KAYSERİ HABER ARŞİVİ
16.02.2015–20.02.2015
Somalililer 12 Mart’a Hazırlanıyor
Mart ayında düzenlenecek olan Uluslararası Tarım Fuarı’nda ülkeleri Somali’yi tanıtacak olan
Somalili öğrenciler hazırlıklara başladı.
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Mart ayında düzenlenecek olan Uluslararası Tarım Fuarı’nda ülkeleri Somali’yi tanıtacak olan
Somalili öğrenciler hazırlıklara başladı. Kayseri’de bulunan Somalili öğrenciler, İl Tarım
Müdürlüğü tarafından organize edilecek Uluslararası Tarım Fuarında, Uluslararası Öğrenciler
Akademisi çerçevesinde Medeniyetin Burçları Derneğince açılacak stantlarda ülkelerini
tanıtacak. Tarım fuarında ülkelerini her yönüyle tanıtmak istediklerini söyleyen Somalili
öğrenci Harun GULED: “12 Mart’a Uluslararası Tarım Fuarı başlayacak. Uluslararası Tarım
Fuarı’nda Medeniyetin Burçları Derneği tarafından açılacak olan stantlarda bizde ülkemizi
tanıtma fırsatı bulduk. Bu kapsamda ülkemize has yemekleri, meyveleri, elbiseleri ve
ülkemizi temsil edecek kültürel ürünlerimizi Kayseri’de sergileyeceğiz. Kayseri’de ortalama
50 civarında Somalili öğrenci bulunuyor. Bugün toplandık ve fuarda neler yapabileceğimize
dair fikir alış verişi yaptık. Fuar gününe kadar hazırlıklarımız sürecek. ” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11510.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Bünyan'da cinsel istismar bilgilendirme
toplantısı yapıldı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Bünyan ilçesinde cinsel istismar
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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Çocuk Cinsel İstismarını Önlemeye Yönelik Bilgilendirme toplantısına ilçe genelindeki okul
müdürleri, rehber öğretmen ve muhtarlardan oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı. Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacılarından Tolga Yener'in sunduğu ve bilgiler verdiği
toplantıya Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay da katıldı. Halk Sağlığı İl
Müdürlüğünde görevli Ebe Hemşire Arzu Şahin Arkalı toplantıda çocuk istismarı ve ihmali
üzerine açıklamalarda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kocasinan Rehberlik ve
Araştırma Merkezinde görevli rehber psikolojik danışman Rahmi Danişment Cinsel istismara
maruz kalan çocuklarda görülebilen davranış bozuklukları üzerine katılımcılara sunumda
bulundu. Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çocuk gelişimcilerden Kadriye
Türkmenoğlu; engelli çocuklara yönelik cinsel istismarlar, istismarcıların kimler olabileceği,
cinsel istismar şüphesi üzerine hangi yollar izlenmeli, hangi çocukların cinsel istismara açık
olabileceği konuları üzerine katılımcılara açıklamalarda bulundu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11511.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Erciyes son 8 yılın en karlı günlerini yaşıyor
Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nin son 8 yılın en karlı günlerini yaşadığı ve
kayak merkezinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı öğrenildi.
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sabah
saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürdü. Edinilen bilgiye göre
Erciyes Kayak Merkezi'nin son 8 yılın en karlı günlerini yaşadığı öğrenilirken, kar
kalınlığının ise 2 metreye kadar ulaştığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11512.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Cemrenin düşmesine iki gün kala Kayseri'de
kar yağdı
Kayseri'de, cemrenin düşmesine iki gün kala kar yağdı.
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Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de etkisini gösterdi. Haftanın ilk gününde
vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan
bilgilere göre, Kayseri'de kar yağışı Cuma gününe kadar sürecek. Meteoroloji Bölge
Müdürlüğünün günlük hava tahminleri şu şekilde yer aldı; Pazartesi günü kar yağışlı -4, 4
derece, Salı günü kar yağışlı -4, -1 derece, Çarşamba günü kar yağışlı -11, -7 derece,
Perşembe günü kar yağışlı -10, -2 derece, Cuma günü kar yağışlı -8, -1 derece.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11513.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Rifat Yıldırım istifa etti
İki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Talas Belediye Başkanlığı yapan Rıfat Yıldırım,
görev yaptığı Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti.

16 Şubat 2015 Pazartesi 11:59

Daha önce Talas'ta iki dönem Belediye Başkanlığı yapan ve Türkiye Petrolleri Yönetim
Kurulu üyeliğinden istifa Rıfat Yıldırım, bu istifasının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi
Milletvekilliği Aday Adaylığı için partiye müracaat edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11514.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Mesleki teknik okullarda eğitimin niteliği
arttırılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki ve teknik okulların niteliğini artırmaya yönelik
çalışmalarına; sanayi sektörünün katkılarından sonra bir destek de Çek Cumhuriyeti’nden ve
Slovakya’dan 30’a yakın müdüre Türkiye'de ev sahipliği yapan Projinal Eğitim Danışmanlık
Firması’ndan geldi.
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Meslek liselerinin en büyük sorunlarından olan sanayiden ve işverenden kopuk yapılarını sona
erdirmek amacıyla 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürleri sanayicilerle sürekli irtibat halinde
olacak, hangi alanda ne kadar ara elemana ihtiyaç duyulduğu konusundaki verileri toplayacak
ve kontenjanları buna göre belirleyecekler. Böylece mesleki ve teknik okullarda bölümler,
bulundukları illerin sanayisinin ihtiyacına göre belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığının bu
çalışmalarına Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimlerinden de destek gecikmedi ve Organize
Sanayi Bölgeleri kendi içlerinde meslek liseleri yapmaya başladılar ve 2014-2015 eğitim
öğretim yılında bazı okulların inşaatları tamamlanarak eğitim öğretime açıldı. Globalleşen
dünya, adeta sınırların kalkmasına neden olmuş, ticari ilişkileri geliştirmiş, mal, hizmet ve iş
gücünün sınırlar ötesi hareketini hızlandırmıştır. Bu gelişmeler, üretim faaliyeti içerisinde yer
alan sanayi sektörü temsilcilerini; dünyadaki yeniliklerden haberdar, yabancı dil bilen ve
müşteri beklentilerine cevap verebilecek nitelikte ara elamanı istihdam etmeye zorlamaktadır.
Son yıllarda yapılan çalışmalarla iş piyasası ile iç içe geçmeye başlayan dolayısı ile sanayi
kesiminin beklentisini bilen meslek liseleri yöneticileri mezun olan öğrencilerinin istihdam
edilebilirliğini artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilerine yurt
dışında staj imkanı sunmaya başladılar. Öğrencilerine Avrupa Birliği ülkelerinde staj
yaptırmak isteyen okulların kaynak sorununa Erasmus Plus programı yetişti ve okullarımızın
derdine derman olmaya başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11515.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Mehmet Cabbar’dan Özgecan açıklaması
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yaptığı açıklamasında, "Üniversite öğrencisi
Özgecan Aslan kızımızın, uğradığı vahşi saldırı sonucunda öldürülmesinden büyük üzüntü
duydum" dedi.
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Başkan Cabbar, "Hunharca hislerle işlenen bu cinayetin sanıklarının, adalet önünde en ağır
şekilde cezalandırılacaklarına inanıyorum. Sadist ruhlu kimseler tarafından işlenen bu
cinayetler hepimizin içini parçalıyor. Halkımızın gösterdiği haklı infiali içtenlikle
paylaşıyorum. Genç kızımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine, okul arkadaşlarına ve tüm
kadınlarımıza başsağlığı diliyorum" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11516.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Kent Konseyi'nin 'Özgecan' duyarlılığı
Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan Özgecan Aslan cinayetine Kayseri Kent Konseyi Kadın
Meclisi de sessiz kalmadı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Neşe Yılmaz
Bakır, canilere hak ettikleri cezanın verilmesi gerektiğini söyledi.
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Özgecan Aslan cinayetine ilişkin bir açıklama yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Neşe Yılmaz Bakır suç ve şiddetten arındırılmış emin ve güvenli bir kentte
yaşamanın temel "Kentli Hakkı" olduğunu söyledi. Erkekten önce insan olmayı bile
beceremeyenler nedeniyle pek çok kadın ve çocuğun bu haktan mahrum bırakıldığını
vurgulayan Bakır, "Vahşet karşısında kanımız dondu. Kalbimiz dayanmadı. Bu olay ile bir
kere daha görüyoruz ki kadına karşı şiddet artık 'Kadına Karşı Vahşet' boyutuna ulaşmıştır.
Pek çok vakada olduğu gibi bu canilerin de mahkemelerde mini etekten tahrik indirimi, rızası
var indirimi, mahkemedeki uslu davranışlarından iyi hal indirimi, cezaevinde uslu duruşundan
ceza indirimi gibi konulara yer verilmeden hak ettiği cezayı bulmaları sağlanmalıdır. Kadın
düşmanlığı ile atılan her adımın karşısında yine kadınlar duracak, takipçisi olacaktır.
Vicdanlarda derin bir iz bırakan bu korkunç olay nedeniyle Özgecan'ın ailesinin ve bizlerin
başı sağolsun" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11517.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

CERN, karanlık madde ve bir evren bulmacası
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi tarafından 'CERN, Karanlık Madde ve Bir Evren
Bulmacası' konulu konferans düzenlendi.
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ERÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, ERÜ Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi
Doç. Dr. Bilge Demirköz'ün konuşmacı olarak katıldığı konferansta, uzay bilimleri konusu
masaya yatırıldı. Öğrenciler, Demirköz'ün slayt eşliğinde ki sunumunu dikkatle dinlerken,
merak ettiği konuları da sorma imkanı buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11518.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Kayserispor en yakın rakibine 6 puan fark attı
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PTT 1. Lİg'in 20. Haftasında Kayserispor, kendi sahasında Manisaspor'u 2-1 mağlup ederek
en yakın rakibinin 6 puan önünde bulunarak liderliğini sürdürdü. Kadir Has Stadyumu'nda
oynanan karşılaşmada, 90 dakika boyunca forma giyen Mert Nobre, attığı gol ile eşitliği
sarlarken, orta alanda ve forvette takımına yaptığı katkı ile göz doldurdu. Kayserispor
taraftarının 'Rüzgarın oğlu' lakabını taktığı Mehmet Eren'in oyuna girmesiyle hücumda daha
da etkili olan sarı-kırmızılılar, aradığı galibiyet golünü 86. dakikada Çağlar'ın akıl dolu
vuruşuyla buldu. Topun ağlara gitmesiyle Mehmet Eren takım arkadaşları ile birlikte büyük
sevinç yaşadı. Kayserispor, şampiyonluk yolunda diğer rakiplerinin puan kaybettiği 20.
haftada aldığı 3 puan ile en yakın rabi ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarttı. Sarı-kırmızılı
takım oyuncularına bir gün izin verilirken, deplasmanda oynanacak olan Samsunspor
karşılaşması için hazırlıklara yarın saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11519.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Konservatuvar, Tomarza'yı coşturdu
Kayseri Büyükşehir Belediye'si kültür sanat etkinlikleri il merkeziyle sınırlı kalmıyor.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, bu kez de Tomarza'da sahne
aldı.
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Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Tomarza
Kaymakamlığı'nın düzenlediği etkinlikte Tomarza halkına keyifli bir akşam yaşattı. Şef
Namık Kemal Bilgin yönetiminde verilen konserde farklı yörelerden türküler seslendirildi.
Türk Halk Müziği Korusu'nun koro ve solo halinde vermiş olduğu konseri, Tomarza
Kaymakamı Engin Uysal ve Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık'ın yanısıra ilçe
protokolü ve vatandaşlar izledi. YARIN DA TÜRKÜ ZİYAFETİ VAR Türk Halk Müziği
Korosu yarın da kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda sahne alacak.
Konser saat 19.30'da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11520.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Belsin Gençlik-Kayseri İdman Yurdu: 4-2
Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubu'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren
iki takımın karşılaşmasında kazanan takım 4-2'lik sonuç ile Belsin Gençlikspor oldu.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Volkan Oğuz *** Onur Öztal *** M.Alper
Soykarcı *** BELSİN GENÇLİKSPOR U19: Kazım Altuntaş *** Kahraman Yurday ***
Yaşar Alak *** Mehmet Yüceer *** Hüseyin Şahin *** Gökhan Boyraz *** Halil Aladağ
**** Emrah Seringen *** Arif Yaman *** Muhammet Ünal *** Özkan Dönmez ***
KAYSERİ İDMANYURDU U19: Mehmet Bolat * Kemal Göçer ** Murathan Dördüncü *
Yaşar Çam * Batuhan Murat ** Mikail Özer * Furkan Küçüksungur ** Süleyman Kaan **
Alper Develi ** Seyitcan Bayrakol ** Batuhan Yıldız ** GOLLER: Dk.28 (p) Gökhan,
Dk.35.40.57 Halil (Belsin Gençlikspor U19) Dk.60 Batuhan, Dk.71 Seyitcan (Kayseri
İdmanyurdu
U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11521.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Himmetdede-Sağlıkspor: 1-0
Süper Amatör Küme'de haftaya lider olarak giren Sağlıkspor, ligde kalma mücadelesi
veren?himmetdedespor karşısında son dakika golü ile yenilerek büyük avantaj yitirdi.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu HAKEMLER: Ömer Faruk Ocak *** Volkan Sarıkaya *** Ali
Pınar *** HİMMETDEDESPOR: Mehmet Akbaş **** Bayram Erdem *** Mehmet Ali
Tanrıkulu *** Eren Keleş *** Harun Aydın *** Recep Karakaş ** (Dk.55 Emre Zeren ***)
Zekeriya Kartal *** Ebubekir Karasu *** Onur Recep Çopur *** Yunus Eren *** (Dk.72
Hüseyin Saltık ***) Hüsamettin Olgun *** SAĞLIKSPOR: Bülent Aygün ** Yavuz Sıtkı
Yılmaz ** Koray Koç ** Muhammet Bekir Türkmen ** Cuma Uluçay * Murat Mağara *
Furkan Selim Ünlü ** M.İlkay Kartal ** Mesut Dalkıran ** Kasım Alıcı * Burak Cura *
(Dk.56 Adem Şener *) GOL: Dk.90 Hüseyin Saltık (Himmetdedespor) KIRMIZI KART:
Dk.75 Yavuz Sıtkı (Sağlıkspor) KAÇAN PENALTI: Dk.90 Kasım Alıcı (Sağlıkpor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11522.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Kocasinan Şimşek-Kocasinan Gençlik:6-2
Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nun namağlup lideri Kocasinan Şimşekspor,
zayıf rakibi Kocasinan Gençlikspor'u 6-2 mağlup ederek 10. haftada 10. galibiyetini aldı.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Erdem Sarıaslan *** Mustafa Göksu ***
Ö.Faruk Keskinkılıç *** KOCASİNAN ŞİMŞEK U19: Fatih Kardemir ** Seyrani Selvi ***
Atakan Kökkaya *** Ergin * (Dk.36 Bilal **) İhsan Töme *** Okan Yılmaz ** (Dk.30
Cezmi **) Ahmet Erdek *** Yusuf Öcek *** Mehmet Çamdalı *** F.Yaşar Coşkun ***
Seyit Ali Bıyık *** KOCASİNAN GENÇLİK U19: Hasan Karatut * Ayhan Sakar * Salih **
Enes Güler * Atila Doymuş ** Suat Aksoy ** Okan Duran * Enre Çaylak ** Ahmet Soyak
** Seyit Bilecen ** Alihan Soyak * GOLLER: Dk.5.14 Ahmet Erdek, Dk.23 Yusuf, Dk.25
Mehmet, Dk.50 Seyit Ali, Dk.80 İhsan (Kocasinan Şimşekspor) Dk.67 Salih, Dk.70 Orhan
(Kocasinan Gençlikspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11523.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Kayserispor-Yolspor: 3-0
Kayseri U-17 Ligi Play-Off Grubu ilk haftasında Yolspor ile karşılaşan Kayserispor, ilk
yarıda attığı goller ile rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı HAKEMLER: Mustafa Kalaycı *** Selahattin Günaydın
*** Faruk Çuhardaroğlu *** KAYSERİSPOR U17: Bedir Yıldız *** Erdem Onur Beytaş
*** İlker Karakaya *** Kerim Can Güzeldal *** (Dk.63 Mustafa Hökelek **) Ali Subaşı ***
Nuri Kaan Duman *** (Dk.55 Yunus **)Mehmet Furkan Ağca *** Bora Barlas *** (Dk.60
Ahmet Can **) Caner Görçek *** Harun Okan Yılmaz *** Onur Musa Savran *** (Dk.50
Seyit Mehmet **) KAYSERİ YOLSPOR U17: Ergün İptaş ** Hüseyin Akın * Muhammed
Enes * (Dk.19 Oğuz *) Yusuf Nevşehirli * Kemal Kırgın * Can Ölçer * Mustafa * (Dk.30
Beytullah * (Dk.58 Ümit *) Alperen Kısır * (Dk.51 Abdullah *) İhsan Yasıt * Eray Ergin *
İkramcan Gündüz * (Dk.55 Kamil *) GOLLER: Dk.18 Bora Barlas, Dk.22 Erdem Onur
Beytaş, Dk.45 Mehmet Furkan Ağca (Kayserispor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11524.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Kayseri Şekerspor-Erkiletspor 4-1
Kayseri U-17 Ligi Play-Off Grubu ilk hafta karşılaşmasında Erkiletspor ile karşılaşan Kayseri
Şekerspor sahadan 4-1 galip ayrılarak Play-Off'a üç puan ile başladı.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Harun Alas *** M.Emin Alır *** Serkan
Arıkan *** ŞEKERSPOR-U17: Batuhan Bolat *** Ebubekir Sıddık *** Batuhan İlhan ***
Burak Kabakçı *** Ömer Baki Sarıkent *** Hakan Çıtak *** Mehmet Eren Koç *** Mehmet
Ali Tamer *** Emre Gemici *** Mehmet Doğru *** Niyazi Albayrak *** ERKİLETSPORU17: Emre Şimşek * Yusuf Eroğlu * Fatihhan Kayar * Hasan Göğerçin * Görkem Çetin *
Mahmut İlboğa * (Dk.41 Burak *) Erdal Egehan Doğan * Turan Derecik ** Yasin Ertural *
Kazım Çelik ** Onur Demir * GOLLER: Dk.40.75 Emre, Dk.46 Niyazi, Dk.80 Ramazan
(Kayseri Şekerspor U17) Dk.10 Kazım (Erkiletspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11525.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Talasgücü-Buğdaylıspor: 2-1
Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubu'da zirve yarışı Talasgücü, son dört maçını
galibiyet ile geçen Buğdaylıspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Murat Özçetin *** M.Tolga Yılmaz ***
M.Alper Soykarcı *** TALASGÜCÜ U19: Halim Çamdeviren *** Bünyamin Coşgun ***
Kaan Atasever *** Celal Demir *** Ö.Faruk Yolcu *** M.Sefa Koçak *** Abdulbaki
Öztürk *** Naimcan Göksoy *** İsmail Erdi Halis *** Salih Kamacı *** BUĞDAYLISPOR
U19: Ahmet Burak ** Burak Tunceli ** Musa Kaya ** Ubeydullah Gün ** Beratcan Yörenç
** Osman Karapınar ** Fatih ** (Dk.63 Ali Rıza Demirayak **) Enes Malik ** Oğuzhan
Kalem ** M.Akif Yılmaz ** Enes Gaygısız ** GOLLER: Dk.62 Kaan, Dk.84 M.Sefa
(Talasgücü Belediyespor U19) Dk.77 Ali Rıza Demirayak (Buğdaylı)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11526.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Yeni Mahalle Yeni Fuklar-Argıncıkspor:5-2
Süper Amatör Küme'de üst sıraları yakalamanın hesabını yapan Yeni Mahalle Yeni Ufuklar,
ligde zor günlerg eçiren Argıncıkspor'u 5-2 mağlup etti.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin *** Ahmet Çıtak *** Ali
Osman Okur *** YENİ MAHALLE YENİ UFUKLARSPOR: Atakan Asker ** Kubilay
Külhancıoğlu *** Enes Malik Mert *** Alaattin Sayın * Gökhan Çelik *** Alim Uzunbıyık
** Mehmet Durdu ** (Dk.68 Erkan Erol ***) Mustafa Kavdır ** Tarık Öztürk *** Samet
Yılmaz ** Musa Aktaş *** ARGINCIKSPOR: Necati Aslan * Yakup Köknar ** Kaan Açık
* Ömer Doğan * Serhat Özdemir ** Gökhan Mete * Menduh Çökük ** Mustafa Şafak *
(Dk.83 Mahsun *) Yusuf Karabacak * (Dk.72 Ayhan ?) Bahattin Baydemir * Fatih Çetinalp
** GOLLER: Dk.10 ve 90+3 Musa, Dk.80 Tarık Öztürk, Dk.82.85 Erkan Erol (Yeni Mahalle
Yeni Ufuklar) Dk.1 Menduh Çökük, Dk.70 Fatih Çetinalp (Argıncıkspor) KIRMIZI
KARTLAR: Dk.44 Alaattin (Yeni Mahalle) Dk.83 Ayhan (Argıncıkspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11527.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Yolspor-Kıranardı Belediye: 8-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubu'da şampiyonluk kovalayan Kayseri Yolspor,
zayıf rakibi Kıranardı Belediyespora adeta gol yağdırarak sahadan 8-0 galip ayrıldı.
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STAT: Vali Muammer Güle Stadı HAKEMLER: Yahya Sert *** Enes Küçükaslan ***Aytaş
Elbaşı KAYSERİ YOLSPOR U19: Ayhan Akkum *** Kemal Kargın *** (Can Ölçer ***)
Salih Özçelik *** Samet Altıbuğa *** Mevlüt Ekinci *** Yasin Delikuş *** Mehmet
Yenilmez *** Erman Çilsal *** Mehmet Karakoyun *** Eray Egin *** (Mustafa Uğurlu
***) İhsan Yasıt *** (Mustafa Salmaz ***) KIRANARDI BELEDİYESPOR U19: Yunus
Özkan * Hakan * Kaan * Oğuz * H.Eray * Kemal Eşkin * Tolga Polat * Furkan Yağmur *
Furkan Türker * Hamdi * İbrahim Şimşek * GOLLER: Dk. 16 Yasin Delikuş, Dk.22 Erman
Çilsal, Dk.34.43 Mehmet Karakoyun, Dk.38 Eray Ergin, Dk.48 Mehmet Salmaz, Dk.55 Salih
Özçelik, Dk. 75 Mehmet Yenilmez (Kayseri Yolspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11528.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Kayseri Barosu idamın gündeme alınmasını
istedi
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan basın
açıklamasında Mersin’de öldürülen Özgecan Aslan olayı kınandı. Baro Başkanı Konaç,
“Daha önce çocuğa karşı tecavüz ve cinayet hallerinde altını çizerek istediğimiz gibi, belirli
suçlarda tam ispatı halinde idam mutlaka
yeniden gündeme alınmalıdır” dedi.
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Mersin’de öldürülen Özgecan Aslan nedeniyle yapılan basın açıklamasına Kayseri Baro
Başkanı Fevzi Konaç, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda avukat katıldı.
Toplantıya katılan avukatlar cübbelerine Özgecan Aslan’ın fotoğrafını taktı. Basın
açıklamasında konuşan Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, “Sizlerin de çok yakından takip
ettiği gibi Mersin’de kaybolmasından bir kaç gün sonra bulunan ve vahşice bir cinayete
kurban giden, daha hayatının baharında kirli ellerin iğrenç emellerine ulaşamadığı için
katlettiği Özgecan Aslan kardeşimiz için gözyaşı dökülüyor. Adını birçok kadın gibi

ölümüyle öğrendiğimiz 20 yaşında, hayalleri ve umutlarının baharında gencecik bir kız
kardeşimizi daha kurban verdik. Neredeyse günü birlik ekranlarda ve gazete haberlerinde
görmeye alıştığımız ve içimizi kahreden bir cinayetle daha karşı karşıyayız. Belki tek suçu
genç bir kız olmak olan Özgecan, insan bile demeye dilimizin varmadığı bir psikopatın
elleriyle katledildi. Nereden başlasak, ne söylesek dilimiz tutuluyor, ellerimiz titriyor,
gönlümüz acıyor, sözün bittiği anlardan birini daha yaşıyoruz. Televizyon ekranlarında her
gün, dağılan bir yuvanın bedelini canıyla ödeyen bir kadına rastlamak neredeyse vaka-i
adiyeden sayılır hale geldi. Artan boşanma davaları, alınan koruma kararları, yıkılan yuvalar
ve ödenen acı bedeller ne yazık ki hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu. Konaç ayrıca,
“Tecavüz niyetiyle başlayan suç; emeline ulaşamamanın öfkesi ile bıçaklama ve levyeyle
vurarak öldürme ile bitmiyor, ellerinin kesilmesi ve tanınmaması için benzin dökülerek
yakılması, işiten bütün gönülleri yakan ve beraberinde bir öfkeyi de tüm yüreklere taşıdı.
Olaydan sonra yaşananlar ise; bir kez daha toplum olarak böyle bir acıda bile tek yürek
olamamanın, tek ses verememenin üzüntüsünü yaşatmaktadır. Toplumun istikametinin ve
kötü gidişinin endişe verici olduğu görülerek, bunun masaya yatırılıp çareler aranması yerine,
bu olaydan hareketle insanların tahrik edilmesi, siyasi rant avcılığı yapılması, mezhep ve
siyasi görüş linci için malzeme olarak kullanılması ne işe yarar? Acımızı daha mı azaltır?
Anne babasının içinde ki yangına çare mi olur?” şeklinde konuştu. Sözlerini sürdüren Konaç,
“Sorgulamamız gereken, özeleştiri yapılacak onca şey varken, bu elim olay üzerinden yeni
çatışmalar üretmek kime fayda sağlar merak ediyoruz? Bir takım garip değerlendirmeleri
ibretle okuyor ve takip ediyoruz. Sormak isteriz ki ; Kadın tek başına saygı ve hürmete,
nezakete, insan onuruna yakışır bir hayata layık değil midir? İnsan hak ve özgürlükleri
anlamında, onu ikinci sınıf statüde gören zihniyet geldiğimiz bu acı tabloda sorumlu değil
midir? Erkek egemen bir zihin yapısının, gelinen bu noktada hesaba çekilmesi gerekmez mi?
Bu sorulara cevap ararken; hayata nereden, hangi pencereden bakarsak bakalım; ister dini,
ister eşitlikçi, ister insan hakları, isterse kadın hakları, unutulmaması gereken tek şey, önce
insanca bakabilmeyi başarmamızın gerektiğidir. Töre cinayetlerinin engellenemediği, kadına
şiddetin yok edilemediği, istismar unsuru olarak kadının kullanılmasının önüne geçilemediği
sürece korkarız ki yüreğimizi yakan bu manzaralar ne ilk ne de son olacak” ifadeleri kullandı.
Konaç, “Daha birkaç gün önce İstanbul Barosunda CMK görevi için sanık adına göreve giden
bir avukatımızın suçun niteliğini öğrendiğinde adeta kanı donmuştur. 18 yaşında bir kız
çocuğuna iki kez tecavüz eden bir babanın vekilliği için gönderildiğini orada öğrenmiştir. Bu
nedir Allah aşkına, bunu yapabilen bir insanla, bu toplumda beraber nefes almak başlı başına
bir utanç değil midir? Çocuğa cinsel istismarın zirve yaptığı dönemlerden geçiyoruz. Toplum
olarak cinsel dürtülerini kontrol edemez hale gelmenin acı faturalarını ödemekle karşı
karşıyayız. Bu acılar hergün bir başka ilde, başka hayatları soldururken ne yazık ki siyasetin
prangalarına mahkum ve tehlikeyi göremez hale geldik. Zihinlerimiz işgal altında. ‘Başkanlık
Sistemi olsun-olmasın, iktidar oy yüzdesini artırsın, vekil adaylarımız boy boy resim versin,
muhalefet şeytan taşlarcasına tek odaklı hale gelsin, yolsuzluk vardı-yoktu, devlet içinde
yapılanma vardı-yoktu tartışılsın, falan bakanın saatinin bedeli dudaklarımızı uçuklatsın,
ihanet hikayeleri içinde toplum adeta cambaza bak denilerek uyuşturulsun’ ne yazık ki
geldiğimiz nokta budur ancak acı olan o ki; bu hengamede ahlaki olarak zemin milletin
ayağının altından kaysın. Farkına bile varılmasın. Durum budur” diye konuştu. "Yasalardaki
bir takım cezai müeyyidelerin artırılması yeterli olmamıştır" diyen Konaç, “Kamu vicdanı bu
tip suçlarda ispatın yüzde 100 kesin olduğu hallerde caydırıcı ve suç mağduru veya yakınını
teskin edecek cezalar beklemektedir. Cezaevleri ıslah edici olmaktan uzak, bir kısım suçluyu
profesyonel hale getirmektedir. Yasa uygulayıcılarının elini kolunu bağlayan mevzuatın
değiştirilmesi şarttır. Bu tür olaylar tecavüzler gündeme gelir gelmez olayın oluş şekline,
yaşanılan travmaya bakılmaksızın, önce mağdurun ne giydiği, gülüp gülmediği, yüksek sesle
konuşup konuşmadığı, makyaj yapıp yapmadığı, geç saatte sokakta bulunup bulunmadığı,

tanımadığı birine saat sorup sormadığı gibi garip yaklaşımlar olmaktadır. Yasa uygulayıcıların
da maalesef bu tarz yanlış ve hatalı mitleri kullanarak cezalarda indirim yapmaları
tecavüzcüleri cesaretlendirmektedir. Bu anlamda yaşanan her olay, toplumun huzur temeline
dinamit konulmuşçasına tahrip gücüne sahiptir. Bundan dolayı daha önce çocuğa karşı
tecavüz ve cinayet hallerinde altını çizerek istediğimiz gibi, belirli suçlarda tam ispatı halinde
idam mutlaka yeniden gündeme alınmalıdır” şeklinde konuştu. 2014 yılındaki kadın
cinayetlerine dikkat çeken Konaç, “Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin sebep ve
sonuçlarını yıllardır defalarca dile getirmemize rağmen, ülke olarak yol alamadığımızı
9’unda, 19’unda, 30’unda, 50’sinde, 80’inde her kadın cinayetinde üzülerek tekrar ve tekrar
görüyoruz. Ülkemizde sadece 2014 yılında 257 defa kadınların nasıl öldürüldüklerini gördük.
Aile içinde kadın ve erkeğe biçilmiş kalıplarla ve kadını birey olarak görmeyen anlayışla
yetişen çocukların, yaşamı boyunca şiddet uygulamaya eğilimli oldukları, hatta bu şekilde
yetişen kadınların dahi hemcinslerine sahip çıkmaktan çok, hemcinslerini suçladıkları
gerçeğiyle de yüzleşiyoruz” ifadelerini kullandı. Cinsel istismar konusu ile ilgili yasal
düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Konaç, “Bu kısır döngüyü durdurmak için
şiddetle mücadelede kararlı bir devlet politikasına ihtiyaç olduğu açıktır. Kadına karşı şiddet
sorunu ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir konu olup, sorunun çözümünde toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadına karşı bakış açısının değiştirilmesi, bunun için eğitim çalışmaları ve
yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı
müddetçe, toplumun vicdanı huzur bulmayacak, pek çok insan gibi adalet hukuk düzeni
yerine, cezaevlerinde bulunan başka mahkumlardan umulacaktır. Tüm bunlar yapılırken
özellikle iktidar adına yetki kullanan ve temsil makamını işgal eden siyasiler; sorumsuz,
toplumu geren, rencide edici açıklama ve beyanlardan mutlaka kaçınmalıdır” şeklinde
konuştu. Yaşanan olayın peşini bırakmayacaklarını belirten Konaç, “Bu topraklarda bu ve
benzeri çok acı yaşandı, yaşanıyor. Özgecan’a Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.
Özgecan ve onun gibi hayatta kalmasını sağlayamadığımız, kendisini özgür ve güven
ortamında hissetmeyen tüm kadınlar bizleri affetsinler. Adaletin; cezaevlerinde bulunan başka
mahkumlardan beklenmemesi, hakkın tesisi ve yerini bulması için, Özgecan davasının
yargılama sürecinde Baromuz Kadın Hakları Komisyonu olarak müdahale dilekçesi
vereceğimizi özellikle belirtmek isteriz. Davanın peşini bırakmayacağımızı ve sorumluların
en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağımızı ve gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması için tüm gayreti sarf edeceğimizi Kayseri Baro Yönetimi olarak tüm kamuoyu ile
paylaşmayı bir görev biliyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11529.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Kayserililer 2014 yılında en çok gözlük, cüzdan
ve iş elbisesi unuttu
Kayserililer, 2014 yılında tramvayda en çok gözlük, cüzdan ve çanta unuturken, unutulan
eşyalar arasında nargile, iş elbiseleri ve termos bulunuyor.
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Kayseri'nin en önemli toplu taşıma aracı olan Kayseray'da 2014 yılı içinde vatandaşların
unuttuğu eşyalar dikkat çekiyor. Kayseray Kayıp Eşya Birimi Sorumlusu Duran Aslan,
tramvayda unutulan eşyaların güvenlik personelleri tarafından kayıt altına alındığını
belirterek, "Kayıp eşyalar kayıt altına alındıktan sonra depomuza kaldırılıyor. Yolcuların
kayıp eşyalarını bulabilmeleri ve bizzat kendilerinin gelerek teslim alabilmesi için bir internet
sitesi de kurduk. Eşyaları kaybolan vatandaşlarımız Kayseri Ulaşım internet sitesine girerek
tramvayda kaybolan veya unuttukları eşyalarını bulabilirler" dedi. Tramvayı kullanan ancak
kısa bir süre sonra eşyasını unuttuğunu veya kaybettiğini fark eden vatandaşların 207 70 00
numaralı telefonu arayarak eşyalarına ulaşabileceğini bildiren Aslan, "Vatandaşlarımız
tramvaylarda en çok gözlük, halı, termos, su ısıtıcıları ve çantalarını unutuyorlar. Tramvayın
son durağı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunduğu için sanayide çalışan arkadaşlarımız iş
elbiselerini unutuyorlar. Tramvay içerisine unutulan en ilginç eşya ise nargile ve LCD
televizyon ayaklığıdır" diye konuştu. Tramvaylarda unutulan yiyeceklerin bir gün, ziynet
eşyaları ve paraların bir yıl, diğer eşyaların ise 6 ay gibi bir süre depoda bekletildiğini
söyleyen Aslan, "2014 yılında unutulan ve depomuzda bekletilen şu anda bine yakın eşya
bulunuyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11530.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında 100 bin fidan
Kocasinan Kaymakamlığı Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılında 100 bin fidanı toprakla
buluşturacak.
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Kocasinan Kaymakamlığı Çanakkale Zaferinin 100. Yılı nedeniyle başlattığı kampanya ile
100 bin fidan dikmeyi hedefliyor. Boğazköprü’de 250 hektar alana dikilmesi planlanan
fidanların 10 bin tanesi toprakla buluşurken, 25 bin fidan da dikim için hazır bekliyor.
Boğazköprü mevkiine sürdürülen çalışmalarda 12’si denetimli serbest 14 belediye çalışanı
görev aldığını söyleyen Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, "2015 yılı Çanakkale Zaferi'nin
100. Yılı. Bizde Çanakkale zaferinin 100. Yılı nedeniyle çok yönlü çalışmalar yaptık. 30 bin
öğrencimize konferans veriyoruz, bin öğrencimizi Çanakkale’ye gönderiyoruz. Şehitlerimizin
anısını yaşatmak için Çanakkale Zaferini 100. Yılında 100 bin ağaç dikmeye karar verdik.
Şuana kadar 10 bin civarında diktik. Dikecek olduğumuz fidanlarımızı Orman Ve Su İşleri

Bakanlığımız tahsis etti. İlçemizde yeşil bir alan oluşturalım istedik bu konuda herkesten
destek bekliyoruz çünkü bu işi yaparken devletten kaynak harcamadık. Orman ve Su İşleri
Bakanlığımızdan ağaç tahsis ettik. Denetimli serbestlikten, kamu kurumlarımızın,
belediyemizin ve çeşitli hayırseverlerimiz yardımlarıyla fidanları getirip, dikimi yaptırıyoruz"
dedi. Kaymakam Candan, "İnşallah bu sene içerisinde 100 bin fidanımızı toprakla
buluşturacağız. Hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz’’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11531.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Kimliğini Bildirmeyen Şahsa 100 Tl Para Cezası
Verildi
Kayseri'de jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta bulunan N.Ç.'ye kimliğini ibraz etmemesi
nedeniyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde 100 TL para cezası verildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Çavuşağa mahallesinde jandarma ekiplerinin
devriye çalışması yaptığı öğrenildi. Yapılan çalışma çerçevesinde bir otomobilin
durdurulduğu ve N.Ç. isimli şahsın kimliğini ibraz etmesinin istendiği bildirildi. Jandarma
ekiplerine kimliğini ibraz etmeyen N.Ç.'ye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 100 TL para
cezası uygulandığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11532.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendiler
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde S.K. ve A.K.'nın
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi. Zehirlenen iki kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11533.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Erciyes'te Kaybolan Kayakçıyı Jak Timi
Kurtardı
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pistten çıkarak kaybolan bir kişi Jandarma Arama
Kurtarma (JAK) Timi tarafından kurtarıldı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapan
C.A.K.'nın tipi nedeniyle pistten çıkarak kaybolduğu öğrenildi. Kaybolan C.A.K.'nın JAK
Timi tarafından yapılan çalışma sonrasında bulunduğu ve tedavisinin yapılması için sağlık
ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11534.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

'Lavaboya Gidiyorum' Dedi Altınları Götürdü
Kayseri'de, evlenmek için Hatay'dan getirdiği Suriye uyruklu kadının 'Lavaboya gidiyorum'
diyerek ortadan kaybolduğunu ve altınlarının çalındığını ileri süren bir kişi jandarmaya
başvurdu.
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Edinilen bilgiye göre Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nde meydana gelen olayda
E.T. ve A.T.'nin evlenmek için Hatay ilinden Suriye uyruklu D.C.'yi eve getirdikleri öğrenildi.
Suriye uyruklu D.C.'nin 'Lavaboya gidiyourm' diyerek evlenme vaadiyle daha önceden
mağdurlardan aldığı 5 adet bilezik, 18 adet çeyrek altın, bir çift küpe, bir adet yüzük ve 9 bin
TL parayı alarak kaçtığı öne sürüldü. Yapılan şikayet sonrasında jandarma ekiplerinin 4 kişiyi
gözaltına aldığı, yapılan sorgulamaları sonrasında serbest bırakıldığı, D.C.'nin ise
yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11535.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Define Arayan 8 Kişi Jandarma Tarafından
Yakalandı
Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak kazı yaparak define
arayan 8 kişi yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre ilk olarak Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde meydana gelen
olayda Sehabe mevkiinde kaçak kazı yapan G.A., A.A. ve M.Y.'nin yakalanarak gözaltına
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin kullandıkları kazma, kürek, keser ve bir adet
çubuğa el konulduğu bildirildi. Kocasinan İlçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde ise, kaçak kazı
ihbarını değerlendiren jandarma ekiplerinin A.S., A.S., A.Ö., O.O. ve Ş.Y.'yi yakaladıkları
öğrenildi. Yakalanan zanlıların Cumhuriyet Savcılığı'nın da bilgisi dahilinde ifadelerinin
alınarak serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11536.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Kayseri’de çalıştığı inşaatın 2. katından düşen 59 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre Kocasinan İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda
bir inşaat şantiyesinin 2. katında sıva ustası olarak çalışan Y.E.'nin (59) dengesini kaybetmesi
sonucu düşerek ağır yaralandığı öğrenildi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine
intikal eden 112 ilk yardım ekipleri yaralı inşaat işçisi Y.E.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların
olduğu öğrenilen inşaat işçisinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili
inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11537.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

MHP Ankara’ya çıkarma yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi
ziyaret etti.
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8 Şubat 2015 Pazar günü gerçekleştirilen 11. Olağan İl Kongresi’nde delegelerin teveccühü
ile il başkanlığına seçilen Baki Ersoy, yönetim kurulu, disiplin kurulu, ilçe başkanları ve
belediye başkanları ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi genel merkezde ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile bir süre görüşen MHP Kayseri İl Teşkilatı
seçimlerle ilgili emir ve talimatları dinledi. Devlet Bahçeli, Kayseri’de MHP kadrolarına
güvendiğini belirterek, “Sizlere olan inancım tamdır. Kayseri’de birinci parti olmalısınız.
Sizlere Güveniyorum. Bu seçimler ülkenin bekası için büyük önem arz etmektedir. Bu
anlayışla çalışacağınıza ve Kayseri halkının desteğini alacağınıza inanıyorum. Sizler
çalışacaksınız, seçilecek olan milletvekillerimizi davulla zurnayla Ankara’ya göndereceksiniz.
Bizler de inşallah iktidar kapısını aralayacağız” diyerek Kayseri halkına selamlarını iletti.
MHP Kayseri il teşkilatı ise, genel başkanının bu emirleri doğrultusunda çalışacaklarına söz
vererek iktidar yemini etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11538.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Okuyan, çalışan ve üreten engelliler
“Okuyan, Çalışan, Üreten Engelli Kadın Projesi” kapsamında düzenlenen ev tekstili eğitimini
tamamlayan engelli kadınlara sertifikaları dağıtıldı.
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Kayseri Melikgazi Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Vali Orhan
Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Vali Yardımcıları Erdoğan Aygenç ve Yasemin Özata Çetinkaya,
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bahameddin Karaköse ve çok sayıda davetli ile kursiyerler
katıldı. Gül Düzgün, Kayseri Bedensel Engelliler Derneği tarafından hazırlanan ve işsiz
engelli kadınların tekstil konusunda verilecek eğitimler vasıtasıyla meslek sahibi olmalarını
hedefleyen projenin sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Kadınlarımızın, özellikle işsiz ve

engelli durumda olan kadınlarımızın iş hayatına kazandırılmasını amaçlayan ve toplumda
kadının yerini sağlamlaştıran bu projeler ilimiz ve ülkemiz adına çok önemli. Böylesine özel
ve güzel amaç güden projelere bizler elimizden geldiği kadar destek vermeye devam
edeceğiz” dedi. Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ise meslek hayatı boyunca birçok açılış ve
törene katıldığını dile getirerek, özellikle kadınların üretmiş olduğu eserlerin sergilendiği
açılışlarda bulunmanın kendisi için çok daha önemli olduğunu söyledi. Gül Düzgün, ayrıca
Vali Yardımcıları Erdoğan Aygenç ve Yasemin Özata Çetinkaya ile birlikte ev tekstili eğitimi
alan engelli kadınların ürettikleri ev tekstili ürünleri sergisinin açılışını da yaptı.
Konuşmaların ve sergi açılışının ardından, “Okuyan, Çalışan, Üreten Engelli Kadın Projesi”
kapsamında sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin sertifikaları Gül Düzgün ve diğer
protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. "KORUYUCU AİLE ZİYARETİ" Öte yandan, Gül
Düzgün, Koruyucu Aile Programı kapsamında bir çocuğa gönüllü olarak bakan Arzu ve
Murat Uz çiftini evlerinde ziyaret etti. Gül Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin Özata
Çetinkaya ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette koruyucu aile ile yakından ilgilenerek, “Maddi
herhangi bir çıkar beklemeden bu çocuklarımızı sahiplenen ailelerin göstermiş olduğu çabayı
görmekten gurur duyduğunu” dile getirdi. Kayseri koruyucu aile sayısı bakımından nüfusa
oranla Türkiye’de 1’inci sırada yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11539.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Köpek barınma evine hafta sonu ziyaretleri
devam ediyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Barınma Evine hayvanseverler tarafından hafta
sonu ziyaretleri devam ediyor. Hafta sonu gerçekleşen ziyaretlerde Hayvanseverler cumartesi
ve pazar günü yoğun bir şekilde Köpek Barınma Evi'ne ziyarette bulunurken, bazı
hayvanseverler Barınak personeli ile işbirliği halinde yemleme ve temizlik çalışmalarına
katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11540.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Başkan çelik Kocasinan'a veda etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Mustafa Çelik, Kocasinan'a veda etti.
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Sabah saat 8'de Kocasinan Belediyesi Atölyesi'nde işçi personelle çay, simit ve kaşar
peyniriyle kahvaltı eden Başkan Mustafa Çelik," Bildiğiniz gibi yaklaşık 10 aydır beraberiz.
Hep birlikte çalışıyoruz. Biz orada binada çalışırken sizler de burada atölyede, sahada ve
dışarıda çalışıyorsunuz. Hepimizin de ortak tavrı Kayserili hemşerilerimizi daha iyi bir ilçede
yaşayabilir hale getirmek. Bunun için biz orada gayret ettiğimiz gibi sizler de burada gayret
ediyorsunuz. Ben sizlerden memnunum Allah razı olsun. Bu süre zarfında hakikaten iyi işler
yaptık. Kimseyi üzmemeye, dökmemeye, kırmamaya gayret ettik. Mümkün olduğunca
sizlerin yüzünün gülmesini sağlamaya çalıştık. Çünkü sizin yüzünüz ne kadar gülerse o kadar
iyi hizmet edersiniz. Yaptığınız iyi hizmetlerle de bütün hemşerilerimizin yüzünün gülmesi
sağlanmış olur. Bu anlamda vakit buldukça Ramazan ayında iftar sofrasında, bayramlarda bir
araya gelmeye çalıştık. Çalışırken birbirimizi kırmış, üzmüş olabiliriz. Ben bugün burada
sizlerle vedalaşmaya ve helallik almaya geldim. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bizden yana
kırdığımız döktüğümüz bir durum var ise özür diliyoruz. Sizlerin de bizlerin üzerinde hakkı
varsa helal etmenizi istiyoruz" dedi. Belediye hizmet binasında görev yapan personelle öğle
yemeğinde bir araya gelen Başkan Çelik burada yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 10 aydır
beraberiz. Göreve geldiğimizden bu tarafa birbirimizi incitmemeye, birlikte ve hep beraber
olmaya gayret ettik. Bu süre zarfında hep personelimizin yüzünün gülmesi, daha iyi hizmet
etmesini sağlamak için çalıştık. Çünkü sizlerin yüzü gülerse vatandaşa daha iyi hizmet
edersiniz, bu durum da bizi başarıya götürür diye düşündük. Bu konuda iyi şeyler yaptık.
Şimdiye kadarki yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.
Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek sizleri kırdıysam özür
diliyorum. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.
Personelin çiçeklerle uğurladığı Başkan Çelik Kocasinan Belediyesi'ne veda edip Büyükşehir
Belediye Başkanlığı'na geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11541.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Hırvat Büyükelçi Kayseri'den çok etkilendi
Ülkesinin tanıtımına yönelik bazı etkinliklere katılmak üzere Kayseri'ye gelen Hırvatistan
Büyükelçisi Drazen Hrastic, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile bir süre görüşen Konuk Büyükelçi Kayseri'den çok
etkilendiğini belirtti.
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Hırvatistan Büyükelçisi Drazen Hrastic'i belediye binası girişinde karşılayan Genel Sekreter
Mustafa Yalçın, konuk büyükelçiyle bir süre görüşerek Kayseri hakkında bilgiler verdi.
Yalçın, Kayseri'nin Anadolu'nun diğer şehirlerine göre düzenli ve planlı bir şehir olduğunu
belirtti. Konuk Büyükelçi ise çok güzel ve tarihi bir şehir olan Kayseri'de olmaktan çok mutlu
olduğunu dile getirdi. Kayseri ile ilgili çok şey duyduğunu ve okuduğunu; ancak bugüne
kadar Kayseri'yi görmediğini ifade eden Büyükelçi Hrastic, "Kayseri'nin şehirciliğinden ve
gelişmiş yapısından çok etkilendim" dedi. Görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette karşılıklı
hediyeler de verildi. Genel Sekreter Mustafa Yalçın, Büyükelçi Hrastic'e kümbet maketi
hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11542.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Kavacık yolu genişletme çalışması
Yahyalı Belediyesi, ilçe yollarında başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında, İlçenin
manevi önderlerinden olan H. Hasan Efendi ‘nin türbesinin bulunduğu Kalender Camii ve
Kavacık Mahallesi yolunda genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.
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Yapılan yol çalışmasını yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztük, Yahyalı’yı
en kısa süre içinde modern yollarla donatmak istediklerini bunu da yapmak için kış aylarına
rağmen çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Kavacık yolu çalışmaları hakkında bilgiler
veren Başkan Öztürk şunları söyledi: “Genişletme ve düzenleme çalışması yaptığımız yol,

Yahyalı denilince akla ilk gelen isimlerden, Yahyalı’nın manevi mimarlarından Yahyalılı
Hacı Hasan Efendi Hazretlerinin türbesine ve Kalender Camisine giden yol. Burada her sene
rahmetli Hacı Hasan Efendi Hazretlerini anma programları oluyor. O programlara ilçemizden,
il dışından ve yurtdışından gelen insanlarımız hem yolların darlığı nedeniyle hem de otopark
konusunda sıkıntılar çekiyordu. Buradaki yolumuzu genişletmeye başladık. İnşallah bu yola
biz kaldırım ve yürüyüş yolu da yapacağız. Daha sonra da bahar aylarında asfalt çalışması ile
yol çalışmamızı tamamlayacağız. Mevcut yol buraya yakışmıyordu. Hacı Hasan Efendimiz
Yahyalı’daki insanlarımız üzerinde hakkı olan bir büyüğümüz. Bizim üzerimizde de hakkı
var. Onun tedrisatın da yetişmiş birisi olarak Hacı Hasan Efendimizi en güzel şekilde
anmanın, onun ruhunu şad etmenin en güzel yolu, ona giden yolu temizlemek, güzelleştirmek
diye düşünüyorum. Onlar hep güzel insanları yetiştirdiği için, manevi büyüklerimize, manevi
liderlerimize giden yolların her zaman güzel olması gerekiyor. Ben şimdiden ilçemize hayırlı
olsun diyorum.” Büyük memnuniyetle karşılan yol çalışması için Başkan Esat Öztürk’e
teşekkür eden mahalle sakinleri, Hacı Hasan Efendi’nin türbesinin çok fazla ziyaretçisi
olduğunu, buraya gelenlerin yol konusunda sıkıntı çektiklerini, bu sıkıntıların giderileceği için
mutlu olduklarını ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11543.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Büyükşehir yeni başkanını karşıladı
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa
Çelik, görevine başladı.
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Büyükşehir Belediyesi önünde bürokratlar ve belediye personeli tarafından karşılanan Başkan
Çelik, uyum içinde çalışacaklarına dair inancını dile getirdi ve Büyükşehir Belediyesi'nin
bundan sonra da başarılı işlerin altına imza atacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi hizmet
binası önünde Genel Sekreter Mustafa Yalçın, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları
tarafından karşılanan Başkan Mustafa Çelik, bir süre görüştüğü tüm üst düzey yöneticilere
hiçbir boşluğa meydan vermeden hizmetlerin aynı kalitede sürdürülmesi yönünde talimat
verdi. "UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ" Büyükşehir Belediyesi'nde uyum içinde
çalışacaklarına inancını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "11 ay boyunca Kocasinan'da
yaptığımız çalışmadan sonra meclisin teveccühü, dostlarımızın tavsiyesi ile göreve başlıyoruz.
Çok şükür herkesle tanışıyoruz. Büyükşehir'de iyi bir kadro var. İnşallah şimdiye kadar
Haseki Başkanımla olduğu gibi bundan sonra da beraber, uyum içinde, belediyeyi yönetmeye
gayret edeceğiz" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nde her şeyi ile hazır kurulu bir işleyiş
bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Bize düşen adeta bir orkestra şefi gibi bu kadroyu
yönetebilmek. İnşallah rabbim mahcup etmez" diye konuştu. Vakit kaybetmeden bazı büyük

projelerle ilgili daire başkanlarından bilgi de alan Başkan Çelik, daha sonra tüm daire
başkanlarıyla ayrı ayrı görüşerek brifing alacağını belirtti. Öte yandan, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, daire başkanlarının ardından belediyede görev yapan personel ile de
görüşürek 'hayırlı olsun' tebriklerini kabul etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11544.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Başkan Cabbar Hasta Ziyaretlerinde
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar eşi Perihan Cabar ve Ak Parti Kadın Kolları
Başkanı Ümmühani Kaliber’le birlikte hasta ziyaretlerinde bulundu.
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Döne Aksoy ve Hamza Güçlü ismindeki yaşlı hastaları ziyaret eden Başkan Cabbar ve
beraberindekiler duygu dolu anlar yaşadı. Hastalıklarını ve sıkıntılarını tek tek dinleyen
Başkan Cabbar yapılması gerekenleri ve ihtiyaçları not ettirip gereğinin yapılması talimatını
verdi. Başkan Cabbar hasta yakınlarına “ Allah sizlerin de onların da yardımcısı olsun. Sizler
bu hastalarımıza baktığınız gibi Yüce Mevla’da sizin sıkıntılarınızı gidersin. Hastalarımızın
tedavisi için gerekli olan şeyleri istediğiniz her an bana bildirin ki bizler de sorumluluğumuzu
yerine getirmiş olalım. Hastalarımıza tekrar acil şifalar, sizlere de sabır ve kolaylıklar
diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11545.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Eğitim Sen Üyeleri Özgecan İçin Yürüdü
Eğitim Sen Kayseri Kadın Sekreterliği üyeleri, öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan için
yürüdü.
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Eğitim Sen Şube Başkanlığı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen Eğitim Sen
üyeleri adına konuşma yapan Necla Ünsal, "Minibüse bindikten sonra kendisinden haber
alınamayan Mersin çağ Üniversite Öğrencisi Özgecan Aslan vahşi şekilde katledilmiş halde
ormanlık alanda bulunmuştur. Özgecan&ın ardından şimdi herkes üzülüyor" dedi. Ünsal, "Bu

cinayetler, tecavüzler aslında erkeğin kişisel ve ruhsal trajedisidir. Ama bu trajedinin kurbanı
hep kadınlar olur. O yüzden tüm bunlar yüzünden Özgecan'ın tabutunu kadınların taşıması bir
mücadeleyi simgelediği için çok anlamlıdır" ifadesinde bulundu. 20 yaşındaki genç bir
üniversitelinin katledilmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Ünsal, "Erkek egemen sistem
içerisinde kadınlara açılan savaş, yaşam hakkımızı elimizden almaktadır. Mecliste 'kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu'nda bile sadece erkek vekiller konuşmakta, yaptıkları
önerilerle
kadınları
aşağılamaya
devam
etmektedir"
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11546.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrastic'ten
Vali Düzgün'e ziyaret
Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Drazen Hrastic, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü
makamında ziyaret etti.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türkiye ile
Hırvatistan arasında çok güzel bağların ve kültürel ilişkilerin olduğunu söyledi. Düzgün,
"Hırvatistan’ı görmedim ama çok güzel bir coğrafyaya ve doğal güzelliklere sahip olduğunu
biliyorum. Yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait eserler buradaki arkeolojik kazılarla ortaya
çıkartılmış ve Kültepe başta olmak üzere ilimizdeki değişik ören yerlerinde arkeolojik
çalışmalar ile alakalı Kayseri Arkeoloji Müzesi’de bu bakımdan oldukça zengindir ve çok
değerli eserlere sahiptir. İnşallah yaz döneminde de Büyükşehir Belediyesi ile yapmış
olduğumuz bir protokol sonucu Roma dönemine ait olan Kayseri Kalesi içerisinde de yeni bir
arkeoloji müzesini açacağız. Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı’da Türkiye’de gelecek vaat
eden kaya merkezlerinin başında yer alıyor" dedi. Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Drazen Hrastic ise, Kayseri'nin ticari kapasite ve yeteneklerinin daha yüksek
olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu tarihi ve kültürel şehirde bulunmak benim için çok
büyük bir onurdur. Bu Kayseri ve Hırvatistan’ı yakınlaştıran bir unsurdur çünkü aynı unsurlar
bizde de var. aynı zamanda insanların arkadaşlığını da destekliyoruz. Sizin ticari kapasite ve
yetenekleriniz daha yüksek. Türkiye ile Hırvatistan çok iyi politik ilişkilere de sahiptir. İnsan
insana olan ilişkilerimiz de çok iyi. Bunların dışında sadece ekonomik ilişkilerimiz eksik
kalıyor. Bu ziyaretimiz ile kültürel ilişkilerimizin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizin de
gelişmesini umuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11547.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Böbrekler olmadan hayat devam etmez

16 Şubat 2015 Pazartesi 16:56

Farklı bir konu ve konukla yeni bir söyleşimizde daha sizlerle birlikteyiz. Hemen
konuğumuzu tanıtarak başlayalım. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Tokgöz bizlerle birlikte kendisi ile hem bölümünü tanıtıp
tanıyacağız, hem de böbrek hastalıkları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Öncelikle hoş
geldiniz hocam. Hoş bulduk Selda Hanım. **İlk olarak Nefroloji’nin açılımını yaparak
başlayalım dilerseniz. Nefroloji nedir? İki böbreğimiz olduğuna göre iki milyon nefronla
genel olarak sağlıklı erişkinler doğar ve ömür boyu bu nefronlarla yaşarlar. Nefroloji kelime
olarak nefron dediğimiz bir kelime var oradan köken alıyor. Nefron her bir böbrekte iş yapan
ünitelere nefron adını veriyoruz. Doğduğumuz esnada her bir böbrekte bu çalışan ünitelerin
sayısı belli mesela yaklaşık olarak bir böbrekte bir milyon nefron bulunur. İki böbreğimiz
olduğuna göre iki milyon nefronla genel olarak sağlıklı erişkinler doğar ve ömür boyu bu
nefronlarla yaşarlar. Bunlar çalıştığı sürece böbreklerimizde çalışıyor anlamına gelir. Bu
kelimeden nefroloji köken alıyor loji biliyorsunuz o konunun araştırıldığı alana kasıt ettiğine
göre nefroloji nefron bilgisi gibi bir anlamı var. **Peki, hocam hepimiz için hayati önem
taşıyan böbreğin işlevi ve görevleri nelerdir? **Sağlıklı bir vücutta hayati organlardan iki
tanesi de böbrekler olmuş oluyor, böbreklerin işi vazgeçilmezdir böbrekler olmadan hayat
devam etmez. Evet, sağlıklı bir vücutta hayati organlardan iki tanesi de böbrekler olmuş
oluyor, böbreklerin işi vazgeçilmezdir böbrekler olmadan hayat devam etmez. Böreklerin işi
nedir diye sorulduğu zaman birkaç başlık altında toplanabilir. Böreğin en önemli işi hücre
çevresinin sürekli aynı kalmasını sağlamaktır diyebiliriz. Bunun dışında küçük görevleri var
mesela bazı hormonları böbrek üretir. Kan üretiminde esas rolü oynayan hormonumuz
eritropoitin dediğimiz hormonun esas üretim yeri böbrekler bunun dışında başka bazı
hormonlarında üretim yeri böbreklerdir. Başka tali görev diyebileceğimiz yan görevleri de
var. Gerektiğinde glikoz üretebilir böbrekler ama esas önem ve görevleri biraz önce
söylediğim gibi hücre dışı ortamın sürekli aynı kalmasını sağlamak bu hücre dışı ortam
hayatın devamında çok önemlidir. Mesela bir kişinin sağlıklı olup olmadığını anlamak için
kan alıp bakılıyor ya orada aslında baktığınız hücre dışı ortamdır. Kan hücre dışı ortam için
bir örnektir. Bir kişinin sağlıklı olup olmadığını anlamak üzere insandan kan alıp bakıyoruz.
Hücre dışı ortamda elektrolitler söz gelimi sodyum, potasyum, hidrojen hep belli aralıktadır.
Kana baktığınız zaman bunların hep belirli aralıklarla olup olmadığına bakıyorsunuz. İşte
bunların hep sabit kalmasını böbrekler sağlar nasıl sağlar? Vücuttaki yapım yıkım
faaliyetlerini neticesinde ortaya çıkan fazlalıkları ve beslenme ile aldığımız fazlalıkları
vücuttan uzaklaştırır. Böreğin işlevi kısaca bu şekildedir. **Sırt ve bel ağrıları olduğu zaman
çoğu kişi böbrekten şüpheleniyor, sizce bu her sırt ve bel ağrısı böbrek ağrısı mıdır? **Ağrı
böbrek hastalıklarında önemli bir belirti olabilir. Ağrı böbrek hastalıklarında önemli bir belirti
olabilir. Ama her bu bölgede belimizde böğrümüz diyoruz bu yan taraflar ya da sırtımızda
hissettiğimiz ağrıyı böbreğe bağlamak yanlış olur. Sebeplerden sadece bir tanesi böbrekler
aslında o bölgedeki ağrıların böbrekten daha sık bağlı olduğu sebep hareket sistemi yani bel
kemiği kaynaklı olma ihtimali böbreğe göre daha sık rastlanır. **Böyle bir rahatsızlığı
olduğunda size başvuru yapıldığında ne gibi tahlillerden geçiriyorsunuz hastalarınızı?

Böbrekten mi yoksa sırt ağrısından kaynaklımı olduğunu nasıl tespit ediyorsunuz? Evet,
öncelikle hastanın böbrek fonksiyonlarının nasıl olduğuna bakıyoruz kandan ve idrardan
şikâyetlerde bize yol gösteriyor tabi ki, biz kendimiz için ipucu olabilecek belirtileri o kişiye
sorarak anlamaya çalışıyoruz ve muayene ediyoruz. Muayene de böbrek hastalığı işareti var
mı? Onu arıyoruz ve kan ve idrar tetkiki yapıyoruz. Kanda böbrek işlevini gösteren ölçülere
bakıyoruz. İdrarda böbreklerin iyi çalışıp çalışmadığını bize birçok belirti gösterebiliyor.
Bunları bir araya getirerek o kişinin böbreklerinin bu şikâyetlere yol açıp açmayacağını ortaya
koyuyoruz. **Peki, hocam, kronikleşen idrar yolu enfeksiyonları böbrek hastalıklarına
davetiye çıkarıcı bir etken midir? **Nefroloji deyince tabi sadece böbreğin içerisinde sınırlı
değil idrar böbrekte oluşuyor ve böbreği terk ettiği noktaya kadar nefrolojinin alanına girmiş
oluyor. Elbette yani nefroloji deyince tabi sadece böbreğin içerisinde sınırlı değil idrar
böbrekte oluşuyor ve böbreği terk ettiği noktaya kadar nefrolojinin alanına girmiş oluyor.
Enfeksiyonlarda bu tarif ettiğimiz yol boyunca bir noktada gelişebilir. Enfeksiyonlar
mikroorganizmalara bağlı bir gelişiyor biliyorsunuz. Tabi ki kronikleşirse tekrar eden
enfeksiyonlar yukarı doğru ilerleyerek böbreğin parankim dediğimiz iş yapan bölgesini
etkileyip yetmezliğe götürebilir. **Konu böbrek yetmezliğine gelince böbrek yetmezliği
nedir? Birde onu açıklayalım isterseniz? Böbrek yetmezliği böbreğin işini yapamaz hale
gelmesi diye basitçe tarif edebiliriz. Böbreğin işinden bahsettik biraz önce böbrek yetmezliğe
girerse bu işi yapamaz ve yapamamasına bağlı sonuçlar ortaya çıkar en önemli görevi de
hücre dışı çevrenin aynı kalmasını sağlamak olduğuna göre eğer böbrekler yetersiz ise bu
çevre aynı kalmaz. Orada işte kandan bu çevrenin değerlerinin olumsuz yönde etkilendiğinin
işaretlerini hep görürüz. **Bülent Bey peki, hangi evrede diyaliz makineleri devreye giriyor
böbrek yetmezliğinde? **Beşinci derecesi en ileri derecesidir kronik böbrek hastalığının ve o
aşamada diyaliz gerekir. Kronik böbrek hastalığının dereceleri var bu konuda tüm Dünyada
bu alanda çalışan hekimlerin yaptığı o ortak anlaşmalara göre yani konuya göre tedavileri de
değişen dereceleri olduğu için, beş sınıfa ayrılabiliyor. Beşinci derecesi en ileri derecesidir
kronik böbrek hastalığının ve o aşamada diyaliz gerekir. Bu dereceleri nasıl belirliyoruz? Bu
dereceleri böbrek işini gösteren en iyi test böbreklerin süzme gücü diyebileceğimiz tıbbi terim
olarak ta glomörül süzülme hızı dediğimiz bir ölçüm var buna göre bakıyoruz. Sağlıklı bir
erişkinde mesela diyelim ki 40 yaş civarında bir insanla karşı karşıyayız, böbreğin süzme
gücü diyebileceğimiz bu glomörül süzme gücü ölçtüğümüz zaman dakikada yüz yirmi bin
(120.000) litredir. Bu kronik böbrek hastalığının beşinci evresinde iyice azalır 15 mililitre
bölü dakikanın altına düştüğü zaman mutlaka ya diyaliz, diyaliz yerine belki de eğer bir
böbrek bulabilirsek verici bulabilirsek canlı yâda kadavra böbrek nakli bu hasta için çaredir.
**Peki, diyaliz işleminde neler yapılıyor hocam? Hastalar diyalizden sonra baya bir sarsılmış
olarak yorgun, bitkin bir şekilde çıkıyorlar bunun nedeni nedir? **Aslında yorgun, bitkin
çıkma durumu beklediğimiz bir şey değil bu bir şekilde kulaktan kulağa yayılıyor ve diyaliz
aşamasına bir insan geldi ise bu söylentiler bu durumla karşı karşıya olabilecek bir insanı
olumsuz etkiliyor. Aslında yorgun, bitkin çıkma durumu beklediğimiz bir şey değil bu bir
şekilde kulaktan kulağa yayılıyor ve diyaliz aşamasına bir insan geldi ise bu söylentiler bu
durumla karşı karşıya olabilecek bir insanı olumsuz etkiliyor iyi ki sordunuz aslında. Bu
diyalizi tolera edememek yâda diyaliz sonunda bu tip halsizlik ya da bitkin düşmek gibi
durumlar koşul değişir herkeste olacak diye bir şey yok kesinlikle belli bir sıklığı var.
Diyalizin detayına indikçe bunları da yok etmek için elden gelen yapılıyor. Diyalizi bir çare
olarak görmek doğrusu bundan kırk sene önce Dünyada diyaliz yaygın değildi ve aslında o
zamanlar için kronik böbrek hastalığı son evreye gelmiş bir kronik böbrek hastalığı belki de
çaresiz demek gerekiyordu şimdi ise tüm Dünyada diyaliz imkânları yayıldı bu yüzden
diyalizi bir çare gibi görmek en doğrusu çünkü diyaliz neticede böbreğin vücuda yetişemediği
derecede kronik böbrek hastalığı aşamasına gelmiş bir hastada onu tedavi etmek için
uyguluyoruz. Sizin bahsettiğiniz zannediyorum hemodiyaliz, makine diyalizi, kol diyalizi

diye bilinen bir merkezde yapılan hastamızın kanını alarak geri vererek yaptığımız bir tedavi
şekli. **Peki, diyalizin farklı bir şekli daha mı var? **Kronik böbrek hastalığı tanım olarak
nefron kaybı ile kendisini gösterir bu nefron kaybı ilerleyicidir ve geri dönüşümsüzdür. Evet,
farklı bir diyalizde karın diyalizi dediğimiz yöntemdir oda bir diğer diyaliz tipidir. Hangisinin
daha iyi olduğu sorulur bu aşamaya gelen hastalar tarafından aslında doğru soru, doğru
sıralanışın hangisi olduğu şeklinde olsa daha doğrudur. Şunu demek istiyorum kronik böbrek
hastalığı tanım olarak nefron kaybı ile kendisini gösterir bu nefron kaybı ilerleyicidir ve geri
dönüşümsüzdür. Bugün ki elimizdeki imkânlarla bunu tam olarak durduracak bir tedavimiz
yok ilerler ve diyaliz aşamasına geldiği zaman eğer bir böbrek nakli yapabiliyorsak yaparız ki
bu her zaman mümkün olmaz o zaman diyalize mecburuzdur. Diyaliz bu aşamaya gelmiş
insanlardaki temel tedavi biçimidir ve iki tane diyaliz yöntemimiz var bir karın diyalizi
dediğimiz yöntem. **Ben mesela karın diyalizini bilmiyordum ilk defa sizden duydum,
sadece diyaliz deyince benim aklıma makineli diyaliz geliyordu belki birçok kişide
bilmiyordu bu diyaliz yöntemini. **Karın diyalizi evde yapılan bir tedavi tipi diyaliz tipi.
Karın diyalizi evde yapılan bir tedavi tipi diyaliz tipi. Hastalar evde yaparlar mesela daha çok
belli yaşın üzerinde ise bir insan evde daha çok vakit geçirmek ister bir merkeze gidip gelmek
onun için zor olabilir. Kendi tedavisini kendisi yapması hoşuna gidebilir evde veya bahçede
yani ortamından kopmak istemeyen hastalar için bu daha bir avantajlı olabiliyor karın diyalizi
dediğimiz uygulama her tedavinin artısı ve eksisi var. Periton diyalizinde riskli tarafları
olduğu gibi hemodiyalizinde riskli tarafları var. Daha çok Türkiye’de ve Dünya’da
hemodiyaliz uygulanıyor o makine dediğimiz diyaliz onun nasıl uygulanıyor derseniz. Basitçe
bir insandan kanı alıyoruz ve geri veriyoruz. Geri vermeden önce o kanın içerisinde böbreğin
atamadığı bir takım çözünür maddelerden kurtuluyoruz. Toplamda klasik olarak 4 saat
sürüyor bu tedavi ama haftada en az iki sefer 4’er saat bu makinede duruyoruz. **Yani
hocam, bir nevi böbreğin yapmış olduğu işlevi yapamaz hale geldiğinde diyaliz makineleri
devreye girerek böbreğin yapması gereken görevi makineler yapıyor. **Yaygın olan iki çeşit
diyalizden bahsettik. Kesinlikle yani aslında zaten bu tedavilere böbreğin yerini tutan
tedaviler anlamına gelen renal replasman tedavileri denir. Böbrek naklide bu gruptadır
diyalizlerin hepside bütün diyaliz çeşitleri de. Şimdi biz burada yaygın olan iki çeşit
diyalizden bahsettik hemodiyaliz ve periton – karın diyalizi başka diyaliz yöntemleri de yok
değil var. **Birde böbrek hastalarının renginde sararma, morarma gibi değişiklikler oluyor
hocam bunun nedenleri nedir? **Siz caddelerde böbrek diyalizi yapan insanları birbirinden
ayırt edemezsiniz. Bunlar eskiden kalma hikâyeler artık bugün ki koşullarımızda bugün ki
elimizdeki imkânlarla bu tip renk değişikliklerini beklemiyoruz olmuyor da. Siz caddelerde
böbrek diyalizi yapan insanları birbirinden ayırt edemezsiniz. Geç tanı konan eski olgularımız
var. Onlar öyle bir toprak rengi, sarı bir renk işte bunlar artık dediğim gibi bugün ki
imkânlarımızla beklediğimiz görüntüler değil. Bugün yeterli diyaliz yaptığımız bunun dışında
tedavisini tam düzenlediğimiz böbrek yetmezliği olan insanda böbrekleri çalışan insanla
görüntü olarak ayırt etmeniz mümkün değil. Hatta bazı hastalarımız hastalıklarını gizli
tutarlar. **Evet, böbrek hastası olduklarını söylemeyenlerde oluyor. Olabiliyor
anlayamıyorsunuz da zaten, neden söylemiyorlar zaten meslek kuralları gereği bizde hastamız
geldiği zaman yanında getirdiği kişileri anlarız ki paylaşmaya açıktır. Söylemesine gerek yok
bu insanlar yanımda geldi onlar da benimle ilgili bazı şeyleri duyabilir bize tabi ki işte şu
kişinin durumu nasıl ben onun akrabasıyım gibi telefonla yada başka şekilde irtibata
geçenlerde olur iyi demek dışında başka bir seçeneğimiz olmaz.

**Hasta hakkında dışarıya bilgi verilmemesi çok güzel aslında, hasta ile birebir konuşmak
daha mantıklı. **Bülent Bey, ben size hem bizleri hem okurlarımızı alanınızda
bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bende bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere
teşekkür ediyorum. **Bir başka söyleşimizde yeniden görüşmek dileği ile hoşça kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11548.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Mehmet Adıgüzel Ak Parti'ye Aday Adaylığı
için müracaat etti
Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı'nı yürüten ve geçtiğimiz günlerde istifa eden Mehmet
Adıgüzel AK Parti Milletvekili aday adaylığı için müracaatta bulundu.
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Bir önceki genel seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olan
Mehmet Adı Güzel'in bu müracaatı kabul edilmiş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday
olmuştu. Seçimlerde istenilen oy oranını yakalayamayan Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet
Adıgüzel'i milletvekili olardak meclise gönderemezken, Adıgüzel milletvekili seçilememişti.
Uzun bir süredir Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı'nı sürdüren Mehmet Adıgüzel, bu
görevinden istifa etmişti. Adıgüzel adaylık için Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başvurusunu
yaparak, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile bir süre görüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11549.html
Erişim Tarihi: 15.02.2015

Dünyam Hastanesi de Özgecan'ın öldürülmesini
protesto etti
Türkiye'yi derinden sarsan Özgecan Aslan cinayetini protesto için Dünyam Hastanesi de
üzerine düşen görevi yaptı.
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Özgecan’ın katledilmesine tepki göstererek bugün siyah elbise giyilmesi çağrısına uyan
Dünyam Hastanesi çalışanları, doktor, idarecileri bu korkunç cinayeti protesto etti .Siyah
formalar giyerek ve yakalardaki siyah kurdalelerle Özgecan Aslan için tek yürek oldu. "Bu
cinayetlerin son bulması için var gücümüzle mücadele edeceğiz" diyen Halkla İlişkiler
Direktörü Feyza Yöndem "Özgecan Aslan’a tecavüz edip vahşice katledenlere en ağır cezai
yaptırım uygulansın, kadın cinayetleri durdurulsun" dedi. Sosyal medya için hep birlikte poz
veren ve Türkiye genelinde yapılan eylemlere destek veren sağlık çalışanları "İnsan
haklarının, en temeli olan yaşama hakkının kadınların elinden alınmasını, kadınların tecavüz
ve şiddetten dolayı bu korkunç acıyı bir kez daha yaşamasını istemiyoruz" dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11550.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Hırvatistan fotoğraflarının yer aldığı sergi
törenle açıldı
Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Drazen Hrastic, İl Kültür Turizm Müdürlüğünde
katıldığı konferanssın ardından, Hırvatistan fotoğraflarının yer aldığı sergi düzenlenen törenle
açıldı.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe, Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Drazen Hrastic, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, İl Kültür ve Turizm
Müdürü İsmet Taymuş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü çalışanları katıldı. Programda konuşan Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Drazen Hrastic, “4,5 milyonluk bir ülkeyiz ama 13 milyonun üzerinde turisti
ağırlıyoruz. Hırvatistan’ın doğal güzellikleri ve kültürel mirası bulunuyor. Hırvatistan’ta
çoğunlukta Hristiyan yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 2’si Müslümandır. Biz ülkemizde
Müslümanlar iyi pozisyonlarda bulunmaktadır. İslami fobi gibi bir şey Hırvatistan’da yoktur.
Hırvatistan olarak çok eski bir medeniyete sahibiz ama yeni bir ülkeyiz” diye konuştu. Hrastic
ayrıca, “Esasında NATO ve Avrupa Birliği bizim için büyük bir değer arz ediyor. Hırvatistan
ile Türkiye çok iyi iki dost ülke. Birçok ortak değerleri var. Bizim bu ortak değerlerimiz
birbirimize yardım etmemizi sağlıyor. Hırvatistan’ı NATO’ya girerken en çok Türkiye
destekliyor. Ben de burada Türkiye’yi Avrupa Birliğine girmesi konusunda desteklediğimizi
belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmanın ardından, Hırvatistan
fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11551.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Otomobil kanala uçtu: 5 yaralı
Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği
otomobil kanala uçtu. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erenköy İğdeli Dere Caddesinde meydana gelen trafik
kazasında 38 DV 583 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu otomobil, su dolu kanala uçtu. Otomobil içerisinde yaralı bulunan otomobil sürücüsü
ve 4 yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerine sevk
edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11552.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Recep Alemdar’ın acı günü
Kayseri’nin ünlü müzisyenlerinden Recep
Alemdar’ın annesi Elmas Alemdar vefat
etti.
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Bir süredir İstanbul’da tedavi altında olan 77 yaşındaki Elmas Alemdar sabah saatlerinde
fenalaşarak hayatını kaybederken, cenaze bu gün İstanbul Şirinevler Ulu Camii’nde ikindi
namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Büyükçekmece Mezarlığı’nda
toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11553.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

İntihar girişimi kapalı gişe oynadı
Kayseri’de 11 katlı bir inşaatın 8. Katına çıkan şahıs intihar girişiminde bulunurken
vatandaşlar, otomobillerini park ederek intihar girişimini çekirdek çitleyerek izledi.
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Edinilen bilgiye göre Mimsin Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı
bir inşaatın 8. katında birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İnşaat
alanına gelen polis, M. A. K.’yi (28) indirmeye ikna edemeyince olay yerine itfaiye ve sağlık
ekipleri istendi. Sağlık ekipleri her ihtimale karşı hazır bulunurken, itfaiye ekipleri şahsın
atlayabileceği bölgeye branda açtı. Polisin ikna çabalarına yanıt vermeyen M. A. K., yaklaşık
1 saat sonra dalgınlığından faydalanan polis ekipleri tarafından yakalanarak güvenli bölgeye
alındı. M. A. K., sağlık kontrolü için, hazır bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
VATANDAŞLAR ÇEKİRDEK EŞLİĞİNDE İZLEDİ Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar,
otomobillerini park ederek intihar girişimini izledi. Bazı vatandaşların da polisin şahsı ikna
çalışmalarını çekirdek çitleyerek izlemesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11554.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor
Kayseri'de sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
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Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza bürünürken, sürücüler ve yayalar
yoğun kar yağışında zor anlar yaşadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan
bilgiye göre, kar yağışının Cuma gününe kadar devam etmesinin hava sıcaklığının ise sıfırın
altında 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11555.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Camı kırıp markete girdiler
Kayseri’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, camını kırdıkları marketten hırsızlık yaptı.
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Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşlar, Şehit Miralay
Nazımbey caddesi üzerinde bulunan bir işhanının içerisindeki marketin camlarının kırılmış
olduğunu gördü. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis
ekipleri, kepengin kilitlerinin kırıldıktan sonra marketin camının kırılıp içeri girildiğini
belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, hırsızlığın meydana geldiği markette inceleme yaptı.
Polis ekipleri, markete kim ya da kimler tarafından girildiğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11556.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kayserigaz Ve Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti'nden Bowling Turnuvası
Kayserigaz ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından bowling turnuvası düzenlendi.
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Kyaserigaz tarafından turnuva ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yaptığınız haberler
sayesinde gündemi yakından takip edip, ilimizde ve ülkemizde meydana gelen olaylardan
haberdar olduk. Mesleğiniz gereği, yaptığınız işin ne kadar yorucu ve yıpratıcı olduğunun
Kayserigaz olarak farkındayız. Gündemdeki gelişmelerden her daim bizleri haberdar eden siz
basın mensuplarının az da olsa kendiniz için vakit ayırmaya ihtiyacı olduğunu biliyoruz.
İçinde bulunduğunuz iş stresini ve yoğunluğunu bir nebze olsun unutturabilmek adına, siz
değerli Basın Mensuplarını her yıl gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Kayserigaz Basın Bowling
Turnuvası’na davet eder, sizleri aramızda görmekten onur duyacağımızı bildiririz." ifadesinde
bulunuldu.
Bowling
turnuvası
24
Şubat
2015
tarihinde
yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11557.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kayseri okçuluk takımı ilk meyvesini verdi
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı okçuluk takımının sporcusu olan,
Demir Elmaağaçlı ve Ecem Cansu Coşkun, İzmir Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübüne
transfer oldu. Bu iki sporcu, Kayseri Okçuluk takımının transfer ettiği ilk okçular oldu.
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Takımı sporcularından olan Demir
Elmaağaçlı ve Ecem Cansu Coşkun, Kayseri’de okçuluk sporunun ilk transferleri olarak,
Karşıyaka Belediyesi Okçuluk Takımına transfer oldu. Kayseri’de 5 yılı aşkın süredir devam
eden okçuluk branşında, 4 grupta 100’ü aşkın sporcu yetişti. Yetişen sporcular arasında ilk
transfer teklifinin Ecem ve Demir’e geldiğini söyleyen Takım antrenörü Ramazan Açıkgöz,
"Burada yetişen çok yetenekli sporcularımız oluyor. Hal böyle olunca da büyük kulüplerden
oyuncu istekleri gelmeye başladı. Bu aslında ilimiz içinde çok büyük başarı anlamına geliyor.
Ankara, İzmir, İstanbul kulüplerinde sporcularımız yarışıyor. En son, Demir Elmaağaçlı ve
Ecem Cansu Coşkun’u İzmir Karşıyaka Spor Kulübüne transfer ettik. Bu kayseri içinde büyük
bir övünç kaynağıdır. Milli takımın iskeletini her zaman Kayseri oluşturmuştur” diye konuştu.
Kayseri’de okçuluk takımın ilk meyvelerini verdiğini söyleyen Demir Elmaağaçlı’da,”2002
yılında bu spora başladım. Yaz spor okulları bünyesinde başlamıştım bu spora. İlk başlarda
hobi amaçlı başlamıştım. Daha sonra bu hobiyi aştı. Katıldığım Türkiye Şampiyonalarında
başarı elde ettim. Böylece başarım sayesinde daha çok hırslandım. Daha büyük hedefler
koydum kendime. 2008 yılında gençlerde Dünya ikincisi oldum. Bu başarılardan sonra büyük
kulüplerimiz tekliflerde bulundu. Tabiki hocalarımızın da desteğiyle transfer teklifleri geliyor.
İzmir Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübüne transfer oldum. Başarımdan sonra beni hocamla
konuşarak istediler. Değerlendirdiler bana da teklif çok makul geldi. Kayseri’de daha önce
okçuluk takımında bir transfer olmadı. Ben ilk transfer oldum bu anlamda” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11558.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Türkiye’nin ünlü fizikçileri erü’de buluştu
Erciyes Üniversitesi’nde Doğa Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Fizik
Laboratuvarları kuruluşu için ön çalışma toplantısı Türkiye’nin önde gelen fizikçi bilim
adamlarının katılımıyla yapıldı.
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Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu’nda, Prof. Dr. H.
Fahrettin Keleştemur’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Sabancı Üniversitesi’nden
Rektör Prof. Dr. Nihat Berker ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu
Feyiz, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Bekir Aktaş, Atatürk
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Raşit Turan ve Doç. Dr. Bilge Demirköz, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alphan
Sennaroğlu, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Gencer ve İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nden Prof. Dr. Nejat Bulut katıldı. Toplantıda Doğa Bilimleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nin mimari proje yürütücüsü Dr. Mehmet Doğan, toplantıya katılan
akademisyenlere proje hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumun ardından
toplantıya katılan bilim adamlarının proje hakkında fikirleri ve önerileri alındı. Türkiye’de
ihmal edilen “temel bilimler” alanında Erciyes Üniversitesi’nin yaptığı yatırımları takdir eden
konuk bilim adamları yapılacak olan Fizik Laboratuvarı’nın çalışmalarının Tıp alanında
yoğunlaştırılması gerektiğini önerdiler. Toplantıda, yapılacak Fizik Laboratuvarı için önerilen
diğer çalışma alanları ise; Grafen, Smart Materials, Biosensörler, Quantum Competition ,
Moleküler Motorlar,Solar cell, Nöro-bilim, optik incelemeler, Optoelektronik ve Spintronik
oldu. Gün boyu devam eden toplantıda diğer üniversitelerden gelen misafir akademisyenlere
Erciyes Üniversitesi’nin teknolojik alt yapısı ve hali hazırda bulunan Aşı Geliştirme
Laboratuvarı, Genom ve Kök Hücre Merkezi Laboratuvarları ve Nano Teknoloji Merkezi
Laboratuvarları yapılan gezi ile tanıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11559.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kamu Hastaneleri Birliği yöneticilerinden
evlere hasta ziyareti
Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu sağlık kurumlarından hizmet alanlara yönelik ziyaretler
kapsamında Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet
Gödekmerdan, Genel Sekreterlik ve Hastane Yöneticileri hastaları evlerinde ziyaret etti.
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Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık
hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunu sağlamak ve hasta
memnuniyetini artırmak için sağlık tesislerinde tedavi gören hastaların, sağlık sunumu ve
sağlık sistemi hakkındaki duygu ve düşüncelerinin bilinmesi, sunulan hizmetlerle ilgili
beklentilerin öğrenilmesi amacıyla Genel Sekreterlik ve hastane yöneticileri tarafından
evlerinde ziyaret edildi. Konu ile ilgili bilgi veren Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, “Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde birçok
yenilikler ve düzenlemeler yapıldı ama nitelikli sağlık hizmetinin verilmesi için hastalarımızın
geri bildirimlerine de ihtiyacımız var. Bu doğrultuda, hastanelerimizde yatarak tedavi gören
ameliyat olan, doğum yapan vb. hastalarımız Genel Sekreterlik ve hastane yöneticilerimiz
tarafından evlerinde ziyaret ediliyor. Hastalığı ve tedavi sürecinde karşılaştığı olumlu ve
olumsuz durumlar hakkında bilgiler alınıyor, varsa dilek şikayet ve önerileri talep ediliyor ve
bunlar değerlendirilerek hizmet sunumundaki aksaklıklar tespit ediliyor” dedi. Gödekmerdan,
“Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği olarak şu ana kadar 30 hastamızı evlerinde ziyaret ettik.
Son ziyaretimizi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Süleyman Özbebit
isimli hastamıza yaptık. Hastamız bize hastanemizle ilgili memnuniyetlerini ve taleplerini
iletti. Görüş ve önerilerinin bizler için önemli olduğunu ve gerekli düzenlemenin yapılacağını
kendilerine ifade ettik. Ziyarete Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr.
Ahmet Gödekmerdan, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. İbrahim
Özcan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Derya Ayaydın katıldı. Genel
Sekreterlik yöneticileri olarak her ay en az 10’ar hastamızı evlerinde ziyaret etmeyi
planlıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11560.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Başkan çelik sergi açtı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAYMEK kursiyerlerinden İlmiye
Büyüksimitçi tarafından hazırlanan kişisel resim sergisinin açılışını yaptı.
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve KAYSO Başkanı Mustafa Boydak'ın yanısıra
çok sayıda davetlinin katılımıyla Kayseri Park AVM'de açılan sergide konuşan Başkan Çelik,
KAYMEK'in önemine değinerek, "Evde oturan hanımlarımızı ekran karşısından, sanal
alemden çekip gerçek hayata alalım istiyoruz. Bir şeylerle uğraştıralım, bir alanda kendilerini
geliştirsinler diye düşünüyoruz. KAYMEK kurslarımız bu anlamda yaptığımız önemli
işlerden birisi. İlmiye Hanım da, Allah vergisi yeteneğinin üstüne KAYMEK'ten aldığı
tecrübeyi ekleyince ortaya böyle güzel eserler çıkmış. Bütün hanımlarımıza özellikle tavsiye
ediyorum, mutlaka sanatın bir dalı ile meşgul olsunlar. Resim yapabilerler, müzikle
uğraşabilirler. Bu, hem evlatlarını yetiştirirken çok daha verimli olur hem de zamanlarını boşu
boşuna öldürmemiş olurlar. İlmiye Hanım'a bu güzel eserleri ortaya çıkardığı için teşekkür
ediyorum" dedi. 32 yağlıboya eserin yer aldığı sergi, 18 Şubat Çarşamba günü akşamına
kadar Kayseri Park AVM'de ücretsiz olarak gezilebilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11561.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kayserispor, Galatasaray'ı istiyor
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş’ı eleyen Kayserispor, kupada gözünü
Galatasaray’a dikti. Kulübün basın sözcüsü Rıfat Pehlivan, "Bu taraftar kupada Fenerbahçe ve
Beşiktaş’ı gördü. Gönlümüzden Galatasaray geçiyor. İnşallah Galatasaray kurada bize çıkar"
dedi.
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası ve ligdeki iyi gidişatını
sürdürürken, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kuralarının sonuçlarını heyecanla
bekliyor. Bugün öğlen çekilecek olan kurada, rakip olarak Galatasaray’ın çıkmasını
istediklerini söyleyen basın sözcüsü Rıfat Pehlivan, "Yıllardır taraftarımızı 3 büyükleri
izlemeye alıştırdık. Fenerbahçe'yi konuk ettik. Beşiktaş'ı konuk ettik. Bu taraftar Galatasaray’ı
görmek istiyor. Kurada gönlümüzden Galatasaray geçiyor. Aslanlar gibi tur atlamak
istiyoruz" şeklinde konuştu. “8 OYUNCUSU EKSİK DE OLSA FAVORİ KAYSERİSPOR”
Takımın Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Pehlivan, "Takımda 8

oyuncu eksik. Nobre, Mehmet Eren, Ömer Bayram, Cem Can ve Alper Uludağ kart cezalısı.
Cemil Adıcan, Bobo ve Sereno’nun da sakatlıkları sürüyor. Takımda eksikler olsa da,
Samsunspor maçında favori Kayserispor. Ligde artık kolay maç yok. Bunu herkes fark
edebilir. Manisa maçında zorlandık. Herkes herkesi yenebiliyor. Ligde ciddiyetimizi
bozmadan maçlardan puan almayı hedefliyoruz. Samsunspor maçında çok ciddi eksiklerimiz
var. Kart cezalıları var. Ama bunlar bizim için problem değil. Elimizde çok iyi oyuncularımız
var.
Samsunspor
maçının
favorisi
yine
Kayserispor’dur"
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11562.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kayseri Valiliği Karla Mücadele Ve
Koordinasyon Toplantısı'nda Alınan Kararlar
Açıklandı
Kayseri Valiliği tarafından karla mücadele ve koordinasyon toplantısında alınan kararlar
açıklandı.
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Kayseri Valiliği'nde gerçekleştirilen ve karla mücadelede kurumlar arasındaki
koordinasyonun sağlanması amacıyla yapılan toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı:
"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BÜYÜKŞEHİR HUDUTLARINA DAHİL İLCE
BELEDİYELERİ Kış mevsimi süresince alınacak trafik tedbirlerinde şehir içindeki cadde ve
sokaklarda, tüm mahallelerde meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarına karşı Büyükşehir,
Melikgazi, Kocasinan Belediye Başkanlıkları ellerinde bulunan mevcut karla mücadele
araçları ile kar temizliği ve yol açma çalışmaları yapacaklardır. Ayrıca Büyükşehir
Belediyesince Şehir Merkezinden Hisarcık yolunu takiben Erciyes’e giden yolun tamamı ve
Erciyes Hacılar arasında bulunan ve Karayolları 6.Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı
dışında kalan yol bölümlerinin de kış mevsiminde olumsuz hava şartlarında oluşabilecek kar
ve buzlanmaya karşı kar temizliği ve yol açma çalışmaları yapılacaktır. İL EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI Kış mevsimi süresince Olumsuz hava
koşullarında doğabilecek olumsuzluklara karşı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma
Komutanlığı trafik ekipleri kullanacakları araçlarının kışlık bakamlarını yaptıracak, olumsuz
hava şartlarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri
alacaklardır. KARAYOLLARI 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İl genelinde sorumlu olduğu
Devlet Karayolları ve İl yollarında olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek
durumlarda elindeki karla mücadele araç ekipman ve personelleri ile gerekli çalışmaları
yapacaktır. DSİ 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İl genelinde meydana gelebilecek olumsuz hava
şartlarına karşı resmi hizmetlerde kullandıkları iş makineleri ile ihtiyaç duyulması halinde,
karla mücadele çalışmalarına katılan diğer resmi kurumlara yardımcı olacaklardır. İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Trafik kazaları ve olumsuz hava şartlarına karşı İl merkezinde (1)
Helikopter Ambulans (5) Kar Paletli Ambulans, (1) adet (4) Sedyeli Ambulans, (1) adet
Motosiklet Ambulans, İl Merkezinde (32) Ambulans, İlçelerde (31) Ambulans ve diğer özel
amaçlı ambulanslar olmak üzere toplam (71) ambulans ve 112 acil servis olarak görevli

mevcut personeli ile sağlık hizmeti verecektir. İl Sağlık Müdürlüğü emrindeki ambulansların
yetersiz kaldığı durumlarda ilimizde hizmet veren Özel Hastanelerin ve diğer kuruluşların
ambulanslarından faydalanılması için gerekli koordinasyon sağlanacaktır. İL AFET VE ACİL
DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İl genelinde meydana gelebilecek olumsuz hava koşullarında
ihtiyaç duyulması halinde kurtarma ekibinden faydalanılacaktır. METEOROLOJİ 7.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ Kış mevsimi süresince yağmur, kar yağışı, tipi vb. durumlarda hava tahmin
raporlarını bir gün önceden Karayolları 6.Bölge Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesi,
Melikgazi ve Kocasinan Belediye Başkanlıklarının Karla Mücadele birimlerine, İl Jandarma
Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğüne ve şehir içi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne faks yoluyla bildirecektir.
Ayrıca Pınarbaşı-Göksun yolu dokuz dolambaç geçidi, Pınarbaşı-Gürün yolu Mazı kıran
geçidi, Yeşilhisar-Niğde yolu Araplı geçidi, Kayseri-Sivas yolu Beştepeler geçidi gibi özel
durumlu bölgelerle ilgili hava tahmin raporları kış mevsimi süresince Karayolları 6.Bölge
Müdürlüğüne bildirilecektir. KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.S Kış mevsimi
süresince olumsuz hava şartlarında elektrik ağlarını sürekli kontrol ederek elektrik kesintisine
karşı ivedilikle gerekli önlemleri alacaklardır. ÖZEL KURULUŞLAR Kamuya ait mevcut
araçların yetersiz kaldığı durumlarda ihtiyaç halinde özel ve tüzel kişilere ait çekici, kurtarıcı
ve vinçlerden yararlanılacaktır. HABERLEŞME, DİĞER İLLERLE KOORDİNASYON VE
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR İlimizi diğer illere bağlayan Devlet Karayolları üzerinde
olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek yol kapanma durumlarında; -300-18
kod numaralı Kayseri-Malatya Devlet Karayolu kapanması durumunda, Mimar Sinan
Köprülü kavşağından şehriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü ekiplerince yolun kesilerek bu istikametten gelen sürücülerin Kayseri-Sivas
yolu istikametine yönlendirilerek Bünyan üzerinden Pınarbaşı istikametine 260-11 ve 38-08
kod numaralı İl yolu üzerinden gitmeleri sağlanacaktır. -300-17 kod numaralı KayseriNevşehir yolu (Avanos) Devlet Karayolu kapanması durumunda Boğaz köprüden bu
istikamete gidecek araçların Himmetdede-Kalaba 260-10 kod numaralı Devlet Karayolu
üzerinden gönderilmeleri sağlanacaktır. ¦ -Ankara-Kayseri istikametinden Malatya-Sivas
istikametine gidecek araçlardan, Boğaz köprü istikametini kullanacak olanlar, bu istikamette
olumsuz durum bir olduğunda zorunlu olarak 300-17 kod numaralı Devlet Karayolunun
devamı niteliğinde Kuzey Çevre Yolunu, aynı şekilde Sivas-Malatya istikametinden
gelenlerde Şehir Merkezi istikametine gönderilmeden aynı güzergahı kullanmaları
sağlanacaktır. -260-10 kod numaralı Kayseri-Ankara Devlet Karayolu kapanması durumunda
alternatif güzergah olmadığından bu istikamete gidecek araçlar Şehir Merkezinde
bekletilecektir. Yukarıda belirtilen Devlet Karayollarında alınan tüm tedbirlere rağmen yol
kapanma durumu olması halinde görev verilen kuruluşlarca komşu illere derhal bilgi verilerek
araç göndermemeleri istenecektir. BEKLETİLME NOKTALARI Kayseri otogarı, Pınarbaşı
İlçe Merkezi, Yeşilhisar İlçe Merkezi bekletilme noktaları olarak belirlenmiş olup; Acil ve
hayati durumlarda en yakın İlçe Merkezleri ile akaryakıt istasyonlarında yolcuların
bekletilmeleri sağlanacaktır. SOSYALVE İNSANİ YARDIMLAR Meteoroloji 7.Bölge
Müdürlüğünden alınacak hava tahmin raporlarına bağlı olarak ilgili kolluk görevlileri
sorumluk alanlarında gerek büyük gerekse küçük araçların yolda kalabileceği ihtimaline karşı
riskli bölgelerde kurtarıcı özelliğine haiz araçları uygun bölgelerde bekleteceklerdir. Özellikle
Kayseri ili Merkezi Develi İlçe Merkezini birbirine bağlayan karayolunda daha önceki
yıllarda yaşanan olaylar göz önünde bulundurularak Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve kolluk kuvvetleri sürekli iletişim halinde olacaklardır.
Karla mücadele ve kurtarma faaliyetleri için resmi sivil kuruluşların iş makineleri ve
imkanları topluca görevlendirilmiştir. Yolcuların bekletilme noktalarında sağlık kontrollerinin
yapılması için, bekletilme noktası sorumlularınca yapılacak talep halinde İl Sağlık

Müdürlünce ekip görevlendirilecektir. Kurumların sağlıklı irtibat sağlayabilmeleri için eposta, telefon, faks gibi iletişim araçları sürekli olarak güncellenecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11563.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

"Talas'a desteğimiz sürecek"
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Talas'a desteklerinin bundan önce olduğu gibi devam
edeceğini belirten Başkan Çelik, Talas'ı daha yaşanabilir hale getirmek için ellerinden geleni
yapacaklarını belirtti.
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AK Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost ve beraberindekilerle birlikte yaptığı ziyarette
konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas için hazırladıkları projelere daha
önce de olduğu gibi bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi'nin destek vereceğine inandığını
ifade ederek, "İnşallah Haseki başkanımla başladığımız projeleri Sayın Mustafa Çelik
Başkanımızla takip edeceğiz. Aynı desteği, özveriyi göreceğiz inşallah. Büyükşehir
Belediyemizin de desteğiyle Talas'a farklı bir hava getirmek istiyoruz. Vaat ettiğimiz projeler
var, o projelerin hayata geçmesini Büyükşehirle el ele takip edeceğiz. 2019'un Mart ayına
kadar geceli gündüzlü çalışacağız. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de daha önce başlatılan tüm projelerin arkasında
olacaklarını belirterek, "Bu projeleri tamamlamak üzere çalışacağız. Talas'ın sorunlarına iyi
biliyoruz. Talas'ı daha yaşanabilir hale getirmek için işin bir ucundan siz, bir ucundan biz
tutacağız. Talas'a desteğimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek.
Yürüyen projeler zaten devam edecek, onun üstüne getireceğiniz projelerin de destekçisi
olacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11564.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kto Meclis Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tobb'da
Düzenlenen Eğitim Programına Katıldı
Kayseri Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve beraberindeki
yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen eğitim
programına katıldı.
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İlk gün TOBB’da gerçekleşen eğitim programında, Kayseri Ticaret Odası’nın 40’a yakın
Meclis ve Yönetim Kurulu üyesi yer aldı. İlk gün eğitim programı kapsamında Merkez
Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından ‘Döviz Kurları, Faiz, Borsa’ konulu eğitim
verildi. Aynı gün devam eden programda Mücahit Sarıtaş tarafından TOBB'un Kurumsal
Yapısı ve TOBB'un İştirakleri başlıklarında eğitimler gerçekleştirildi. İlk günün son
programında ise Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Türkiye Ekonomisindeki Dönüşüm
ve TEPAV konuları işlendi. TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci
gün programında; Türk Dış Politikasının Bugünü ve Geleceği’, ‘Etkili Yönetim Becerileri’,
‘Etkili İletişim Becerileri’, ‘Protokol Kuralları’, ‘E-Ticaret ve Sosyal Medya Yönetimi’,
‘Finansal Yönetim, İşletme ve Yönetim Fonksiyonları’ başlıklarında kişisel gelişim
seminerleri gerçekleştirildi. Şefik Ergönül tarafından verilen İhracatta 5N1K konulu eğitim
ardından son gün programı Ahmet Şerif İzgören’in verdiği kişisel gelişim semineri ile sona
erdi. Eğitim programının Meclis üyeleri için çok faydalı olduğunu belirten Başkan Mahmut
Hiçyılmaz, bu tür eğitimlerin Kayseri Ticaret Odası’nda da gerçekleştirildiğini ve bundan
sonraki süreçte de sürdürüleceğini söyledi. Hiçyılmaz, TOBB tarafından düzenlenen eğitim
programının önemli konuları içerdiğini ve KTO Meclis üyeleri ve yönetim kurulu olarak,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiklerini de
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11565.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Medeni Kanun İle Birlikte Kadınlar Güç
Kazandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gonca Yelda Orhan,
"Madeni Kanunun kabulünden bu yana geçen süre içerisinde kadınlar, kazanılmış haklarını
daha ileriye taşıma mücadelesini hep sürdürmüşler, kadın birlikteliği ve gücü ile de ciddi
kazanımlar elde etmişlerdir" dedi.
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Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Kayseri İl Başkanlığı Kadın
Kolları Başkan Yardımcısı Gonca Yelda Orhan, Medeni Kanuna sahip çıktıklarını söyledi.
Orhan, "Medeni Kanunlar, insanların doğumundan ölümüne kadar tüm yaşam faaliyetlerini
düzenleyen kanunlardır. Sosyal hayatta kişilerin birbirleriyle kurduğu ilişkilerin büyük bir
kısmı medeni hukuk içinde yer almakta ve medeni hukuk tarafından düzenlenmektedir. Bir
toplumun kişilere verdiği değeri anlamak için Medeni Kanuna bakmak yeterlidir. Medeni
Kanun 17 Şubat 1926'da yürürlüğe girmiştir. Türk Medeni Kanunu eski hukuk sisteminden
tamamen farklı, çağdaş, laik ve yepyeni bir düzenleme ve anlayış getirmiştir. Medeni
Kanunu'n en belirgin yanı kişisel hak ve özgürlüklere kattığı anlamdır. Dönemin koşulları göz
önüne alındığında, kadınlar açısından taşıdığı değer en önemli özelliğidir. Devrimci, laik ve
demokratik yapısı ile kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesine sunduğu katkı çok
önemlidir" ifadelerini kullandı. Orhan ayrıca, "Medeni Kanunun kabulünden bu yana geçen
süre içerisinde kadınlar, kazanılmış haklarını daha ileriye taşıma mücadelesini hep
sürdürmüşler, kadın birlikteliği ve gücü ile de ciddi kazanımlar elde etmişlerdir. Bugün
geldiğimiz noktada ise kadın erkek eşitliğine inanmayan, kadın bedeni ve yaşamı üzerinde
tahakküm kuran, kadınları toplumsal hayattan uzaklaştıran bir ideolojik saldırı ile karşı
karşıyayız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11566.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kayserispor, Medicana Sivasspor ile rakip oldu
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Medicana
Sivasspor ile rakip oldu. Kulübün basın sözcüsü Rıfat Pehlivan, "Sivasspor’u eleyip yarı
finalde Galatasaray ile karşılaşmak istiyoruz" dedi.
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Adaletli bir kura çekimi olduğunu ifade eden Pehlivan, "Güzel bir kura çekimi oldu. Biz
Galatasaray’ı istiyorduk fakat Sivasspor çıktı. Finalde Galatasaray’ı istiyoruz. Hedefimiz
Sivasspor’u eleyerek yarı finale çıkmak. Futbolseverler için zevkli iki maç olacak" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11567.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

İL Müftülüğü personeline proje geliştirme ve
etüt semineri verildi
Kayseri İl Müftülüğünün talebi üzerine 16-18 Şubat 2015 tarihleri arasında 3 günlük süre ile
Kayseri Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü tarafından İl Müftülüğü, Melikgazi,
Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçe Müftülüğü, Aile ve Dini
Rehberlik Bürosu personeline “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" semineri verildi.
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Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personelinin özellikle Proje Döngüsü Yönetimi, Durum,
Paydaş, Sorun, Hedef ve Strateji analizleri konusunda, Mantıksal Çerçeve Analizi, Faaliyet
Planı Hazırlanması, Bütçe Hazırlanması ve Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme konularında
bilgi becerilerinin artması amaçlandı. Seminerin açılışında İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, İl Sosyal
Etüt Proje İl Müdürü Mehmet Bozkurt, İl Müftü Yardımcıları Galip Koçer, Mahmut
Taşyapan, Atıf Akşit, Salih Sezik ve İl Sosyal Etüt Proje Şefi Mustafa Yıldız hazır bulundu.
Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, ilk projenin Kâbe projesi
olduğunu, Kâbe’nin inşaatını tamamlayarak ilk projeyi uygulayanında Hz. İbrahim olduğunu
söyledi. İl Sosyal Etüt Proje İl Müdürü Mehmet Bozkurt katılımcılara İl Sosyal Etüt Proje
Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi verdi. Semineri İl Sosyal Etüt Proje İl Müdürlüğü Şefi
Mustafa Yıldız verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11568.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Melikgazi heryerde, kapalı yol yok
Dün akşam kar ile mücadele çalışmalarını yerinde denetleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç, belediye olarak karla mücadele çalışmaları için ekiplerin 3 vardiya
halinde 24 saat görev başında olduğunu söyledi.
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3 vardiya halinde 24 saat çalışmalar devam etmektedir. Kayserinin en büyük ilçesi Melikgazi
de ulaşıma kapalı yolun söz konusu olmadığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ”Bağ

ve sayfiye yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgemizdeki ana yollar, ana arteller ve
ara yollar tamamı ile trafiğe açılmış durumdadır. 3 vardiya halinde 24 saat çalışmalar devam
etmektedir. Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezine çıkış ve iniş konusunda da her hangi bir
sıkıntı bulunmamaktadır. Battalgazi, Hisarcık, Kıranardı, Turan ve Gesi ile Mimarsinan gibi
eğimli yollarda sürekli tuzlama çalışması yapıldı. Vatandaşlarımızda kar ile ilgili her hangi bir
sıkıntı duydukları takdirde, belediyemize müracaat edebilirler” dedi. Okul ve otobüs
güzergahları ile eğimli yollar Battalgazi Bulvarı, Erciyes Caddesi gibi eğimli yollarda greyder
ile tuz serpme araçları bulundurduklarını, ekiplerin özellikle okul yolları ile belediye otobüs
güzergâhlarında hem kar temizleme hem de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması
gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin muhtelif
semtlerindeki kar çalışmaların buzlanmaya karşın devam ettiğini kaydetti. Sonbaharda ayında
planlama yapıldı Kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile Kasım ayında
planlama yapıldığını belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiraladıklarını ifade
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıda da bulunmayı da
ihmal etmedi ve özellikle kaldırım kenarlarına rastgele park edilen araçların kar temizleme
çalışmalarına
engel
olduğunu
sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11569.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Develi'de öğrencilere siber suçlar konusunda
seminer verildi
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Dersimiz Emniyet Projesi' kapsamında Develi Kültür
Merkezinde Yaklaşık 700 öğrenciye Siber Suçlar hakkında bilgi verdi.
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Develi İlçe Emnyet Müdürü Ahmet Sert, "Teknoloji günümüzün olmazsa olmazıdır.
Teknolojiyi kullanmayan insan cahildir cahil kalır. Bir çok ülkede tekneloji bilim ve üretim
için kullanılırken günümüz Türkiyesinde bu tekneloji çoğunlukla sosyal paylaşım sitelerinde
kullanılmakta. Bu tekneloji bilinçsiz bir şekilde kullanıldığından halkımız ağır bedeller
ödemekte bunun önüne geçmek için devletimiz halkını düşünüyor halkı bilgilendirmek için
projeler üretiyor programlar düzenliyor" dedi. Kayseri İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü'nde görevli Muzaffer Kılınç, "Teknoloji mağduru olmamak için internet
bankacılığına güvenilir yerden girmek ve özellikle internet cafeleri kullanmamak lazımdır.
Bankalardan gönderilmiş gibi gözüken acil, önemli ibareli maillerde kişisel bilgilerinizi asla
güncellemeyiniz. İnternet üzerinden yapacağınız alış veriş işlemlerinde mutlaka sanal kart
kullanınız ve güvenilir sitelerden alış veriş yapınız.

Hesap ekstralarınızı mutlaka kontrol ediniz, belirlediğiniz limitler üzerindeki işlemler için
bankanızla görüşerek SMS bilgilendirmes talep ediniz" diyerek öğrencilere bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11570.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Özhaseki ulusal gündemde
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Mehmet
Özhaseki, ulusal basının da gündeminde. Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat,
Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Serpil Yılmaz ve Akşam Gazetesi Köşe Yazarı Funda Özkan
bugünkü köşe yazılarında Mehmet Özhaseki’yi anlattı.
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Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mehmet Özhaseki’nin Kayseri için yaptıkları ulusal
basında da geniş yer bulmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat,
bugünkü yazısının tamamını Özhaseki’ye ayırdı. Yavuz Donat, ‘Mehmet Özhaseki, Paraşütle
Gelmiyor, Kural, İş Bilenin, Altın Kural , Halktan Kopma, 2011’de Ne Olmuştu?, Kayserili
İşte Bu, Kefili Geçmişi’ başlıklarıyla Mehmet Özhaseki’yi anlattı. Yazısında Özhaseki’nin
Kayseri’de yaptıklarından bahseden Yavuz Donat, ‘İktidar partisi eğer onu ‘Kayseri'den
Ankara'ya, Belediye'den Parlamento'ya kaydırıyorsa boşuna değil’ ifadelerini kullandı.
Özhaseki’nin halktan kopmadığını da vurgulayan Donat, Başkanın sırça köşkte değil daima
halkın içinde olduğunu ve bu nedenle halkın güvenini kazandığını belirtti. Yazısında Mehmet
Özhaseki’nin yatırımlar yaparken uyguladığı formüllerden de bahseden ve bu formüllerle
büyük projeleri belediyeye yük getirmeden hayata geçirdiğini dile getiren Yavuz Donat şu
ifadeleri kullandı; “Üniversitede hukuk okudu; ama o bir tüccar çocuğu. Hesabını iyi biliyor.
Stat yaptı, yanında pek çok spor tesisi var. Formül üretti, belediyeden tek kuruş çıkmadı.
Otobüs terminali yaptı, aynı şekilde para ödemedi. Raylı sistem yaptı. 70 araç, 35 kilometre.
Borçsuz bitirildi. Şehrin su sorununa köklü çözüm buldu. Yamula Barajı Yap İşlet Devret
modeliyle gerçekleşti. Erciyes Dağını turizme açtı. Kaynak Belediyeden. 150 milyon avro
harcadı. Sonra dağda 23 otel yeri sattı. Otel inşaatları sürüyor. Elektrik şirketi para basıyor.
Şirketin çoğunluğu Belediyenin. Bu hisse en az 200 milyon lira. İş bilenin kılıç kuşananın
misali. Özhaseki işini biliyor.” Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Serpil Yılmaz da bugünkü
köşesini Mehmet Özhaseki ve Erciyes’e ayırdı. ‘Erciyes’e Turist Yağacak’ başlıklı yazısında
Özhaseki’nin Ankara yolunda olduğunu dile getiren Serpil Yılmaz şu ifadeleri kullandı;
“Mehmet Özhaseki mevcut belediye başkanları içinde AK Parti’nin milletvekilliği adaylık
başvurusuna izin verdiği tek isim. Özhaseki, son 21 yılını özetliyor: ‘Geçen dönem AK Parti
milletvekilliğine önerildiğimde, CHP dosyalarının yargıda sonuçlanmasını beklemek
istediğimi söylemiştim. Şimdi hazırım.’ Özhaseki’nin ilk Ankara teması Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun daveti üzerine katıldığı ‘imar artışları’ toplantısı olmuş. Yerel yönetimler ve

şehircilik alanlarındaki birikiminin, bakanlık yolunu açması sürpriz olmaz. Özhaseki, Erciyes
dağının mülkiyetini Hazine’den devraldı. 13 şirkete 21 otel parselini ihale ile sattı. Yapımı
süren tesisler arasında Suudi Arabistan şirketi Marmara Grubu’nun da 3 oteli bulunuyor…
Tüm oteller bittiğinde Erciyes’in 800 olan yatak kapasitesi 6 bin adete çıkacak. Yılda 2,5
milyon turist çeken Kapadokya tur paketleri ile entegre hale dönüşecek olan ‘Erciyes Kış
Sporları ve Turizm Merkezi’ projesinin tamamlanması halinde, kente 10-15 milyon turist
bekleniyor.” Bugünkü yazısını Mehmet Özhaseki’ye ayıran bir başka köşe yazarı da Akşam
Gazetesi Köşe Yazarı Funda Özkan oldu. Özhaseki’nin Erciyes’e yapmış olduğu
yatırımlardan bahseden Özkan yazısında şu ifadeleri kullandı; “Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’nin projesinden ağızbirliği etmişçesine herkes ‘Müthiş’ diye
bahsediyor. Uludağ’daki keşkemeş, yetki karmaşası veya birçok dağdaki gibi ‘can güvenliği’
sorunu Erciyes’te yok. Şehirden belediye otobüsleri seferi varmış. Dağ havası almak için özel
arabayla para harcamaya da gerek yok. Kayseri’nin yatırımları da karşılık buluyor ki, kayak
kamuoyu oluşturma amacıyla farklı organizasyonları Türkiye’ye getirmeye çalışan Türkiye
Kayak Federasyonu, Uluslararası Kayak Federasyonu ile birlikte ‘Snowboard Avrupa Kupası’
yarışmasını Erciyes’te düzenledi. Yerel yöneticiler arasında Meclis yolu açılan tek siyasetçi
olan Mehmet Özhaseki’nin projesini meslektaşlar ‘Davos’ ile karşılaştırıyor. Başkan
Özhaseki’ye göre Erciyes’teki proje tamamlandığında, Davos küçük kalacak. Bugüne kadar
157 milyon euro harcanmış. 21 otel yeri satılmış, tamamlandığında 6 bin yatak kapasitesi
olacak. Bir not daha: Ankara yolu açılan Mehmet Özhaseki’ye yeni yolundaki hedeflerini,
beklentilerini sormamak olmaz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkanlığından ayrılıp,
seçimlere hazırlanmaya başlayan Mehmet Özhaseki’nin kabinede yer alacağı konuşulurken, o
sadece ‘Ne iş verirlerse, onu yaparım’ diyor.” Köşe yazarlarının yanı sıra bugün birçok
gazetede Erciyes’e yapılan yatırımlardan ve bu yatırımların mimarı olan Mehmet
Özhaseki’den bahsedildi. Mehmet Özhaseki yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarla Kayseri’yi
ulusal gündeme taşıdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11571.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Develi Seyrani Eğitim Kampüsüne Yapılacak 5.
Eğitim Bloğunun Protokolü İmzalandı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Develi Seyrani Kampüs alanına yapılacak olan 5. Eğitim
Bloğunun protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Protokol töreninde konuşan ERÜ Rektörü
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, eğitimin önemine değinerek, “Tabi eğitimsiz bir toplumdan
maalesef vahşetler, çirkin hadiseler ortaya çıkabiliyor. Bunlarında temelde eğitimle ilgili
olduğunu düşünüyoruz” dedi.
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Düzenlenen törene, Erciyes Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Develi
Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, hayırseverler Muzaffer
Aksu, Mustafa Aksu ve Develili yatırımcılar katıldı. Protokol töreninde konuşan Erciyes
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Biliyorsunuz Erciyes Üniversitesinin

temel görevlerinden birisi eğitimin çevreye de yayılmasıdır. Türkiye hala şehirleşme
problemini halledemedi. Sürekli göç yaşıyoruz. Köyden kasabalara, kasabalardan şehirlere
göçler oluyor. Bu da tabi bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bir sosyokültürel
problemler ortaya çıkıyor. Hayat tarzı değişiklikleri ile birçok insan karşı karşıya kalıyor. Bu
göçlerin temel sebebi iş problemi, yatırımların yeteri kadar olmaması, üniversite gibi eğitim
kurumlarının yetersizliği göçlerin sebeplerinden birisi de budur. Gençlerimizin
çalışabilecekleri yatırımlar yapılmış olsa, öğrencilerimiz okuyabilecekleri okulları bulabilseler
sanıyorum birçok insanımızın geçici olarak bulundukları yeri kaybetmeleri, topraklarını
kaybetmeleri gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaklar. Bu bakımdan yapılan işleri çok
önemsemek gerekiyor” ifadelerini kullandı. Keleştemur ayrıca, “İnsanlığın önemli
problemlerinden birisi eğitim problemi. Eğitimi gelişmiş ülkelere baktığınız zaman eğitim
düzeyinin yüksek olduğunu görürsünüz. Bazı ülkelerde üniversite mezunu olma oranı yüzde
95’in üzerinde bulunuyor. Gelişmişlik ile eğitim düzeyi arasında çok yakın bir ilişki var.
Ülkemizin eğitim düzeyini yükseltmemiz gerekiyor. Bunu dengeli bir şekilde yükseltmek
gerekiyor. Sadece şehir merkezilerinde büyük merkezlerde eğitim kurumları kurarak ülkenin
genel eğitim düzeyini yükseltemezsiniz. Tabi eğitimsiz bir toplumdan da maalesef vahşetler,
çirkin hadiseler ortaya çıkabiliyor. Bunlarında temelde eğitimle ilgili olduğunu düşünüyoruz.
Eğitilmiş toplumlarda bu tür olayların daha az olacağını tahmin edebilirsiniz” diye konuştu.
Hayırsever Muzaffer Aksu ise, “Sağolsun bizim hemşerilerimiz çok özverilidir. Develimize
herşey layıktır. İnşallah bundan sonra da devamını bekliyoruz. Bu açıdan hayırlı olmasını
diliyorum” ifadelerini kullandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bizim ilçemiz için
gurur verici bir durum. Yine tarihi günlerden birisini yaşıyoruz. İnşallah Seyrani Üniversitesi
bir bloğuna daha kavuşacak. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu. Develi Kaymakamı Enver Ünlü de, “Bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. 5. Bloğumuzun
protokol törenini yapıyoruz. İnşallah bu bloğun inşaatını bitirip kurdelesini kesmek de nasip
olur. İnşallah Seyrani Kampüsünü layık oluğu yere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11572.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Ak Kadınlar Özgecan için bir araya geldi
AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları tüm teşkilatları ve kadın belediye meclis üyeleri ile il
binasında bir araya gelerek, Mersin'de meydana gelen olayı şiddetle kınadı.
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İl binasında tüm teşkilatlar adına bir açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı
Sevilay İlkentapar, şunları söyledi; "Ak Parti İl Yönetimimiz , İl Kadın Kolları Yönetimimiz,
İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız, Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte bugün burada,
Özgecan ve bu şekilde şiddete ve vahşete uğrayan tüm kadınlarımızın acısını yürekten
hissediyoruz. Şiddet ve nefretle kınıyoruz. Kederli aileye başsağlığı diliyoruz. Hükümetimiz
ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun çıkartmıştır.

Bu konunun çözümlenmesinde kanunlar çok önemlidir. Lakin zihniyetlerin değişmesi zaman
almaktadır. Vahşeti gerçekleştirenlerin bedelini çok ağır ödeyeceklerine inancımız tamdır.
Büyük Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlerken bu ve bunun gibi elim olayların
tekrarının olmaması en büyük dileğimizdir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11573.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kayserispor'un Önceki Yönetimine Beraat
Kayserispor'un önceki yöneticileri hakkında 'Dernekler Yasasına Muhalefet' ile ilgili olarak
görülen davada beraat kararı çıktı.
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Yaklaşık iki yıldır süren davanın son celsesi bu gün 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Verilen beraat kararı ile ilgili olarak konuşan Basın SÖzcüsü Rıfat Pehlivan, "Bu günkü
davada kulübün önceki başkan ve yönetimi hakkında beraat kararı verildi. Yaklaşık iki yıldır
süren uzun bir soruşturma ve kovuşturma sonrasında mahkeme herhangi bir suç unsuruna
rastlanmadığı gerekçesiyle bu kararı verdi" diye konuştu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11574.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

MHP İl Başkanı Baki Ersoy'dan Mustafa
Elitaş'a tepki
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, yaptığı açıklamasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri
Milletvekili Mustafa Elitaş'a tepki gösterdi.
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"AKP hangi politikalarda sıkışsa Mustafa Elitaş piyasaya çıkmaktadır. Mustafa Elitaş’ı
biliyorsunuz 1980 öncesi sol kimlikli, 1980 sonrası da sırasıyla Anavatan, Refah ve son olarak
da AKP’de yerini aldı. Mustafa Elitaş’ın gençliği de, yaşlılığı da siyasi ve ideolojik kimlik
bunalımında geçmektedir" diyen MHP İl Başkanı Ersoy, "Kimlik bunalımı yaşayan Mustafa
Elitaş’ın kendince tutarlı tek davranışı MHP’ye saldırılarını hiç aksatmamasıdır. Mustafa

Elitaş, Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceğini ve AKP’nin iktidarını korumak adına çıkarılmak
istenen ‘İç Güvenlik Yasa Tasarısı'nı bahane ederek yine MHP’ye iftira atarak saldırmıştır"
diye konuştu. Açıklamasında Mehmet Özhaseki'yi de eleştiren Baki Ersoy, "MHP Kayseri İl
Teşkilatı olarak yeni bir heyecan, yeni bir solukla yolumuza koyulduk. Bu yolda en büyük
manevi gücümüz davamıza inancımız ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’den aldığımız güven
duygusu ve hayır duası olmuştur. Bilge Lider, bize iktidar yolunu hedef olarak göstermiştir,
bizlerde bu hedefe en büyük desteği Kayseri’den verme inancı ve azmindeyiz. Kayseri’de
yıkılması gereken bir saltanat vardır. Bu saltanatı yıkmak için nefesimiz muhataplarımızın
ensesinde olacaktır. AKP’nin ve yıllardır şahsı etrafında saltanat kuran geçtiğimiz günlerde de
milletvekili adayı olması için AKP içinde özel izin çıkarılan Mehmet Özhaseki bu
muhatapların başında gelmektedir. Biz adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, yolsuzlukların
farkında olarak hepsinin takipçisi olacağız. Gün gelecek bunların hesabını teker teker
soracağız. MHP’nin ideolojik varlığı, saltanatları yok etmek üzerine kurulmuştur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11575.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Sarıoğlan'da 80 yaşındaki kadın ölü olarak
bulundu
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 80 yaşındaki kadın kaldığı binanın yanında ölü olarak
bulundu.
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Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Güzelyazı Mahallesi'nde 80 yaşındaki S.Ü.'nün
kaldığı binanın yanında ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma
sonrasında S.Ü.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken,
Cumhuriyet Savılığı tarafından olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11576.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

İlçe Müftülüğü’ne bina tahsisi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak sağlık,
eğitim, emniyet ve spor hizmetlerine olduğu gibi müftülüğün gerçekleştireceği hizmetlere de
destek ve yardımcı olduklarını bu amaç ile bina tahsis ettiklerini söyledi.
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Gürpınar Mahallesine… Toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından Melikgazi Belediyesi
olarak gereken hassasiyet ve önem gösterildiğini bu amaç ile Melikgazi İlçe Müftülüğüne
sunduklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şimdi de Gürpınar Mahallesinde
belediyeye ait binayı tahsis ettiklerini kaydetti. Birlik ve beraberlik için dayanışmaya ve
barışa önem veriyoruz… Belediye olarak Melikgazi halkının sağlığı için 112 acil servis binası
tahsis ettikleri, eğitime verilen öneme istinaden okul binası yaptıklarını hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. Melikgazi halkının
sağlığı, eğitimi, spor imkânları, bizim için önemli, bunun için bu bizim işimiz değil
diyemeyiz. Bu açından Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Şimdi de
gelişen ve büyüyen buna paralel olarak nüfusu da artan Gürpınar Mahallesine Melikgazi İlçe
Müftülüğünün daha etkin ve seri hizmet verebilmesi için bina tahsis ettik. Bu açıdan kamu
düzeni ve güvenliği önem arz etmektedir ” dedi. Bununla sınırlı kalmayacak … Kamu kurum
ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da Melikgazi’ye hizmet
olarak yansıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime, sağlığa ve emniyete
verilen
hizmet
ve
desteklerin
devam
edeceğini
sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11577.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Acil Ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi'nde
Çalışan Sağlık Personeline İş Güvenliği
Semineri Verildi
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesine Bağlı çalışan
personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.
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15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
uyarınca 16/02/2015 tarihinde Kayseri Geriatri Merkezi Konferans Salonunda İl Sağlık
Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Acil ve
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesine Bağlı çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği
Mevzuatı Eğitimi verildi. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durumlar, İletişim, İşyeri tertip
ve düzeni, Mobbing konularında İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin düzenlemiş olduğu
eğitimleri A Sınıfı iş güvenliği uzmanı Ali Tunç, İşyeri Hekimi Dr. Halit Sipahioğlu,
Psikoloğumuz Recep Yarmalı, Avukatlarımız Serkan Demirkaya ve Reşat Kara tarafından
gerçekleştirildi.
Eğitim
sonunda
başarılı
personele
sertifikaları
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11578.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Başkan Öztürk’ün eğitime desteği devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülke çapında başlattığı ihtiyaç odaklı 4-6 yaş gurubuna ait
öğretim programı kapsamında Yahyalı Müftülüğü, Yahyalı Belediyesi’nin de desteği ile Ayşe
Koyuncu Kur'an Kursu bünyesinde kreş açtı.
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Temel dini bilgiler, oyun programları, elif ba eğitimi verilecek olan kreşin açılış törenine
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Müftü
Vekili Kazım Kömürcü ve Kur'an Kursunda eğitim gören bayanlar katıldı. Kreşin açılış
töreninde konuşma yapan Başkan Esat Öztürk 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an-ı Kerimi,
dini dersleri ve ilmihal derslerini öğretme adına böyle bir yerin olmasına inandıkları için,
buranın açılması için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti. Başkan Öztürk “ Kuran
Kursumuzu önceki ziyaretimizde sizlerle de görüşerek, 4-6 yaş grubundaki çocuklarımızın
hem oynaması hem de Kuran derslerini, dini dersleri ve ilmihal derslerini öğretme adına,
böyle bir kreşi, sizin de arzunuzla ilçemize kazandırdık. Sağ olsun ilçe kaymakamımız
yakınlıklarını sıcaklıklarını bizlerden hiç esirgemediler. Kendilerine ben teşekkür ediyorum.
Biz Kaymakamımızla birlikte sizleri ziyaret etmeye geldik. Yavrularımızı Allah bağışlasın her
türlü kötülüklerden Rabbim korusun. Ben sizleri tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz ’in
buyurduğu gibi “ Sizin hayırlınız Kuran-ı öğrenen ve öğretendir” buyuruyor. Hamd olsun o
şefaate o güzelliğe siz talipsiniz. Bizim zamanımızda bu imkânlar yoktu. Belki annelerinizin,
babalarınızın zamanında da yoktu. Hamd olsun her şey güzelleşiyor, gelişiyor. Çağımız da
gerekli olan bu türlü tesisleri, biz sizlere sunuyoruz. İnşaalah çocuklarımız Kuran sevgisiyle,
Peygamber sevgisiyle, vatan, millet, bayrak sevgisiyle yetişecek. Ben şuan bir ayet, bir hadis
ezberlemeye kalkıyorum inanın ezberleyemiyorum. 4-6 yaş grubu önemli bir yaş grubu. Bu
yaşlar ne verilirse alınabilecek yaşlar. Pedagojik olarak öyle olduğunu biliyorum. Ben güle
güle kullansınlar, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu. Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen ise, "10 küsür senedir kaymakamlık yapıyorum. Hep böyle bir yer
hayal etmiştik. Camilerde Kur'an kursu ve okul öncesi eğitim çalışmalarının bir bütün halinde
devam etmesini arzu etmiştik" diyerek şunları söyledi: "Çünkü yetişkinlerin yan tarafta eğitim
alırken , çocuklarında burada kişiliklerinin geliştiği bir dönemde bazı değerleri kazanmaları
çok önemli. Bugün ülkemizde herkesin konuştuğu bazı üzücü olaylar yaşıyoruz. Bununla
mücadele etmek, bunlarla karşılaşmamak için, çocukların eğitimi bu yaşlarda başlıyor. Bu
kurumların mutlaka olması gerekiyor. Bugün de ben yıllardır hayal ettiğim tablonun
gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Hayırsever işadamımız binayı yapmış,
Müftülüğümüz Kur'an Kursunu açmış, sağ olsun Belediyemiz de çocuklarımız için bu sıcacık
mekânı hazırlamış. Tabi bu mekâna da, velilerin güvenerek çocuklarını göndermiş olması çok
güzel. Ben Hoca Hanımlara teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.
Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz herşeyimiz. Onlara toplumda yaşamanın da güzel ahlaklı
olmanında kurallarını öğretmemiz gerekiyor. Bizim zamanımızda böyle imlanlar yoktu. Ne
kadar güzel, ne mutlu bize. İlçemize hayırlı uğurlu olsun emeği geçen herkesten Allah razı
olsun, teşekkür ediyorum.” Yahyalı İlçe Müftü Vekili Kazım Kömürcü’ de kreşin açılması

konusunda kendilerine her türlü desteği veren Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11579.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Güçlü yürüyüş için buradayım
Türkiye Elektrik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek AK Parti’den
Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Münib Karakılıç: “Kadim Selçuku şehri
Kayserimizin yedisinden yetmişine, erkeğiyle, kadınıyla, el ele, yürek yüreğe aydınlık
yarınların, bugünkü güçlü yürüyüş için buradayım” dedi.

17 Şubat 2015 Salı 16:26

TETAŞ (Türkiye Elektrik ve Ticaret A.Ş.) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu
Başkanlığı’ndan istifa ederek AK Parti’den Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan
Münib Karakılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.
“NATO’da 10 yıl görev aldım” Karakılıç, geçtiğimiz hafta istifa ettiğini hatırlatarak ‘böyle
kutsal bir yola niyetlendiğimizi duyurmuştuk” dedi. Kayseri’de doğup, büyüdüğünü kaydeden
Karakılıç: “Peygamber ocağı olarak kabullendiğimiz Silahlı Kuvvetlerde, güzide şehir
Kayseri de dahil 20 yıl bir ten kadar içselleştirdiğimiz üniformamızı gururla taşıyıp ibadet
aşkıyla çalıştım. Büyük başarılara imza attık. Ancak baskıcı ve kendisinden başkasına yaşam
hakkı tanımayan, halkı ve hakkı hiçe sayan zihniyetin hakkı ve milletini, bizi, peygamber
ocağından, değerlerimizden, inançlarımızdan, kişiliğimizden uzaklaştırmaya zorlamasıyla
ayrılarak uluslararası arenada Türkiye’nin bir evladı olarak sınavlarını kazanarak girdiğim
NATO’da uluslararası sivil kadroda Brüksel’de 10 yıl görev yaptım. Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Başkanlığını gururla yürüttüğüm net satış rakamlarıyla Türkiye’nin 3.’ncü
büyük şirketi Türkiye Elektrik ve Ticaret A.Ş.’den seçimlere iştirak etmek üzere ayrılarak
ulusal ve uluslararası alanda edindiğimiz bilgi, tecrübe ve kazanımlarla şimdi hakka ve halka,
Kayseri’ye hizmet için talip oldum” ifadelerini kullandı. “Güçlü Yürüyüş için buradayım”
Yeni, lider ve güçlü Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, lideri ve yönlendiricisi Recep Tayyip
Erdoğan’nın ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yanında yer alarak her türlü
saldırıya karşı birlikte zorluklara göğüs germek ve mücadele etmek için aday adayı olduğunu
söyleyen Karakılıç: “Tarafımızı bir kez daha belli ve ilan etmek; hiç değiştirmedim
çizgimden, davamızı satmadan, tereddüt göstermeden; zorluklar, dayatmalar ya da menfaat
tekliflerine karşı yalpalanmadan, zafiyet göstermeden, dimdik ve kararlılıkla çalışmak ve bu
asil ve kutsal mücadelenin içinde yer almak üzere; ilahi emrin hilafına kaymadıkça nihai zafer
ve başarının bizimle olacağına olan tecrübe, şuur ve idrak ile; İslam coğrafyası üzerinde
umudun ve istikbalin kaynağı olarak görülen Türkiye üzerinden yürütülmekte olan ve
merkezine sadece Türkiye’nin değil tüm İslam Aleminin ümidi olarak gördüğü Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı AK kadroları hedef alan; çok uluslu, çok derin
ve sinsi alçakça planlanan ve uygulamaya konulan, karşı karşıya kaldığımız komplo ve
girişimlere karşı; Bu tarihi ve insani sorumluluğun Türkiye’de ve doğduğu, büyüdüğüm,

kişiliğimin geliştiği, evladı olduğum ve hiç kopmadığım Kayseri’de bu önemli nöbeti
devralmak, Kayserimize ve milletimize hizmet etmek için buradayım. Halka hizmet, Hakk’a
hizmettir düsturundan hareketle, Kadim Selçuku şehri Kayserimizin yedisinden yetmişine,
erkeğiyle, kadınıyla, el ele, yürek yüreğe aydınlık yarınların, bugünkü güçlü yürüyüş için
buradayım” şeklinde konuştu. Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11580.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'ten Vali
Düzgün'e ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Orhan Düzgün'ü makamında
ziyaret etti. Çelik, "Kayseri'de bir uyum kültürü var" dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, görevi teslim almasının ardından Vali
Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Çelik, "Kayseri'de bir
uyum kültürü olduğunu söyledi. Çelik, "Haseki başkanın görevden ayrılması ile birlikte
oradaki görev bize tebliğ edildi ve göreve başladık. Bugünde sizi ziyaret ederek hem iyi
dileklerimizi iletelim hem de bundan sonrası ile ilgili Kayseri’yi konuşalım diye geldim.
Kayseri’de bir uyum kültürü var. Bir tarafta yönetim dinamikleri, Valilik, Kaymakamlıklar,
Belediyeler bir tarafta ise güvenlik birimleri. Çok şükür hepsi bir uyum içerisinde çalışıyor.
Hepsi Kayseri’nin ortak paydasında çalışır. Böyle bir uyum kültürü Kayseri’de var zaten.
Bundan önce olduğu gibi belediye olarak bizde aynı uyum kültürünü devam ettireceğiz.
Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra yine Kayseri için ne yapılacaksa birlikte
beraber olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi. Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise,
"Kayseri’nin yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e hayırlı olsun diyorum.
Kendisi ile Kayseri’ye geldikten sonra daha sık konuştuk ama aslında Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nda ki görevim sırasında da bir ortak kesişme noktamız olmuştu. Ardından kısa bir
süre sonra Kocasinan Belediye Başkanı olarak çalışmaya başladık. Seçimin ardından 11 ay
sonra Büyükşehir Belediye başkanı olarak belediye meclis üyelerimizin seçimi ile Pazartesi
gününden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı. İnşallah kendisine
hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Düzgün ayrıca, "Birlikte Kayseri’nin gelişimi
için, kalkınması için ve daha güzel günlere gitmesi için hep birlikte çalışacağız. Kocasinan
Belediye Başkanlığı süresi içerisinde de zaten kendi bakış açısı ve vizyonu ile Kocasinan’da
da başarılı çalışmalar yapmıştı. İnşallah oradaki tecrübesini Büyükşehir Belediyesi’ne de
aktaracaktır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11581.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kayseri'de okullar tatil edildi
Kayseri Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimin bu gün öğleden sonra ve
yarın tatil edildiğini duyurdu.

18 Şubat 2015 Çarşamba 10:55

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kayseri Valiliği, Meteoroloji 7. Bölge
Müdürlüğü’nden alınan son hava tahmin raporu ile alınan veriler çerçevesinde, kar yağışı ve
buzlanma ile hava sıcaklığındaki aşırı düşüşün neden olabileceği risklerin dikkate alınarak İl
Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince eğitim-öğretime 18 Şubat Çarşamba günü öğleden itibaren
ve 19 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. “Bugün sabah
saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışının meteorolojik verilere göre etkisini artırarak
devam edeceği ve hava sıcaklığına bağlı olarak don ve buzlanma olayları beklendiğinden; - İl
genelinde ikili (öğleci) ve tam gün eğitim yapan okulların 18 Şubat 2015 Çarşamba günü
öğleden sonra tatil edilmesine, - İlimizdeki kar yağışı ve soğuk havanın etkisini 19 Şubat 2015
Perşembe günü de devam ettireceği beklendiğinden 19 Şubat 2015 Perşembe günü de il
genelinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11582.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Kayserispor, kupada Sivasspor karşısında tur
atlamak istiyor
PTT 1. Ligin 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Kayserispor
maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile
eşleşmelerini değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Sivasspor ile
oynayacağımız mücadelede tabi ki tur atlamak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz
yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:10

Kulüp tesislerinde teknik direktör Cüney Dumlupınar yönetiminde Samsunspor maçı
hazırlıklarını sürdüren Kayserisporlu futbolcular, antrenmana düz koşu yaparak başladı.
Oyuncular, ardından ısınma ve kondisyon çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Antrenmanda
konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Öncelikle evimizde
oynadığımız Manisaspor maçında galip gelmekten dolayı çok mutluyuz. Zor bir mücadele
oldu. İstekli bir oyundan sonra maçı kazanmayı bildik. Bu maç bizim için çok önemliydi.
Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Kalan 14 maçımız var. İkinci yarıya başlarken ‘54 puana
talibiz’ dedik. Bundan sonra ligde oynayacağımız 14 maçın 14’ünü de kazanmak için sahaya
çıkacağız" diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile eşleşmelerini değerlendiren
Dumlupınar, "Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile eşleştik. Sivasspor biliyorsunuz bizim kardeş
takımımız, komşu şehrimiz. Daha önce iki şehir arasında olan kırgınlıklar var. Sivasspor ile
hem evimizde hem de deplasmanda oynayacağımız karşılaşma umarım şölen havasında geçer.
Öncelikle kupa için temennim bu. Onun dışında Sivasspor ile oynayacağımız mücadelede tabi
ki tur atlamak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11583.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Büyükşehir'den karla mücadele
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ile birlikte başlattıkları kar
temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:21

Yoğun yağan karın, trafik akışını engellememesi için büyük çaba harcayan karla mücadele
ekipleri, ana arterleri, altgeçitleri ve kavşakları kardan temizleyerek tuzlama çalışması
yapıyor. Ayrıca yaya kaldırımları da kardan temizlenerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli
olması sağlanıyor. 27 tuz sericili kar bıçaklı kamyon, 20 kepçe, 4 grayder ve 1 kar rotatifinden
oluşan 120 kişilik karla mücadele ekipleri, kar yağışının başladığı andan bu yana çalışmalarını
devam ettiriyor. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yürüten karla mücadele ekipleri
şimdiye kadar toplam 2 bin ton tuz kullanarak trafik akışını güvenli hale getirdi. İLÇE VE
MAHALLELERİNDE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Öte yandan Büyükşehir
Belediyesi'ne dahil olan tüm ilçelerde ve bunlara bağlı mahallelelerde de karla mücadele ve
tuzlama çalışmaları da devam ediyor. Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarıoğlan
ve Kayseri Merkez olmak üzere 7 ayrı bölgede oluşturulan karla mücalede ekipleri, toplam 40
araç ve 70 personelle ilçelerdeki mahallelerde yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sarız'da 5, Pınarbaşı'nda 20, Sarıoğlan'da 3, Özvatan'da
2, Tomarza'da 5 ve Bünyan'da 3 olmak üzere toplam 38 mahalleyi birbirine bağlayan 266 km.
yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11584.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2.5
metreye ulaştı
Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışı, Erciyes Kayak Merkezi'nde yüzleri güldürdü.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:28

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, Erciyes Kayak
Merkezi'nde de etkili oldu. Erciyes Kayak Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar
yağışı sonrasında kayak merkezindeki kar kalınlığının 2.5 metreye ulaştığı öğrenildi.
Yetkililer,
kayak
merkezinin
yolunun
ulaşıma
açık
olduğunu
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11585.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

KTO Heyeti, Ankara Ticaret Odası'nın konuğu
oldu
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı,
Sayman Üye Bahri Coşkun ve meclis üyelerinden oluşan heyet, ATO Başkanı Salih Bezci ve
yönetim kurulu üyelerinin konuğu oldu.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:30

ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleşen akşam yemeğin açılışında
konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ankara’nın son zamanlarda
özellikle trafik bakımından çok rahatladığını ve yeni yapılan imar planlarıyla büyüdüğünü
belirterek, “Türkiye’nin başkenti olmaya daha çok layık hale geldi. Gurur duyuyoruz” dedi.
Kayseri’nin 4-5 bin yıl öncesine dayanan ticari geçmişi olduğunun yapılan kazılarda bulunan
ticari tabletlerle belirlendiğini anlatan Hiçyılmaz, “Ticaret bizim o topraklarda yeşermiş ve
bugünlere gelmiştir. Topraklar verimli olmadığından insanlar ticaretle uğraşmak zorunda
kalmıştır” dedi. Ticaret şehri olan Kayseri’nin son dönemde sanayi şehri haline geldiğini de
aktaran Hiçyılmaz, “Organize sanayi bölgemiz ve serbest bölgemizde bulunan
fabrikalarımızda hem üretim hem ihracat yapılıyor. Kayseri’nin 2014 yılındaki ihracatının 1,9
milyar dolar olduğunu üzülerek söylemem gerekiyor. Kayseri denince daha çok ihracat
yapabilir bir şehir algılanıyor ancak üretimin çoğunluğunun mobilyaya dayanması ve
teknoloji üretilememesinden dolayı bu durumdayız” diye konuştu. Kayseri’nin turizm geliri
elde etmesinde Erciyes dağının çok büyük payı olduğunu anlatan Hiçyılmaz, halen var olan
100 kilometrelik pistin yanı sıra yapılacak 100 kilometrelik pist ile Erciyes’in Türkiye’nin en
uzun kayak pistine sahip turizm bölgesi olacağını ifade etti. Hiçyılmaz, “İhale edilen otellerle
birlikte 6 bin yatak kapasitesi oluşacak ve böylece gelen turistler Kayseri ekonomisine çok
daha fazla katkı sağlayacaktır” dedi. Kayseri’nin, Kapadokya’ya yakın olması nedeniyle iki
bölgenin birlikte düşünülen bir turizm bölgesi olduğunu söyleyen Hiçyılmaz, ulaşımda
kolaylık sağlanmasıyla birlikte bu potansiyelin aktif hale geleceğini anlattı. Hiçyılmaz,
Antalya - Konya - Aksaray - Nevşehir - Kayseri yüksek hızlı tren hattının, Antalya’daki
turistin Kapadokya Bölgesine ve Kayseri’ye gitmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Kayseri’de yeni yapılan ve 30 ayrı tesisin yer aldığı stadyumun da turizm geliri elde etmek
açısından önem taşıdığını anlatan Hiçyılmaz, şehirdeki fuar alanının genişletilmesi konusunda
da çalışmalar yürüttüklerinden bahsetti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci de, oda
üyelerinin daha çok ticaret yapabilmelerinin yolunun Ankara’nın bir marka şehir olmasından
geçtiğini belirterek, bu amaçla çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini anlattı. ATO’nun üç yıldır
alışveriş festivali düzenlediğini kaydeden Bezci, “Ankara’nın marka değerini artıracak bu
projeyi Kayseri ile birlikte yapabiliriz” dedi. Bezci, prensip olarak uygun görülmesi halinde,
festival sırasında Ankara’ya gelerek alışveriş yapanlara promosyon olarak Kayseri’de
yapılacak bir tatilin ayarlanabileceğini söyledi. Konuşmaların ardından her iki oda başkanı da
birbirlerine birer hediye takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11586.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

'Ecdada mektup yarışması'na yoğun ilgi
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, “Çanakkale ve Sarıkamış’ın
100. Yılında 100 Bin Mektup” projesi kapsamında düzenlenen 'Gençlerden Ecdada Mektup'
gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.
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Kayseri Gençlik Merkezi ve Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi'nde görevli Gençlik
Liderlerinden oluşan 8 kişilik ekip, hem Kayseri merkez hem de ilçelerde çalışmalara hız
kesmeden devam ediyor. 11-29 yaş aralığındaki gençlerin katılabildiği yarışma da Liderler
yarışmacıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kayseri ili, 09 Ocak 2015 tarihinde başlayan
yarışmada şu ana kadar 1483'e ulaşan mektup sayısı ile Türkiye genelinde 6. sırada yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11587.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Hayırsever Aksu ailesinden Vali Düzgün’e
ziyaret
Erciyes Üniversitesi Seyrani Kampüs alanına yapılacak olan 5. Eğitim Bloğunun yapımını
üstlenen Hayırsever Muzaffer ve Mustafa Aksu, Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret
etti.
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Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Seyrani Eğitim
ve Kültür Vakfı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali
Düzgün, Erciyes Üniversitesi ve Seyrani Kampusü’nün gelişmesi adına yapılan çalışmalara
katkı sağlayan hayırsever Aksu ailesine teşekkür etti. Vali Düzgün, Seyrani Kampüsünde
bulunan diğer 4 blok ile idare binasının da yine hayırsever vatandaşlar tarafından
yaptırıldığını hatırlatarak, Kayseri’de simge haline gelen hayırseverlik çalışmalarının gurur
verici olduğunu söyledi. Aksu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Aksu’da kabulden
dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, Develi İlçesi’nin gelişmesi ve kalkınması adına
destek vermeye her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi. Develi ile ilgili gelişmelerin de
değerlendirildiği ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11588.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Minibüs şarampole devrildi: 8 yaralı
Kayseri’de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Nalçık Bulvarı üzerinde S.D. (33) idaresindeki 38 TN 110 plakalı
minibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan H.B.İ (33), L.B. (41), M.K. (33),
A.A. (50), A.A. (39), O.D. (30), H.M.D. (45) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere
kaldırılırken, 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik
önlemi
alarak
inceleme
yaptı.
Kazayla
ilgili
soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11589.html
Erişim Tarihi: 21.02.2015

Yahyalı ilçesinde okullar tatil edildi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:38
Dünden beri devam eden kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırması sonrasında Yahyalı
ilçesinde okulların tatil edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11590.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri'de 53 köy yolu ulaşıma kapalı
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:38

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'de 53 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenilirken,
Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kayseri ve çevresindeki yolların açık
olduğu, aşırı kar yağışı ve buzlanma olduğu öğrenildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden
alınan bilgiye göre, kar yağışının Cuma gününe kadar süreceği, rüzgarın ise en fazla saatte 50
kilometre hız ile esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11591.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

50 yaş sonrası meme kanseri riski artıyor
Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Gök, "Dünyada
her 11 dakikada 1 kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 40
bin kadın meme kanserine yakalanıyor. Kanseri önlemede kadınların kendi kendine yapacağı
meme muayenesi hayati önem taşıyor. Her bilinçli kadının kendi kendine meme muayenesi
yapmayı öğrendikten sonra bu muayeneyi periyodik bir şekilde alışkanlık haline getirmesi
gerekiyor" dedi.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:40
Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Gök, meme
kanserinde erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi. Meme kanseri kadınlar için ciddi tehdit
Memenin yapısı, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan
oluşmaktadır. Süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin kontrol dışı çoğalmaları ve vücudun
çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmeleri sonucunda meme kanseri ortaya
çıkmaktadır. Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra diğer tüm kanserlerden daha fazla
kadın ölümlerine neden olmaktadır. Genetik yatkınlığı olan kadınlarda meme kanseri riski
fazladır. Ancak risk faktörlerini taşımayan kadınların da kanserle yüz yüze geldiği
bilinmektedir. 50 yaş üstü kadınlarda görülme olasılığı daha yüksek Meme kanseri teşhisi
konulan kadınların %70’inin 50 yaşın üzerinde olduğu bilinmektedir. Dünyada 50 yaşın
üzerindeki kadınlarda meme kanserine rastlanılması olasılığı, yaşı 50’nin altında olan
kadınlara göre 4 kat daha fazladır. Bu nedenle 50 yaş üstü kadınların olağan kontrollerini
yapmaları önerilmektedir. Ayrıca dünyada yapılan bazı araştırmalarda şişmanlığın 50 yaş
üzerindeki kadınlarda meme kanserine yakalanma riskini arttırdığı öne sürülmüştür. Ailede
kanser öyküsü varsa kontrolü elden bırakmayın Hayatının belli bir bölümünde meme
kanserine yakalanmış ve tedavi sürecini tamamlamış kadınların diğer memesinde de kanserli
hücre çıkma olasılığı, normal kadınlara göre 3-4 kat daha fazladır. Meme kanserine
yakalanmış kadınların bulunduğu ailelerde diğer sağlıklı kadınlar da risk altıdadır. Bu
kadınların meme kanserine yakalanma olasılığı diğer kadınlara göre daha fazladır. Kız kardeşi
ya da annesi meme kanseri olan bir kadının meme kanserine yakalanma olasılığı diğer
kadınlara oranla 5 kat daha fazladır. İlk çocuğunu 20 yaşından önce doğuranlarda risk
azalıyor Kadınların adet görmeye erken başlaması ve menopoza geç girmesi fetil çağı
(doğurganlık süresi) uzatmaktadır. Bazı kadınların ise 50 yaşından sonra adet görmeye devam
etmesi az da olsa kanser riskini arttırır. Kadınların ilk çocuğunu doğurduğu yaş önemlidir. 30
yaşın üzerinde doğum yapan kadınlarda meme kanseri görülme olasılığı, ilk çocuğunu 20
yaşından önce doğuran kadınlara göre 2 kat daha fazladır. Öte yandan, hiç çocuk doğurmayan
kadınların meme kanserine yakalanma riski doğum yapanlardan biraz fazladır. Ayrıca bazı

kadınların menopoz nedeni ile 10 yıldan fazla östrojen tedavisi görmesinin meme kanseri
riskini arttırdığı öne sürülmektedir. Yapılan araştırmalarda östrojenin kansere neden olduğu
konusunda net bir bilgi olmasa da, östrojen tedavisinin bir hekim kontörlünde yapılması
önerilmektedir. Meme kanseri riskini azaltmak elinizde Hafif egzersizlerin düzenli olarak
yapılması (tempolu yürüyüş), mevsimine uygun meyve ve sebzelerin tüketilmesi, alkolden ve
sigaradan uzak durulması, kilo alınımından kaçınılması alınacak ilk önlemler arasındadır.
Ancak günümüzde meme kanserinden kurtulmanın bilinen tek yöntemi erken tanıdır. Her ayın
belli dönemlerinde (adet kanaması başladıktan 7-10. günler arası) 20 yaş üstü kadınlar kendi
kendilerini muayene etmelidir. Memede bir değişiklik olmasa bile 3 yılda bir defa kadınlara
doktor kontrolünde tetkik yapılmalıdır. 40 yaşını geçen kadınlara ise yılda en az bir kere
hekim tarafından muayene edilmesi önerilmektedir. 50 yaşın üzerindeki kadınların da kendi
kendilerini muayene etmelerinin yanı sıra her yıl mamografi çektirmeleri gerekmektedir.
Meme kanserine neden olan tümörler küçükken, diğer lenf düğümlerine ulaşmadan teşhis
mümkün olursa tedavi şansı %90 oranında artmaktadır. Erken teşhis sonucunda sınırlı cerrahi
uygulanarak memenin yerinde kalması ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11592.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Hekime Hakaret Eden Karı-Kocaya 22 Ay 40
Gün Ceza Verildi
Kayseri'de, kendilerini muayene eden hekime hakarette bulunan karı-kocaya yapılan
yargılama sonrasında 22 ay 40 gün ceza verildi.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:41
Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine halsizlik şikâyeti ile muayeneiçin gelen
A.B.A ve A.A isimli hastaların acilde görev yapan hekim Ö.S. tarafından muayene edildikten
sonra kayıt bölümüne yönlendirildikleri öğrenildi. Karı koca olan hastaların geri dönerek ve
doktora kendilerine serum takılmasını istedikleri, muayenelerini yapan hekim tarafından
kendilerine serum yazıldığı, serumu taktırmak için hasta kabinine gitmeleri gerektiğinin
söylendiği bildirildi. Hasta A.B.A. ve A.A. kendilerini muayene eden hekime yönelik
“şerefsiz bakacaksın bakmaya mecbursun seni hastaneden attıracağız” şeklinde hakaret
ettikleri, olay üzerine mağdur sağlık personeli tarafından beyazkod bildirimi yapıldığı
kaydedildi. Hastane idaresi tarafından olayın adli makamlara ve İl Sağlık Müdürlüğüne intikal
ettirildiği, hekime hakaret eden karı koca hakkında Kayseri 16. Asliye Ceza Mahkemesinde
kamu davası açıldığı bildirildi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Sağlık Bakanlığı
Avukatı Av. Serkan Demirkaya tarafından mağdur personele yargılama aşamasında hukuki
yardım yapıldığı, ceza davasına mağdur sağlık personeline vekaleten müdahil olunduğu
kaydedildi.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde sanık A.B.A kamu görevlisi hekime hakaretten
dolayı 11 ay 20 gün hapis cezası ile diğer sanık A.A.’da yine kamu görevlisi hekime
hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11593.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Develi'den hayırlı olsun ziyareti
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Çelik'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Develi Kaymakamı Enver Ünlü ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Başkan Çelik'i
ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:41

AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan ve belediye meclis üyeleriyle birlikte
belediyeyi ziyaret eden Develi heyeti, Başkan Çelik'i tebrik ederek, "Yeni göreviniz hayırlı
olsun. Allah mahçup etmesin. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da şehrimiz için güzel çalışmalara imza atacaktır. Develi'ye olan destek ve
katkının da aynı şekilde devam edeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Mustafa
Çelik de hem Kayseri için hem de ilçeleri için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek,
"Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak proje ve
yatırımlarımızı hız kesmeden hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hem şehir merkezi için hem
de ilçelerimiz için hazırlanan projelerin takipçisi olacağız ve inşallah daha güzel bir
Kayseri'ye hep birlikte ulaşacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11594.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Ambulans devrildi: 4 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta nakli yapan bir ambulansın
devrilmesi sonrasında 4 kişi yaralandı.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:47
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi'nde meydana gelen trafik
kazasında, Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye hasta nakli yapan M.Y. idaresindeki ambulansın
yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle takla attığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında

L.Ö., H.S., D.B. ve M.P.B.'nin yaralandığı bildirildi. Yaralıların yapılan tedavileri sonrasında
taburcu edildiği, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11595.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Vali Düzgün Bünyan’da incelemelerde bulundu
Vali Orhan Düzgün Bünyan ilçesinde incelemelerde bulundu.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:50

Vali Düzgün, Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı ile birlikte geldiği ilçede ilk olarak Bünyan
Kaymakamlığını ziyaret etti. Vali Düzgün’ü Kaymakamlık gelişinde Bünyan Kaymakamı
Muhammed Lütfi Kotan ve ilçe müdürleri karşıladı. Bünyan ilçesi hakkında Kaymakam
Kotan’dan brifing alan Vali Düzgün daha sonra Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa
Başara’yı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vali Düzgün, ziyaretin
ardından yapımı tamamlanan ve faaliyete geçen Bünyan Halk Eğitim Merkezine gelerek,
ilgililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sınıfları da dolaşan Vali Düzgün,
kursiyerle bir süre sohbet etti. Daha sonra İpekyolu’nun önemli kervansaraylarından biri olan
Karatay Kervansarayı’nı ziyaret eden Vali Düzgün, kervansarayın durumu ve yürütülen
faaliyetler hakkında işletme sahibi Cihan Kaya’dan bilgiler aldı. Kervansarayın Selçuklu
döneminden kalan önemli bir yapı olduğunu hatırlatan Vali Düzgün, “Kültür mirasımızın
önemli eserlerinden biri olan ve 1240 yılında Selçuklular tarafından yapılan kervansarayın
turizme
kazandırılması
için
hep
birlikte
gayret
göstereceğiz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11596.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Muay Thai'de Kayseri'ye 59 madalya geldi
Niğde’de düzenlenen Muay Thai İç Anadolu Bölge Şampiyonası'na katılan Kayseri'li
sporcular şampiyonadan 59 madalya ile döndü.

18 Şubat 2015 Çarşamba 11:58

Türkiye Muay thai Federasyonunun 2015 yılı faaliyeti olan Muaythai İç Anadolu Bölge
Şampiyonası 03 - 05 Şubat 2015 tarihlerinde Niğde'de yapılan müsabakalarla tamamlandı. 5
Şubat Spor Salonunda gerçekleşen turnuvaya Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Karaman,
Kırşehir, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir ve Niğde İllerinden yaklaşık 300
sporcu katıldı. 3 gün süren şampiyonada Kayseri'li sporcular turnuvada 32 birincilik, 18
ikincilik ve 9 üçüncülük elde ederek şampiyonayı toplam 59 madalya ile tamamladı. Kayseri
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici turnuvayla ile ilgili olarak İç Anadolu
Bölge Şampiyonası'nda Kayseri'li sporcuların üstün başarı elde ettiğini belirterek Adana'da
yapılacak Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda aynı başarının tekrarlanacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11597.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Vali'ye şiirli kar tatili sitemi
Kayseri'de yoğun kar yağışı sonrasında öğrenciler ve veliler Vali Orhan Düzgün'ü twit
yağmuruna tuttu. Bir öğrenci ise yazdığı şiirle Vali Orhan Düzgün'ün okulları tatil etmemesi
nedeniyse sitem etti.

18 Şubat 2015 Çarşamba 12:00

Sabah saatlerinde etkisini hissettiren yoğun kar yağışı sonrasında bir çok veli ve öğrenci,
Twitter'ı aktif kullanan Vali Orhan Düzgün'ü twit yağmuruna tuttu. Yaşayan Ölü rumuzlu
twitter kullanıcısı ise, "Bekledik o kadar tweetini, Yaparsın dedik tatili, Üzdün ama hepimizi,
Olmadı be vali abi" satırlarını yazarak okulların tatil edilmemesi nedeniyle sitem etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11598.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Geçim Derdi, Seçim Derdini Geride Bırakıyor
Demokrat Parti İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Vatandaşın geçim derdi seçim derdini geride
bırakıyor" dedi.

18 Şubat 2015 Çarşamba 12:21
Özbakkal, "Ülkemizde hayat pahalılığı hat safhada. Dar gelirli olan emekli, işçi, memur, esnaf
kesimi. Sabit giderler olan elektrik, su, kira, telofon, yakıt, ulaşım, çocukların eğitimi ve
hayati idame etmek için temel gıda yani ekmek,peynir,zeytin,yumurta,yağ,azda olsa et almak

için kazınmaktadır. Çocuğu olan dar gelirli her gün az laf anlayan çocukların istekleri
karşısında ezilmektedir" dedi. "Eline 949 TL geçen asgari ücretli perişan durumdadır. Adeta
karnı aç gezen 10 milyon insanımız vardır" diyen Özbakkal, "Giderek artan gelir eşitsizliği
sonucu, yoksulların sayısı giderek artıyor. Gerekli yasal düzenlemelerle, yoksulluğun
çocuklar üzerindeki kalıcı etkilerini ortadan kaldırmak, mümkün" ifadesinde bulunarak
açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Dünya Bankası kişi başına günlük 1 dolar kazancı
"uluslararası yoksulluk sınırı" olarak kabul ediyor. Bu sınıra göre belirlenen yoksulluğa "gelir
yoksulluğu" deniyor; su, beslenme için gerekli en az kalori ve çocukların okula
başlayamaması gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması "temel gereksinim yoksulluğu", bütün
gelirin besin için harcandığı ve buna karşın yeterli besin sağlanamadığı durum ise "ağır
yoksulluk" olarak tanımlanıyor. Bu rapora göre dünya nüfusunun beşte biri günde kişi başına
1 dolardan daha az, 2.5-3 milyarı ise günde 2 dolardan daha az gelire sahip. Dünya Sağlık
Örgütü'nün (DSÖ) 2002 Sağlık Raporuna göre, en büyük hastalık yükü yoksul ülkelerden
veya ülkelerin yoksul kesimlerinden kaynaklı olarak belirtiliyor. Yakın zamanda yayınlanan,
DSÖ'nün küresel ve bölgesel ölçekte hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan temel risk
faktörlerini inceleyen araştırmasında "çocuk ve annelerin düşük ağırlıklı olması" en önemli
risk faktörü olarak belirleniyor. Çare hükümetimiz acil önlem almalı. Asgari ücret ve
emekliye yaşanabilir artış yapılmalı. Gelir dagalımında adalet sağlanmalı. Çifçileri ve
üreticileri korumalı. Türkiye’nin zenginliği içinde, taşlara kazınmış hizmetlere mazhar olan
bir geleneğin emanetçisi olarak Demokrat Parti, sözü, yeniden millete teslim etmek için
çalışıyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11599.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

İŞKUR Kayseri memurlarına iş sağlığı ve
güvenliği eğitimi verildi
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde, İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında seminer
düzenledi.

18 Şubat 2015 Çarşamba 14:13

Yapılan seminer hakkında açıklamalar yapan İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek,
“Kurumumuzun yürütmüş olduğu hizmetlerin daha sağlıklı ve verimli geçmesi için
personelimizin eğitimi çok önemli, özellikle iş için firmalara göndermiş olduğumuz
vatandaşların karşılaşabilecekleri riskler hakkında personelimizin bilgili olması hem iş arayan
vatandaşlarımızın hem de firmalarımızın olası iş kazalarına karşı azda olsa önlem almalarına
vesile olacaktır.” dedi. İş kazasına neden olabilecek risk faktörleri hakkında memurlara bilgi
veren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hamdi Çona, büro hizmetlerinde de iş kazası risk
faktörünün olduğu ve bu risklerin nasıl ortadan kaldırılacağı hususunda uyarılarda bulundu.

Kayseri'de yaşanılan iş kazalarını örneklerle anlatan Çona, genelde gerekli tedbirlerin
alınmadığından dolayı iş kazalarının yaşandığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11600.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Konservatuvardan türkü ziyafeti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği
topluluğu tarafından Şehir Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser verildi. Konsere vatandaşlar
büyük ilgi gösterdi.

18 Şubat 2015 Çarşamba 14:14

Kayseri Büyükşehir Belediye'si Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, Şef Namık Kemal
Bilgin yönetiminde Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı. "Garip Havalarımız" adı altında
gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü. Geceye katılan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler daire Başkanı Oktay Durukan, Türk Halk Müziği topluluğunun çok güzel bir
akşam yaşattığını belirterek kendilerine teşekkür etti. Konservatuvarın sadece kent
merkezinde konser vermediğini ifade eden Durukan, "Türk Halk Müziği topluluğumuz geçen
hafta Tomarza'daydı, yarın Yahyalı'ya gidecek. Böyle bir grubumuz olduğu için Kayseri gurur
duymalı" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11601.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Düdüklü patladı: 1 yaralı
Kayseri'de düdüklü tencerenin patlaması nedeniyle bir kişi yüzünden ve kollarından
yaralandı.

18 Şubat 2015 Çarşamba 14:16

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuz Selim mahallesinde öğle saatlerinde bir evde
patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düdüklü tencerenin patlaması sonucunda 22

yaşındaki M.K.'nın yüzünden ve kollarından yaralandığı öğrenildi. Yaralanan M.K., 112 Acil
Sağlık ekibi tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına
alınan
M.K.’nın
sağlık
durumunun
iyi
olduğu
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11602.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Yaşar Karayel başvurusunu AK Parti Genel
Merkezi'ne yaptı
AK Parti Milletvekili Yaşar Karayel, milletvekili aday adaylığı için başvurusunu AK Parti
Genel Merkezi'ne yaptı.
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Yaşar Karayel, sosyal paylaşım sitesindeki kendi hesabından yaptığı başvurunun
fotoğraflarını paylaştı. Karayel, "7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği
Genel seçimlerinde Aday olmak için Adaylık Başvurumu AK Parti Genel Merkeze yaptım"
notunu düştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11603.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

ERÜ’de Alzheimer’dan korunma yolları
konferansı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Melikgazi Belediyesi ve Alzheimer Derneği Kayseri
Şubesi işbirliği ile “Unutkanlık, Alzheimer Hastalığı ve Korunma Yolları” başlıklı konferansı
gerçekleştirildi.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Halit Canatan’ın yanı sıra bir çok davetli katıldı. Konferansa Türkiye Alzheimer
Derneği Kayseri Şubesi Başkanı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Köseoğlu konuşmacı olarak katıldı. Unutkanlığın sebepleri
üzerine bilgiler veren Prof. Dr. Köseoğlu; hafızanın ve hatırlamanın insan hayatında çok
önemli bir yerinin olduğunu belirtti. Herkesin hayatta zaman zaman bazı unutkanlıklarla
karşılaştığını söyleyen Köseoğlu: “Basit unutkanlıklar insan hayatında, normal ve beklenen
bir durumdur. Ancak kişinin hayatını etkileyecek derecede sürekli unutkanlığın olması bir
hastalık belirtisidir. İnsan beyninin hafıza becerisi çok yüksek fakat yaşlanma ile birlikte
öğrenmede bir miktar yavaşlama oluyor, dikkat azalıyor ancak gerçek bir hafıza kaybı olmaz.
Sadece yaşlanmayla birlikte hatırlanmak istenen bilgi, daha geç bir şekilde akla gelir.” dedi.
Tıp dilinde unutkanlık hastalığına “Demas” dediklerini belirten Köseoğlu; “Unutkanlık
hastalığının sebebi Alzheimer hastalığından kaynaklanır. Alzheimer hastalığı günümüzde çok
merak edilen bir hastalık. Daha çok yaşlılarda görülen bir beyin hastalığı ama normal bir
yaşlanma ile karıştırılmamalıdır. Normal yaşlanma ile bu hastalığı ayırt etmek gerekiyor.
Unutkanlık hastalığı (Demas) sadece yaşlılarda görülmez. Demas hastalığı gençlerde de
görülebilir. Beyindeki damar tıkanıklıkları, böbrek ve karaciğer hastalıkları, Verem, AIDS
gibi hastalıklar unutkanlık hastalığına sebebiyet verebilir” dedi. Konferans Prof. Dr. Emel
Köseoğlu’na hediye sunumuyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11604.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

MAZLUM-DER kadın cinayetlerine isyan etti
Mazlum-Der Kayseri Şubesi Hukuk Komisyonu Üyesi Mervenur Akbulut, Türkiye'de son 10
yıl içerisinde 7 bin 122 kadının cinayete kurban gittiğini söyleyerek, "Saldırganlara karşı her
türlü caydırıcı tedbir alınmalıdır" dedi.
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Mazlum-Der Kayseri Şubesi Hukuk Komisyonu Üyesi Mervenur Akbulut, dernek binasında
basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Akbulut, kadınlara yönelik şiddetin durması
için caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Akbulut, "Kadına yönelik şiddet,
öldürme, yaralama, işkence ve sakat bırakma tüm dünyada olduğu gibi ne yazık ki Türkiye'de
de artarak devam etmektedir. Son yıllarda aile içi şiddet, cinsel saldırı, töre cinayetleri gibi
kadına yönelik saldırılarda yüzlerce kadınımız, kızımız hayatını kaybetti ve sakat kaldı. Hak
etmedikleri işkence ve saldırılara maruz kaldı. Son 10 yılda 7 bin 122 kadın ve kızımız kadın
cinayetlerine kurban gitti. Yüzlercesi de yaralandı. Binlerce yuva yıkıldı, çocuklar yetim
kaldı" dedi. Mervenur Akbulut ayrıca, "Ülkemizde kadına yönelik cinsel saldırı ve

katliamların son kurbanı Tarsuslu 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan oldu. 20
yaşındaki genç kızımız, evine gitmek için bindiği yolcu minibüsünün şoförü tarafından cinsel
saldırıya uğradı. Saldırıya direnmesi üzerine bıçaklanarak öldürüldü. Yakılan cesedi 3 gün
sonra bulundu. Toplumumuzda kadına yönelik şiddetin artarak devam edip, katliam
derecesine varması saldırganlara yönelik caydırıcı her türlü tedbirin alınmasını zorunlu hale
getirdiği gibi suç önleyici her türlü önlemin alınmasını da zaruri hale getirmiştir" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11605.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Develi'de tüm ekipmanlardan kar temizleme
çalışması
Develi Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm ekipmanlarıyla
Develi’de yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle kar temizleme faaliyeti başlattı.

18 Şubat 2015 Çarşamba 14:24
Öncelikle ana yollardan başlayan ekipler caddelerde tuzlama işlemi yaptı. Sonrasında tali
yolları ve sokak aralarını temizleyen ekipler, özellikle resmi kurumların önlerini de
temizleyerek halkın olağan işinde bir aksama yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11606.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Başkan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretleri
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Çelik'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Üniversite rektörleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ile sivil toplum
kuruluşlarından temsilcileri makamında kabul eden Başkan Çelik, mesajlarında toplumun her
kesimiyle uyum içinde çalışma vurgusu yaptı.
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Kayseri'de kurulu bulunan Nuh Naci Yazgan, Abdullah Gül ve Erciyes Üniversitesi rektörleri
Başkan Çelik'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. İlk olarak Nuh Naci

Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa
Nevzat Özhamurkar ile beraberindekileri kabul eden Başkan Çelik, her kesimin görüşünü
alarak iş yapma gibi bir hizmet anlayışına sahip olduklarına vurgu yaparak, "Kadınlarla,
çocuklarla ya da engellilerle vs. kiminle ilgili bir iş yapıyorsak, mutlaka o kesimin görüş ve
önerilerini alırız. Özellikle de kentle ilgili bir iş yapılacaksa üniversitelerin mutlaka sözü olur.
Bu nedenle ilerleyen günlerde 'Ortak Akıl' toplantıları yaparak bu anlayışı yaygınlaştıracağız"
dedi. "ÖZHASEKİ, DİREĞİMİZDİ" NNY Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nevzat
Özhamurkar da Başkan Çelik'e başarılar dileyerek, "Yükünüz ağır, işiniz zor. Ancak altından
kalkacağınızdan da eminiz. Zaten içinde olduğunuz bir iş. Allah kolaylık versin. Değerli
Başkanımız Mehmet Özhaseki bizim direğimizdi. Ne zaman sıkışsak bize bir çare bulurdu.
Bundan sonra da inşallah sizinle aynı şekilde çalışacağız" diye konuştu. "BAYRAĞI
TAŞIYACAK EN DOĞRU İSİM" Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan
Sabuncuoğlu da Başkan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Özhaseki'den sonra
bayrağı taşıyacak en doğru ismin göreve geldiğine vurgu yapan Rektör Sabuncuoğlu, Başkan
Çelik'te bunu başaracak yetki, bilgi ve enerjinin olduğunu ifade ederek, "Ben böyle
durumlarda hep 'Allah mahçup etmesin, pişman ettirmesin' diye dua ederim. Sizin için de bu
temennide bulunuyorum. Herşey istediğiniz gibi olsun. Başarılı olacağınızı biliyorum. Aktif,
enerji yüklü, vizyon sahibi bir yönetici olarak Türkiye'nin en büyük metropollerini
yönetebileceğinize inanıyorum. Türkiye'ye örnek bir başkanlık yapmış sayın Mehmet
Özhaseki'den sonra başkanlık yapmak zor bir durum. Ancak bu bayrağı taşıyacak birisini
aradığınızda da en uygun ismin siz olduğunuzu düşünüyorum. Enerjiniz ve vizyonunuzla
Kayseri'yi 2020-30'lu yıllara taşıyacağınıza inanıyorum" diye konuştu. "LAYIKIYLA
YERİNE GETİRECEK" Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur da
Başkan Çelik'i tebrik edenler arasında yer aldı. Başkan Çelik'in görevi layıkıyla yerine
getireceğini ifade eden Prof Keleştemur, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Kayseri'nin
daha iyi yerlere geleceğine vurgu yaptı. BÖLGE MÜDÜRLERİ VE STK'LAR'DAN TEBRİK
Başkan Çelik daha sonra sırasıyla Tekstilciler Kooperatifi Başkanı Murat Devecioğlu ve
yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Bölge Müdürü Muhammed Katmer, Camii Kebir Yapı
Kooperatifi Başkanı Mustafa Ejder ve yönetimi, Mimarlar Odası Başkanı Eda Velibaşoğlu ve
beraberindekilerin yanısıra Karayolları 6. Bölge Müdürü Aslan Aydoğan ve Avrupa Türkİslam Birliği Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Saygın ve heyeti ile ayrı ayrı görüşerek
tebriklerini kabul etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11607.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

'Minibüste Cinsel Taciz' İddiası Davasında
Tüyler Ürperten Açıklamalar
Kayseri'nin Develi ilçesinde 15 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla
yargılanan minibüs şoförü, hakim karşısına çıktı.

18 Şubat 2015 Çarşamba 16:01

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık 30 yaşındaki M.K. hazır bulundu.
Duruşmada 15 yaşındaki erkek çocuğu H.H.A., 10.09.2013 tarihinde eve gitmek için tanıdığı
M.K.'nın kullandığı minibüse bindiğini söyledi. H.H.A., Develi Kültür Merkezi'nden Aşık
Seyrani Mahallesi'ne sefer yapan dolmuştaki yolcuların inmesi sonrasında sanık M.K.'nın
"Gel bir sefer daha yapalım" dediğini, minibüsü normal güzergahından çıkardığını ve bağ
yoluna çekip burada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Tutuksuz sanık M.K. ise,
"Bu bir iftiradır. H.H.A. ile son yolcuyu indirdiğim yer arasında 200 metre var. Böyle bir
durum söz konusu değildir" dedi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için
duruşmayı erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11608.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Erciyesspor kaptanı’ndan ‘Özgecan’ tepkisi
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kaptanı Necati Ateş, Mersin’de meydana gelen
Özgecan Aslan cinayetinin kendisini ve takım arkadaşlarını çok üzdüğünü söyledi.
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Takımının düzenlediği basın toplantısına katılan Necati Ateş, Özgecan Aslan olayını
medyadan yakın takip ettiklerini söyleyerek, "Biliyorsunuz gündemimizde Özgecan
kardeşimizin olayı var. Bu olay bizleri çok üzdü. 3 gündür medyadan, sosyal medyadan takip
ediyoruz. Herkesin çocukları var, ailesi var. Allah ailesine sabır versin. Yapan insanlar
cezalarını da çekerler inşallah" dedi. “SERİ YAKALAMAMIZ ŞART” Takım olarak ligde
bulundukları konum gereği, bir seri yakalamak zorunda olduklarını söyleyen Ateş, "Üst
sıralara çıkmamız gerekiyor. Eğer ki geçen seneki sıkıntıları yaşamak istemiyorsak bir an
önce bir seri yakalayıp üst sıralara çıkmamız gerekiyor. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık.
Fakat kendi hatalarımızdan ve hakem hatalarından dolayı iyi bir gidişat yakalayamadık" diye
konuştu. Edinho’nun iki maçtır oynamamasıyla, golsüz geçen maçların birbiriyle
bağdaştırılmaması gerektiğini söyleyen Ateş, "Edinho bizim için çok önemli bir oyuncu ama
sadece Edinho oynamıyor bu takımda. Birçok oyuncumuz var. Gol atmak istiyorsak daha çok
savaşacağız. Gol sayısını bir kişiye bağlamak doğru olmaz. Ona çok ihtiyacımız vardı ama
kendi de üzüldü" ifadelerini kullandı. “GÖKHAN’IN HAREKETİ YANLIŞTI” Ateş ayrıca,
kaleci Gökhan Değirmenci'nin hakeme yaptığı hareketin yanlış olduğunu söyleyerek, verilen
cezanın fazla olduğunu dile getirdi. Ateş, "Gökhan’ın yaptığı yanlıştı. Bir daha böyle bir
yanlış yapacağını sanmıyorum. Ama verilen ceza gerçekten çok. 5 maç veya 4 maç ceza çok
fazla geliyor bana. Ben de şöyle bir durum var, uzun bir süredir gol atamıyorum. Sonra ise 10
haftada 8 gol atıyorum. Sıkıntılı bir süreç yaşıyorum. Ama önemli olan benim gol atmam
veya Edinho’nun gol atması değil.

Önemli olan takım oyunudur. Cuma günü Konyaspor maçımız var. Bu maç bizim için çok
önemli. Taraftarımızla bütün olmalıyız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11609.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

ERÜ hastanelerinde ameliyathaneler
yenileniyor
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi içerisinde bulunan merkezi
ameliyathanede yapılan yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.
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Başhekim Prof. Dr. Kudret Doğru, Gevher Nesibe Hastanesi’nde poliklinik ve kliniklerden
sonra yılda ortalama 45 bin ameliyatın yapıldığı merkezi ameliyathanede de yenileme
çalışmaları başlattıklarını belirtirken, bu çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti. Başhekim
Doğru, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerimiz sadece bulunduğu ile değil,
Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Niğde ve Kahramanmaraş gibi illerden de gelen hastalara
da hizmet veren bölgenin en büyük hastanesi konumundadır. Dolayısıyla hastanelerimizde
hasta yoğunluğu hat safhadadır. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri olarak, halkımıza daha iyi
sağlık hizmet için çaba sarf ederken, bir taraftan da gerek hayırsever, gerekse kendi
imkânlarımızla, özellikle eski binaya sahip Gevher Nesibe Hastanemizde poliklinik, klinik ve
ameliyathaneleri yenileme çalışmaları yapmaktayız. Gevher Nesibe Hastanemizin poliklinik
ve kliniklerindeki yenileme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Çalışmalarımızı Gevher
Nesibe Hastanemizin merkez ameliyathanesinde yoğunlaştırdık. Göz, Kadın Doğum, Plastik
Cerrahi, Göğüs Cerrahi, Acil, Beyin Cerrahi ve Üroloji bölümü ameliyathanelerinde
modernize çalışmalarını daha önceki yıllarda bitirmiştik. 2014 yılında başlayan ve yaklaşık 8
aydır devam eden çalışmalarla 3 Genel Cerrahi, 3 KBB, 3 Ortopedi ve 1 Çocuk Cerrahi
ameliyathane odasının, yer, tavan, enerji alt yapısı ve hijyenik klima sistemi yenilenerek daha
modern hale getirilmiştir. Bu yeniliklere ek olarak ortopedi ameliyat odaları laminar akımlı
hale dönüştürülmüştür. Yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olan ameliyathane odalarındaki
yenileme çalışmalarıyla birlikte enfeksiyon oranının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır”
dedi. Ortopedi Ameliyathanesine Son Teknoloji Mikroskop Alındı Ameliyathanelerde yapılan
yeniliklerin sadece fiziki imkânların düzeltilmesi ile sınırlı kalmadığını, ihtiyaç olan
bölümlere son teknoloji tıbbi cihaz alımı da yaptıklarını kaydeden Başhekim Doğru,
“Ortopedi ve Travmatololoji Bölümü ameliyathanesine yaklaşık 400 bin TL mal olan, tam
otomatik zoom yapma ve HD görüntü kalitesine sahip Zeiss Opmir Vario 700 marka
mikroskop aldık. Günümüz teknolojisi içinde en gelişmiş özelliğe sahip ve Kayseri’de başka
bir hastanede bulunmayan bu yeni mikroskop, ortopedi ameliyathanemizde kullanılmaya
başlanmıştır. Son teknoloji bu mikroskop sayesinde, ortopedi ameliyathanemizde,
mikrocerrahi uzmanlığı gerektiren el yaralanmaları, parmak kopmaları ve el bileği kesikleri

ile her türlü uzuv kesiği ameliyatları daha kolay yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11610.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri'ye en fazla kar 2008 yılında yağdı
Kayseri'de en fazla kar yağışının 51 santimetre ile 2008 yılında olduğu öğrenilirken, bu gün
yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığının 23 santimetreye ulaştığı bildirildi.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri'ye 1960 yılından
2014 yılına kadar olan zaman aralığında en fazla kar yağışının 51 santimetre ile 2008 yılında
yaşandığı öğrenildi. Meteorolji Bölge Müdürlüğü yetkililerinin bu gün yaptığı son ölçümlere
göre, dünden itibaren yağan yoğun kar yağışında Kayseri'deki kar kalınlığının 23 santimetreye
ulaştığı belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11611.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Hırvatistan Büyükelçisi Drazen Hrastic Kto'yu
Ziyaret Etti
Bazı etkinliklere katılmak üzere Kayseri'ye gelen Hırvatistan Büyükelçisi Drazen Hrastic,
Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
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Büyükelçi Hrastic, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal
Hasnalçacı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bahri Coşkun ve Ersan Özbek tarafından konuk
edildi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, konuk
Büyükelçi ile beraberindeki heyeti KTO’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri’nin ticaret ve sanayisi hakkında bilgiler paylaşan Hasnalçacı ayrıca, Hırvatıstan’ın

AB üyesi bir ülke olması nedeniyle üyelik sürecindeki Türkiye’nin bu ülke ile ilişkilere önem
verildiğini de vurguladı. Konuk Büyükelçi ise ticareti ile ünlü bir şehir olan Kayseri'de ve
Ticaret Odası’nda olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Kayseri ile ilgili çok şey duyduğunu
ve okuduğunu; ancak bugüne kadar Kayseri'yi görmediğini ifade eden Büyükelçi Hrastic,
Kayseri ile Hırvatistan arasında yapılabilecek yatırımlar başta olmak üzere dış ticaretin
geliştirilmesine yönelik dileklerini de sıraladı. KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Bahri Coşkun ve
Ersan Özbek’in özellikle dış ticarete ilişkin bilgi alışverişinde bulunduğu ziyarette karşılıklı
hediyeler de verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11612.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Tekden Hastanesi Diyetisyeni Dr. Deniz,
Hacılar Belediyesi Çalışanlarını Yüksek
Tansiyon Konusunda Uyardı
Kayseri Tekden Hastanesi bilgilendirme seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Hacılar’da
düzenlenen programda belediye çalışanları yüksek tansiyon tehlikesine karşı uyarıldı.
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Düzenlenen programa, belediye çalışanları büyük ilgi gösterdi. Tekden Hastanesi Diyetisyeni
Duygu Deniz sunumunda hipertansiyonun kalp damar sistemine ve böbreklere verdiği
zararlardan bahsetti. Kontrol altına alınmazsa felce bile yol açabildiğini belirten Deniz, bu tür
hastaların nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda da belediye çalışanlarını bilgilendirdi.
Diyetisyen Duygu Deniz, belediye binasında gerçekleştirilen seminer sonunda gelen soruları
da cevapladı. Hacılar Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan, bu tür eğitici, bilgilendirici
faaliyetlere verdiği önemden dolayı Tekden Hastanesi Müdürü Abidin Karabulut’a teşekkür
etti ve seminerlerin devamını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11613.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Halaçoğlu: Toplum Baskı Altına Alınmaya
Çalışılıyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Yusuf
Halaçoğlu, il başkanlığına seçilen Baki Ersoy’u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Halaçoğlu,
“Çıkarılmak istenen iç güvenlik yasa tasarısı ile toplum baskı altına alınmaya çalışılıyor”
dedi.
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Yapılan ziyarette konuşan MHP Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu,
“İnşallah yeni bir heyecan ve gücü ile Kayseri’de layık olduğu yerde yer alacaktır diye
düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak birleştirici olacağız. Bu gayretlerin sonucunu
7 Haziran’da alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Halaçoğlu ayrıca, gerçekten 7
Haziran seçimlerini Türkiye için dönüm noktası olarak adlandırabileceklerini belirterek
"Mücadele sadece terörle değil işte daha dün başlaması gereken iç güvenlik yasa tasarısı
TBMM’ye getirildi ama görüşülmedi. Yarından sonra gündeme alınacak. Bu yasa içeriği çok
farklı bir yasa. Bu ifade özgürlüğünü kısıtlayacak maddelerle dolu. Jandarma
siyasallaştırılacak. Ülkenin Güneydoğusu Türkiye’nin hakimiyetinde değil. Cizre’de trafik
polislerine önceden 20 litre benzin verilirken artık 6 litre benzin veriliyor. Polislerin gezmesi
istenmiyor. Türkiye Cumhuriyeti bu duruma sessiz kalmaktadır. Orada objektif bir seçim
yapılabileceği nasıl söylenebilir? Orada objektif bir seçim söz konusu değil” diye konuştu.
Sözlerini sürdüren Halaçoğlu, “Bilindiği üzere kanunda yer alan maddeler var. İşte molotof
atanların cezası 4 yıldan başlıyor. Peki bunlar şimdiye kadar neden uygulanmadı? Çıkarılmak
istenen yasa tasarısı ile insanlar hakim kararı olmadan dinlenebilecek. Çıkarılmak istenen iç
güvenlik yasa tasarısı ile toplum baskı altına alınmaya çalışılıyor. Valilere olağanüstü hal
yetkisi verilmek isteniyor. Bunlar Anayasaya aykırıdır. Hukuk devletlerinde bu durum meclis
yetkisindedir” ifadelerini kullandı. BUNLAR MİLLİ MÜCADELEYE KARŞI
ÇIKANLARLA AYNI KATEGORİDEDİR AK Parti hükümetini Damat Ferit Paşa
hükümetine benzeten Halaçoğlu, şunları söyledi: “Bunlar Damat Ferit hükümeti gibi
davranıyor. Damat Ferit zamanında da 1919 yılında Jandarma İçişleri Bakanlığına
bağlanmaya çalışılıyordu. O zaman buna karşı çıkılmıştı. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi
olarak bundan dolayı bu yasaya karşı çıkıyoruz. Puşi ve molotofla ilgili yasa çıkartsınlar 1
saatte onaylayalım. Bunlara karşı Türk milleti mücadele vermek zorundadır. Bunları göz
önüne aldığımız zaman Türkiye’nin bu hallere düştüğü durumu iyi görmeliyiz. Bunlar Milli
Mücadeleye karşı çıkanlarla aynı kategoridedir” ‘Bu ülkeyi yıkmak için herşeyi yapıyorlar’
diyen Halaçoğlu, fabrikaların yabancılara satıldığını, bankaların 3 banka dışında hepsinin
yabancılara satıldığını söyledi. Fabrikaların elden çıkarıldığını anlatan Halaçoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Orduyu tahrip ettiler. Ergenekon, Balyoz dediler. Sonra paralel yapı dediler.
Bu ülke bizim ülkemiz. Bunların değil. Bunlar bu ülkeyi sevmiyor. Onlar milliyetçiliği
ayaklar altına almaya çalışıyor.

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki; biz bu ülkenin vatandaşı olan herkesi
kucaklayacağız.” Halaçoğlu, dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkan kavgayla ilgili
olarak da ‘Meclis gaziydi tam gazi oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11614.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi
başladı
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği'nin birlikte düzenlediği "Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi" bu yılki
faaliyetlerine başladı. Elektrik Şirketi Konferans Salonu'nda düzenlenen üç oturum ile
başlayan akademinin ilk gününde Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Faruk Karaarslan
ve Mete Taştan öğrencilere konferans verdiler.
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Konferanslardan önce açılış konuşması yapan Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri Koordinatörü Ali Dursun akademinin
bu yıl ki faaliyetleri ile ilgili olarak öğrencilere bilgiler verdi. Programların Cumartesi günleri
ve Salı günü olmak üzere iki ayrı günde yapılacağını anlatan Dursun, Cumartesi günü
yapılacak olan programların akademiye bu yıl başlayan ve geçen sene katılan öğrenciler için
olacağını Salı günleri ise yüksek lisans ve doktara öğrencilerin katılacağı ihtisas programları
ile okuma gruplarının olacağını belirterek bu programlara her hafta farklı hocaların gelerek
seminer vereceğini belirtti. Daha sonra akademinin ilk konferansını vermek üzere sözü
Akademisyen Faruk Karaarslan'a verdi. Karaarslan konuşmasında "Türkiye'nin Kültürel
Dinamikleri" konusunda akademi öğrencilerine konferans verdi. Karaaslan konuşmasında
kültür ve medeniyet kavramları üzerinde durarak kültür kavramının önemine ve ne kadar
geniş kapsamlı bir kavram olduğuna vurgu yaptı. Karaarslan konuşmasında şunları kaydetti:
"Türkiye'nin kültürel dinamikleri deyince çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Kültür
kavramının tanımı çok geniş ve herkesin kendine göre bir anlam yüklediği bir kavram.
Batılıların kendine göre, zenginlerin, fakirlerin, köylülerin kısaca herkesin kendine göre başka
bir anlam yüklediği bir kavramdır. Kültür kavramı yalın bir kavram değildir bir dizi kelime ve
kavramla etkileşimi olan bir kavramdır. Kültür deyince, medeniyet, ahlak, din, ekonomi gibi
kavramlara atıf yapıyoruz. Siyaset, mekan, tabiat ve din kavramlarıyla ilgilidir. Medeniyet,
din, dil, teknoloji ve ahlakla ilgili yönleri vardır. Aslında Türkiye'nin kültürel dinamikleri
dediğimizde tüm bu kavramları da açıklamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Biz bir
medeniyet havzasından bahsederken aslında bir kültür havzasından da bahsetmiş oluyoruz.
Burada medeniyetle ilgili bir hususu belirtmek gerekiyor. Başka kültürleri etkileme gücüne
sahip olan kültürlere medeniyet denir. Örneğin Selçuklu ve Osmanlıyı ele aldığımızda bu
yapılar sadece kendi tebasını ilgilendiren devletler değildi. Osmanlı ve Selçuklu kültürünü ele

almamız için Mezopotamya'da şu anda varolan tüm devletleri ele almamız gerekiyor.
Türkiye'de ise şu anda Türkiye kültüründen bahsediyoruz. Evet bizim Osmanlının o çok
kültürlü yapısından bugün ki duruma nasıl geldik. Bu hikayeyi iyi ele almamız gerekiyor. III.
Selim'den hatta II. Mahmut'la beraber ki süreçte Avrupa ve batı ile olan ilişkilerimizin nasıl
olduğunu iyi araştırmamız gerekiyor. Daha o günlerden itibaren batının neyinin alınıp neyinin
alınmaması gerektiği ile ilgili tartışmalar yaşanıyordu. Bizim için en önemli sorun bu süreçte
hep şu oldu. Batının neyini alacağız neyini almayacağız. Peki ne oldu da biz neyi almalıyız
sorusu ortaya çıktı? Bu soru etrafında Osmanlı aydınları ve devlet adamları çeşitli tezler
ortaya koydular. Bu arada batıdaki gelişmeleri de iyi değerlendirmek gerekiyor. Batının
kendisini nasıl gördüğü de ele almamız gereken önemli bir konudur. Sanayi devremi,
sekülerleşme ve teknoloji devrimi, Aydınlanma Çağı dedikleri daha doğrusu batının böyle
tanımladığı çağı getirdi. Kendilerine göre bir aydınlık tanımı yaptı batılılar. Buna göre
kendiler aydınlıkta olduğuna göre dünyanın geri kalan bölümleri karanlık içindeydi ve onların
da aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Batı kendi dışındaki tüm dünyaya bu gözle baktı ve
hala bu gözle bakmaya devam ediyor. Batı kendi dışında ve Antik Yunan düşüncesi dışındaki
bütün toplumları, kültürleri ve medeniyetleri karanlık ilan etti. Bireyselcilik gibi, Hümanizm
gibi kavramlar ve bugün Batı Avrupa'nın geldiği noktanın dünyanın geldiği en üst düzey en
yüce aşaması olduğunu söylediler. Hatta bunun için Tarihin sonunu bile getirdiler. Burada
önemli olan batılıların buna inanmasının yanında bizde de bazılarının bu hikayeye gerçekten
inanmasıdır. Bu görüş nedeniyle, Osmanlının kapitalist sisteme geçememesi bir eksiklik
olarak algılandı. Bunun için birtakım kurtuluş ideolojileri türedi. Türkçülük, İslamcılık ve
Batıcılık bu ideolojilerdendi. Türkçülük konusunda öne çıkan isim Yusuf Akçura oldu.
İslamcılık konusunda da Sait Halim Paşa ön plana çıkan isimdi. Osmanlının kurtuluş
ideolojisi diyebileceğimiz görüşlerin başlangıcı Genç Osman'dan itibaren başlayan, Jön
Türklerle devam eden ve İttihatçılarla son bulan düşüncelerdir. Osmanlı aydınlarının batıyı
öğrenmek için gittikleri batıdan batı hayranı olarak dönmeleri ve kendi kimliklerinden
uzaklaşmaları çok büyük bir talihsizlik oldu. Bu konuda Üstad Sezai Karakoç'un "Doğunun 7.
oğlu" isimli şiirinde anlattığı hikaye gerçekten manidar bir hikayedir. Anlattığım gibi bazıları
batının sadece teknolojisini alalım diye söylerken bazıları hem teknolojisini hem de hayat
tarzını alalım görüşündedir. Bazıları ise hiçbir şeylerinin alınmaması taraftarıdır. Buradan
şunu da belirtmek istiyorum. Sizler genellikle İslam coğrafyasının çeşitli ülkelerinden burada
bulunuyorsunuz. Burada yaşananların benzerleri sizin ülkelerinizde de yaşandı. 19. ve 20.
yüzyıllarda İslam coğrafyasında benzer öyküler vardır. Batıcılık ve Batılılaşma hepimizi
etkileyen düşünceler olmuştur. Batılılaşmanın siyasi kavramsallaştırması çağdaşlaşma olarak
ortaya çıkmıştır. Bu durum Türkiye'deki toplumsal hayat ve siyasi alan arasında uyum
sorununun ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bu sorun değişik şekillerde devam etmiştir.
Türkiye'de çeşitli dönemlerde, Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Recep
Tayip Erdoğan ile ortaya konan sosyal patlamalar bu yaşananların bir sonucudur. Bugün
ülkemize ve benzer İslam coğrafyalarına baktığımızda batılılaşma konusunda başarılı
olunmuştur. Bunu söyleyebiliriz fakat bu gerçek bir batılılaşma anlamına gelmez. Çünkü
içinde yaşadığımız bizim de dahil olduğumuz insanların içerisinde bir gerilim var. Bu gerilim
batılılaşmanın getirdiği ve batılılaşmayı tam olarak içimize sindirememekten gelen bir
gerilimdir. Şu anda görünürde her işimiz batılı gibi ama inancımız, hislerimiz, duygularımız
bize özgüdür. Her şeye rağmen bizi batılılardan ayıran çok farklı özelliklerimiz var ve bunları
toplumun içlerine girdiğimizde görüyoruz. Giyim kuşamımızdan, yemek kültürümüze kadar
bu farklılıkları görmek mümkündür. Evet arkadaşlar, yaklaşık 200 yıldır sizin ve bizim
coğrafyalarımızın öyküsü adeta Batı Avrupa'nın öyküsüne sabitlendi. Hepimizin temel
sorunu, kendi kültür ve inançlarımız konusunda nasıl bu dayatmadan kurtulmamız
gerektiğidir. Bu sorun temel sorunumuzdur. Bugün maalesef, bu tür konulara Avrupa'ya ayak
uyduralım şeklinde cevap vermeyenler terörist ilan edilmiştir. Burada şunu belirtmek

gerekiyor. Eğitim, siyasetten, ekonomiye kadar bütün alanları etkilemiştir. Şimdi şehircilik
konusunda Londra'yı mı yoksa Fas'ımı örnek alacağız sorusuna Londra olarak cevap
veriyorsak bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü örnek almak önemlidir. Burada şunu da
belirtmek gerekiyor. Bir kültürün diğer bir kültüre üstünlüğü diye bir şey söz konusu değildir.
Temel sorun şudur. Batı Avrupa'nın benim kültürüm en iyi kültürdür demeye başlaması
sorunu ortaya çıkarmıştır. Medeniyet anlamında iyi kötü olabilir ama kültürün iyisi kötüsü
olmaz. Bu anlamda özellikle Afrika'da kültür savaşları yaygın olarak yaşanıyor. Bu çatışmalar
da küresel sisteme hizmet ediyor. Oradaki küçük küçük kültürel yapıları silahlandırıp
birbirlerine karşı kışkırtmak küresel sistemin işine gelen bir durum olarak görülüyor. Evet,
genel olarak bizim coğrafyamızda yaşananlar konusunda problemin kaynağı biz değiliz.
Bunun bilelim ve meselelerin farkında olalım. Fıtratımızın tahrip edilmesine izin vermeyelim.
Unutmayalım, fikirlere kurşun geçmez." şeklinde konuştu. Uluslararası öğrenciler
akademisinin ikinci ve üçüncü konferansını ise Mete Taştan verdi. Taştan konferansında
öncelikle öğrencilere hoş geldiniz diyerek burada bulunmalarından dolayı büyük memnuniyet
duyduğunu ve burada kendilerini ağırlamaktan ve böyle bir ortamda konferans vermekten
büyük zevk aldığını belirtti. Taştan, "Etkin liderlik için; İletişimi mükemmelleştirmek, beden
dili ve motivasyon ile kariyer planlaması konulu konferans verdi. Liderlik ve iletişim
konularını ele aldı. Özellikle de iletişimin kuvvetli ve sorunsuz olması için neler yapılması
gerektiği üzerinde durdu. İletişimin olmadığı yerde, ayrılık, çatışma olduğunu belirterek
iletişim kanallarının nasıl açık olması gerektiği üzerinde durdu. Taştan, Kayseri'nin çeşitli
alanlardaki önemi ile ilgili bilgi vererek konuşmasına başlayarak öğrencilerin Kayseri'nin bu
öne çıkan özelliklerinden faydalanmaları gerektiğini vurguladı. İletişimin yaşadığımız yüzyılı
özellikle 1990'lı yıllardan sonra çok farklı bir boyuta getirdiğini ve bu yüzyılı ıskalamamak
için iyi takip etmek, hızlı olmak ve değişime ayak uydurmak gerektiğini belirtti. Taştan,
iletişimin insanlar arasındaki duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına bildirimi
olduğunu belirterek, önemli olanın bizim ne yaptığımızın önemli olduğunun altını çizdi.
Taştan şunları kaydetti: "Burada da ifade ettiğimiz gibi iletişimle ilgili çeşitli ve farklı
tanımlar yapılmıştır. Bu söylenenler çok önemli değil önemli olan senin iletişimden ne
anladığın ve bunu hayatına nasıl yansıttığındır. Örneğin bu konu ile ilgili Time dergisinin
kapak konusu bununla ilgiliydi. 2007 yılındaki kapak konusunda eğer iletişim çağını
yaşıyorsan, interneti ve iletişim araçlarını kendi yararına etkili bir şekilde vakit öldürmeden
kullanabiliyorsan, kendi faydana kullanabiliyorsan yılın adamı sensin diye bir kapakla
çıkmıştı. Yani bu özellikleri kendi üzerinde taşıyorsan yılın adamının sen olduğunu belirterek
1,5 milyar insanı yılın adamı seçmişti. İletişim çeşitleri çok farklıdır. Birincisi kişi içi
iletişimdir. İletişimin ikinci yönü kişiler arası iletişim, üçüncü yönü, kurum içi iletişim,
dördüncü yönü de kitle iletişimi dediğimiz yönleridir. İçinde dünya olmayan, dünya içinde
olamaz diyoruz. İnsanın dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların dünyaya nasıl baktığı ile ilgili
bilgi sahibi olması çok önemlidir." Taştan konferansın devamında, inançlı insanların
başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığına vurgu yaparak, geleceğin özgüveni yüksek insanlar
istediğini ifade etti. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den yaşadıkları
olumsuzluklara, kazalara rağmen yaptıkları işlerinde başarılı olmuş çeşitli insanlardan
örnekler vererek bu insanların kısaca hayat öykülerinden bahsetti. İletişim ve Etkililik de
önemli olan unsurlardan bahseden Taştan, iletişimde sözlerin yüzde 10, seslerin yüzde 35 ve
beden dilinin yüzde 55 etkisi olduğunu belirterek, söz söylemenin yanında susmanın ve beden
dilimizle konuşmanın daha önemli olduğuna vurgu yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11615.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Tatil Haberini Aldılar Servisi Durdurup
Kolbastı Oynadılar
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki Poyrazlı Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri, okullarının tatil
edildiğini yolda öğrenince servis aracını durdurarak kolbastı oynadılar.
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Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünden 5 kilometre mesafedeki Sırçalıtekke köyünde
taşımalı sistemle öğrenim gören, ilçeye bağlı Poyrazlı Köyü'ndeki İlköğretim Okulu
öğrencileri, sabah servis aracına binerek eğitim gördükleri okula gitmek için yola çıktılar.
Poyrazlı çıkışında gelen telefonla, okulların tatil edildiğini öğrenen öğrenciler, servis
sürücüsüne aracı durdurtarak inip yolda kolbastı ve Kafkas oyunu oynadılar. Aynı zamanda
Poyrazlı Köyü Muhtarı olan Servis Sürücüsü Hüseyin Şahingöz, "Öğrenci kardeşlerimiz tatil
haberini alınca karın keyfini çıkarmak istediler. Aracı durdurup hem kolbastı oynadılar, hem
Kafkas Müziğine ayak uydurdular, hem de kar topu oynadılar. Diğer illerde kar tatili olmasına
rağmen kendilerinin erkenden okula gitmek için yola çıktıkları anda gelen tatil haberini bu
şekilde kutladılar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11616.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

KSMMMO'da devir teslim töreni yapıldı
Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda (KSMMMO) devir teslim töreni
yapıldı.
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AK Parti Kayseri milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden KSMMMO Başkanı
Suat Kılıç'ın yerine başkan seçilen Baki Gümüşoluk, görevi teslim aldı. Oda binasında
düzenlenen devir teslim töreninde konuşan KSMMMO eski Başkanı Suat Özsoy, heyecanlı
olduğunu söyledi. Özsoy, "Benim için son derece önemli ve heyecanlı bir gündür. 3 dönemdir
Kayseri Mali Müşavirler Odamızın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Camia içerisinde
en uzun başkan olan bendim. Kayseri Mali Müşavirler Odası çok güzel hizmetler yaptı. Diğer

kurum ve kuruluşlara örnek olacak özellikle yeni 2 bin 400 metrekare olan yeni binamızın
inşaatına başlandı. Eski Kocasinan Belediye Başkanımız Bekir Yıldız özellikle yeni hizmet
binamızın arsasının tahsisinde ve diğer aşamalarda çok büyük yardımı oldu. Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e de çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de yeni
görevinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Özsoy ayrıca, "Bundan sonra da bin 200
meslektaşımıza çok daha iyi bir ortamda hizmet edeceğimizi düşünüyorum. Baki
başkanımızda inşallah bu bayrağı daha yükseklere çıkaracaktır. Bizde bundan sonra her
zaman mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yanındayız çünkü mesleğimizi burası temsil
ediyor" ifadelerini kullandı. Görevi teslim alan KSMMMO Başkanı Baki Gümüşoluk ise, "3
dönemdir oda yönetiminde göre aldığımız Suat başkanımıza çıktığı yolda başarılar diliyoruz.
Başkanımızın mesleğimizi ve meslektaşlarımızı gittiği TBMM’de çok güzel temsil edeceğini
düşünüyoruz. Bizim dertlerimizle çok yakından ilgileneceğini ve zaten bildiği sorunları çok
daha iyi dile getireceğini umut ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11617.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Forum Kayseri bir çifte tatil hediye etti
Forum Kayseri ziyaretçileri, Aşk Makinesi ve farklı romantik etkinlikler bu sene unutulmaz
bir Sevgililer Günü geçirme fırsatı yakaladı. Bir hafta boyunca hediye dağıtan Aşk Makinesi
ve 14 Şubat’ta sevgilileri tango eşliğinde ağırlayan Aşk Caddesi büyük ilgi gördü.

18 Şubat 2015 Çarşamba 17:35
Aşk Makinesi’nin büyük ödülü olan ‘Adam & Eve Otel’de her şey dahil iki gecelik
konaklama ise Forum Kayseri’yi ziyaret eden en şanslı çiftin oldu. Açıldığı günden bu yana
sunduğu alışveriş ortamı ve keyifli etkinliklerle Kayserililerin ve kenti ziyaret edenlerin
buluşma noktası haline gelen Forum Kayseri, 7-15 Şubat tarihleri arasında Sevgililer Günü
kapsamında gerçekleştirdiği kampanya ve etkinliklerle tam bir festival havası estirdi.
Sevgililer Günü’ne özel olarak düzenlenen kampanya dahilinde Forum Kayseri ziyaretçileri,
fatura ve fişlerini ibraz ederek Danışma’dan aldıkları jetonları kullanarak Aşk Makinesi’nde
onları bekleyen çok sayıda hediyenin sahibi oldu. ‘Adam & Eve Otel’de her şey dahil iki
gecelik konaklamanın da dahil olduğu onlarca hediye şanslı aşıklarla buluştu. Aşk
Caddesi’nde aşk tazelediler Kampanyanın yanı sıra Forum Kayseri’nin bir koridorunda aşkın
dansı tango dansçıları ve aşkın resmini çizen ressamın yanı sıra solist ve pandomim sanatçıları
Forum Kayseri ziyaretçilerine unutamayacakları bir Sevgililer Günü yaşattı. Aşk
Caddesi’nden geçenler aşklarını tazeledi ve o güne özel tasarlanan alanda hatıra fotoğrafı
çektirerek bu günü ölümsüzleştirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11618.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kto Ve Kayso’nun Mobilya Sektörü Komiteleri
Ortak İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Kayseri Ticaret Odası 31. Meslek Komitesi mobilya üretimi ve ticareti meslek komitesi ile
Kayseri Sanayi Odası mobilya üretimi ve ticareti meslek komiteleri ortak istişare toplantısı
gerçekleştirildi.

19 Şubat 2015 Perşembe 14:56

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı Başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıya; KAYSO Meclis Üyesi Namık Kemal Ulusoy, KTO Meclis Üyesi
Hacı Çevikel, KTO 31. Meslek Komitesi Başkanı Seyhan Arifoğlu ve komite üyeleri ile
Kayseri Sanayi Odası Meclis Üyeleri Mehmet Sarıalp, Ali Baktır, Ömer Çolakoğlu ve Nuh
Mehmet Akkaş katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, meslek komitesi çalışmalarına büyük önem verdiklerini
dile getirdi. Hasnalçacı, sektörlerin sorunlarının tartışılması ve çözüm yolları bulunması
amacıyla bu tür toplantılar düzenlediklerini ifade etti. Hasnalçacı, KAYSO’nun değerli meclis
üyelerine ve meslek grupları üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Mobilya
sektöründe yaşanan gelişmelerin tartışıldığı toplantı, alınan kararların hangi kurumlara
bildirileceğinin kararlaştırılması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11619.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Dersin Ortasında Öğrenciyi Dövdü
19 Şubat 2015 Perşembe 15:03
Kayseri'de, aynı okulda öğrenim gördüğü öğrenciyi ders sırasında tekme ve yumrukla darp
eden bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı
Dadaloğlu mahallesinde B.G.Ç.'nin sınıfa girerek derste olan M.K.'yı tekme ve yumruk
vurarak tehdit ettiği öğrenildi. Olay sonrasında jandarma tarafından gözaltına alınan B.G.Ç.
hakkında soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11620.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Belediye ekipleri kar seferberliğinde
Melikgazi Belediyesi Temizlik ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kar
yağışından olumsuz yönde etkilenmemesi için adeta seferber oldular.

19 Şubat 2015 Perşembe 15:04

Cadde ve yaya kaldırımlarında… Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 425 görevli, sabahın erken saatlerinden itibaren
cadde ve yaya kaldırımlarında kar küreme çalışmasına başladılar. Don olayına karşı tuzlama
çalışması… Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle insan yoğunluğunun fazla
olduğu yerlerdeki yaya kaldırımı ve merdivenlerdeki karların temizlendiğini, don olayına
karşı üst geçitler dahil bir çok alanda tuzlama çalışması yapıldığını söyledi. Kar yağışı etkisini
kaybedinceye kadar… Yapılan çalışma ile vatandaşların düşüp yaralanma olaylarının önüne
geçildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kar yağışının etkisini kaybedinceye
kadar söz konusu çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Mimarsinan Bölgesindeki kar ile
mücadele çalışmasında Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan bölgesindeki kar ile
mücadele çalışmasında yer alan çalışmayı bizzat yerinde inceledi. Ekip çalışanları sohbet
eden Başkan Dr. Büyükkılıç, bölge halkı ile esnaf ziyaretinde bulundu. Diğer yandan
Melikgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, çarşı merkezinde gece geç saatlere kadar kar
küreme çalışması yapak,esnafların ve vatandaşların rahat bir ortamda işlerini ve alışveriş
yapmalarını sağladılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11621.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Şap makinesi hırsızı güvenlik kameraları
sayesinde yakalandı
Kayseri'de piyasa değeri 30 bin TL olan şap makinesini çalarak Sivas'taki akrabasına bırakan
bir kişi, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

19 Şubat 2015 Perşembe 15:06
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro
Amirliği tarafından park halinde bulunan ve piyasa değeri 30 bin TL olan inşaatlarda
kullanılan şap makinesinin çalınması ile ilgili olarak çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan
araştırmalarda iş makinesinin kamyonet türü bir aracın arkasına bağlanarak götürüldüğünün

tespit edilmesi üzerine MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis
ekipleri, makinenin Sivas'a götürüldüğünü belirledi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas İl
Jandarma Komutanlığı ile müşterek yapılan çalışmalarda makinenin Sivas Şarkışla'da oturan
N.T.'nin evinin önünde olduğu belirlendi. Araştırmalarda A.T. isimli şahsın makineyi çalarak
akrabası olan N.T.'nin evine bıraktığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlı
A.T.'nin ise Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, A.T. hakkında
başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11622.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kemal Tekden Milletvekilliği Aday Adaylığını
açıkladı
Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim
Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Op.Dr. Kemal Tekden, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde
AK Parti Kayseri Milletvekilliğine aday adayı olacağını açıkladı.
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Düzenlediği basın toplantısıyla Milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Kemal Tekden, “7
Haziran 2015 Genel Seçimlerinde AK Partimizden Kayseri Milletvekili Aday Adayı
olduğumu aziz milletimize değerli basın mensupları aracılığıyla beyan ediyorum” dedi. Basın
mensuplarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda bir
konuşma yapan Op. Dr. Kemal Tekden,”Bu süreçte en büyük destek noktamız, göz
bebeğimiz, servetimiz olan gençliğimiz; dünyanın globalleşmesi ve modernizmin tesiriyle,
töresinden, tarihi ve kültürel değerlerinden uzaklaşmaktadır. Farkında olmadan özüne aykırı
yabancı kültürlerin etkisi altına girmektedir” şeklinde konuştu. Şu an ki mevcut hükümetin bu
meselelere çözüm üreten çalışmalarının olduğunu söyleyen Tekden, “ Bu kutlu ve çileli yolda
yükü paylaşmak , hangi mevkide olursak olalım elimizden gelen desteği vermek gerekmekte,
dünyada şerefli bir müslüman Türk olarak alnı açık başı dik yaşamak isteyen herkese
sorumluluk düşmektedir” dedi. Kemal Tekden ayrıca,"Ülkemizde ise Cumhuriyetimizin
yüzüncü yılında adım adım yaklaştığımız şu günlerde yeni bir şahlanışın eşiğindeyiz.
Kronikleşmiş problemlerimizin çözümü aşamasında kritik bir noktaya gelmiş bulunuyoruz.
Yüksek enflasyonun düştüğü, ihracatın patlama yaptığı. Anadolu sermayesinin dünyaya
açıldığı, enerji alanında büyük hamlelerin yapıldığı, kısaca ülkemizin tam anlamıyla
ekonomik bağımsızlığı kazanmaya çok yaklaştığı tarihi bir dönüşüm yaşıyoruz" şeklinde
konuştu.

Kayseri eski Müftüsü Necmettin Nursaçan'ın dualarının ardından, AK Parti Kayseri İl
Teşkilatı binasına giden Op. Dr. Kemal Tekden, resmi olarak Milletvekilliği aday adaylığı
başvurusunda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11623.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Polisten zehir tacirlerine darbe
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin
yaptığı çalışmalarda 3 zehir taciri iki tabanca ve 4 bin adet ecstasy hap ile birlikte yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapanlara
yönelik çalışmalarında, bir ihbarı değerlendirdikleri öğrenildi. Yapılan ihbarın
değerlendirilmesi sonrasında M.K., G.B. V.K. ve A.K.'nın yakalandıkları bildirildi. Şahısların
araçlarında yapılan aramalarda iki adet tabanca ve bu tabancalara ait mermiler, hassas terazi,
bir adet kurusıkı tabanca, A.K.'nın kaldığı otelde yapılan aramalarda ise 4 bin adet ecstsy hap
ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan M.K., G.B. ve A.K.'nın 'Uyuşturucu Madde Ticareti
Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11624.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Büyükşehir'de kar teyakkuzu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, aralıksız yağan kar yağışının hayatı
olumsuz etkilememesi için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
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İki gündür şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşılık hem şehir merkezinde hem de ilçe
ve bağlı mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürün ekipler, yol açma ve tuzlama
çalışmalarını devam ettiriyor. Ayrıca yaya kaldırımları da kardan temizlenerek yaya
ulaşımının sağlıklı ve güvenli olması sağlanıyor. 27 tuz sericili kar bıçaklı kamyon, 20 kepçe,

5 grayder ve 1 kar rotatifinden oluşan 110 kişilik karla mücadele ekipleri, kar yağışının
başladığı andan bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Şehir merkezinde bulunan
toplam 300 km. yol ağında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yürüten karla mücadele
ekipleri şimdiye kadar toplam 2 bin ton tuz kullanarak trafik akışını güvenli hale getirdi. 10
BÖLGEDE 24 SAAT ESASLI ÇALIŞMA Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele
ekipleri 24 saat esasına göre 110 kişilik bir ekiple yürütülüyor. 10 bölgeye ayrılan Kayseri
şehir merkezinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağında toplam 300 km. yol bulunuyor.
Tuzlama ekipleri, araç takip sistemi ile Karpuzatan'da bulunan Yol Yapım Şube Müdürlüğü
merkezinden yönlendiriliyor. Ayrıca Erciyes yolunda da bir ekip sürekli olarak kar temizleme
ve tuzlama çalışması yapıyor. 1.078 KM KÖY YOLU AÇILDI Öte yandan Büyükşehir
Belediyesi'ne dahil olan tüm ilçelerde ve bunlara bağlı mahallelelerde de karla mücadele ve
tuzlama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Develi, Tomarza,
Sarıoğlan ve Kayseri Merkez olmak üzere 7 ayrı bölgede oluşturulan karla mücalede ekipleri,
toplam 40 araç ve 70 personelle ilçelerdeki mahallelerde yol temizleme ve tuzlama
çalışmaları yapıyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Akkışla'da 4, Sarız'da 20,
Pınarbaşı'nda 35, Sarıoğlan'da 10, Özvatan'da 4, Tomarza'da 20, Develi'de 20, Felahiye'de 4,
Talas'ta 4, Yahyalı'da 8, Yeşilhisar'da 8, Bünyan'da 10, Hacılar'da 2 ve İncesu'da 5 olmak
üzere toplam 154 mahalleyi birbirine bağlayan 1.078 km. yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11625.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Başkan Vekili Müderrisoğlu’ndan yerinde
inceleme
Develi Belediye Başkan Vekili Kamil Müderrisoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü ile
birlikte kar temizleme için tüm ekip ve ekipmanlarıyla seferber olan Fen İşleri ve Temizlik
İşleri’nin çalışmalarını yerinde inceledi.
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Karın yağışının durmaması yapılan temizleme faaliyetlerini zorlaştırdığını söyleyen
Müderrisoğlu “Ekiplerimiz her ne kadar bütün cadde ve sokakları temizlemek için gayret
sarfetseler de kar yağışı durmadığı için temizlenen yerler tekrar karla dolmakta. Bizler de
bunun farkında olduğumuz için ekiplerimiz en kısa süre içerisinde bütün mahalle ve
sokaklarımıza gereken yol açma ve temizlik çalışmalarını yapacaklardır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11626.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Talas kaymakamı, Sinop'a vali oldu
Valiler Kararnamesi ile Sinop Valiliği'ne atanan Yasemin Özata Çetinkaya, "Türk
toplumunda kadının çok önemli yeri vardır. Şu an son yaşananlar bunu gölgeleyemez"
diyerek, kendisinin Kaymakamlık kökenli meslekten gelen ilk vali olduğunu söyledi.
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Talas Kaymakamlığı'ndan Sinop Valiliği'ne atanan Türkiye'nin 3. kadın valisi olan Yasemin
Özata Çetinkaya, "Kadınlarımız toplumun yüzde 50'sini oluşturuyor. Böyle sayısal bir
büyüklükle birlikte Türk toplumunun tarihinde de kadınların çok önemli bir yarı var. Bu yeri
yadsınamaz. Şu anda yaşananlar bunu gölgeleyemez. Kadınlar Türk toplum yapısında çok
önemli bir faktör olmuştur. Bu önemini de hala devam ettirecektir diye düşünüyorum. Bu
anlamda yaşanan örnekler, bu genel anlayışla ilgili örnek teşkil etmez diye düşünüyorum.
Böyle bir göreve layık görüldüğüm için çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek
istiyorum. İnşallah bize güvenip bu görevi layık görenlere sonuna kadar mahcup olmadan
görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım" dedi. Çetinkaya açıklamasını şu şekilde
sürdürdü: "Kaymakamlık mesleğinde 19 yıldır çalışıyorum. Burası il olarak 6. ilçe olarak
Talas 7. görev yerimdi. Kaymakamlık sürem boyunca devam ettirmeye çalıştığım bir
idarecilik anlayışım oldu. Kişiliğim ile bağlantılı olarak geliştirdiğim. Bunu iyi yaptığımı
düşünen amirlerim beni bu göreve layık gördüler. Valilikte de inşallah bu çizgiyi bozmadan
devam ettirmek istiyorum. Biz mesleğe girdiğimiz ilk yıllarda ilk başta bayan valimiz Lale
Aytaman görevdeydi. O zaten bir idolümüzdü. Bizim meslekte kaymakamlığa giren herkesin
valilik gönlünde yatan bir aslandır. Tabi sayısal da bir gerçek var. Her kaymakam valilik
alamayabiliyor. Bu anlamda her ne kadar gönlümüzde yatan bir aslan da olsa sayısal
gerçeklikler halinde olamayacağını da düşünmüşüzdür. Lale hanım da sabah beni aradı. ilk
arayanlardan biri de oydu. Kendisine teşekkür ediyorum. Onların açtığı yolda ilerleyeceğim.
Görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağımı kendisine de söyledim. Türkiye'nin
üçüncü kadın valisi değil, kaymakam kökenli meslekten gelen bir vali olarak da ilkim ben.
1996 yılında kaymakamlık görevine başladığımda Türkiye'nin 7. kaymakamıydım. O
dönemde sayın Valim Lale hanım vardı ama o dönem daha meslekten kaymakam bayan
valilik yapacak kıdeme gelmemişlerdi. Bizim meslekte en az 15 yıl kaymakamlık yapmanız
gerekiyor. Öyle bir kıdemde kaymakamımız yoktu. Ne kadar güzel ki ben Türkiye'nin 7.
kaymakamı
olarak
bu
kıdeme
ulaştım
ve
göreve
layık
görüldüm."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11627.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Faruk Yaman'ın Halası Pembe Bilgin son
yolculuğuna uğurlandı
Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın vefat eden halası Pembe Bilgin
kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın 86 yaşında hayatını kaybeden
halası Pembe Bilgin için Kıranardı Meydan Camiinde kılınan cenaze namazına Melikgazi
Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Melikgazi Belediyesi müfettişlerinden Mehmet
Yerebasar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından hayatını
kaybeden Pembe Bilgin Kıranardı mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11628.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Mehmet Özhaseki için vefa gecesi düzenlendi
Geçtiğimiz günlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ederek AK Parti’den
Milletvekili Aday Adaylığını açlıklayan Mehmet Özhaseki için vefa gecesi düzenlendi.
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21 yıldır Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde
milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Mehmet Özhaseki için ‘Vefa
Gecesi’ düzenlendi. Düzenlenen programda Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına
konuşan Ahmet Taş, Özhaseki’ye hizmetleri için teşekkürlerini ileterek, “Başkanımız topluma
hizmet etmenin, şehrimize hizmet etmenin ve Türkiye’de örnek bir şehir ortaya çıkarmanın
yanında sivil toplum kuruluşlarına da kapılarını açmış, ne zaman başımız sıkışsa,
söyleyeceğimiz bir eleştirimiz olsa her zaman kapısını açık bulmuşuzdur. Şimdi bir yerdeki
hizmet noktalanmış ama sona ermemiştir. Ama başka yerde hizmet etmek için başkanım
görevinden ayrılmış, Ankara’da tüm Türkiye’ye hizmet için milletvekilliğine aday adayı
olmak için görevinden ayrılmışlardır. Kendilerine yaptıkları hizmetler için teşekkür
ediyorum” dedi. 21 yıllık görevi boyunca Kayseri’yi geliştirmek için çalıştığını ifade eden

Mehmet Özhaseki, görevde bulunduğu süre içerisinde Kayseri’de yapılan hizmetleri anlattı.
Görevinden başı dik olarak ayrıldığını dile getiren Özhaseki, “21 senedir hizmet ediyorum.
Geçtiğimiz günlerde görevi teslim ettim. Allah’a hamd ediyorum alnımın akıyla teslim ettim.
Çünkü bu görevde başaramadan, beceremeden bırakıp gitmek de vardı. Veya başka türlü
sıkıntılarla oradan ayrılmak vardı. Hamd olsun 21 sene şerefle dolu, benim de devamlı onur
duyacağım hizmetlerle dolu dolu geçti. Yüzümüzün akıyla başımız dik olarak ayrıldık.
Güvendiğimiz, sevdiğimiz bir kardeşimize teslim ederek ayrıldık. Rabbim utandırmasın.
Eriye doğru baktığımda tabi muhasebe yapıyorum. Geriye doğru bakıldığında hakikaten
üzerimize ne iş almışsak Allah’a şükür ekibimizle, arkadaşlarımızla beraber çalışarak altından
kalktık. Bu şehirde çok iş yaptık. Belediyeciyiz, zaten hizmet için gelmiştik. Bu şehirde eksik
olan ne varsa, yapılması gereken ne varsa bu şehr dünya şehirleriyle yarışabileceği ortama
kavuşturabilmek adına ne gerekiyorsa bunu yaptık. Altyapısıyla başladık, başarılı olduk. En
ücra köşelere kadar bu altyapıyı ulaştırdık. Sonra şehrin üst yapısında elimizden gelen tüm
faaliyeti gösterdik. Yollar elden geçirildi, parklar yapıldı, al geçitler, üst geçitler yapıldı hala
yapılıyor. Sosyal tesisler, yeşil alanlar elhamdülillah bunda da başarılı olduk. Cumhuriyet
tarihi boyunca 3 bine yakın yol varken Kayseri’de 4 binden fazla yol yaptık, cadde yaptık. 810 tane park varken 900’e yakın parkımız oldu. Şehrin üst tarafına baktığınız zaman
gözümüze çarpacak bir kirlilik bir kötülük kalmadı. Kayseri’de müthiş bir kötü ortam vardı.
Bununla da savaştık. Gözüken tarafta bu faaliyetler yapılıyor ama arka tarafta da felaket bir
belalar zinciri var. Herkes biliyor” diye konuştu. Belediye defterini kapatarak yeni bir defter
açtığını söyleyen Mehmet Özhaseki, “Ben bugün belediye tarafındaki defteri kapatıyorum. Bu
tarafta yeni bir sayfa açılıyor gibi görünüyor. Gidersek eğer aynı belediyedeki gibi Cenab-ı
Allah’ın yolunda, yapılması icabet eden işler ne ise o yolda hayırla, huzurla yapmayı nasip
etsin” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11629.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kış Mevsimini Hasta Olmadan Geçirmenin
Yolları
Dünyam Hastanesi'nden Dr. Mesut Polat, kış mevsimini hasta geçirmeden atlatmanın yollarını
anlattı.
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"Bağışıklık sistemi, vücudu koruyan bir sistemdir. Bu sistem doğumdan itibaren kişiye özgü
bir stille çalışır. Bu sistem aynı zamanda kişinin karşılaştığı her tür mikroba karşı tepki
gösteren bir savunma mekanizmasıdır" diyen Dr. Polat, "Sağlıklı bireyin bağışıklık sistemi,
birçok organla koordine olarak çalışır. Kemik iliği, kan elemanları (özelikle beyaz küre),
yaygın lenf sistemi, dalak ve karaciğer bu sistemde ciddi rol oynamaktadır. Bağışıklık sistemi
ya hücresel düzeyde ya da toksin salarak kendini korur. Ayrıca bu sisteminin ciddi bir hafızası
vardır. Yani mikrop tanıma sistemi ile gelecekte aynı tür mikroba karşı gelişen saldırıya
geçmiş tecrübelerden faydalanarak savunmayı gerçekleştirir" dedi. Dr. Polat, "Bu sistemin

bozulmasının birçok nedeni vardır. Örneğin, kansızlık, karaciğer yağlanması, metabolik ve
hormonsal hastalıklar, mineral ve vitamin eksikliği kadar birçok sebep, bağışıklık sisteminin
düzgün çalışmasını engelleyebilir. Yaşlılık, gebelik, kortizon içeren ilaçların kullanımı ve
hatta kanser gibi durumlar da bağışıklık sistemini zayıflatır. Stres, yorgunluk, uykusuzluk ve
önemsiz ya da yetersiz beslenme de bağışıklık sistemi tehdit eden unsurlardır" diye konuşarak
şu bilgileri verdi: Tedavi sürecinde öncelikle bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan
sebep ortadan kaldırılmalıdır. Sebep; kansızlık, mineral veya vitamin eksikliği, tansiyon şeker
veya hormonsal dengesizlik ise hemen tedavi edilerek kontrol altına alınmalıdır. Bağışıklık
sistemi düşük olan risk grupları hangileridir? 65 yaş ve üstü, Tiroid ve metabolik hastalıklar,
Kalp yetmezliği, Hipertansiyon, Kontrolsüz şeker, Astım ve kronik bronşit,Sinüzit ve kronik
bademcik Akciğer hastalığı olanlar, Gebe, yeni doğan bebek ya da yeni doğum yapan anneler,
Kanser ve kemoterapi gören hastalar,Kontrol edilmeyen diyabet hastaları. Bağışlık sistemini
güçlendirmek için kullanılan ilaçları aşırı tüketmek kişiye zara verecek ve bazen de ters etki
yaratabilecek bir durumdur. Aşırı çalışan bağışıklık sisteminin zararlı olduğu durumlar vardır.
Örneğin;Otoimmün hastalıkları, romatizma, alerji, doku hastalıkları, tiroid hastalıkları, sinir
sistemi hastalıkları bağışıklık sisteminin gereğinden fazla çalışması ile ortaya çıkabilecek
hastalıklardandır. Hastalıkların olması vücuda elbette kimi zaman faydası vardır. Bağışıklık
sistemin yenilenmesi ve dinamik kalması faydalıdır. En büyük kanıtı ağır gribal enfeksiyon
sonrasında hastalar uzun süre yeniden hastalanmamasıdır. Bu da çapraz yönlerden
yaygınlaşan bağışıklık kuvvetlenmesidir. Bilinçsiz ilaç kullanmak her zaman sakıncalıdır.
Özellikle Multiple sclerosis (MS), lupus, romatoid artrit gibi otoimmün hastalığı olanlar ve
tüberküloz gibi progressive hastalığı olanlar kesinlikle bir hekime danışmadan ilaç
almamalıdırlar."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11630.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri'de 138 mahalle yolu kapandı
Kayseri'de iki gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrasında 138 mahalle yolu ulaşıma
kapalı bulunurken, ekipler yaptığı çalışmalarda toplam 154 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
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İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kayseri'de Akkışla ilçesine bağlı 2, Develi ilçesine bağlı
21, Bünyan ilçesine bağlı 2, Felahiye ilçesine bağlı 5, İncesu ilçesine bağlı 6, Kocasinan
ilçesine bağlı 8, Özvatan ilçesine bağlı 1, Pınarbaşı ilçesine bağlı 60, Sarıoğlan ilçesine bağlı
1, Sarız ilçesine bağlı 18, Tomarza ilçesine bağlı 7, Yahyalı ilçesine bağlı 5, Yeşilhisar
ilçesine bağlı 2 olmak üzere toplam 138 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.
Kayseri ve civarında bulunan toplam 395 mahalle yolu ve 97 nahiye yolunda kapananlar
arasında 154'ünün açıldığı öğrenilirken, Kyaseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, dün
saat 16.00'dan bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11631.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis cezası
Kayseri’de ‘Uyuşturucu ticareti yapma ve bu amaçla bulundurma’ suçundan yargılanan
tutuklu sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
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1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘Uyuşturucu ticareti yapma ve bu amaçla bulundurma’
suçundan yargılanan tutuklu sanık Ö.H.(28) duruşmada hazır bulundu. ‘Uyuşturucu ticareti
yapma ve bu amaçla bulundurma’ suçlaması ile yargılanan tutuklu sanık H.Ö.
mahkemesindeki ifadesinde “ Ben kimsenin çocuğunu zehirlemedim. Ne yaptıysam kendime
yaptım. Zararı kendime içerim” dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık
H.Ö. yü ‘Uyuşturucu ticareti yapma ve bu amaçla bulundurma’ suçundan suçlu bularak 10 yıl
hapis ve 2 bin TL adli para cezası verdi. 07.11.2014 tarihinde meydana gelen olayda ihbar
üzerine KOM Şube ekipleri Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Pozantı Caddesi ışıklı kavşağında
33 KBG 24 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 gram esrar, boş kuru
içerisinde 34 adet extacy hap, garaj park lambalarının içinde 70 gram esrar ve 2 adet daralı
ağırlığı 2 gram olan içime hazır esrar bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11632.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

13 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl hapis
Kayseri’de görülen davada tutuklu sanık C.A.'ya 13 yaşındaki kız çocuğuna ‘Çocuğun
nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
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1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ davasında yargılanan
tutuklu sanık C.A.(21) duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık C.A. mahkemede verdiği
savunmasında “Aramızda duygusal bir ilişki vardı. Küçük yaşta olduğunu bilsem kesinlikle
arkadaşlık kurmazdım. Bana 17 yaşında olduğunu söyledi” dedi. Mahkeme heyeti yaptığı
yargılama sonucu tutuklu sanığı ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ndan suçlu bularak sanığa
19 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 01.12.2014 tarihinde meydana gelen olayda tutuklu sanık C.A.
mağdure İ.G.’yi (13) ağabeyinin Argıncık Mahallesi'nde bulunan evine götürüp zorla ilişkiye
girdi. Daha sonra evlenme vaadiyle birçok kez ilişkiye girdi. Olay mağdurenin okuldaki
devamsızlıklarının ailesine bildirilmesi sonucu ortaya çıkmıştı. Sanık daha sonra evinde
yapılan arama sonrası yakalanmış ve yapılan yargılama sonucu tutuklanarak cezaevine
gönderilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11633.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

KTO İle Lahor Ticaret Ve Sanayi Odası
arasında işbirliği anlaşması imzalandı
Türkiye ile Pakistan arasında dördüncüsü gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
Konseyi kapsamında Kayseri Ticaret Odası ile Lahor Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği
anlaşması imzalandı. Kayseri için tarihi bir önem taşıyan anlaşmayı, Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile Lahor Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ijaz Ahmad Mumtaz
imzaladı.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik
İşbirliği Konseyi’nin dördüncü toplantısı kapsamında bu ülkede bulunan KTO Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, imzalanan anlaşma ile doküman alışverişi, eğitim programları, kalite
yönetim projeleri, yatırım ve pazar bilgisi paylaşımı gibi konulara ilişkin işbirliği içinde
olacaklarını kaydetti. Anlaşma ile iki şehrin ticaretine yön veren Odalar arasında işbirliğinin
arttırılmasının amaçlandığı belirten Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası başkanı olarak böyle
önemli bir anlaşmayı imzalamış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Başbakan
Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Lahor Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Ijaz Ahmad Mumtaz’a bu anlaşmanın imzalanmasından dolayı teşekkür
eden Hiçyılmaz, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesini önemsediklerinin altını çizdi.
Başkan Hiçyılmaz, Kayseri’nin özellikle dış ticaret hacminin artması ve 2023 yılı ihracat
hedefi olan 7 milyar dolara ulaşılması bakımından söz konusu anlaşmanın büyük önem arz
ettiğini ifade etti. Hiçyılmaz, bundan sonraki süreçte Lahor Ticaret ve Sanayi Odası ile
ilişkilerin artarak sürdürüleceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11634.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Amatör maçlara kar engeli
Tüm yurtta etkili olan yoğun kar yağışı Kayseri’de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kayseri Futbol İl Temsilciliği 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm amatör karşılaşmaların
ertelendiğini duyurdu.
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Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mustafa Korkmaz yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve
aşırı soğuklar nedeniyle programı daha önceden açıklanan tüm amatör maçların bir hafta
ertelendiğini belirtti. Korkmaz'ın açıklaması şöyle: ''21-22 Şubat 2015 Tarihlerinde Kayseri
İlinde oynanacak olan tüm Amatör lig müsabakaları yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar
yüzünden tatil edilmiştir. aynı müsabakalar kaydırılarak bir hafta sonra oynatılacaktır. ''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11635.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Ak Parti Melikgazi Teşkilatı'ndan hayırlı olsun
ziyareti
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sıddık Sami Kadıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Çelik'i tebrik eden ve hayırlı olsun
temennisinde bulunan AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Kadıoğlu, Kocasinan'da hızlı başlayan
Başkan Çelik'in burada da aynı hızla devam edeceğine vurgu yaparak, "Hayırlı olsun, Allah
yar ve yardımcınız olsun. Kocasinan'da gayet güzel başlamıştınız, iyi çalışıyordunuz. 'Siz iyi
çalışıyorsunuz, bu tarafa gelin daha iyi işler yapın, daha büyük projeler yapın' dediler.
Kayserimiz için hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Melikgazi ilçe teşkilatı olarak
yapabileceğimiz ne varsa tüm imkanlarımızla yanınızdayız" dedi. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik de destek ve dualarla başarılı olmaya gayret edeceklerini ifade ederek,
"Güzel temennileriniz için teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Hep birlikte çalışmaya ve iyi
şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Dua edin, Rabbim güç, kuvvet, enerji versin. İnşallah
şimdiye kadar Haseki Başkanımın yaptığı gibi bundan sonra biz de bu şehre hizmet için
elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11636.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz
Karaca’dan üyelik açıklaması
CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Karaca, yaptığı basın açıklamasında AK Partinin
sahte üyelik yaptığını iddia ederek, “Cumhuriyet Devrimi kazanımlarını yok eden AKP
iktidarı benimde siyasi geleceğimi ve itibarımı çalmıştır. CHP’de disiplin kurulu başkanı
olmama rağmen kaybettiğim itibarım dolayısıyla kendime güvenemediğimden milletvekili
adayı olamıyorum. Geleceğim karartıldı” dedi.
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Parti binasında basın açıklaması yapan CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Karaca, “13
yıldır ülkemizi yöneten AKP’nin ‘bizim üye sayımız diğer partilerin aldıkları oylardan
fazladır’ diyerek övünmelerinden sonra CHP genel Merkezi Yargıtay’dan üye sayımızı
istemiştir. Yargıtay’ın cevabi yazısında 70 bin civarında CHP üyesinin AKP üyesi olduğu ve
‘iki partiye birden üye olunamayacağı için üyeliklerinin düşürüldüğünü’ bildiriyor. Genel
merkezimiz bu durumu 2012 yılı Kasım ayında il başkanlıklarımıza bildirmiştir. Yapılan bu
sahtecilikten 16 Kasım 2012 tarihinde haberim oldu. Cumhuriyet Savcılığına başvurup bu
sahtecilerin ortaya çıkarılması için suç duyurusunda bulunarak süreci başlattım” diye konuştu.
Karaca ayrıca, “Dinimizce hırsızlık yapmak hem suçtur hem de günahtır. Cebimizdeki parayı
çalan hırsızla, gizli bilgilerimizi alarak adımıza imza atmanın farkı var mıdır? Bunlar bilgi
çalma hırsızıdır. 92 yıllık Cumhuriyetin maddi kazanımlarını yandaşa peşkeş çeken,
Cumhuriyet Devrimi kazanımlarını yok eden AKP iktidarı benimde siyasi geleceğimi ve
itibarımı çalmıştır. CHP’de disiplin kurulu başkanı olmama rağmen kaybettiğim itibarım
dolayısıyla kendime güvenemediğimden milletvekili adayı olamıyorum. Geleceğim
karartıldı” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11638.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

AB’li Gençler Valilikte
Avrupa Birliği ERASMUS Plus Gençlik Değişim Projesi kapsamında Kayseri’ye gelen İtalya
ve Romanya Gençlik Grubu, Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret etti.
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Vali Yardımcısı Masatlı, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyetini
ifade ederek, ERASMUS Plus Gençlik Değişim Projelerini, gerek dostluk köprülerinin
sağlamlaştırılması gerekse Kayseri’nin tanıtımı adına çok önemsediklerini belirtti. Proje
kapsamında, kültürler arası öğrenme yoluyla gençlere boş zamanlarda hobi alışkanlığı
kazandırılmasının hedeflendiğini kaydeden Vali Yardımcısı Masatlı, gençlik grubunun
Erciyes Kayak Merkezi ile Selçuklu Müzesi gibi Kayseri’nin kültürel mekânlarını ziyaret
ettiklerini, ziyaretleri sırasında da el sanatları, ahşap ve seramik yapımı ile model uçak yapımı
gibi çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirme fırsatı bulduklarını söyledi. Vali Yardımcısı Masatlı,
günün anısına grup liderlerine “Soğanlı Bez Bebeği” ve “Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm
Keşif Rehberi” kitabını hediye ederken, ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11639.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Rifat Yıldırım Da Aday Adaylığı başvurusunda
bulundu
AK Parti’den iki dönem Talas Belediye Başkanı olarak seçilen Rıfat Yıldırım da aday
adaylığı için müracaat etti.

19 Şubat 2015 Perşembe 15:59

AK Parti’den iki dönem Talas Belediye Başkanı olarak seçilen Rıfat Yıldırım da bu gün 7
Haziran’da yapılacak olan milletvekili seçimleri için AK Parti’ye aday adaylığı başvurusunda
bulundu. Rıfat Yıldırım başvuru dilekçesini AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’e
teslim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11640.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayserispor, Samsunspor'a bileniyor
Kayserispor, PTT 1. Lig'in 21. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, takımda bulunan cezalı ve sakat oyuncuların
taraftarda endişe oluşturmaması gerektiğini, Kayserispor’un oynatacağı 26 tane daha
futbolcusu olduğunu söyledi.
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PTT 1. Lig’in 20. haftasında Manisaspor’u kendi evinde 2-1 mağlup eden Kayserispor, bir
sonraki hafta karşılaşması olan Samsunspor maçının hazırlıklarını soğuk hava şartlarına
rağmen ara vermeden sürdürüyor. Eksi 3 derece hava sıcaklığında gerçekleşen antrenmanda,
futbolcular soğuktan dolayı zorluk çekse de, yerden ısıtmalı antrenman sahası sayesinde
kardan etkilenmedi. Antrenman öncesinde, kar temizleme ekipleri de antrenman sahalarını
temizleyerek futbolculara ve teknik heyete kolaylık sağladı. Kayserispor Teknik Direktörü
Cüneyt Dumlupınar yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılar kondisyon ve taktik
çalışması gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan antrenman,
streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top kontrolü ve pas
çalışmaları ile devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda
kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. “OYNAYABİLECEK 26 FUTBOLCUMUZ VAR”
Takımda 8 kart cezalısı ve sakat oyuncu olduğunu söyleyen Dumlupınar, endişelenecek bir
durum olmadığını, Kayserispor’un 26 tane daha oynayabilecek futbolcusunun olduğunu
söyledi. Takımdaki cezalı ve sakat oyuncuların olumsuz etki oluşturmayacağını ifade eden
Dumlupınar, "Oynadığımız kupa ve lig maçlarında bunu gösterdiğimizi sanıyorum. 8 tane
eksiğimiz var. 5 tane cezalımız var. Cem Can, Ömer Bayram, Alper Uludağ, Mehmet Eren,
Nobre. 3 tane de sakatımız var. Bobo, Sereno ve Cemil. 8 tane eksik oyuncumuz olmasına
rağmen bizim 26 tane oynayacak düzeyde oyuncumuz var. Bu yüzden hiçbir endişemiz yok.
Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Samsun'da kazanmak için elimizden geleni yapacağız”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11641.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Ahmet Doğan da aday adaylığı başvurusunda
bulundu
Yard. Doç. Dr. Ahmet Doğan da AK Parti'den milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda
bulundu.
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Erciyes Üniversitesi İİBF Bölümündeki akademisyenlik görevinden istifa eden Yard. Doç. Dr.
Ahmet Doğan, bu gün AK Parti İl binasında Hüseyin Cahit Özden ile görüşerek, aday
adaylığı dilekçesini teslim etti. AK Parti'ye bu güne kadar yaklaşık 50 kişinin aday adaylığı
için müracaatta bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11642.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Suat Özsoy Ak Parti'ye başvurusunu yaptı
Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası eski Başkanı ve AK Parti Kayseri
milletvekili aday adayı Suat Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’e başvuru
dilekçesini verdi.
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AK Parti'den Kayseri Milletvekili aday adayı olan Suat Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden’e 7 Haziran'da yapılacak olan seçimler için milletvekili aday adaylığı başvuru
dilekçesini verdi. Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Suat Özsoy’a
başarılar diledi. Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası eski Başkanı ve AK
Parti Kayseri milletvekili aday adayı Suat Özsoy ise, “Çıktığımız bu yolda sizleri de ziyaret
etmek istedik. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından
milletvekili aday adayı Suat Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’e kalem hediye
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11643.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Ak Parti'nin Aday Adayları 22 şubat'ta
görücüye çıkıyor
Kayseri'de AK Parti aday adaylarının tanıtımı için 22 Şubat Pazar günü tören düzenlenecek.

19 Şubat 2015 Perşembe 17:04

Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan tören ile AK Parti aday adaylarının
kamuoyuna tanıtılacağı öğrenilirken, törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın
da katılmasının beklendiği bildirildi. Şu ana kadar 50'ye yakın başvurunun olduğu AK Parti'de
22 Şubat Pazar günü düzenlenecek törende aday adayları kamuoyuna tanıtılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11644.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Aydın Kalkan'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne
ziyaret
AK Parti Milletvekili Aday Adayı Aydın Kalkan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ'ı ziyaret etti.
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Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen şube başkanlığından istifa ederek AK Parti Kayseri
Milletvekili aday adayı olan Aydın Kalkan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kalkan, milletvekili seçilmesi durumunda gece gündüz Kayseri
için çalışacağını söyledi. Aydın Kalkan, "AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı için
memuriyetimden ve Eğitim Bir-Sen başkanlığından istifa etmiş bulunuyorum. Tüm Kayseri
halkına hizmet etmek için bu yola çıktık. Kayseri’nin sıkıntılarını biliyoruz. Eğitimde ki
sıkıntıları biliyorum. Kayseri’nin e uzak yerinde ne olup bittiğini çok iyi biliyorum çünkü biz
alanlardan geliyoruz. İnşallah aday olur seçilirsek buralarda ki sıkıntıları çözmek için
Ankara’ya gideceğiz. Ben buradayım ve dışarıdan gelmiş bir insan değilim. Dışarıdan gelen
insanlar aday adayı oluyorlar. Seçildikten sonrada onlarla görüşmemiz mümkün olmuyor.
Onlara ulaşmamız mümkün olmuyor. Halkın onlara ulaşması mümkün olmuyor ama biz 24

saat burada olacağız. Telefonlarımız her zaman açık olacak. Bana insanlar sıkıntılarından
dolayı 24 saat rahatlıkla ulaşabileceklerini biz zaten gösterdik" dedi. Kalkan ayrıca,
"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bile yalnız bırakıldığını ima ediyor. Geriye
dönük baktığınız zaman Kayseri’de Memur-Sen’in ve Eğitim Bir-Sen’in basın açıklamalarına
bakılırsa paralel yapı ile Kayseri’de en çok mücadele eden bizim örgütümüz" diye konuştu.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Kalkan ile bir süre sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11645.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Yahyalı Belediyesinden karla mücadele
ekiplerine baklava ikramı
Yahyalı’da şiddetini artıran kara karşı Yahyalı Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir
mücadele veriyor.
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Yahyalı İlçe merkezi ve mahallelerinde 50 santimetreye yaklaşan kar kalınlığının hayatı
olumsuz etkilememesi için Yahyalı Belediyesinin oluşturduğu karla mücadele ekipleri yol
açma çalışmalarını sürdürüyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün Ankara’da olması
sebebiyle başkanlığa vekalet eden Belediye Meclis Üyesi Merve Sarıoğlu, Meclis Üyeleri
Mehmet Keçibaş ve Ramazan Yapıcı ile birlikte ilçede çalışmalarını devam eden karla
mücadele ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, ekiplere baklava ikram
ettiler. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan cadde ve mahalle yollarını ulaşıma
açtıklarını aktaran Merve Sarıoğlu, şunları söyledi; “ Belediyemize gelen talepleri de dikkate
alarak kapanmış yolları en kısa sürede açıyoruz. Zorlu kış şartlarıyla mücadelemiz sürekli
devam ediyor. Yüksek mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın kardan olumsuz
etkilenmemesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Yahyalı Belediyesi olarak oluşturduğumuz 50
personel ve 10 araçlık acil müdahale ekiplerimiz ilçemizin her noktasında çalışıyor.
Ekiplerimiz kar küreme araçları, yükleyici iş makinesi ve greyderler ile kapanan yolları
açıyor. İnsanlarımızı mağdur olmaması için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11646.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Faziletli edebiyatın rotasından şaşılmasın
Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında adeta elçilik görevi gören ve kültürel
hafızamızı oluşturan Kayserimizin değerli edebiyatçılarını konu alan söyleşi dizimizin ikinci
konuğu Şair/yazar Bilge Çalıcı oldu. Söyleşimizde edebiyat hakkında görüşlerini beyan eden
Çalıcı: “Önemli olan, ahlâk ve fazilet içeren Edebiyatın rotasından şaşılmasın” ifadelerini
kullanıyor.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bir On bir On dokuz kırk bir. Uyumlu rakam dizisi, Gece
saatin ikisi. Mersin / Tarsus İlçesi’nde Bir bebek gelir Dünya’ya, Yeni betonarme evde. Hava
dondurucu soğuk, Bebeğin tülbendinde donar Nefesi boncuk boncuk. Bu görüntüye
dayanamaz babası, Kurdurur ortaya büyük kömür sobası. Aylar, mevsimler, yıllar, Darken
çocuk ilerler. Bazen düzgün, bazen engebe yollar, Gelecekle ilgili dizmişti nice düşler. En
büyük ideali okuldu, okumaktı, Engeller emelini enstitüyle noktaladı. Hobisi; resim, şiir,
Allah yolu gönlünce. Dışta gülen yüzü var, tertemiz kalbi içte. Bir oğlu, iki torun, geliniyle
birlikte Mutlu ömürler diler el açtığı dilekte. Sorarsanız kim diye? Bir Bilge bilgelerden,
benim işte. Ben; Bilge Çalıcı: yukarıda şiirsel dille sizlere kısa bir yaprak sundum. Gazete,
kitap okumaktan, bilmece çözmekten ve kültür yarışmaları izlemekten zevk duyarım. Çeşitli
yerel gazetelerde, dergilerde, okul gazetelerinde, Tarsus ve Mersin Şairler Antolojilerinde şiir
ve makalelerim yayımlanmış olduğu gibi, zaman zaman TRT Çukurova Radyosu’nda güncel
olaylarla ilgili yazı ve şiirlerimi sundum. Kayseri Büyük Şehir, Kayseri Kültür Müdürlüğü,
Kayseri Melikgazi ve Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde; Ebru, Tezhip ve
Hüsn-ü Hat sanatlarıyla ilgili karma sergilerde yer alan eserlerim beğeniyle izlendi. Ayrıca;
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Tezhip Sanatı eğitmenliği yaptım. Üzerinde durduğum en
önemli konu; din, dil, ırk gözetmeden insan sevgisi ve geleceğe temiz toplum oluşturmak
amacıyla aileden başlayan temel çocuk eğitimidir. Tarsus Şair ve Yazarlar Derneği, Kayseri
Şair ve Yazarlar Derneği, Kayseri Türk İslâm Sanatları Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği
Kayseri Şubesi üyesiyim. Yazarlık/şairlik serüveniniz nasıl başladı? Yaşımın küçük olup
okula gidemediğim yıllarda, ağabeylerimi çok kıskanırdım. Her gün onlar giderken, “Ben de
okula gitmek istiyorum” der ağlardım. Nur içinde yatsın canım anneciğim büyük bir ustalıkla
benim susmamı sağlardı. Yedi yaşıma geldiğimde, okula başladığım günün heyecan ve
sevincini hâlâ hatırlarım. Sınıfta değişik mahallelerden gelen arkadaşlarla üç kişilik sıralarda
oturmuştuk. Yeni alınmış çantanın kokusuyla alfabe, defter, kalem, silgi ve boyalı kalemlerin
kokusu birleşmiş adeta büyülemişlerdi beni. Daha ilk günden birkaç yaş büyüdüğümü
hissetmiştim. Aynı zamanda kendime güvenim artmış, artık ben de okullu olmuştum. Bana
misk gibi kokan defter ve kitabımı çok dikkatli kullanıyordum. İlk defa ana ocağının şefkatli
kucağından ayrılmış, henüz bir yabancı olarak gördüğüm öğretmenimin şefkat beklediğim
kucağına sığınmaktaydım. Hem seviyor hem de korkuyordum O’ndan fakat zamanla alıştım.
Okuma yazmayı çözdükten sonra haftada bir, parayla verilen sınıf dergisini merakla
beklerdim. Daha sonra lisede okumakta olan ağabeylerimin dergilerini okuyor, içindeki
şiirleri ezberliyordum. Hızlı geçen yılların ardından kendimi sevinerek yazıldığım Tarsus Kız

Enstitüsü’nde buldum. Tek öğretmenli bir öğretimden çok öğretmenliye geçiş beni
heyecanlandırmıştı. Okulumuzda çok geniş eğitim sistemi uygulanmakta olup, beş yıl tüm
gün eğitim gördüğümüz nazari derslerimiz; Tarih, Coğrafya, Matematik, Geometri, Fizik,
Kimya, Tabiat bilgisi, Türkçe, İngilizce, Beden eğitimi olduğu gibi; Ev idaresi, Yemek,
Çocuk bakımı, Dikiş, Nakış, Çamaşır, Moda, Çiçek, Resim amelî derslerimizdi. Çok sıkı bir
eğitimden geçmiştik. Özellikle Türkçe hocamızın; kullanılan kelimelerdeki yanlış telaffuzlara
ve düşük cümlelere hassasiyeti kulağımıza küpe olmuştu. Ayrıca kompozisyonlara, şiirlerin
okunuş tarzlarına ve yorumlarına çok titizlik gösterirdi. Öyle bir eğitimden geçerken, kendi
dalında hassas olan resim hocamız Neriman Hanım’dan 10 üzerinden 8, 9, 10 aldığımı
gördükçe mutlu oluyordum. Zira güzel resim yaptığımı hissettirmişti bana. O’na, sevgi dolu
duygularımla yazdığım ilk şiirimi hediye etim. Öylece şiir yolunda ilk adımımı atmış oldum.
Yazarlık/şairlik serüveninizde sizi etkileyen isimler kimlerdir? Öncelikle şunu söylemek
istiyorum: Yazarlık ve şairlik çok önemli bir konu. O mertebeye ulaşabilenlere ne mutlu. Zira
geçmişteki yabancı ve yerli yazarların eserlerindeki derin anlamlar beni çok etkilemiştir.
Birkaç örnek vermek gerekirse; Fransız yazarlardan Victor Hugo’nun Sefiller eseri, Henri
Charrıere’nin, Fransa’da haksız suçlamayla ömür boyu kürek mahkumuna çarptırılarak Güney
Amerika’nın kuzeyindeki Fransız Guyanası’na gönderildiği ve başından geçmiş gerçek olayı
anlatan Kelebek, Alexandre Dumas’ın Montekristo Kontu ve oğlunun yazdığı Siyah Lâle,
Honore de Balzac’ın Vadideki Zambak, Amerikalı yazar Bernard Malamud’un eseri olan ve
Rusya Sibirya’da haksız yere zindanda çok kötü işkence çeken zavallı bir insanın hikâyesini
anlatan Kievdeki Adam, Tolstoy’un, Fransızların Rusya’yı işgali sırasında askerlerinin
donmasına sebep olan Napolyon Bonapart’ı anlatan Harp ve Sulh gibi eserler etkilendiğim
yabancı eserlerden bazılarıdır. Güzel vatanımıza mal olmuş çok değerli şair ve yazarlarımızla
ne kadar gururlansak azdır. Özellikle yazarlarımızdan; Reşat Nuri, Hüseyin Rahmi, Yakup
Kadri ve daha birçokları olduğu gibi, şairlerimizden; Mehmet Akif, Necip Fazıl, Yahya
Kemâl, Ümit Yaşar ortaya getirdikleri değerli eserleriyle yalnız beni değil günümüzün birçok
şair ve yazarlarını etkilemişlerdir. Her birinin kendine özgü tarzı günümüz şair ve yazarlarına
ışık tutmuştur. Hangi tür eserleri takip edersiniz? Edebiyata olan ilgim her türlüsünü
içermekte. Bu benim görüşüm zira bana göre kişi kendini tek bir kalıba hapsetmemeli.
Çemberi genişlettikçe her konuda ufuk açılacaktır. Okuma alışkanlığı olan bir insan hangi
türden yazıları okursa okusun mutlaka bir şeyler öğrenecek, beğendiklerinden ders alacak,
beğenmediklerinden de kendini soyutlayacaktır. Tabii önemli olan, okurken mantık ve
iradenin gerçek insanlık yolunda devreye girmesidir. Yazar/şair, çalışılarak mı? Yoksa
doğuştan kazanılmış bazı yeteneklerle mi olunur? Yazar ve şair olmak için doğuştan yeteneği
olması lâzım demek yanlış olacağı gibi, sonradan çalışarak olunur demekte yanlış olur. Veya
şöyle de açıklayabiliriz; Yazar ve şair olmak hem doğuştan gelen hem de sonradan edinilen
bir yetenektir. Fakat ne olursa olsun doğduktan sonra hayat yolunda ilerlerken karşılaşılan
değişik olaylar ve tesadüfler insanların duygularını harekete geçirmektedir. Önemli olan o
duyguları düz yazı veya şiirsel olarak kaleme almaktır. Bu başlangıcın devamında adeta bir
volkan patlaması olmuştur ve lavları sözcükler halinde kağıda dökülmektedir. Bu konuda
eğitim çok önemli olduğu gibi aile ve arkadaşlar da önemlidir. Edebiyatçı aileler ve çok kitap
okuyan aileler çocuklarına güzel örnek olacakları gibi, okuma yazma bilmeyen ailelerin
çocukları da edebiyatçı olabilmekteler. Öyle insanların örnek aldıkları; ya bu yolda yürüyen
arkadaşları, öğretmenleri veya okuyarak etkilendiği kitapların yazarlarıdır. Günümüz
dünyasını ve ülkemizin yazar ve şairler için avantajlı ve dezavantajlı yönlerini sıralar mısınız?
Günümüzde yazar ve şairlere daha doğrusu edebiyatçılara ne kadar önem verildiği bir
muamma. İnsanların birbirlerini acımasızca mağdur ettiği bu zamanda, içeriği edep, üstün
karakter ve fazilet içeren edebiyatın, yazarların, şairlerin ne derece önemli olduğu
söyleyebilirim. Yazar ve şairlerin mensub oldukları dernekler tesbit ettikleri aidatları
toplayamıyorlarsa, ortaya getirdikleri dergiler istenilen geliri sağlayamıyorsa ve dernek

kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsa önem verildiğini nasıl söyleyebiliriz? Ancak,
Türkiye Yazarlar Birliği’nin bu konuya değer vermekte olduğunu düşünüyorum. Zira
insanları okuma ve yazmaya teşvik amacıyla uyguladıkları Yazarlık Okulu adı altında, gelen
kursiyerleri edebiyat yolunda eğitime tâbi tutması, yılın önemli dönemlerinde Dünya’dan ve
Türkiye’den edebiyatçılar getirterek paneller, konferanslar verdirmesi işini ciddiye aldığını
göstermektedir. Kayseri, yazar/şair olabilmek için avantajlı bir ortam sunuyor mu? Neden?
Kayseri, yazar ve şairlere de bu yola eğilmek isteyenlere de çok güzel avantajlar sunmaktadır.
Özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin edebiyatçılara ve sanatçılara sunduğu hizmetler birçok
vilayetlerde sunulmamıştır. Belediyenin, kendi imkânıyla kitap bastıramayanların kitabını
bastırıp sonrada tanıtım günü hazırlaması edebiyata verdiği büyük değerdir. Bununla birlikte,
fırsat buldukça bir araya gelmeğe çalıştığı edebiyatçıların uğrak yeri olan Yoğunburç, gibi
birkaç noktada toplanan yazarlar, şairler ve çeşitli sanat mensupları birbirleriyle çok güzel
iletişim kurdukları gibi, bilgi teatisinde bulunmaktalar. Cuma akşamları şiir dinletisine gelen
konuklar arasında şiir yazmış fakat hiç okumamış olanlar, orada cesaret kazanıp şiirlerini
sunarken, başkalarının şiirlerini dinleyerek kendilerini kıyaslayabilmekte ve şairlik yolunda
önlerine çıkacak engelleri bilinçli bir şekilde bertaraf edebilecek duruma gelmekteler. Metro
istasyonlarına konulan kitaplıklar, küçük büyük bütün halkın kitap okuma alışkanlığı
edinmesine yardımcı olmaktadır. Kayseri’nin yazar ve şairlik yönünden avantajlı bir ortam
sunduğunu söyleyebilirim. Sadece yazar/şairlik yapılarak geçinebilmek mümkün mü? Kitap
bastırmış çok değerli bir şair arkadaşımla sohbet ederken bana, kitap bastırıp
bastırmayacağımı sormuştu ben de, elbette bir gün bastıracağımı söylemiştim. Ancak
arkadaşım basılan kitapların gelir getirme olasılığının olmadığını söylemişti. Ben de onunla
aynı fikirdeyim. Yazar veya şair insan hangi yolda olursa olsun edindiği birikimlerini bir veya
birkaç kitapta toplamak ister. Satılıp satılmaması önemli olmamalı. Önemli olan eserlerin
dağılıp kaybolmasını önlemek amacıyla bir araya getirilmesidir. Geçmişte de günümüzde de
hiçbir yazar ve şair, bastırdıkları kitaplardan geçimlerini sağlayacak gelir getireceğini umarak
bastırmamışlardır. Fakat “Hiçbir kitap gelir getirmez” demek te yanlış olur. Zira konusuyla
yorumuyla toplumda beğeni kazanmış kitaplar az değildir. Her ne kadar gelir getireceği
düşünülerek bastırılmamış olsalar da, okuyucularla buluştuklarında zevkle okunan ve geniş
kitleye yayılan kitaplar olmuşlardır. Öyle durumlarla karşılaşılsa dahi hiçbir yazar
kitaplarından gelecek gelirin hesabını önceden yapamaz. Kısacası bana göre yazarlık ve
şairliği, geçim sağlanacak gelir kaynağı olarak düşünmek yanlış olacağı gibi ancak önemli
olan, insanın şahsi duygu ve düşüncelerinin hobi olarak zevkle kâğıda dökülmesi ve
arkasından güzel eser bırakmasıdır. Yazar/şair olmak isteyenlere veya henüz yolun başında
olanlara neler tavsiye etmek istersiniz? Yazarlık ve şairlik mertebesi istenildiği an elde
edilecek bir mertebe değildir. Her insan o mertebeye ulaşabilir mi? Sorusuna şöyle cevap
vermek gerekir. O mertebeyi isteyen her insan ulaşabilir zira öyle azimli insan, çok
okumaktan ve yazmaktan bıkmayan eleştirilere açık olan, konular hakkında araştırmayı seven
insanlardır. Bu yolda yürümek isteyen her insanın kendine örnek edindiği şairler veya yazarlar
vardır ya da olmalıdır ki ortaya çıkardığı eserleri bilinçli bir şekilde kıyaslama ve eksiklerini
görme şansı olsun. Birçok insan, içinden gelen duygularını kaleme alır fakat gün ışığına
çıkarmaz. Bunların bazıları başkalarına gösterme gereği duymadıkları için, bazıları da
eleştirilmekten çekindikleri için kendilerine saklarlar. Yeni başlayanlara ve başlamak
isteyenlere önerim; mutlaka bilenlerle irtibat kursunlar hangi konuda ilerlemek isterlerse o
konu hakkında bilgi edinip bilinçli adım atsınlar ki hızlı geçmekte olan ömür süreci araya
gitmemiş olsun. Çok güzel bir örnek vermek istiyorum; Şu anda Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde okumakta olan erkek yeğenim, İlkokul’ da okurken benden Çanakkale
hakkında şiir istemişti. Bendeki şiirlerin çocuğa ağır geleceğini düşünerek o gece ona göre bir
şiir yazdım verdim. Yeğenim bundan çok etkilenmiş olacak ki; “Halam şiir yazıyorsa ben de
yazabilirim” diyerek o günden sonra eline geçen her fırsatta şiir yazmaya başlamıştı. Yazdığı

şiirleri arada bana okutuyordu. İlkokuldan sonra öğretimine Anadolu Lisesi’nde devam
ederken şiir yarışması düzenlenmişti. O yarışmada yeğenim birinci oldu. Bu; içeride gizli
duran duyguların ufak bir kıvılcımla ortaya çıkmasıdır. Yeter ki insan, çevresinde bol
miktarda bulunan kıvılcımlardan birine ulaşmasını bilsin. Son olarak neler eklemek istersiniz?
Bu konu bende öyle derin ki ne kadar anlatsam kifayetsiz kalır. Eğer bir insana okuma ve
yazma zevk veriyorsa, kendinde edebiyatın temelini atmış demektir. Atılan her adım bir
öncekinden çok aydınlığa yürüyecektir. Önemli olan, ahlâk ve fazilet içeren Edebiyatın
rotasından şaşılmasın. Bu söyleşiyi ortaya getiren değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Sevgi ve selâmlarımla. Söyleşi: Bünyamin Gültekin Not: Bu söyleşi dizimizde Kayserimizin
değerli kültür elçileri olan edebiyatçılarımıza ulaşmamızda ve aramızdaki koordinasyonu
sağlamalarından dolayı Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’ne teşekkür ederiz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11647.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kardeşi'nin gözünden Akif İnan söyleşisi yarın
sizlerle

19 Şubat 2015 Perşembe 18:06

“Akif İnan’ı Anma Gecesi”ne katılmak için Kayseri’ye gelen Akif İnan’ın kardeşi Dr. Ahmet
İnan ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimizde Akif İnan’ı kardeşinin gözünden
tanımak istedik. Söyleşinin tamamı yarın Gazeteniz Kayseri Gündem'de yayınlanacak.
Kayseri
Gündem
Gazetesi
tüm
gazete
bayilerinde
almayı
unutmayın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11648.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden örnek
davranış
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. personeli soğuk kış şartlarında beslenme
zorluğu çeken sokak hayvanları için 2,5 ton kedi-köpek maması ve kuş yemi dağıttı.

19 Şubat 2015 Perşembe 18:13

Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet
Meydanı'nda açtıkları stantta paketlenmiş haldeki kedi, köpek maması ile kuş yemlerini
ücretsiz olarak vatandaşlara vermişti. Yetkililer kar yağışının hafta başından itibaren şiddetini
artırması ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. mevcut
uygulamalarının dışında Spor Tesisleri çevresinde ve Kayseri il sınırları içerisindeki bölgelere
soğuk kış şartlarında beslenme zorluğu çeken sokak hayvanları için 2,5 ton kedi-köpek
maması ve kuş yemi dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel, "Farkındalık yaratmak ve vatandaşlarımızı
sokak hayvanlarının aç kalmamaları konusunda bilinçlendirmek ve mahallelerindeki sokak
hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla paketler halinde yem ve mama
dağıtımı yapmıştık. Bu hafta ise Spor Tesislerimizde çalışan personelimiz ve sporsever
üyelerimiz ile birlikte sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktık. Bunun yanı sıra
çevre ilçe ve mahallelerdeki kırsal kesimde yaşayan sokak hayvanları için yine Büyükşehir
Belediyemiz personeli aracılığı ile içerisinde Gesi, Gürpınar, Ağırnas, Su Başı, Ambar Mevki,
Güzelköy, Turan, Organize Sanayi, Bürüngüz, Kıranardı mevkilerinin bulunduğu bölgelere
2,5 ton mama ve yem dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11649.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Sahipsiz Yılkı Atlarına Yem Verildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından Organize Sanayi Serbest Bölge
mevkiinde bulunan 100'ün üzerinde sahipsiz yılkı atlarına yemleme işlemi gerçekleştirildi.

19 Şubat 2015 Perşembe 18:20
Soğuk hava şartlarından dolayı çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor
Etkinlikleri A.Ş. personeli Organize Sanayi Serbest Bölge mevkiinde bulunan yılkı atlarına
yonca ve saman verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. personelinin yem

bulmakta zorlanan hayvanları beslemek için faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11650.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri'de Yarın Okullar Açık
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada yapılan değerlendirmeler sonrası yarın eğitim ve
öğretime devam kararı alındığını bildirdi.

19 Şubat 2015 Perşembe 22:00

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada yapılan değerlendirmeler sonrası yarın eğitim ve
öğretime devam kararı alındığını bildirdi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilimize ilişkin hava tahmin raporuna göre önümüzdeki
saatlerde kar yağışının etkisini giderek azaltacağı, hava durumunun genellikle parçalı bulutlu
ve aralıklarla hafif kar yağışı şeklinde olacağı bildirilmiştir. Valiliğimizce, Büyükşehir
Belediyesi ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyeleri'nin yetkilileri ile yapılan
görüşmelerde sorumluluk alanlarındaki bütün yolların açık olduğu ve 20 Şubat 2015 Cuma
gününde de ulaşımda herhangi bir sorun olmayacağı bilgisi alınmıştır. Bu bilgilerden
hareketle; İlimiz merkezindeki Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki okullarımızda
eğitim öğretime devam edilecektir. Diğer ilçelerimizde de benzeri bir durum olmakla birlikte
tatili gerektiren bir gelişme olursa ilgili kaymakamlıklarca durum değerlendirilecek ve
duyurulacaktır" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11651.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

AK Parti'de aday gösterilmeyecekler belli
Haziran'da yapılacak genel seçimler yaklaşırken AK Parti'den milletvekili olmak için aday
adaylık süreci bugün sona eriyor. AK Parti'de 50 bini aşan aday adayları, zorlu bir süreçten
sonra genel merkeze mülakata çağrılacak. Adaylar belirlenirken vatandaşlarla yapılacak
kamuoyu araştırmaları da belirleyici olacak. Peki mevcut vekillerin durumu ne olacak?

20 Şubat 2015 Cuma 10:57

Şu anda AK Parti'nin mevcut milletvekilleri de aday adayı olmak için genel merkeze
başvuruda bulundu ya da bugün başvurusunu yapacak. Aday adaylığı başvurusu yapanlar ile
mevcut milletvekilleri arasında paralel yapıya sempati duyan milletvekili, iş adamı, üst düzey
yönetici ve akademisyen isimler çok sıkı bir araştırmadan sonra belirlenecek ve asla aday
olarak gösterilmeyecek. Zaten Gülen Cemaati'yle içli dışlı olan ve kendini gizlemeye çalışan
isimler, milletvekilleri tarafından tek tek tespit edilerek genel merkeze bildirildi. İSİMLER
BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NUN ÖNÜNDE 17-25 Aralık’ta hükümete yönelik olarak
başlatılan operasyonun ardından AK Parti içerisinde sessiz kalan ve ‘güçlünün yanında
kalarak taraf belirleme politikası’ güden milletvekilleri de 7 Haziran seçimlerinde milletvekili
adayı olarak gösterilmeyecek. Gerek Başbakan Ahmet Davutoğlu gerekse parti yönetimi bu
isimleri tespit etti. ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ Hatta dönemin Başbakan’ı olan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz’da Köşk adaylığını açıkladığı tarihten
sonraki grup toplantısında AK Partilileri açık bir şekilde uyarmış, partinin 2015 seçimlerinde
izleyeceği aday belirleme kriterinin sinyalini de vermişti. ERDOĞAN: BİZ DE MİLLETİMİZ
DE BUNU NOT ETTİK Erdoğan 8 Temmuz 2014’te yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki
içimizde de bu yapıya gerektiği tepkiyi koymayanlar var. Kimi belediyelerde bakanlıklarda
cesaretle bu işin üzerine gidilmediğini görüyoruz. Devekuşu kafasını kuma gömer kimse
görmüyor sanar. Millet kimin ne yaptığını görüyor. Kimin sessiz kaldığını kimin kafasını
kuma gömerek ihanete göz yumduğunu görüyor ve biliyor. Bu ihanet şebekesine göz
yumanlar müsamaha gösterenler bilsinler ki biz de milletimiz de bunu not ettik ediyoruz.
Millet nezdinde hiçbir eylem hesapsız kalmaz." ifadelerini kullanmıştı. Anlaşılacağı üzere,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu'nun paralel yapıyla mücadele konusundaki
kararlılıkları aday belirleme sürecine de belirgin bir şekilde yansıyacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11652.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri'de 37 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 37 mahalle yolunun kapalı olduğu öğrenildi.

20 Şubat 2015 Cuma 12:41
Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı nedeniyle Bünyan'da 2, Develi'de 3, Pınarbaşı'da 15,
Sarız'da 15, Yahyalı'da 2 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Yoğun kar ve tipi
nedeniyle kar temizleme ve yol açma çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11653.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

5. kattan atlayarak intihar etmek istedi
Kayseri’de bunalıma giren bir kadın oturduğu binanın 5. katından atlayarak intihar etmek
istedi.

20 Şubat 2015 Cuma 12:43
Edinilen bilgiye göre Hunat Mahallesi Hunat Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre,
bunalıma giren M.H. isimli kadının 5. katta bulunan dairenin balkonundan atlayarak intihar
etmek istediği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri
sevk edildi. Palis ekipleri M.H.'yi ikna etmeye çalışırken, mahalle sakinleri de olayı
pencereden izledi. Yaklaşık bir saat kadar süren ikna çabaları sonrasında M.H.'nin
dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, kadını etkisiz hale getirdi. Yetkililer olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11654.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Litvanya Büyükelçisi Kudzmanas’dan Vali
Düzgün’e ziyaret
Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kestutis Kudzmanas, Vali Orhan Düzgün’ü
makamında ziyaret etti.

20 Şubat 2015 Cuma 12:45

Yapılan ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, Litvanya Büyükelçisi Kestutis Kudzmanas’a
Kayseri'nin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgiler verdi. Vali Düzgün ayrıca, “İnşallah
sizin bu temaslarınız Kayseri ile Litvanya arasında bu ilişkilerin gerçekleştirilmesi için bir
fırsat ve başlangıç olur diye düşünüyorum. Bu ziyaretlerinizde Ticaret Odası, Sanayi Odası
hatta fırsatınız olursa yaklaşık bin fabrikaya sahip olan Organize Sanayi Bölgesinde
yatırımların yapıldığı fabrikaları gezdirmeyi arzu ederiz” diye konuştu. Turizm yatırımları
hakkında da bilgi veren Düzgün, “Biz Nevşehir ile birlikte ortak tanıtımlar üzerinde
çalışıyoruz. Tur operatörleri ile de görüşmeler yaparak hem Erciyes’in hem de Kapadokya’nın
bir kültürel kayak adı altında ortak olarak çalışmalar başladı ve bu yıl bunun ilk örnekleri
görüldü. Litvanya’nın hem kayağa hem de kültür turizmine meraklı olduklarını biliyorum.
Belki ikisini bir arada tutmak onlar için çok daha cazip ve eğlenceli olabilir” şeklinde
konuştu. Litvanya Büyükelçisi Kestutis Kudzmanas ise, “Biz Kayseri'nin bir sanayi şehri
olduğunu biliyoruz. Bunun için geldik. Bununla ilgili olarak da Kayseri’de bulunan Sanayi
Odası ve Ticaret Odasını ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kudzmana ayrıca, “Erciyes’i
çok beğendim. Birçok kayak merkezine gittim Erciyes bunların en iyilerinden birisi. Ayrıca
sanayi ile çok ilgileniyoruz. Bakıldığı zaman Türkiye çok hızlı gelişen bir ülke. Yatırım için
çok uygun bir ülke. Litvanya’da mobilya ve tekstil sektörü bulunmaktadır. Litvanya özellikle
bu sektörleri başka ülkelere taşımak istiyor. Türkiye’de bunun için çok uygun. Turizm olarak
da Türkiye Litvanya’da çok iyi bilenen bir ülkedir. Litvanyalı turistler arasında Türkiye 1
numaradır. Litvanyalıların çoğu Kapadokya’yı ziyaret etmektedir. Bu açıdan bizde Kayserili
işadamlarını Litvanya’ya davet etmek istiyoruz. Aynı zamanda Litvanya’dan da işadamlarını
Kayseri’ye getirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11655.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Umarım kupa maçı dostluk havasında geçer
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor’un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar,” Medicana
Sivasspor eşleşmesini iyi buluyorum. Biliyorsunuz daha önce iki şehrin maçlarında daha önce
kırgınlıklar olmuş. Umarım iki kupa maçı da dostluk havasında geçer” dedi.

20 Şubat 2015 Cuma 12:46
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçları’nda Beşiktaş’ı eleyen Kayserispor, çeyrek final
kuralarının çekilmesiyle Medicana Sivasspor ile eşleşti. İki takım arasında geçen daha önceki
maçlarda kırgınlıkların olduğunu söyleyen Cüneyt Dumlupınar, bu sebepten dolayı eşleşmeyi
olumlu karşıladığını ifade etti. Dumlupınar, ”Kupa’da karşımıza kim çıkarsa çıksın tur
atlamak istediğimizi ifade ettik daha önce. Sivasspor ile eşleştik. Ben Sivasspor eşleşmesini
iyi buluyorum. Biliyorsunuz daha önce iki şehrin maçlarında daha önce kırgınlıklar olmuş.
Umarım iki kupa maçı da dostluk havasında geçer. Sonuçta bizim komşu ve kardeş şehrimiz.
Maçın çok olumlu geçeceğine inanıyorum. Ama inşallah tur atlayan taraf biz oluruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11656.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Erciyes Kayak Merkezinde 3 Acemi Kayakçı
Yaralandı
Erciyes’e kayak yapmak için giden 3 acemi kayakçı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

20 Şubat 2015 Cuma 12:48
Edinilen bilgilere göre, Erciyes Dağı Kayak Merkezine kayak yapmak için giden acemi
kayakçılar F.Ö., S.B. ve M.S.T. kayak yaptıkları sırada düşerek çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11657.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

75. yıl il halk kütüphanesinde sivil savunma
semineri
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı 75.Yıl İl Halk Kütüphanesinde Sivil Savunma
semineri düzenlendi.

20 Şubat 2015 Cuma 12:48

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli Hasan Say ve Rıza Taştan tarafından verilen
seminerde afet öncesinde alınacak tedbirler ve afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler
anlatıldı. Seminere kütüphane personeli ve N.Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Öğrencileri
ve öğretmenleri katıldı. Seminer sonrasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli
Hasan Say ve Rıza Taştan öğretmen ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11658.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Ambulans şoförü geçirdiği beyin kanaması
sonucu hayatını kaybetti
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ambulans şoförü olan bir kişi, geçirdiği beyin kanaması sonucu
hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Bünyan Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü olan Hacı Ahmet
Dokgöz (52) 5 gün önce nöbet tuttuğu sırada beyin kanaması geçirdi. Ambulans ile Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılan Dokgöz, Beyin Cerrahi Yoğun
Bakım Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dokgöz, burada yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11659.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Örnek ve referans belediyenin çalışanları sağlık
taramasında
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Referans ve örnek belediye çalışanların
bireysel sağlıklarına büyük önem verdiklerini çünkü belediye personelinin üstün bir çalışma
sergileyerek Kayseri merkez nüfusunun yarısına başarılı bir hizmet sunduğunu söyledi.
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Hastane görevlilerince ilk gün 450 çalışana… Melikgazi Hizmet Binası sağlık muayene
odasında sağlık taramasının sabah saat 08.30’da başladığını ve 16.30’ a kadar devam
edeceğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediye çalışanların büyük bir
aile kurumudur. Profesyonel ve bilgi birikimi donanımlı personelimiz ile örnek ve referans
belediye yatırım ve hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Çalışma saatlerindeki iş ortamları için
modern ve ferah iş mekânlarını oluşturduk. Bireysel sağlıkları için yılda iki kez sağlık
kontrolüne tabi tutulmaktadırlar. İlk gün tansiyon, kan şekeri ve kolesterol için ölçümleri
yapıldı. İkinci etapta işitme ve göz muayeneleri yapıldı. Solunum ve akciğer muayenesi için
Röntgen filmleri çekildi. Sağlık görevlilerince yapılan muayene de gerekli görülenler tedaviye
gönderilmektedir “ dedi. Fen, park bahçe, temizlik ve atölye de çalışanlar… Belediye
çalışanlarının özelikle park bahçe, temizlik, atölye ve fen işleri gibi açık alanlarda çalışanlara
yönelik bu tür sağlık kontrollerin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, bu tür genel sağlık taraması çalışmasının devam edeceğini ve belediyenin atölye,
fidanlık gibi çalışanların yoğun olduğu yerlerde tekrarlanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11660.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Develi belediye personeline deprem
bilgilendirme semineri yapıldı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri Şubesi tarafından
Develi Belediyesi personeline Mustafa Aksu Kültür Merkezinde depremle ilgili bilgilendirme
semineri yapıldı.
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AFAD Kayseri Şube Müdürü Yeter Kolomoç Yücel ve Eğitim Uzmanı Mustafa Kural’ın
katıldığı eğitim seminerinde Arama Kurtarma Teknisyeni Hasan Say’ın etkili ve bilgilendirici
sunumuyla deprem öncesi, sonrası ve deprem anında yapılacaklar ve alınması gereken
önlemler konusunda bilgi verdi. Develi’nin deprem haritasından ve deprem özelliklerinden
bahseden Say, binanın özelliklerinin ve deprem anında nasıl bir pozisyon alınacağının çok iyi
bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11661.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Çelik, Büyükelçi Kudzmanas'ı kabul etti
Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Kestutis Kudzmanas, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.
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Ziyarette yaptığı konuşmada Kayseri'nin, Türkiye'nin en önemli şehirlerlerinden birisi
olduğuna vurgu yapan Büyükelçi Kudzmanas, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek
amacında olduklarını kaydederek, "Öncelikle göreve yeni seçilmiş olmanızdan dolayı tebrik
ediyor, görevinizde başarılar diliyorum. Kayseri, Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi
şehirlerinden birisi. Başta ekonomi olmak üzere eğitim, kültür gibi alanlarda işbirliğini
artırmak istiyoruz. Ayrıca AB projeleri konusunda da ortak çalışma yapılabilir. İki ülke
arasında son dönemde en üst düzeyde siyasi gelişmeler kaydediliyor. 2013 yılında
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ülkemizi ziyaret etmiş, ardından da bizim cumhurbaşkanımız
2014 yılında Türkiye'ye gelmişti. Yaşanan bu siyasi yaklaşım ekonomik, ticari ve kültürel

alandaki gelişmeler açısından da güzel sinyaller veriyor. Biz de bunu daha üst noktalara
çıkarmak için buradayız" diye konuştu. İLK YABANCI KONUK Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik de kabul ettiği ilk yabancı konuğun Litvanya Büyükelçisi Kudzmanas
olduğunu belirterek, "Burada göreve yeni başlamış olmama rağmen, belediye meclis üyeliği
ve belediye başkanlığı geçmişim nedeniyle belediyecilik konusuna hakim birisiyim. Siz,
kabul ettiğim ilk yabancı konuğumsunuz. Bu açıdan da teşekkür ederim. Kayseri, İpek
Yolu'nun kavşak noktasında bulunan, binlerce yıllık geçmişi olan kadim bir kenttir.
Kayseri'de endüstri, ticaret, sağlık ve 4 üniversitesi ile eğitim çok iyi durumdadır. Son
dönemde yapılan yatırımlarla turizm alanında da iyi noktalara gelecek. Ayrıca endüstriyel
tarım ve hayvancılık konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Kayseri, genlerinde girişimcilik olan
bir şehirdir. Yapılan tarihi kazılarda ilk fuar merkezi, ortaklık anlaşmaları ve çek-senet
örnekleri çıkıyor. Bu da şehirde ticaretin çok eski yıllardan beri yapıldığını gösteriyor.
Binlerce yıldır süregelen geleneksel ticaret anlayışının yanında şimdilerde üçüncü jenerasyon
dışa açılma konusunda çok daha vizyon sahibi ve atılımcı. Yeni nesille birlikte ülkeler
arasındaki işbirliğinın daha hızlı gelişeceğine eminim. Biz de bu konuda belediye olarak
üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. Ziyarette günün anısına Başkan Çelik, Büyükelçi
Kudzmanas'a bezemeli bir cam vazo hediye ederken, Büyükelçi Kudzmanas da Litvanya'ya
özgü bir kol düğmesi takımı ile karşılık verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11662.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kent Konseyi'nden 'şiddete son' deklarasyonu
Kayseri Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu, geçtiğimiz günlerde hunharca öldürülen
Özgecan Aslan anısına 'Kadına ve Çocuğa Şiddete Son' deklarasyonu yayınladı.
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Tüm insanların şiddetten arınmış güvenli bir yaşam ortamı için gerekli tüm düzenleme ve
uygulamaların destekçisi olacaklarını ifade eden Kent Konseyi Başkanı Mahiroğlu, şu
deklarasyonu yayınladı: Anadolu’nun kültürel hafızasında önemli bir yerde bulunan ve
toplumsal bütünleşme unsuru oan kadınların toplumdaki rolleri giderek etkinleşmiştir.
Günümüzde yaşanan olumsuzlukların temelinde yatan sorun; Kadın haklarının insan hakları
olduğu gerçeğiyle yüzleşilmemesinden kaynaklanmaktadır. Üstlendikleri her rolde
toplumumuza güç katan kadınlarımıza, hak ettikleri değer verilmeli, hakları yasal olarak
korunan kadınlarımıza toplum olarak bizler de saygı duymalıyız. Kadın ve erkeklerin eşit
haklara ve doğuştan değerli olduklarına, Birleşmiş Milletler Kuruluş Yasasında kabul edilen
diğer karar ve ilkelere, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine ve çocuk
hakları sözleşmesine bağlı yükümlülüklerimiz, toplumumuzun her kesiminde özenle
uygulanmalıdır. Kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddeti ve istismarı önlemeye ve
ortadan kaldırmaya yönelik yasal mevzuatımızda yapılması düşünülen çalışmalar en ağır

yaptırımları da içerecek şekilde ivedilikle uygulamaya geçirilmelidir. Kadına ve çocuklara
yönelik işlenen suçlar herhangi bir ceza indirimi uygulanmadan en ağır şekilde
cezalandırılmalıdır. Bu bağlamdan hareketle Kayseri Kent Konseyi olarak; başta kadın ve
çocuklarımız olmak üzere tüm insanların şiddetten arınmış güvenli bir yaşam ortamı için
gerekli tüm düzenleme ve uygulamaların destekçisi olacağımızı ifade eder, vicdanımızda
derin yaralar açan Özgecan Aslan'ın kaybı karşısında herkese insanlık dersi veren saygıdeğer
anne ve babası başta olmak üzere tüm sevenlerinin acılarını acımız bilir ve Özgecan'ımıza
yüce Yaratan'dan rahmet dileriz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11663.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kadir Has Stadyumu’nda 27. Müsabaka
Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta karşılaşması olan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor,
Torku Konyaspor maçı bu akşam Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel, stadyumdaki hazırlıkların
tamamlandığını, kar dolayısıyla herhangi bir aksaklık yaşanmayacağını söyledi.
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Kayseri’de 3 gündür süren kar yağışından dolayı, Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda kar
önlemleri alınmaya başlandı. Stadyumda bulunan alttan ısıtma sistemi sahaya kar birikmesini
ve çimin yok olmasını engellerken, yeşil alana serilen naylon örtü sayesinde kar temizliği
daha pratik bir hal alıyor. Ayrıca stadyum içerisine kurulan ışıklı ısıtma düzeneği yardımıyla,
kar taneleri yere düşmeden eriyor. Stadyumdaki kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi
veren Spor Etkinlikleri A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel, “Stadyum personelimiz saha
bakımına devam ediyorlar. Bizler bu akşam stadyumumuza gelecek olan sporseverlerimize iyi
standartlarda ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Bunun için bütün gayretimizle çalışma
içerisindeyiz. İnşallah akşam her şey umduğumuz gibi gerçekleşir” dedi. Üstünel ayrıca,
"Kadir Has Stadyumu’nda bugün itibariyle bu sezonda 27. müsabaka oynanacak. Bu diğer
profesyonel stadyumlar içerisinde rekor bir sayı. Olumsuz kış şartlarına rağmen spor
müsabakalarının iyi standartlarda gerçekleşmesi buradaki gayretin göstergesi olsa gerek diye
düşünüyorum. Kadir Has Stadyumu’nda bildiğiniz üzere alttan ısıtma sistemi mevcut. Isıtma
sistemiyle yüzeyin yeşil kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca zaten meteorolojiyle devamlı iletişim
halindeyiz. Son birkaç gündür yağış alıyoruz. Bu nedenle sahayı naylon örtüyle kaplıyoruz”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11664.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Aday Olmayacak
Abdullah Gül gazetecilere yaptığı açıklamada seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.
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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinin sona ermesinin ardından İstanbul'a yerleşmiş
ve kameralar önünde fazla gözükmemişti. ABDULLAH GÜL'E ADAYLIK SORUSU
Abdullah Gül'ün adı son zamanlarda, 7 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den
aday olacağıyla ilgili geçmişti. Gazeteciler de bugün Gül'e aday olup olmayacağını sordu.
ADAY OLMAYACAK Gül seçimlerde aday olmayacağını "Benim çalışmalarım yalnızca
arkadaşlarıma destek verme amacıyladır" sözleriyle duyurdu. Önceki gün Ahmet Davutoğlu
da "Abdullah Gül'den adaylıkla ilgili bir talep gelmedi" demişti. "İÇ GÜVENLİK PAKETİNİ
GÖZDEN GEÇİRSİNLER" Bugün cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Gül, İç Güvenlik Paketi'yle ilgili soruya ise, "Bunu bir kez daha gözden geçirmelerini tavsiye
ederim. Bazı düzeltmelerin yapılması gerektiğine inanıyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11665.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

İdarecilerinin birbirlerini suçlayan beyanlarını
duymak istemiyoruz
İyilik ve Kardeşlik Platformu Dönem Sözcüsü Celalettin Sipahioğlu, "Ülkenin idarecilerinin
birbirlerini suçlayan beyanlarını duymak istemiyoruz" dedi.
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İyilik ve Kardeşlik Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın
açıklamasında konuşan dönem Sözcüsü Celalettin Sipahioğlu “Ülke insanının hunharca,
cinnet derecesinden insan olmaya asla yakışmayan işler yapmasının izahı ne olabilir? Bu
ülkenin birbirini seven birbiri için canını savaş cephelerinde veren insanları nereye gitti?
Birbirini sevmedikçe gerçekten iman ettiğine inanmayan, namuslarını birbirine sonsuz şekilde
güvenen, fedakar toplum ne oldu da birbirine kast eden bir zümre haline geliverdi" dedi.
Sipahioğlu, "İnsanların başlarına iş gelmeden önlem almak, ne zaman toplumun görevi

olacak, hep insanların başına iş geldikten sonra dövünmek zorunda mı kalacağız? Bu ülkenin
en tepesindeki yöneticisinden, en sıradan vatandaşına kadar insanımızın her türlü zarara
uğramaması için kaygıya kalması gerekmektedir. Toplumu duyarsızlaştıran icraatları
görmezden gelmemek, uyanık olmak bu ülkede sadece bir kesimin görevi değildir" diyerek şu
şekilde konuştu: " Herkes sokaktaki yozlaşmadan ve bozulmadan rahatsız olduğunu
söylemesine rağmen tedbir almak, tedavi etmek gibi bir yol asla benimsenmemektedir.
Ülkenin idarecilerinin insanlar olayları yaşadıktan sonra pişmanlık duyduğunu ifade eden ve
birbirlerini suçlayan beyanlarını duymak istemiyoruz. Çözüm makamı olduğunuzu
unutmayın. İnsanlar öldükten sonra değil, ölmeden önce yapılması gereken işleri yapınız. Her
alevi ölümüyle, ölü evinin ağıtçısı gibi davranan riyakar medya, bir taraftan başkaların
ölümüne seyirci kalırken, diğer taraftan yeni mağdurların ortaya çıkabileceği her türlü
istismarın mevcut olduğu dizileri, filmleri büyük bir iştah ile pazarlamaktadır. Muhalefet
yapacağız diye insanların acılarını kendi siyasetlerine ve reytinglerine alet etmeye çalışanlar,
insanların acıları üstüne tünemiş, acıdan beslenmeye çalışan baykuşlar gibidir. Bir insanın
haksız yere ölümünün, insanlığın ölümü olarak değerlendirilmesi anlayışını bize veren
dinimiz İslam’ı, sonuçların sorumlusu gibi göstermek malum kesimin marifeti haline
gelmiştir. Yeni acılar, yeni ölümler olmasın diyorsak, insanı adaletten hidayete çıkaran
Kur’an’ın çağlardan beri uygulanan ve yankılanan sesine kulak vermeliyiz. Bir insanı öldüren
insanlığı öldürmüş gibidir, sen İslam’ı öyle yaşa ki seni gören Allah’ı hatırlasın, seni
öldürmeye gelen sende dirilsin. İnsanlık için kurtuluş rehberi bütün ferdi ve toplumsal
rahatsızlıkların şifası Kur’an’dır, İslam’dır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11666.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Prof. Dr. Mustafa Alkan istişarelere başladı
MHP Kayseri Milletvekili Aday Adaylarından Prof. Dr. Mustafa Alkan şimdiden hızlı ve
yoğun bir çalışma sürecine girdi. Prof. Dr. Mustafa Alkan Kayseri Merkez İl ve ilçe
teşkilatları başta olmak üzere çevre ilçeleride ziyaretlerini sürdürüyor.
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Kayseri de bu güne kadar görev yapmış il başkanlarını ve MHP’nin önde gelen isimlerini
ziyaret ederek, görüşüp aday adaylığı ile ilgili bilgi vererek istişarelerde bulunan Prof. Dr.
Mustafa Alkan, “Kayseri siyaset tarihinde bu güne kadar ki en büyük fırsatı yakalamış
olmasına rağmen yerelde ve genelde AKP de siyaset yapanlar ne yazık ki bu fırsatı
değerlendirememiştir. Son 15 yıldır Kayseri bir Cumhur Başkanına sahip, Önemli bir
Bakanlığa sahip, her dönem 6, 7 milletvekili çıkarmış bunun yanında son 3 dönemdir yerelde
Belediyeleri elinde bulunduran AKP ne yazık ki Kayseri’ye ciddi bir hizmet ve yatırım
getirememiştir. Vizyon kent vizyon başkan söylemleriyle 15 yıldır Kayseriliyi
oyalayanlar,makro anlamda ve vizyoner anlamda bir tek projeden ve hizmetten

bahsedemezler. Bundan 50 yıl önceki belediye başkanlarının vizyonunun yarısına dahi sahip
olmayanlar Kayserinin gelecek 50, 60 yılına sarih bir tek proje ortaya koyamamışlardır.
Kayseri bundan 20 yıl öncesinde kendi kategorisindeki illerin 15-20 yıl ilerisinde iken bugün
Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bursa, Denizli, Çorum vb. birçok ille kıyaslandığında, her
alanda bu illerin 15-20 yıl gerisine düşmüştür. Bu demektir ki kayseri 20 yıl geriye
götürülmüştür. Geneldeki siyasete gelince, bütün vatandaşlarımızın yakından izlediği gibi
Türkiye cumhuriyet tarihinin en tehlikeli ve sonu belli olmayan sürecine doğru sürüklenmiş,
dönülmez bir bölünme ve parçalanma sürecine doğru hızla ilerlemektedir. Ekonomi, sosyal
yapı çözmek üzere, millet kutuplaştırılmış ve ötekileştirilmiş, hak hukuk yok edilmiş, devlet
kurum ve kuruluşları tüketilmiş, ülkemizde tam bir kaos ortamı hakim olmuştur. Bütün
ülkücüler tarihi sorumluluk içinde MHP saflarında yerini almalı Türk Milletine, Türk
Devletineve Türk Vatanına sahip çıkmalıdırlar. Bende bu mücadele de yerimi almak için
MHP den aday adayı olarak buradayım. Bundan sonra bu mücadele ve hizmette yerelde
Kayseri de Genelde Bütün Türkiye de her Türk İnsanı gibi üzerime düşün görevi sonuna
kadar yerine getirmeye çalışacağım. İnanıyorum ki önümüzdeki seçimTürk milletinin
sağduyusu öne çıkacak ve Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11667.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Akif İnan bir dava adamıydı
“Akif İnan’ı Anma Gecesi”ne katılmak için Kayseri’ye gelen Akif İnan’ın kardeşi Dr. Ahmet
İnan ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimizde Akif İnan’ı kardeşinin gözünden
tanımak istedik. Ahmet İnan, Akif İnan’ın kendisi için sadece bir ağabey değil, aynı zamanda
bir baba ve model olduğunu söyleyerek, Akif İnan’ın bir dava adamı olduğunu belirtti.
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Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan Melikgazi Belediyesi, Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Akif İnan’ı Anma Gecesi”nin
konuğu olarak geçtiğimiz hafta Kayseri’ye geldi. Gazetemiz Genel Koordinatörü ve 2004
yılında Memur-Sen’in desteğiyle yayınlanan ‘Medeniyetin Burçları Akif İnan’ın Hatırasına”
kitabının editörlerinden Ali Dursun’a da ziyarette bulunan Ahmet İnan ile Akif İnan üzerine
söyleştik. İki kısımdan oluşan söyleşimizin ilk bölümünde Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan’ı
tanımaya, Kayseri ziyareti izlenimlerine ve bir ağabey olarak Akif İnan’ı anlamaya çalıştık.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Ahmet İnan, 1952 yılında Şanlıurfa’da doğdum.
İlk ve orta tahsilimi Urfa’da bitirdim. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kayıt
oldum. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdim. İstanbul Taksim İlk
Yardım Hastanesi’nde genel cerrahi ihtisasına başladım. 1980 yılında genel cerrahi uzmanı
olarak ihtisasımı bitirdim. Askerliğimi Kayseri Askeri Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı
olarak tabip asteğmen olarak yaptım. Daha sonra memleketim olan Şanlıurfa’da genel cerrahi

uzmanı olarak çalışmaya başladım. Bunun 10 yılını araştırma hastanesinde başhekim olarak
görev yaptım. Emekliye ayrıldıktan sonra Şanlıurfa’da özel bir hastanede hem genel cerrahi
uzmanlığı hem de yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Daha da önemlisi Akif İnan’ın
kardeşiyim. Kayseri’ye ilk gelişiniz olan askerlik döneminizde, Kayseri nasıl bir yerdi? O
dönemde Kayseri gelişmiş bir yer değildi. Kayseri güzel bir Anadolu kentiydi. Kayseri’de
hem kültür vardı hem sanat vardı. O dönemde Kültürel dinamikler daha mı fazlaydı? Daha
özgündü. STK ve vakıflar bu kadar yaygın değildi. Ama Kayseri’de o dönemde okuyan,
Türkiye meselelerini tartışabileceğimiz gerçekten aydın insanlar vardı. Mesai sonunda o
arkadaşlarla birlikte hem mantılardan yer hem de güzel sohbetler yapardık. Kayseri’nin bu
özgün çizgisini kaybettiğini söyleyebilir misiniz? Hayır öyle bir şey söyleyemem. Artan nüfus
ile birlikte yeni dernek ve vakıflar açılmış olabilir. Ama Kayseri o önemli konumunu hala
koruyor. Bu açıdan Kayseri ülkemizin şanslı illerinden biri diyebiliriz. Kayseri denildiğinde
akla ticaret ve sanayi gelebilir ama kültürde, sanatta ve edebiyatta Kayseri her zaman
kendisine ait olan yeri işgal etmiştir. Kayseri’de bulunma nedeninizi öğrenebilir miyiz?
Kayseri’de Melikgazi Belediyesi’nin, Yazarlar Birliği’nin ve Eğitim Bir-Sen’in müşterek
düzenlediği 7 güzel adamdan biri olan Mehmet Akif İnan’ın anma gecesi yapıldı. Bende Akif
İnan’ın kardeşi olduğum için çok değerli üstatlarla, Mehmet Doğan kardeşimle, Şeref Akbaba
ile böyle bir gecede bulunduk. Akif İnan’ın kardeşi olmanız hasebiyle, sizin gözünüzden Akif
İnan’ı tanıyabilir miyiz? Akif İnan nasıl bir ağabeydi? Ankara’da öğrencilik dönemlerimde
1968 yılından 1965 yılına kadar aynı evde birlikte kaldık. Ankara Seyranbağları’ndaki Gül
Apartmanında… Akif İnan sadece bir ağabey değildi. Bir modeldi, bir babaydı. Akif İnan her
bakımdan insanın kişiliğini kavrayan bir yapıya sahipti. Bu sırf sohbeti ve şiirleriyle değil,
davranış biçimleriyle de insana bir model olma vasfını çiziyordu. Ben de kardeşi olma
hasebiyle onu kendimize model olarak aldık. Yaşamımızdaki hata yapma döneminde her an
Akif abimin ya sözü ya hareketi ya da tavrı karşımıza geliyordu. Bir süre mümkün mertebe
hata yapmamaya gayret ettim. Çünkü konuşması sadece nasihat değildi. Akif İnan bir dava
adamıydı. Akif İnan yaşadığı dönemde bir misyonun yük taşıyıcısıydı. Bunu insanlara yayma
noktasında adeta derin bir çaba içerisindeydi. Aynı evde yaşadığımız dönemde 7 güzel adamla
sabaha kadar evimizin bodrum katında sohbetler olurdu. Ben hep çay getirip götürürdüm. Bu
insanlar hayatlarını sadece yaşamadılar. Akif İnan adanmış bir hayata sahipti. Hayatını
gençliğe ve inandığı, asla sapmadığı davasına adamıştı. Bu nedenle ben onun hayatına
adanmış hayat diyorum. Önümüzdeki nesle de inşallah örnek olur. Sırf yazdıklarıyla değil,
olaylara ve Dünya’ya ve Türkiye’ye bakış açısını ki: kitapları sağ olsun Memur-Sen
tarafından yayınlandı. Şiirleri de yayınlanmakta… Ben gençlerin onu okumasını ve tanımasını
istiyorum. Cumhuriyetten sonra öyle kopuk bir dönem vardı ki: Mehmet Akif Ersoy, Necip
Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç ve daha sonra mavera ekibi dediğimiz Rasim Özdenören,
Alaadin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt gibi insanların bir araya gelerek model
bir unsur oluşturdular. “Bu günleri görerek sendika kurdu” Sanatta, Edebiyatta şiirde İnanan
insanların bir dönem dışlandığını gördük. Yani şiiri sadece solcular yapar gibi bir imaj
oluşturulmuş. Bilinçli bir hegemonya vardı. Tabipler odasında veya baroda inanmış
Müslüman bir insan göremezdiniz. O dönemde herkesin sosyalist düşünce zannettiği
sendikalaşmaya, yer yer inanmış insanlar Akif İnan’a karşı çıkmışlardır. Ufku geniş bir
insandı. Bu günleri görerek sendikayı kurdu ve elhamdülillah bu gün Memur Sen 1 milyon
üyesi ile Türkiye’nin en önemli sendikasıdır. Türkiye’ni yönlendirilmesinde bir ana
unsurlardan biri haline gelmiştir. Rahmetli ağabeyim hep güzel nasihat ederdi. Yavrucum eğer
doktor olacaksan, en iyi doktor olmak zorundasın dedi. O dönemler ben bunu pek idrak
edemedim. Niye ağabey diye sorduğumda senin sırtında başka bir yük vardı derdi. Sen
Müslümansın, Müslüman adam hangi şartlarda ve görevde olursa olsun ister doktor, ister
mühendis isterse de tenekeci olsun en iyisi olmak zorundadır. Çünkü Müslüman’ın taşıdığı bir
misyon vardır. Hadi olamayabiliriz derdik. En azından o yolda cerh edeceksiniz. O yolda

mücadele edeceksin yavrum derdi. Şimdilerde daha iyi anlıyorum. Hakikatten yaptığı işi insan
en iyi şekilde yapmalı… Eğer bir alanda bir sahada boşluk var ise ister ulusalcılar ister laikler
hakim ise bile o sahada Müslümanın boşluğu var demektir derdi. Yani bütün bu sahalar
benim. Anadolu coğrafyası benim coğrafyam. Benim derken inanmış ve bu misyona sahip
olan insanları kastediyorum. Benim var ola ana malımı onlar geçici olarak kullanıyor. Oysa
ben davama sahip çıkarak, bu boşalmış alanları bizim tarafımızdan bilinçsizce terkedilmiş
olan bu alanları tekrar inanmış olan insanların, Müslümanların tekrar bu sahalara hakim
olması gerektiğine inanırdı. O bakımdan bir aksiyon adamıydı. Bir dava adamıydı. Söyleşi:
Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11668.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

MİT Müsteşarı neden kafaya takılır
Kendi adına düzenlenen vefa gecesinde konuşan Mehmet Özhaseki ilk defa paralel yapıya
karşı bu kadar sert konuştu. Konuşmasına bir üzüntüsü olduğunu belirterek başlayan
Özhaseki: “Yolda giden bir tır çevrilip de Türkiye IŞİD militanlarına yardım ediyor diye niye
bağırılır. Niye MİT Müsteşarı kafaya takılır da bu adam dışarıya şikayet edilir” şeklinde
serzenişlerde bulundu.
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılarak 7
Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde Kayseri’den aday adayı olmak için
siyasete atılan avukat Mehmet Özhaseki için Vefa Gecesi düzenledi. “İnsanları niye dinlerler”
Gecede bir konuşma yapan Özhaseki bir üzüntüsü olduğunu dile getirerek paralel yapıya karşı
ilk defa bu kadar sert sözler sarf etti. Özhaseki, Gülen grubunu kastederek: Niye dini
hizmetleri kendine gaye edinmiş insanlar kalkar da bir hükümeti devirme operasyonu
içerisinde, senelerce insanları bantlarla çekerler, dinlerler, uydururlar, kaydırırlar. Anlamak
mümkün değil” dedi. “Niye Erdoğan düşmanlığı yapılır” Genelkurmay Başkanının neden
dinlendiğini merak ettiğini de kaydeden Özhaseki sözlerine şöyle devam etti: “Sizler de birer
cemaatin müntesibisiniz. Topluma duyarlı olduğunuz için hizmet içerisinde gayret
ediyorsunuz. Enerji Bakanı’nı dinlemek gibi bir derdiniz oldu mu arkadaşlar. Ortadoğu’daki
tüm savaşların nedeni: enerji. Niye Enerji Bakanı 6 sene boyunca dinlenir. Niye MİT
Müsteşarı kafaya takılır da bu adam dışarıya şikayet edilir. Niye durmadan AK Parti ve Recep
Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapılır. O devrilsin de nasıl devrilirse devrilsin denilir. İnsanların
özel mahrem halleri nasıl çekilir.” şeklinde konuştu. Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11669.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

'Kadınlara 'pembe alan' uygulaması
yapılmalıdır'
Gönüllü Kültür Kuruluşları adına konuşan Furkan Yılmaz Altunöz, kadınlara pembe alan
uygulaması başlaması gerektiğini söyledi.

20 Şubat 2015 Cuma 15:50

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.
Kuruluşlar adına bir bir konuşma yapan Furkan Yılmaz Altunöz, insanların suç makinesine
döndüğünü söyledi. Altunöz, "Kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve güçsüzlere yapılan şiddet
olaylarını duydukça bu son olsun diye haykırıyoruz. Ama olmuyor. Sanki insanlar suç
makinesine dönüştü. Bu suç makineleri bazı birey ve organize suç örgütleri olurken bazı
yerlerde ise devletler bu rolü üstleniyor. Doğu Türkistan'da, Suriye'de ve Irak'ta devlet eliyle
yürütülen şiddet ve öldürme olayları sürmektedir. En son ABD'de öldürülen Müslüman 3
genci örnek olarak gösterebiliriz" dedi. Kadınlara yönelik pembe alan uygulaması başlatılması
gerektiğini söyleyen Altunöz, "Ülkemizde kadınlara karşı yapılan şiddetin son bulması için
gönüllü kültür kuruluşları olarak önerilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kamusal alanda
pembe hayat uygulaması başlatılmalıdır. En çok tacizin yaşandığı ulaşım araçlarında pembe
ulaşıma geçirilmelidir. Okullarda pembe eğirim modeli uygulanmalıdır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11670.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Başkan Büyükkılıç ve Ekibi Anbar Mahalle
halkı ile
Anbar Mahallesinde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ve esnaf ziyaretinde bulunanan
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Anbar mahallesi ile ilgili olarak Kentsel dönüşüm Projesini
bakanlık yetkililerine verdiklerini hatırlatarak,mahalle sakinlerine yenilenmeye hazır olun
mesajı verdi.

20 Şubat 2015 Cuma 15:57

Anbar Mahalle gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, AK Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu,meclis üyeleri, Başkan
Yardımcıları ve daire müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda bölge halkı iştirak ettiler.
Hak ettiği misyonuna kavuşacak… Anbar Mahallesinin Ankara ve Adana istikametinden
şehre giriş yapanlar için adeta şehrin aynası olduğunu ve ilk intibanın çok önemi olduğunu
belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak yeni yollar açıyor ve
parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve Spor tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlerin sonucu olarak hızlı
bir kentleşme olmaktadır. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme
sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi büyük ölçekli alış veriş merkezlerin açılmasıdır.
Belediye olarak Anbar Mahallesinde büyük ölçekli ana cadde ve yolları açtık şimdi sıra
modern yapıların yükselmesindedir. Bunun için de Kentsel Dönüşüm Projesini hazırladık ve
ilgili bakanlık yetkililerine sunduk. 2015 yılı Anbar mahallesi için değişim, gelişim ve
yenilenme yılı olacaktır. Bu çalışma ile Anbar mahalle halkının ekonomik seviyesi artacak,
sosyal yaşamı renklenecek, çeşitlenecektir“ dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ise Anbar mahallesinin önemli olduğunu ve Melikgazi Belediyesi ile ortak projeler
gerçekleştirerek Anbar Mahallesinin hak ettiği şehirleşmeyi gerçekleştirileceğini söyledi.
Belediye Başkanları,Anbar Mahalle gezisinde esnaf ziyareti yaparak,mahalle halkı ile sohbet
ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11671.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Litvanya Büyükelçisi’nden Kayseri OSB’ye
ziyaret
Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Kestutis Kudzmanas, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

20 Şubat 2015 Cuma 16:00

Ziyarette konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Hasyüncü, Büyükelçi, Kestutis Kudzmanas’a Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi
verdi. Litvanya’nın mobilya, beyaz eşya ve tekstil üretiminde gelişmiş bir ülke olduğunu
belirten Büyükelçi Kestutis Kudzmanas, Kayseri ile Litvanya arasında ticaret köprüsü
kurmayı hedeflediklerini söyledi. İşbirliğinden memnuniyet duyarız Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nde 1000’e yakın fabrikanın bulunduğunu belirten Ahmet Hasyüncü “Bölgede
bulunan fabrikalarda 60 binin üzerinde çalışan var. Alt yapı ile ilgili hizmetlerin tamamı
bölgemiz tarafından verilmektedir” dedi. Özellikle çarpık sanayileşmenin önlenmesi için
devlet tarafından teşvik verildiğine dikkat çeken Ahmet Hasyüncü, enerjiyi en ucuz kullanan
bölgelerin organize sanayiler olduğunu söyledi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yabancı
yatırımcı sayısının az olduğuna dikkat çeken Hasyüncü, “Litvanya, özellikle mobilya alanında

gelişmiş bir ülkedir. Yatırım alanında işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyarız” dedi.
Ticaret köprüsü kurmayı hedefliyoruz Litvanya’nın başta mobilya olmak üzere tekstil ve
beyaz eşya üretiminde de büyük gelişim gösterdiğine dikkat çeken Büyükelçi Kestutis
Kudzmanas, “Türkiye ile daha önce mobilya ihracatı alanında çok iyi bir noktaya gelmiştik
fakat şu an mobilya ihracatı durdu. Amacımız iki ülke arasındaki ticari ilişkilerimizi
güçlendirip önemli bir ticaret köprüsü kurmaktır” diye konuştu. Litvanya’da ormanlık alanın
fazla olmasından dolayı gelişen mobilya sektörü sayesinde yıllık 2 milyar doların üstünde
mobilya ihracatı yapıldığını belirten Kestutis Kudzmanas “Litvanya ile Türkiye’nin üretim
alanları birbirine çok benziyor. Bu nedenle iki ülkenin ticari ilişkilerini daha iyi bir noktaya
getirebileceğimizi
temenni
ediyorum”
diyerek
sözlerini
tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116672.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kemal Tekden'den Başkan Çelik'e ziyaret
Ak Parti’den Aday Adaylığını açıklayan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Tekden Film
Yapımcısı ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı(TÜZDEV) Genel Başkanı
Dr. Kemal Tekden dün Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında
ziyaret etti.
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Milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı günden bu güne yoğun ziyaretler gerçekleştiren Dr.
Kemal Tekden, bereberindekiler ile birlikte Başkan Çelik’e ziyarette buludu. Siyasette
hedeflediği 2023 vizyonu ile çıktığı yolda tecrübelerini ülkesinin hizmetine sunmaya
çalıştığını ifade eden Dr. Tekden aday adaylık sürecince ziyaretlerini sürdüreceğini sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116673.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Cinsel istismar çocuğun ölümüne yol açabilir
Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen 'Çocuk İstismarı ve Ruhsal Boyutu' konulu konferansta konuşan
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Meda Kondolot, "Bazen tek bir istismar ve ihlal
çocuğun ölümü ile sonuçlanabilir" dedi.

20 Şubat 2015 Cuma 16:09
Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından 'Çocuk İstismarı ve Ruhsal Boyutu' konulu konferans düzenlendi. Kadir Has
Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kocasinan
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran, Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü
Mahmut Işıkgöz, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Konferansın açılış
konuşmasını yapan Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, düzenlenen konferansların faydalı
olduğunu söyledi. Candan, "Biliyorsunuz ki daha önceden de bu tip konferanslar yapılmıştı.
Bu 3’üncü konferansımız oldu. Eğitim Liderleri Akademisi olarak böyle bir proje başlatıldı.
Aynı zamanda Sağlıklı Gençlik, Mutlu Gelecek adını koyduk. Daha önce uyuşturucu ve
pedagojik konuları ile alakalı seminerlerimiz olmuştu. Eminim çok faydalı oluyordur çünkü
birkaç müdürümüzden de olumlu geri dönüşler olduk. Bu seminerlerden memnun olduklarını
ve devam etmesi gerektiğini söylediler" ifadelerini kullandı. "TEK BİR İSTİSMAR,
ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR" Konuşmacı olarak konferansa katılan ERÜ Tıp
Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç.
Dr. Meda Kondolot, istismarın çocuğun sağlığını ve gelişimini tehlikeye soktuğunu söyledi.
Kondolot, "İstismar, çocuğun optimum sağlığını, yaşamını ve gelişimini tehlikeye atacak,
onun haklarını ihlal edecek her türlü eylem ve eylemsizlik diyoruz. Eğer ki yapmanız gereken
şeyleri yapmıyorsanız ve yapılmaması gerekenleri yapıyorsanız da istismar olacak. Biz bunu
istismar ve ihlal olarak ayırıyoruz. İstismarda, fiziksel, cinsel, duygusal istismar olarak
ayırıyoruz. Çocuk istismarı ve ihlalinin önemli olmasının sebebi sık görünmesidir ve çocuğun
hem fiziksel sağlığını hem de ruhsal sağlığını akut dönemde ve tüm yaşamı boyunca
etkileyecek önemli sonuçlar doğuruyor. Bazen tek bir istismar ve ihlal o çocuğun ölümü ile
sonuçlanabiliyor. Bunları tekrarlaması durumunda bazen başına gelen ilk olay onun için
ölümcül sonlanabiliyor" dedi. Kondolot ayrıca, "Cinsel istismar çocukların cinsel uyarı için
kullanılmasıdır. Bizim merkezimize en çok adli makamlarca getirilen vakalar cinsel istismar
vakaları oluyor. Diğerlerini ise izlemlerimiz sırasında yakalayabiliyoruz. Merkezimiz de
çoğunlukla cinsel istismar görüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116674.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş aday
adaylığı başvurusunda bulundu
İnşaat Mühendisi ve ilim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, 7 Haziran
2015 Pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimler için AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı
başvurusu yaptı.

20 Şubat 2015 Cuma 16:18

İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş aday adaylığı başvurusunda bulundu 1 7 0 0 AK
Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından oluşturulan AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı
komisyonuna ön başvurusunu yapan Oğuz Memiş, daha sonra AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden’i makamında ziyaret ederek, resmi aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.
Aday adaylığını açıklayan Oğuz Memiş, "İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanıyım. Şu
ana kadar gençlerimizin eğitimi ve gelişimi için çaba sarf ettik. Bu seçimlerde de AK
Parti'den aday adayı olarak müracaat etmiş bulunuyorum. Bize görev verilirse yeni Türkiye
idealine dönük bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yanında olmak ve bu
sürece katkı sağlamak için müracaat etmiş bulunuyorum" diye konuştu. Oğuz Memiş kimdir?
İnşaat Mühendisi olan Oğuz Memiş 1963’te Bünyan’da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini
Kayseri’de yaptıktan sonra, 1985 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği’nden mezun oldu. Küçük yaşlardan beri Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar
gibi gençlik hareketlerinin aktif üyeliğini yaptı. Üniversite sonrası Kayseri Merkezli İlim
Hikmet Vakfı'nı kurdu ve halen mütevelli heyetinde görevli. Mimar ve Mühendisler Grubu
Derneği Kayseri Şubesi’nde 10 yıl şube başkanlığı yaptı. 2012’de İlim Yayma Cemiyeti
Kayseri Şubesi Başkanlığ’ını üstlendi. Bu süre içinde 3 öğrenci yurdunun yapımında ve
hizmete girmesinde büyük pay sahibi oldu. 20 yıldır günlük olarak yayınlanan Kayseri
Gündem Gazetesinin yönetim kurulu başkanı. AK Parti Kayseri il teşkilatı kuruluş
çalışmalarına katılmış ve 3 yıl İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. 1986 yılında 6
arkadaşı ile kurduğu bilişim ve matbaacılık sektöründe ve 5 şirketten oluşan Netcom Grup
ortağı ve yöneticisi. Evli ve dört çocuk babası.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116675.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Murat Cahit Cıngı da aday adayı oldu
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Olan Murat Cahit Cangı da AK Parti'den aday adaylığı
için müracaatta bulundu.

20 Şubat 2015 Cuma 16:27

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Cahit Cangı da bu gün AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden'i ziyaret ederek aday adaylığı için müracaatta bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116676.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kocasinan Yeni Başkanını seçecek
Kocasinan Belediye Meclisi yarın olağanüstü toplantısında yeni belediye başkanını seçecek.

20 Şubat 2015 Cuma 17:06

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak
seçilmesinin ardından Kocasinan Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için yarın toplanacak.
Kocasinan BElediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek olan olağanüstü toplantıda Meclis,
tek gündem olan Başkanlık Seçimi ile toplanacak. Toplanta saat 13.00'da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116677.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

AK Parti'den milletvekili aday adayı patlaması
AK Parti Kayseri Milletvekilliği başvurularında adeta patlama yaşandı. Toplamda 109 kişinin
başvurduğu listede 20'ye yakın bayan ve 7 engelli milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

20 Şubat 2015 Cuma 23:44

Kayseri'den AK Parti Aday Adayı olmak için başvuranların 46'sı AK Parti Genel Merkez'e
68'i ise Kayseri İl Başkanlığı'na müracatlarını yaparken elimize geçen isimler ise şöyle: 1
AHMET YILDIRIM 2 AHMET ETÖZ 3 AHMET DOĞAN 4 AHMET ERKAN 5 AHMET
ABDULKUDDÜS GÜNDÜZ 6 AHMET KÜRŞAT TİMUÇİN 7 ALİ VERAL 8 ALİ EKŞİ 9
AVŞAR ASLAN 10 AYDIN KALKAN 11 AYHAN OĞAN 12 AYTEKİN ÖZGÜL 13
BAHADDİN AKBULUT 14 BİLAL COŞKUN 15 BÜLENT ÜNSAL 16 BÜNYAMİN
KAPLAN 17 DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN 18 EFSER ÇELİK 19 EMİN SEFİL 20 ERKAN
KAYA 21 FAİK IŞIK 22 FARUK KARAKAYA 23 FARUK HASETÇİ 24 FATİH
KARABAĞ 25 FATİH KUZU 26 FERHAT AKMERMER 27 FERYAL TANRIVERDİ 28
FİRDEVS AKCA 29 GÜLDEREN GÜLTEKİN 30 HACI AHMET CEREN 31 HAKAN
BAYRAKTAR 32 HAKAN YILMAZ KEFKİR 33 HALİL ERGEN 34 HALİL EKİNCİ 35
HALİSE HASRET YAVUZ 36 HASAN FURKAN 37 HATİCE KAPLAN 38 HATİCE
KURT 39 HAVVA TALAY ÇALIŞ 40 HÜSEYİN EMİN ÖZTÜRK 41 İBRAHİM
KAHRAMAN 42 İRFAN GÜNDÜZ 43 İSMAİL TAMER 44 İSMAİL GÖKŞEN 45 İSMAİL
ARICI 46 KADİR ASLANKARA 47 KEMAL TEKDEN 48 KUDDUSİ ERKILIÇ 49
LEYUZE KARACALAR 50 MAHMUT GÜRCAN 51 MEHMET ÖZHASEKİ 52
MEHMET ADIGÜZEL 53 MEHMET GÜNEŞ 54 MEHMET TÜTÜNCÜ 55 MESUT
YILMAZ 56 METİN ZAMANTIOĞLU 57 METİN BİNGÖL 58 MURAT TÜRKÜM 59
MURAT CAHİD CINGI 60 MUSTAFA AKSU 61 MUSTAFA AĞCA 62 MUSTAFA ÖZ 63
MUSTAFA YAĞ 64 MUSTAFA YAVUZ 65 MÜNİB KARAKILIÇ 66 NAZENDE
ÖZKARAMETE COŞKUN 67 NESLİHAN CENK 68 NESLİHAN YÜKSEL 69 NİHAL
YÜKSEL 70 NİYAZİ ÖZCAN 71 NURETTİN ÇOBAN 72 OĞUZ BERK 73 OĞUZ
MEMİŞ 74 OKAY ALTUN 75 OKTAY KILIÇ 76 ORHAN ÇETİN 77 OSMAN ALP
KAHYA 78 PELİN GÜNDEŞ BAKIR 79 RAMAZAN TAŞ 80 RECEP ÇERÇİ 81 RİFAT
YILDIRIM 82 RUZİYE TALİ 83 SADİ KÖYLÜ 84 SAİT YAKUT 85 SAMİ DEDEOĞLU
86 SEDAT ASLAN 87 SELİM AKDOĞAN 88 SEREN YILDIZ ÖZTÜRK 89 SERKAN
TAŞTAN 90 SEYFULLAH KAPLAN 91 SEYİT HALİL YÜZGEÇ 92 SUAT ÖZSOY

93 ŞEMSİ BİRER 94 ŞEMUN YILMAZ 95 ŞENEL GÜNGÖR 96 ŞERİFE GÜPGÜPOĞLU
97 ŞÜKRÜ KARATEPE 98 ŞÜKRÜ ABDURRAHMAN BAYRAKTAR 99 TOLGA
KARACA 100 TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK 101 VEDAT SAĞLAM 102 YAŞAR
KARAYEL 103 YUNUS EMRE TURAN 104 YUSUF TOPÇU 105 YUSUF KEMAL
ALTIPARMAK 106 YÜKSEL DEMİRKOL 107 ZEYNEL ÖLMEZ 108 ZEYNEP ŞİMŞEK
ÖZKAN 109 ZEYNEP GALELİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116678.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

‘Yetimlerin Annesi’ Hatice Kurt, AK Partiden
Aday Adayı oldu
Türkiye ve Dünya’daki yetim çocuklar için yaptığı çalışmaları nedeniyle ‘Yetimlerin Annesi’
olarak anılan Hatice Kurt, AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı oldu.

21 Şubat 2015 Cumartesi 17:12

Aktif olarak yer aldığı sivil toplum kuruluşlarında birçok sosyal sorumluluk projesine imza
atan Hatice Kurt AK Parti’den Kayseri Milletvekili aday adayı oldu. Türkiye ve Dünya’daki
yetim çocuklar için yaptığı çalışmaları ile bilinen Hatice Kurt, bu yönüyle ‘Yetimlerin
Annesi’ olarak anılıyor. Son olarak MEB ve İHH’nın ortak yürüttüğü “Her sınıfın bir yetim
kardeşi var “ kampanyası dahilinde Kayseri genelinde yaptığı sunumlarla 190 okulda toplam
461 yetim kardeş sınıflarıyla eşleştirilmesine vesile oldu. Kurt, adaylığı ile ilgili yaptığı
açıklamada ise şunları söyledi: “Şehrimizin ve ülkemizin sosyal problemlerinin çözümüne
katkı vermek. İnandığım yetim davasına sahip çıkmak için Ak Parti Milletvekili aday adayı
oldum.” Hatice Kurt’un biyografisi 17 Haziran 1968 yılında Yozgat ili, Çayıralan ilçesi,
Külekçi köyünde doğdu. Ailesiyle 7 yaşında Kayseri’ye taşındı. İlköğrenimini Servet
Akaydın İlköğretim Okulunda tamamladı. Kayseri İmam Hatip Lisesi’nden 1987 yılında
mezun oldu. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü’nü kazandı, Ancak o yıllardaki başörtüsü yasakları nedeniyle üniversite eğitimini
yarım bırakmak zorunda kaldı. 1989 yılında Elektronik Mühendisi Ahmet Kurt ile evlendi.
Bir kız iki erkek 3 çocuk annesi. 1996 yılında eşiyle birlikte Ak-En Mühendislik İnşaat
Elektrik Asansör Ltd. Şti.’ni kurdu. Halen aynı şirkette ortak ve yönetici. Kayseri Ensar Vakfı
kurucu üyesi. 2006 yılında Türkiye’de ve mazlum coğrafyalarda yaşayan yetimlerin yaşam
şartlarını iyileştirmek amacıyla İHH İnsani Yardım Derneği bünyesinde bulunan Kayseri
Yetim Birimini kurdu ve sorumlusu olarak o tarihten beri görev yapmakta. Milli Eğitim
Bakanlığı ve IHH’nın ortak yürüttüğü “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var“ kampanyası’nin
Kayseri sorumluluğunu yürütmekte. Bu kapsamda bugüne kadar 190 okulda toplam 461
yetim, kardeş sınıflarıyla eşleştirilmiştir. IHH’nın ulusulararası yardım faaliyetleri
kapsamında İslamabad, Haripur, Lahor, Keşmir, Bağdat, Diala, Musul, Kerkük, Burkino Faso,
Gazze ve Ruanda’ya giderek ihtiyaç sahibi mağdur ve mazlumlara ve özellikle yetimlere

yardımlar götürdü, yetim ailelerinin geçimini temin için geliştirdiği projeleri hayata geçirdi.
2009 yılında Kayseri Kent Konseyinde Kadın ve Çocuk Çalıştay’ında 1 yıl görev yaptı. 2010
yılından beri de İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmekte.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116679.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Eğitim-Sen’den ERÜ'de ki gezi parkı
soruşturmalarına kınama
Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) 'Gezi Parkı'
olaylarına katıldığını iddia ederek 80 üniversite öğrencisine yönelik açtığı disiplin
soruşturmasını protesto etti.

22 Şubat 2015 Pazar 16:52

ERÜ'de Gezi Parkı olayları sırasında basın açıklaması yaptığı ve çeşitli eylemlere katıldığını
iddia ettiği 80 kişiye disiplin soruşturması açması Eğitim-Sen Kayseri Şubesi tarafından
protesto edildi. Sendika binasında basın toplantısı düzenlenen Apaydın, "Baskı ve yıldırma
operasyonları devletin tüm kurumlarında son hızıyla devam etmektedir. Bu operasyonlara son
olarak Erciyes Üniversitesi de katılmıştır” dedi. Apaydın “Erciyes Üniversitesi birçok
öğrencisine disiplin soruşturması açmıştır. Buna gerekçe olarak da öğrencilerin Gezi olayları
adı altında çeşitli eylemler yapmak olarak gösterilmiştir. Yaklaşık 70-80 öğrenciye açılan bu
disiplin soruşturması mezun olmuş öğrencilere de açılmış olması olayın daha bir vahim daha
bir garip oluşunun apaçık ispatıdır” diye konuştu. 'Üniversitelerin amacı alanında yetkin
öğrenciler yetiştirmek' diyen Apaydın, "Bu kapsamda üniversiteler araştıran, düşünen,
sorgulayan, analiz eden ve bu analizlerini sonuca bağlayan, haksızlığa karşı gelen, yanlış
karşısında tepki veren, itiraz eden insanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu öğrenciler kimsenin
canına ve malına zarar vermeden en doğal demokratik tepkilerini kullandılar diye disiplin
soruşturması açılması kabul edilemez. Bu bağlamda bizler buradan Erciyes Üniversitesi
Rektörlüğü’ne sesleniyoruz. Bu disiplin soruşturması sonucunda hiçbir öğrenciye ceza
verilemez.
Bu
uygulamadan
derhal
vazgeçilmelidir’’
şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116680.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi sahasında
Edirne Belediyesi Edirnespor'u ağırladı. Abdullah Gül Üniversitesi karşılaşmayı 85-59
kazandı.
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SALON: Kadir Has HAKEMLER: Ergin Sarı xx, Can Mavisu xx, Polat Parlak xx
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Pınar xxx 15, Whalen xxx 26, Sinem Ataş xx 5, Özge
Bilgin xx 4, Lara Sanders xx 4, Wrıght xx 2, Margınean xx 8, Gonzales xx 11, Esra Ural xx 8,
Cansu Aslan xx 2 EDİRNE BELEDİYESİ EDİRNESPOR: İrem Tulgar xx 3, Gonca Karataş
xx 2, Hardıng xx 8, Ivankovuc xxx 16, Greco xx 4, Özge Kavurmacıoğlu xx 4, Ayşe Cora xx
7, Jo Coleman xx 14, Dilek Özak xx 1 1. PERİYOT: 18-14 (Abdullah Gül Üniversitesi
lehine) DEVRE: 45-33 (Abdullah Gül Üniversitesi lehine) 3. PERİYOT: 69-46 (Abdullah Gül
Üniversitesi lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116681.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri Dondu
Kayseri’de birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
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Kayseri’de birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından kentte, soğuk hava etkisini
gösterdi. Gece saatlerinde sıfırın altında 9 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle otomobillerin
üzeri buzla kaplandı. Vatandaşlar sabah saatlerinde otomobillerini çalıştırmakta güçlük çekti.
Kayseri’de
soğukların
birkaç
gün
daha
etkisini
sürdüreceği
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116682.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Mustafa Karahasanoğlu’ndan ‘darbeler ve
basın özgürlüğü’ konferansı
Akit Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, ‘Türkiye’de Darbeler ve Basın
Özgürlüğü’ konferansı verdi.
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Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konferansta, Akit Gazetesi İcra
Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, salonu dolduran katılımcılara darbeler ve basın
özgürlüğü hakkında birikimlerini anlattı. Kurulma aşamasında olan Akit Tv hakkında da
bilgiler veren Karahasanoğlu, yapılan yayınlarla halkın beğenisini kazanmak istediklerini
kaydetti. Konferansın ilerleyen bölümlerinde salondakilerin sorularını yanıtlayan Mustafa
Karahasanoğlu, ‘Kayseri’de paralel yapı ile mücadelede durum nasıl görünüyor?’ sorusuna
“Kayseri’deki paralel yapıyı İstanbul’dan yakinen görme imkanım yok. 12 saat oldu
Kayseri’ye geleli. Bu süre içerisinde duyumlar elde ettim” ifadelerini kullandı. Konferansın
ardından
Karahasanoğlu,
katılımcılarla
birlikte
hatıra
fotoğrafı
çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116683.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Esnafı sahte parayla dolandırdılar
Kayseri’de bir esnaf, dükkanına geldiği iki kişinin sahte para ile alışveriş yaparak kendisini
dolandırdığını iddia etti.

22 Şubat 2015 Pazar 16:58

Edinilen bilgiye göre Eski Sanayi mevkiinde tuhafiye dükkanı bulunan H. Y., akşam
saatlerinde dükkanına gelen iki kişinin sahte para ile alışveriş yaparak dolandırıldığı iddiasıyla
polise başvurdu. Olay anını anlatan H. Y., “Akşam saatlerinde iki tane genç geldi. Birisine
hediye almak istediklerini söylediler. Dükkanda biraz oyalandılar. Hediyelerini aldılar, hediye
paketi yaptırdılar. Bana para verdiler Ben hareketlerinden şüphelenmiştim. Ama parayı
bozduktan sonra paraya baktım. Baktım ki para sahte. Arkalarından koştuk ama yetişemedik.

Ardından hemen polisi aradım. Esnaf olarak mağduruz. Kayseri’deki esnaf kardeşlerimize
sesleniyorum. Lütfen aldığınız her paraya dikkatlice bakın” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116684.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Hayvanat bahçesinde soğuktan üşüyen
hayvanlara ısıtmalı çözüm
Kayseri'de, Anadolu Harikalar Diyarında bulunan hayvanat bahçesinde soğuktan üşüyen
hayvanların elektrikli ısıtıcı ile kapalı barınakta ısınmaları sağlanıyor.
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Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. taarfından bakımı yapılan Anadolu Harikalar
Diyarı Hayvanat Bahçesinde soğuk havadan etkilenen hayvanlar için kapalı barınaklara
elektrikli ısıtıcılar yerleştirilerek üşüyen hayvanların ısınması sağlanıyor. Soğuk havada
etkilenmeyen hayvanlarda istedikleri zaman açık alandaki barınaklarında yada kapalı
barınaklarında kalabiliyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Spor AŞ Genel Müdür
Yardımcısı Erdal Gürlek, "Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde 173 türden 2 binin
üzerinde hayvana ev sahipliği yapmaktayız. Malumunuz yoğun geçen kış şartları sebebiyle
hayvanlarımızın hem beslenmeleri hem de sıcak şartlarda yaşamlarını sürdürmesi için
arkadaşlarımızla birlikte 24 saat sürekli denetimlerimizi sürdürüyoruz. Olumsuz kış
şartlarından etkilenmemeleri için barınaklarımızın içerisine ısıtma sistemleri aktif olarak
bulunmaktadır. Bazı hayvanlarımızda soğuktan etkilenmemektedir. Onlar istedikleri zaman
açık alanlarında istedikleri zamanda kapalı barınaklarında durabiliyorlar. Zürafa, kanguru gibi
hayvanlarımızı da soğuktan etkilendikleri için kapalı barınaklarımızda tutuyoruz.
Beslenmeleri ile ilgili de dikkat ettiğimiz husus enerji verici ve soğuk havalardan
etkilenmemeleri için enerjisi yüksek yiyecekler vermeye gayret ediyoruz. Hayvanat
Bahçesinde şuanda hayvanlarımız yaşamlarını huzurlu bir şekilde devam ettirmektedir" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116685.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Balık Fiyatları Soğuk Havanın Etkisiyle Düşüşe
Geçti
Kayseri’de kar yağışının devam etmesiyle birlikte balık fiyatları düşüşe geçti. Esnaf Mehmet
Boran “ Balık fiyatları mevsim normallerinin altında bile diyebiliriz’ dedi.
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Karın yağmasından dolayı balık fiyatlarında bir düşüş olduğunu belirten, esnaf Mehmet Boran
“ Karın yağması ile beraber balık satışlarında bir kımıldama oldu. Yalnız bundan sonraki
dönemde balığın bol çıkması için karın durması gerekiyor, denizin durulması gerekiyor
fiyatlar ondan sonra belli olacaktır. Karın yağmasından dolayı balık fiyatlarında bir düşüş
oldu” dedi. Boran “ Fiyatlar mevsim normallerinin altında da diyebiliriz. Büyük balıklar 17 ile
20 lira arasında değişiyor. Uskumru 8 lira civarındadır. Hamsi 8-9 lira arasında değişiyor.
Tabi bu balık fiyatları karın yağması ile düşme eğiliminde olabilir. Balığında bol çıkmasını
umut ediyoruz bu saatten sonra çünkü kar ve tipi balığı bayağı bir etkilemektedir.
Tüketicimizi de her zaman bekliyoruz. Sağlık açısından balık tüketmeleri onlar açısından
gerçekten de olumlu bir şeydir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116686.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda 91 Aday
Adayı kamuoyuna tanıtıldı
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından milletvekilliği için aday adayı olan 91 kişi
düzenlenen törenle tanıtıldı. Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve
AK Parti Milletvekili aday adayı Mehmet Özhaseki, "Özgecan bu milletin evladı olarak vefat
ettiyse tabii ki Fatiha okuyacağım. Yapanları kınayacağım. Dans edenleri de kınayacağım
tabii ki. Gencecik can gitmiş sen çıkıp dans edersen elbette kınayacağım. Özgürlük yokmuş.
Var işte arkadaş dans ediyorsun ya. Senin sokakta dans etme özgürlüğün varsa benim de seni
kınama özgürlüğüm var" dedi.
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Şehir tiyatrosunda düzenlenen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa

Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayraktar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, milletvekili aday adayları ve çok
sayıda partili katıldı. Aday adaylarının tanıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, "Kayseri’de bir uyum kültürü var. Belediyemizle, teşkilatımızla
oluşan bir uyum var. Şehir içindeki diğer kurumlarla da uyum devam ediyor. İnşallah bundan
sonra seçeceğimiz arkadaşlar ile bu uyum kültürü devam edecektir. Bu gün bir nevi seçim
startını veriyoruz. Başarılı bir seçim geçireceğimizden eminim. Bir başka teşekkürüm de
Haseki Başkan’a olacak. Kayseri’nin son 20 yılına damga vurdu ve Türkiye’ye örnek oldu”
diye konuşarak kendisine çiçek takdim etti. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti
milletvekili aday adayı Mehmet Özhaseki, “Kayseri’de geçtiğimiz ay içinde bir güzellik
yaşandı. Büyükşehir ve Kocasinan Belediye başkanlığı gibi Kayseri için önem taşıyan devir
teslim törenleri bir nezaket içinde teslim edildi. Oy birliği ile arkadaşlarımız bu makama
geldiler. Allah’a şükrediyorum böyle bir kardeşimize görevi teslim edip gittiğim için.
Kayseri’de birkaç dönem belediye başkanlığı yapıp gidenleri gördük. Allah’a şükürler olsun
ben görevimim zirvesindeyken güvendiğim, inandığım, çalışacağına emin olduğum bir
kardeşime görevi teslim ederek ayrıldım” diyerek şu şekilde konuştu: “Ben 21 yıl boyunca
gece gündüz demeden çalıştım. Kayseri’yi getirdiğimiz nokta belli. Kötülerle savaştık ilk
günden beri. Türkiye’de evinin önünde kurşun sıkılan, belediyesi kurşunlanan en çok
kurşunlanan belediye başkanı ben oldum. JİTEM’in bile öldürmek için kiralık katil tutularak
tezgahlar kurduğu insanlardan biri de benim. Benim kimseyle hesabım yok, alışverişim yok.
Niye bunlar bu işleri yaparlar ki? Kamunun malını peşkeş çekmediğimiz için. Belediye
Başkanlığım dönem içinde kimi temsil ettiğimi, hangi grupları temsil ettiğimi biliyorum. Bu
belediye defterini alnımızın akıyla kapattık. Gözümüz arkada değil. Adaylıklar hususu
geldiğinde gerek belediyelerde gerekse milletvekilliği seçimlerinde bir çok kişi talip olur.
Bundan sonra bir imtihan başlıyor. Hepimiz aday adayı olarak Allah’tan hayırlısını dileyelim.
Bir başkasını ne olur kötülemeyin. Bir başkasını kötülemek bize bir şey kazandırmaz. Bizi
yüceltmez. Herkes iyi diyelim. Genel merkez kendini iyi temsil edecek birini ilk sırada ikinci
sırada da en çok oy kazandıracak insanı getirir. Sonra da temayül yapar, anketler yapar.
Anketlerde insanlar nasıl bakıyor o ortaya çıkar. Sonra İl Başkanına ve teşkilatlara sorar. Ama
herkes etrafın gazıyla vazgeçilmez adam gibi görür kendini. Ben kendime söylüyorum bunu
kimse üstüne alınmasın. Ben aday adayıyım ya ‘Sen acayipsin, vazgeçilmezsin’ diyorlar. O
zaman ben de kendimi hakikaten öyle zannediyorum. Ama ankete gidildiği zaman herkesin
ederi ortaya çıkıyor. Bu seçim zor geçecek. Başkanlığa doğru giden bir yol var. En az 330
almalıyız ki referanduma gitmeliyiz. Diğer partiler karşı çıkar. Başkanlık sisteminin
Türkiye’yi uçuracağını biliyorlar. Biliyorlar ki onlar hiçbir zaman yüzde 50’yi alamayacaklar.
İktidar yüzü göremeyecekleri için başkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Yine bol vaatlerde
bulunacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu yine başladı vaat dağıtmaya. 4 yıl önce ‘Bana yetki verin
Türkiye’yi uçurayım’ diyordu. Yetki verilse Türkiye’de hiçbir şey yerinde kalmazdı herhalde.
Bolca yalan söyleyecekler. Bunu da yaşamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hiç yüzü
kızarmadan söylüyor. Bir de algı idaresi yapacaklar. Bunlar bir taraftan hükümete yüklenirken
bir taraftan baskı var diyecekler. Geçmişe doğru baktığınız zaman o kadar çok baskı yaptılar
ki bize. Azıcık insafı olan bu lafı ağzına almaz. Belediye başkanlığı döneminde yapılan
baskıları çok iyi biliyorum. 3 gün boyunca arkadaşımızı işkenceye aldılar. Bu baskıları bu
zalimlikleri bunlar yaptılar. Bu gün çıkıyorlar ‘Cumhurbaşkanı Özgecan olayı sonrasında çıktı
dans edenlere ayıp değil mi dedi’ Fikrimizi de mi söylemeyeceğiz? Özgecan bu milletin
evladı olarak vefat ettiyse tabiî ki Fatiha okuyacağım. Yapanları kınayacağım. Dans edenleri
de kınayacağım tabii ki. Gencecik can gitmiş sen çıkıp dans edersen elbette kınayacağım.
Özgürlük yokmuş. Var işte arkadaş dans ediyorsun ya. Senin sokakta dans etme özgürlüğün
varsa benim de seni kınama özgürlüğüm var. Ağzımızı bile açtırmayacaklar,
konuşturmayacaklar. Böyle bir şey olur mu? Senin dans etmene, yürüyüş yapmana bir şey

diyen var mı? En azından senin yaptığının doğru olmadığını söyleme özgürlüğüm var benim
de. Bu baskı değil, diktatöryal bir eğilim değil. Bu en azından sizin kadar konuşma
özgürlüğümüzün olduğunun bir alametidir bu. Eskiden hiç konuşturmazlardı bile. Bu seçimde
bütün muhalefetin yapacağı budur. Önemli bir seçime girdiğimizi biliyoruz. Paralel yapının
bunlara güçlü bir şekilde destek vereceğini de biliyoruz. Biz yine de elimizden geldiği kadar
mücadele edeceğiz ve doğru bildiğimizi söyleyeceğiz." Konuşmaların ardından milletvekili
aday adayları kürsüye çıkarak 2'şer dakika konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116687.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Chp Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu, düzenlenen parti okulunda yaptığı
konuşmasında, yapılan eğitimlerde sandıklara sahip çıkma konusunda bir adım atacaklarını
söyledi.
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Öğretmenevi Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Mustafa Ayan,
üyelere aidat uyarısında bulunarak, "İlçelerimiz aidat yatıran üyelerimizin listelerini genel
merkeze göndersin. Oy kullanacaklar Yargıtay Başsavcılığı tarafından üyeliğine onay vermiş
kişiler oy kullanacaktır. 31.12.2014 tarihine kadar üyeliği kesinleşmiş olan üyelerimiz
tarafından oy kullanılacaktır. İlçe başkanlarımız hemen sandık başkanlarını oluşturmaya
başlasın. Biz alınan kararları Ankara'ya onay için göndereceğiz" diye konuştu. CHP Genel
Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu "Bir sandık eğitimi düzenliyoruz. Böylece de özellikle bu
dönem çok önemli olan sandıklara sahip çıkacağız. Parti içi demokrasi, CHP'nin söyleminin
birlik içinde seçmenlere ulaştırması bizim için kritik olan 7 Haziran Genel Seçimleri için
belirleyici bir nitelik taşıyor. 7 Haziran seçimleri aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir
devrimin son bulması için atılan bir adım olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116688.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri'de binler Fırat Çakıroğlu için yürüdü
Ege Üniversitesi Kampüsü’nde, karşıt görüşlü öğrenci grubu arasındaki çıkan olaylarda ölen
Ülkü Ocakları Ege Üniversite Başkanı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Kayseri'de binlerce
Ülkücü yürüyüş sonrasında gıyabi cenaze namazı kıldı.
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Kayseri Ülkü Ocakları'nda Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesini protesto etmek için
toplanan binlerce kişi tekbirler getirerek ve slogan atarak, bayraklarla Hunat Camii'ne kadar
yürüdü. Yapılan yürüyüş sonrasında kalabalık grup cami avlusunda ikindi namazına müteakip
gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz öncesinde musalla taşına Türk bayrağı serildi ve üzerine
güller konuldu. Namazın kılınması sonrasında Hunat Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116689.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, İsmail Erez Bulvarı üzerinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 06 LSV 38
plakalı otomobil ile 38 PR 480 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobillerde
bulunan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi
altına alındı. Caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, otomobillerin çekici ile yoldan
kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116690.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Yanan otomobilini kendisi söndürdü
Kayseri’de bir kişi, hareket halindeyken alev alan otomobilini kendi imkanlarıyla söndürdü.

22 Şubat 2015 Pazar 17:16
Edinilen bilgiye göre, İsmail Erez Bulvarı üzerinde bir otomobil hareket halindeyken alev
almaya başladı. Otomobilinden duman çıktığını fark eden sürücü, güvenli yere park ederek
yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın
büyümeden söndürülürken, itfaiye ekipleri otomobilde soğutma çalışması yaptı. Otomobilde
çıkan yangının elektrik sisteminden meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116691.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri Erciyesspor: 3 - Torku Konyaspor: 0
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayseri Erciyesspor kendi sahasında Torku
Konyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) 54. dakikada Hasan Kabze’nin pasında topla
buluşan Merica’nın sert şutunda kaleci Zülküf topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 61. dakikada
Drenthe'nin kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Kaya tokatlayarak
kornere çeldi. 72. dakikada Cenk Ahmet’in pasında Vleminckx ceza sahası içinde kaleci ile
karşı karşıya kaldı ancak yavaş hareket etmesi sonucu defans araya girerek topu kornere
gönderdi. 78. dakikada Serdar Gürler’in ortasında Vleminckx'in kafa vuruşunda top direkten
döndü. Dönen topu Boye tamamlamak istedi ama meşin yuvarlak auta çıktı. STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Fırat Aydınus x, Serkan Ok x, Aleks Taşçıoğlu x KAYSERİ ERCİYESSPOR:
Zülküf x, Anıl x, Necati x (Mehmet Akgün dk. 58 x), Drenthe xx (Barış dk. 70 xx),
Vleminckx xx (Oğulcan dk. 83 x), Murat xx, Boye xx, Yasin x, Serdar x, Caner x, Cenk
Ahmet xx YEDEKLER: Yusuf, Mandjeck, Emre, Sylla TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet
Özdilek TORKU KONYASPOR: Kaya xx, Selim x (Mehmet Uslu dk. 46 xx), Mehmet x
(Fuchs dk. 46 xx), Ömer x, Ali Çamdalı x, Marica x (Recep dk. 75 x), Vukovic x, Kokalovic
x, Uğur İnceman x, Kenan x, Hasan Ali x YEDEKLER: Felgueiras, Ali Turan, Raneglov,
Mahlangu TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman GOLLE: Boye (dk. 19), Drenthe (dk. 27),
Vleminckx (dk. 34) (Kayseri Erciyesspor) SARI KARTALR: Vleminckx, Zülküf (Kayseri
Erciyesspor),
Selim,
Mehmet,
Kokalovic
(Torku
Konyaspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116692.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri Erciyesspor İşi İlk Yarıda Bitirdi
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayseri Erciyesspor kendi sahasında Torku
Konyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. Maçın ardından iki takımın teknik
adamları karşılaşmayı değerlendirdi.
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Mehmet Özdilek, “Kazanmak güzel. Birçok açıdan önemliydi. Son üç hafta oyun
anlamında kötü değildik ama basit hatalarla oyunu kaybettik. Bu maç önümüzdeki maçlara
bakmak açısından önemliydi. Maç beklediğimden kolay geçti. Penaltıyı kaçırmamıza rağmen
oyuncular inanmıştı. Kazanma duygusunu kazanmak, takımdaki özgüveni yukarı taşıyacak.
Sakatlarımız var cezalarımız var. Mevcut kadroyla doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Maçtan
önce performans ve karakter ortaya koyma adına önemli bir gece olduğunu söylemiştim.
Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önemli bir müsabaka kazandık. Ümit ederim ki bu süreç
bizim adımıza olumlu geçer” dedi. TORKU KONYASPOR CEPHESİ Torku Konyaspor
Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kötü bir performans sergilediklerini ifade ederek,
“Söyleyecek söz bulmak çok zor. Maç ilk yarıda bizim lehimize olsaydı ikinci yarı da farklı
olacaktı. Son zamanlarda görünen en zayıf oyunlardan bir tanesiydi. Maça tutunacak hiçbir
hamlemiz olmadı. Çok yumuşak bir takım görüntüsündeydik. Berbat, her şey çok kötüydü.
Konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum. Ben kendi takımıma bakıp olumsuz taraflarımızı
söylerken, maçın hakemine de bakmak lazım. Biz kötüydük ama maçın iki penaltısı
doğruydu. Bizim için de geçerli olan penaltı ve kırmızı kart vardı. Fırat Aydınus’un da
yapması gereken doğru buydu” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116693.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

TEMA Kayseri Temsilciliği'nden Talas İlçe
Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret
TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği yönetimi, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin
Aydoğan’ı makamında ziyaret etti.

22 Şubat 2015 Pazar 18:27

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği yönetimi ve Kani Arıkan İlkokulu Müdürü Hakan Tatlı,
Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette
konuşan TEMA Talas İlçe Gönüllü Sorumlusu İhsan Alsoy, Talas için ellerinden gelen bütün
desteği vereceklerini, başta çevre konulu eğitimler olmak üzere okul bahçelerine fidan dikim
etkinlikleri yapacaklarını ve müdürlüğün sağlayacağı desteklerden dolayı büyük mutluluk
duyduklarını dile getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan da, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti
dile
getirerek,
TEMA'nın
çalışmalarında
başarılar
diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116694.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Başkan Çelik'e Tebrik Ziyaretleri Sürüyor
Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Çelik'e tebrik ziyaretleri sürüyor.
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Başkan Çelik'in bugünkü ilk ziyaretçileri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma
Alay Komutanı Albay Halil Uysal oldu. Başkan Çelik'i ziyaret ederek tebriklerini ileten
konuklar, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Çelik daha sonra Garnizon Komutanı
Tümgeneral Ali Demiral, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran ve Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın'ı ağırladı. Komutanlar Başkan Çelik'i tebrik
ederek başarılar dilerken Garnizon Komutanı Tümg. Demiral, Başkan Çelik'e Kayserispor ve
Erciyesspor'un renklerine boyanmış iki savaş uçağı maketi hediye etti. Başkan Çelik bugün
ayrıca Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergün,
Hollanda Kayserililer Derneği Başkanı Mevlüt Gürcü, Hunat Çarşısı Başkanı Fatih Gümüşgöz
ve Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u ağırlayarak tebriklerini kabul etti. Tapu
Kadastro Bölge Müdür Vekili Ragıp Akkurt ve Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir'in yanısıra
DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara, Meteoroloji Bölge
Müdürü Ali Özkır, Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı ile Havaalanı
Müdürü Fatih Koşak da Başkan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ticaret Odası
Meclis Başkanı Mehmet Filiz ve beraberindekiler de Başkan Çelik'i ziyaret ederek 'hayırlı
olsun' temennisinde bulundu. "MUHTARLAR KALABALIK GELDİ" Kocasinan Ziraat
Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve bağlı mahallelerin muhtarları da Başkan Çelik'e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. Kalabalık bir grup halinde gelen Oda Başkanı Güneş ve muhtarlar,
Başkan Çelik'in Kocasinan'daki görevi süresince kendilerine gösterdikleri ilgi ve yakınlığı
burada da sürdüreceğinden emin olduklarını ifade etti. Başkan Çelik de geçmişte olduğu gibi
bundan sonra da işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını, projelendirilmiş olan
gençlek merkezi, kadınlar merkezi, alt ve üstyapı yatırımları gibi hizmetleri yerine getirerek,
kırsal mahalleleri daha yaşanılabilir hale getireceklerini ifade etti. Yapılan hizmetlerin
takibinin muhtarlar tarafından yerine getirileceğine de sözlerine ekleyen Başkan Çelik,
muhtarların belediyenin fahri müfettişi olduğuna vurgu yaptı. "AGÜ SPOR TAM TAKIM"
Öte yandan, Başkan Çelik'i tebrik ziyaretine gelenler arasında AGÜ Spor Kadın Basketbol
Takımı da yer aldı.

Kulüp Başkanı Ömer Yağmur ve Coach Ayhan Avcı'nın yanısıra yöneticiler ve oyuncuların
yer aldığı ziyarette Başkan Çelik'e imzalı basketbol topu ve AGÜ Spor forması hediye edildi.
Başkan Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek istikrarlı şekilde
sürdürdükleri başarılı performansın devamını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116695.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Püis Kayseri Şubesi 3'üncü Olağan Genel
Kurulu
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Şubesi'nin 3'üncü Olağan Genel
Kurulu'nda mevcut başkan Nuh Mehmet Delikan, yeniden başkan seçildi.
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Bir otelde düzenlenen kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile
başladı. Faaliyet raporlarının okunmasının ardından kurulun açılış konuşmasını yapan PÜİS
Kayseri Şube Başkanı Nuh Mehmet Delikan, "Bugün şubemizin 3’üncü Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nı gerçekleştiriyoruz. Genel kurul toplantımızın ülkemize ve sendikamıza hayırlı
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" dedi. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ise, PÜİS
Kayseri Şubesi'nin verimli çalışmalar yaptığını söyledi. Okumuş, "Olağan genel kurulumuzun
ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri’yi yakından tanıyoruz. Kayseri
bizim için çok önemli bir il ve çok önemli bir bölgedir. Kayseri şubemiz PÜİS Teşkilatı’nda
sonradan kurulmasına rağmen PÜİS’in 15’inci şubesi olmasına rağmen çok verimli çalışmalar
yapan ve sendikamıza çok değer katan bir teşkilattır" dedi. Konuşmalarından ardından
oylamaya geçildi. Tek liste ile gidilen oylamada, mevcut başkan Nuh Mehmet Delikan
yeniden başkan seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116696.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Başkan Çelik'ten Tebriklere Teşekkür
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gerek belediyeye gelerek gerekse de telefon,
mesaj veya sosyal medya yoluyla kendisini tebrik eden herkese teşekkür etti.
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Göreve geldiği günden itibaren çok sayıda tebrik telefonu ve mesajı aldıklarını, bununla
birlikte bizzat gelerek tebrik etmek isteyen kişi, kurum ve kuruluş temsilcisini kabul ederek

görüştüklerini ifade eden Başkan Çelik, "Türkiye'de belediyecilikte marka olmuş Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'nde bizi bekleyen devasa proje ve yatırımlar var. Bunların titizlikle
takip edilmesi, hizmet bekleyen tüm ilçe ve mahallelerimizle ilgili programların yürütülmesi
icap ediyor. Bu nedenle bir an önce işlerimize yoğunlaşıp sorumluluğumuzu yerine
getirmemiz gerektiğinden, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunmak için randevu isteyenleri
çarşamba günleri ağırlayacağımızı ifade ediyor ve hemşehrilerimizin bu konuda bizi mazur
görmelerini istirham ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116697.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kto’nun ‘Ticarete Bakış’ Adlı Dergisinin Yeni
Sayısı Yayınlandı
Kayseri Ticaret Odası’nın “Ticarete Bakış” adını taşıyan dergisinin yeni sayısı yayınlandı.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın “Bilgi çağı ve kalite
yönetimi ışığında hizmet sunuyoruz” başlıklı yazısı ile KTO üyelerine seslendiği dergide Oda
faaliyetlerinin yanı sırı birçok konuda bilgi yer aldı. Başkan Hiçyılmaz yazısında “Şehrin
önde gelen sivil toplum kuruluşu olan Odamızı, daha ileri noktalara taşımak adına yeni bir
anlayışla çıktığımız yürüyüşümüzü sürdürmekteyiz. Her alanda gelişme gösteren ülkemiz ve
şehrimize yaraşır nitelikte yenilenen ticaret odası olmak ve üyelerimize sunduğumuz her
hizmette yeni bir anlayışla hareket etme gayretindeyiz” ifadelerini kullandı. Ticarete Bakış
dergisinin yeni sayısında, 2014 yılı içinde 2015 yılı başında yapılan faaliyetlere başta olmak
üzere, Meslek Komitesi başkanlarıyla röportajlar, Tahkim Merkezi Uygulaması, Erciyes
Teknoloji Transfer Ofisi, ihracat başta olmak üzere Kayseri ve Türkiye’nin ekonomik
göstergelerine ilişkin veriler yer aldı. Ticarete Bakış Dergisi’nin yeni sayısında ayrıca; 2015
yılı fuar takvimi, turizm, sağlık, yaşam ve yöresel lezzetler başlıklarında üyelere yönelik
bilgilendirme yazıları da yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116698.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Yeni Akit Stk’lar İle Bir Araya Geldi
Yeni Akit Gazetesi yönetim kurulu üyeleri, Kayseri’de çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bir
araya geldi. Toplantıda, Akit TV’nin kuruluş tanıtımı da yapıldı.
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Kayseri’de çeşitli sivil toplum kuruluşları ile tanışma toplantısında bir araya gelen Yeni Akit
Gazetesi Yönetim Kurulu üyeleri, yeni kurulacak olan Akit TV’nin tanıtım istişaresini
gerçekleştirdi. Toplantı, Kur'an tilaveti ve sinevizyon gösterimi ile başladı. Toplantıya
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Akit Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu,
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.
Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Sivil Toplum Kuruluşları ülkemize gelen
gerek misafirlerimizin bakımı, gerek ise yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının
karşılanmasında çok yardımcı oldular. Kültürden sanata, spordan edebiyata kadar STK’lar
çok büyük görev üstleniyorlar. Sivil toplum kuruluşları olarak isimlendirdiğimiz kuruluşların
başında yer alan dernek ve vakıflar, birçoğunun tabela derneği olmasına rağmen şehrimizde ki
STK’lar çok önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. Bundan dolayı sizlere çok teşekkürler
ediyorum. Bir masa etrafında toplanmanız gerçekten de çok iyi olacağını düşünüyorum” dedi.
Akit Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ise, "Yeni bir istişare hayatının ilk
toplantısını Kayseri’de yapacağız. Daha önce Cuma Dergisini takiben Akit Gazetesini
çıkarırken okuyucularımızla istişare yaparak gazetemizi çıkarmaya başlamıştık. Ben
istişarenin ne kadar önemli ve bereketli olduğunu ben bir zat gören bir kardeşinizim” diye
konuştu. Karahasanoğlu, "Bu bakımdan televizyonu önce kurup sonra yayın politikasının
nasıl istişare yapılacağını belirleyerek biz bu yayınları yapıyoruz sizde bunu izleyeceksiniz
yapısı içinde olmadık. Bunun şuuru bizde olduğu için bütün Anadolu’yu gücümüz yettiği
kadar dolaşarak, istişare ederek nasıl bir yayın yapalım, bu televizyon nasıl bir yayın
politikası
sürdürsün
bunları
sizlerle
istişare
edeceğiz”
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116699.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

15 Dolmuş Yolcularıyla Birlikte Mahsur Kaldı
Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı köyünde içerisinde yolcuların da bulunduğu
15 dolmuş, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolcular, Yahyalı Belediyesi
ekipleri ve Delialiuşağı köyü sakinleri tarafından kurtarıldı.
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Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı Kayseri’de de etkisi göstermişti. Günlerdir
yağan kar nedeniyle Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı köyünde 15 köy dolmuşu ve
içerisindeki yolcular, saatlerce yolda kalarak kurtarılmayı bekledi. Kapanan yollar nedeniyle
Yahyalı Belediyesi greyderleri aralıksız çalışarak, yol açma işlemlerini sürdürdü. Uzun
çalışmalar sonucunda Yahyalı Belediyesi ekipleri ve Delialiuşağı köyü sakinleri yolda kalan
vatandaşları ve 15 köy dolmuşunu mahsur kaldıkları yoldan kurtardı. Köy yollarını açma
çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116700.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Başkan Ekici'den Kentsel Dönüşüm ve TOKİ
Müjdesi
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Ankara'dan müjdeli haberlerle döndü. Başkan Ekici,
hem Kentsel Dönüşüm hem de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konusunda olumlu yanıtlat
aldığını önümüzdeki hafta içerisinde Bakanlıktan çalışma yapmak üzere Hacılar'a
geleceklerini söyledi.
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Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, iki günlük Ankara ziyaretinin ardından müjdeli
haberlerle döndü. Seçim öncesi hem Kentsel Dönüşüm hem de TOKİ'yi Hacılar'a
getireceğinin sözünü veren Başkan Ekici, çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Çevre
Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hikmet
Haspolatlı ve TOKİ Emlak Dairesi Başkanı Dursun Baştürk ile görüşen Başkan Ekici,
önümüzdeki hafta içerisinde bakanlıktan gelen heyetin Hacılar'da çalışmalara başlayacaklarını
söyledi. Başkan Ekici sözlerine şöyle devam etti; 'Eski yapıları, depreme dayanıksız virane
yapıları kaldırıp, yerine depreme dayanıklı 7 katlı olarak düşünüyoruz. Şuan için plan proje
safhasında ve çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde bakanlıktan
gelecek ekip hem zemin etüdü hem de sınır çalışmalarını yapacaklar. Ankara'da olumlu
sonuçlarla döndük, hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Bunun yanında TOKİ ile de
görüştük. Onlar da inşallah Hacılar'da TOKİ olmadığı için olumlu yaklaştılar. Mevcutta
bulunan hazine arazisini yazışma yaparak satın alabileceklerini söylediler. Çalışmalarımız
devam ediyor, hemşehrilerimiz biraz sabırlı olursa çalışmalar tamamladıktan sonra gereken
duyuruları yapacağız. Tekrar hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.' Vatandaşların
biraz daha sabırlı olmasını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, şuan için
herhangi bir kayıt ve para yatırılmasının söz konusu olmadığını belirterek, çalışmaların
tamamlanmasının ardından gereken duyuruların belediye kanalıyla yapılacağını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116701.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kadın Platformu Üyeleri Özgecan Aslan İçin
Toplandı
Kayseri Kadın Platformu üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Özgecan Aslan’ı
anmak için toplandı.
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Mersin’in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan’a destek için bir araya gelen 100 kişilik
grup, Kayseri Cumhuriyet Meydanında toplandı. Yakalarına siyah kurdele takan grup,
Özgecan Aslan’ın katillerini lanetlerken, 'herkes için adalet' sloganları attı. Destek
yürüyüşünde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, "Kayseri
Kadın Platformu’nun düzenlediği toplantı nedeniyle buradayız. Bu toplantının siyasi bir yönü
yok. Biz tamamen insani ve vicdani yönü için buradayız. Parti bayrağı yok, herhangi bir
partinin siyasi bir söylemle burada oluş nedeni yok. Toplum psikolojimizin bozukluğu
nedeniyle Özgecan’ların, kadınların, kızlarımızın vurulması, dövülmesi, öldürülmesinin arttığı
bir ortamdayız” dedi. Ayan, "Kadınlarımız ve kızlarımız gerçekten bir korku içindeler şuan
arabaya binmekten, otobüse binmekten, sokakta yürümekten, bir kalabalık ortamda
bulunmaktan korkar hale geldiler. Siyasetin korku saldığı bir ortamda kadınlarımız
kadınlıklarının verdiği bir korku içerisindeler. Onlar bizim canlarımız, onlar Allah’ın bize
emanetleri. Bu korkunun ortadan kalkması, kadınlarımızın hak ettiği insanca yaşamı
erkekleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle kol kola sokakta tanımadığı insanlarla iyi niyetli bir
ortamda yaşamalarını sağlamak hepimizin görevidir” diye konuştu. Ayan ayrıca, "Özgecan'lar
ve diğer canlara kıyılmaması, kadınlarımızın ötelenmemesi hor görülmemesi dileğiyle
Türkiye’mizde güzel, mutlu, kardeşçe dostça yaşama diliyorum. Bu konuda katkıda bulunan
herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Konuşmanın ardından bir süre daha slogan atan
grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116702.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kocasinan Belediyesinin Yeni Başkanı Ahmet
Çolakbayraktar Oldu
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in geçtiğimiz hafta yapılan seçimde Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasının ardından, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri
tarafından yapılan seçimde Kocasinan Belediyesi Başkanlığına Ahmet Çolakbayraktar seçildi.
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Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda yapılan seçime, Kocasinan Belediyesi meclis üyeleri
ve basın mensupları katıldı. Kocasinan Belediyesi Başkanlığı seçiminde AK Parti Ahmet
Çolakbayraktar’ı, Milliyetçi Hareket Partisi ise Kazım Yücel’i aday gösterdi. Oy kullanma
işlemi başlamadan Milliyetçi Hareket Partisinin adayı Kazım Yücel söz alarak, “Bugün
belediye başkanlığı seçimimizi yapacağız. Bana göre buradaki bütün meclis adaylarımız o
koltuğu doldurabilecek kapasitede. Bundan hiç şüphemiz yok. Bu konuda asla bir sıkıntımız
yok. Bu açıdan yapılacak seçim inşallah Kocasinan Belediyesine hayırlar getirir” dedi.
Yapılan oy kullanma işleminin ardından zarflar açıldı. Yapılan sayım sonrası AK Partinin
aday gösterdiği Ahmet Çolakbayraktar 28 oy alırken, Milliyetçi Hareket Partisinin adayı
Kazım Yücel ise 8 oy aldı. Belirlenen sonuç ile Kocasinan Belediyesinin yeni başkanı Ahmet
Çolakbayraktar oldu. Belediye Başkanı seçilmesinin ardından konuşan Ahmet

Çolakbayraktar, “Bugün yaptığımız seçimin Kocasinan ilçesi başta olmak üzere ilimize ve
ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz hizmet verme fırsatını veren cenabı hakka hamd
ediyorum. Bugünden sonra Kocasinan’da yeni bir dönem başlamıştır. Şehrimizin ağabeyi
Bekir Başkanımızın Mustafa Başkana devrettiği bayrağı bugün biz devralıyoruz. Kayseri’nin
belediyecilikte öncü şehir olduğu, Türkiye’de bir model olduğu bilinciyle bu bayrağı en
yüksek yere taşımak için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum” diye konuştu.
Çolakbayraktar ayrıca, “Diğer başkanlarımızla birlikte beraberlik içerisinde uyumu devam
ettirerek adaletten doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan, parti farkı gözetmeden şehrimizde
yaşayan tüm insanları eşit görüp, onlara eşit hizmet götürmenin gayreti içerisinde olacağım.
10 yıldır meclis üyeliği yapan ve bundan dolayı Kocasinan’ı ve ihtiyaçlarını iyi bilen biri
olarak bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116703.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kocasinan Belediye Başkanlığı Seçiminde
Korkuluk Camı Parçalandı
Kocasinan Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi yapıldığı sırada üst katta
bulunan korkuluk camı parçalanarak, oy sandığı üzerine ve yerlere saçıldı.
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Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda yapılan belediye başkanlığı seçimi için oy kullanma
işlemi yapılırken, üst katta bulunan korkuluk camı parçalanarak oy sandığının üzerine ve
yerlere saçıldı. Parçalanan camlar şans eseri kimseye isabet etmedi. Parçalanan camların
temizlenmesinin ardından seçim işlemi sürdü. Yapılan seçimin ardından Kocasinan Belediye
Başkanlığına Ahmet Çolakbayrakdar seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116704.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Sokak Hayvanları, Kuşlar Ve Yılkı Atları
Unutulmadı
Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 36 ayrı alanda
sokak hayvanları için çalışma yaptıklarını ve kış ağır ve çetin geçen kış şartlarında gıda
desteği sağlandığını söyledi.
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Hava sıcaklığının eksilerin altında olduğu bu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve kar
örtü altında yiyecek arayan kuşlar için park ve bahçe alanlarında yiyecek verildiğini belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu şehrin güzellikleri arasında yer alan kuş ve güvercinler
yaz aylarında şehrimize canlılık katmaktadırlar. Bu şehrin havasını, suyunu paylaşıyoruz.
Ancak bu kış aylarında yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyü bürünen park ve yeşil alanlarda yem
bulmakta zorlanan kuşlara belediye olarak destek veriyoruz. Parklarda kendilerine buğday ve
darı gibi yemler verilmektedir“ dedi. Vatandaşların kendilerine yakın parklara ekmek artığı
bıraktıklarını bundan da son derece mutlu olduklarını çünkü şehrin güzelliklerinin hep birlikte
korunması gerektiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmada özellikle
çocukları teşvik ettiklerini çünkü bu tür alışkanlıkların ileri ki yıllarda toplumda ortak
değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme duygularını pekiştirdiğini kaydetti. Yapılan
çalışmayı takdirle karşıladıkların belirten vatandaşlarda, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
Bu duyarlı davranışın diğer kurumlara örnek olmasını diliyoruz. Can dostlarımız olan
hayvanları koruyup, kollamak toplumda yaşayan herkesin görevidir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116705.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Başkan Vekili Müderrsioğlu’ndan Kar
Çalışmaları İle İlgili Açıklama
Başkan Cabbar’ın Develi dışındaki programlarda olmasından dolayı Develi Belediye Başkan
Vekilliğini sürdüren Meclis Üyesi Kamil Müderrisoğlu, Develi Belediyesi karla mücadele
ekiplerinin 3 günlük yoğun kar yağışı dolayısıyla gösterdikleri çalışmalara ilişkin beyanatta
bulundu.
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Müderrisoğlu yaptığı açıklamada, "Malumunuz 18 Şubat Çarşamba Günün sabahı mesai saati
öncesi aniden bastıran kar yağışı oldu. Mesai ile birlikte trafik yoğunluğu artınca Cumhuriyet
Meydanı ve Hadibey Caddesinde sıkıntılar yaşandı. Bizler ve trafiğe çıkan vatandaşlarımız
beklenmedik şekilde karla karşılaşınca hazırlıksız yakalandık. Şunu da belirtmeliyim ki, ne
şartta olursa olsun görevli olanlar görevlerinin başında hazırlıklı bulunmaları gerekip
insanımıza sıkıntı yaşatmamaları gerekirdi. Belediye ekiplerimiz dört koldan greyder,
kepçelerimiz ve işçilerimizle kar temizliğine başladılar. Ana yollarımız ve çarşılarımızdaki
yaya yollarımız kardan temizlendi. Bilahare mahallelerimizdeki çalışmalarımız devam
ettirildi. Peş peşe 3 gün gece ve gündüz karla mücadele ekiplerimiz görevlerinin başında
oldular. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri de ilçe merkezinin dışındaki mahallelerde
çalışmalarını sürdürdüler. Ve toplamda yapılan mesafe 3 bin km yi bulmaktadır.

Ayrıca kumla karışık yapılan tuzlama çalışması da 200 ton civarındadır" dedi. Müderrisoğlu
ayrıca, "Çalışan ekiplerimize gayretlerinden, hemşerilerimize göstermiş oldukları anlayıştan
dolayı teşekkürlerimiz arz ediyorum. Bu yağan karın ilçemize bereketler getirmesini
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116706.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Halk Otobüsü Çöken Asfaltta Mahsur Kaldı
Kayseri'de şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu yolda mahsur
kaldı.
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Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda,
şehir içinde ulaşım sağlayan özel halk otobüsü seyir halindeyken asfalt çöktü. Otobüsün arka
tekerleği çöken asfaltta düşünce, otobüs şoförü otobüsü hareket ettiremedi. Halk otobüsünün
içerisinde bulunan yolcular başka bir otobüse aktarılırken, olay yerine gelen polis ekipleri de
güvenlik önlemi aldı. Bu arada meraklı vatandaşlar fotoğraf çekmeye çalışınca, polis ekipleri
vatandaşları olası bir kazayı engellemek için olay yerinden uzaklaştırdı. Çöken asfaltta
mahsur kalan otobüs, vinç yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı. Şaşkınlığını gizleyemeyen
otobüs şoförü ise kazanın biranda olduğunu belirterek, neye uğradığını şaşırdığını söyledi.
Polis
ekipleri,
olayla
ilgili
soruşturmanın
başlatıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116707.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Başkan Vekili Müderrsioğlu’ndan Kar
Çalışmaları İle İlgili Açıklama
Başkan Cabbar’ın Develi dışındaki programlarda olmasından dolayı Develi Belediye Başkan
Vekilliğini sürdüren Meclis Üyesi Kamil Müderrisoğlu, Develi Belediyesi karla mücadele
ekiplerinin 3 günlük yoğun kar yağışı dolayısıyla gösterdikleri çalışmalara ilişkin beyanatta
bulundu.
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Müderrisoğlu yaptığı açıklamada, "Malumunuz 18 Şubat Çarşamba Günün sabahı mesai saati
öncesi aniden bastıran kar yağışı oldu. Mesai ile birlikte trafik yoğunluğu artınca Cumhuriyet
Meydanı ve Hadibey Caddesinde sıkıntılar yaşandı. Bizler ve trafiğe çıkan vatandaşlarımız

beklenmedik şekilde karla karşılaşınca hazırlıksız yakalandık. Şunu da belirtmeliyim ki, ne
şartta olursa olsun görevli olanlar görevlerinin başında hazırlıklı bulunmaları gerekip
insanımıza sıkıntı yaşatmamaları gerekirdi. Belediye ekiplerimiz dört koldan greyder,
kepçelerimiz ve işçilerimizle kar temizliğine başladılar. Ana yollarımız ve çarşılarımızdaki
yaya yollarımız kardan temizlendi. Bilahare mahallelerimizdeki çalışmalarımız devam
ettirildi. Peş peşe 3 gün gece ve gündüz karla mücadele ekiplerimiz görevlerinin başında
oldular. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri de ilçe merkezinin dışındaki mahallelerde
çalışmalarını sürdürdüler. Ve toplamda yapılan mesafe 3 bin km yi bulmaktadır. Ayrıca
kumla karışık yapılan tuzlama çalışması da 200 ton civarındadır" dedi. Müderrisoğlu ayrıca,
"Çalışan ekiplerimize gayretlerinden, hemşerilerimize göstermiş oldukları anlayıştan dolayı
teşekkürlerimiz arz ediyorum. Bu yağan karın ilçemize bereketler getirmesini diliyorum”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116708.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Mustafa Karahasanoğlu'ndan Gazeteciler
Cemiyeti'ne Ziyaret
Yeni Akit Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.
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Yeni Akit Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret ederek burada basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Karahasanoğlu, Akit TV kurma çalışmalarıyla ilgili istişare toplantısı
başlattıklarını belirtti. Bu kapsamda ilk toplantının Kayseri'de düzenlendiğini dile getiren
Karahasanoğlu, "Akit Televizyonu 1-1,5 ay içerisinde yayın hayatına başlayacak. Bununla
ilgili istişare toplantıları yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla sabah
verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Daha sonra bir televizyon programına katıldık. Buradaki
basın toplantımızın ardından yine bir televizyon programına katılacağız ve akşamki
yapacağımız toplantıyla Kayseri ziyaretimizi sonlandıracağız. Fevkalade verimli oldu"
ifadelerini kullandı. İnsanların görüşünü önemsediklerinin altını çizen Karahasanoğlu,
Kayseri'nin ardından Malatya, Elazığ, Erzurum, Manisa, Eskişehir gibi diğer illerde de istişare
toplantıları gerçekleştireceklerini söyledi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ ise,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Karahasanoğlu'na başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116709.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri'de 'Etik Liderlik' Semineri Yapıldı
Kayseri Valiliği ev sahipliğinde 'Etik Liderlik' semineri yapıldı.
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Yapılan seminere, Vali Orhan Düzgün, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sedat Murat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Malatya ilinde görev
yapan ilçe kaymakam ve belediye başkanları katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Vali
Orhan Düzgün, "Bu seminerin Kayseri’de yapılmasından büyük memnuniyet duyduk. Tabi
kamu yöneticilerinin görevlerini yerine getirirken davranışlarıyla, kararlılığıyla, vermiş
oldukları kararlarla ve etik kurallarına göre davranmaları son derece önemli. Tabi bazı
kanunla düzenlenemeyen hükümlerin insanların davranış kalıplarının içerisine yerleştirilmesi,
belediye başkanlarından kaymakamlara, valilerden kamu görevlilerine kadar bu kararlılığını
yerine getirirken, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına yada bir şekilde ilişki içerisinde
bulundukları kişilere karşı özel bir ayrımcılık tanınmaması amacıyla getirilen kuralları bir
bütün olarak isimlendirebiliriz" diye konuştu. Düzgün ayrıca, "Aslanda ahlakla etik arasında
çok önemli bir fark olmamakla beraber, uygulamaya yönelik olduğunu ifade edebiliriz.
Aslında etik kuralları bizim geçmişimizden, milli kültürümüzden, inancımızdan kaynaklı
olarak söyleyebileceğimiz kuralların belki günümüzde giderek kaybolması sonucu ortaya
çıkan bazı kuralların hatırlatılması bu konudaki duyarlılığın arttırılması olduğunu
söyleyebiliriz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren günümüze kadar geçen süre içerisinde
tabi pek çok husus da bu kurallara uyulduğu, zaman zamanda aksaklıklar yaşandığını
söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Sedat Murat ise, "Ahlak çok eski bir kavram. Ahlakla ilgili eskiden beri bildiğimiz
söylemler vardır. Yani ahlak konusunu bilmeyenimiz yoktur. Etik konusu genellikle yeni bir
kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ahlak ve etik kavramı birbirinin yerine kullanılmaktadır.
Ahlak bir toplumda yapılması hoş karşılanan veya karşılanmayan hareketlerdir. Her toplumun
olmasını veya olmamasını istediği davranışlar vardır. Etik her ne kadar ahlak kelimesi yerine
kullanıyor ise de bugün yine o şekilde kullanılıyor. Etik bir ahlak felsefesidir. Mesela bir
doktorun etiği olmaz, doktorun ahlakı olur ama tıbbın ahlakı olmaz tıp etiği olur. Bunu bu
şekilde anlatabiliriz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116710.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

Kayseri'de Fırat Çakıroğlu protestosunda
olaylar çıktı
Kayseri'de Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesini protesto eden ülkücülerden bir grup, gıyabi
cenaze namazı sonrasında HDP il binasına yürüdü. Polis barikatını aşan grup HDP il binasını
taşladı.
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Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesini protesto eden Ülkücüler, Hunat Camii'nde mevlitin
okunmasından sonra Kartal Şehitliği'ne doğru yürüdü. Bu sırada bir grup HDP il binasının
bulunduğu sokağa doğru yürüyüşe geçti. Polis ekiplerinin engellemesine rağmen barikatı aşan
grubu hem bazı ülkücüler, hem de polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada HDP il
binasının bulunduğu sokağa grup başka bir yoldan girdi. HDP il binasının boş olduğunun
söylenmesine rağmen grup sloganlar atarak binayı taş yağmuruna tuttu. Bu sırada binaya
yaklaşan bir diğer gruba biber gazı ve TOMA ile müdahale edildi. Bir kişi yapılan müdahale
sonrasında rahatsızlanarak yerde kaldı. Grup, yetkililerin ve polis ekiplerinin araya girmesi
sonrasında sakinleştirildi ve grup HDP il binasının bulunduğu yerden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h116711.html
Erişim Tarihi: 23.02.2015

