verildi
Erciyes DEHA Hızlı Okuma Ekibi’nin açmış olduğu Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri
Kursu’nu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle verildi.Hunat
Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Belsin Eğitim...
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Erciyes DEHA Hızlı Okuma Ekibi’nin açmış olduğu Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri
Kursu’nu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Hunat Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Belsin Eğitim Yardımlaşma ve
Güzelleştirme Vakfı Başkanı Dt. Halit Erkiletlioğlu, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi
Başkanı Yazar Ahmet İlhan, Erciyes Deha Hızlı Okuma Koordinatörü İdris Doğan ve
kursiyerler katıldı. Erciyes DEHA Hızlı Okuma Koordinatörü İdris Doğan, Hunat Kültür ve
Sanat Merkezi’nde düzenlemiş oldukları 1.Etap Anlayarak Hızlı Okuma Kursu’nu
bitirdiklerini belirterek, “15 kişilik grubumuzda , okuma oranı bir dakikada 754 kelime
anlama oranı yüzde 70 oranında bir başarı elde edilmiştir” dedi.
Erciyes DEHA Hızlı Okuma Ekibi Koordinatörü İdris Doğan; “ Ekip olarak açmış olduğu
kurslara ilgi her geçen gün artıyor. Etaplar halinde kursiyerlerimizi kabul ediyoruz.
Beklediğimizin üzerinde bir katılım söz konusu. 2.nci ve 3’ncü etap kurslarımız için kayıtlar
devam etmektedir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlerin sertifikaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8742.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gençler İçin Genç Kaymek!
Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni nesillerin daha iyi yetişmesi amacıyla kurulan Genç
KAYMEK Ekim ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak. BEF (Büyükşehir Belediyesi
Eğitim Faaliyetleri) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu yeni dönem...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni nesillerin daha iyi yetişmesi amacıyla kurulan Genç
KAYMEK Ekim ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak. BEF (Büyükşehir Belediyesi
Eğitim Faaliyetleri) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu yeni dönem öncesi Genç
KAYMEK projesinnde görev yapacak idareci ve eğitmenler ile bir araya geldi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi gençliğin eğitimi için Türkiye’ye model olabilecek bir projeyi
uygulamaya koyuyor. Yeni dönem öncesi Kadir Has Kongre Merkezi’nde ifadeci ve
eğitmenlerle bir toplantı yapan BEF Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, gençler için
önemli fırsatlar sağlayacak olan Genç KAYMEK projesi hakkında bilgiler verdi.
Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik eğitimleri ile alakalı yeni bir hizmet döneminin içine
girdiğini belirten Tuzcuoğlu, "Yeni dönemde yeni bir gençlik modeli ile hizmet vermeye
devam edeceğiz. Hayırlı niyetlerle çıkmış olduğumuz bu hizmet seferberliğinde ortaya
koyduğumuz yeni gençlik merkezi hem Kayseri’de ilk, hem de Türkiye’ye model olacak. Şu
anda bir temel atıldı. Bu temel kuşkusuz yeni çabalarla yükselecek. Herkes bu temelin üzerine
bir tuğla koyacak ve mükemmele doğru yolculuğuna devam edecek. Yapacağımız iş
şehrimizin, ülkemizin gençlerinin ufkunu aydınlatmak. Ülkemizin, yaşadığımız dünyada daha

etkin rol oynamasını istiyorsak o zaman bu misyonu taşıyacak yeni nesillere ihtiyaç var. Bu
ancak eğitim yoluyla mümkün olabilir" dedi.
Genç KAYMEK’in amaçlarını da anlatan Tuzcuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu toprakların
gerçek değerleri ile yetişmiş bir gençlik olması, bu ülkedeki her türlü yapıyı çok iyi kavramış,
tarihi çok iyi bilen ve analiz eden, dünyayı tanıyan, modern branşlarla alakalı kendini
geliştirmiş, akılla kalp dengesini sağlıklı oturtmuş bir gençliğe ihtiyaç var. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde bizim amacımız bunu sağlamak olacak."
Sözlerinin sonunda yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen BEF Genel Koordinatörü
Tuzcuoğlu, Genç KAYMEK’in Kayseri’de çok önemli çalışmalar yapacağına inandığını
belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8743.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Saimbeylide 7/24 Açık Müze
Gazetemiz yazarı Ahmet Taş, Adana’nın Toros Dağları üzerinde bulunan Saimbeyli ilçesine
yaptığı ziyarette dikkatini çeken ve 7 gün 24 saat açık olan açık hava müzesini yazdı. Taş,
müzede yeni neslin bilmediği ama yaşı altmışlara varmış ve daha büyük yaştakilerin bir
zamanlar kullandıkları eşyaların ücretsiz bir şekilde sergilendiğini ve müze ile ilgili diğer
gözlemlerini yazısında paylaştı.
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Müzeler hepimizin bildiği gibi bizden önceki dönemlerde yaşayan insanlardan kalma
eşyaların, eserlerin sergilendiği mekanlardır.
Türkiye’de bunların büyük bölümü devlete ait olmakla birlikte şahıslara, sivil kuruluşlara ve
şirketlere ait özel müzelerde vardır.
Müzelerin büyük bölümü kapalı mekanlarda hizmet verirler. Açık havada hizmet veren
müzelerde vardır. Buralarda sergilenen eserler çalınma, soğuk sıcak ve yağış şartlarından
zarar görmeyen eserlerdir.
Geçen hafta akraba ziyareti için Adana’nın Toros Dağları üzerinde bulunan şirin mi şirin,
güzel mi güzel ilçesi Saimbeyli’de idim. Saimbeyli Osmanlı döneminde HAÇİN adıyla
bilinen o zamanki nüfusunun tamamına yakını Hıristiyan, ermeni vatandaşlar olan 1. Dünya
Savaşı yıllarında Fransızlar ve onların lejyoner askeri olan Ermenilerce işgal edilmiş, işgal
yıllarında Müslüman ahalinin Fransız işgali sona erince de Hıristiyan Ermenilerin büyük
sıkıntılar ve cefalar yaşadığı bir memleket köşesi Saimbeyli.
Saimbeyli Orta Toroslar üzerinde kuzeyden güneye akan bir derenin 2 yamacında sırtını
yamaçlara vermiş inci gibi dizilmiş evleri ile güzel bir memleket köşesi. İlçenin en büyük
caddesi de kuzeyden güneye uzanan Tufanbeyli caddesidir. Şehrin çarşısı da bu cadde üzerine
dizilmiş dükkanlardan ve kamu binalarından oluşuyor.
Akraba ziyareti için gidip 5 gün kadar kaldığım Saimbeyli de bir gün cadde üzerinde yürürken
bir dükkanın önündeki tabela dikkatimi çekti. Tabelada şöyle bir yazı vardı. 7 gün 24 saat

açık açık hava müzesi dükkanın önünde oluşturulmuş tezgahlarda buradan gelip geçen her
meraklının ücret ödemeden seyredebildiği idare lambasından el değirmenine, ip eğirmeye
yarayan çıkrıktan gemici fenerine, buğday hasadına yarayan yabadan dirgene kadar şuan
tedavülde olmayan yeni neslin bilmediği ama benim gibi yaşı altmışlara varmış ve daha
büyük yaştakilerin bir zamanlar kullandıkları eşyaların sergilendiğini gördüm.
İçerden bir ses dışarıda kalma buyur içeri gel diye seslendi. Selam verip girdiğimde benim
yaşlarımda güleç yüzlü adının Ali KARAMAN olduğunu asıllarının Karaman oğullarından
geldiğini, mesleğinin elektrik işleri olduğunu söyleyen güzel bir Anadolu insanı beni içeriye
buyur etti. Sandalye verdi oturmamı söyledi.
Ali KARAMAN ağabey vatanperver bir Anadolu insanı çokta misafirperver, zahmet etme
dedimse de hemen çay demledi, ne zahmeti diyerek demlediği çaydan birer bardak
yudumlamaya başlayıp sohbete girdik.
Ali ağabey asıl mesleği elektrikçilik olmasına rağmen halk arasında kullanılmayan ama; bazı
evlerde bulunan eski eşyalara karşı merakının olduğunu Saimbeyli’yi ve Türkiye’yi çok
sevdiğini bu güzel memleket köşesini Türkiye’ye ve dış dünyaya tanıtmak için kendisinde bir
sorumluluk hissettiğini dile getirdi. Bunun içinde dükkanının önünde her saat açık açık hava
müzesini oluşturduğunu söyledi.
Ali KARAMAN’ın müzesinin adı AÇIK HAVA MÜZESİ 7 gün 24 saat açık. Şu anda bu
müzede 150 kadar antika eşya sergileniyor. Eşyaları gece ne yapıyorsun diye sorduğumda hiç
dokunmadığını, akşam dükkanı kapatıp gittiğini gece gündüz cadde üzerinden geçen tüm
insanların müzeyi seyrettiğini hiçbir eşyasının da çalınmadığını söyledi. Geçen aylarda
Adana’da yapılan FARSAK AŞİRETLERİ festivaline bazı eserleri götürüp sergilemiş. Geçen
günlerde Saimbeyli Belediyesinin yaptığı ulusal bir televizyon kanalında naklen yayınlanan
etkinlikte müze eşyalarını sergileyerek Saimbeyli’nin tanıtımına katkıda bulunmuş.
Saimbeyli’de ki açık hava müzesini gezmek ücretsiz, giriş çıkış parası alınmıyor. Müze sahibi
Ali KARAMAN’ın tek amacı Torosların şirin ilçesi Saimbeyli’yi ve Saimbeyli kültürünü
bölgeye yolu düşen her insana, ulaşabildiği her yere tanıtmak. Böylece daha fazla insanın bu
bölgeyi ve kültürünü tanıyarak burayı ziyaret etmesine yardımcı olmak. Bunun için 7 gün 24
saat açık müzesini gezenlerden ücrette istemiyor.
Eline, gönlüne, yüreğine sağlık Ali KARAMAN ağbi, gönlün, rızkın bol olsun, ziyaretçilerin
çok olsun, yolu Sarız Tufanbeyli üzerinden Kozan ve Adana’ya gidenler veya Adana Kozan
üzerinden Saimbeyli Tufanbeyli, Sarız ve Kayseri’ye gelenler tavsiye ediyorum gece gündüz
fark etmez Saimbeyli’de Tufanbeyli caddesinde orman işletmesi yanında köprübaşındaki Ali
KARAMAN’ın açık hava müzesi sizi bekliyor. Anadolu kültürünün unutulan eserlerini
burada görebilir, tarihe bir yolculuk yapabilirsiniz, sakın ihmal etmeyin. Ali KARAMAN’ın
telefon numarası
0533 255 20 40’tır
YAZAN : Ahmet TAŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8744.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

2 Nci Etap Gecekondu Önleme Bölgesinde
Muhtelif Binalarda Cephelerinde Yenileme
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve
görsel kirlenmeyi önlemek amacı ile çalışmalar yaptıklarını ve gerçekleştirilen çalışmalar
neticesinde modern bir şehircilik çalışması sergilediklerini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve
görsel kirlenmeyi önlemek amacı ile çalışmalar yaptıklarını ve gerçekleştirilen çalışmalar
neticesinde modern bir şehircilik çalışması sergilediklerini söyledi.
Binaların cephelerinde bir kargaşalık, bir karışıklık ve adeta görsel bir kirlilik gözlendiğini bu
durumun şehri adeta yorgun, ilgisiz ve iç karartıcı gösterdiğini belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, binaların dış cephesinde yapılan bir çalışma ile görsel kirlilik önlendiğini, binalar
adeta yeniden yapılmış gibi olduğunu şehri ayrı bir misyon kazandırdığını kaydetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Kayseri Meydanında bulunan binalar da yapılan dış cephe
yenileme çalışması ile Kayseri’ye yeni bir imaj kazandırıldığını ifade eden Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Şehirlerin görünümünde görsel kirliliği önlemek ve modern sağlıklı şehirleşmenin ilk adımı
olan sağlıklı mekânlar oluşturmak için belediye olarak gerekli imar ile yapısal mimari
önlemleri alıyoruz. Gecekondu önleme bölgesi ile Küçükali arasında gerçekleştirilen bina
cephelerini yenileme çalışması büyük beğeni toplamaktadır. Ayrıca Hisarcık meydanında
benzer bir çalışma gerçekleştirdik. Şimdi ikinci etap çalışmamız ile Gecekondu önleme
Bölgesinde muhtelif cadde ve sokaklarda bulanan binalarda dış cephe yenileme çalışması
yapılacaktır. Bunun için gerekli çalışmalar başlatılmış ve ihale edilmiştir. Şehirde yer alan
binaların görünümü önemlidir. Dışarıdan gelenler için binaların dış görünümü önemlidir.
Bakımlı, boyalı ve düzenli bir dış cephe o şehir hakkında güzel izlenimler bırakır. “
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri boğazköprü mevkisinden başlayan çalışmanın
Erciyes Kış sporları Merkezi güzergahında dış cephe yenilenmesinin devam edeceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8745.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Cinsel İstismara 20 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Kayseri’de, ’Konut Dokunulmazlığını İhlal, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun
Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan yargılanan bir kişiye yapılan yargılama sonrasında
toplamda 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.Kayseri 3. Ağır...
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Kayseri’de, ’Konut Dokunulmazlığını İhlal, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun
Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan yargılanan bir kişiye yapılan yargılama sonrasında
toplamda 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan Y.A. ve avukatı
hazır bulundu. Tutuklu sanık Y.A., 18 yaşından küçük olan B.İ.’ye karşı ’Konut
Dokunulmazlığını İhlal, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Nitelikli Cinsel
İstismarı’ suçundan suçlu bulunarak toplamda 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8746.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Melikgazi Bölgesindeki Okullarda “kırtasiye Ve
Çanta Yardımı”
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer
alan ilk ve orta öğretim okullarında eğitim gören öğrencilerden ihtiyacı olanlara kırtasiye ve
okul çantası verildiğini bildirdi.Melikgazi İlçe...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer
alan ilk ve orta öğretim okullarında eğitim gören öğrencilerden ihtiyacı olanlara kırtasiye ve
okul çantası verildiğini bildirdi.
Melikgazi İlçe sınarları içerisinde 38 ilköğretim ve 32 orta öğretim okulu olduğunu hatırlatan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, dar gelirli ailelere mensup çocuklara verilecek olan kırtasiye
ve okul çantası ile aile bütçelerine bir nebzede olsa yardımcı olduklarını belirtti.
Okul İdarecileri ve Okul Aile Birliklerince belirlenen öğrencilere verilmek üzere 5000 adet
eğitim kırtasiye ve okul çantası dağıtımının okullarda devam ettiğini belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesince her yıl kırtasiye ve okul çantası yardımı yapmaktayız. Bu yardım
listesini okul idarecileri belirlemekte ve bizde bu listeye göre malzeme alıp ihtiyaç sahiplerine
verilmek üzere okul idarecilerine teslim etmekteyiz. Dolayısı ile dağıtım da ve öğrenci
belirleme de belediye olarak hiçbir çalışmamız olmamaktadır. Toplum içerisinde sosyal
dengeyi sağlamak ve eğitimde başarıyı artırmak amacı ile yapılan bu çalışma takdir
toplamaktadır. Amacımız hayırseverleri teşvik etmektir. Melikgazi Belediyesinin
gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve öğretim yatırımları ile bir eğitim dostu olduğunu

kanıtlamıştır. Bütün öğrencilere derslerine başarılar diliyoruz. “Geleceğe yapılan yatırım
eğitimden geçer” bu ilk’e ile yardım ve yatırımlarımız devam edecektir“ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8747.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan’dan Gaziler
Günü Mesajı
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Kaymakam
Candan, "Bugün, vatanın bütünlüğünü ve milletimizin bağımsızlığını korumak için canları
pahasına verdikleri mücadele sırasında yaralanan aziz Gazilerimizin...

18 Eylül 2014 Perşembe 15:44

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Candan, "Bugün, vatanın bütünlüğünü ve milletimizin bağımsızlığını korumak
için canları pahasına verdikleri mücadele sırasında yaralanan aziz Gazilerimizin günüdür"
ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Milletimizin bu eşsiz güzellikteki vatanımızda özgürce yaşamasını da bu vatan uğruna şehit
ve gazi olan kahramanlara borçluyuz.Gurur kaynağı bu gazilerimizin yaptığı fedakarlıkları
gelecek nesillere aktarmakta bizim en önemli vazifemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz
şehitlerimizi minnetle anıyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman
gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8748.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kardeşini Vuran Ağabeye 10 Yıl 2 Ay Hapis
Cezası Verildi
Kayseri’de kardeşini kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanan ağabeye mahkeme heyeti
tarafından 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada tutuklu sanık Ali P. ile kız kardeşi Songül Y....
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Kayseri’de kardeşini kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanan ağabeye mahkeme heyeti
tarafından 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ali P. ile kız kardeşi
Songül Y. ve eşi Barış Y. ile avukatları katıldı. tutuklu yargılanan sanık Ali P. verdiği
ifadesinde, "Bana iftira atıyorlar. O gün bize misafirlik için geldiler ve tartışmaya başladık.
Barış bana makasla saldırdı. Mutfağa gitti ve aldığı bıçakla bana saldırdı. Ben kendimi dışarı
attım. Samanlıktan tüfeği aldım. Korkutmak için ateş ettim. Polisi arayan benim. Teslim
oldum. Hiçbir şekilde kaçmadım. Kardeşimin hastaneye gitmesi için de ben yardım ettim"
diye konuştu.
Sanık Ali P.’nin kız kardeşi Songül Y. ise ağabeyinden şikayetçi olduğunu belirterek,
"Ağabeyimin evine misafirliğe itmiştik. Ağabeyim ve kocam tartıştı. Tartışma kavgaya
dönüşünce ağabeyim samanlıktan aldığı tüfek ile evin penceresini kırarak ateş etti. Ben durur
sandım ve ağabeyim ile kocamın arasına girdim. Yanlışlıkla beni vurdu" diye ifade verdi.
Songül Y.’nin kocası Barış Y. ise, "Ali duruşmada doğruları söylemiş olsaydı şikayetçi
olmayacaktım" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında Ali P.’ye kasten adam öldürmeye teşebbüsten
10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.
13 Mayıs 2014 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi’nde meydana gelen
olayda Songül Y., ağabeyinin kullandığı av tüfeğinden çıkan saçmalarla göğsünden vurularak
yaralanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8749.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Tabancası İle Kafasına Ateş Eden Uzmançavuş
Hayatını Kaybetti
Kayseri’de, girdiği bunalım sonrasında tabancası ile kafasına ateş ederek intihara kalkışan
Uzman Çavuş F.B. 3 gün sonra hayatını kaybetti.Talas ilçesine bağlı kiçiköy Mahallesi 100.
Sitesi A Blok’ta meydana gelen olayda, Zincidere Komando...
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Kayseri’de, girdiği bunalım sonrasında tabancası ile kafasına ateş ederek intihara kalkışan
Uzman Çavuş F.B. 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Talas ilçesine bağlı kiçiköy Mahallesi 100. Sitesi A Blok’ta meydana gelen olayda, Zincidere
Komando Tugayı’nda görev yapan F.B.’nin kaldığı daireden silah sesi gelmiş ve komşularının
haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelmişti. Ağır yaralı olarak bulunan F.B.
ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış ardından yoğun bakım
ünitesinde yer olmadığı için Memorial Kyaseri Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk
edilmişti.
Uzman Çavuş F.B. sabaha karşı hayatını kaybederken, cenazesi otopsi yapılmak üzere
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8750.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi’nde
Kurulan Yeni Ünite Bebeklerin Hayatını
Kurtaracak
Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Yenidoğan servisinde kurulan ’Tam Vücut
Soğutma, Beyin Fonksiyon Monitorizasyonu ve İnhale Nitrik Oksit Tedavisi Ünitesi’
yenidoğan bebeklerin hayatını kurtaracak.Kurulan ünite ile ilgili olarak bilgi...
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Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Yenidoğan servisinde kurulan ’Tam Vücut
Soğutma, Beyin Fonksiyon Monitorizasyonu ve İnhale Nitrik Oksit Tedavisi Ünitesi’
yenidoğan bebeklerin hayatını kurtaracak.
Kurulan ünite ile ilgili olarak bilgi veren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi
Uz. Dr. Cem Turanoğlu, "Perinatal asfiksi (PNA); doğum öncesi-doğum-doğumdan sonraki
dönemde çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkan hipoksi ve iskeminin bir arada görüldüğü bir
süreçtir. Doğum öncesi ve doğum sırasında anne, fetus ve plasenta üçlüsünün
fonksiyonlarının veya doğumdan sonraki dönemde pulmoner ve dokulara sunulan gaz
değişiminin bozukluğuna bağlı olarak; fetus veya yenidoğanda hipoksemi, hiperkapni ve
asidoz ile karakterize organ sistemlerinin işlevlerinde bozukluklara yol açan ciddi bir klinik
tablodur" dedi.
Turanoğlu, "Dünyada yıllık 4 milyon olan yenidoğan ölümlerinin %23’ünde neden
(prematürelik ve enfeksiyonlardan sonra 3. sırada) PNA’dır. Perinatal asfikside özellikle
etkilenen organ beyindir. Hastalık beyin hücrelerinin kaybına neden olmaktadır. Hastalık
şiddeti derecesinde erken dönemde ölümlere neden olurken, hayatta kalanlarda ciddi nörolojik
sorunlara (serabral palsi, işitme-görme, konuşma-öğrenme gibi) sebep olmaktadır. Perinatal
asfiksi yaşamış bebeklerde hastalığın doğal seyri (beyin hücrelerinde nekroz ve hızlanmış
apopitoz ) nedeniyle tedavi penceresi ve olanakları oldukça dardır.
Yenidoğan bebekte perinatal asfiksi tedavisinde oluşan sekellerin ve ölümlerin azaltılması
için yapılan çalışmalarda “terapotik hipotermi tedavisi” dünyada önemli bir çığır açmıştır.
Terapotik hipotermi tedavisi perinatal asfikside pekçok mekanizma ile beyinde oluşanoluşacak hasarın enaza indirilmesinde etkilidir. Sonuçlanmış klinik çalışmalarda terapotik
hipotermi tedavisinin ölüm ve nörolojik sekellerin önlenmesinde önemli katkıları olduğu
gösterilmiştir" diye konuştu.
Turanoğlu, "Perinatal asfiksi yaşayan bebekler belirli klinik kriterleri doldurduğunda terapotik
hipotermi tedavisine alınmaktadır. Bu tadavide vücud ısısı bir cihaz vasıtasıyla belirli
dereceye kadar belirli bir süre kontrollü olarak düşürülmektedir. Belirli sürenin sonunda
tekrar normal vücut ısısına ulaşılmaktadır" diyerek şu şekilde konuştu:
"Ülkemizde belirli yenidoğan yoğun ünitelerinde uygulanan bu tedavide bebeklerin özellikli
bir ekip tarafından takip ve tedavisi gerekmektedir. Terapotik hipotermi uygulaması sırasında
diğer vücut fonksiyonları kadar beyin fonksiyonlarının da yakından takibi gereklidir. Bunun

için de geliştirilmiş özel cihazlar (beyin fonksiyon monitörü-amplitude integrated EEG aEEG-) mevcuttur. Hastaların beyin fonksiyonlarının takibi hem tedavinin etkinliğinin
değerlendirilmesi
hem
de
ek
tedavilere
ihtiyaç
gösterip
göstermediği
değerlendirilebilmektedir.
Bu özel-kırılgan bebek grubunda doğumdan önce başlayan normal olmayan değişiklikler
nedeniyle gerçekleşen mekonyum çıkışı ve aspire edilmesi nedeniyle akciğerlerdeki gaz
değişimi daha da bozulmaktadır. Doğumdan sonraki dönemde bu bebeklerdeki akciğer-gaz
değişimi sorunları için ileri mekanik ventilasyon ve teropotik gaz uygulamaları
gerekebilmektedir.
Erken dönemde ölümle, daha sonraki dönemlerde ciddi beyin fonksiyon bozukluklarına neden
olan perinatal asfiksi tedavisinde modern-güncel bir tedavi seçeneği olan terapotik hipotermitotal body cooling, işlem sırasında beyin fonksiyonlarının takibi ve ileri mekenik ventilasyon
ve terapotik gaz uygulamaları için ünitemiz gerekli cihazlara sahiptir."
Yendoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ali Akın ise, "Bu doğum
öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası oksijensiz kalma dediğimiz olayda en önemli en ciddi
anlamda etkilenen organ beyindir. Diğer organ sistemlerini de etkileniyor fakat beyin ciddi
anlamda etkileniyor. Beyinde ki hasarı en aza indirmek ve bu hastalığa bağlı ölümler oluyor
bu ölümleri riskini ilerde çocuğun zeka gelişimini, el kol hareketlerini, görmesi, işitmesi bu
tür hasarları minimuma indirmek için dünyada belki 10 yıldır belki daha fazla zamandır
kullanılıyor. Ülkemizde de belli merkezlerde yapılmaya başlandı. Biz Kayseri’de bu işe
başladık. Çevre illerde de bu tedavilere ihtiyaç duyacak bebeklerin kabul edilmesi için böyle
bir tedavi merkezi kurmak gerekiyordu. Bizde bu hizmete burada başlamış olduk" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8751.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Erciyesspor, Aksihar Belediyespor’a Bileniyor
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında kendi evinde
oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent
Korkmaz, “İyi oyun ile 3 puanı alacağız” dedi.Kulüp...

17 Eylül 2014 Çarşamba 10:12
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında kendi evinde
oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent
Korkmaz, “İyi oyun ile 3 puanı alacağız” dedi.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman düz koşu ve
ısınma hareketleriyle başladı. Teknik çalışmanın ardından kısa alanda pas çalışması yapan
futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.
Ligin geride kalan 2 haftasını değerlendiren teknik direktör Bülent Korkmaz, “Hem
Trabzonspor maçı hem de Gaziantepspor maçları kazanabileceğimiz karşılaşmalardı.
Özellikle Gaziantepspor maçını kazanabilirdik ama bazen futbolda düşünmediğin olaylar da
oluyor. Biz duran toptan gol atmayı düşünürken duran toptan gol yedik. Beni sevindiren taraf
takım oyunu oynamamızdır. Savunmada ve hücumda takım halinde oynuyoruz ve iyi de
oynuyoruz. Hem kendi sahamızda Trabzonspor’a karşı üstündük hem de Antep’te de

Gaziantepspor’a karşı çok üstündük. Tabi önemli olan bunu 3 puana götürebilmektir”
ifadelerini kullandı.
3. haftada oynayacakları Akhisar Belediyespor maçını da değerlendiren Korkmaz, “Takım
savunmasını yapan çok iyi bir takım. Dolayısıyla bu maçın hazırlıklarına ara vermeden devam
ediyoruz. İnşallah hafta sonu hem iyi oyun hem de 3 puan alırız diye düşünüyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8752.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Bülent Korkmaz, Taraftardan Destek İstedi
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz yaptığı açıklamada,
önümüzdeki hafta Kayseri’de oynayacakları Akhisar Belediyespor maçından 3 puan almak
istediklerini söyledi.Kulüp binasında basın toplantısı...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz yaptığı açıklamada,
önümüzdeki hafta Kayseri’de oynayacakları Akhisar Belediyespor maçından 3 puan almak
istediklerini söyledi.Kulüp binasında basın toplantısı yapan Suat altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Akhisar maçına hafta başından beri
hazırlandıklarını hatırlatarak, "Oynadığımız Trabzonspor ve Gaziantepspor maçlarında iyi
oyun vardı. Kazanacağımız her iki maçta maalesef berabere bitti. Özellikle Gaziantepspor
maçında 2-0 öndeyken berabere kalmamamız beni ve takımımızı çok üzdü. Şuan önemli olan
takımın iyi oynaması, takım savunması ve hücumunu iyi yapması. Bunlar bizim temel
düşüncemizdi ve bunu uyguladık. Tabi ki kazanmak en önemlisi. İnşallah Akhisar maçında
kendi sahamızda 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.
Takımın son durumunu değerlendiren Korkmaz, "John Boye ile Mandjeck milli takımdan
sakat geldiler. Benim düşüncemde oyuncuları Galatasaray maçından sonra mili takıma
yollamak istemiyorum. Tabi bu bizim düşüncemizle olmuyor. Onlarla da konuşacağız.
Nihayetinde onların sakatlıkları devam ediyor. Bu konuda böyle bir sıkıntımız var" ifadelerini
kullandı.Bülent Korkmaz, Akhisar maçında her takımın işinin zor olduğunu ifade ederek,
“Biz iki taraflı bakıyoruz. Oynadığımız oyunun üzerine koyarsak kazanacağımızı
düşünüyoruz. Antep maçında kornerden 2 gol yedik. Beni üzen tarafı bu. Antep maçında
oyunun hakimi bizdik" şeklinde konuştu.
Korkmaz son olarak, "Sağolsun başkanımız bütün imkanlarını seferber ediyor. Bizim
istediğim tek şey taraftarımızın maça gelmesi. Nihayetinde Passolig kolay bir uygulama.
Düşük bir ücreti var. Bu duyarlılığı Kayseri halkından istiyoruz. Nihayetinde Süper Lig’de
şehrin tek kulübü" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8753.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

İntihar Eden Uzmançavuş Karabük’te Toprağa
Verilecek
Kayseri’de kaldığı dairede kafasına ateş ettikten sonra ağır yaralanan ve 3 gün sonra hayatını
kaybeden Uzman Çavuş, memleketi Karabük’te toprağa verilecek.Tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybeden Uzman Çavuş F.B.’nin otopsisi...
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Kayseri’de kaldığı dairede kafasına ateş ettikten sonra ağır yaralanan ve 3 gün sonra hayatını
kaybeden Uzman Çavuş, memleketi Karabük’te toprağa verilecek.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş F.B.’nin otopsisi Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Yapılan otopsi sonrasında Uzman Çavuş F.B.’nin
cenazesi Türk Bayrağına sarılarak askerler tarafından cenaze arabasına konuldu.
Uzman Çavuş F.B., memleketi olan Karabük’te toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8754.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Vali Orhan Düzgün’ün 19 Eylül Gaziler Günü
Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı."Bu vatan uğruna
yüreğini ve cesaretini ortaya koymuş, gözünü budaktan sakınmamış kahramanlığın timsalidir
gazilerimiz. Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
"Bu vatan uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koymuş, gözünü budaktan sakınmamış
kahramanlığın timsalidir gazilerimiz. Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve
güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı
büyüktür" ifadesinde bulunan Vali Düzgün, mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Onca imkânsızlığa rağmen göstermiş oldukları cansiperane fedakârlık ve yüreklerinde
taşıdıkları vatan sevgisi sayesinde göğüs germiş ve büyük kahramanlıklara imza atmışlardır.
Bugün üzerinde başımız dik yaşadığımız vatanımızı, bizlere emanet eden ve bugün aramızda
olan gazilerimiz, bizlere vatanımızın yüce bir emanetidir.
Gazilerimiz varlıklarıyla bizlere çetin, zor ve karanlık günlerden; ferah, güzel ve aydınlık
günlere gelişimizi hatırlatırlar. Verilen şanlı ve kahramanca mücadelenin gözümüzün önünde

canlanmasını sağlayarak bizleri o günlere götürürler. Geçmişle gelecek arasında bağ kurarak,
geçmişten ders çıkarıp geleceğe güvenle bakabilmenin temsilcileri olan Gazilerimiz, aynı
zamanda geçmişimizle duyduğumuz onurun ve gururun ete kemiğe bürünmüş halidir.
Bu sebeple, gazilerimizin taşıdıkları onura yakışır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri,
hak ettikleri imkân ve şartlara kavuşturulmaları konusunda gereken duyarlılık gösterilmeye
devam edilecektir.
TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Atatürk’e Gazilik unvanının verildiği bu anlamlı
gün (Gaziler Günü) dolayısıyla başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor,
hayatta olan gazilerimize minnet ve şükran duygularımızla değerli aileleri ile birlikte sağlıklı
ve huzur dolu bir ömür diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8755.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve
Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı:
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit
Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz “ Bize manevi yönden ne kadar
destek verilirse o kadar güçlü olacağız” dedi.Gaziler Günü...
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit
Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz “ Bize manevi yönden ne kadar
destek verilirse o kadar güçlü olacağız” dedi.
Gaziler Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler
Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz “ Öncelikle 19 Eylül Gaziler Günü yaklaşmasından
dolayı tüm Gazi arkadaşlarımın gaziler gününü kutlarım. Sağlık ve mutluluk içine yaşamasını
temenni ederim. Biz Gaziler olarak omun ve gurur günümüz 19 Eylül. Biz Gaziler olarak
devletimize, milletimize hizmet ettik etmeye de devam edeceğiz ama bize sahip çıkılmasını
istiyoruz. Gazilerin ziyaret edilmesini istiyoruz bize ne kadar sahip çıkılırsa manevi yönden
ne kadar destek verilirse biz o kadar güçlü ve memnun olacağız. Biz başka bir şey istemiyoruz
devletimizden de milletimizden de manevi destek bekliyoruz. Gazi arkadaşlarımız sorunlar
var bu sorunlarının da zaman içerisinde giderilmesini temenni ediyoruz. Azda olsa bir
iyileştirme oldu ama biz can alıcı noktaların maddelerini çıkarılmasını istiyoruz” dedi.
Yavuz “ Terörle mücadelede gazi olan arkadaşlarımızın şehitlerimizin anne ve babalarının
devlet 1500 sayılı kanun kapsamına alınmasını istiyoruz. Gazi arkadaşlarımızın ikinci iş hakkı
verilmesini istiyoruz. Bu ikinci iş hakkının istenilmesinin sebebi ise bazı arkadaşlarımız çok
hak kaybı oldu. O arkadaşlarımız uzun tedavi süreci geçirdiklerinden dolayı iş müracaatları

beş yıl ile sınırlıydı. Tedavi süreçleri beş yıl süreyi geçenler oldu. İki yıl, üç yıl tedavi görüp
dinlenme sürecinde de işe müracaat edemiyordu kendini toparlaması açısından. Zaman
aşımından dolayı iş hakları kayboluyordu. Bunun giderilmesi içinde bütün şehit ailelerimize
ikinci iş hakkı verildi. Vazife malulü olan iş arkadaşlarımıza iş hakkı verildi. Terörle
mücadele gazi arkadaşlarımızın ise ikinci bir iş hakkı verilmesini istiyoruz. Bununla ilgilide
çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlarımız olsun ilgili bakanlık birimlerimiz ve
milletvekillerimize biz aman zaman dosyamızı verdik. Bununla ilgilide takip ediyoruz
çalışmaları. Ama çok yavaş gitmektedir” diye konuştu.
Yavuz son olarak “ Bakanlar ile ilgili görüşmelerimiz olduğunda Maliye Bakanlığından görüş
istediklerini söylüyorlar. Maliye ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı arsında bir anlaşmazlık
diyalog eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Bu konunun bir an önce giderilmesini istiyoruz.
Maliye Bakanlığı’ndan görüş isteniyorsa bu zor bir şey değil, sayımızda çok dazla değil. Üç
bin, dört bine yakın gazi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın da devletimize fazla bir yük
getirmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8756.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri’de 3 Ayrı Kazada 19 Kişi Yaralandı
Kayseri’de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilk
kaza dün akşam Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi ile Akçatepe Mahallesi’nin
kesiştiği yolda meydana geldi. H.K.’nın kullandığı...
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Kayseri’de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza dün akşam Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi ile
Akçatepe Mahallesi’nin kesiştiği yolda meydana geldi. H.K.’nın kullandığı 38 FV 551 plakalı
otomobil ile F.B.’nin kullandığı 38 BD 874 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 38 FV 551
plakalı otomobilde sürücü H.K. ile birlikte S.S., M.Ş., K.Ş., S.Ş. Ş.G., 38 BD 874 plakalı
otomobilde ise sürücü F.B. ile G.B. ve Ö.B. yaralandı.
Tomarza ilçesi yakınlarında işçi taşıyan 38 P 0682 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle
kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Meydana gelen kazada E.H., A.D., S.Ç., M.Ç.,
M.A.G. ve Ü.Ç.’nin yaralandığı bildirildi.
Erciyes Evler Mahallesi Tuna Caddesi kavşağında meydana gelen diğer bir kazada ise, 68 EN
412 plakalı otomobil ile 38 NR 040 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Kazada E.Ü.,
A.K., Ö.B. ve O.T.’nin yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazalar ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8757.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Vali Düzgün, Orsifed Yönetimini Kabul Etti
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de 5 ayrı iş dünyası derneğinin bir araya gelerek kurduğu Orta
Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun (ORSİFED) yönetimini makamında kabul
ederek, başarılar diledi.Vali Düzgün, ORSİFED Başkanı İbrahim...

18 Eylül 2014 Perşembe 15:31

Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de 5 ayrı iş dünyası derneğinin bir araya gelerek kurduğu Orta
Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun (ORSİFED) yönetimini makamında kabul
ederek, başarılar diledi.
Vali Düzgün, ORSİFED Başkanı İbrahim Yılmaz ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri
Yılmaz Dost, Mehmet Gülsoy, Soner Türküm, Demet Korkmaz, Dr. Sema Karaoğlu, Yunus
Keklik, Burhan Okur, Mevlüt Yapar, Murat Kantarcı ve Yusuf Ağırdağ’ı kabulünde yaptığı
konuşmada, federasyonun kurulmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sanayi ve ticaret kenti Kayseri’de, pek çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarının yanı sıra meslek örgütleri ile birlikte kendi alanlarına yönelik faaliyet gösteren
çok sayıda dernek bulunduğunu, bu durumunda Kayseri’nin zenginliğini yansıttığını
kaydeden Vali Düzgün, iş dünyasına yönelik derneklerin şimdiye kadar yaptıkları güzel
çalışmalar ile önemli katkılar ortaya koyduklarını ifade etti.
Derneklerin ekonomik ve toplumsal gelişim faaliyetlerini ön planda tutan bir çalışma
yürüttüğünü anlatan Vali Düzgün, güç birliği yapmanın da beraberinde çok daha güzel
sonuçları getireceğine inandığını dile getirerek, “Başarılı çalışmaları ile yakından bildiğimiz 5
ayrı iş dünyası derneğimizin federasyon çatısı altında birleşmesi ve Türkiye genelindeki
konfederasyona üye olması bizleri memnun etmiştir. Kayseri’nin gelişimi için yapılacak tüm
çalışmalarda ortak hareket edip, destekleyeceğimizi de bu vesile ile bir kez daha ifade etmek
istiyorum” diye konuştu.
ORSİFED Başkanı İbrahim Yılmaz da, kendisinin aynı zamanda Kayseri Sanayi ve
İşadamları Derneği (KAYSİAD) Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, iş dünyasına
yönelik faaliyet gösteren derneklerin federasyon çatısı altında bir araya gelmesinin çok daha
faydalı olacağı inancıyla KAYSİAD öncülüğünde federasyon kurduklarını belirtti.
“Global düşünmeyen ve davranmayan, aynı hedefe beraber yürüyecek paydaşı bulunmayan
hiçbir faaliyetin kısa vadede büyük başarılar sağlasa dahi, önemli ve sürekli başarılar
sağlayamayacağı açıktır” diyen Yılmaz, bu gerçekten hareketle başladıkları çalışmaları
başarıyla tamamladıklarını ve Kayseri’nin kalkınmasına yönelik projeler üzerinde kararlılıkla
çalışmaya başladıklarını anlattı.
Yılmaz, daha sonra, kendilerini kabul edip, yakın ilgi gösteren Vali Düzgün’e teşekkür
ederek, federasyonun misyon ve vizyonu üzerine bilgiler sundu.
Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği (KAYSİAD), Kayseri Genç Girişimciler Derneği
(KGGD), Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER), Kayseri Perakendiciler Derneği
(PERDER) ve Develi Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (DESİAD) kurucusu olduğu
ORSİFED’in Başkanlığını İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcılıklarını ise Yılmaz Dost ve
Mehmet Gülsoy yaparken, Soner Türküm Sayman, Demet Korkmaz ise Sekreter görevlerini

üstlendi. Genel Sekreterliğini Cengiz Bıçakcıoğlu’nun yaptığı ORSİFED’te Dr. Sema
Karaoğlu, Yunus Keklik, Burhan Okur, Mevlüt Yapar ve Murat Kantarcı ile Yunus Ağırdağ
da üye olarak görev yapacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8758.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gül, Havaalanı’nda Karşılanacak
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi, bugün Kayseri’ye geliyor. Gül 3 gün sürecek olan
ziyaretinde Kayserili işadamları ve STK’lar ile bir araya gelecek.

19 Eylül 2014 Cuma 15:31

Gül, havaalanında karşılanacak
Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’ün saat 11.00’da Erkilet Havaalanı’nda olması
bekleniyor. Gül ailesini başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki olmak üzere
yerel yöneticiler ve binlerce vatandaş karşılayacak. Karşılama için tarihi Kayseri Kalesi’nin
duvarlarına da Abdullah Gül’ün fotoğrafı asılırken, kent meydanı da bayraklarla donatıldı.
Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’de kentin farklı
noktalarında bulunan billboardlara, ’11. Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz’ yazılık afiş astırdı.
İşadamları ve STK’larla bir araya gelecek
Abdullah Gül’ün 3 gün sürecek olan ziyaretinde Cuma akşamı işadamları ile akşam
yemeğinde buluşacak. Gül, cumartesi günü ise Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile
birlikte kahvaltıda bir araya gelecek. Gül Ailesi dostları ve hemşerileri ile hasret giderdikten
sonra Pazar günü İstanbul’a geri dönecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8759.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

TÜRKSAT 4A Kayserilileri Çatıya Çıkarttı
Değişimden haberi olmayan Kayserililer, sabah kanalların çekmediğini gürünce, gece yağan
yağmurdan dolayı çanak antenlerde sorun olduğunu düşünerek çatılara çıkıp çanak antenlerini
tamir etmeye çalıştı.

19 Eylül 2014 Cuma 10:29

Dün gece TÜRKSAT 2A Haberleşme uydusundaki kanalların TÜRKSAT 4A ‘ya aktarılması
nedeniyle birçok kanalın frekansı değişti. Değişimden haberi olmayan Kayserililer, sabah
kanalların çekmediğini gürünce, gece yağan yağmurdan dolayı çanak antenlerde sorun
olduğunu düşünerek çatılara çıkıp çanak antenlerini tamir etmeye çalıştı. Fakat çanak
antenlerle ne kadar uğraşsalar da kanalları ayarlayamadılar.
TÜRKSAT 2A haberleşme uydusunda ki kanalların TÜRKSAT 4A’ya aktarılmasından sonra
yayınları izleye bilmek için uydu alıcılarında ayarlama yapılması gerekiyor.
Haber: VELİ GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8760.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Talas’ı Parça Parça Satmışlar!

Mesut DAVARCI
mesutdavarci@gmail.com
19 Eylül 2014, 10:40
30 Mart Yerel seçimlerinde yaklaşık 3 ayım Talas ilçesinde geçti. Seçim döneminde Talas
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun imkânlar dâhilinde basın işlerini yürütme
fırsatım oldu. Yorucu bir seçim sürecinde Talas’ın her mahallesine her sokağına ve hatta her
apartmanına girdik. Vatandaşların ve Talas’ın sıkıntılarına çok yakından şahitlik ettik. Sosyal
hayatı, tarihi, konumu ve hayat dinamizmi ile birçoğumuzu cezbeden Talas’ta meğer ne
büyük sıkıntılar varmış.
Başlangıç olarak bugün sadece imar sıkıntısına değineceğim. Koskoca Talas’ı parça parça
yapıp peşkeş çekmişler. Rant ve ceplerini doldurma uğruna 700 metre kareye bir parsel verip
on beş katlı koca apartmanı kondurmuşlar ve bunu yapanlar orada yaşayacak insanların
sadece ceplerindeki paranın miktarını hesap etmişler. Öyle ki özellikle Anayurt, Mevlana
bölgelerinde insanların araçlarını park edebilecekleri bir tek araçlık park alanı dahi
düşünülmemiş. Ne insanların nefes alabilecekleri bir park alanı ne de çocukların vakit

geçirebilecekleri bir oyun alanı bırakılmış. Gerçi bunlar o bölgede yaşayan insanlar için
fazlasıyla lüks şimdilik. Çünkü para hırsını o kadar abartmışlar ki vicdansızlar ne okul ne bir
cami ne de bir sağlık ocağı arazisi bırakmışlar. Herkes okul istiyor, cami istiyor, sağlık ocağı
istiyor, Sayın Palancıoğlu hepsini biliyor, planlıyor ama yapacak arazi bulamıyor. Birçok
binanın hala mesken ve ruhsatları verilmemiş. Yeşil Talas’ı katlettikleri yetmemiş, insanların
dişinden tırnağından artırarak aldıkları 100 metre karelik dairelere hapsetmişler. Hapsetmişler
diyorum çünkü apartmandan çıktığınız anda kendinizi otoyolda buluyorsunuz. Veliler bazı
okullarda sınıf mevcudunun 50 kişiyi geçtiğini söylüyorlar. Hepsinin projesi ve harcırahı
hazır ama gelin görün ki yapacak arazi yok, bırakmamışlar talan etmişler.
Peki, Talas’ı bu hale kim getirdi. Talas’ı kim kime peşkeş çekti. Kimler milyoner oldu. Adım
başı bina konulan imar planlarını kim yaptı? Kim onayladı? Şimdi soruyorum; Yüzlerce
insanın ahı kimin omuzlarında petrol krallarının mı? Şen ortakların mı? Yoksa ‘‘Yiğit
Adamların mı?
Bekleyip görelim ölmeden önce birileri çıkıp ta helallik isteyecek mi? Zira üzerinde bunca
insanın hakkını taşıyanların arkasından imam nasıl helallik isteyecek ya da kimler helal olsun
diyecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8761.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gül’e Coşkulu Karşılama
Cumhurbaşkanlığı görevi sonrasında ilk kez memleketi Kayseri’ye gelen 11.Cumhurbaşkanı
Abdullah, Gül Erkilet hava alanında coşkuyla karşılandı.

19 Eylül 2014 Cuma 14:13

Cumhurbaşkanlığı görevi sonrasında ilk kez memleketi Kayseri’ye gelen
11.Cumhurbaşkanı Abdullah, Gül Erkilet hava alanında coşkuyla karşılandı.
Havaalanında düzenlenen karşılama törenine Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havaalanındaki
karşılamanın ardından Gül vatandaşları selamlayarak Büyükşehir Belediyesine geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8762.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Abdullah Gül Kayseri'de
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül birtakım ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'de

19 Eylül 2014 Cuma 14:13

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 3 günlük program için Kayseri'de.3
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8763.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gül: 'Yeni parti söylemlerinin aslı yoktur'
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Yeni parti söylemlerinin aslı yoktur. Bir cumhurbaşkanı
nasıl davranırsa öyle davranacağım” dedi.

19 Eylül 2014 Cuma 14:37

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde, “Şunu
söylemek isterim: Zaman zaman görüyorum yeni parti gibi bir söylem var. Bunların hiçbir
aslı yoktur. Daha önce de söyledim. Hem hemşerilerime şükran borcumu ödemek ve
gösterdikleri vefayı görmek için geldim. Bunu bir daha söylüyorum. Bir cumhurbaşkanı nasıl
davranırsa öyle davranacağım. Arkadaşlarıma bundan sonra daha çok başarılı olmaları için
yardımcı olacağım” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8764.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gül'e Pastırma İkram Edildi
Esnaf ziyaretinde Abdullah Gül'e hemşehrileri tarafından pastırma ikram edildi.

19 Eylül 2014 Cuma 15:46

Bir takım ziyaret için Kayseri’ye gelen Abdullah Gül, Cuma namazını eda etikten sonra esnaf
ziyareti sırasında girdiği bir pastırmacıda ikram edilen pastırmayı yedi. Daha sonrada
çevresindekilere pastırma dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8765.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Abdullah Gül Ailesi İle Hasret Giderdi
Kayseri’de bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bağ evinde ailesi ile hasret giderdi.Bir
dizi ziyaretler için baba ocağı Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bağ evinde
ailesi ile hasret giderdi. Basın mensuplarının da içeri...

19 Eylül 2014 Cuma 16:16

Kayseri’de bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bağ evinde ailesi ile hasret giderdi.
Bir dizi ziyaretler için baba ocağı Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bağ
evinde ailesi ile hasret giderdi. Basın mensuplarının da içeri alındığı ziyarette, Abdullah Gül
ailesi ile beraber poz verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8766.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Polis 9 Yıllık Cinayeti Dna Testi İle Çözdü
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 9 yıllık cinayeti DNA
karşılaştırmasının ardından çözdü.Kayseri’de 12 Eylül 2005 yılında Melikgazi ilçesine bağlı
Kazımkarabekir Mahallesi Star Sokak Akkaya Bağları mevkiinde,...

19 Eylül 2014 Cuma 15:43

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 9 yıllık cinayeti DNA
karşılaştırmasının ardından çözdü.
Kayseri’de 12 Eylül 2005 yılında Melikgazi ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Star
Sokak Akkaya Bağları mevkiinde, polis ekipleri bir kuyu içinde çürümüş ceset bulmuştu.
Tanınmayacak halde olan cesedin bir kadına ait olduğunun belirlenmesinden sonra Kayseri
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Türkiye çapında araştırma
başlatıldı. Yapılan çalışmalarda GBT kayıtları, kayıp şahıslar, suç tarihinde Kayseri’ye giriş
yapan ve halen kayıp olan kişiler teker teker incelendi.
Yapılan uzun çalışmalar sonrasında Adana’dan bir kadının kayıp olduğu müracaatı
değerlendirmeye alındı. Cesedin H.A. isimli kadına ait olduğu değerlendirilerek mezar açılıp
anne ve babadan DNA örnekleri alındı. Yapılan DNA karşılaştırmasında cesedin H.A.’ya ait
olduğu tespit edildi.
Cesedin kimliğinin belirlenmesinden sonra sürdürülen çalışmalar neticesinde "kasten adam
öldürme" olayına karıştıkları tespit edilen H.D., M.E. ve Ö.G., 18 Eylül 2014 tarihinde eş
zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamalarında H.D., olayı M.K.’nin
gerçekleştirdiğini ve H.A.’ya zorla fuhuş yaptırdığını itiraf etti. H.D. ifadesinde M.K.’den
ayrılan H.A.’nın başka birinin yanında çalışmaya başlaması nedeniyle olay yerinde aralarında
tartışma çıktığını ve H.A.’yı bıçaklayarak kuyuya attıklarını söyledi.
Yapılan çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alınan H.D., M.E. ve Ö.G. doktor
kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilirken, zanlı M.K.’nin ise başka bir suçtan
dolayı halen cezaevinde olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8767.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü Görmek
İçin Büyük Mücadele Verdiler
Kayseri ziyaretinde Cuma namazını Hunat Camii’nde kılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ü görmek isteyen ve elini sıkmak isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.Kayseri’ye
gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Cuma namazını tarihi...

19 Eylül 2014 Cuma 13:45

Kayseri ziyaretinde Cuma namazını Hunat Camii’nde kılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ü görmek isteyen ve elini sıkmak isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.
Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Cuma namazını tarihi Hunat Camii’nde
kıldı. 11. Cumhurbaşkanını cami çıkışında görmek ve tokalaşmak isteyen vatandaşlar adeta
birbirleriyle yarıştı. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Gül için vatandaşlar, "Kayseri
seninle gurur duyuyor" sloganları attı.
11. Cumhurbaşkanı Gül, namazdan sonra babasının bağ evine hareket etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8768.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gül, Esnafı Ziyaret Edip Pastırma Yedi
Kayseri’de bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında esnaf
ziyaretinde bulunup pastırma yedi.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında
esnafı ziyaret etti. Vatandaşların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu...

19 Eylül 2014 Cuma 14:22

Kayseri’de bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında esnaf
ziyaretinde bulunup pastırma yedi.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında
esnafı ziyaret etti. Vatandaşların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, ziyaret ettiği dükkanlardan birinde pastırma kesip yedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8769.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

"kayseri Örnek Bir Şehir"
Cumhurbaşkanlığını devrettikten sonra ilk kez memleketi Kayseri’ye gelen 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erkilet Havaalanı’nda karşılandıktan sonra ilk ziyaretini
Büyükşehir Belediyesi’ne yaptı. Memleketinde olmaktan duyduğu memnuniyeti...

19 Eylül 2014 Cuma 14:55

Cumhurbaşkanlığını devrettikten sonra ilk kez memleketi Kayseri’ye gelen 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erkilet Havaalanı’nda karşılandıktan sonra ilk ziyaretini
Büyükşehir Belediyesi’ne yaptı. Memleketinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren
ve hemşehrilerine vefalarından dolayı teşekkür eden Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’nin Kayseri’ye çok büyük tesisler kazandırdığını ve Kayseri’nin örnek bir
şehir olduğunu söyledi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üç günlük Kayseri programının
birinci gününde ilk ziyaretini Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yaptı. Büyükşehir Belediyesi
hizmet binası önünde karşılanan Abdullah Gül, başkanlık makamında basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Doğup büyüdüğü memleketinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getiren Gül, "Tüm hemşehrilerime beni sıcak bir şekilde bağırlarına bastıkları için çok
teşekkür ediyorum" dedi.Siyasi hayatına Kayseri’de başladığını ve beş dönem Kayseri’yi
şerefle temsil ettiğini ifade eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Cumhurbaşkanlığı gibi
şerefli bir görevi taşıdıysam hemşehrilerimin bana bu yolu açması sayesindedir.
Cumhurbaşkanlığını 40 yıllık çok değerli arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan’a devretmekten
ne kadar büyük mutluluk duyduğumu devir teslimde gösterdim. Bu bayrağı çok daha ileriye
taşıyacaktır. Aynı şekilde hükümet de Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında güçlü bir
şekilde görevine devam ediyor" diye konuştu. Kayseri’yi sadece Türkiye siyasetinde değil
dünyada temsil ettiğini de belirten Abdullah Gül, bundan sonra memleketin birlik bütünlük
içinde büyümesi için elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi.
"KAYSERİ ÖRNEK BİR ŞEHİR"
Kayseri’nin büyük bir metropol olduğunu ve örnek bir şehir haline geldiğini de dile getiren
Abdullah Gül, hemşehrileriyle de her zaman gurur duyduğunu vurguladı. Vatan millet
meselesinde hemşehrilerinin her zaman destek verdiklerini dile getiren Gül, hemşehrilerine
gösterdikleri vefa, şükran ve muhabbetten dolayı teşekkür etti.
"BAŞKAN ÖZHASEKİ KAYSERİ’YE BÜYÜK TESİSLER KAZANDIRDI"
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, bir de sürpriz
protokol imzalandı. Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Başkanı Mustafa
Çıkrıkçıoğlu, Kayserili iş adamları Fatih Karamancı ve Ali Kibar’ın Erciyes’te aldıkları arsa
ve hazırladıkları projeyi vakıflarına bağışladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili hazırlanan
protokolü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki de imzaladı. Protokolü imzaladıktan sonra Erciyes’e dünya çapında kış turizm
merkezi yapılmasının Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki sayesinde olduğunu
vurgulayan Abdullah Gül, Başkan Özhaseki’nin Kayseri’ye çok büyük tesisler kazandırdığını
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8770.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

11. Cumhurbaşkanı Gül Baba Ocağında
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, coşku ile karşılandı.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için Erkilet Havaalanı’nda karşılama...

19 Eylül 2014 Cuma 12:21

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, coşku ile karşılandı.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için
Erkilet Havaalanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe belediye başkanları, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar karşılama
töreninde Gül’e yoğun ilgi gösterdi. Araç içerisinden vatandaşları selamlayan Gül, buradan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8771.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Yeni parti söylemlerinin aslı yoktur. Bir cumhurbaşkanı nasıl
davranırsa öyle davranacağım” dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’ni ziyaretinde, “Şunu söylemek isterim: Zaman...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Yeni parti söylemlerinin aslı yoktur. Bir cumhurbaşkanı nasıl
davranırsa öyle davranacağım” dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde, “Şunu söylemek
isterim: Zaman zaman görüyorum yeni parti gibi bir söylem var. Bunların hiçbir aslı yoktur.
Daha önce de söyledim. Hem hemşehrilerime şükran borcumu ödemek ve gösterdikleri vefayı
görmek için geldim. Bunu bir daha söylüyorum. Bir cumhurbaşkanı nasıl davranırsa öyle

davranacağım. Arkadaşlarıma bundan sonra daha çok başarılı olmaları için yardımcı
olacağım” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8772.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Valizden 2 Kilo Esrar Çıktı
Kayseri’de jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda, valiz içerisinde 2
kilo 200 gram esrar ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı
ilçesine bağlı Solaklar Mahallesi’nde yapılan...

19 Eylül 2014 Cuma 10:31
Kayseri’de jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda, valiz içerisinde 2
kilo 200 gram esrar ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar Mahallesi’nde yapılan yol kontrolünde
bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda bir valizin içinden 2 kilo
200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin sahibi olan G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
G.Ç., hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8773.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanında başlayan törenle kutlandı19 Eylül Gaziler
günü kutlama törenine Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Garnizon Komutanı Tüm
General Ali Demiral, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk,...

19 Eylül 2014 Cuma 10:37

19 Eylül Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanında başlayan törenle kutlandı
19 Eylül Gaziler günü kutlama törenine Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Garnizon
Komutanı Tüm General Ali Demiral, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk,
Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden ve Gaziler katıldı

Törende konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün Vali, “Gazi Mustafa Kemal’e gazilik
unvanının verilişinin yıl dönümünün her yıl 19 Eylülde gaziler günü olarak kutluyoruz.
Bayrağımızın dalgalanması topraklarımızda huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemiz,
hastanelerimizin bütün kamu hizmetlerimizin sağlıklı bir şekilde huzur içerisinde milletimize
verebilmemiz için bu bağımsızlığın önemi çok büyüktür. Bizde bu önemli günde gazi Mustafa
Kemal’e gazi unvanı verilişinin yıl dönümünde bu toprakları bize vatan olarak emanet eden
tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize yaşayanlara uzun ömürler diliyoruz” dedi.
Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ise “Megola ideayı
gerçekleştirmek ve bu suretle Türkleri yok etmek yunan ordusu 91 yıl önce bugün
başkomutan Mustafa Kemal’in komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya
meydan muhaberesinde hezimete uğratılmıştır. 1 sene sonrada topraklarımızdan atılmıştır “
dedi
Balcı “Sakarya meydan muhaberesi savaşın seyrini değiştirerek bugünkü hür Türk devletinin
yolunu açmıştır. Türkiye büyük millet meclisi Sakarya muhaberesinin muzaffer komutanı
Mustafa Kemal’e zaferin anısına 19 Eylül 1921’de Mareşal ve Gazi unvanı vermiştir. Gaziler
günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda muharip gaziler derneğinde kuruluş
günüdür” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8774.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri Valisi Orhan Düzgün :
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, dün kesimhaneden kaçan tosunun dehşete düşüren yakalanma
görüntüleri için, "Gerçekten çok üzücü bir olaydı. Yapılan muamele karşılıksız kalmayacak"
dedi.Vali Orhan Düzgün, "Tabii dünkü olay üzücü...

19 Eylül 2014 Cuma 11:10

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, dün kesimhaneden kaçan tosunun dehşete düşüren yakalanma
görüntüleri için, "Gerçekten çok üzücü bir olaydı. Yapılan muamele karşılıksız kalmayacak"
dedi.Vali Orhan Düzgün, "Tabii dünkü olay üzücü bir olaydı. Konu ile ilgili olarak Orman ve
Su İşleri Müdürlüğümüz hayvanı korumaya yönelik olarak, ona yapılan zulme yönelik olarak
inceleme başlattı" dedi.Her bir kişinin 910 TL para cezasına çarptırılacağını belirten Vali
Düzgün, “Emniyette hayvana zulmedenlerin, ona kötü davrananların kimlikleri tespit edildi.
Her bir kişiye 910 TL kişi başı para cezası verilecek. Belki bu para yapılan muameleye denk
değil ama en azından karşılıksız kalmaması, bu tür görüntülerin olmaması, bu tür kötü
muamelenin olmaması adına, yapanın yanına kar kalmaması adına bir ceza olacaktır” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8775.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gaziler Günü Törenle Kutland
Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilmesinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler günü
Cumhuriyet meydanında kutlandı.

21 Eylül 2014 Pazar 11:51

Kayseri Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri
Garnizon Komutanı Tüm General Ali Demiral, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet
Savruk, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden ve Gaziler katıldı.Gaziler Günü kutlama töreninde konuşan Vali Orhan
Düzgün, bayrağımızın dalgalanması topraklarımızda huzur ve güven içerisinde
yaşayabilmemiz, hastanelerimizin bütün kamu hizmetlerimizin sağlıklı bir şekilde huzur
içerisinde milletimize verebilmemiz için bağımsızlığın öneminin çok büyük olduğunu
belirterek: “ Bizde bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal’e gazi unvanı verilişinin yıl
dönümünde, bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Gazilerimize yaşayanlara uzun ömürler diliyoruz” şeklinde konuştu. Törende ki
konuşmasında Sakarya Meydan Muharebesinin önemini vurgulayan Muharip Gaziler Derneği
Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı: “Megola ideayı gerçekleştirmek ve bu suretle Türkleri
yok etmek Yunan ordusu 91 yıl önce bugün başkomutan Mustafa Kemal’in komutasındaki
kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya meydan muhaberesinde hezimete uğratılmıştır. 1
sene sonrada topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya meydan muhaberesi savaşın seyrini
değiştirerek bugünkü hür Türk devletinin yolunu açmıştır. Türkiye büyük millet meclisi
Sakarya muhaberesinin muzaffer komutanı Mustafa Kemal’e zaferin anısına 19 Eylül 1921’de
Mareşal ve Gazi unvanı vermiştir. Gaziler günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda
muharip gaziler derneğinde kuruluş günüdür” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8776.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Mustafa Ağca, Rahmana Kavuştu
İlim Yayma Cemiyeti Kur’an’ı Kerim Hocası Mustafa Ağca 67 yaşında geçirdiği kalp krizi
sonucunda hakkın rahmetine kavuştu.

21 Eylül 2014 Pazar 11:51

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim elemanlarından Kur’an-ı Kerim hocası
Mustafa Ağca 67 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Mustafa Ağca’nın cenazesi
Cuma namazına müteakip Hunat Camii’nde kılındı. Cenaze namazının ardından merhum
Kayseri/İLDEM şehir mezarlığında toprağa verildi. Ağca, emekli olduktan sonra İlim Yayma
Cemiyeti’nde Kur’an-ı Kerim dersleri vermeye başlamıştı.
Ağca’nın özgeçmişi ise şöyle;
1949 yılında Develi’de doğdu. İlköğrenimini Develi Seyrani İlkokulunda yaptı. 1968 yılında
Adana İmam-Hatip Lisesi’ni, 1974 yılında ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi.
Yedi yıl boyunca boyunca Beyoğlu Kaptanağa Camii İmam hatipliğinde bulundu. İmam
hatipliği sırasında Beyoğlu Ağacami İmam-Hatibi Kurra merhum H. Rahmi Gürses hoca
efendiden talim dersleri aldı.
Ayrıca İstanbul Belediye Konservatuvarında Türk Musikisi Bölümünde iki yıl süreyle
öğrenim gördükten sonra ailevi sebeplerden dolayı bu öğrenimini yarım bıraktı.
Altı yıl Develi İmam-Hatip Lisesi’nde Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri öğretmenliği
yaptıktan sonra 1983 yılında Fakültemizde Kur’an-ı Kerim okutmanı olarak göreve başlayan
Mustafa AĞCA, 01.07.1996 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Ağca emekliliğinin ardından İlim
Yayma Cemiyeti’nde Kur’an’ı Kerim dersleri vermeye başlamıştı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8777.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayserispor’un son durumu ve Kayseri
Erciyesspor…
Faruk AYDEMİR
kayseri-gundem@hotmail.com
21 Eylül 2014, 14:34

PTT Lig’de 3 hafta geride kaldı… Kayserispor kazandı, berabere kaldı ve kaybetti… 4 puanı
var… Hedefte şampiyonluk var… Bunu başaracak yani sezon sonu şampiyonluk ipini
göğüsleyecek oyunculara sahip… Trilyonluk oyuncular… Bobo’nun ücreti ile belki de PTT
ligde bir takım kurulur… Yönetim her şeye rağmen bu oyuncuları kadrosunda tutma başarısı
gösterdi. Fedakarlıklar yaptı… Mevcut kadroya takviyeler yapıldı… Yani bir anlamda
Kayserispor, PTT 1. Ligin en kaliteli, en pahalı ve en iddialı ekibi olarak lige başladı…
Hoca kimi oynatmış kimin umurunda… Kim oynarsa oynayın eğer bu formayı gidiyorsa, eğer
kuruşuna kadar ücretini tam alıyorsa söze gerek yok... Çıkacaksın koşacaksın, mücadele
edeceksin kazanmak için varını yoğunu ortaya koyacaktın… 3 hafta geçti ama biz böyle bir
oyuncu daha izleyemedik… Orduspor karşısında alınan galibiyet şanstan başka bir şey
değildi… Gaziantep BLD spor maçı evlere şenlikti… Kazanmak istemeyen iki takımın orta
saha mücadelesiydi… Son Manisa maçı zaten her şeyi gözler önüne serdi… Belki erken
yazıyoruz, çiziyoruz ama görünen köy kılavuz istemezmiş… Bu mücadele bu anlayış
Kayserispor’un başını yakar… Bu gidiş, iyi bir gidiş değil… Normalde bu kadro şuan süper
ligde ilk 5’e oynayabilecek güce sahip… PTT Lig’de trilyonluk oyuncular adeta kayboldu,
eridi, bitti, tükendi… Daha 3. Haftadayız beyler… İşin daha başındasınız… Ne oluyor size…

Geçen sezon aynı durum yüzünden ligden düştünüz… Beceriksizliğinizin faturasını PTT 1.
Lig’de ödeyeceksiniz… Koşacaksınız, mücadele edeceksiniz, kimse gelin size üç puan
verelim demez… Bu mantıkla, bu oyunca, bu durumla kusura bakmayın siz bu ligde çakılı
kalırsınız… Aman ha bu sezon bu ligden çıktınız çıktınız çıkamadınız darmadağın
olursunuz…
Daha yolun başı ama bazı şeyleri göz ardı etmemek gerekir… Kesinlikle önlemler alınmalı…
Yani şu gitsin bu gitsin anlamsız sözler… Mutlu Topçu kendini biraz gösterse, yumruğunu
masaya vursa bu iş olur… Sessiz kalmamak, bazen oyunculara işin ciddiyetini daha iyi
anlatmak gerekir(!)..
Her şeye rağmen kötü başlayan Kayserispor eninde sonunda bu ligi iyi bitirmek durumunda…
Şampiyon olmak zorunda… Şampiyonluğa inanmayan oyuncuya şimdiden yol gösterilmeli…
Lig su gibi akıp geçer… Bir de bakmışsınız bitmiş… Sonucun ne olmasını istersiniz.
***
Erciyesspor’un hediyesi…
Önce Gaziantep’e sonra da Akhisar’a güzel hediyeler dağıttı. Birine 1 puan diğerine 3 puan…
S.A. Kayseri Erciyesspor, ne yazık ki imkanları elinin tersi ile yitiyor… Bu kadar ucuz, bu
kadar basit puan kaybı olamaz… Ligin ikinci haftasında Gaziantep’e 2-0 öne geçtiği
mücadeleyi 2-2 bitirdi, ardından 1-0 öne geçtiği Akhisar maçını da 2-1 kaybeden Erciyesspor,
puan dağıtıyor… Rakiplerine armağan ediyor…
Demek ki Erciyesspor kazanacak ama Bülent Korkmaz, müdahale anlamında sessiz kalıyor…
Korkmaz’ın bu durumunu anlayan var mı bilemiyorum… Bir teknik adam hiç mi hamlede
bulunmaz, oyun içinde hiç mi etkisi olmaz, skoru korumak ve kazanmak adına bir şeyler
yapamaz mı?.. yapamadı… Korkmaz korktu… Teknik anlayışı bu olsa gerek… Yahu takımın
önde, al ver değiştir soğut bir şeyler yap… Kukla gibi aynı tas aynı hamam…
Yani aslında Bülent Korkmaz, bir süper lig ekibi yönetecek kapasiteye sahip olmadığın bir
kez daha gösterdi. Bu takımı bu adama emanet eden zihniyetleri sorgulamak gerekir…
Geçmişte ne başarısı varda bu adamı getirdiler hayret bir şey… Bu böyle gitmez… Bakalım
Korkmaz ve ekibi bu takımdan şu şehirden ne zaman ayrılır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8778.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Nail Şahan Vefat Etti
Kayseri’nin son yasa ile kapatılan Mimarsinan Kasabası’nın eski Belediye başkanı Nail
Şahan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21 Eylül 2014 Pazar 11:51

Kayseri’nin son yasa ile kapatılan Mimarsinan Kasabası’nın Belediye eski başkanı Nail
Şahan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2004-2009 yılları arasında kapatılan Mimarsinan Belediyesi’nin eski başkanlarından Nail
Şahan’ın Antalya’da kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, akşam saatlerinde tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti. Makine mühendisi ve evli, 2 çocuk babası olan Şahan’ın cenazesi
Pazartesi günü Kayseri’de defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8779.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Sümer Lisesi Mezunları Buluştu
Kayseri Sümer Lisesi Mezunları, lisenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte biraraya
geldi.Sümer Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Milletvekili Ahmet Öksüzkaya,
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı...

21 Eylül 2014 Pazar 11:51

Kayseri Sümer Lisesi Mezunları, lisenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte biraraya geldi.
Sümer Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan, Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu
Aydoğan, okul yöneticileri ve lisenin mezunları buluştu.
Etkinlikte konuşma yapan Okul Müdürü Murat Şimşek, "Bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiğimiz
mezunlar buluşmasını daha da büyüterek iyi noktalara getirmek istiyoruz. Biz sadece yılda bir
tefa toplanmıyoruz. Sümer Lisesi Mezunları Derneği ile sürekli olarak çok ciddi toplantılar
gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan ise, buluşma
etkinliğinin daha da büyüyerek devam ettiğini belirterek, "Almanya’dan, Avusturya’dan da
mezunlarımız programlarını bu etkinliğe göre yapıyorlar. Artık dünyanın diğer köşelerine de
ulaşmaya başladık" dedi.
Etkinliğin sonunda lisenin 40 yıllık mezunlarına plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8780.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Lösev’in Yardım Tır’ı Kayseri’de
Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) yardım TIR’ı Kayseri’de lösemili çocukların aileleri
ile buluşarak gıda, kırmızı et ve oyuncak yardımında bulundu.Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan Zeynel Abidin Türbesi yanına gelen LÖSEV TIR’ı...
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Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) yardım TIR’ı Kayseri’de lösemili çocukların aileleri
ile buluşarak gıda, kırmızı et ve oyuncak yardımında bulundu.
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Zeynel Abidin Türbesi yanına gelen LÖSEV TIR’ı ve
LÖSEV görevlileri, Kayseri’de bulunan lösemili çocuklar ve aileleri ile buluştu. LÖSEV
Sosyal Hizmet Görevlisi Esma Tunçyürek, "İl il dolaşarak gıda, kıyafet ve oyuncak
yardımında bulunuyoruz. Kayseri’de 4 gün boyunca kaldık. Resmi ziyaretlerde bulunduk.
Burada iletişim bürosu açmak için girişimlerimiz oldu" dedi. Tunçyürek, LÖSEV’in
bağışlarla ayakta duran ve yardım yapan bir vakıf olduğunun altını çizerek, "Yapılan bağışları
lösemili ailelere ulaştırıyoruz. Bu gün de burada yapılan bağışları lösemili çocuklar ve ailelere
ulaştırmaya çalışıyoruz. Oyuncak, kuru gıda ve kırmızı et yardımında bulunuyoruz. Özellikle
kırmızı et dağıtıyoruz çünkü lösemi hastası olan çocuklarımızın proteine ihtiyacı var" diye
konuştu.
LÖSEV TIR’ında bulunan yardım malzemeleri, görevliler tarafından liste ile lösemili
çocuklar ve ailelerine teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8781.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Forum Kayseri’de ’star Wars Asiler’ İçin
Çekilen Işın Kılıçlarıyla Guinnes Dünya Rekoru
Kırıldı
Star Wars Asiler’in dünya lansmanı kapsamında Multi Turkey bünyesinde yer alan Forum
Alışveriş Merkezleri ve Gordion AVM işbirliğiyle 20 Eylül Cumartesi günü, aralarında
İstanbul, İzmir, Trabzon, Aydın, Mersin, Kayseri, Gaziantep, Denizli...
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Star Wars Asiler’in dünya lansmanı kapsamında Multi Turkey bünyesinde yer alan Forum
Alışveriş Merkezleri ve Gordion AVM işbirliğiyle 20 Eylül Cumartesi günü, aralarında
İstanbul, İzmir, Trabzon, Aydın, Mersin, Kayseri, Gaziantep, Denizli ve Ankara’nın
bulunduğu 9 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerde toplam 601 kişilik katılım ile “En Geniş
Katılımlı Işın Kılıcı Eğitimi” kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Rekoru takiben
Disney Channel’da 4 Ekim’de yayınlanacak Star Wars Asiler’in 44 dakikalık özel bölümünün
Türkiye’deki ilk gösterimi yapıldı.
Star Wars Asiler’in Dünya Lansmanı kapsamında Disney Channel ve Multi Turkey
işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliklerin Forum Kayseri ayağı renkli görüntülere sahne oldu.
Her yaştan Star Wars hayranının yoğun ilgi gösterdiği Guinness Dünya Rekoru denemesi
esnasında katılımcılar Jedi eğitmenlerinden hem bir Jedi olmanın inceliklerini hem de Işın
Kılıcı kullanmanın ustalıklarını öğrendiler. Rekor tescili ile birlikte eğitim sertifikalarıyla
ödüllendirilen katılımcılara daha sonra Türkiye’de ilk defa Star Wars Asiler’in 44 dakikalık
özel bölümünü izleme fırsatı da sunuldu.
Macera 4 Ekim’de Başlıyor!
Star Wars Asiler, Türkiye’de 4 Ekim Cumartesi günü saat 11:00’de 44 dk’lık özel bölümüyle
Disney Channel’da başlıyor. 17 Ekim’den itibaren ise her Cuma saat 18:00’de yeni
bölümleriyle yine Disney Channel’da hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8782.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Yelkenoğlu Ve Kılıçaslan Liseleri’nden Bilim
Olimpiyatları İçin Seçme Sınavı
Son yıllarda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda elde ettiği başarılarla büyük dikkat çeken ve
Kayseri’nin gururu olan Özel Kılıçaslan ve Özel Yelkenoğlu Liseleri’nde yeni bir sınav
heyecanı daha yaşandı. Okullara bu yıl gelen 9’uncu...
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Son yıllarda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda elde ettiği başarılarla büyük dikkat çeken ve
Kayseri’nin gururu olan Özel Kılıçaslan ve Özel Yelkenoğlu Liseleri’nde yeni bir sınav
heyecanı daha yaşandı. Okullara bu yıl gelen 9’uncu sınıf öğrencilerinden 94’ü okul
bünyesindeki bilim olimpiyat takımına girebilmek için sınav salonlarında ter döktü.
TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda Kayseri’yi; Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında
da Türkiye’yi temsil edebilmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Kılıçaslan ve Yelkenoğlu
Liseleri Bilim Olimpiyatları Takımında halen 10’uncu ve 11’inci sınıflardan öğrenciler yer
alıyor. Bu yıl dokuzuncu sınıfa kaydolan ve uzun soluklu bilimsel çalışmalara yatkın
öğrencilerden 94’ü daha takıma girebilmek için gerçekleştirilen sınavlara katıldı.
Kılıçaslan Liseleri Olimpiyat Koordinatörü Ali Yüksel, "Bilim olimpiyatlarına; fizik, kimya,
biyoloji, matematik ve bilgisayar branşlarında öğrenci hazırlıyoruz, gerçekleştirdiğimiz
sınavın sonuçlarını dikkate alarak takımımıza yeni öğrenciler kabul edeceğiz, bütün
öğrencilerimi ve onları bilimsel çalışmalara yönlendiren ailelerini tebrik ediyorum.” dedi.
Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri Olimpiyat Koordinatörü Sefer Doğan da: “Halen
TÜBİTAK’ın yaptığı sınavlar sonunda büyük başarılara imza atarak TÜBİTAK tarafından
yaz kamplarına alınan öğrencilerimiz var, okulumuza bu yıl aldığımız dokuzuncu sınıf
öğrencilerinden de yeni yıldızların çıkacağına ümidimiz tam, sınav sonuçlarımız önümüzdeki
günlerde açıklanacak ve çalışmalarımız süratle başlayacak.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8783.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayserili İş Kadını Berna İlter’in Deik Başarısı
27 yıldır TOBB ve özel sektörün öncülüğünde hükümetten bağımsız olarak çalışmalarını
yürüten DEİK’in Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmasının ardından yeni belirlenen yönetim
kurulu listesine BRN Yatakları Yönetim Kurulu Başkanı...
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27 yıldır TOBB ve özel sektörün öncülüğünde hükümetten bağımsız olarak çalışmalarını
yürüten DEİK’in Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmasının ardından yeni belirlenen yönetim
kurulu listesine BRN Yatakları Yönetim Kurulu Başkanı Berna İlter de yer aldı.
Başarılı girişimci iş kadını Berna İlter, Dış Ekmonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Ekonomi
Bakanlığı’na bağlanması sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirlenen
yeni yönetim kurulu üyeleri arasında bulundu. Türkiye’nin önde gelen iş adamları, oda ve
dernek yöneticilerinin bulunduğu DEİK listesine girmeyi başaran BRN Yatakları Yönetim
Kurulu Başkanı Berna İlter ile birlikte, yönetimde Kayserili Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ali Kibar
da bulunuyor.
DEİK NEDİR?
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye’nin yabancı ülkeler ve uluslararası
topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izleyerek bu ilişkilere yardımcı
olmak amacıyla kurulmuş ekonomik örgüt. DEİK 1988 yılında kurulmuş, 23 Haziran 2008’de
ise 5174 sayılı kanunun 58. maddesine dayanan yönetmelikle yeniden yapılandı. Kurul
Türkiye’nin özel sektörü temsil eden önemli birlik, dernek ve vakıflarından oluşuyor. DEİK
son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na
bağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8784.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi 2014 - 2015
Eğitim Öğretim Dönemi Başladı
Melikgazi Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisinde 2014-2015 eğitim
öğretim dönemi düzenlenen tören ile başladı.Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda
gerçekleştirilen programa Çocuk Meclisi Üyeleri, kurslara başlayacak...
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Melikgazi Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisinde 2014-2015 eğitim
öğretim dönemi düzenlenen tören ile başladı.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen programa Çocuk Meclisi Üyeleri,
kurslara başlayacak olan öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı
ile başlayan programda ilk olarak çocuk meclisinin amacı, faaliyet alanları, kurslarda
uygulanacak olan programlar ile ilgili öğrencilere ve ailelerine bilgiler verildi.
14 şubesi ile katılımcı bir etkinlik
Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisinin gündemde bulunan birçok konu ile ilgili kültürel
etkinlikler yaparak halkı bilgilendirdiğini ve bilinçlendirdiğini ifade eden Melikgazi Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi büyük bir ailedir, çocuk meclisi üyelerimizde bizim ailemizin en küçük
bireyleridir. Yaklaşık 5120 kayıtlı üyesi, 71 öğretmeni ile çocuk meclisi her geçen gün
büyüyor ve gelişiyor. Buna paralel olarak da çocuk meclisimiz geçen dönem 14 şubede
faaliyet gösterirken, yeni dönemde inşaat çalışmaları devam eden iki sosyal ve kültür
tesislerin tamamlanması ile 16 şube ile hizmet verecektir. Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik,
Fen Bilgisi, Diksiyon, İngilizce, Halk oyunları, Tiyatro, Rehberlik ve Yaşam Boyu spor
faaliyetleri alanlarda faaliyetlerini sürdürecek olan Çocuk Meclisimizin bütün üyelerinin yeni
öğretim yıllarını kutluyor, hepsine başarılar diliyorum”
Önce tanıştılar,sonra branşlara ayrılarak etkinlik programı düzenlediler
Çocuk Meclisi öğrencileri daha sonra sınıflarına giderek, hem öğretmenleri hem de birbirleri
ile tanıştılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8785.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Yaşar Karayel Ve İsmail Tamer Boğazköprü’de
İncelemelerde Bulundu
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, şehrin girişini rahatlatacak
olan Boğazköprü mevkiindeki köprü yapım çalışmalarını inceledi.Hafta sonu Kayseri’de
bulunan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail...
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AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, şehrin girişini rahatlatacak
olan Boğazköprü mevkiindeki köprü yapım çalışmalarını inceledi. Hafta sonu Kayseri’de
bulunan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, Boğazköprü
mevkiinde yapımı süren köprülerdeki çalışmaları yerinde inceledi. Yaşar Karayel, yapılan
incelemeyi twitter hesabından paylaşırken, "Yapımı süren köprülerimizi Kasım ayı içinde
açıyoruz" notunu düştü.Nisan ayında başlatılan çalışmalar çerçevesinde Boğazköprü’de 153
metre yükseklikte 2 ve 26 metre yükseklikte 2 tane olmak üzere 4 köprü yapılacak.
Köprülerde 3 şeritli yolların olması planlanırken yolların genişliği ise 18 metre olacak.
Yapılacak olan 4 köprü için 10 bin 200 kazık çalışmasının yapılacağı öğrenilirken, 2015 yılı
Temmuz ayında bitirilmesi planlanan çalışma 17 Milyon TL’ye mal olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8786.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Otomobilsiz Kent Günü Etkinliğinde Pedal
Çevirdiler
16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü
etkinliğinde Kayseri’de çok sayıda vatandaş bir araya gelerek bisiklet sürdü.Avrupa Birliğine
Uyum Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu Çevre ve Kentleşme Komisyonu...
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16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü etkinliğinde
Kayseri’de çok sayıda vatandaş bir araya gelerek bisiklet sürdü.
Avrupa Birliğine Uyum Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu Çevre ve Kentleşme Komisyonu
Koordinatörü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Dış İlişkiler AB koordinasyon Merkezi
organizatörlüğünde Perşembe Akşamı Bisikletçileri işbirliği ile ‘ Sağlıklı Yaşam İçin Bisikleti Seçin’
Kayseri’de sloganıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.
Kayseri bir alışveriş merkezi’nin önünde buluşan Perşembe Akşamı Bisikletçileri Grubu üyeleri ve
çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı’na kadar bisiklet sürdü. Etkinliğe Kayseri Vali Yardımcısı
Dr. Yasemin Özata Çetinkaya ,Perşembe Akşamı Bisikletçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8787.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl bulvarı Kartal kavşağında Ö.A.’nın (30) sürücüsü
olduğu 38 OZ 578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl bulvarı Kartal kavşağında Ö.A.’nın (30) sürücüsü olduğu
38 OZ 578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta
refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan
Ö.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı. Ö.A., sağlık ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8788.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

İncesu Kaymakamı Örter, Eşi Ve Kızı Kaza
Geçirdi
İncesu Kaymakamı Ercan Örter’in kullandığı özel otomobil kaza yaptı. Kazada Kaymakam
Ercan Örter, eşi ve kızı hafif şekilde yaralandı.Edinilen bilgiye göre İncesu Kaymakamı Ercan
Örter’in özel otomobiliyle Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde...
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İncesu Kaymakamı Ercan Örter’in kullandığı özel otomobil kaza yaptı. Kazada Kaymakam Ercan
Örter, eşi ve kızı hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İncesu Kaymakamı Ercan Örter’in özel otomobiliyle Osman Kavuncu Bulvarı
üzerinde kazaya karıştığı öğrenildi. Gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Kaymakam
Ercan Örter’in kullandığı otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan
Ercan Örter, eşi ve kızı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaymakam Örter, eşi ve küçük kızı burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Kaymakam
Örter ve ailesi hastaneden makam aracıyla ayrılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8789.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

