KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
16.12.2013–22.12.2013
Mısır'a Ağıt
Gazetemiz Yazarı Ali Özkanlı’nın, Fatih Budak’ın ise müziğini yaptığı Mısır’a Ağıt eserinde
zalimlere lanet edilirken, Müslümanlara ise sitem ediliyor.
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Gazetemiz yazarı Ali Özkanlı’nın sözlerini yazdığı ve Fatih Budak tarafından bestelenen bir
klip çekildi. Mısır’a Ağıt isimli bu eserde Mısır’daki zulüm anlatılıyor. Eserde Mısır’da
yapılan zulme lanet edilirken, Müslümanların kayıtsızlığından dem vuruluyor. Mısır’a Ağıt
klibinin sözleri ise şöyle;
UYKUDAKĐ MÜSLÜMAN NE ZAMAN UYANACAK
Mısır'da can pazarı şehit binleri buldu
Gafletteki Müslüman ne zaman uyanacak
Adeviyye ve Nahda şehit kanıyla doldu
Sokaktaki Müslüman ne zaman uyanacak
Mazlum kanı akarken lâl olan hain diller
Rabbimin vaadi var hesap verecek eller
Haksızlık karşısında neden bükülür beller
Araftaki Müslüman ne zaman uyanacak
Yüreğime kan damlar için için ağlarım
Kardeşlerim çaresiz karaları bağlarım
Hazana döndü yürek kırıldı tüm ağlarım
Uykudaki Müslüman ne zaman uyanacak.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4507.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

“Bizim Eyvan Dergisi” bu hafta ‘Malazgirt’i
konuştu
Etrafında çevrelenir dostluklar, bir sıcak çay demi ile karışır geceye tüm gam kader.
Muhabbet yinelenir her hafta birbirlerinin dizleri dibinde. Mutfaktan yankılanır kaşığın
daldığı billur kokulu çaydan sesler. Tarihe haykırır, cehalete yüklenir güçlü nağmeler. Bazen
çayın kokusuna, bazen camın buğusuna benzer eyvan dostluğu; Herkes aynı kokuyu alır,
herkesin dilinde aynı tat… Farklı düşünüp aynı şeyleri bir başka konuşur bu dost meclisi.
Buğulu camlar ardından bakan olmaz. Sahnede geçmişte kimler varsa onların cenkleri ile
hemhal olunur. Edebiyat söyler bazen diller, bazen en hırçın bir aslanın kükremesi ile
hatırlanır tüm değerler. Ortaya konulan yürekler toplanır ve her hafta farklı bir sahneye
hazırlanırlar. Yolculuk bazen Orta Asya’nın steplerine bazen de Altay’dan Adriyatik’e uzanır,
bazen ise birkaç tur dönülür arzın etrafında... Savaşalar her kazananların diğer tarafın kaybına
neden olsa da bir doğuş asırlara sancak sürecektir en yağız atlarla…
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Bizim Eyvan Dergisi yaklaşık on yılı aşkın süredir her Cuma kitap oturumları yapıyor.
Siyaset, edebiyat, tarih, sanat, müzik, sineme, futbol, tasavvuf, din… ve birçok konu yıllardır
Eyvan’ın konusu oldu. Her yıl belirlenen konu ve bu konu ile ilişkili kitaplar o yılın okuma
serisini oluşturuyor. Tabi kitap yalnızca o haftanın tek kaynağı olmamakla birlikte yardımcı
kaynaklarla desteklenerek değerlendirme yapılıyor. Herkesin okuduğu o kitapla yetinmeyip
farklı kaynaklarla birden fazla görüşe yer verilirken 20.00’da başlayan program 23.00’a kadar
sürüyor.
Bu hafta ise ilk konu Muharrem Kesik’in “1071 Malazgirt” adlı kitabı ile başladı. Bu eseri
ise Mücahit Yıldız anlatıyor. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu hakkında kısa bilgi
verdikten sonra,1071’e kadar ki gelinen süre teferruatlı bir şekilde işleniyor. Çoğunluğunu
tarihçilerin oluşturduğu Eyvan Dergisi’nde tartışılan değerlendirilen, farklı ve ayrıntılı yönleri
ile tartışıldığı konularla bu güruh, çatısı altında bulunan gençlere de ilham ve ışık olmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4508.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

“Donör Yok“ Sözü Tarihe Karışacak
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Ünal, yeni teknoloji hücre ayırım cihazları ile reaksiyon yapabilecek hücrelerin
ayrılıp faydalı olan hücrelerin hastaya verileceğini...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Ünal, yeni teknoloji hücre ayırım cihazları ile reaksiyon yapabilecek hücrelerin
ayrılıp faydalı olan hücrelerin hastaya verileceğini belirterek, artık hastalara yüzde 50 uyumlu
ilikten nakil yapılabileceğinin müjdesini verdi.
ERÜ Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ünal,
doku grubu uygun olmayan ilikten de hastalara nakil yapılabileceğinin müjdesini verdi. Ünal,
"Kemik iliği naklinde özellikle donör bulma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığı için bu
konuda yıllardır yapılmakta olan uygun kardeş donörün bulunmadığı durumlarda akraba ve
uyumsuz nakiller, yani doku grubu tam uygun olmayan kişilerden nakil yapmak üzere çeşitli
formüller geliştirdik. Özellikle bu yeni geliştirilen metotlarda hasta ile donörün yüzde 100
uyumlu olması gerekmiyor. Yani bu uyum yüzde 50’de olsa nakil yapabiliyoruz. Ancak bu
nakli yapabilmemiz için hücrelerin çeşitli işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle bu
hücrelerin içerisinde reaksiyon yapan kısmını ayırıyoruz. Bunu seleksiyon yapıyoruz. Sonuçta
lösemili hastalar reaksiyon olmadan, sıkıntı çekmeden hem daha kolaylıkla donör
bulabiliyorlar hem de uygunsuz olan donörlerden daha sıkıntısız ve risksiz nakil
yapabiliyoruz" diye konuştu.
Laboratuvarlarında hücre ayırım cihazlarının olduğunu belirten Ünal, "Hücreleri ayırıyor ve
seleksiyon yapıyoruz. Ayırdığımız hücrelerin bir kısmı alfa-beta dediğimiz özellikle
reaksiyon yapan kısımları ayırıyoruz. Diğer gama-delta dediğimiz kısımları ise, hastalara
uygulayarak lösemiye karşı etkili mücadele sağlayacak hücreleri vermiş oluyoruz. Bu şekilde
yapılan işlemlerde, ‘bir hastanın donörü yoktur’ artık denmiyor. 'Donör yoktur' gibi bir deyimi
artık ortadan kaldırmış olacağız. Büyük taramalar gerektiren diğer donör aramaları yine
yapıyoruz ama tabi hastalarımızın yüzde 50’si uygun kardeş donör bulamıyor. Bu donörü
bulamayan hasta grubu için bu iyi bir nimet oluyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4509.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

‘Beyaz Dişler,
Đmzalandı

Güzel

Gülüşler’

Projesi

Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü’nün Proje Sahibi olduğu Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ve
Hacılar Kaymakamlığının da ortağı olduğu Beyaz Dişler, Güzel Gülüşler projesi
imzalandı.Beyaz Dişler Güzel Gülüşler projesi Halk Sağlığı...
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Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü’nün Proje Sahibi olduğu Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ve
Hacılar Kaymakamlığının da ortağı olduğu Beyaz Dişler, Güzel Gülüşler projesi imzalandı.
Beyaz Dişler Güzel Gülüşler projesi Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, Kayseri Sağlık
Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya ve Hacılar Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan arasında
imzalandı.
Proje hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, “Projenin amacı,
hastalıkların yol açtığı sekeller, işgücü kaybı ve tedavi maliyetlerinin yüksekliği, hastalıkların
oluşmadan önlenmesi yaklaşımını doğurmuş; toplumların sosyal ve ekonomik yönden üretken
bir yaşam sürebilmeleri için koruyucu sağlık programları hazırlanması yaklaşımı
benimsenmiştir” dedi.
Kadarağ, “Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yüksek oranda görülen ağız diş
hastalıkları oluşmadan önlenebilen hastalıklar gurubuna girmektedir ve genel sağlığın bir
parçası olan ağız diş sağlığı yaşam kalitesinin devamı açısından büyük önem taşımaktadır.
Đçme suları için bilimsel olarak güvenliği ve diş çürüğü oluşumunu azaltıcı etkisi kabul edilen
en uygun florür seviyesi 0,3-0,7 mg/ Đt ( 0,3-0,7ppm) olarak belirlenmiştir. Đçme suyu bu
miktarın altında florür içeren bölgelerde diş çürüğü oluşumunun azaltılması amacıyla florür
içeren ilave preparatlar kullanılmalıdır. Hacılar ilçesinde içme suyu flor oranı 0,17-0,2 ppm
olarak ölçülmüştür. Yapılan çalışmalar, flor vernik uygulamasını çürük oluşumunu % 30-40
oranında azalttığını göstermektedir. Bu sebeple Hacılar ilçesinde çürük önleyici flor vernik
uygulaması ile çürük oranının azaltılması hedeflenmektedir” diye konuştu.
Karadağ, “Proje kapsamında Đlimiz, Hacılar Đlçesindeki 3 yaş grubu çocuklar, ilköğretim 1.
Sınıf ve Anasınıfı öğrencilerinden oluşan toplam 500 çocuk flovernik uygulamasından
faydalanarak sağlıklı dişlere kavuşacak” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4510.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

“Taraftarımızdan özür diliyoruz”
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, galibiyet için çıktıkları Gaziantepspor
karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldıklarını belirterek, “Taraftarımızdan özür diliyoruz”
dedi.Kaan Savruk, futbolcuların iyi mücadelelerini...
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, galibiyet için çıktıkları Gaziantepspor
karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldıklarını belirterek, “Taraftarımızdan özür diliyoruz”
dedi. Kaan Savruk, futbolcuların iyi mücadelelerini sonuca yansıtamadıklarını söyleyerek,
“Takım olarak kısa sürede toparlanarak alt sıralardan kurtulmak amacındayız. Takımımızda
yetenekli oyuncular var. Takımın toparlanarak ligde istediğimiz yere geleceğine inanıyorum”
diye konuştu.Savruk, “Gaziantepspor maçında, mutlak galibiyet için çıktık ama gol
pozisyonlarını değerlendiremeyince mağlubiyetle sahadan ayrıldık. Taraftarlarımızdan özür
diliyoruz” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4511.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Hayvanların Soğukla Đmtihanı
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle göl ve göletler donarken, soğuk hava
hayvanları da zor durumda bırakıyor.Kış mevsiminin etkisini gösterdiği bu günlerde soğuk
hava, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kayseri'de soğuk...
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Yurt genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle göl ve göletler donarken, soğuk hava
hayvanları da zor durumda bırakıyor.
Kış mevsiminin etkisini gösterdiği bu günlerde soğuk hava, insanlar kadar hayvanları da
olumsuz etkiliyor. Kayseri'de soğuk hava nedeniyle göl ve göletler ile durağan küçük dereler
dondu. Gece saatlerinde eksi 10-15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı karşısında Kayseri
Şeker Fabrikası içerisindeki göl ile Beştepeler Mesire Alanı'ndaki küçük göl buz tuttu. Şeker

Fabrikası içerisindeki gölde bulunan ördekler, gölün buz tutması medeniyle su içerisinde yem
bulmakta zorlanırken, kuytu köşelerde birbirlerine sokularak ısınmaya çalıştılar. Şeker
Fabrikası yetkilileri, göl ve çevresinde yaşayan hayvanlar için zaman zaman göl etrafına yem
bıraktıklarını bildirdiler.
Beştepeler Mesire Alanı içerisindeki Hayvanat Bahçesi'nin yakınında bulunan gölet de soğuk
havanın etkisiyle dondu. Günlerinin büyük bölümünü suda geçiren ördek, kaz, flamingo gibi
su hayvanlarının suya girebilmeleri için Hayvanat Bahçesi yetkilileri, zaman zaman göletteki
buzu kırarak, hayvanların yüzmesine imkan sağlıyorlar.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Levent Taflıoğlu,
Kayseri'nin soğuk ve sert bir iklim yapısına sahip olduğunu belirterek, ''Soğuk havalardan
dolayı hayvanlarımızla alakalı olarak buradaki hayvanat bahçemizde de birtakım önlemler
aldık. Kapalı alanlarımıza elektrikli ısıtıcılar koyarak hayvanlarımızın özellikle akşam
vakitlerindeki hava soğumalarından etkilenmemeleri için çalışıyoruz. Akşamları gölet
hayvanlarımız ve kafes hayvanlarımız kapalı alanlara alınarak, bu soğuğun şiddetinden
etkilenmemelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda yemlerine enerji yönünden yüksek yemlerle
takviyede bulunarak, kışı daha rahat geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Enerji yönünden
zengin yemler, hayvanların vücut sistemlerine etki yaptığından, onların üşümemesine
yardımcı oluyor. Bu yemler, hayvanların kış şartlarında dışarıda ya da bulundukları ortamda
daha rahat bir şekilde yaşamalarına katkı sağlıyor'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4512.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Özsoy Đlçe Ziyaretlerine Yeşilhisar Đle Devam
Etti
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim
Kurulu üyeleri, ilçe ziyaretlerini Yeşilhisar ile sürdürdü. Đlçe esnafını ziyaret eden Özsoy,
Yeşilhisar’ı Turizme kazandırmak için önemli çalışmalar...
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Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim
Kurulu üyeleri, ilçe ziyaretlerini Yeşilhisar ile sürdürdü. Đlçe esnafını ziyaret eden Özsoy,
Yeşilhisar’ı Turizme kazandırmak için önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Özsoy Đl Yönetim
Kurulu üyeleri ile birlikte ilçe seçim gezilerine Yeşilhisar ile devam etti. Özsoy ve partililer
ilçe girişinde ilçe Başkanı Ömer Semerci başta olmak üzere Belediye Başkan Adayı Metin
Đnce ve kalabalık partili grubu tarafından karşılandı.
Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim Kurulu üyeleri Yeşilhisar ilçesinde ilk olarak parti ilçe
teşkilatını ve seçim bürosunu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yeşilhisar Belediye Başkan

Adayı Metin Đnce, mülki sınırların, idare sınırlar olduğunu belirterek komple bir seçim
yaşayacaklarını, seçimlerin MHP’nin zaferi ile sonuçlandırmak istediklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı konuşma da Yeşilhisar’ın
turizme kazandırılması için Mevcut Büyükşehir Ve Yeşilhisar Belediye Başkanlarının
Yeşilhisar’ın turizme kazandırılması ile ilgili hiçbir çalışma yapmadıklarını ifade ederek,
göreve gelmemiz durumunda Yeşilhisar’ı ve köylerini turizme kazandırmak için projeler
hazırladıklarını belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından Đlçe Başkanı Ömer Semerci, Yeşilhisar Belediye Başkan
Adayı Metin Đnce ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy Yeşilhisar ilçe
esnafını ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4513.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri Kamu Hastanelerine 33 milyon TL’lik
yatırım
Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, göreve
başladıkları 13 ay içinde 33 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını açıkladı.“Biz göreve başlarken
ilimizdeki bütün hastaneler bakım ve kontrolden geçildi”...
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Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, göreve
başladıkları 13 ay içinde 33 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını açıkladı.
“Biz göreve başlarken ilimizdeki bütün hastaneler bakım ve kontrolden geçildi” diyen Prof.
Dr. Gödekmerdan, “Burcu olan hastanelerin tamamının burcu ödendi ve devletimizin
milletimizin bize sağladığı bütçelerle ilimize yaklaşık 33 trilyonluk yatırım yaptık. Birçok
nitelikli hizmetlerimizi arttırdık. Yoğun bakım yatak sayılarını arttırdı” dedi.
Prof. Dr. Gödekmerdan, “Ameliyathanelerimizi yeniledik ve çocuk acilimizi ikiye çıkardık.
Hastaneler açısından gerekli olan cihaz sayısını arttırdık. Dolayısıyla bu hizmetlerimizde
yansıdı” diyerek şu şekilde konuştu:
“Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bizim en büyük hastanemiz. Buradaki hastalarımızın
verilen hizmetleri arttırmak amacıyla birçok yenilik ve düzenlemeye imza attık. Bizim şu
anda Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak borcumuz yok.
Bakanlığımızın önem verdiği şeylerden biri genel sekreterliklerin tüm hastanelerin borçlarını
ödeme günü süresini 60 gün altına çekmek. Bu birçok ilde başarılı çok şükür şu anda
borcumuz yok. Biraz da artı paramız var. Günlük yaklaşık 20 binin üzerinde poliklinik
yapıyoruz. Bunun yaklaşık 15 bin kadarını Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapmakta.
Yanlış bilmiyorsam poliklinik sayıları bütün hastanelerin yaklaşık yarısının hizmetini biz
vermekteyiz. Kayserimiz Türkiye’mizin birçok ilinden farklı olarak yaklaşık nüfusunun yüzde

80’nini merkezde barındırıyor. Yaklaşık 1 milyon 100 bin civarında. Ancak biz etrafımızdaki
6 ile hizmet vermekteyiz ki bu 3,5 milyon belki 4 milyon nüfusa hitap etmektir.
Neticede bizim yeni yapılacak olan şehir hastanesi projesi bütün bu illere de hizmet vermiş
olacak. Yine Nevşehir’in yakın olması nedeniyle turizm amaçlı gelen birçok insana da özel
hastaneler, üniversite hastanelerimiz ve bizde hizmet vermiş olacağız.
2011’de temeli atılan şehir hastanemizin tabi büyük bir alan bunun zemin iyileştirmesi
yapıldı. Đnşaatın şantiyesinin her türlü teşkilatı kuruldu. Şu anda inşaat birkaç bloktan oluşan
inşaatın üçüncü bloğu yani bir genel hastane var bir de ona bağlı dar hastaneleri şeklinde aynı
kampus içerisinde bloklar yer alıyor.
Genel hastanemizin şu anda kazısı yapılıyor. Đnşaat devam ediyor yine buna bağlı olarak
rehabilitasyon olarak düşünülen blokların dolgusu yapılıyor. Bu teknik tabirle gra beton
denilen beton bir hafta içerisinde bitmiş olacak. Neticede inşaatımız devam ediyor. Sayın
Başbakanımız Mart 2015’de şehir hastanesi projesinin biteceğini Kayseri’ye hizmete
sunacağımızı bildirmişlerdi bizde yakından takip ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4514.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Sinüzit hastaları DĐKKAT!
Kayseri Özel Dünya Hastanesi doktorlarından KBB Uzmanı Op. Dr. Raşan Genç, sinüzit
hastalarının sigara dumanından uzak durması gerektiğini bildirdi.KBB Uzmanı Op. Dr. Raşan
Genç, “Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içinde bulunan boşluklara...
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Kayseri Özel Dünya Hastanesi doktorlarından KBB Uzmanı Op. Dr. Raşan Genç, sinüzit
hastalarının sigara dumanından uzak durması gerektiğini bildirdi. KBB Uzmanı Op. Dr.
Raşan Genç, “Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içinde bulunan boşluklara ‘sinüs’, bu
boşlukların içini döşeyen mukozanın iltihaplanmasına ‘sinüzit’ denir. Sinüsler dar kanallarla
burun ile bağlantı halindedirler ve sinüs içerisinde üretilen mukus adı verilen yapışkan akıntı
bu kanallar aracılığıyla buruna boşalır. Normalde sinüsler hava ile doludur fakat herhangi bir
nedenle bu kanallar tıkandığında sinüsler mukus denen sıvı ile dolar, virüs veya bakteri adı
verilen mikropların burada çoğalması ile birlikte sinüzit gelişir. Bu dar sinüs kanallarının
tıkanmasına neden olan faktörler; nezle, alerjik rinit, nazal polip (allerjiye bağlı burun
içerisindeki et büyümesi), septal deviasyon (burun içindeki eğrilik). Bu faktörler dışında hava
kirliliği, sigara dumanı ve çocuklar açısından okul, kreş gibi toplu yaşam alanları da risk
oluşturmaktadır.” dedi. KBB Uzmanı Op. Dr. Raşan Genç, “Akut sinüzit genelde nezleyi
takiben ortaya çıkar. Akut sinüzitin esas bulguları; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, yüz
bölgesinde ağrı ve baskı hissi, öksürük, koku almada azalma. Bu şikayetlere ek olarak ateş,
halsizlik, ağız kokusu ve diş ağrısı da görülebilir.

Akut sinüzitte bu bulgular 7-10 gün arasında görülmekle birlikte bu süre 4 haftaya kadar
uzayabilir. Genel olarak dekonjestan denen burun tıkanıklığını açan ilaçlara ve antibiyotik
tedavisine yanıt iyidir” diyerek şu bilgileri verdi: “Şikayetlerin 12 haftanın üzerinde devam
etmesi kronik sinüzit olarak tanımlanır. Kronik sinüzit genel olarak burun içerisinde
tıkanıklığa yol açan allerji, et büyümesi ve eğrilik gibi nedenlerle gelişir. Kronik sinüzit
bulguları; Yüzde dolgunluk hissi, burun tıkanıklığı, sarı yeşil renkte burun akıntısı, ateş, geniz
akıntısı. Bu şikayetlere ek olarak halsizlik, başağrısı, ağız kokusu da görülebilir. Sinüzit tanısı
şikayetlerin doktor tarafından sorgulanması ve yapılan yüz, burun içi ve boğaz muayenesi ile
konur. Ek olarak yapılan burun endoskopik muayenesi ve çekilen sinüs filmi veya tomografisi
ile de tanı desteklenir. Akut sinüzit çoğunlukla virüs adı verilen mikroplara bağlı geliştiğinden
hastanın şikayetlerini azaltmaya yönelik tedavi çoğunlukla yeterli olabilmektedir. Hastanın
genel durumu ve şikayetlerine göre 10-14 gün süreyle antibiyotik tedavisi de
uygulanabilmektedir. Burun tıkanıklığını azaltmaya ve sinüs deliklerini açmaya yönelik
tablet, spreyler, tuzlu su ve çeşme suyu ile sık burun yıkama önerilmektedir. Spreyler 4-5
günden fazla kullanıldığında burun tıkanıklığını arttıracağından dikkatli kullanılmalıdır.
Kronik ve tekrarlayan sinüzitlerde ise burun içindeki anatomik ve fonksiyonel bozukluklara
yönelmek gerekmektedir. Bu da genellikle bir ameliyat olmaktadır. Ameliyat kararından önce
mutlaka bir sinüs tomografisi çektirilerek sinüzite yol açan nedenler doğru tespit edilmelidir.
Bunun dışında allerjisi bulunan hastalar ağız yoluyla alınan allerji ilaçları ve sreroidli burun
spreyleri ile tedavi edilmelidir. Sinüziti olan hastaların nezle, grip gibi viral hastalıklardan
korunması gerekir. Bu tip etkenlerden korunmak zor olduğundan grip aşısı denenebilir.
Allerjik riniti (saman nezlesi) olanlarda allerji kontrol altında olmalıdır. Bilinenin aksine ıslak
saçla sokağa çıkma sonrası oluşan başağrısı, sinüzitten çok, baş derisinin üşümesi sonucu
oluşan nevralji veya kas gerilim ağrısıdır. Ancak, üst solunum yollarının enfeksiyonu
sırasında üşütmek sinüzit oluşumunu kolaylaştırır. Sigara dumanından uzak durulmalıdır.
Tıbbi tedavinin yanı sıra, evde buğu, buhar tedavisi, burun damlaları, tuzlu su ve çeşme suyu
ile burun temizliği yapılması, burunun açık tutulmasına özen gösterilmesi tedavinin başarısını
artıracaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4515.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Melikgazi F Klavyeye Hazır
Başkan Memduh Büyükkılıç, Başbakanlık genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşları ve
okullarda F klavye kullanım zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak Melikgazi Belediyesinin bu
konuda alt yapısının hazır olduğunu bildirdi.Bilgisayar kullanımında...

16 Aralık 2013 Pazartesi 12:47

Başkan Memduh Büyükkılıç, Başbakanlık genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşları ve
okullarda F klavye kullanım zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak Melikgazi Belediyesinin bu
konuda alt yapısının hazır olduğunu bildirdi.

Bilgisayar kullanımında klavyenin etkin kullanma ve hızlı yazma becerisi, bilgi toplumuna
dönüşüm sürecinde bilgi üreten bireylerin gelişimine katkı sağlayan unsurlardan biri olduğunu
ifade eden Başkan Büyükkılıç, birçok ülke tarafından kendi dillerinin özelliklerine uygun
çeşitli harf ve sembol yerleşim düzenine sahip klavyeler geliştirildiğini belirtti.
Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun ve hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip
bulunan F klavye düzeni oluşturulduğunu hatırlatan eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu
ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından F klavyenin getirdiği avantajlardan yararlanılması
ve ülkemizde F klavye kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, tüm kamu kurum ve
kuruluşlarında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 2117 “Alfa sayısal
Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni” standardına uygun F klavyeye kademeli olarak
geçiş sağlanacaktır. Tüm bilgisayarların F klavyeli olması ve halen kullanımda olanların da
2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Melikgazi Belediyemiz de
kullanılan klavyelerin % 85’i F klavye, birkaç birim ile diz üstü olarak bilinen bilgisayarlar Q
klavyedir. Bunlar da bu yılsonuna kadar F klavye haline getirilecek olup kullanıcılara ise
eğitim verilecektir”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4516.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Canlı heykel Kayserilileri şaşırttı
Genç Sultan Koleji’nin düzenlediği, Kayseri Parkta açılışı gerçekleşen, sonbahar konusu
“Canlı heykel ve fotoğraf sergisi” meraklılarını büyüledi.
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Genç Sultan Koleji’nin resim öğretmenlerinden Seval Gürel Deveci ve fotoğrafçılık kulübü
öğrencileri ile birlikte organize edilen sergide Kayseri’deki sonbahar esintilerinin konusu
işlendi. Çekimlerim en yoğun mekanını Eski Talas oluştururken, fotoğraflar ile sonbahardan
kışa geçiş ve insanın ruh halini yansıtan, derinlikler meraklılarına sonbaharın hüzünlü
duygusunu yaşattı.
En büyük ilgi ise “canlı heykel”e oldu. Kolej öğrencilerinden birinin altın sarısı renkli elbise
giyip cansız bir vaziyette duruş ortaya koyması sonrasında ise heykel sandıkları kişinin canlı
olduğunun fark edilmesi üzerine bu durum sergi ziyaretçilerinde kısa süreli şaşkınlık yarattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4517.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

“EBĐÇ’Đ HAK ETTĐĞĐ KONUMA
GETĐRMEK ĐÇĐN ÇALIŞACAĞIZ
EBĐÇ MEVLANA MAHALLESĐ MUHTAR ADAYI ŞUAYĐP BURHAN: Ebiç Mevlana
Mahallesi Muhtar Adayı Şuayip Burhan, yaptığı açıklamada, Yamula Barajı yanında yer alan
Ebiç Mahallesi için hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

2014 yılının mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Ebiç Mevlana Mahallesi’ne
muhtar adayı olan ve henüz bir rakibi olmayan Şuayip Burhan yaptığı açıklamada,
mahallesinin sorunlarına çözüm önerileri ve mahallenin geliştirilip güzelleştirilmesi için
çalışmaları olduğunu ifade etti.
“OTOBÜS SEFERLERĐNĐN SAATLERĐNĐ YENĐDEN DÜZENLEYECEĞĐZ”
Burhan, öncelikle, Kayseri Merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan mahalleye yapılan otobüs
seferlerinin saatlerinin düzenlemesi gerektiğini, özellikle şehir merkezinde ve Organize
Sanayi Bölgesi’nde çalışan mahalle halkı tarafından bu yönde çokça şikayet aldıklarını
belirtti. Burhan, “Mahalle sakinlerimiz yapılmayan bu düzenleme yüzünden 5-10 dakikayla
otobüsleri kaçırıp, sonraki seferi beklemek zorunda kalıyor. Özellikle bu soğuk havalarda
vatandaşımız mağdur oluyor. Çalıştıkları fabrikaların genelde mesai saatleri akşam 6’da
bitiyor ve vatandaşımız ya ucu ucuna belediye otobüsüne yetişiyor, ya da çoğu zaman olduğu
gibi kaçırıyor. Bu aslında çok basit 10-15 dakikalık bir düzenlemeyle halledilebilir bir sorun.
Ama maalesef bugüne kadar halledilmedi.” dedi.
“EBĐÇ’ĐN ÇEVRESĐNĐN BARAJA UYGUN GÜZELLĐĞE KAVUŞTURULMASI
LAZIM”
Yamula Barajı Gölü’ne yürüyüş mesafesinde olan Ebiç Mahallesi’nin çevre düzenlemesine de
eğileceklerini belirten Burhan, festival alanı yakınında bulunan mesire alanını genişletme ve
ağaçlandırma projelerinin olduğunu anlattı. 3 yıldır yapılan Ebiç Su ve Buğday Festivali
araclığıyla Kayseri’nin önde gelen isimlerinin de Ebiç’i daha yakından tanıma fırsatı
bulduklarını söyleyen Şuayip Burhan, Ebiç’i mahalle olarak hak ettiği konuma getirmek için
çalışacaklarının altını çizdi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4518.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Chp'den Kto'ya Ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Đl Başkanı Mustafa Ayan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti.CHP Đl Başkanı
Mustafa Ayan, Kayseri Đl Başkanlığı olarak, Kayseri’nin...
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Cumhuriyet Halk Partisi Đl Başkanı Mustafa Ayan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti. CHP Đl Başkanı
Mustafa Ayan, Kayseri Đl Başkanlığı olarak, Kayseri’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan
KTO’nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Ayan, KTO’nun hep ön sıralarda yer
aldığını ve almaya da devam edeceğini ümit ettiklerini belirtti. Ayan, KTO yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyarette bulunduklarını
vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı
Hiçyılmaz ise yaklaşan 30 Mart seçimlerine değinerek, CHP’nin Kayseri’deki çalışmalarını
takip ettiklerini belirtti. Hiçyılmaz, yerel seçim sürecinin CHP’ye hayırlar getirmesini temenni
etti.KTO olarak üye odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarının altını çizen Başkan Hiçyılmaz,
bundan sonraki süreçte de daha etkili şekilde çalışacaklarını ifade etti. Ziyarette, Kayseri
Ticaret Odası yönetimi Kurulu Sayman Üyesi Ferhat Akmermer de bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4519.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayserispor, Tokatspor Maçı Hazırlıklarını
Sürdürüyor
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacağı Tokatspor maçının hazırlıklarına
başladı.Kulüp Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan
antrenmanda Kayserisporlu futbolcular, düz koşunun ardından ısınma...
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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacağı Tokatspor maçının hazırlıklarına
başladı.
Kulüp Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmanda
Kayserisporlu futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman
öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserisporlu futbolcu Zurab Khizanishvili,
önceliğin kupa maçı olduğunu söyledi. Khizanishvili, kupa maçlarının zorlu müsabakalara
sahne olduğunu belirterek, “Çok konsantre olmadığınız takdirde başınıza dert alıyorsunuz.
Bunun örneklerini zaten geçtiğimiz turlarda gördük. Bir sürprize mahal vermek istemiyoruz.
Bundan da önemlisi hiçbir sakatlığa da mahal vermek istemiyoruz. Bizim hafta sonu çok
önemli bir Konyaspor maçımız olacak. Đçeride oynayacağımız ve kesinlikle galibiyetle
ayrılmamız gereken bir maç. Öncelikle sıkıntısız bir maç geçirip daha sonra da lig maçını
kazanmak istiyoruz” dedi.
SALĐH DURSUN: “SAKATLIĞIM ĐYĐLEŞTĐ”
Kayserispor’un genç yıldızı Salih Dursun da, sakatlığının iyileştiğini ifade ederek, “Zor bir
süreçten geçiyoruz. Kupada da ilerlemek istiyoruz. Öncelikle Tokat maçını alıp, gruplara
kalıp Konya maçını da aldıktan sonra son maç Fenerbahçe maçı kalıyor. Bunlar bizim için
kader maçları. Bu maçları alıp ikinci yarıya en iyi şekilde girmek istiyoruz. Đkinci yarıda da
bu yaşadığımız şanssızlıkları yaşamamak için daha çok dersler aldık. Bu dersleri olumlu
kullanıp daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Bugün idmanlara başlıyorum” şeklinde konuştu.
ROBERT PROSINECKI: “TOKATSPOR MAÇINDA HAYAL KIRIKLIĞINA
TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, hedeflerinin kupada son 8 takım arasında
kalmak olduğunun vurgulayarak, “Kupayı kazasız geçip kendimizi son 8 takımın arasına
atmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli bir hedef. O yüzden kesinlikle bir kayba ve hayal
kırıklığına tahammülümüz yok. Ligde son maçımızı Eskişehirspor’la burada oynadık.
Pozisyon anlamında üstün olduğumuz bir maçı maalesef beraberlikle kapatmak durumda
kaldık. Şanssızlıklar ve yakaladığımız pozisyonları atamayışımız, kaçırdıklarımız maalesef
bizi 2 puandan etti. Kaybettiğimiz iki puan oldu. Konyaspor maçında da aynı istek aynı hırsı
tekrarlamak zorundayız. Umut ediyorum ki şans da yanımızda olduğu zaman, taraftarımızın
da desteği ile çok önemli galibiyeti onlara hediye etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
Sakat futbolcular hakkında da bilgiler veren Prosinecki, “Henrique Sereno’da biraz sıkıntı var.
Onun dışında hepsinin Sereno’da dahil Konyaspor maçında sahada olacağını ümit ediyoruz”
dedi.
ROBERT PROSINECKI: "GRUPLARA KALMAK ĐSTĐYORUZ"
Kupa maçında süre alamayan futbolculara şans vereceklerinin altını çizen teknik adam
Prosinecki, “Kupa maçında da şuana kadar fazla süre almayan, şans bulamayan futbolcuları
kullanmak niyetindeyiz. Ama kupada nihai hedefimiz rakibimizi saf dışı bırakıp, gruplara
kalmak. En hazır oyuncularımız kimlerse, en çok kimlere ihtiyacımız varsa onları
değerlendirmek düşüncesindeyiz” açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4520.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Talas’ta 7
Zehirlendi

Kişi

Sobadan

Sızan

Gazdan

Kayseri’nin Talas ilçesinde, sabadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi
hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kuruköprü köyünde
I.Ö., C.Ö., S.Ö. ve Ü.I.’nın sobadan sızan karbonmonoksit...
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Kayseri’nin Talas ilçesinde, sabadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi
hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kuruköprü köyünde I.Ö., C.Ö., S.Ö. ve Ü.I.’nın
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
Süleymanlı köyünde ise F.K., Đ.K. ve S.K.’nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendiği kaydedildi.
Yetkililer, zehirlenen 7 kişinin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını,
yapılan tedavileri sonrasında taburcu edildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4521.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Đş Adamlarına Arabuluculuk Semineri Verilecek
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Sanayi ve Ticaret Odalarına Yönelik Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Farkındalık Yaratma Semineri düzenleneceğini
açıkladı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, “Türkiye’de...
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Sanayi ve Ticaret Odalarına Yönelik Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Farkındalık Yaratma Semineri düzenleneceğini açıkladı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, “Türkiye’de adalet sisteminde arabuluculuk
uygulamalarının hayata geçirilmesiyle birlikte, yargının etkin işleyişinin geliştirilmesi
amacıyla, Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Mart
2011 tarihi itibariyle, Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının
Geliştirilmesine Destek Projesini başlatmış bulunmaktadır. Programın, hukuk
uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkin ve yaygın bir şekilde
uygulanmasını sağlayarak, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesine yönelik temel koşullardan
biri olan adalete erişimin geliştirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir” dedi.
Bingöl, “Söz konusu program kapsamında, Adalet Bakanlığı, TOBB ve UNDP Türkiye
ortaklığında, Sanayi ve Ticaret Odaları temsilcilerinin katılımına yönelik ticari hukuk
uyuşmazlıklarında arabuluculuk konulu, ihtiyaca özgü farkındalık artırımı toplantıları
düzenlenecektir. Bahsi geçen programların Sanayi ve Ticaret Odaları’nca arabuluculuk
süreçlerinin sahiplenilmesine ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yöntemlerinin
kullanılmasına destek sağlaması beklenmektedir.
Bu kapsamda, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk-Farkındalık Arttırma Toplantısı, 17
Aralık 2013 tarihinde Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu, Kayseri ‘de
gerçekleştirilecektir” ifadesinde bulundu.
Bingöl, “Katılımcıların hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamaları, Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliği ve ticari uyuşmazlıklarda
arabuluculuk konularındaki bilgi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan toplantının taslak
programı değerli bilgilerinize sunarız.
Bu doğrultuda, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Farkındalık Arttırma Toplantısı’na
kurumunuz temsilcilerini davet etmekten memnuniyet duymaktayız. Bu önemli etkinliğe
katılımınızın Türkiye’de etkin ve yaygın işleyen bir arabuluculuk sisteminin geliştirilmesine
katkıda bulunacağına ve tartışmaları zenginleştireceğine gönülden inanmaktayız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4522.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş
Bakır'dan Mevlana mesajı
Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır’ın Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin
vefatının 740. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Prof. Dr. Bakır, “Vefatının 740. yıl
dönümünde, barış, sevgi ve kardeşliği temel alan felsefesiyle...
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Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır’ın Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin
vefatının 740. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Prof. Dr. Bakır, “Vefatının 740. yıl dönümünde, barış, sevgi ve kardeşliği temel alan
felsefesiyle insanlığa hoşgörü ve sevgiyi aşılayan büyük Türk-Đslam mutasavvıf, şair ve
düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi’nin aziz hatırasını rahmet ve saygıyla anıyorum”
ifadesinde bulunduğu mesajına şu şekilde devam etti:
“Vuslatının üzerinden asırlar geçse de, hayatı, düşünceleri, eserleri, sevgisi ve tevazusuyla
gönülleri fetheden, hoşgörü ve sevgi timsali öğretisiyle, bütün dünyanın sevdiği abide şahsiyet
Mevlana Celaleddin Rumi, bizim medeniyetimizin yetiştirdiği en büyük mutasavvıf ve Đslam
alimlerindendir.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Đslam ümmetini Hz. Peygamber ve Hz. Mevlana Celaleddin
Rumi’nin sevgisi etrafında kenetlenen, barış, huzur, güven, hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygı
içerisinde hak ve hakikat dostlarından kılmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Kayseri’li
hemşerilerime sonsuz sevgimi ve saygılarımı sunuyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4523.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

UÇURUMUN KENARINDA BĐR MĐLLET:
BANGLADEŞ
Bangladeş Hükümetin’nin despot, mantıksız ve inatçı tavrı halkı büyük bir politik krizin
içerisine çekmiştir. Çoğunluğun fikri olan koruyucu hükümeti reddederek, tek taraflı bir seçim
düzenlemeye çalışıyorlar. Fakat tarihi bir siyasi parti olarak Awami Ligi halkın taleplerine
önem vermelidir. Hükümet, tüm partilerin yer aldığı, katılımcı ve dürüst bir ortam oluşturmak
zorundadır.
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Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gören Bangladeş vatandaşı Ejaz Kadry, Bangladeş’i
kausa sürükleyen durumu gazetemize değerlendirdi.
‘‘Bangladeş çalkalanıyor: uçurumun kenarında bir millet’; bu ifade 20 Kasım tarihinde
düzenlenen, Bangladeş’in mevcut durumu hakkındaki bir Birleşik Devletler kongresinin
başlığıdır. Bu milletin bağımsızlığını elde ettiği 1971 yılından sonra yaşadığı 45 yıllık
tarihinde yaşanan utandırıcı durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bangladeş, dış dünyadaki
Bangladeş imajı ve algısı dünya kamuoyunda yıkılmış ve bitmiş durumdadır. Bunun nedeni
ise iktidardaki Awami Ligi büyük ittifak hükümeti tarafından tırmandırılan insan hakları
ihlalleridir. Đçlerinde ana muhalefet partisi BNP ve Jamaat-e-Islami’nin de bulunduğu
muhalefet partileri hükümetin baskı ve işkencesinin en büyük kurbanları olmuşlardır.

Mahkeme eleştirilerin odağında
Hükümet iktidara geldiğinden beri rakip partileri birer birer elemek için geniş çaplı stratejiler
üretmiştir. Ülkenin en geniş Đslami siyasi partisi olan Banladeş Jamaat-e-Islami, hükümetin
eleme politikasının ilk hedefi olmuştur.
Hükümete geldiği 2009 yılından sonra, 2010 yılı içerisinde hükümet ‘Uluslararası Suçlar
Mahkemesi’ adı altında bir mahkeme kurarak en üst seviyedeki Cemaat liderlerini 1971
yılındaki bağımsızlık savaşında insanlık suçu işlenen insanlık suçlarıyla ilgili yaptığı
düzenlemeyle ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Teker taker içlerinde BNP’nin liderlik ettiği 4
partili koalisyon hükümetinden iki bakan da olmak üzere Bangladeş Đslam Cemaati lideri 12
kişi şuçlarla ilişkilendirilmiştir. Yalnızca 3 yıl içerisinde 4 Cemaat lideri mahkeme tarafından
idam cezasına çarptırılmıştır. Ülke halkını geçtiğimiz 40 yıldır hizmet eden ve defalarca
bakan ve parlamento üyesi olan bu liderler şu anda ölümleri için gün saymaktadırlar.
Mahkeme şu anda Cemaatten Nayeb-e-Ameer, eski bir parlamento üyesi ve dini vaiz olan
Allama Delwar Hossen Sayedee, parti genel sekreteri ve sabık sosyal refah bakanı olan Ali
Ahsan Mohammad Mujahid, parti yardımcı genel sekreteri ve ulusal basın klübü üyesi, üst
düzey gazetesi Mohammad Kamaruzzaman hakkında idam cezası vermiş bulunmaktadır.
Mahkeme heyeti başka bir yardımcı genel sekreter olan Abdul Quader Molla için de müebbet
hapis cezası vermişti. Ne yazık ki, onun da cezası Temyiz dairesine gitmiş ve Temyiz dairesi
herhangi bir ek araştırma ya da çalışma yapma gereği duymadan şahsı idam cezasına
çarptırmıştı. Şu anda Abdul Quader Molla şehit edilmiştir. Farklı bölgeler ve uluslararası
kamuoyu temyiz dairesinin bu kararını, ölüm cezası verilebilecek herhangi bir sebep
olmadığından dolayı eleştirmişti. Aynı mahkeme yine dil hareketi kahramanı gazi Profesör
Ghulam Azam için de 90 yıl hapis cezasına karar vermiştir. Sadece Cemaat liderleri değil aynı
zamanda ana muhalefet BNP’nin üst düzey lideri de mahkeme süreciyle karşı karşıyadır.
Mahkeme ana muhalefet BNP’nin mevcut komite üyesi parlamenter Salauddin Quader
Chowdhury için de idam cezası vermiştir. Mahkeme ve mahkeme süreci minimum
standartları dahi sağlayamadığı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştur. Đlk savunma
çalışmaları mahkeme heyeti başkanının karar verirken dışardan birilerinden yardım aldığı ya
da mahkeme kurallarını değiştirdiği şeklinde yapılmıştır. Fakat başkan ilk olarak iddiaları
yalanlasa da daha sonraları başkan hakim Nizamul Hoq ve Bürksel’deki bir Bangladeş’li Drç
Ahmed Ziauddin arasındaki Skype görüşmeleri ulusal gazetelere ve uluslararası yayınlara
sızmıştır. Bu olay mahkeme üzerinde büyük bir baskıya yol açmış ve mahkeme başkanı
görevinden ihrac edilmiştir. BNP lideri Salauddin Quader Chowdhury hakkında verilen son
karar ise , kararın verildiği sabah sızdığı ve mahkeme tarafından açıklanmadan önce tüm
online kaynaklarda yayınlandığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.
Muhalefet sindirilmeye çalışılıyor
Dünyaca ünlü günlük yazılı basınlardan biri olan ‘The New York Times’ son başyazısında bu
mahkemenin meşruiyetini sorgulamıştır. 20 Kasım tarihinde gazete, başyazısında mahkeme
süreciyle ilgili yorumlara yer vermiştir. Gazetedeki ifade şu şekildedir, “Bu sırada, 2009
yılında insanları 1971 yılında Pakistan’la yaşanan savaş sırasında zulüm işledikleri
gerekçesiyle suçlayan Bangladeş’teki Uluslararası Suçlar Mahkemesinin yargılama
süreci tarafından yürütülen yargılama süreci, muhalif liderleri hedef almaktadır. Öyle
gözüküyor ki mahkeme politik muhalefeti sindirmenin başka bir yolu olarak
kullanılmaktadır.”
Bu ise partinin üst düzey liderlerine hükümet tarafından uygulanan baskılardan yalnızca bir
tanesidir. Fakat işin başka çirkin bir tarafı da bulunmaktadır. Hükümet kolluk kuvvetlerini ve
parti kadrosunu Đslami Cemaat ve kollarını bitirmek amacıyla kullanmakta. Partinin merkezi,
bulunduğu şehir ve civar mahallelerinde birlik kuvvetleri cebren 4 yıllığına kapatılmıştır. Parti
aktivistleri ve liderlerine karşı öne çıkan 5 kişi hakkında suçlamalar yapılarak 70 bin vaka
dosyalanmıştır. Halihazırda 50 bin insan parmaklıklar ardındadır. 3000 masum insan

üzerlerinde işkence uygulanarak polis tarafından sakat bırakılmıştır. Dini kıyafetli, inançlı
kadınlar dahi hükümetin bu acımasız baskısından kurtulamamışlardır. Hükümet birimleri
Bangladeş Đslam Cemaatinin bir kolu olan Đslami Chhatra Shibir’in muhtemel liderlerinden
8’ini zorla alıkoymuştur. Sadece geçtiğimiz 9 ay içerisinde bine yakın sivil polisin açtığı
ateşle hayatını kaybetmiştir. Partinin hiçbir birimi, tabanlaındaki liderlerin polisler tarafından
tutuklanması nedeniyle işlevini sürdürememektedir.
Parti kaydı iptal edildi
Parti tamamıyla kapatılmış değil, ancak polis parti teşkilatlarına yasadışı örgüt muamelesi
yapmakta. Alem Ulemaları ve dini kanaat önderleri daha önceleri Bangladeş’te onurlu ve
saygı gösterilmesi gereken insanlar olarak addedilirlerdi. Fakat bu rejim boyunca hükümet ve
yandaş medya bu seçkin insanları şeytanlaştırmış ve bunun sonucunda da işkence ve tacize
mağruz bırakmıştır. Ne yazık ki Awami Ligi sürekli olarak Đslami güçler içerisindeki militant
yapıyı bulma amacındadır. Ve bu zamanda da bunun gereği olarak sıkı denetim adı altında
ülke çapındaki 300 ibadethanenin kapısına kilit vurmuştur.
Partinin karşılaştığı diğer bir darbe ise yapılan son müdahale ile Yüksek Mahkemenin partinin
devlet destekli kayıtlarını hükümsüz ve yasadışı olarak göstermesi olmuştur. Parti tüm
parlamentolarda temsil hakkına sahip olmasına ragmen bu mudahaleyle tüm demokratik
süreçlerinin önüne büyük bir engel çıkmıştır. Seçim komisyonu daha önce partiye, seçimlere
girmesi için gerekli olan parti kaydını vermişti. Fakat hükümetin talimatıyla bu kez aynı parti
hakkında bir emir verilerek parti kaydı iptal edilmiştir.
Mahkeme, yasadışı kayıt hükmünü vermek için yeterli yetkilere sahip olmadığını ve seçim
komisyonu gibi anayasal organlara müdahale hakkı olmadığını belirtilmesine ragmen verdiği
karardan geri adım atmamıştır. Endişe duyulması gereken bir başka mesele de yüksek
mahkemenin kararı duyurduğu sırada bir temyiz sertifikası çıkarmasıdır ki bu da partinin
hemen müracaat etmesi durumunda temyize gidebileceği anlamına gelmektedir. Fakat hiçbir
sabır göstermeksizin şu anki seçim kurulu hükümetin hevesleri doğrultusunda hareket
etmektedir ve medyaya Đslam Cemaati’nin Yüksek Mahkeme kararıyla meşruiyetini
kaybettiği ve seçimlere giremeyeceğini duyurmuştur. Seçim kurulunun kendi kararının aksine
bir kararı nasıl verdiği ise bir sır olarak kalmakta.
Đfade özgürlüğü engellenmiştir
Hükümet iktidara geldiğinden beri insanların anayasal bir hakkı olan ifade özgürlüğünü
engellemiştir. Hükümetin kitle iletişim üzerindeki işkence ve baskısı tüm rekorları kırmış
durumdadır. Hükümet birkaç televizyon kanalı ve günlük gazeteyi kapatmıştır. Hükümet,
cinayete kurban giden gazeteci çift Shagor ve Runi’nin sözde yargılamasını alay konusu
haline getirmiştir. Şu ana kadar 3 televizyon kanalı ve ulusal gazete sadece muhalif görüşleri
nedeniyle kapatılmıştır. Mevcut rejim Bangla gazetesi genel yayın yönetmeni Amar Desh’i iki
kez tutuklamıştır. 17 gazeteci öldürülmüştür. Hükümetin insanlık dışı baskısının son kurbanı
ise ‘Daily Inqilab’ olmuştur. Birkaç gün önce polis Inqilab genel yayın yönetmeninin evine
baskın düzenleyerek tacizde bulunmuştur. Daha sonra ise hakkında tutu klama kararı
çıkarılmıştır.
Kirli politikalar sergileniyor
Đktidara gelmelerinin ardından Awami Ligi özellikle Hindu, Buddhist ve Hristiyan azınlığı,
muhalefet partilerine baskı kurabilme amacıyla kullanmaya başlamıştır. 1999 yılındaki bir
önceki Awami Ligi rejimi sırasında Gopaljang’ın Moksedpur bölgesindeki bir Hristiyan
kilisesinde büyük bir bomba patlatılmıştır. Fakat saldırganın izine rastlanmamıştır. 9 Eylül
2012’de Awami Liginin çekirdek kadrosu Barisal’da 300 milyon taka değerindeki mal
varlığına el koymuştur. 27 Şubat 2013’te ise, iktidar partisinin haydutları Begamganj’daki
Krishnopur köyünde Kali tapınağına saldırı düzenlemiş, 13 Mart 2013’te ise iktidar partisi
kadrosu Tangail bölgesinin Gopalpur belediyesi altındaki Chondobari köyünde bulunan
azınlıklara saldırmıştır.. Awami Ligi aktivistleri Mymensingh’in Muktagacha bölgesindeki bir

Hindu tapınağından altın bir put çalmıştır. 7 Kasım 2013 tarihinde ise Awami Ligi kadrosu
Pabna’nın Ataikula bölgesindeki Hinduların ev ve tapınaklarına saldırmıştır. Daha önce aynı
şekilde Cox’s Bazar’da, Ramu’daki budistlerin tapınak ve binalarına saldırılmıştı. Fakat hiçbir
Awami Ligi aktivisti bu olay nedeniyle bir soruşturmayla karşılaşmamışlardır. 17 Kasım
gecesinde Awami Ligi kadrosu Hinduların kapılarına inek kemikleri ve kafatasları bırakmış
ve o tarihten itibaren de Cemaat-Shibir çalışanlarına karşı kara bir propaganda yürütmektedir.
Yukarıda bahsedilen olaylar Awami Ligi kadrosunun, kirli politik çıkarları doğrultusunda
azınlıkları kullandıkları açıkça görülmektedir. 1996’dan bu yana Bangladeş, 1996’da kabul
edilen anayasa sayesinde özgür, adil ve güvenilir seçim süreçleri geçirmektedir. Bu hükümet
geçici bir süre için görünürde adil sivil toplum üyeleri olan şahıslar tarafından seçim
sürecindeki politik baskıyı idare edebilmek ve tüm partiler için ortak bir zemin hazırlamak
amacıyla kurulmuştur.
Halk endişe içerisinde
2011 yılında Yüksek Mahkeme planlanan anayasa değişikliğini iptal etmiş ve bu koruyucu
hükümet sistemini illegal olarak göstermiştir. Đçinde bulunulan politik durumu ve partiler
arasındaki güvensizliği düşünerek mahkeme aynı zamanda en az iki seçimin koruyucu rejim
tarafından yürütülmesini tavsiye etmiştir. Fakat mahkemenin direktiflerini ve sivil toplumun
tavsiyelerini ve parlamento komisyonlarının görüşlerini reddederek hükümet koruyu sistemini
anayasadan kaldırmış ve Sheikh Hasina yönetimindeki hükümet tarafından yürütülmesini
kararlaştırmıştır.
O zamandan itibaren muhalefet, koruyucu sistemini yeniden anayasaya alması için hükümet
üzerinde baskı kurmaya çalışmıştır. Fakat hükümet kararından vazgeçmemiştir. Muhalefet
sokaklara dökülmüş ve Hasina rejimi altındaki hiçbir seçime girmeyeceklerini belirtmişlerdir.
Vahşet başlamış ve çalkantılı bir politik süreç yeniden tüm Bangladeş’i sarmıştır. Uluslararası
kamuoyu ve devlet içerisindeki iyi niyetli insanlar hükümete baskı uygulamaktadır ve mevcut
politik kirizin çözümü için muhalefetle masaya oturmasını istemektedirler. Fakat bencil
hükümet bu fikri reddetmiştir. Kara stratejilerini uygulamaya devam etmiş ve muhalefet
partilerinin olmadığı bir seçim yapacaklarını belirtmişlerdir.
Halk ise endişe içerisinde son kurtarıcı olarak Devlet Başkanı’nın müdahalesini
beklemektedir. Fakat 19’uncu parlamento oturumuna bakıldığında, Başbakan muhalefetin son
yapıcı çabasını çürütmüş ve Devlet Başkanı’nın mevcut hükümetin seçimleri yürütmesi
yönünde karar bildirdiğini beyan etmiştir. Bu durum tüm insanların umutlarını tüketmiş ve
tüm ulusu çetin bir belirsizlik içerisinde bırakmıştır.
Despot tavır, politik krize sürüklemiştir
Devam eden politik krizle ilgili New York Times gazetesi 20 Kasım tarihli başyazısında şu
ifadelere yer vermiştir; “Bu krizin sorumlusu açık bir şekilde Awami Ligi partisi lideri
Başbakan Sheikh Hasina’dır. Bayan Hasina Ocak ayında yapılacak seçimler için gücü elinde
tutma ve rakiplerini gerekenler ne olursa olsun yerine getirerek egale etme noktasında oldukça
kararlı gözüküyor. Kendisi, 2011 yılında ise seçimlerden üç ay önce anayasal hükümleri
iktidar partisinin idareyi tarafsız bir koruyucu hükümete bırakması yönünde kullanmıştı. Fakat
bugün Bayan Hasina kendisinin başkanlık ettiği bir “tüm-partiler” hükümeti oluşturmuştur.
The Economist ise krizle ilgili “Hükümet anayasal, fakat halka mal olduğu söylenemez.
Yapılan anketler Bangladeş’lilerin 5’te 4’ü partisiz bir koruyucu hükümeti tercih edeceklerini
göstermektedir. BNP mevcut durumu “kuru gürültü” olarak tanımlamaktadır.”
Avrupa Parlamentosu ise yakın zamanda, “MEP’ler tüm grupları ve bireyleri, seçimler süresi
ve sonrasında tolerans göstermeye ve kısıtlamalar uygulamaya, en azından bunun uğraşı
içerisinde olmaya davet etmektedir. Bangladeş Seçim Kurulu önümüzdeki genel seçimleri
şeffaf bir yapıyla organize etmeli ve denetlemelidir. Ve siyasi partiler seçim süreci boyunca
herhangi bir şiddetten uzak tutulmalılar.” ifadeleriyle bir meclis kararı almıştır.

Birleşik Devletler kongresi Bangladeş’teki olaylardan haberdar olması üzerine hükümeti
katılımcı bir düzenlemesi için uyarmıştır. Aksi takdirde ise ülke, kendisini militanlığa
bırakacak bir çalkantı içerisinde kalacaktır.
Hükümetin despot, mantıksız ve inatçı tavrı halkı büyük bir politik krizin içerisine çekmiştir.
Çoğunluğun fikri olan koruyucu hükümeti reddederek, tek taraflı bir seçim düzenlemeye
çalışıyorlar. Fakat tarihi bir siyasi parti olarak Awami Ligi halkın taleplerine önem vermelidir.
Hükümet, tüm partilerin yer aldığı, katılımcı ve dürüst bir ortam oluşturmak zorundadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4524.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Chp'li
Aldan'a Cevap:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, CHP Muğla Milletvekili Ömer
Süha Aldan’ın iddialarına cevap verildi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan
açıklamada, “Ortaya attıkları iddialar fos çıkan ve...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, CHP Muğla Milletvekili Ömer
Süha Aldan’ın iddialarına cevap verildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ortaya attıkları iddialar fos
çıkan ve ülke genelinde tabiri caizse karizmayı çizdiren CHP'liler, şimdi de üzerinden 15 yıl
geçmiş bir dosyadan medet umarak sahneye çıktılar. 'Müflis tüccar zorda kalınca eski
defterleri karıştırırmış' sözünü doğru çıkaran CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve
onun gibi düşünenler, ille de bir suç bulmak için bu gidişle Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'nin çocukluğuna kadar inecekler” ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada iddialara şu şekilde yanıt verildi:
“28 Şubat sürecinin hüküm sürdüğü 1998 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne gelen
müfettişin tuttuğu raporda Başkan Özhaseki'ye isnat edilen suç, 'belediye başkanının, belediye
meclisine ek gündem sunma yetkisinin bulunmadığı, bu nedenle ek gündem sonrası alınan
kararların geçersiz olduğudur.' Bu iddia ile başlayan süreç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Sabih Kanadoğlu'nun 28.06.2002 tarihli kararıyla noktalanmıştır. Başsavcı Kanadoğlu,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında 'yapılacak işlem yoktur' kararı
vermiştir. 15 yıllık dosyayı tozlu raflardan çıkartarak çok büyük bir hukuk skandalı yaşanmış
gibi sunmak ve de bunu daha önce ortaya atıp rezil oldukları dosya ile birleştirmeye kalkmak,
'çamur at izi kalsın', 'öyle olmadı bari böyle olsun' anlayışıyla paçayı kurtarma gayretinden
başka bir şey değildir. Yargıda siyasallaşmanın diz boyu olduğu, muhalefet partili belediye
başkanlarının müfettişler ve yargı mensupları tarafından cendereye alındığı bir dönemde
üstelik Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun imzası ile aklanılmış bir dosyayı koltuğunun
altına alıp 'kayıp evrak, HSYK, kilitli dolap vs.' gibi gizemli sözcüklerle basın toplantısı

düzenleyenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye suç isnat etmekten, iftira
atmaktan artık vazgeçmelidirler. Eğer hakikaten gerçekleri öğrenmek istiyorsanız bütün
dosyalar belediyemizde mevcuttur. Đsteyen herkese dosya suretlerinden verir ve gerçekleri
anlatırız. Seçim dönemine girdiğimiz şu günlerde bir kez daha çirkin bir tezgahla karşı karşıya
olduğumuzun farkındayız. Ama gerek Kayseri gerekse de ülke kamuoyu, bu tür yalanlardan,
akla hayale gelmez iftiralardan medet umanlara pirim vermemektedir. Gittikleri yol boştur ve
sonu yoktur. Ortaya attıkları iftiralar sonucunda Kayseri halkı bol bol sucuk yemişti. Görünen
o ki, bu iftiraları atanlar için de mahkeme yolu görünüyor. Kargaları bile güldüren bu son
isnatlarıyla beraber tüm Türkiye'nin sucuğa doyacağı da aşikardır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4525.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Vali Düzgün Sultansazlığı’nda
Vali Orhan Düzgün, Sultansazlığı Milli Parkı’na ilişkin, “Barındırdığı 301 kuş türü ve 38’i
endemik 430 bitki türü ile turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olmaya aday” dedi.Vali
Düzgün, Sultansazlığı Milli Parkı Çevre...
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Vali Orhan Düzgün, Sultansazlığı Milli Parkı’na ilişkin, “Barındırdığı 301 kuş türü ve 38’i
endemik 430 bitki türü ile turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olmaya aday” dedi.
Vali Düzgün, Sultansazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeler Birliği tarafından Sultansazlığı’nın
tanıtımına katkı sağlayanlara plaket verilmesi amacıyla düzenlenen törene katıldı.
Sultansazlığı Milli Parkı alanına gelişinde, saz keserek geçiminin sağlayan yöre halkının
çocuklarından Ayşe Curlu ve Derya Yalınkaya’nın hazırladığı “Saz Buketi” ile karşılanan
Vali Düzgün, beraberindeki kaymakamlar ve belediye başkanları ile birlikte sazlık işleme
tesislerinin bulunduğu alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Sultansazlığı’nın önemli simgeleri arasında yer alan kamışlardan yapılan ve görselliği ile de
ilgi uyandıran kuş yuvası, hazır şemsiye, çatı ve köpek kulübesi gibi yapıları inceleyen Vali
Düzgün, yurtdışına ihraç edilen kamışlardan yapılan eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisini de
beğeniyle izledi.
Đncelemelerinin ardından düzenlenen törene katılan Vali Düzgün, burada yaptığı konuşmada,
Sultansazlığı Milli Parkı’nın Kayseri’nin çok önemli turizm değerleri arasında yer aldığını
belirterek, “Barındırdığı 301 kuş türü ve 38’i endemik 430 bitki türü ile turistlerin en önemli
uğrak yerlerinden biri olmaya aday” dedi.
Kapadokya ile Erciyes arasındaki coğrafyada bulunan Sultansazlığı’nın flamingodan dik
kuyruk ördeklere varıncaya kadar kuş türlerinin Avrupa ile Afrika arasındaki göç yolları
üzerinde bulunması nedeniyle özel bir önemi bulunduğunu ifade eden Vali Düzgün, ulusal ve
uluslararası tanıtımlarla çok daha tanınabilir hale getirilmesi sonucu bölgenin bir cazibe
merkezi haline gelebileceğini dile getirdi.

Bugüne kadar Milli Parklar, Đl Özel Đdaresi ve Sultansızlığı Çevre Belediyeler Birliği başta
olmak üzere ilgili kurumların Sultansazlığı’nda yaptığı çalışmaların takdire değer olduğunu
kaydeden Vali Düzgün, şöyle devam etti:
“Doğa ve kültür turizmi açısından gerçekten çok güzel şeyler vaat eden bölgemizde
Sultansazlığı’nın da tanıtılarak buranın yerli ve yabancı ziyaretçilere ve meraklılarına açılması
konusunda bugüne kadar bazı çalışmalar yapılmış. Özellikle altyapı çalışmaları bakımından,
katı atıkların temizlenmesi, atık su arıtma tesislerinin kurulması gibi önemli çalışmalar
yürütülmüş. Yaklaşık 3 ay kadar önce Ovaçiftlik tarafından yapılan yürüyüş parkuru ile
Sultansazlığı Kuş Cenneti’nin gölüne girmiş ve yerinde gözlemleme yapmıştık. Kuş türlerinin
izlenebileceği kuş gözlemevlerinin yapılması, 1600 metrelik yürüyüş parkurunun
oluşturulması önemli çalışmalar. Yerli ve yabancı ziyaretçiler ile bilim adamları için gerekli
alt yapıların oluşturulması gerekiyor. Ovaçiftlik bölgesinde oluşturulan tanıtma merkezimiz,
Sindelhöyük kasabasında oluşturulan karşılama ve tanıtma merkezimiz bu konuda önemli bir
eksikliği gideriyor. Soysallı bölgemizde yapılacak olan günübirlik alan ve sosyal tesislerle
buraya gelecek misafirler için bir kır lokantası ve onun yanında çocuk bahçesinden yürüyüş
patikalarına varıncaya kadar pek çok düzenleme yapılacak. Bunun ihalesi ay sonunda
gerçekleştiriliyor. Ayrıca buradaki kuş türlerinden bazılarının sergileneceği ‘Kuş Müzesi’ de
inşallah bahar aylarında açılacak.”
Vali Düzgün, Osmanlı Sultanlarının uzun sefere çıktıklarında uğrak yeri olarak kullandıkları
Sultansazlığı’ndaki kamışların ekonomiye kazandırılmasını da önemsediğini vurgulayarak bu
sayede yöre insanının önemli bir gelir kapısına kavuştuğu gibi ülkenin ihracat yoluyla döviz
kazanmasının önemine işaret etti.
Develi Kaymakamı Enver Ünlü de, 2006 yılında Milli Park statüsüne kavuşan
Sultansazlığı’nın 14 bin 500’ü tampon bölge olmak üzere 39 bin hektarlık bir alana sahip
olduğunu, step ekoloji sistemi içerisinde hem tatlı hem de tuzlu ekosisteme sahip olması
nedeniyle benzerlerinden farkı bulunduğunu anlattı.
Kaymakam Ünlü, önemli doğa turizmi değerlerimizden Sultansazlığı içerisindeki sazlıkların
değerlendirilmesi sonucu yöre halkının yıllık 1 milyon TL gelir sağladığını bildirdi.
Develi Belediye Başkanı ve Sultansazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Recep
Özkan Đse, Sultansazlığı Milli Parkı’nı çevreleyen 9 ilçe ve belde belediye başkanı ile birlikte
2006 yılından beri birlik çatısı altında hizmet verdiklerini, elbirliği ile Sultansazlığı’nın
korumak ve yaşatmak için mücadele ettiklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından Başkan Recep Özkan tarafından Sultansazlığı’nın korunması,
tanıtılması ve altyapı çalışmalarına verdiği destekten dolayı katkılarından dolayı Vali Orhan
Düzgün’e plaket takdim edildi.
Daha sonra Vali Düzgün tarafından 30 Mart seçimlerinden sonra kapanacak olan
“Sultansazlığı Çevre Belediyeler Birliği” üyesi olan Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza ilçe
belediyeleri ile Sindelhöyük, Zile, Gazi, Şıhlı ve Derebağ belde belediye başkanlarına gölün
korunmasına katkılarından dolayı plaket verildi.
Programda, ilçe kaymakamları ve bazı kamu kurumlarının temsilcileri ile Sultansazlığı’nın
tanıtımına katkılarından dolayı haber ajansları ile televizyon ve gazetelerin temsilcilerine de
teşekkür plaketi verildi.
Vali Düzgün, törenin ardından Sultansazlığı için önem taşıyan ve içinde kır lokantası, WC,
çocuk oyun alanı, yürüyüş patikaları v.b tesislerin yapılacağı Soysallı mevkiinde
incelemelerde bulundu. Soysallı günübirlik tesislerinin ihalesi 30.12.2013 tarihinde Đl Özel
Đdaresi’nde yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4526.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kocasinan'dan Atık Moloz Đhalesi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, belediye sınırları içinde çevre temizliğini sağlamak
amacıyla atık haldeki 50 bin ton molozun taşınması için ihale yaptıklarını söyledi.Başkan
Bekir Yıldız, evde, bahçede, bağda veya çeşitli...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, belediye sınırları içinde çevre temizliğini sağlamak
amacıyla atık haldeki 50 bin ton molozun taşınması için ihale yaptıklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, evde, bahçede, bağda veya çeşitli mekanlarda yapılan hafriyat sonucu
oluşan molozların gece geç vakitlerde bazı boş mekanlara döküldüğünü belirterek, "Çevreyi
kirletmek, moloz dökmek yasak olduğu için gecenin geç vakitlerinde kaşla göz arasında
atıklar, molozlar dökülüyor. Đhbar eden, gören ve bildiren olmayınca yapacağımız bir işlem
olmuyor. Çevrenin temizlenmesi, yaşanabilir mekanlar oluşturulması amacıyla bu atıkları
toplayacağız" dedi.
Haber verip, molozların kaldırılması konusunda yardım isteyenlere destek olduklarını
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Muhtemel o ki evin içinde ruhsatsız değişiklik yapanlar
haber vermeden molozları çevreye terk ediyor. Biz belediyemiz sınırları içinde 50 bin ton
moloz atığın temizlenerek Erkilet kum ocağına taşınması için ihale yaptık. Pasaklı ve atıklarla
kirletilmiş bir çevre istemiyoruz. Bu temizlik işini vatandaşlarımızla el ele yapmak istiyoruz"
diye konuştu.
Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Haspaylan yönetiminde yapılan ve yaklaşık
maliyeti 334 bin lira olan 50 bin ton moloz ve hafriyat malzemesi yükleme-taşıma hizmet
alım işine iki firma katıldı. Haspaylan yaptığı açıklamada, "Kocasinan Belediyesi sınırları
içerisinde bulunan 50 bin ton molozun toplanması, yüklenmesi nakliyesi işi Erkilet'te bulunan
eski kum ocağına yapılacak. En az 10 damperli kamyon, bir tane de yükleyici istiyoruz.
Kamyonların yerine kırkayak adı verilen araç da olabilir. Đhale süresi sözleşmeden sonra 60 iş
günü olacak. Đş bitirmeniz de en az yüzde 30 olmalı" şeklinde uyarılarda bulundu.
Đhaleye katılan Solmazlar Nakliyat 292 bin 500, Gema Đnşaat 234 bin lira teklif verdi.
Haspaylan ihaleyi Gema Đnşaat'ın kazandığını açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4527.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Esnaf 2013 Yılında 70 Milyon Kredi Kullandı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Alan, “2013 yılında Kayserimizde esnaf
ve sanatkarlara 70 milyon TL kredi kullandırdık" dedi.Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Mustafa Alan, “Kayseri Esnaf sanatkarlar Odaları Birliğimizin...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Alan, “2013 yılında Kayserimizde esnaf
ve sanatkarlara 70 milyon TL kredi kullandırdık" dedi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Alan, “Kayseri Esnaf sanatkarlar
Odaları Birliğimizin siciline kayıt olan esnaf sayısı 2 bin 300 esnaf bulunuyor. Đş yerini
kapatan esnaf sayısı da bin 200 kişidir. Tabi bunlar meslekler olarak özellikle nakliyeciler,
bakkallar, büfeciler, taşımacılık ile uğraşan kişiler kayıt yaptıranlar" dedi.
Başkan Alan, "Kayserimizde olduğu gibi Türkiye genelinde de bu rakamlar sicil
memurluğunda takip edilmektedir. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar yıllar itibariyle
baktığımızda işyeri açan sayısı her zaman daha fazladır. Bizim tabi yine özellikle işyeri
açacak arkadaşlara tavsiyemiz ARGE çalışması yaparak iş yapsınlar. Yani ‘şu meslek iyi
gidiyor, herkes bundan açıyor bende açayım’ dememeliler. Özellikle kendi branşlarını veya
branşı değilse de işi bilen kişilerle işyeri açmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü işyeri açmak
kolay değil. Kirasıydı, giderleriydi hakikaten zor. Bize gelsinler Esnaf Odaları Birliğine
sorsunlar. Danışma ücreti almıyoruz. Ticaret Odasına kayıtlılar ise oradan bilgi alsınlar" diye
konuştu.
Başkan Alan, "Kayserimizde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi kanalıyla
kullandığımız kredilerden çok memnunuz. Özellikle merkez esnaf kefalet kooperatifi olarak
2013 yılında biz 35 milyon TL kredi kullandırdık. Birde ilçelerimizde kefalet
kooperatiflerimiz var. Onlarda kefalet kooperatifleri kanalıyla kredi kullanıyorlar. 35 milyon
TL’de ilçelerimiz kredi kullandı. Yani 2013 yılında Kayserimizde esnaf ve sanatkarlara 70
milyon TL kredi kullandırdık. Bir esnafımız 12 aylık taksitle kredi kullanıyorsa faiz oranı
yüzde 4 oluyor. 4 - 5 yıl taksitle kredi kullanıyorsa faiz oranı yüzde 5 oluyor. Tabi bu krediyi
Cenabı Allah lazımda etmesin, yokluğunu da aratmasın. Bu çekilen kredinin geri dönüşümü
de önemli. Bu geri dönüşüm Kayseri’de yüzde 98 civarında bulunuyor." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4528.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

7 Bin 502 Çift Evlendi, 6 Bin 715 Çift Boşanma
Davası Açtı
Kayseri’de 2013 yılında 7 bin 502 çift nikahlanarak dünya evine girerken, 6 bin 715 çift ise
boşanmak için aile mahkemelerine başvurdu.Kayseri’de Kocasinan Belediyesi Nikah
Memurluğu’na 2013 yılında 3 bin 100, Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğuna...
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Kayseri’de 2013 yılında 7 bin 502 çift nikahlanarak dünya evine girerken, 6 bin 715 çift ise
boşanmak için aile mahkemelerine başvurdu.
Kayseri’de Kocasinan Belediyesi Nikah Memurluğu’na 2013 yılında 3 bin 100, Melikgazi
Belediyesi Nikah Memurluğuna 3 bin 520, Talas Belediyesi Nikah Memurluğu’na ise 882 çift
başvurarak nikah kıydırdı.
Nikahlanarak dünya evine giren çiftlerin yanı sıra, Kayseri Adliyesi’nde bulunan 5 aile
mahkemesine ise toplam 6 bin 715 kişi boşanmak için dava açtı.
Görülen davalardan 4 bin 614’ünde ise karar verildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4529.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Tarımsal Yenilik Ve Bilgi Sistemleri Bölge Grup
Toplantısı Yapıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemleri
Bölge Grup Toplantısı’nın 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildiğini açıkladı.Kayacan,
“2000 yılından bu yana; Bakanlığımız tarafından;...
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemleri
Bölge Grup Toplantısı’nın 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kayacan, “2000 yılından bu yana; Bakanlığımız tarafından; tarımsal araştırma, yayım ve
eğitim fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışan kuruluşlar arasındaki işbirliğini etkin hale
getirerek, koordinasyonu artırmak, çiftçi sorunlarına çözüm bulmak ve Araştırma
Enstitülerine iletmek, bulunan çözüm ve geliştirilen uygun teknolojilerin hızlı bir şekilde
çiftçilere aktarılmasını sağlamak amacıyla bilgi alış verişi toplantıları yapılmaktadır” dedi.
Kayacan, “2013 yılında yayımlanan bir talimatla bu toplantıların ismi ‘Tarımsal Yenilik ve
Bilgi Sistemleri Bölge Grup Toplantısı’ olarak değiştirilmiştir. Bu isimle bölgemizdeki ilk
toplantı 12-13 Aralık tarihlerinde, Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği ve Elma Yetiştiriciliği konu
başlıklarında ilimizde gerçekleştirilmiştir. Đlimizde yapılan Bölge Grup Toplantısına Ankara,
Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat Đl Müdürlüklerindeki idari ve
teknik personelden oluşan yaklaşık 85 kişi katıldı” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4530.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Bünyan Belediyesi'nden DSĐ’ ye Teşekkür
Bük Deresi ve keser deresi duvar ve kenar betonlarından sonra kenar koruma çitleri de
olumsuz hava şartlarına rağmen bitirildi.Bünyan Belediyesi ve Devlet Su Đşleri Kayseri Bölge
Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen Keser deresi...
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Bük Deresi ve keser deresi duvar ve kenar betonlarından sonra kenar koruma çitleri de
olumsuz hava şartlarına rağmen bitirildi.
Bünyan Belediyesi ve Devlet Su Đşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından koordineli olarak
yürütülen Keser deresi ve Bük deresi Islah ve betonlama çalışmaları bitirildikten sonra kenar
betonlama ve koruma çitleri bitirildi.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, "Koruma çitleri bitirildikten sonra güzel bir
görünüm kazanan Bük ve Keser deresi, peyzaj çalışmalarında başta D.S.Đ bölge Müdürümüze,
Şube Müdürlerimize ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. Bünyan
Belediye Başkanı Mehmet Özmen, “Bünyan gün geçtikçe değişiyor güzelleşiyor. Yoğun kış
şartlarına rağmen tüm çalışmalar 24 saat esasına göre devam ediyor. Şuan kış şartları nedeni
ile ara verdiğimiz Bük deresi ve Keser deresinde çalışmalar Nisan ayı itibarı ile devam
edecek. Duvar kaplamaları yapıldıktan sonra Mayıs ayı itibari ile de ahşap yaya köprüleri ile
çok daha farklı bir görünüm kazanacak olan Bük deresi çok daha güzel olacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4531.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Donmak Üzereyken Bulunan Atmaca Tedavi
Edildi
Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kömürlükte soğuktan donmak üzere bulunan atmaca, iki
günlük bakımın ardından doğaya bırakıldı.Develi ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de oturan Emre
Şişli, evin kömürlüğünde bulunan yem torbalarının...
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Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kömürlükte soğuktan donmak üzere bulunan atmaca, iki
günlük bakımın ardından doğaya bırakıldı.
Develi ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de oturan Emre Şişli, evin kömürlüğünde bulunan yem
torbalarının arasında soğuktan donmak üzere olan bir atmaca buldu. Şişli, veterinerde
bakımını yaptırıp iki günde iki kilo tavuk eti vererek beslediği atmacayı doğaya bıraktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4532.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Hurma'dan Transfer Sinyali
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Süper Lig'e verilecek olan devre arasında
takımı güçlendirmek için kadroya takviye yapacaklarını söyledi.Süper Lig'e başladıklarında
önemli futbolcularının sakatlandığını ve bunun için başarılı...
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Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Süper Lig'e verilecek olan devre arasında
takımı güçlendirmek için kadroya takviye yapacaklarını söyledi.
Süper Lig'e başladıklarında önemli futbolcularının sakatlandığını ve bunun için başarılı
olamadıklarını vurgulayan Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, sakatlanan
futbolcuları hazır olmadıkları halde oynattıklarını ifade etti.
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, takımlarının güçlendirmek istediklerini
belirterek, "Sezon başında ilk 11'de oynayan 8 futbolcumuz maalesef sakatlandı.
Oyuncularımızın form tutması için son haftalarda onları oynatmak zorunda kaldık.

Futbolcularımız hazır olmadıkları halde oynattık. Çok beklenmedik ve sürpriz bir şekilde
takımımız olumsuz bir yerde. Ama Kayserispor yeterince güçlü bir kulüptür. Đyide bir
takımımız var" dedi.
Devre arasında takıma önemli futbolcuların transfer edeceklerini vurgulayan Hurma, "Bu
takımı da mutlaka çok iyi birkaç oyuncu ile takviye edecektir. O kadarını söyleyebilirim. Ama
şuanda henüz size açıklayabileceğimiz hiçbir transfer yok. Görüşmelerimiz sürüyor. Çok
önemli oyuncularda alacağız takımımıza. Orta sahaya ciddi takviye yapacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4533.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayserililerden Yeni Đ 10'a Büyük Đlgi
Hyundai Gürpınar Otomotiv Bu Dönem Ki Aktivitesini 14-15 Aralık Cumartesi Pazar Kendi
Showroom Da Gerçekleştirdi.
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Hyundai Gürpınar Otomotiv Bu Dönem Ki Aktivitesini 14-15 Aralık Cumartesi Pazar Kendi
Showroom Da Gerçekleştirdi. Gelen Misafirler Açık Büfe Aparatfilerden Atıştırırken Satış
Danışmanları Onlara Hyundai Araçlar Hakkında Bilgi Verdi. Hyundai'nin Yeni Lansman
Aracı Đ 10 Gelen Misafirlrden Büyük Đlgi Gördü, Bol Bol Test Sürüşü Gerçekleştirildi .Satış
Bağlantıları Yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4534.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

KAYSERĐLĐNĐN KALDIRIMLA ĐMTĐHANI
Kayseri'de özellikle şehir merkezinde yaya kaldırımı yapımı için tercih edilen beyaz granit
malzemesi karın yağmasıyla birlikte kazalara davetiye çıkarıyor.
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Şehrin bir çok bölgesinde yaya kaldırımı için tercih edilen malzeme kışın gelmesiyle birlikte
nerdeyse üzerinde yürümeyi olanaksız kılıyor. Yapılan temizleme ve tuzlama çalışmalarına
rağmen kayganlığını yitirmeyen granit malzeme, yayalara zor anlar yaşatırken kazalara da
davetiye çıkarıyor. Şık görüntüsü nedeniyle tercih edildiği düşünülen malzeme 'yazın kışı
düşünülmedi mi?' yorumlarının yapılmasına neden oluyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4535.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Bünyan’da Trafik Kazası: 1 Ölü
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre Bünyan-Kayseri karayolunun Mersinönü mevkiinde meydana
gelen olayda B.Ç.’nin kullandığı 50 UL 784 plakalı otomobilin yolun kaygan...
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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Bünyan-Kayseri karayolunun Mersinönü mevkiinde meydana gelen
olayda B.Ç.’nin kullandığı 50 UL 784 plakalı otomobilin yolun kaygan olması nedeniyle
direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu öğrenildi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin
takla attığı ve otomobil sürücüsü 37 yaşındaki B.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği,
yanında bulunan Đ.T.’nin ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı
bildirildi. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4536.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

‘Yazarlar Okulları Đle Buluşuyor’
Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi ve Đl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğinde yapılan “Yazarlar Okullarıyla Buluşuyor” Projesi'nin protokol imza
töreni yapıldı.MÜSĐAD Kayseri Şubesi'nde düzenlenen...
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Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi ve Đl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğinde yapılan “Yazarlar Okullarıyla Buluşuyor” Projesi'nin protokol imza
töreni yapıldı.
MÜSĐAD Kayseri Şubesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan MÜSĐAD Şube
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ''Belirli zamanlarda yönetim kurulumuz ile birlikte
Şehrimizin yönetiminde söz sahibi olan başkanlarımız, daire müdürlerimiz ile bir araya
gelerek şehrimiz, ülkemiz için olması gerekenleri tartışıyor, ortak akıl ile karşılıklı
yapabileceklerimizi ortaya koyuyoruz. Milli Eğitim Müdürümüz ve çalışma arkadaşları ile
yapmış olduğumuz ufuk turunda ortak neleri yapabileceğimizi konuştuk. Bu gün, burada
protokolünü imzalayarak hayata geçireceğimiz 'Yazarlar Okulları ile Buluşuyor' projesi böyle
bir istişarenin neticesinde ortaya çıktı'' dedi.
Programın MÜSĐAD Eğitim Kültür Komisyonu ile Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından
oluşan ortak komisyon tarafından yürütüldüğünü belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
''Komisyonumuz yazar havuzu oluşturarak yazarlarımızı ve kitaplarını belirlemişlerdir.
MÜSĐAD tarafından temin edilecek olan kitaplar belirli bir program dahilinde Milli Eğitim
Müdürlüğümüz denetiminde belirlenen okullara dağıtılacaktır. Şimdilik on yazar ile projeyi
hayata geçirmeyi planlamaktayız. Amacımız bu işi burada bırakmayarak yazar ve okur
sayısını artırarak sürdürülebilir bir proje haline getirmektir.
Kitabını dağıttığımız yazarımızı belirli bir takvim ile şehrimize davet edeceğiz.
Öğrencilerimiz ile yazarlarımızı buluşturarak kitapla ilgili söyleşiler düzenleyeceğiz. Program
durumuna göre yazarlarımızı okurları ile kamuoyu ile bir araya getirmeyi de planlamaktayız.
Böylelikle yalnızca öğrencilerimizin değil toplumunda okuma kültürünün oluşmasına katkı
koymayı amaçlıyoruz.
Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde insanlar kitap okumama sebeplerinin başında %50,2
ile okuma alışkanlıklarının olmamasını göstermektedirler. Bu program kapsamında lise ve
orta öğretimde okuyan gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını ve bu alışkanlığı
artırmayı hedeflemekteyiz.''
Konuşmasında, ''Kitap ile olan bağımızı biraz araştırınca hoşlanmayacağımız bazı verilere
ulaştık'' diyen Çolakbayrakdar, ''Bir Japon bir yılda 25 kitap okurken, bir Đsviçreli 10 kitap, bir
Fransız ise bir yılda 7 kitap okuyor. Ülkemize gelince bizler bir yılda 1 kitabı 6 kişi
paylaşıyoruz. Başka bir veri ise Türkiye’de insanlar günde ortalama altı saatini televizyon
izleyerek, üç saatini internette dolaşarak geçirebilirken, kitap okumaya yılda sadece altı saat
zaman ayırıyor. Birleşmiş milletlerin insani gelişim raporunda ‘’ülkeler kitap okuma oranına
göre sıralamada’’ Türkiye kendine maalesef bazı Afrika ülkelerinin arkasından 86. sıradan yer
bulabilmiş. Kitap basım adetleri ve okuma alışkanlığı ile üst sıralarda olan ülkelere baktığımız
zaman çoğunun ortak özellikleri büyük ekonomilere sahip ülkeler olması. GSYH rakamları
ilk on ekonomi içerisinde olan birçok ülke kitap dostu olarak ta ilk sıralarda kendilerine yer
bulabilmekteler'' ifadelerini kullandı.
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da yaptığı konuşmada, ''Hayırseverlikle bilinen Kayseri
bu özelliğini fiziki mekanlarla yapılan noktalarda göstermektedir. Bu projeyle de insana
yatırım yapmaktadır. Toplumda duyarlılık oluşturacak 'Yazarlar Okullarla Buluşuyor'
projesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapan MÜSĐAD Kayseri Şubesine öncelikle
bir eğitimci olarak teşekkür ederim. 10 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen bu projeyle
gençler kitaplarını okudukları yazarlar ile aynı mekanda buluşacak, sohbet etme, soru sorma
imkanı bulacak. Bunun gençlerin ruh dünyasına büyük etkileri olacaktır'' dedi.
Davet edilen yazarın kitabının, yazar Kayseri'ye gelmeden yaklaşık 1 hafta önce öğrencilere
dağıtılacağını, böylece gençlerin söyleşiden önce yazarın kitabını okumalarının sağlanacağını
vurgulayan Yılmaz, ''Böylece öğrenciler, yazarla buluşmadan önce yazarı tanıma, onun dünya
görüşünü anlama fırsatı bulacaklar'' diye konuştu. Đl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz,

konuşmasında, bu projenin bir başlangıç olmasını ve devamının gelmesini temenni ettiğini de
bildirdi.
Konuşmaların ardından Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve MÜSĐAD Kayseri Şube
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, işbirliği protokolünü imzaladılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4537.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayserispor Jaja Đle Yolları Ayırdı
Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Jaja ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini
duyurdu.Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Jakson
Avelino Coelho “JaJa” ile karşılıklı görüşülerek; sözleşmesinin...
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Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Jaja ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.
Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Jakson Avelino
Coelho “JaJa” ile karşılıklı görüşülerek; sözleşmesinin feshi yapılmıştır” ifadesinde
bulunuldu.
Kayserispor, 12 Temmuz 2013’te Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımından satın alma
opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Brezilyalı golcü oyuncu Jaja ile sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4538.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

GELECEĞĐN HEKĐMLERĐ DĐYABETĐ
ANLATTI
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri özel bir alışveriş merkezinde açtıkları stant ile
vatandaşlara ücretsiz şeker ölçümü yaparak, diyabet konusunda bilgilendirdi.

17 Aralık 2013 Salı 12:20

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Erciyes Yerel Kurulu Halk Sağlığı alt komitesi özel bir alışveriş
merkezinde açtıkları stantla vatandaşları diyabet konusunda bilgilendirerek ücretsiz ölçümler
yaptı. Her yıl halkın sağlığını ilgilendiren pek çok konuda aktiviteler ve projeler yaptıklarını
belirten öğrencilerden Tuğçe Yörük; “Bugün düzenlediğimiz etkinlikte diyabetin görülme
sıklığının gittikçe arttığı ve dikkate alınması gerektiği gerçeğinden yola çıktık. Diyabette
önemli dört ayak vardır. Bunlar; sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, doktorunuzun size
önerdiği ilaç veya insülin kullanımı ve şeker ölçümü ile kendini takip etme. Eğer hastalar
bunlardan birini yapmazlarsa düzen bozulur ve o anlık sağlıklı gibi görünse de ilerde farklı
problemlere yol açar. Her yaşta görülebilen diyabet, kronik bir hastalıktır ve kesin bir tedavisi
yoktur bu nedenle diyabet hastaları için hepsi büyük önem oluşturmaktadır.” şeklinde
konuştu.
Yörük, kendilerinin de hekim adayları olarak yaptıkları bu etkinlikte halka diyabeti anlatmayı
amaçladıklarını söyleyerek; “Bu yolda katılımcılara şeker ölçümü yaptık, diyabet nedir, nasıl
kaçınırız ve eğer diyabetliysek neler yapmalıyız konularına değindik.” ifadelerinde bulundu.
Yörük Birliklerini tanımlarken de şu ifadeleri kullandı; “TurkMsic 1952 yılında kurulmuş,
bağımsız, siyasi olmayan, kar amacı gütmeyen en köklü kuruluştur.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4539.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Okul Servisi Đle Otomobil Çarpıştı
Kayseri'de, öğrencileri taşıyan okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil
içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Okul servisinde bulunan öğrenciler kazada şans eseri yara
almazken, olay yerine gelen başka bir okul servisi çocuklar...
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Kayseri'de, öğrencileri taşıyan okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil
içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Okul servisinde bulunan öğrenciler kazada şans eseri yara
almazken, olay yerine gelen başka bir okul servisi çocuklar okullarına götürüldü.
Kocasinan ilçesi Argıncık mevkinde meydana gelen trafik kazasında, A.P. idaresindeki 38 S
0382 plakalı okul servisi ile A.S. hakimiyetindeki 38 KH 261 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil içerisinde bulunan 1 yolcunun yaralandığı öğrenilirken, okul servisi
içerisinde bulunan öğrencilerde olay yerine gelen başka bir okul servisi ile okullarına
götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4540.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri'de Cinayete 18 Yıl Hapis
Kayseri'de, bir parkta meydana gelen cinayet olayında 12 sanığın yargılandığı dava karara
bağlandı. Davada tutuklu olarak yargılanan Đ.D., M.B.'yi öldürdüğü iddiasıyla 18 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde...
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Kayseri'de, bir parkta meydana gelen cinayet olayında 12 sanığın yargılandığı dava karara
bağlandı. Davada tutuklu olarak yargılanan Đ.D., M.B.'yi öldürdüğü iddiasıyla 18 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık Đ.D. ile tutuksuz sanıklar O.G.D.,
O.D. ve S.E.A. hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar H.T., O.B., B.T., D.K., E.Ç., U.S.T., U.Đ.
ile A.D. davaya katılmadı. Davada sözleri sorulan O.G.D., O.D. ve S.E.A. söyleyecek bir
şeylerinin olmadığını ifade etti. M.B.'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık
Đ.D. ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise beraat etti. Karar
sonrası Đ.D.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
-OLAY GÜNÜ
Edinilen bilgiye göre, olay Tuna Caddesi Đğde parkında meydana geldi. Đki grup arasında
çıkan olayda iddiaya göre, M.B., Đ.D. tarafından boğazından bıçaklanarak yaralandı. Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan M.B. 17 gün süren yaşam
mücadelesini kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4541.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Hoca Ahmet Yesevi Kayseri’de Anlatıldı
Türk Đslam Medeniyeti Kulübü tarafından ‘Hoca Ahmet Yesevi’ konferansı düzenlendi.FenEdebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta, yazar Abdüsselam Serme
Ahmet Yesevi’yi anlattı. Konferans hakkında bilgiler veren Türk...
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Türk Đslam Medeniyeti Kulübü tarafından ‘Hoca Ahmet Yesevi’ konferansı düzenlendi.
Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta, yazar Abdüsselam
Serme Ahmet Yesevi’yi anlattı. Konferans hakkında bilgiler veren Türk Đslam Medeniyeti
Kulübü Başkanı Veli Göğebakan, kulüp olarak Ahmet Yesevi’nin anlayışını sürdürmeye
çalıştıklarını söyledi. Göğebakan, “Türk Đslam Medeniyeti Kulübü Ahmet Yesevi
hazretlerinin ortaya koymuş olduğu anlayışını yaşatmaya çalışan, bunu ilke edinen bir
kulüptür. Çalışmalarımız üniversite içinde bu doğrultuda devam ediyor” dedi.
Göğebakan ayrıca, “Ahmet Yesevi hazretleri yüzyıllar önce alperenlik kavramını bir çıra
olarak tutuşturmuş ve bunu gelecek nesillere ulaştırmak için çalışmıştır. Bu basamakların
birinde de Abdüsselam hocamız öncelik etmiştir. Hocamız o çırayı almış ve Ahmet
Yesevi’den aldığı güç ve cesaretle bizlere aktarmaya çalışmaktadır. Bugün burada bu yaşına
rağmen eziyetlere katlanarak buraya gelerek genç nesillere Ahmet Yesevi’yi ve onun
anlayışını anlatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4542.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Yeni bir Özel Ekonomik Bölge anlayışı ve
modeli geliştirildi
Melikgazi Belediye ve Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Sanayideki hedeflenen dönüşüm sürecinde Özel Ekonomik Bölgelerin gündeme
geldiğini, bu noktada yeni bir Özel Ekonomik Bölge anlayışı ve modeli geliştirildiğini,...
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Melikgazi Belediye ve Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Sanayideki hedeflenen dönüşüm sürecinde Özel Ekonomik Bölgelerin gündeme
geldiğini, bu noktada yeni bir Özel Ekonomik Bölge anlayışı ve modeli geliştirildiğini, bu
bağlamda Đç Anadolu Koridoru ile Anadolu’ya yeni bir üretim, ticaret ve ihracat hamlesinin
yapılabileceğini bildirdi. Özel Ekonomik Bölgeler ile üretim ve pazarın artırılması, döviz
kazandırıcı hizmetlerin geliştirilmesi ve ülkeye yabancı sermayenin doğrudan yatırımlara
çekilmesinin ön planda geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim ve yerel
ekonomik potansiyellerin güçlendirilmesi de göz önüne alınarak, seçilecek ve kurulacak ‘Özel
Ekonomik Bölgeleri’ bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır” dedi. Rusya başta
olmak üzere Kafkasya bölgeleri ile Afrika ve Orta Doğu pazarları arasında odak merkez olan
Kayseri ilinin yüzyıllardır Đpek Yoluna ev sahipliği yaptığını şimdi de Karadeniz ile Akdeniz
arasında Đç Anadolu koridoruna öncülük edeceğini hatırlatan eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Özel Ekonomik Bölgeleri, teknoparklar ve
serbest bölgelere entegre olacaktır. Ekonomik özel alanların içinde sanayi ve ticari tesisleri ile
birlikte konutlar, rezidanslar, iş merkezleri, finans merkezleri, lojistik merkezleri yer alacaktır.

Havaalanları, deniz ve liman bağlantıları, demir yolu ve kara yolu bağlantıları bu modelin
vazgeçilmez parçalarıdır. Özel Ekonomik Bölgeleri, teknoloji odaklı katma değer üretimine
ve döviz kazandırıcı faaliyetlere yöneltmek, bu arada bölgesel lojistik merkezler oluşturarak,
küresel ekonomiye entegrasyonu sağlayacaktır. Bu çerçevede önerilen entegre Özel
Ekonomik Bölgesi modelinde 2 alt bölge olacaktır: birinci bölge 1 - Đç Anadolu: Kayseri Niğde- Nevşehir- Sivas- Yozgat, ikinci bölge de ise Bölge 2 -Akdeniz: Mersin - Antalya illeri
bulunmalıdır. Böylece Karadeniz ile Akdeniz arasında bir ticaret koridoru oluşmuş olacaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4543.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak
belediyelerin öncelikli görevi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, engellilerin hayatını kolaylaştırmanın belediyelerin
öncelikli görevi olduğunu söyledi.Belediyelerin; hayatı kolaylaştırmak yaşanabilir mekanlar
sunmak gibi çok önemli bir görevi olduğunu vurgulayan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, engellilerin hayatını kolaylaştırmanın belediyelerin
öncelikli görevi olduğunu söyledi.
Belediyelerin; hayatı kolaylaştırmak yaşanabilir mekanlar sunmak gibi çok önemli bir görevi
olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,"Kocasinan Belediyesi çok sayıda kamu kurum ve
kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır. Belediye Hizmet Binamıza çok sayıda engelli
vatandaşımız da gelip hizmet almaktadır. Engelliler hayatını kolaylaştırmamız gereken
öncelikli bir gruptur. Biz de bunun için çalışıyoruz" dedi.
Engelli vatandaşlarımızı sunulan hizmetlerden faydalandırabilmek, öncelikle ve özellikle
onların hayatını kolaylaştırmak için belediyelerin özel katkı sağlaması gerektiğinin altını
çizen Başkan Bekir Yıldız,"Belediyeler engellilerin rutin yaşantısını kesintiye uğratmayacak,
onları kimseye muhtaç bırakmayacak düzenlemeleri yapmalıdır. Biz de bu amaçla hizmet
binamıza ulaşımı kolaylaştıracak nitelikte engelli rampaları kurduk, görme engelliler için
hissedilebilir yüzeyler yaptık. Anadolu Sakatlar Derneğine ve Zihinsel Engelliler Vakfına
bina tahsis ettik. Engelli çocuklarımız için Engelliler Parkı kurduk, tehlikelerden korunaklı bir
mekan oluşturduk. Engelli sporcularımıza maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Bütün bunlar
için yaklaşık 2 milyon liraya yakın harcamamız oldu. Keşke bunlara hiç ihtiyaç olmasıydı
ama hayat devam ediyor. Biz bu kardeşlerimize hizmet etmek için varız" şeklinde
konuşmasını bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4544.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Talas'ta 7 Vakithane Hizmette
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, sosyal belediyeciliğin önemli hizmetlerinden
vakithaneleri ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.Öğle namazı sonrası
Dedeoğlu Camii yanında 2004 yılında hizmete sunulan, vakithane olarak...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, sosyal belediyeciliğin önemli hizmetlerinden
vakithaneleri ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Öğle namazı sonrası
Dedeoğlu Camii yanında 2004 yılında hizmete sunulan, vakithane olarak bilinen Đkinci Bahar
Evi'ni ziyaret eden Başkan Yıldırım, bu hizmetin yıllar öncesinden peygamber efendimizin
istişare merkezi olarak kurduğu Ashab-ı Suffe'ye benzetti. Başkan Yıldırım, her mahalleye
yaşlıların namaz sonrasında ve diğer zamanlarda bir araya gelip sohbet ederek ikramlardan
tattığı ikinci bahar evleri açtıklarını belirterek, "Talasımızın birçok mahallesinde olan bir
hizmetimiz. Buradaki yapılan ikramları ve hizmetleri vatandaşlarımızın istifadesine sunmanın
mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Bu tür mekanların ecdadın kültüründe de var olduğunu ifade
eden Başkan Yıldırım, "Bu mekanları çoğaltmaya çalışıyoruz. Tabi bunları camiler
yapılmadan önce planlayarak yapmak gerekir. Hamdolsun bugün 7 mahallemizde bu hizmet
devam ediyor. Bu bizim her şeyden önce ecdat kültürümüz, komşuluk hakkımız ve hatırımız.
Bu mekanlardaki muhabbetlerden insanın kalkıp gidesi gelmiyor. Belediyeciliği
konuştuğumuzda elbette sosyal belediyecilik olarak bu mekanları ifade etmek lazım.
Peygamber efendimizin Ashab-ı Suffe'si, ecdadın vakithanelerini ve günümüzün ikinci bahar
evlerinin hepsinin temel işlevi insanları bir araya getirip, istişareler ve muhabbetlerin
olmasıdır." diye konuştu.Başkan Yıldırım, mahallelik bilincini geliştirmek ve komşuluk
ilişkilerini arttırmak amacıyla örnek sosyal bir proje olarak hizmete sundukları ikinci bahar
evlerinde kültürel hizmetlerin verildiğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4545.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Dericiler Taşındı
Başkan Memduh Büyükkılıç, Tacettinveli Mahallesinde yer alan eki adı ile Peynirciler ve
Dericiler çarşı esnafını gezerek sohbet etti ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.Dericiler
esnafının Karpuzatan mevkisine taşındığını bu alanın...
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Başkan Memduh Büyükkılıç, Tacettinveli Mahallesinde yer alan eski adı ile Peynirciler ve
Dericiler çarşı esnafını gezerek sohbet etti ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Dericiler esnafının Karpuzatan mevkisine taşındığını bu alanın da inşaat işçilerine tahsis
edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, çarşı merkezine ve otobüs duraklarına yakınlığı olan
bu çarşının köy ürünleri diğer bilinen adı ile organik gıda ürünleri satışı yapan esnafa tahsis
ettiklerini belirtti.
Peynirciler çarşısı esnafı ile sohbet eden ve bu çarşının aynı zamanda organik gıda ürünleri
satışı yapan bir çarşıya dönüştürülerek çarşıya ayrı bir vizyon katacaklarını belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Dericiler Esnafının Karpuzatan mevkisine taşınması ile hem çevre kirliğini hem de çevre
sağlığını korumaya aldık. Çünkü küçük çaplı yapılacak dericilik işi burada ayrı bir işlev
kazanarak kokuya ve çirkin görüntülere vesile oluyordu. Kaldırılan Dericiler Çarşısının
bulunduğu alanı şimdi inşaat işçileri ile iştigal eden ustalara tahsis ettik. Belediye olarak
burada fayansçılık, su tesisatı, elektrik tesisatı, demir kalıpçılığı ile ilgili ders ver verilecektir.
Đnşaat ustasına ihtiyaç duyanlar ise bu çarşıdan işgücünü tedarik edecektir. Bu çarşı şimdi iki
ayrı işlevi ile Kayserimize hizmet vererek olup,bu yönde geçimini sağlayan köylü pazarı ile
inşaat sektörüne yönelik çalışanlara yer tahsis etmiş olduk”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4546.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

‘Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk
Toplantısı’
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen ‘Ticari
Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Konulu Farkındalık Artırma Toplantısı’ Kayseri’de
düzenlendi.Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen...
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Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen ‘Ticari
Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Konulu Farkındalık Artırma Toplantısı’ Kayseri’de
düzenlendi.
Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Kayseri Bölge Đdare
Mahkemesi Başkanı Cevdet Erkan, Baro Başkanı Fevzi Konaç, KTO Başkan Vekili Ferhat
Akmermer, KESOB Başkanı Mustafa Alan, Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ve davetliler
katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkan Vekili Ferhat Akmermer, kanunun
yeni olduğunu söyledi. Akmermer, “Bugün burada Haziran 2012 yılı itibari ile kanunlaşmış
ve Haziran 2013 yılı itibari ile yürürlüğe girmiş hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk
kanunu ve elbette biz ticaret odalarını ilgilendiren kısımlarını konuşmak ve dinlemek üzere
toplanmış bulunmaktayız. Kanun yenidir. Anayasal hak ve hürriyet çerçevesinde arabuluculuk
Türk hukukunda anayasa ile tam bir uyum içerisindedir. Hukuk yargılamasına hakim olan

ilkeler ile bağdaşlaşmaktadır. Sosyal barışın tesisi için dava yolu ile uyuşmazlık çözümü
içerisinden mümkün olduğu kadar sakınmanın ve arabuluculuk gibi dostane çözüm yollarına
yönelmenin şart olduğuna inanmaktayız. Bu durum toplum barışını tesis edeceği gibi
mahkemelerin iş gününü de azaltacaktır. Mücadeleci uyuşmazlık çözüm sistemine dayanan
dava sisteminde tarafların ve avukatların dostane bir temelde sorun çözme imkanı ne yazık ki
çok kısıtlıdır. Dava yolu tarafların bir anlamda savaşmasını ifade etmektedir” ifadelerini
kullandı.
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç da, Türkiye’nin şartlarının değiştiğini söyledi. Konaç,
“Türkiye’de hukuki gelişmelerle ilgili yıllar yılı hukukun yavaş işlediği ve bu manada adalete
ulaşmanın vatandaş için çok zor olduğu ile ilgili tartışmalar devam ederken, buna alternatif
çözüm yolları ile ilgili adım atmayan bir sistemden geliyorduk. Son yıllarda siyaseten
beğenelim yada beğenilmeyelim ama dünyada yaşıyor, dünyanı değişimine ayak uydurmak ile
beraber Türkiye’nin de şartları değişiyor. Bu manada buna ayak uydurmakla ilgili bir takım
sorumluluğu taşıyan insanlarında bu işe katkı sağlaması gerekiyor diye düşünüyordum”
ifadesinde bulundu.
Toplantıda bir konuşma yapan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, iş dünyasında
önemli sorunların yaşandığını söyleyerek, “Đş dünyasında yaşanan anlaşmazlıklar,
uyuşmazlıklar dünyada ve ülkemizde önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Özellikle ticari
uyuşmazlıklar ile iş ve işveren arasında çok karşılaştığımız bu anlaşmazlıkları çözmek
amacıyla değişik yöntemler ve araçlar geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygın bilinen ve
uygulanan yöntem arabuluculuk yöntemidir” dedi.
“KAYSERĐ’DE ARABULUCUMUZ VAR”
Adalet Bakanlığı Hukuk Đşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar,
Kayseri’de arabulucularının göreve başladığını söyledi. Türkiye genelinde 17. toplantının
Kayseri’de gerçekleştirildiğinin altını çizen Öztatar, şöyle konuştu;
“Bugün burada yaklaşık olarak 17. Toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 ay önce yine
Kayseri’deydik. Bugün yine burada olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyorum. Arabuluculuk
kurumu biraz önce başkanımızın da belirttiği gibi dünyada 160 ülkeden fazla ülkede
uygulanan bir yöntemdir. ABD’de yaklaşık 50 yıldır uygulanan bir sistem. Kıta Avrupası’nın
tamamında yaklaşık 40 yıldır uygulanan bir sistemdir. Bu sistem esasında baro başkanımızın
ifade ettiği gibi bizde olan bir sistemdir. 800 yıldır ahilik kültüründe olan bir sistemdir. Ben
inanıyorum ki şuanda burada olan sanayicilerimizin uyguladığı bir sistemdir. Biz bu sistemin
hukuki alt yapısını gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz hukuki alt yapı ile hukuki temellere
oturttuk. Arabuluculuk kurumunu 14 Kasım 2013 tarihi itibari ile Türkiye’de yürürlüğe
soktuk. Artık Arabuluculuk Daire Başkanlığımızın sisteminde arabulucularımız var.
Kayseri’de de artık arabulucularımız var.”
KTO’da düzenlenen program, Erzincan Üniversitesi Ticaret Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şafak Narbay’a sorulan soruların ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4547.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

'Cumhuriyet Meydanına yürüyoruz“
KESK Kayseri Şubeler Platformu Đl Temsilcisi Sedat Ünsal, "Kamu emekçilerinin hizmet
üretiminden gelen gücünü kullanması ve o gün tüm ülkede hizmet vermeme kararını ilimizde
de uyguluyor, Perşembe günü işyerlerine gitmeyerek sat 11.00'de...
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KESK Kayseri Şubeler Platformu Đl Temsilcisi Sedat Ünsal, "Kamu emekçilerinin hizmet
üretiminden gelen gücünü kullanması ve o gün tüm ülkede hizmet vermeme kararını ilimizde
de uyguluyor, Perşembe günü işyerlerine gitmeyerek sat 11.00'de Eğitim-Sen önünde toplanıp
Cumhuriyet Meydanına yürüyoruz" dedi.
Yapılan basın açıklamasında konuşan KESK Kayseri Şubeler Platformu Đl Temsilcisi Sedat
Ünsal, "Bilindiği üzere 2014 - 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme tam bir fiyasko ile
sonuçlanmıştır. AKP iktidarı ile el ele veren malum konfederasyon yangından mal
kaçırırcasına altına imza attığı satış sözleşmesi ile 2,5 milyon kamu emekçisinin ve 1,9
milyon emeklisinin yoksulluğunun sürdürülmesini onaylamıştır. Tüm kamuoyu söz konusu
AKP - Memur - Sen mutabakatı ile kamu emekçilerinin 2014 yılı maaşlarına sadece net 123
TL, 2015 yılı için ise yüzde 3 + yüzde 3'lük artış yapılacağını bilmektedir. Kamu
emekçilerinin gelir vergisi matrahları yılın ikinci yarısında yüzde 15'lik dilimden yüzde 20'lik
dilime çıkacağı için aslında 2014 yılı maaşlarında 123 TL bil değil 116 TL artış olacaktır"
diye konuştu.
Taleplerini dile getiren Ünsal, "Danışıklı toplu sözleşmeden doğan kayıplar için maaşlara en
az 300 TL zam yapılması, herkese iş ve ücret güvencesi sağlanması, ek ödemelerin emekliliğe
yansıtılması, ücretlerin vergi dilimi artışından etkilenmemesi, kadın emekçilere pozitif
ayrımcılık yapılması, baskı, tutuklama ve sürgünlere son verilmesi talepleriyle ilgili olarak,
kamu emekçilerinin hizmet üretiminden gelen gücünü kullanması ve o gün tüm ülkede hizmet
vermeme kararını ilimizde de uyguluyor, 19 Aralık Perşembe günü işyerlerine gitmeyerek sat
11.00'de Eğitim-Sen önünde toplanıp Cumhuriyet Meydanına yürüyoruz. Eylemimize bütün
kamu emekçilerini ve halkımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4548.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Öğrenciler Erü’ye Artık Daha Kolay
Ulaşabilecek
Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Erciyes
Üniversitesi’ne (ERÜ) Android ve Apple store ortamlarından daha rahat ulaşılabileceği
bildirildi.Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada,...
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Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Erciyes
Üniversitesi’ne (ERÜ) Android ve Apple store ortamlarından daha rahat ulaşılabileceği
bildirildi.
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz öğrenci ve
personelinin üniversitemiz ve Kayseri ile ilgili gerekli bilgilere daha kolay ulaşabilmesi için
mobil uygulama hizmetileri Android ve Apple store ortamlarında ücretsiz olarak kullanıma
açılmıştır” ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada, “Akıllı cep telefonlarınızda ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz yazılımlar ile
ilgili bilgiye http://mobil.erciyes.edu.tr linkinden erişebilir,uygulamaları daha etkin ve
kullanışlı hale getirebilmek için mobil@erciyes.edu.tr adresine yorum ve önerilerinizi
yapabilirsiniz” bilgisi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4549.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kto Başkanı Hiçyılmaz Đstanbul'da
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 17-18 Aralık
tarihlerinde, Macaristan’ın Đstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss’in davetlisi olarak Đstanbul'a
gitti.Başkan Hiçyılmaz, bugün saat 16:00’da Macaristan’ın Đstanbul...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 17-18 Aralık
tarihlerinde, Macaristan’ın Đstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss’in davetlisi olarak Đstanbul'a
gitti.
Başkan Hiçyılmaz, bugün saat 16:00’da Macaristan’ın Đstanbul Başkonsolosluğu tarafından
düzenlenen Macar Evi Kültür ve Eğitim Merkezi açılış törenine katılacak.
Hiçyılmaz, 18 Aralık 2013 Çarşamba günü ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da
katılacağı, Marmara Üniversitesi ile Kaposvar Üniversitesi arasında kardeş üniversite ilişkisi
kurulması protokol imza törenine katılacak. Başkan Hiçyılmaz’a, KTO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı eşlik edecek.
Hiçyılmaz, ziyaret programı nedeniyle yaptığı açıklamasında, Macaristan’ın Miskolc kenti
Ticaret Odası ile Kayseri Ticaret Odası arasında Kardeş Oda ilişkisi kurulduğunu hatırlattı.
Hiçyılmaz, geçtiğimiz günlerde Macaristan ile imzalanan Schengen vize kolaylığı anlaşması
ile iki şehir arasındaki ticaretin gelişmesi için önemli bir adım atıldığını ve katılacakları
etkinliklerin bu ilişkilerin derinleşmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.
Başkan Hiçyılmaz, Miskolc kenti Ticaret Odası tarafından yapılan davet üzerine 2014 yılı
Mayıs ayında, Kayseri Ticaret Odası olarak geniş katılımlı bir heyetle bu ülkeye gideceklerini
de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4550.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Taner Yıldız Kayseri’de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, memleketi Kayseri’ye geldi.Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki imza töreninden sonra
havayolu ile memleketi Kayseri’ye geldi.Bakan Yıldız’ın ilk durağı...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, memleketi Kayseri’ye geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki imza
töreninden sonra havayolu ile memleketi Kayseri’ye geldi.
Bakan Yıldız’ın ilk durağı Belediye Eğitim Faaliyetleri Tesisleri oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4551.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

MAZLUMDER'DEN ÇAĞRI VAR!
Mazlumder Kayseri şubesi Başkanı Ahmet Taş darbe dönemi mağdurları, Bengaldeş'te idam
edilen Abdulkadir Molla ve Suriyeli sığınmacılar için düzenlenen yardım kampanyasına
ilişkin basın açıklaması yaptı.

18 Aralık 2013 Çarşamba 10:36

Mazlumder Kayseri şubesi Başkanı Ahmet Taş düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hakimler Danıştay kararını dinlemiyor
Ne yazık ki darbe heveslileri darbe dönemi uygulamalarını bir çok alanda hız kesmeden
devam ettirerek yeni mağdurlar üretiyorlar diyen Ahmet Taş,' 28 Şubat darbe döneminin
siyasi yargı kararları toplumun talebine rağmen ortadan kaldırılamadı, bu sebeple dönemin
mağdurları Salih Mirzabeyoğlu, Zeki Şengöz, Fahri Memur, Nurettin Kayan ceza evlerinde
ömür tüketmeye devam ediyorlar iken, Ankara 11. Aile mahkemesi hakimi Mustafa Karadağ,
Đstanbul da 31. Asliye ceza mahkemesi hakimi Tamer Akgökçe, Yargıtay kararını hiçe
sayarak başörtülü avukatları duruşmalara almayarak insanlık ve hukuk suçu işlemeye devam
ediyor. Mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için TBMM'yi ve ilgili kurumları göreve
davet ediyoruz' dedi.
Bengaldeş hükümeti insanlık suçu işlemeye devam ediyor
Mazlumder olarak, insanlığı ve hukuku hiçe sayarak Abdulkadir Molla'yı idam eden Cemaati Đslami teşkilatı liderlerinden 6 kişiyi de idam'a mahkum eden Bengaldeş hükümetini işlediği
insanlık suçu ve katliamı için şiddetle kınadıklarını belirten Taş, 'Abdulkadir Molla'ya
Allahtan rahmet Cemaat-i Đslami teşkilatına ve Bengaldeş Müslümanlarına başsağlığı diliyor,
böyle katliamların bir daha yaşanmaması için Đslam Dünyasını ve insan hakları kuruluşlarını
göreve davet ediyoruz' diye konuştu.
Suriyeli sığınmacılar soğuktan ölmesin
Daha önce Suriyeli kardeşlerimiz için bir çok kampanyaya imza attıklarına vurgu yapan Taş,'
Mazlumder olarak, Kayseri de ve özellikle Güneydoğu Anadolu şehirlerinde sığınmacı olarak
yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin açlıktan ve soğuktan ölmemesi için Kayseri halkımızı acilen
Büyükşehir Belediyesi ve gönüllü Sivil toplum kuruluşlarının devam eden kampanyasına,
özellikle gıda maddeleri yardımı yaparak 30 Aralık'a kadar katkıda bulunmaya davet
ediyoruz' şeklinde konuştu.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4552.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Raylar Tamam, Testler Sürüyor
Raylı Sistem Đldem ve Talas hatlarında sona gelindi. Her iki hatta da makas ve kavşak
bölgeleri sinyal testleri sürüyor. Testler Ocak ayı ortasına kadar tamamlanacak.Büyükşehir
Belediyesi, toplu ulaşımı daha hızlı ve daha konforlu hale getirmek...
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Raylı Sistem Đldem ve Talas hatlarında sona gelindi. Her iki hatta da makas ve kavşak
bölgeleri sinyal testleri sürüyor. Testler Ocak ayı ortasına kadar tamamlanacak.
Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha hızlı ve daha konforlu hale getirmek için
çalışmalarını sürdürüyor. Organize-Doğu Garajı hattında bugüne kadar milyonlarca yolcu
taşıyan Raylı Sistem'de iki yeni hattın devreye alınmasına artık haftalar kaldı.
Yaklaşık 9,5 kilometre uzunluğunda olan Doğu Garajı-Đldem hattında, altyapı çalışmaları, ray
döşeme, makas ve ray kaynağı gibi işler tamamlandı. Hattın üstyapı çalışmaları kapsamında
sürme su yalıtımı, sulama sistemi, toprak serimi, çim serimi gibi işlerde de sona gelindi. Hat
üzeri yaya geçişleri ve peronların yapılmasına olumsuz hava şartlarına rağmen devam
ediliyor. 15 adet peronun 14'ünün kaba inşaatı tamamlandı. Havai hat sistemi ve kataner
direklerinin imalatları da tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Ayrıca hat üzerine 5 adet
trafo bina inşaatı tamamlanarak, ekipman montajı yapıldı ve enerjilendirme testi ile devreye
alma çalışmasında sona gelindi. Bunların yanı sıra hattın tamamına enerji verilerek sinyal ve
diğer enerji testleri için raylı sistem aracının hattın sonuna kadar gitmesi sağlandı. Đldem hattı
makas ve kavşak bölgeleri sinyal testleri ise sürüyor.
Yaklaşık 4 kilometrelik Talas-Sivas Caddesi bağlantısında da işlerin büyük bölümü
tamamlandı. Hattın tamamında ray döşeme, makas ve ray kaynağı gibi altyapı çalışmaları
bitirildi. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde toprak ve çim serimi işinde de eksik kalmadı. Hat
üzerindeki yaya geçişleri ve kavşak geçiş bölge çalışmalarında da sona gelindi. Üniversite
hattında bulunan 7 adet peronun kaba inşaatı tamamlandı, istasyon mobilyalarının konulması,
kaplama ve turnike çalışmaları ise sürüyor. Havai hat sistemi ve katener direkleri imalatında
sona gelinirken, iki adet trafo inşaat ve ekipman montajı tamamlandı. Hattın tamamına enerji
verilmesi, makas ve kavşak bölgeleri sinyal testi işi birkaç gün içinde yapılacak.
Her iki hattın kısa süre içinde hizmete girmesiyle toplu ulaşımda raylı sistemin hızı, rahatlığı
ve konforunu Kayseri'de daha geniş bir kitle kullanma imkanı bulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4553.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Büyüktoraman Belediyesinde Tatlı Sözleşme
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Büyüktoraman Belediyesi arasında bir
süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına
alındı.Büyüktoraman Belediyesinde gerçekleştirilen imza...
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Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Büyüktoraman Belediyesi arasında bir
süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Büyüktoraman Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmenin 2014 ila 2016
yılları arasında 2 yılı kapsadığını söyleyen Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil
Özdemir, “ Üyelerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına birinci yıl yüzde 25 oranında, ikinci
yılda yine yüzde 25 oranında zam yapılarak çalışanlarımızın maaşlarına birinci yıl ortalama
350 TL net, Đkinci yıl ortalama 400 TL net zam yapılacaktır. Belediye başkanımıza
işçilerimize ve sendikamıza gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Çok
güzel ve tatlı bir sözleşme oldu” dedi.
Büyüktoraman Belediye Başkan Vekili Đbrahim Kılınç’ da yaptığımız bu toplu iş sözleşmesi
ile çalışanlarımıza elimizden gelen en iyi zammı vermeye çalıştık. Sözleşmemiz iki tarafa da
hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4554.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Đşçi Servisleri Kaza Yaptı: 11 Yaralı
Kayseri’de iki fabrikanın işçi servislerinin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere
göre Organize Sanayi Bölgesi dağ yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki
fabrikanın işçi servisleri çarpıştı. Çevredekilerin...
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Kayseri’de iki fabrikanın işçi servislerinin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Edinilen
bilgilere göre Organize Sanayi Bölgesi dağ yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında

iki fabrikanın işçi servisleri çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112
ilk yardım ekipleri yaralıları Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Yaralıların
tedavisinin tamamlanmasından sonra taburcu edildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme
başlattığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4555.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri’de Trafik Kazası: 1 Ölü
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre
Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 38
AB 358 plakalı halk otobüsünün 67 yaşındaki Nurhayat Yıldız’a...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre
Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 38
AB 358 plakalı halk otobüsünün 67 yaşındaki Nurhayat Yıldız’a çarptığı öğrenildi.Kaza
sonrasında olay yerine çağrılan Nurhayat Yıldız’ın, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği bildirildi.Kazaya karışan 38 AB 358 plakalı halk
otobüsünün şoförü 25 yaşındaki H.Y. olay sonrasında gözaltına alındı.Yetkililer, şoför
hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4556.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

DERMANSIZ DERDE DÜŞTÜM
Aşkın içimize mi girdiğini yoksa içimizden mi çıktığını bilmiyorum. Aşk bizi karşıdakine
bağlayan iki ucu kör düğümlü bir ip. Đnce fakat kalınlaşıp da kopunca daha çok canımızı
yakacak bir noktada duruyor. Ama bu adı ve bizde bırakan, izlerinin hiçbir dönem
değişmediği aşkın, günü ve zamanı geldiğinde işçimizde pusu kurup bizi derin hülyalara
saracak bir gizemli duygu olduğu inancındayım.
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Aşkın sayısız tarifleri vardır. Tabi bu o hissi yaşayana ve o duyguyu taşıyana göre derecesi
yüksek bir raddeye varınca boyutları ve o aşkın şekli değişir. Bu acı kiminde gramla kiminde
kiloyladır. Bunun için bunu bir başkasından anlamak gerecekten zordur. Onlar yaşadığı
kadarını ancak karşıdakine bir nebze hissi ile aktarabilirler. Tabi ne Leylalara, ne Şirinlere,
Ferhatlar ve Mecnunlar eş oldu da destan oldu sevdalar. Kendileri en yücesinden yaşarken
bazıları da sevdiğinin ölümünden sonra sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Bu aşkların
yüzyıllar öncesinde şeklinin değiştiği fakat içeriğinin bozulmadığını gördüğümüz dönemlerde
yaşanan aşklar damgasını vuruyor. Bu 800 yıl öncesinin bir aşkı ilk oluşumları ne acıdır ki
gençliğinin baharındaki Gesibe Hatun’un ince hastalığa yakalandıktan sonra Rahman’a
kavuşmasından sonra son buldu. Gevher Nesîbe, babası Đkinci Kılıçarslan’ın gözbebeği
ağabeyi kinci Gıyaseddin Keyhüsrev’in kıymetlisi, güzelliği ile mekanlar, hudutları aşan,
ismetli, iffetli hanım sultan… Ve bir Baş Sipahi; adı bilinmeyen, Selçuklu ordusunu komuta
eden ve Gevher Nesîbe’yi ölümüne seven bir asker. Güneşin doğuşundan batışına kadar
birbirlerini sevdasını her lahza içlerinde hisseden ve geceden sıyrılan gündüzle birlikte yeni
günde bir başka büyüten besleyen bu iki sevdalının aşkı yüzyıllarca bir başkalarının aşklarına
yeni tarifler getirdi. Kendisi sarayda ve sevdiği cenk meydanlarında hem aşkları ile savaşıyor
hem de engeller ile ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Tabi sarayda konuşulan dil acı ve bu
aşkın, evliliğin mümkün olmayacağı düşüncesi yönünde idi. Sultan Gıyaseddin bu derde nasıl
derman bulsun. Bir yanda gözünden sakındığı Gevher Nesîbe’si diğer yandan er
meydanlarında küffara karşı devletin namusunu koruyan başarılı bir kumandanı.
Evlenmelerine Gevher Nesibe Sultan'ın ağabeyi hükümdar I. Gıyaseddin Keyhüsrev karşı
çıkmıştır. Ama hükümdarın şartı kendisine zafer getirmesidir. Sultan, Başsipahiyi bir savaşa
göndermiş ve başsipahi orada şehit olmuştur. Bu olay sonrasında Gevher Nesibe Sultan
üzüntüsünden hasta olmuş ve vereme yakalanmıştır. Kız kardeşinin durumunu öğrenen I.
Gıyaseddin Keyhüsrev onu ölüm döşeğinde ziyaret eder. Son dileğini sorarak, özür diler.
Gevher Nesibe Hatun Gıyaseddin Keyhüsrev'den "Ben devasız bir derde düştüm,
kurtulmama imkan yok, hiç bir hekim derdime çare bulamadı, ben artık ahiret
yokuşuyum, eğer dilersen benim mal varlığımla benim adıma bir şifahane (hastane)
yaptır! Bu şifahanede bir yandan dertlilere şifa verilirken, bir yandan da çaresi olmayan
dertlere çare aransın. Bu şifahane ünlü hekim ve cerrah yetiştirsin. Burada kimseden
bir kuruş para alınmasın. Burası benim adıma bir vakıf olsun" diye buyurmuştur. Gevher
Nesîbe’nin son sözleri bu olmuştur. Bu vasiyet üzerine Sultan Nesîbe Hatu’un isteğini yerine
getirir. I. Gıyaseddin Keyhüsrev kız kardeşinin hastalığına kendisinin neden olmasından
büyük üzüntü duyar. Onun son isteğini yerine getirir ve 1204'de şifahanenin yapımını başlatır.
Şifahane iki yılda tamamlanarak, 1206'da hizmete açılır. Daha sonra şifahanenin doğusuna
Gevher Nesibe Sultan'ın ikinci kardeşi Izzeddin Keykavus tarafından 1210-1214 yılları
arasında tıphane (Tıp Medresesi) yapılmıştır. Bu çift yapının 1890 yılına kadar amacına
uygun bir biçimde kullanıldığı bazı kaynaklarca belirtilmiştir. O yılların Avrupa’sında
delilerin içini cin girmiş diyerek yakılırken bu şifahanede hastalar müzik ile tedavi
ediliyordu. Gevher Nesîbe’nin bu vasiyeti binlerce insanın derdine derman olacak bir yapıta
dönüşür ve hastalar bu hastahanenin odalarında tedavi olunur ve topluma kazandırılır.
Şimdilerde bazılarının “köhne bina” dediği dünyanın ilk tıp fakültesi olan Gevher Nesîbe
hastahanesini ne acıdır ki pekte bilen yok. Başka milletlerin yücelttiği bu yapıtlar bizde ne
yazık ki cüce kalıyor. Hiçbir şeyi olmayan milletin kaybedecek de bir şeyi yoktur. Elimizdeki
değerlere bu tarihi mirasları gençlere anlatamaz, pınar suları ile dolduramazsak birileri başka
şeylerle doldurur. Onda da şikayet etme hakkına sahip değiliz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4557.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayserispor-Torku Konyaspor Maçı 2 TL
Kayserispor’un, ligin 16. haftasında kendi sahasında oynayacağı Torku Konyaspor’un bilet
fiyatları 2 TL olarak açıklandı.Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,
“Kayserisporumuz Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası’nda...
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Kayserispor’un, ligin 16. haftasında kendi sahasında oynayacağı Torku Konyaspor’un bilet
fiyatları 2 TL olarak açıklandı.
Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kayserisporumuz Spor Toto
Süper Lig'in 16. haftası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Torku
Konyaspor’ u ağırlayacak. 22.12.2013 Pazar günü Saat 13:30' da oynanacak karşılaşmanın
biletleri Tickettürk tarafından bugün satışa sunulmuştur” ifadesinde bulundu.
Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:
Batı Maraton 2 TL
Batı Balkon 2 TL
Vip 2 TL
Misafir 2 TL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4558.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

11 Ayda 1 Milyon 522 Bin 16 Yolcuya Ulaşıldı
Kayseri'de, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen, 'Havaalanında
Etkili Đletişim Đçin Đngilizce Eğitim Projesinin' tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan
Havaalanı Emniyet Şube Müdürü Mustafa Kemal Keskin,...
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Kayseri'de, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen, 'Havaalanında
Etkili Đletişim Đçin Đngilizce Eğitim Projesinin' tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan
Havaalanı Emniyet Şube Müdürü Mustafa Kemal Keskin, "2013 yılı ilk 11 ayında ise uçak

trafiği toplam 12 bin 894 uçak olup, gün başına 40 uçak düşmektedir. Yolcu trafiği olarak iç
ve dış hat toplam 1 milyon 522 bin 16 yolcuya ulaşılmıştır" dedi.
Erkilet Havalimanı düzenlenen konferansa, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Havaalanı
Emniyet Şube Müdürü Mustafa Kemal Keskin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel
Sekreter Vekili Fatih Gavgacı ve çok sayıda polis memuru katıldı. Düzenlenen 'Havaalanında
Etkili Đletişim Đçin Đngilizce Eğitim Projesi' kapsamında 60 polis memuru Đngilizce eğitimi
alacak. Tanıtım toplantısında açılış konuşması yapan Havaalanı Emniyet Şube Müdürü
Mustafa Kemal Keskin, "Kayseri Havaalanı Şube Müdürlüğümüz, 1992 tarihinde Bakanlar
Kurulu kararı ile kurulmuş, 1995 tarihinde Hava Hudut Kapısı haline getirilmiş, 2003
tarihinde ise ismi Erkilet Havaalanı olarak değiştirilmiştir. Vatandaşlarımıza verilen hizmetler
119 personel tarafından yürütülmektedir. Erkilet havaalanımız uluslararası trafiğe açık olması
sebebiyle tüm bölge illerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özellikle bölgenin turizm
potansiyelinden kaynaklı yabancı yolcu trafiği ile hac ve umre ziyaretleri sebebiyle çevre
illerimizin yolcu trafiğinde her geçen gün artış gözlenmektedir" diye konuştu.
Havaalanı istatistiklerine değinen Keskin, "2012 yılı ilk 11 ayında uçak trafiği toplam 10 bin
211 uçak olup gün başına 33 uçak düşmektedir. Yolcu trafiği olarak iç ve dış hat toplam 1
milyon 254 bin 89 yolcuya ulaşılmıştır. Yolcu sayısı bakımından günlük ortalama 3 bin 878
yolcudur. 2013 yılı ilk 11 ayında ise uçak trafiği toplam 12 bin 894 uçak olup, gün başına 40
uçak düşmektedir. Yolcu trafiği olarak iç ve dış hat toplam 1 milyon 522 bin 16 yolcuya
ulaşılmıştır. Yolcu sayısı bakımından günlük ortalama 4 bin 697 yolcudur. 2012 ve 2013
yılları uçak ve yolcu trafiği bakımından karşılaştırıldığında, uçak trafiği yönünden yüzde 26,
yolcu trafiği yönünden ise yüzde 21 artış kaydedilmiştir" şeklinde konuştu.
Düzenlenen Đngilizce eğitim projesine değinen Keskin, "Havaalanında etkili iletişim için
Đngilizce eğitimi adı altında hazırlanan projemiz 31 Ekim 2013 tarihinde Orta Anadolu
Kalkınma Ajansına sunulmuş, ilgili ajans tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde
teknik desteğe uygun görülmüştür. Eğitim programı 18 Aralık 2013 tarihi itibariyle
başlayacaktır. Erkilet Havaalanında görevli 60 personele yönelik iki grup halinde
sürdürülecek eğitim 14 gün sürecektir" dedi.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı ise, "Ajans olarak insana
yapılan yatırımın geri dönüş hızı en yüksek ve en karlı yatırım olduğuna inanmaktayız. Bu
çerçevede ajans tarafından yürütülen destek mekanizmalarından biri olan teknik destek
programlarına ayrıca önem vermekteyiz. Sağlanan teknik desteklerle bölgedeki kurum ve
kuruluşların insan kaynağı kapasitelerinin arttırılması yoluyla kurumlarca sağlanan
hizmetlerin kalitesinin arttırılmasını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda geçtiğimiz 2 yıllık süre
zarfında bölgemizde 50'ye yakın kurum ve kuruluşa talep ettikleri alanda eğitim ve
danışmanlık destekleri sağlanmış, kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunulmuştur. Söz
konusu eğitimlere 2 binden fazla kurum personeli katılmıştır" diye konuştu.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan'da, "Bu projenin hazırlanmasından dolayı bugün hepimiz
çok mutluyuz. Erkilet havaalanı güvenlik hizmetleri ile her zaman fark oluşturuyor. Bütün
arkadaşlar ellerinden gelen gayreti çok güzel yapıyor. Bu eğitimin hayırlı olmasını diliyorum"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4559.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Büyükşehir E-imzaya Geçiyor
Büyükşehir Belediyesi'nde e-imzaya geçiş süreci tamamlandı. 1 Ocak 2014'ten itibaren
elektronik imza uygulamasına geçiş yapılacak ve evraklar elektronik ortamda
imzalanacak.Elektronik imzanın altyapı çalışmalarını ve analizlerini tamamlayan...
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Büyükşehir Belediyesi'nde e-imzaya geçiş süreci tamamlandı. 1 Ocak 2014'ten itibaren
elektronik imza uygulamasına geçiş yapılacak ve evraklar elektronik ortamda imzalanacak.
Elektronik imzanın altyapı çalışmalarını ve analizlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 1
Ocak 2013 tarihinden itibaren belediye bünyesinde kullanılmakta olan bütün yazılımları tek
çatı altında toplayarak entegre vaziyette çalışır duruma getirdi.Haziran 2013'de başlayan eimzaya geçiş süreci ise bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerle devam etti. Bu kapsamda
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Erdem Akarçalı tarafından personele yönelik bir
seminer verildi. Đki günlük seminerle personel bilgilendirilerek e-imzaya geçiş için altyapı
çalışmaları tamamlandı. Seminerde elektronik imzanın ölçülebilir zaman ve para tasarrufu
sağlayacağı ve iş akışını düzenleyeceği vurgulandı. Ayrıca daha etkin ve güvenli bir ortamda
bilgi alışverişini mümkün kılacağı, kağıtla gerçekleşen tüm işlemlerde tasarruf sağlayacağı,
yönetim ve kurum içi iletişim giderlerini azaltacağı ve arşivlemede kolaylık sağlayacağı
üzerinde duruldu.Büyükşehir Belediyesi'nde elektronik imza uygulamasına 1 Ocak 2014
tarihinden itibaren geçilecek ve bu tarihten sonra Büyükşehir Belediyesi'nde evraklar
elektronik ortamda imzalanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4560.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

YUSUF KAPLAN ERÜ’DE KONUŞTU
Erciyes Üniversitesinin aktif kulüplerinden Ebedî Gençlik Kulübünün davetiyle Kayseri'ye
gelen Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, 16 Aralık pazartesi günü Erciyes Üniversitesi
Đlahiyat Fakültesinde ''Đslam Medeniyeti ve Postmodernizm'' konulu konferans verdi.
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Modernite ve Postmodernizm ağırlıklı geçen konferans Erciyes Üniversitesi öğrencileri
tarafından yoğun ilgi gördü. Esprileriyle salona renk katan Yusuf Kaplan, açık sözlülüğüyle
de
dikkat
çekti.
Konferansta
en
ilgi
çeken
sözler
şunlar
oldu:
“Medeniyet dendiğinde aklımıza gelen ilk şey batı uygarlığı ise, Đslam Medeniyetinin
varlığından bahsetmek akıl kârı değildir.
Bilmediğini(haddini) bilen, kendini bilir, kendini aşar, kendinden geçer.
Artık çağımızda modernizm kelimesinin karşılığı 'herşeydir'
Postmodernlik, zaman algısını tek bir zamana yayan bir olgudur. Tarihi ve geleceği
düşündürmez, günübirlik bir kalıba sokar insanı.
Osmanlı duraklamaya başladığında insanlık da durdu. Daha da düzelemedi.
Srilankanın dağ köyündeki bir özürlü çocuk, Tayyip Erdoğan’ın sıhhatini merak ediyorsa bu
büyük birşeydir. Đnsanlığın bizden beklentisi var. Dünya bize ''neredesiniz?'' diye soruyor,
nerede olduğumuzu iyi bilmeliyiz!”
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4561.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Forum Kayseri 2 Yaşında
Açıldığı günden bugüne kadar 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Forum Kayseri, ikinci yaşını
Brass Band kortej takımı, sürpriz hediye ve dev pastanın renklendirdiği etkinliklerle
kutluyor.Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve...
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Açıldığı günden bugüne kadar 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Forum Kayseri, ikinci yaşını
Brass Band kortej takımı, sürpriz hediye ve dev pastanın renklendirdiği etkinliklerle kutluyor.
Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri, ikinci yaşını
kutlamaya hazırlanıyor.
Đki yıl içinde 25 milyon ziyaretçisiyle kocaman bir aile olan Forum Kayseri, açılış tarihi olan
21 Aralık 2013 Cumartesi günü keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Đkinci yaşını
ziyaretçileriyle birlikte kutlayacak olan Forum Kayseri, Brass Band Kortej Takımı’nın keyifli
performansıyla ziyaretçilerine gün boyunca müzik ve eğlence dolu saatler yaşatırken keseceği
dev pasta ile özel günün hatırası olarak sürpriz hediye dağıtarak ikramlarda bulunacak.
Forum Kayseri, tüm Kayserilileri ikinci yaşını kutlayacağı coşku dolu etkinlikte buluşmaya
davet ediyor.
Forum Kayseri Hakkında
Türkiye’de alışveriş merkezleri, ofis ve konutu da içeren çok amaçlı projeler geliştirip,
yöneten Multi Development Türkiye tarafından hayata geçirilen Forum Kayseri, 21 Aralık
2011’de açılmıştır. 160 bin metrekare inşaat alanı ve 65 bin metrekare kiralanabilir alanıyla

Anadolu’daki en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Kayseri, 200’den fazla seçkin
markayı ziyaretçileriyle buluşturmaktadır.
Şehrin tam merkezinde yer alan alışveriş merkezi, Kayseri’nin yanı sıra Sivas, Yozgat, Niğde,
Kırşehir ve Nevşehir gibi çevre illerden de gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle
karşılaşmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4562.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Ülkücülerden Hdp'ye Tepki
Sarıkamış Şehitlerini anmak için Kartal Şehitliğine yürüyen ülkücüler, BDP Ağrı Milletvekili
Halil Aksoy'un Halkların Demokratik Partisi (HDP) Đl Başkanlığında olduğunu öğrenince
partinin Đl Başkanlığı önünde toplanarak HDP'yi...
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Sarıkamış Şehitlerini anmak için Kartal Şehitliğine yürüyen ülkücüler, BDP Ağrı Milletvekili
Halil Aksoy'un Halkların Demokratik Partisi (HDP) Đl Başkanlığında olduğunu öğrenince
partinin Đl Başkanlığı önünde toplanarak HDP'yi ve BDP'yi protesto etti.
Erciyes Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan ülkücü gençler, Sarıkamış Şehitlerini anmak için
Kartal Şehitliğine kadar yürüdü. Burada BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un HDP Đl
Başkanlığında olduğunu öğrenen grup, yürüyerek partinin il başkanlığı önünde toplandı.
Ülkücülerin sloganlarını duyan bazı partililer dışarı çıkarken, BDP Ağrı Milletvekili Halil
Aksoy ile birlikte bazı BDP'li milletvekillerinin tutuklu olmalarını protesto etmek amacıyla
basın açıklaması yapan HDP Đl Başkanı Tahsin Yılmaz, hiç kimsenin dışarı çıkmamasını,
kapıların kapatılmasını istedi.
Yaptığı açıklamaların ardından binadan çıkmak isteyen BDP Milletvekili Halil Aksoy ve
partilileri, dışarıda bekleyen ülkücü grup nedeniyle emniyet güçleri durdurdu. Bina girişinde
ve etrafında çevik kuvvet geniş önlem alırken, Milletvekili Aksoy ve partililer üçerli beşerli
gruplar halinde polis nezaretinde binadan çıkarılarak polis araçlarına bindirilip çevreden
uzaklaştırıldı.
Bu sırada ülkücü grup ve etrafta bekleyen vatandaşlar, il başkanlığından çıkan partilileri
protesto etti. Yaşanan gerginlik nedeniyle etraftaki bazı esnafın da kepenk kapattığı görüldü.
Gerginliğin yatışması üzerine bina önünde açıklamada bulunan BDP Ağrı Milletvekili Halil
Aksoy, "Biz kardeşleşmeliyiz. Bu tür gerginliklere ve saldırılara gerek yok. Bu tür
yöntemlerle ve anahtarlarla kapı sürekli zorlandı ama açılamadı. Artık bu tür yöntemlerden
vazgeçmeliyiz. Eğer beni öldürmek çözümse, ben şu meydana çıkayım ve beni öldürsünler.
Biz demokrasi için buradayız'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4563.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Başkan Büyükkılıç
Tesislerini Đnceledi

Gesi

Sosyal

Ve

Spor

Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi Bölgesi Fatih Mahallesinde yapımı devam eden sosyal ve
spor tesislerinde inceleme gezisinde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Gesi
Bölgesinde yer alan Sosyal ve Spor tesislerin zemin artı 1 kat üzerinden...
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Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi Bölgesi Fatih Mahallesinde yapımı devam eden sosyal ve
spor tesislerinde inceleme gezisinde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gesi Bölgesinde yer alan Sosyal ve Spor tesislerin zemin artı 1 kat üzerinden inşa edildiğini
ifade eden Başkan Büyükkılıç, sosyal ve spor tesislerin inşaatına 2013 yılı Nisan ayında
başlandığını 8 aylık bir çalışma ile hizmete hazır hale hale getirilerek tamamlandığını belirtti.
Gesi Bölgesi Fatih mahallesinin çok katlı binaları ve geniş bir arazide yer alması ile büyük bir
nüfusu barındırdığını burada ikamet eden vatandaşların isteği üzerine ilkbahar ayında sosyal
ve spor tesislerin temelinin atıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi:
“Gesi Bölgesi Fatih Mahallesinde yer alan Sosyal ve Spor tesisimiz 1000 m2 kapalı alanı
mevcuttur. Yapı zemin artı 1 kat üzerinden inşa edilmiştir. Đçerisinde aerobik salonu, sporcu
soyunma ve duş odaları, 3 ayrı meslek edindirme sınıfı,internet salonu idare odaları
bulunmaktadır. Ayrıca zemin katta fırın ve fırına ait depo bulunmaktadır. Tesis içerisinde bir
lojman tesisi bulunmaktadır. Bu tesisimiz ile bölgenin sosyal ve kültür yaşamına renk
katılacak ve büyük bir eksiklik giderilmiş olacaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4564.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kocasinan 1.9 Milyonluk Usta Đhalesi Yaptı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılında Fen Đşleri ve Makine Đkmal
Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde hizmet verecek, mesleğinde usta 59 personelin istihdamı için
ihale yaptıklarını söyledi.Kocasinan Belediyesi'nin çeşitli...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılında Fen Đşleri ve Makine Đkmal
Müdürlüğü'nün yaptığı işlerde hizmet verecek, mesleğinde usta 59 personelin istihdamı için
ihale yaptıklarını söyledi.
Kocasinan Belediyesi'nin çeşitli araçları ve özellikli hizmetleri olduğunun altını çizen Başkan
Bekir Yıldız, "2014 yılı için belediyemiz Fen Đşleri ve Makine Đkmal Müdürlüğünde
çalıştırılmak üzere 59 vasıflı personel alımı için ihale yaptık. Kepçe, greyder ve silindir gibi
bazı büyük araçlarımızı kullanmak üzere şoför ve operatör istihdam ediyoruz. Bu personelin
işgücünü kiralamak üzere ihalemizi gerçekleştirdik. Sunduğumuz hizmetin kalitesini, hızını,
zamanını olumlu şekilde etkileyecek ustalarımız 1 Ocak'ta yeniden göreve başlayacak" dedi.
Başkan Bekir Yıldız, 12 şoför, 40 operatör ve 7 işçinin kiralanması için düzenlenen yaklaşık
maliyeti 1,9 milyon liralık ihaleye 6 firmanın katıldığını belirterek, "2014 yılında sunulacak
hizmetlerde çalışacak bu usta şoför ve operatörler yıllardır biz de çalışıyor. Biz bu usta
personelin işgücünü kiralıyoruz. Yeni baştan işe almıyoruz" diye konuştu.
Kocasinan Belediyesi Đhale Komisyon Başkanı Mustafa Haspaylan, yaklaşık maliyeti 1
milyon 863 bin 65 lira olan ihaleye 6 firmanın katıldığını kaydetti. Haspaylan; ihaleye katılan
Kocasinan Đmar A.Ş., Arça, TAŞ-TEM, Piramit, Vatoz Grup ve Öznur Temizlik firmalarının
temsilcilerine ihale hakkında bilgiler verirken, " Firmalar 1,8 milyon lira ile 1,55 milyon lira
arasında değişen teklifler sundu. Biz dini ve milli bayramlar dahil olmak üzere toplam 14,5
gün fazla mesai vereceğiz. Personelin mutlaka ustalık belgesi ya da diploması olacak, herkese
hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4565.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Ülkü Ocaklarından Sarıkamış Şehitlerini Anma
Yürüyüşü
Kayseri Ülkü Ocakları, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yaptı.Erciyes Üniversitesinde
toplanan çok sayıda öğrenci Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yaptı. Kalabalık grup Kartal
şehitliğine kadar yürüdü. Kartal şehitliğinde...
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Kayseri Ülkü Ocakları, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yaptı.
Erciyes Üniversitesinde toplanan çok sayıda öğrenci Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü
yaptı. Kalabalık grup Kartal şehitliğine kadar yürüdü. Kartal şehitliğinde Kuran-ı Kerim
okunarak dua edildi. Yapılan duanın ardından kalabalık dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4566.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan:
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kocasinan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Faaliyet Raporu ile ilgili bilgiler vererek, "2013 yılında da toplam 11 milyon 468 bin 379 TL
yardımda bulunmuşuz. Ayrıca 1 milyon 387 bin 871 TL kömür yardımında...
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kocasinan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Faaliyet Raporu ile ilgili bilgiler vererek, "2013 yılında da toplam 11 milyon 468 bin 379 TL
yardımda bulunmuşuz. Ayrıca 1 milyon 387 bin 871 TL kömür yardımında bulunmuşuz. Bu 3
bin 600 ton kömür ediyor ve 2 bin 621 ailemize bu yardımlar yapıldı" dedi.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, "Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımız bütün
ilçelerde olduğu gibi Kocasinan ilçemizde de belli şekilde yardıma muhtaç, sosyal güvencesi
olmayan vatandaşlarımıza yardım elini uzatmaktadır. Bizim kendi kaynaklarımızla bugüne
kadar 2 milyon 900 bin TL civarında yardım yaptık. Vatandaşlarımıza ayni ve nakdi
yardımlar yaptık. Bunun yanında eşi vefat eden bayanlara, 65 yaş üstü özürlü yaşlılarımıza,
asker ailelerine yaptığımız yardımlar var. 2013 yılında da toplam 11 milyon 468 bin 379 TL
yardımda bulunmuşuz. Ayrıca 1 milyon 387 bin 871 TL kömür yardımında bulunmuşuz. Bu 3
bin 600 ton kömür ediyor ve 2 bin 621 ailemize bu yardımlar yapıldı" şeklinde konuştu.
Kaymakam Candan ayrıca farklı projelerinin de olduğuna değinerek, "Bunlardan birisi işte,
‘Yaşlılarımız Baştacımız’ projesi diye yaklaşık 82 ailemize hem sağlık hem gıda hem de
temizlikle ilgili olarak yardımlar yapılıyor. Bu aileler kimsesi olmayan vatandaşlarımız. Bu
vatandaşlarımızın evine giderek gıdasını temin etme, temizliğine yardım etme ve sağlık
sorunlarında yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bir proje oluyor. Aynı zamanda Đş-Kur'la
da yaptığımız görüşmede, hasta bakımı konusunda kurs alan insanlarımızla bu işleri
yapıyoruz. Yaşlılara hizmet ettiğimiz gibi bazı vatandaşlarımıza da iş kapısı sağlanmış olacak.
Ayrıca Kocasinan ilçemizde engelli olup da tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan kaç kişi var
diye bir tarama yaptırdık ve toplamda 8 akülü araç, 3 tekerlekli sandalye ve 1 tanede engelli
yatağa ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Önümüzdeki hafta bunları vatandaşlarımıza vereceğiz.
Bundan sonrası içinde inşallah daha güzel projelerimiz olacak diye düşünüyorum" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4567.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kaymek'le Sağlıklı Yaşam
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) bünyesindeki
Huzur Çınarı'nın eğitim seminerleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda
düzenlenen seminerde sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler verildi.Huzur...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) bünyesindeki
Huzur Çınarı'nın eğitim seminerleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda
düzenlenen seminerde sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler verildi.
Huzur Çınarı'nın, toplumun daha sağlıklı olması için düzenlediği seminerlerden birisi daha
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Seminere Diyetisyen Hümeyra Taşçıoğlu
katıldı. Kilo probleminin sadece kilo artışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden
Taşçıoğlu, "Sadece fazla kilo değil, vücuttaki yağ, kas ve su oranı çok önemli. Obezitenin
neden olduğu sağlık problemleri arasında şeker hastalığı, erken yaşlanma, hipertansiyon, safra
kesesi ve akciğer hastalıkları ile psikolojik rahatsızlıklar geliyor. Bel çevresi kilo ile ilgili
sağlık risklerini belirlemede önemli bir ölçüt. Bayanlarda 88, erkeklerde 102 cm'den fazla
olduğunda çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırıyor" dedi. Kadınlardaki yağ oranının
erkeklerden daha yüksek olduğunu belirten ve bu nedenle obeziteye yakalanma risklerinin
daha fazla olduğunu dile getiren Hümeyra Taşçıoğlu, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve
düzenli bir hayatın önemli olduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4568.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Polis Ve Askere ‘evlilik Öncesi Eğitimi’
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim
Programı kapsamında polis ve askerlere eğitim verildi.Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu
Seminer Salonu’nda düzenlenen programda, Aile ve Toplum Hizmetleri...
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Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim
Programı kapsamında polis ve askerlere eğitim verildi.
Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu Seminer Salonu’nda düzenlenen programda, Aile ve
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından evliliğin güçlü ve sağlıklı temeller üzerine
kurulmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında 350
polis adayı öğrenciye ve Đl Jandarma Komutanlığı’nda yaklaşık 300 askere eğitim verildi.
Düzenlenen programda, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyologu Selçuk Đrten tarafından,
evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler
oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş
edecekleri anlatıldı.
Programda, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel yönetim ve sivil
toplum kuruluşları temsilcilerinin görüşleri de alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4569.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri’de En Çok Đmalat Sektöründe Đşçi
Đstihdam Ediliyor
Đşkur Đl Müdürlüğü tarafından 2013 yılı Đş gücü Piyasası Analiz Raporu’na göre, Kayseri’de
en çok imalat sektöründe işçi istihdam edildiği ortaya çıktı.Yapılan araştırmada Kayseri’de
sektörlere göre çalışanların dağılımında...
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Đşkur Đl Müdürlüğü tarafından 2013 yılı Đş gücü Piyasası Analiz Raporu’na göre, Kayseri’de
en çok imalat sektöründe işçi istihdam edildiği ortaya çıktı.
Yapılan araştırmada Kayseri’de sektörlere göre çalışanların dağılımında yüzde 47.1’lik oran
ile imalat sektörü birinci sırada yer alırken, yüzde 13 ile inşaat sektörü ikinci, yüzde 12.9 ile
toptan ve perakende ticaret sektörü ise üçüncü sırada bulunuyor.
Araştırma raporlarına göre en az çalışanı bulunan sektörler yüzde 3’lük oran ile bilgi ve
iletişim ile gayrimenkul faaliyetleri oldu.
ÇALIŞANLARIN ĐÇĐNDE KADINLARIN PAYI YÜZDE 13.8
Çalışanların büyük çoğunluğunun erkek olarak belirlendiği araştırmada, çalışanların içinde
kadınların payı ise yüzde 13.8 olarak tespit edildi. Rapora göre, kadın çalışanların toplam
çalışanlar içindeki payı Türkiye ortalamasından düşük olmamakla birlikte, kadın çalışanların
görece ağırlık kazandıkları sektörler, Türkiye ile aynı eğilimi gösteriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4570.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Dolandırıcılara 3 Yıl Hapis
Kayseri'de, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılanan 4 şahıstan 2'si,
3 yıl hapis cezası 30 bin TL de para cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen
davada, tutuksuz sanıklar R.Ç. ile O.G. mahkemede...
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Kayseri'de, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılanan 4 şahıstan 2'si,
3 yıl hapis cezası 30 bin TL de para cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz sanıklar R.Ç. ile O.G. mahkemede
hazır bulunurken, D.A. ve M.A.'da davaya katılmadı. Dolandırıcılık ve resmi belgede
sahtecilik suçlamasıyla yargılanan şahıslardan R.Ç. ve O.G. 3 yıl hapis cezası, 30 bin TL de
para cezasına çarptırılırken, D.A. ve M.A. ise beraat etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4571.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Memorial Hastanesi’nden Doğuma Hazırlık
Kursu
Memorial Hastanesi, hamile kadınlara doğum kursu düzenleyecek.Hastaneden yapılan
açıklamada, hamilelik döneminde yaşanan sıkıntıları ve stresleri aza indirebilmek için kurs
düzenleneceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Keyifli,...
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Memorial Hastanesi, hamile kadınlara doğum kursu düzenleyecek.
Hastaneden yapılan açıklamada, hamilelik döneminde yaşanan sıkıntıları ve stresleri aza
indirebilmek için kurs düzenleneceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Keyifli, heyecanlı ve bir o kadar da stresli geçebilen hamilelik döneminin başındayken
merak ettiğiniz ve belki de biraz endişelendiğiniz konular olabilir. Memorial Doğuma
Hazırlık Kursu hamilelik ve doğum süreci boyunca ihtiyacınız olacak tüm bilgiler ve
uygulamalı derslerden oluşan programları ile anne ve baba adaylarının yanında. Gebelik,
doğum ve en sonunda kucağınıza alacağınız bebeğiniz. Bunlar anne baba adaylarının
hayatında çok özel bir dönemin başlangıcı anlamına gelir. Bilinçli bir hamilelik, konforlu bir
doğum ve loğusalık süreci yaşamınız için bebeğinizin bakımına dair pek çok sorunun yanıtını
bulabileceğiniz ‘Memorial Doğuma Hazırlık Kursu’ 21 Aralık Cumartesi günü başlayacak.”

Açıklamada ayrıca, “40 hafta süren hamilelik yolculuğunda, anne adaylarının bilinçli
hamilelik dönemi geçirmeleri için düzenlenen Memorial Doğuma Hazırlık Kursu, tüm anne
ve baba adaylarına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Bebek sahibi olacak çiftler
Memorial Kayseri Hastanesi uzman doktorlarından öğrenecekleri bilgiler ışığında bilinçli bir
hamilelik dönemi yaşıyor” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4572.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Saadet Partisi Adaylarını 3 Ocak'ta Tanıtacak
Saadet Partisi, 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerdeki adaylarını 3 Ocak 2014 Cuma
günü yapacağı 'Gençlik Şöleni' ile tanıtacak.Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanlığı'ndan alınan
bilgiye göre, 3 Ocak 2014 Cuma Günü Kadir Has Kongre...
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Saadet Partisi, 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerdeki adaylarını 3 Ocak 2014 Cuma
günü yapacağı 'Gençlik Şöleni' ile tanıtacak.
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 3 Ocak 2014 Cuma Günü Kadir
Has Kongre Merkezi'nde saat 18.30'da yapılacak Gençlik Şöleni ve Aday Tanıtım
Toplantısına, Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak da katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4573.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Yerli Üretim Forklıftler Dünyayı Taşıyacak
Kayseri'de bir firma, TÜBĐTAK desteğiyle kamyon ya da TIR dorsesine asılarak taşınabilen
forklift üretimine başladı. Kayseri'deki bu firmanın üretimiyle Türkiye, teleskobik mobil
forklift üreten 8'inci ülke oldu.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde...
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Kayseri'de bir firma, TÜBĐTAK desteğiyle kamyon ya da TIR dorsesine asılarak taşınabilen
forklift üretimine başladı. Kayseri'deki bu firmanın üretimiyle Türkiye, teleskobik mobil
forklift üreten 8'inci ülke oldu.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Avrasya Forklift Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Baykan, yerli üretim forkliftlerin, bu konuda dışa bağımlılığı ortadan kaldırması ve
bir nebze de olsa cari açığın kapanmasına katkı sağlaması açısından önemli olduğunu ve
bundan mutluluk duyduklarını dile getirerek, ''Ülkemizin ihtiyacı olan bu forklift, kendini
kamyon kasasına ya da TIR dorsesine asarak mobil taşınabilme özelliğine sahip. Her şeyden
önce de 3x3, yani 3 tekerden çekişli olması nedeniyle karda, çamurda, yağmurda, her türlü
arazi ve zemin şartlarında kullanılabilen bir makine. Biz bu ürüne, 2010 yılında TÜBĐTAK
desteğiyle başladık. 2010, 2011 ve 2012'de birer adet prototip yaptık. 2013 yılında da ürünün
ömür, saha ve yıpranma-yorulma testlerini tamamladık. Bu yılın 6'ncı ayından itibaren de
ayda 5 adet olmak üzere seri üretimine başladık'' dedi.
Şu anda yurt içi talepleri karşılamaya çalıştıklarını, Gürcistan'a 2 adet forklift sattıklarını, Đran
ve Irak'tan da talepler geldiğini bildiren Baykan, ''Đran ve Irak'ta oluşturduğumuz
distribütörlükler sayesinde, bu ülkelerden gelen talepleri karşılayacağız ve forklift
teslimatlarını yapacağız. Kendini kamyon ya da TIR dorsesine asarak taşınabilen forklifti
Avrupa'da 4 ülke ile Đrlanda, Kanada ve Amerika üretiyor. Biz de Türkiye olarak bu forklifti
üreten 8'inci ülkeyiz. Biz de firma olarak Mazaka markasıyla dünyada üretim yapan 8'inci
markayız. Ayrıca yurt dışındaki fiyatlarıyla bizim yerli üretimimiz arasında yüzde 50 fiyat
farkı var. Bizim ürünümüz daha ucuz'' diye konuştu.
Baykan, 'teleskobik mobil forklift' olarak da isimlendirilen forklift üretimi konusunda
branşlaşmak istediklerini ifade ederek, ''Türkiye içindeki ihtiyacı karşılamakla birlikte Rusya,
Türk Cumhuriyetleri, Đran, Irak, Arap ve Afrika ülkelerine ihracat yapmak öncelikli
hedeflerimiz arasında yer alıyor'' ifadelerini kullandı.
Firmanın Genel Müdürü Zekeriya Baykan da forklitin, üretiminde kullandıkları hidrolik
üniteler sayesinde en zor şartlarda çalışma özelliğine sahip olduğunu vurguladı. Zekeriya
Baykan, ''Aslında bu forklift, bütün sektörlerin ihtiyacı olan bir makine ama çok fazla
tanınmadığı için insanların farklı arayışlara girdiklerini görüyoruz. Makinemizi hazır çim,
kereste ve bim sektörü çok rahat kullanabilir. Ayrıca Avrupa ve Amerika'da bu forkliftler
çiftliklerde de çokça kullanılıyor'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4574.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

HAK ETTĐN BUNU ERDOĞAN
Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, gündeme bomba gibi düşen rüşvet ve yolsuzluk
operasyonlarıyla ilgili çarpıcı bir analiz kaleme aldı. Đşte Tan'ın o analizi:
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Bu operasyon niye yapılıyor diye merak ediliyor. “Amaç ne? Ve şimdi ne olacak” deniliyor.

Türkiye hareketli yaşamaya alışık bir ülke. Gündemde sıcak gelişmeler olmazsa
kuşkulanıyoruz. Bir gariplik olduğunu düşünmeye başlıyoruz.
Düşünün bir. Derin Devleti devirmişsiniz. Askeri vesayeti bitirmişsiniz. Terörü
sonlandırmışsınız. Devleti bağımsızlaştırmışsınız. ABD güdümünden çıkmışsınız. ĐMF’ye
borcunuzu kapatıp “Güle güle” demişsiniz. Hatta ĐMF’ye 5 milyar Dolar borç veren bir devlet
olmuşsunuz. Ortadoğu’nun dokunulmaz çakalı Tel Aviv’e “Fışşşt” diyorsunuz. Küresel
kabadayıların liderlik ettiği BM, NATO, AB gibi küresel örgütleri açıktan hedef almaya
başlamışsınız. Halkınızla barışmışsınız. Komşularınızı korumaya ve gözetmeye başlamışsınız.
Dünyadaki kardeş halkların özgürleşmesi için öncü ve destek oluyorsunuz. Dünyadaki
mazlumların umudu, Müslümanların çaresi konumuna erişmişsiniz. Dünya ekonomileri
sürekli gerilerken sizin ekonominiz devamlı büyüyor. Hazineniz para dolu.
Kanal Đstanbul gibi, en büyük hava alanı gibi, Boğaz’a 3. Köprü gibi dünyayı hayrete düşüren
projeleri birkaç sene içinde hayata geçireceğinizi ilan ediyorsunuz. Irak’ın petrollerini
Türkiye’ye, Azerbaycan’ın enerjisini Avrupa’ya akıtacaksınız. “21. Yüzyıl Türkiye’nin asrı”
olacak diyorsunuz.
Daha sayalım mı? Gerek var mı?
Bu kadar büyük hatalar üst üste yapılır mı? Üstelik hiçbir seçimde de yenilmiyorsunuz.
Önümüzdeki 3 seçimde de yenilecek gibi görünmüyorsunuz. Daha ne olsun? Bunları
yaparsanız size bunların hesabı sorulmaz mı?
“Ey Tayyip Erdoğan sen bunu hak ettin. Cezalandırılacaksın. Hesap vereceksin!”
Eyy millet..
Kirli, karanlık, çirkin, adi, aşağılık bir karalama ve itibarsızlaştırma siyaseti yürütülüyor.
Sadece Erdoğan’a ve hükümete yapılmıyor. Bir gazetecinin “13 yaşındaki kız çocuğuna
tecavüz ettiği” iftirası yazıldı. Başka bir yazarın montaj porno görüntüleri yayınlandı. Bir
başka yazarın 17 yaşındaki başörtülü kızının kafası çıplak bir porno yıldızının vücudu üzerine
montajlanarak basına servis edildi.
Eli kanlı katil Derin Devlete, ABD-NATO güdümlü gizli Üst Yapı’ya, eski MĐT’e hesap
sorulmadan yeni göreve gelmiş müsteşar Hakan Fidan’a operasyon yapıldı. 28 Şubat
darbecilerinin çaldığı 57 milyar doların hesabı sorulmadan Đsrail’i ve ABD’yi rahatsız eden ve
bu ülkenin menfaati için riskli işler yapan, emperyalist güçlerin hesabını bozan Halk Bank’a
hesap sorulmaya başlandı.
Dünyadaki en büyük Đslam alimlerinden biri olan Abdülkadir Molla göz göre göre idam
edilirken susmaktan başka bir tepki vermeyenler, bu idama itiraz eden Erdoğan’a operasyon
çekiyorlar. Mısır'da darbe yapan Sisi’ye firavun diyemeyen hatta telefon açıp tebrik edenler,
Esma’nın katline susanlar, Đhvan'ın çocuklarını öldürenlere buğz edemeyenler dürüstlük ve
hakperestlik taslıyorlar.Son operasyona gelelim. Operasyonda adı geçen kişiler ve konular
bazı şube müdürleri tarafından sıralı amirlerine bilgi vermeden hareket ettiler. Amirlerine
güvenmediler. Ama diğer şube müdürü arkadaşlarına güvendiler. O şube müdürü de kendi
amirine bilgi vermedi. Ve ilgili polis amirleri bu operasyonu herkesle birlikte medyadan
öğrendiler. Bu operasyon kim adına, kime karşı yapılıyor?
Birbirinden alakasız 3 ayrı soruşturma neden aynı torbaya konuldu? 3 soruşturmanın
operasyonu aynı anda başlatılarak topluma nasıl bir mesaj verilmek istendi? Neler kamufle
edilmek isteniyor?
Kimse bizim bu operasyonun bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmamızı
beklemesin. Gırtlağına kadar yolsuzluk, yanlışlık ve günaha batmış olanların memleketi
kurtaracağına inanmamızı düşünmesin.Bu yapılan, bal gibi bir psikolojik savaştır. Toplumun
aklıyla ve zekasıyla alay etmektir. Bu ülkenin hafızasıyla dalga geçmektir.Bütün iddialar
onuna kadar elbette araştırılmalı. Hükümet ve yargı bu konuda açık ve şeffaf olmalı. Rüşvet,
yolsuzluk yanlışlık yapan varsa hesabını vermeli.

Ama görevini, konumunu, yetkisini kötüye kullanarak, birileri adına ve millet aleyhine, devlet
aleyhine örgütlenenler varsa bunlar da ortaya çıkarılmalı, deşifre edilmeli ve tasfiye edilmeli.
Bir kirli yapıdan kurtulurken yeni bir kirli yapıya bu milletin bu devletin, bu ülkenin
tahammülü olamaz artık.
Artık yeter, yeter, yeter..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4575.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Yolsuzluk operasyonu Kayseri'ye de sıçrıyor
Đstanbul Merkezli Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrası Đstanbul Emniyeti'nde başlayan
görevden almalar tüm yurda yayılıyor. Kayseri başta olmak üzere 20 ilin emniyetinde de
görev değişikliği yapılacağı öğrenildi.

19 Aralık 2013 Perşembe 11:20
Đstanbul'da sabah saatlerinde 5 polis müdürünün görevden alınmasının ardından, dün akşam
11 polis müdürü daha görevden alındı. Đstanbul Merkezli Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu
sonrası Đstanbul Emniyeti'nde başlayan görevden almalar tüm yurda yayılıyor.Bursa, Kayseri,
Trabzon, Kocaeli başta olmak üzere 20 ilin emniyetinde de görev değişikliği yapılacağı
öğrenildi. Bu illerde emniyet müdürlüklerindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
birimlerinin müdürlerinin değiştirileceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4576.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

25 Kilo Eroin Ve 56 Kilo Metamfetamin Ele
Geçirildi
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen operasyonda 25 gram Eroin ve 56 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi
gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de...
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Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen operasyonda 25 gram Eroin ve 56 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından soka satıcılarına karşı yapılan operasyonda, Đran uyruklu R.Ş. ile M.A.M.
yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan zanlıların gösterdiği yerlerde yapılan aramalarda, 2 adet ecstacy, 25.5 gram eroin
ve 56.10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak S.V. isimli zanlının yakalanması için çalışmalara başlandığını,
A.A. isimli zanlının ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğünü
bildirdi.
Yetkililer, gözaltına alınan R.Ş. ve M.A.M isimli zanlıların ise haklarında yapılan soruşturma
sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduğunu kaydetti.
>>ĐHA>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4577.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

50 Yaşından Sonra DĐKKAT!
Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Yurci, "Đleri yaşta,
geç yaşa oranla 10 kat artış gösteren kolon kanseri, toplumda en sık görülen kanser türleri
arasında yer alıyor. Hastalık sıklıkla beslenme alışkanlıkları...
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Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Yurci, "Đleri yaşta,
geç yaşa oranla 10 kat artış gösteren kolon kanseri, toplumda en sık görülen kanser türleri
arasında yer alıyor. Hastalık sıklıkla beslenme alışkanlıkları ve polipler nedeniyle ortaya
çıkıyor" dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Yurci, kolon
kanseri ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Alper Yurci, "Kolon kanserinin
oluşumunda; aşırı yağlı, kırmızı et ağırlıklı beslenme, şişmanlık, sigara ve alkol tüketiminin
yanı sıra polipler de etkilidir. Kişinin ailesinde ve birinci derecede akrabalarında kanser
öyküsünün bulunması ise hastalığın ortaya çıkışını ciddi oranda etkilemektedir. Ailesinde
kolon kanseri olan kişilerin, yakınında kaç yaşında kolon kanseri tespit edilmiş ise bundan 10
yıl önce kolonoskopi yaptırmaya başlaması gerekmektedir. Ailesinde kolon kanseri hikayesi
olmayan veya herhangi bir şikayeti olmayan tamamen sağlıklı kişiler ise 50 yaşından itibaren
en az bir kere kolonoskopi yaptırmalıdır. Tarama kolonoskopileri sırasında kalın bağırsakta
polip görüldüğünde kanserleşmeden alınarak hastalığın önlenmesi mümkün olmaktadır.
Kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri hikayesi bulunması da bu kişilerde kolon kanseri
riskini artırmaktadır. Meme ve yumurtalık kanseri olan kişilerde de 50 yaşını beklemeden
kolon kanseri açısından tarama yapılması önerilmektedir" diye konuştu.

Doç. Dr. Alper Yurci, şu şekilde konuştu:
"Kalın bağırsak kanseri, çoğunlukla erken dönemde belirti vermez. Kanser ancak ilerleyip
bağırsakta tıkanmaya ve daralmaya yol açtığı ya da çevre dokulara yayıldığında; dışkıda şekil
bozuklukları ve kan görülmesi, bağırsak alışkanlıklarının değişmesi, ishal ve kabızlık
şikayetlerinin artması gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bağırsakların yeterince
boşalamaması hissi, dışkılama güçlüğü veya ağrılı dışkılama da kolon kanserini işaret eden
çok önemli belirtiler arasındadır. Demir eksikliği ve kansızlık durumlarında da hastanın kolon
kanseri yönünden mutlaka tarama yaptırmalıdır. Sebebi anlaşılamayan kilo kayıpları,
yorgunluk ve halsizlik gibi sorunların ilerleyici bir hale dönüşmesi kolon kanseri belirtisi
olabilir.
Kalın bağırsak kanseri, tarama programları içinde yer alan bir kanser türüdür. Kanserden
korumak ya da hastalığı erken evrede saptamanın en etkili yolu düzenli olarak yaptırılan
endoskopik incelemelerdir. Bunların başında ise kolonoskopi gelmektedir. Kolonoskopi, hem
mevcut bir tümörü erken evrede belirleme hem de kansere yol açabilecek polip ve benzeri
sorunları daha kanserleşmeden tespit edip kişiyi kanser gelişiminden koruyabilecek özellikte
bir işlemdir. 50 yaşın üzerindeki her bireyin risk durumlarına, kişisel sağlık hikayelerine, aile
öykülerine göre 2-5 yıllık aralıklarla kolonoskopik incelemeden geçmeleri önerilmektedir.
Kolonoskopinin hazırlığı ve uygulaması günümüzde hasta için çok daha kolay ve konforlu
hale gelmiştir. Yeni kolonoskoplar son derece kolay uygulanıp hastaya rahatsızlık vermeden
istenilen sonuçlar alınmaktadır.
Kilo almamaya özen gösterilmelidir. Obezite ile kolon kanseri riskinin arttığı gösterilmiştir.
Sigara içilmemelidir. Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Kızartmalardan, barbekü edilmiş ve
özellikle yanmış etlerden, her türlü yanmış yiyeceklerden ve yağlı gıdalardan uzak
durulmalıdır. Posadan zengin ve lifli yiyecekler, bol sebze ve meyve ile beslenmelidir.
Bakliyatın ve tam tahılları besinlerin ve domatesin de kolon kanserinden koruyucu özellikleri
olduğu bilinmektedir. Selenyum, D vitamini ve doğal antioksidanlardan (yeşil çay, likopen
vs.) yararlanmak gerekir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4578.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayserili Okçu Furkan Dernekli Türkiye
Şampiyonu Oldu
Okçuluk Federasyonunun 2013 yılı Faaliyet Programında yer alan ve 14-15 Aralık
tarihlerinde Đzmir’de düzenlenen ‘Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası’nda
Kayserili okçu Furkan Dernekli Türkiye Şampiyonu oldu.Yarışmalara 10 sporcu...
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Okçuluk Federasyonunun 2013 yılı Faaliyet Programında yer alan ve 14-15 Aralık
tarihlerinde Đzmir’de düzenlenen ‘Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası’nda
Kayserili okçu Furkan Dernekli Türkiye Şampiyonu oldu.
Yarışmalara 10 sporcu ve 1 antrenör ile katılan Kayseri okçuluk takımı büyük bir başarıya
imza attı. Makaralı Genç Erkekler Kategorisinde yarışan Milli sporcu Furkan Dernekli,
kategorisinde bulunan 70 sporcu içerisinde sıralama atışlarını 13 sırada bitirmesine karşın
eleme atışlarında gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu.
Ayrıca Ecem Cansu Coşkun, Şevval Kahraman ve Gizem Elmaağaçlı’dan oluşan Makaralı
Genç Bayan takımı da Türkiye ikincisi olmayı başardı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Murat Eskici konuşmasında "Okçuluk branşında
önemli seviye kat eden ve her platformda üstün başarılara imza atan sporcularımızı ve
antrenörleri Ramazan Açıkgöz hocamızı tebrik ediyor, ekibimize Fransa da yapılacak Dünya
Şampiyonasın da başarılar diliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4579.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Bir Babanın Çaresizliği
Kahramanmaraş’ta bir oğlunun töre yüzünden öldürüldüğünü ileri süren 43 yaşındaki baba
Mehmet Özden, 7 ay önce kansere yakalanan oğlunun hayata tutunması için yardım
beklediğini söyledi.Kayseri'de 23 yaşındaki oğlu Mehmet’in...
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Kahramanmaraş’ta bir oğlunun töre yüzünden öldürüldüğünü ileri süren 43 yaşındaki baba
Mehmet Özden, 7 ay önce kansere yakalanan oğlunun hayata tutunması için yardım
beklediğini söyledi.
Kayseri'de 23 yaşındaki oğlu Mehmet’in 7 ay önce kansere yakalandığını söyleyen Mehmet
Özden, “Oğlumu çeşitli hastanelere götürdüm. Kanser olduğunu söylediler ama ne tür bir
kanser olduğu tespit edilemedi” diye konuştu.
Şanlıurfa’dan aşık olduğu kızı kaçıran büyük oğlu Uygun Özden’in 2011 yılında düğün
dönüşü kızın akrabaları tarafından vurularak öldürüldüğünü söyleyen baba Mehmet Özden,
“Şu anda benim elimdeki tek oğlum da kansere yakalandı. Kayseri Erciyes Üniversitesi
onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Durumu çok kötü. Ben Cumhurbaşkanımızdan,
Başbakanımızdan ve hayırseverlerden bir yardım eli bekliyorum. Ben tükendim. Elimde
param pulum kalmadı. Bu dünyadaki tek varlığım olan oğlumun kurtarılması için yardım eli
bekliyorum. Ne olur hayır sahipleri bana bir yardım eli uzatsın” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4580.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

VE BEKLENEN OLDU
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü’nün
görev yeri değiştirildi.Türkiye’de Bursa, Trabzon, Kayseri ve Kocaeli’nde Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlerinin görev...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü’nün
görev yeri değiştirildi.
Türkiye’de Bursa, Trabzon, Kayseri ve Kocaeli’nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlerinin görev yeri değiştirildi. Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yapan Burhan Turan, Muhabere ve Haberleşme
Bürosu'nda görevlendirilirken, Hacılar Đlçe Emniyet Müdürü Atilla Akalp ise Kaçakçılık ve
Organize Suçlar Şube Müdürü oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4581.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Başkan Büyükkılıç, Ağırnas Halkı Ve Esnafı Đle
Sohbet Etti
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Beldesini ziyaret ederek yörenin
tarihi ve Ağırnas evleri hakkında vatandaşlar ve esnaf ile sohbet etti.Osmanlı mimari sanatını
zirveye ulaştıran ve dünya mirasları arasına eserlerinin...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Beldesini ziyaret ederek yörenin
tarihi ve Ağırnas evleri hakkında vatandaşlar ve esnaf ile sohbet etti.

Osmanlı mimari sanatını zirveye ulaştıran ve dünya mirasları arasına eserlerinin büyük bir
ihtişam sergileyen Mimar Sinan Ağırnas’da doğduğunu hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, bu bakımdan Ağırnas’ın sadece Melikgazi’nin, Kayseri’in değil tüm dünyanın
değer verdiği, önemsediği ve korumaya aldığı bir bölge olduğunu söyledi.
Ağırnas Beldesine yaptığı ziyarette Belediye Başkanı Đsmail Mete ile birlikte kahvehane de
bölge halkı ile çay içen ve sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Ağırnas’ın tarihi yapısı,
Mimarsinan ile özdeşleşen kimliğinin yine ön planda olacağını ve buranın açık alan tarihi
müze şehir haline getirileceğini kaydetti.
30 Mart 2014 tarihinden itibaren Ağırnas Beldesi’nin Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde yer
alacağını ve Belediye hizmetlerini bundan sonra Melikgazi Belediyesince sunulacağını ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç ”Ağırnas Bölgemiz Melikgazi için çok önemlidir. Çünkü
burası bir dünya markasıdır. Koca Mimar Sinan doğduğu ev buradadır. Ağırnas tarihi evleri
ile adeta açık alan müze gibidir. 2014 yılından itibaren Mimar Sinan Melikgazi koruması ve
tanıtımında olacaktır. Bu bölgenin çevre ve tarihi yapısı ile Büyükşehir belediyesi ile birlikte
değerlendirilecek tarihi gezi alanı olarak değerlendirilecektir. Ağırnas’a en kısa sürede sosyal
ve spor tesis yapılacak olup, Ağırnas Taş işçiği meslek edindirme kurslarında ders olarak
öğretilecektir. Taş işçiliği ustaları yine büyük eserlere imzaları atabileceklerdir”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4582.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayserigaz Doğalgaz Kullanıcılarını
Bilgilendiriyor
Kayserigaz doğalgaz kullanıcılarını bilgilendiriyor.Kayserigaz ilerleyen günlerde başlayacak
olan periyodik kontrollere hazırlanıyor. Yapılan kontrol ve denetimlerin sonunda, Kayserigaz
doğalgaz kullanıcılarının sağlıklı ve verimli bir doğalgaz...
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Kayserigaz doğalgaz kullanıcılarını bilgilendiriyor.
Kayserigaz ilerleyen günlerde başlayacak olan periyodik kontrollere hazırlanıyor. Yapılan
kontrol ve denetimlerin sonunda, Kayserigaz doğalgaz kullanıcılarının sağlıklı ve verimli bir
doğalgaz kullanmasını sağlamayı ve bilinçli bir doğalgaz tüketicisi oluşturmayı hedeflerken,
yapılacak tetkikleri de özetle anlatıyor. Kontrollere başlanmadan önce daire sahiplerine
yapılacak kontrol zamanı ve konusunda bilgilendirme yazıları gönderileceğini, kontrollerde
hayati tehlike arz eden durum tespit edildiğinde gaz kullanımının durdurulacağı vurgulanıyor.
Devam eden süreçte, tespit edilen eksikliğin giderilmesi için daire sahibi yetkili firmalara
yönlendirilerek hatanın giderilmesi sağlanacak ve tekrar daire kontrole gidilerek dairenin gaz
kullanımına olanak verilecek.

Hayati tehlike arz etmeyen, doğalgaz tesisatı ile ilgisi olmayan diğer arızalar tespit edildiğinde
daire sahibine süre verilerek arızanın giderilmesi için yetkili firmalara yönlendirme yapılacak
bu arada daire gaz kullanımına devam edecek ve süre sonunda tekrar kontrole gidilerek
eksikliğin kontrolü yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4583.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

‘Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişinin 94.
Yıldönümü’
Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 94. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında
Atatürk Evi’nde Özel Erciyes Kurumları öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.Atatürk’ün
Kayseri’ye gelişinin 94. yıldönümü Kayseri’de...
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Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 94. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında
Atatürk Evi’nde Özel Erciyes Kurumları öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.
Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 94. yıldönümü Kayseri’de coşku ile kutlandı. Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen programın ardından Atatürk Evi’ne geçen protokol, burada Özel
Erciyes Kurumları ilkokul öğrencilerinin düzenlediği halk oyunlarını izledi. Özel Erciyes
Kurumları öğrencileri burada, Atatürk’e yazdıkları mektupları ay yıldızlı uçan balonlara
bağlayarak gökyüzüne bıraktı. Atatürk Evi’nde düzenlenen programda, ressam Hasan
Gürpınar Atatürk’ün resmini çizdi.
Programda, Atatürk Evi’nde Özel Erciyes Kurumları'nda eğitim alan ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi de açıldı. Sergiyi gezen protokol, öğrencilerle sohbet
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4584.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

“Güneydoğu, Başka Bir Ülkenin Adıyla
Anılıyor. Bu Çok Rahatsız Edici”
Yeni Ufuklar Dernek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, dernek kapsamında ödül töreni
düzenleyeceklerini bildirdiği basın toplantısında, yolsuzluk operasyonu ve Güney Doğu
Anadolu Bölgesi’ne dair açıklamalarda bulundu.
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Yeni Ufuklar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği’nin 2013 yılı ödülleri
sahiplerini buluyor.
Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, dernek merkezinde
düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılında yaptıkları çalışmalarla ödül almaya layık
görülenlerin belirlendiğini ve 20 Aralık 2013 Cuma günü (bugün) Elit Düğün Salonu’nda
düzenleyecekleri törenle de ödüllerin sahiplerine verileceğini bildirdi.
ORHUN ABĐDELERĐNĐN BULUNAN BĐR BENZERĐ SUNULACAK
Prof. Dr. Argunşah, Moğolistan’daki Orhun Abideleri’nin bir benzerini bulan ekibin
başındaki Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ın görsel bir sunum yapacağı törende, Bilim, Kültür ve
Yardımsever kategorilerinde ödüllerin verileceğini de kaydetti.
Prof. Dr Mustafa Argunşah, Yeni Ufuklar Derneği’nin 11 yıl önce kurulduğunu ve kuruluş
amacına uygun çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ‘’Şu anda Kayseri olarak biz 200
öğrencimize burs veriyoruz. Đstanbul’la birlikte 500 öğrencimize burs sağlıyoruz. Bunun
yanında, kısa bir süre sonra öğrenci yurdumuzu da gençlerimizin hizmetine sunacağız’’ dedi.
“TEMĐZ TOPLUM ĐSTĐYORUZ”
Türkiye gündemini de değerlendiren Prof. Dr. Argunşah, Đstanbul’da başlayan yolsuzluk ve
rüşvet operasyonuyla ilgili olarak, ‘’Bu soruşturmanın, ucu nereye kadar gidiyorsa,
gidilmesini, suçlular varsa hukuka uygun bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Biz siyasi
bir parti değiliz ancak bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizde yaşayan 76 milyonun
haklarını savunmak ve korumak adına bunları da dile getirmemiz gerekir. Biz temiz bir
toplum, temiz bir siyaset istiyoruz. Bu nedenle hukuk kuralları içerisinde bu soruşturmanın
tamamlanmasını ve suçlular varsa ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz’’ diye konuştu.
“GÜNEYDOĞU, BAŞKA BĐR ÜLKENĐN ADIYLA ANILIYOR. BU ÇOK RAHATSIZ
EDĐCĐ”
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’yle ilgili de son zamanlarda bir takım sorunlar
yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Argunşah, ‘’Son zamanlarda Güneydoğu Anadolu
Bölgemiz, başka bir ülkenin adıyla anılır oldu. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Devlet ve hükümet
yetkililerimizin bu duruma bir an önce dur demesi ve bir çözüm üretmesi gerekir’’ şeklinde
konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4585.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Esenyurt Sosyal Ve Spor Tesisi Hizmete Hazır
Esenyurt Mahallesinin 2000’li yıllarda yapılan plan değişikliği ile çok katlı bina yapımına izin
verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mahallenin bir
taraftan tek veya iki katlı evlerin yıkılarak çok...
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Esenyurt Mahallesinin 2000’li yıllarda yapılan plan değişikliği ile çok katlı bina yapımına izin
verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mahallenin bir
taraftan tek veya iki katlı evlerin yıkılarak çok katlı yapılanması veya yeni arsalara çok katlı
yapıların yapılması ile bölge nüfusunun artığını bildirdi.
Esenyurt Mahallesinde artan nüfus ile halkın ihtiyaçlarını da değiştiğini ve bölgeye kapalı
semt pazaryeri inşa edildiğini çok amaçlı ve büyük ölçekli park yapılarak hizmete
sunulduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, mahallenin son on yıl içerisinde hem alan
olarak büyüdüğünü hem de artan nüfusun ihtiyaçları karşılamak üzere plan değişiklikleri
yaptıklarını belirtti.
Büyüyen ve gelişen mahallenin ihtiyaçlarında da haklı olarak farklılıklar oluştuğunu ve bu
neden ile spor, dinlenme, sosyal çalışma, park gibi bir çok etkinliği bir arada sunan Sosyal ve
Spor tesisi inşa ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları söyledi:
“Esenyurt Mahallesinde kapalı semt pazaryeri ile büyük ölçekli Hangar Parkını inşa ettik.
Şimdi ise bu parkın devamı niteliğinde Sosyal ve Spor Tesisi yaparak hizmette bütünlük
sağladık. Sosyal ve Spor tesisi 500 m2 zemin üzerinde 3 katlı olup toplam inşaat alanı 1500
m2’dir. Đnternet Salonu, Bahar Evi ve Derslikler zemin katta yer almaktadır. Đdare Odaları,
Meslek Edindirme Derslikleri, aerobik Salonu, wc ve duş alanları ise birinci kattadır. Son
katta ise çok amaçlı toplantı ve nikâh salonu mevcuttur. Tesisin çevresinde ise çocuk oyun
alanı, kamelyalar, oturma grupların yer aldığı 8000 m2 park inşa edilmiştir. Bu çok amaçlı ve
büyük ölçekli Sosyal ve Spor Tesisimiz yapılacak tören ile hizmete açılacaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4586.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Şehit Yakınları Ve Gaziler Hdp Binasına
Yürüdü
Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi, Halkların
Demokratik Partisi'nin (HDP) Kayseri'de teşkilat açmasını protesto etti.Halkların Demokratik
Partisi (HDP) binası önüne kadar yürüyen Türkiye Harp Malulu...
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Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi, Halkların
Demokratik Partisi'nin (HDP) Kayseri'de teşkilat açmasını protesto etti.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) binası önüne kadar yürüyen Türkiye Harp Malulu
Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi, HDP önünde basın açıklaması
yaptı. Yapılan açıklamada konuşan Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler
Derneği Kayseri Şubesi Ali Yavuz, "Biz şehit aileleri ve gaziler olarak bu vatana karşılıksız
biz bedel ödedik ve bedel ödemeye de her zaman hazırız çünkü bizim bu vatandan başka bir
vatanımız yok. Bu bayraktan başka bayrağımız da yok çünkü bu bayrak rengini şehitlerimizin
kanından almış ve üzerindeki ay yıldız bağımsızlığımızı simgelemektedir. Biz bu
bayrağımızın gölgesi altında rahat yaşayabiliyorsak şehitlerin ve gazilerin hizmetinden
dolayıdır. Maalesef Türkiye'mizin her zaman huzurunu kaçırmaya çalışan malum partinin
sözcüleri ve milletvekilleri Kayseri'mizin huzurunu kaçırmak için il teşkilatlarını açmışlardır.
Biz şehit aileleri ve gaziler olarak üzüntülüyüz. Bir toplumun hakkını savunmak adı altında
eylemler yapıyorlar" diye konuştu.
"Bizim sorunumuz Türkiye’nin huzurunu kaçıranlarla" diyen Yavuz, "Bu kişilere karşı
Türkiye Cumhuriyeti olarak dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Biz bölücüleri aramızda
görmek istemiyoruz. Huzurlu olan Kayseri'mizin huzurunu da kaçırmalarını istemiyoruz.
Yetkililere sesleniyoruz, bir an önce bunların büroları mı kapanacak, gereken neyse yapsınlar.
Bizlerin sabrını fazla zorlamasınlar" şeklinde konuştu.
21 yıl önce şehit olan Ahmet Đnci'nin annesi Rafet Đnci de yürüyüşe katılanlar arasındaydı.
Yapılan yürüyüşün ardından konuşan Đnci, "Bu şehit yakınlarını unuttular. Biz Allah’a havale
ettik. Allah bildiği gibi görsün" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4588.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri’yi Rahatlatan Operasyon
Kayseri’de 3 ay içinde 6 mahallede ve 17 ayrı otodan hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi
yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği...
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Kayseri’de 3 ay içinde 6 mahallede ve 17 ayrı otodan hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi
yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık
Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay içinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak
operasyon düzenlendiği öğrenildi.
Đldem, Gesi, Gökkent, Germir, Hunat, Fatih mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına
karıştıkları belirlenen V.B.(32), A.D.(32) ile M.Ö.(33) Niğde’ye gitmek üzereyken
yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların, işyerlerinden ve 17 ayrı otodan cep telefonu ve elektronik eşya çaldıkları
belirlendi.
Zanlılar, haklarında yapılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4589.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Đlk Umre Kafilesi Yola Çıktı
Kayseri’de 2013-2014 umre sezonunun ilk kafilesi yola çıktı.2013-2014 umre sezonunun ilk
kafilesi Kayseri Havaalanı’ndan yola çıktı. Kafile hakkında bilgiler veren Đl Müftüsü Ali
Maraşlıgil, kafilede Kayseri’den 90 kişinin olduğunu söyledi....
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Kayseri’de 2013-2014 umre sezonunun ilk kafilesi yola çıktı.

2013-2014 umre sezonunun ilk kafilesi Kayseri Havaalanı’ndan yola çıktı. Kafile hakkında
bilgiler veren Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, kafilede Kayseri’den 90 kişinin olduğunu söyledi.
Maraşlıgil, “Şuanda Kayserimizden ilk umre kafilesini gönderiyoruz. Bu insanlar Allah’ın
davetlileridir. Şuanda Allah’ın davetlilerini uğurlamanın duygusunu yaşıyoruz. Kayseri’de
umre için 90 kişi gidiyor. Bu sayı Đstanbul’a vardıklarında 190 kişiye ulaşacaktır. Kayseri’den
vaiz, 2 tane din görevlisi ve 1 tane irşat görevlisi hanım kardeşimiz gidiyor” ifadelerini
kullandı.
90 kişilik kafilenin Đstanbul aktarmalı Cidde’ye uçacakları öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4590.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kocasinan'dan
Koruma

Sokak

Hayvanlarına

Sıcak

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, soğuk kış şartlarında sokak kedi ve köpeklerini
toplayıp barınma evlerine yerleştirdiklerini söyledi.Başkan Bekir Yıldız, yıl boyunca sokak
kedi ve köpeklerini toplayıp Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, soğuk kış şartlarında sokak kedi ve köpeklerini
toplayıp barınma evlerine yerleştirdiklerini söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, yıl boyunca sokak kedi ve köpeklerini toplayıp Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nin Kedi ve Köpek Barınma Evlerine yerleştirdiklerinin altını çizerek ”Kış
şartlarında da Veteriner Müdürlüğü ekiplerimiz topladığı sokak kedi ve köpeklerini, bakıcı
ailelerin teslim ettiği hayvanları Molu’daki Köpek Barınma ve Selçuklu Mahallesi'ndeki Kedi
Barınma Evi’ne teslim ederek Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa sokak hayvanlarına kışın
sıcak koruma sağlıyoruz” dedi.
Kışın sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin faydalandığı yiyeceklerin kar buz altında kaldığı ve
donduğu için hayvanların aç kaldığına dikkat çeken Başkan Bekir Yıldız, "Bu tür hayvanların
kar altında, aç ve susuz kalmaması, donmaması için toplayıp kedi ve köpek barınma evlerine
götürüyoruz. Barınma evlerinde bu hayvanlar kayıt altına alınıyor, kulağına kimlik küpe
takılıyor, insanlara zarar vermemesi için aşıları yapılıyor, yarası, hastalığı tedavi ediliyor.
Yiyecek sıkıntısı çekmeden, soğuk kış şartlarında burada kalıyor. Đmar, fen, zabıta, park gibi
hizmetler yanında çevremizi de yaşanabilir hale getirmek için bize muhtaç canlılarla da
ilgileniyor, toplum için zararlı hale gelmemesi için çalışıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4591.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

70 Yaşındaki Adam Kendini Astı
Kayseri’de 70 yaşındaki bir şahıs nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kendini
doğalgaz borusuna asarak intihar etti.Edinilen bilgiye göre, M.Y., (70) nedeni henüz
belirlenemeyen sebepten dolayı Osmangazi Mahallesi 49. sokakta bulunan evinde...
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Kayseri’de 70 yaşındaki bir şahıs nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kendini
doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, M.Y., (70) nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Osmangazi
Mahallesi 49. sokakta bulunan evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. M.Y.’nin
cesedi eve gelen yakınları tarafından bulundu. Olayın haber verilmesinin ardından gelen polis
ekipleri evde inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından M.Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna getirilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4593.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Havacılık Kulübü’nden Rıfat Yıldırım’a Ziyaret
Talas Havacılık Kulübü Başkanı Ali Alpay, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ı
makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, şehre
hizmet etmenin millete hizmet etmek olduğunu söyledi. Yıldırım,...
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Talas Havacılık Kulübü Başkanı Ali Alpay, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ı
makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, şehre hizmet etmenin millete
hizmet etmek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Rabbim yeni şeyler ortaya getirebilmeyi, bir ufuk
açmayı, çizgi oluşturabilmeyi ve o kadar güzellikler nasip etti ki, ne kadar şükretsek az" diye
konuştu. Yerel yöneticiler olarak hizmet ettikleri şehirlerin geliştiğini görmenin mutluluğunu
yaşadıklarının altını çizen Yıldırım, “Şehirlerimizin ve ülkemizin geliştiğini görmek ayrı bir

keyif. Bu başarı hepimize aittir, hepimizin eline sağlık. Burada model uçak tutkunlarının da
yeri ayrıdır. Bu hizmetlerde zor olan başlamaktır. Başladıktan sonra emekleme ve koşma
sürecidir. Şuandaki süreç koşmaya hazırlık süreci. Başka şehirlerle mukayese ettiğimizde
hakikaten bu şehirde yaşamaktan keyif alıyoruz. Şehrimiz hava sporlarında ve diğer
konularda kendini aşarak ilerliyor" şeklinde konuştu.
Talas Havacılık Kulübü Başkanı Ali Alpay ise, “Böyle bir tesisleşme Türkiye'nin hiçbir
yerinde yok. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4594.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Akhisar Belediyespor, Kayseri Erciyespor'u
Yenerek Gruplara Kaldı
Türkiye Kupası 5. Tur’unda Akhisar Belediyespor, deplasmanda Kayseri Erciyesspor’u 1-0
yenerek, gruplara kaldı. Mücadelenin ardından Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü
Hamza Hamzaoğlu, tarihlerinde ilk defa ilk 8’e kaldıklarını söyledi.Mücadelenin...
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Türkiye Kupası 5. Tur’unda Akhisar Belediyespor, deplasmanda Kayseri Erciyesspor’u 1-0
yenerek, gruplara kaldı. Mücadelenin ardından Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü
Hamza Hamzaoğlu, tarihlerinde ilk defa ilk 8’e kaldıklarını söyledi.
Mücadelenin ardından Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Sahada
oyuncularının galip gelme adına her şeyi yaptığını belirterek, “Maçın ilk dakikalarında verilen
penaltı mağlup olmamıza neden oldu. Maçın geri kalanında çok pozisyon ürettik. Takımımız
5-6 hafta kötü oynamadı çok pozisyon üretti. Bu şanssızlığı aşacağız. Bu kadar şanssızlık,
beceriksizlik devam etmeyecek. Şu anda en azından pozisyona giriyoruz ama
değerlendiremiyoruz. Bundan 10 hafta önce bunu da diyemiyorduk” diye konuştu.
Basın mensuplarının fikstürdeki konumları hakkındaki soruya ise Çapa, “Ben fikstüre de
bakıldığı zaman, ikinci devrenin bizim açımızdan çok iyi geçeceğine inanıyorum. Ligde
kalamama gibi bir korkumuz yok. Sadece skoru belirleyecek alanlarda etkisiziz. Kayseri
Erciyesspor için lig iyi bir şekilde bitecek diyebilirim” dedi.
Maçın hakemi hakkındaki soruya ise tecrübeli teknik adam, “Yorum yapmanın benim için
doğru olmadığını düşünüyorum. Ligdeki oynadığımız ve bu gün oynadığımız karşılaşmaya
baktığınız zaman, futbolcuların kaçırdığı değil, diğer konularda da başarısızız” ifade etti.
Kayseri Erciyesspor futbolcusu Turgay ise, ilk dakikalarda oyuna baskılı başladıklarını
belirterek, “Penaltıdan atılan gol ile mağlup olduk. Üzgünüz. Çok gol pozisyonuna girdik ama
değerlendiremedik” diye konuştu.
Kayseri Erciyesspor futbolcusu Üstün Bilgi ise karşılaşmadan gali,p gelmek istediklerini ama
pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

AKHĐSAR BELEDĐYEPSOR CEPHESĐ
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kendileri açılarından güzel bir
maç olduğunu belirterek, “Önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir çok
arkadaşımız uzun zamandır maç oynama şansı bulamıyordu. Bundan sonraki maçlarda da en
azında kullanabileceğimiz oyuncu sayısında artış oldu. Kupada da ilk 8’e kaldığımız için
mutluyuz” diye konuştu.
Akhisar Belediyespor futbolcusu Sertan ise galip geldikleri için çok mutlu olduklarını
vurgulayarak, “Erciyes ve Akhisar çok yüksek tempoda oynadı. Topun arkasında iyi durduk
ve galip geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
Akhisar Belediyespor futbolcusu Emrah ise tarihlerinde ilk kez ilk 8’e kaldıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4595.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesinde “Đyilik
Terapisi” Konferansı
ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesinde düzenlenen bir programda, öğrencilere “Đyilik terapisi”
konulu bir konferans verildi.
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Konferansı Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Müdürü Öğretim
Görevlisi Mustafa Atak verdi. Atak konferansta öğrencilere yaşam ile ilgili
karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda neler yapabileceklerini ve nasıl davranırlarsa doğru
bir davranış yapmış olacaklarını anlattı.
Mustafa Atak konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Baktığımızda yaşamın kendisi zordur ve
baştanbaşa acılarla doludur. Lezzetli bir tarafı görünmemektedir. Bu acılar insanı
olgunlaştırıyor ve yaşama bağlıyor. Logoterapinin kurucusu Victor Frankl ‘Acılar insanı
olgunlaştırır’ diyor. Bir yakınını kaybeden hastaya psikiyatristler antidepresan ilaç
vermiyorlar. Đlaçla acıyı baskılamamak için. Çünkü acı da sevinçte hayatın bir parçası. Acıyı
yaşaması engellendiğinde kişinin olgunlaşması mümkün değil. Pazılın parçaları eksik
demektir. Size önerebileceğim en güzel terapi iyilik terapisidir. Bugün Avrupa ve Amerika’da
psikologlar iyilik terapisini depresyon ve anksiyete bozukluğu hastalarına öneriyorlar. Hadisi Şerif ‘Veren el alan elden üstündür’
Yeni nesil maalesef narsist ve bencil yetişiyor. Çocukluktaki egosantrik (ben merkezli) dönem
atlatılamıyor. Dünyanın sadece kendi etrafında döndüğünü düşünüyor gençler. Sadece biz
yokuz dünyada. Beklentileri yüksek tutuyoruz. Herkes bize hizmet etsin yardımcı olsun
diyoruz. Bak otobüs şoförü bana saygı göstermiyor. Halbuki ben en önemli insanım. Herkesin
beni baş tacı etmesi gerekir. Etrafımda pervane olmaları gerekir. Bu durumu bulamayınca
hayal kırıklığı yaşıyor genç nesil. Şunu kabullenmeli kişi, ben bir insanım diğerleri de benim
gibi. Benimle aynı haklara sahip.Siyasi olarak da olaya bakarsak aynı. Benim başım açık

herkes açmak zorunda. Kapalı olarak üniversiteye girmesinler (Geçmişte yaşandı). Tam
narsizim ve bencillik. Bu arada şu da yanlış tabi. Ben üniversiteye kapalı giriyorum herkes
kapalı girmek zorunda. Herkes tercihine göre girmeli. Ben bu şekilde nasıl üniversiteye
girebiliyorsam diğerleri de girmeli” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4596.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Đlköğretim Okulunda Faciadan Dönüldü
Talas’ta bulunan Bilge Kağan Đlköğretim Okulu'nda kalorifer kazanında meydana gelen
arızadan dolayı ortaya çıkan dumandan öğrenciler bayıldı. Veliler bir facianın eşiğinden
döndüklerini söylediler.
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Talas mevkiinde yer alan Bilge Kağan Đlkokulu’nun kalorifer kazanında bilinmeyen bir
nedenden dolayı arıza meydana geldi. Öğrenciler dersteyken meydana gelen olay paniğe
neden oldu. Kazanda meydana gelen arızadan dolayı ortaya çıkan dumandan bazı öğrenciler
etkilenerek bayıldı. Veliler zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürürken bir faciadan
dönüldüğünü söylediler.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4597.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Buzlu Yollarda Penguen Gibi Yürüyün
Kış aylarında artan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma ve don olaylarına
karşı uzmanlar, vatandaşlara dikkat etmeleri hususlar konusunda uyarılarda
bulundu.Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla yollar...
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Kış aylarında artan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma ve don olaylarına
karşı uzmanlar, vatandaşlara dikkat etmeleri hususlar konusunda uyarılarda bulundu.
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla yollar buz pistine döndü. Vatandaşlar,
yollarda yürümekte zorlanırken, hastanelerde ise, düşüp yaralanmaya bağlı kırık ve çıkık
vakalarında artış yaşanmaya başladı. Mevsime paralel olarak buzlanma ve don olaylarında
artış meydana geldiğini ifade eden uzmanlar, özellikle yayaların bu süreçte büyük risklerle
karşı karşıya kaldığını belirtti.
“ÖNLEM ALINMALI”
Kışın düşmeye bağlı yaralanmalardan korunmak için kişisel önlemler alınması gerektiğini
söyleyen Özel Avrupa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Engin Kesgin,
“Kışın dikkat edebileceğimiz bu tür kırık çıkık yaralanmalardan korunabileceğimiz ve
alabileceğimiz birkaç önlem var. Kişisel olarak alabileceğimiz önlemlerin bir tanesi, atkı,
bere, eldiven ve kaşkol kullanımıyla birlikte kar gözlüklerinin kullanılmasıdır. Bu tür
önlemler yaralanmaları engellemekte. Çünkü görüş alanımız açılmakta ve bastığımız yüzeyi
oldukça net görebilmeliyiz.” dedi.
“AYAKKABI SEÇĐMĐNE DĐKKAT EDĐLMELĐ”
Yavaş ve kısa adımlarla yürümek gerektiğini kaydeden Kesgin, özellikle ayakkabı seçiminin
önemli olduğuna dikkat çekti. Kesgin, “Kışın yürüdüğümüz zaman, oldukça bilinçli, acele
etmeden, yavaş ve kısa adımlarla yürümeliyiz. Yürürken ellerimiz muhakkak gövdemizin
dışarısında paralel olacak şekilde, ellerimizi cebimize yada gövdemize yaklaştırmadan,
herhangi başka birine yaklaştırmadan, dengemizi koruyarak, hatta dizlerimiz hafif öne doğru
kıvrık, gövdemiz öne doğru eğilerek yürümek düşme riskimizi azaltacaktır. Bununla birlikte
ayakkabı seçimimiz çok önemli. Bastığımız yüzeyleri kavrayabilen, lastikli hatta tırtıklı
yüzeyleri olan, kaymayan ayakkabıları kullanmamız düşme riskimizi azaltacaktır. Yüksek
topuklu ayakkabıların giyilmesi düşme riskini arttıracak, hafif topuklu tabanı kavrayan geniş
yüzeyli ayakkabılar düşmeyi oldukça azaltacaktır.” ifadelerini kullandı.
“YÜRÜRKEN ELLER AÇIK OLMALI”
Ellerin konumunun önem arz ettiğini belirten Kesgin, parlak ve düz yüzeylerde de, mümkün
olduğunca bir yerlere tutunarak yürümek gerektiğini kaydetti. Kesgin, “Her an
düşebileceğimiz riskini göz önünde tutarak, bulunduğumuz yüzeylere de oldukça dikkat
etmemiz lazım. Cam gibi parlayan parlak yüzeyler ve düz yüzeylerden geçerken dikkatli
olmamız gerekir. Onun haricinde, yokuşlarda ya da merdivenlerde dikkatimizi daha da
arttırmamız gerekir. Merdivenlerden inip çıkıyorsak şayet korkuluklardan, tırabzanlardan
tutarak düşme riskini azaltabiliriz. Dikkat edeceğimiz diğer bir hususta, ağırlık taşımayı her
iki ellerimizle, poşet çanta başka bir cisim taşıyorsak, her iki elimizle taşımamamız gerekir.
Çünkü düşme esnasında ellerimizi kullandığımız için, diğer gövdemizi ya da vücuttaki diğer
yerlerimizin ezilme yaralanmasına sebep olabilir. Ellerimizle, gövdemizin ağırlık merkezini
ayarlayabiliriz. Ellerimiz açık olduğu zaman, ağırlık merkezini kontrol edebildiğimiz için ve
bununla birlikte, düşme esnasında avuç içlerimiz yerle temas ettiği için düşmemizi mümkün
olduğu kadar azaltıyor ve yaralanmamızı azaltıyor.” diye konuştu.
“KIŞIN DÜŞME KAZALARI ÖLÜM SEBEBĐ”
Yaşlıların düşme ve yaralanmaya karşı daha çok risk taşıdığını vurgulayan Kesgin, alınacak
önlemlerle yaralanmaların en aza indirilebileceğini belirtti. Kış kazalarının ölümcül
olabileceğini vurgulayan Kesgin, “Ayak bilek yaralanmalarımız sık oluyor. Yaralanmalara
karşı alınan önlemlerden bir tanesi de, ayak bileğimizi kavrayan bağcıklı ayakkabıların
giyilmesi, ayak, bilek yaralanmasının önüne geçebiliyor. Kış ayıyla birlikte, yaklaşık olarak
düşme vakaları on kat artabilmektedir. Bu tür önlemleri aldığımız takdirde, ileriki dönemde
kalabilecek uzun dönemli sakatlıkları en azından engellemiş olacağız. Özellikle yaşlı
hastaların, bu mevsimde daha da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü daha fazla ölümcül ya da
sakat bırakıcı olaylara maruz kalmaktalar.” şeklinde konuştu.

“PENGUEN GĐBĐ YÜRÜNMELĐ, DAR KIYAFETLER GĐYĐLMEMELĐ ”
Vücudun dengede kalabilmesi için penguen gibi yürümek gerektiğini, damlardan akan buz
sarkıtlarına dikkat edilmesini ve araçların kayıp kaza yapma tehlikesine karşı duyarlı davranıp
her türlü önlemi almak gerektiğini dile getiren Kesgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu mevsimde anneler ve babalar, çocuklarını kucaklarında taşırken çok dikkatli olmalı. Her
iki elleri dolu oldukları için, çocuklarla birlikte düşebilir ve gene ezilme kırık ve çıkıklara
maruz kalabilirler. Bunun haricinde, yolda yürürken diğer araçlara da dikkat etmemiz gerekir.
Karşıdaki sürücü bizi fark etmeyebilir. Bunun için daha çok, ışığı dışarı veren kıyafetler
giyilmesi gerekir. Yolda yürürken diğer aracın kayabileceğini, ya da bir yayayı
göremeyeceğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Damlardan ve çatılardan akan buz
sarkıtları da, yayalar için tehlike arz ediyor. Yürüdüğümüz yerin yukarısını da dikkate alarak
yürümemiz gerekir. Kışın üzerimize kat kat kıyafetler geçirmekteyiz. Burada önemli olan
husus, dar kıyafetlerden mümkün olduğu kadar sakınmamız gerekir. Gene vücut hareketini
engellemeyen rahat kıyafetlerin seçilmesi, bizim bu tür havalarda düşmemizi ya da kontrol
edemeyeceğimiz olaylara maruz kalmamızı engellemekte. Kışın özellikle ellerimiz
gövdemizden açık vaziyette yürümeliyiz. Özellikle bu hadise dengemizi sağlamakta
önemlidir. Hatta biz bu yürüyüşe normalde penguen yürüyüşü diyoruz. Penguenlerle benzer
bir şekilde yürümek düşme riskimizi azaltacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4598.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Erciyes'e Otobüs Seferleri Başlıyor
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte
kayakseverlerin uğrak yeri olmaya başladı.Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu
tatilini Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde geçirmek isteyen kayak...
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Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte
kayakseverlerin uğrak yeri olmaya başladı.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu tatilini Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi'nde geçirmek isteyen kayak tutkunları için 21 Aralık tarihinden itibaren Erciyes'e
otobüs seferleri düzenleyecek. Seferler, şehir dışından gelecek kayakseverler de düşünülerek
Erkilet Havaalanı'ndan başlatılacak.
Cumartesi ve Pazar günleri Erkilet Havaalanı'ndan günde 5 sefer olarak Erciyes'e hareket
eden araçlar, Kadir Has Kongre Merkezi - Argıncık 5. Cadde - 18. Cadde - Sivas Caddesi
Đpeksaray Karşısı- Hunat - Ahi Evran Zaviyesi - Erciyes Caddesi güzergahlarını takip ederek
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne ulaşacak.
Havaalanından Erciyes'e 08.50, 09.50, 10.50, 11.50 ve 12.50 saatlerinde hareket edecek
otobüsler, saat 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 ve 13.00'de ise Đpeksaray Alışveriş Merkezi
karşısından yolcu alarak Erciyes'e yönelecek.

Dönüş için ise 12.00'den 17.00'ye kadar her saat başı otobüs kaldırılacak ve yine aynı
güzergahlar takip edilerek seferler tamamlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4599.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Lokantacı Ve Pastacılara Hijyen Ve Sanitasyon
Eğitimi
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından organize edilen programda, hijyen ve
sanitasyon eğitiminde kurs gören esnafa sertifikaları düzenlenen törenle verildi.Bir pastanede
düzenlenen sertifika törenine, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar...
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından organize edilen programda, hijyen ve
sanitasyon eğitiminde kurs gören esnafa sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Bir pastanede düzenlenen sertifika törenine, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı
Hayrettin Köse, "Gıda ile yakın teması olan herkesin sağlık hijyen ve sanitasyon belgesini
alması gerekiyor. Yaklaşık 7 ay önce çıkartılan yasa gereği portör muayenesi yaptırma
zorunluluğu olan işletmelerde portör muayenesi kaldırılarak bunun yerine hijyen sanitasyon
eğitimi zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle düzenlenen ilk kursumuza katılan 35
arkadaşımız bu belgeyi almaya hak kazandı" dedi.
Osman Düşüngel Mesleki eğitim Merkezi Müdürü Selçuk Erdem ise, "5 Temmuz 2013'de
çıkan yönetmelik gereği hijyen eğitimleri hayat boyu öğrenme genel müdürlüğüne bağlı
eğitim kurumlarında devam etmektedir. Bu eğitimler daha önce zorunlu olan portör
muayenesi yerine zorunlu olarak getirilmiştir. Yönetmeliğin çıktığı tarihten itibaren 1 yıl
içinde ilimizde mevcut çalışanlar bu eğitimden geçerek sertifikalarını almak zorundalar. Bu
nedenle merkezlerimizde bu eğitimler yoğun bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4600.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Sp Đl Başkanlığından Açıklama
Saadet Partisi (SP) Kayseri Đl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tam 44 yıldır
bu milletin vicdanı olabilmeyi başarmış yegane siyasi parti olan Saadet Partisi, dünyadaki ve
Türkiye’deki bütün gelişmeleri bu sorumluluğunun...
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Saadet Partisi (SP) Kayseri Đl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tam 44 yıldır
bu milletin vicdanı olabilmeyi başarmış yegane siyasi parti olan Saadet Partisi, dünyadaki ve
Türkiye’deki bütün gelişmeleri bu sorumluluğunun şuurunda ele almaya, analiz etmeye, hak
ve hakikatin peşinde koşmaya devam etmektedir" ifadesinde bulundu. Açıklamada, "Saadet
Partisi hiçbir dönemde olayları kişisel düzlemlere indirgememiş; hiçbir kişiye, kuruma,
kuruluşa ‘düşmanca’ bir yaklaşım içerisinde olmamıştır. Karşısına hep ‘batıl’ı koymuştur.
‘Batıl’a karşı, bilerek ya da bilmeyerek ‘batıl’ adına yapılanlara karşı Hakk’ın yanında saf
tutmayı taraf bilmişizdir. Kendimizi hiçbir zaman ‘tarafsız’ görmedik. Hiçbir zaman
‘tarafsısız’ diye de kendimizi tanımlamadık. Tarafımızı ilan etmekle kalmadık, “Önce Ahlak
Ve Maneviyat” düsturuyla bütünleşen tarafımızın da şerefimiz olduğunu deklare ettik. Çıkar
çatışmalarının, şahsi kavgaların, bir takım hesaplaşmaların, ihale savaşlarının o tarafında, bu
tarafında, sağında solunda hiç bulunmadık. Taraf olunması gereken bir durum söz konusuysa
‘onun’, ‘bunun’ ya da ‘şunun’ değil hep ‘Hakk’ın tarafında olmayı yeğledik" ifadelerinde
bulunuldu.SP Đl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde devam edildi:"Helalleharamın, doğruyla-yanlışın, hakikatle-sanalın birbirine en fazla yaklaştırıldığı, izlerin birbirine
karıştığı bu dönemde bu sorumluluğumuzun daha da arttığının bilincindeyiz. Asla kimsenin
özel hayatına musallat olmadık. Asla kimsenin şahsiyetini zedeleyici bir yaklaşım içerisinde
bulunmadık. Kimseyi karalama derdine hiç düşmedik. Kimseyi tehdit de etmedik. Kimseye
şantaj da yapmadık... Kimseye karşı dosya da biriktirmedik. Ama gördüğümüz, bildiğimiz
hak ve hakikatleri de hiçbir zaman sümen altına mahkûm etmedik. Hesabımız olmadı kimseye
karşı. Taaa başından beri bildiğimizi saklamadık, gördüğümüzü de dillendirdik.Đktidarlara
muhalefetimiz oldu... Muhalefetimiz sadece ve sadece milletin derdi, ümmetin sızısı için oldu.
Bugün de var... Yarın da olacak. Çok sert tepkiler ortaya koyduk. Kızgınlığımız da oldu,
öfkemiz de oldu. Ama bu ümmet için, bu millet için kızdık, öfkelendik. Her yanlışı, her hatayı
dahi alkışlamayı vazife sayanlar bir tarafa, biz hataları, yanlışları göstererek Allah (c.c.)
indinde bugüne kadar herkese karşı gerçek dostluk sergiledik. O yüzdendir ki, eleştirilerimizi
hep zihniyet üzerine inşa ettik. Yapılanlar ya da yapılmayanlar üzerine tarafımızı belli ettik!
Muhatabımız kişiler değil zihniyet oldu.Bugüne kadar kimsenin kavgasının da bir tarafı
olmadık. Bugün iktidar ile cemaat arasında cereyan ettiğini artık sağır sultanın bile bildiği
kavganın da bir tarafında değiliz. Çıkar kavgaları hiçbir zaman bizim taraf olduğumuz bir
durum değildir. Eğer bir kavga varsa, eğer bir süreç varsa biz bu kavganın, bu sürecin ancak
milletimizi ilgilendiren tarafında bulunuruz.“BĐR TARAFTA: Yolsuzluk... Rüşvet... Đhaleye
fesat karıştırma... Karapara aklama... Kasalar, deste deste dolarlar…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4601.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Melikgazi Belediyesinden Gençlere Kaykay Ve
Paten Pisti
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin 4 ayrı
bölgesinde yer alan parklara Kaykay ile paten pisti yaptırılacağını bunun için proje
çalışmasına başlanıldığını söyledi.Mahalle gezilerinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin 4 ayrı
bölgesinde yer alan parklara Kaykay ile paten pisti yaptırılacağını bunun için proje
çalışmasına başlanıldığını söyledi. Mahalle gezilerinde gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştığını
ve gençlerin kendilerinden kaykay pisti ile patent yapabilecekleri pist talebinde
bulunduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, yoğun trafik akışı olan yollarda
gençlerin tehlikeli bir şekilde patent kullandıklarını bundan da son derece rahatsız olduğunu
kaydetti.Melikgazi Belediyesi olarak salon sporlarına büyük önem verdiklerini ilçe sınırları
içerisinde kapalı sosyal ve spor tesisleri inşa ederek mahallelilerin spor yapmasına imkan
tanıdıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ”Melikgazi olarak spora ve sporcuya
büyük önem veriyor ve destekliyoruz. Ücretsiz basketbol sahaları, sosyal ve spor tesisleri,
okullara yapılan ve mahalle gençlerine de hizmet veren basket sahalı bizim spora verdiğimiz
önemin bir ifadesidir. Gençler mahalle gezilerinde kaykay ile patent pistleri istemektedirler.
Geçen gün yerel basında Kayserili gençlerin tehlikeli trafik akışında paten ve kaykay
yaptıkları haberi beni son derece üzmüştür. Buna gönül veren ve seven gençlere sahiplenmek
bizim görevimizdir. Bu neden ile 2014 yatırım programına ekleme yaparak ilçe sınırları
içerisinde 4 ayrı park alanında kaykay pisti yapmaya karar verdik. Proje çalışmaları başladı.
Yaz aylarında gençlerin hizmete sunulacaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4602.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

5 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas kasabasında meydana gelen
olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından Y.T., H.T., Ş.T. ve C.T.’nin...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas kasabasında meydana gelen olayda,
sobadan sızan karbonmonoksit gazından Y.T., H.T., Ş.T. ve C.T.’nin zehirlendiği öğrenildi.
Bünyan ilçesine bağlı Tuzhisar kasabasında ise H.I.’nın sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlendiği bildirildi.
Yetkililer, zehirlenen 5 kişinin Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan
tedavilerinin ardından ise taburcu edildiğini kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4603.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri’ye Kaçak Yollarla Gelen 3 Suriyeli
Yakalandı
Kayseri’de, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 3 Suriyeli yakalanarak gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Göktepe köyünde kasabasında devriye
görevi yapan jandarma ekiplerinin, yurda kaçak yollarla girdikleri...
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Kayseri’de, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 3 Suriyeli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Göktepe köyünde kasabasında devriye görevi
yapan jandarma ekiplerinin, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen ve pasaportları olmayan
Ö.H., A.H. ve E.H.’nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Yakalanan 3 kişinin oluşturulan kamp bölgesine gönderildiği bildirildi.
Ayrıca jandarma ekiplerinin Tomarza ilçesine bağlı Avşarobası kasabasında yaptığı
kontrollerde S.S.’nin çiftliğinde Suriye uyruklu olan A.M.’yi izinsiz çalıştırdığının
belirlendiği öğrenildi.
Şüpheli S.S. hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4604.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kocasinan Kaymakamı
Köylere Ziyaret

Ali

Candan'dan

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan köy ziyaretleri kapsamında, Kalkancık, Karakimse,
Eskiömerler, Yukarı Hasinli ve Hırka köylerini ziyaret etti.Köy ziyaretleri gerçekleştiren
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan bu kapsamda Kalkancık, Karakimse, Eskiömerler,...
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan köy ziyaretleri kapsamında, Kalkancık, Karakimse,
Eskiömerler, Yukarı Hasinli ve Hırka köylerini ziyaret etti.
Köy ziyaretleri gerçekleştiren Kocasinan Kaymakamı Ali Candan bu kapsamda Kalkancık,
Karakimse, Eskiömerler, Yukarı Hasinli ve Hırka köylerini ziyaret etti. Daire amirleri ve
Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette köy
muhtarları ve köy halkı ile biraraya gelen Kaymakam Candan köylünün sorunlarını dinledi.
Köylünün sorunlarını not alan Candan problemlerin çözülmesi için ne gerekiyorsa
yapılacağını söyledi.
Hırka köyünde oluşturulan Okuma Salonunu da ziyaret eden Candan, okuma salonlarının tüm
köylerde oluşturulmasının kitap okuma alışkanlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4605.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Çinkom Meksikalılarla Anlaştı
Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu (DEĐK) tarafından düzenlenen Türkiye-Meksika Đş Konseyi
Toplantısında, Kayseri'de kurulu Çinkom ile Meksika firması Zinc National arasında bir iş
anlaşması imzalandı.Anlaşmaya göre, Đzmir Aliağa'da 100...
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Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu (DEĐK) tarafından düzenlenen Türkiye-Meksika Đş Konseyi
Toplantısında, Kayseri'de kurulu Çinkom ile Meksika firması Zinc National arasında bir iş
anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre, Đzmir Aliağa'da 100 milyon dolarlık çinko konsantresi üretim alanı
kurulacak. Üretim alanının inşaatı 2014'te başlayacak ve 2015 yılında ise faaliyete geçecek.
2011 yılında 'Türkiye’nin Đhracat Yıldızı' seçilen Đpek Şirketler Grubu'na ait Çinkom, büyüme
ve atılım hamlelerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda imzalanan anlaşma,
Çinkom ile sektörün liderlerinden Meksikalı Zinc National’ı bir araya getirdi. Đki ülke için de
bir ilk olan anlaşma, Đpek Şirketler Grubu kuruluşu Çinkom adına Çinkom AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Saffet Arslan ile Zinc National Üst Düzey Yöneticisi Eduardo Alverde
tarafından imzalandı.
Bu ortaklık anlaşmasının Türkiye ve Meksika açısından önemi, anlaşmanın imzalandığı
Türkiye-Meksika Đş Konseyi Toplantısı'na da yansıdı. Đş ve siyaset dünyasının üst düzey
isimlerinin katıldığı toplantıda, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto bir konuşma
yaptı. DEĐK/Türkiye-Meksika Đş Konseyi Başkanı Albert Saydam, Jorge Lopez Morton,
TOBB-DEIK Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün de toplantıda görüşlerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4606.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Akaryakıt Ve Lpg Otogaz Đstasyonlarını
Denetleniyor
Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü tarafından akaryakıt ve LPG otogaz istasyonlarında akaryakıt
kaçakçılığı ile etkin mücadele etmek amacıyla 09-13 Aralık 2013 tarihleri arasında, Đl
Müdürlüğü personelleri, Đl Jandarma Komutanlığı...
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Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü tarafından akaryakıt ve LPG otogaz istasyonlarında akaryakıt
kaçakçılığı ile etkin mücadele etmek amacıyla 09-13 Aralık 2013 tarihleri arasında, Đl
Müdürlüğü personelleri, Đl Jandarma Komutanlığı ve Đl Emniyet Müdürlüğü personelinin de
katılımı ile geniş çaplı bir denetim yapıldı.
Gerçekleştirilen denetimlerde, Lisans kontrolü, Ulusal Marker kontrolü, Tüketiciye verilen
akaryakıtın miktar ve kalite kontrolü, Akaryakıt sayaçlarının periyodik muayene sürelerinin
geçip geçmediğinin tespitine yönelik damga kontrolü, Kaçak LPG tüpü dolumlarının ve
aparatlarının kontrolü, Akaryakıt istasyonlarında çalışanların sigortalık durumlarının kontrolü
gerçekleştirildi.
8 ekip tarafından 16 taşıtla gerçekleştirilen denetim sonucunda, 200 adet lisanslı akaryakıt
istasyonu, 173 adet lisanslı LPG ikmal istasyonunun faaliyette olduğu, 5 adet Akaryakıt ve
LPG ikmal istasyonunun kapalı olduğu, 3 istasyonun ise daha önce yapılan denetimlerde
mühürlenerek faaliyetten men edildiği tespit edildi.
Faal olan 214 akaryakıt ve LPG istasyonunda toplam 373 adet lisans kontrolü yapıldı.

214 istasyonda satışa arz edilen akaryakıtların kaçak olup olmadığının tesbiti amacıyla,
akaryakıt ürünlerinde ulusal marker denetimleri yapılmış olup 415 marker ölçümünden
tamamı geçerli çıktı. Faal olan 173 LPG ikmal istasyonunda yapılan denetimlerde tüp dolum
aparatına rastlanmadı. Akaryakıt istasyonlarında 3 bin 131 adet akaryakıt sayacı ve 535 adet
LPG sayacı olmak üzere 3 bin 666 adet sayacın damga süresinin kontrolleri yapıldı. 4 adet
sayacın damga süresinin geçtiği tesbit edilerek, gerekli tutanaklar düzenlenerek sayaçlar
mühürlendi. Damga süresi dolan ölçü aletleri için 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun
15.Maddesinin (c) fıkrasına göre “damga süresi dolmuş” fiilinden dolayı bin 464.00 TL para
cezası uygulandı. Sayaçlarda yapılan miktar kontrollerinde bin 145 adet akaryakıt sayacı ve
330 adet LPG sayacı olmak üzere toplam bin 475 adet sayaç denetlenmiştir. Miktar
kontrollerinde 7 adet sayacın eksik verdiği tesbit edildi. Đlgili istasyonlarda 3 bin 516 Sayılı
Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/ e maddesine göre idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
Yapılan denetimlerde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
çerçevesinde işyerlerinde sigortasız işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti amacıyla
çalışanların kimlik bilgileri istenildi. Sigortasız çalışan kişiye rastlanılmayan kontrollerde,
elde edilen bilgilerin Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğüne intikal ettirileceği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4607.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Aile Eğitim Programına Katılan Kursiyerlere
Sertifikaları Verildi
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü tarafından, 22-25 Ekim tarihleri arasında çeşitli kamu
kurum ve kuruluşları meslek elemanları için düzenlenen Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitim
programına katılanlar için sertifika töreni düzenlendi.Kayseri...
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Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü tarafından, 22-25 Ekim tarihleri arasında çeşitli kamu
kurum ve kuruluşları meslek elemanları için düzenlenen Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitim
programına katılanlar için sertifika töreni düzenlendi.
Kayseri Gençlik Merkezinde düzenlenen sertifika törenine, Vali Orhan Düzgün'ün eşi Gül
Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü
Şerafettin Akyüz, Gençlik Merkezi Müdürü Murat Eskici ve diğer kamu kuruluşlardan gelen
yetkililer katıldı. Toplumda mutlu ve güçlü ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla
Aile Eğitim Formatörü Kadir Yılmaz tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde başarılı
olan 35 eğitici adaylarına sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4608.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Đşverenler, Đşkur Yerine Eş-dost’u Tercih Ediyor
ĐŞKUR tarafından hazırlanan 2013 Kayseri Đş Gücü Piyasası Analizi Raporu’na göre,
işverenlerin, açık işleri en çok akraba, eş-dost tarafından karşıladığı tespit edildi.2013 Đş Gücü
Piyasası Analizi Raporu’na göre, yapılan...
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ĐŞKUR tarafından hazırlanan 2013 Kayseri Đş Gücü Piyasası Analizi Raporu’na göre,
işverenlerin, açık işleri en çok akraba, eş-dost tarafından karşıladığı tespit edildi.
2013 Đş Gücü Piyasası Analizi Raporu’na göre, yapılan araştırmalarda işverenlere, açık işlerin
karşılanma yolları sorulduğu ve açık işlerin en çok akraba, eş-dost tarafından karşılandığı
tespit edildi.
Yapılan araştırmada, işverenlerin ĐŞKUR aracılığı ile eleman arama yolu ise yüzde 37 olarak
belirlendi.
ĐŞVERENLER MESLEKTE YETERLĐ BĐLGĐYE ÖNEM VERĐYOR
Yapılan araştırma sonrasında yayınlanan raporda işverenlerin, işçilerde en çok aradıkları
beceri ‘meslekte yeterli bilgiye sahip olmak’ olarak belirlendi. Bu kriteri, fiziki güç ve takım
çalışmasına uygunluk takip ediyor. Đşverenler daha sonra alacakları işçide iletişim ve ifade,
hesap, bilgisayar, proje bazlı çalışma, satış pazarlama, sorun çözme ve yabancı dil
özelliklerini arıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4609.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

DĐLĐPAK: “SAHĐ KAYSERĐ LOBĐSĐ
ĐSTĐŞARESĐNĐ YAPTI MI?”
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak bugün kaleme aldığı yazısında cemaat
üzerinden hükümete topyekun bir savaş açıldığını söyleyerek, hedefte hem cemaatin hem de
hükümetin olduğunu yazdı. Dilipak’ın yazısında Kayseri’ye de bir gönderme var.
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Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Gazetesi’nde yer alan bugünkü yazısında ilginç tespitlerde
bulunuyor. Dilipak hedefte hem cemaatin hem de hükümetin olduğunu yazıyor. Dilipak’ın
durum tespitini yaptığı kısım şöyle;
“Maksat iktidarı da yıpratmak, cemaati de..”
“Cemaat üzerinden iktidara karşı açık ve topyekûn bir savaş başlatıldı..
Maksat iktidarı da yıpratmak, cemaati de..
Çünkü cemaat çok yıprandı. Cemaat içinde farklı dengeler oluştu.. Dahası köksüz bir hareket
olarak balon gibi büyüyor. Obez bir hareket.. Hepsinden önemlisi deşifre oldular..
Bu projenin moderatörleri, vakit geç olmadan cemaat üzerinden iktidara karşı bir operasyon
yapıyorlar. Bir taşla iki kuş vuracaklar.. Hem iktidarı yıpratacaklar ve hem de iktidar eliyle
cemaati bitirecekler…”
Dilipak, dershaneler üzerinden Gülen hareketinin devreye sokulduğunu ileri sürüyor.
Dilipak, parti tabanının içeriden çökertilerek Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesini
önlemek istediklerini ve bazı istifalarla birlikte önümüzdeki günlerde çok çirkin iftiraları da
devreye sokacaklarını devamında getiriyor.
“Hedef Türkiye”
Hedefin tüm Türkiye olduğunu kaydeden Dilipak, yazısına şöyle devam ediyor;
“Anlayacağınız, bu operasyon terörün bitirilmesini istemeyen, yeni Anayasanın çıkmasına
engel olan, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkan bir lobinin başlattığı, sadece AK
Parti’ye değil Türkiye’ye ayar çekmek isteyen uluslararası sistemin derin bir
operasyonudur…”
“Sahi Kayseri Lobisi istişaresini yaptı mı?”
Yazısında Kayseri lobisi ifadesini kullanarak, Kayseri’ye de gönderme de bulunan Dilipak,
yazısını şu sözlerle sonlandırıyor;
“Sahi Kayseri lobisi istişaresini yaptı mı, bu olaylardan sonra nasıl bir mesaj aldılar acaba!
Operasyonda kullanılan tetikçileri de, operasyondan sonra vururlar.. Yarış atlarından sütçü
beygiri olmaz.. Yaralı yarış atlarını yaşatmazlar!”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4610.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Savaş var!
Ahmet Taşgetiren, Bugün Gazetesindeki köşesinde çok ses getirecek bir yazı kaleme almıştı.
Cemaat'e ve Fethullah Gülen'e oldukça yakın olan Taşgetiren yazısında, yolsuzluk ve rüşvet
operasyonu ile ilgili düşüncelerini dile getirmiş ve bu süreçte Cemaat'in de kaybedeceğini
söyleyerek Cemaat'e yakın yazarlara bazı uyarılarda bulunmuştu.
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Bugün ile yollarını ayıran Taşgetiren, bugün kaleme aldığı son yazısında hem Ak Parti'nin
hem de Cemaat'in Türkiye'ye kazanımlarını hatırlattı ve ''Allah'tan hayırlısı'' dedi.
Đşte Ahmet Taşgetiren'in veda yazısı:

"Bugün veda günü. Uzun yazmayacağım.
Gelinen noktada, BUGÜN’de yazı hayatımın zorlaştığını ve böyle bir vedanın kaçınılmaz
hale geldiğini düşünüyorum.
Ben AK Parti’yi Türkiye’nin, son 60 küsur yıllık hayatının bir kazanımı olarak
değerlendiriyorum. Aynı şekilde Hizmet Camiası dahil bütün hizmet yapılarının,
Türkiye’nin iyilik yolunda ilerlemesinin önemli unsurlarından olduğuna inanıyorum.
Son süreçte AK Parti Hükümeti ile Camia arasında yaşananların, iki yapıyı da
yıpratmadan sonlanması için çaba sarf ettim. Ama son hadisenin de getirdiği kopuş
önlenemedi.
Türkiye hangi boyutta ve nereye uzanırsa uzansın yolsuzluklarla mücadele etmeli. Ama ben
son operasyonu sadece bir yolsuzluk operasyonu olarak görmedim. Bu, başka bir savaşın
uzantısı bana göre. Ve ben o noktada gazetemin genel yayın çizgisi ile çok farklı
duruyorum. Sondan bir önceki yazım “Allah’tan hayırlısı” diyerek bitiyordu.
Bugün de diyeceğim odur: Allah’tan hayırlısı. Rabbim niyeti hayır olanları korusun.
Allah’a emanet olunuz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4611.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Başkan Yıldırım’dan Sarıkamış Mesajı
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 99 yıl önce Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber
dağlarında donarak şehit düşen binlerce askerle ilgili mesaj yayımladı.Başkan Yıldırım,
mesajında vatan millet sevgisinin en güzel örneklerinden...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 99 yıl önce Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber
dağlarında donarak şehit düşen binlerce askerle ilgili mesaj yayımladı.
Başkan Yıldırım, mesajında vatan millet sevgisinin en güzel örneklerinden biri olan
Sarıkamış’ta yaşanan acı dramın Türk milletinin hafızalarına kazınmış derin bir iz bıraktığını
belirterek, milli mücadelenin ne kadar zor şartlarda gerçekleştiğine dikkat çekti. Başkan
Yıldırım’ın mesajında şunları kaydetti:
“Sakarya, Çanakkale, Sarıkamış, gibi milli mücadelenin en çetin gerçekleştiği ve vatanın
düşman işgalinden kurtarılması sırasında yaşanan binlerce acı dramın Türk milletinin
hafızasındaki ve kalbindeki yeri hiç değişmemiştir. Kar ve soğuk gibi kışın zor şartları altında
paltosuz, ayakkabısız topyekun bir mücadelenin en hazin örneklerinden olan Sarıkamış’ta
yaşananlar, bizlere birer ibrettir. Vatanın bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün
şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”
Başkan Yıldırım, Sarıkamış ve milli mücadele şehitleri için şehrimizin milli hafızasını
oluşturmak amacıyla çok önemli kültürel bir hizmet yaptıklarını ifade ederek, Kayseri'de
çeşitli savaşlarda şehit düşen askerlerimiz için yakılan ağıt ve türkülerden oluşan albüm
çıkardıklarını kaydetti. Bu albümü bütün kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kanaat

önderleriyle paylaştıklarını anlatan Başkan Yıldırım, Sarıkamış ağıdından şu dizelerle
mesajını sonlandırdı: "Sarıkamış saza benzer, gün ışır ayaza benzer, Sarıkamış'ta yatanın, kanı
donmuş buza benzer. Yazık oldu Mehmedime, oğul öleydim yerine. Allahuekber dağında,
Zemherinin tam çağında, sarılıp donup kalmışlar, birbirinin kucağında"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4612.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kocasinan Yeni Park Bahçe Merkezi Yapıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni atölye binası yanına kurulan ağaç ve çiçek
serasına park ve bahçe hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanacağı bir merkez yapıldığını
söyledi.Hizmetlerin; kaliteli ve kalıcı olması için...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni atölye binası yanına kurulan ağaç ve çiçek
serasına park ve bahçe hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanacağı bir merkez yapıldığını
söyledi.
Hizmetlerin; kaliteli ve kalıcı olması için personelin çalıştığı, araştırma ve uygulama yaptığı
hatta dinlendiği mekanların gerekli ve yeterli donanıma sahip olması gerektiğinin altını çizen
Başkan Bekir Yıldız, " Park ve bahçe çalışmaları belediyelerin en keyifli ve en titiz
çalışmalarının yapıldığı bölümlerdir. Yetiştirdiğiniz fidan ve çiçekler için gerekli; toprak, ısı,
sıcaklık, hava, su ve ihtiyaç duyulan besinleri zamanında ve yeterli miktarda sağlamak
gerekiyor. Bu hizmetlerin sağlanması için de yeni seramıza bir merkez yapıyoruz" dedi.
Başkan Bekir Yıldız, atölyenin yanındaki sera alanına Park Bahçeler Merkezi yaptırdıklarını
belirterek, " Bina içinde odalar, mutfak, depo, personel odası, duşlar ve ısıtma bölümü olacak.
Yaklaşık maliyeti 171 bin lira olan merkez, park, bahçeler ve fidanlık hizmet binası olarak da
kullanılacak. Bunun için bir ihale yaptık. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullanılsın"
dilekleriyle sözlerini bitirdi.
Kocasinan Belediyesi Đhale Komisyonu Başkanı Mustafa Haspaylan'da yaptığı açıklamada
"Yaklaşık maliyeti 171 bin lira olan ihaleye 6 firma katılarak 199 bin 500 ile 123 bin lira
arasında teklif verdi. Đhaleyi Gelişim inşaat kazandı ve çalışmaya başladı" şeklinde bilgiler
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4613.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kuş Cenneti Buz Tuttu
Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, soğuk havalar nedeniyle buz tutarken, yöre
halkı geçimlerini sağladıkları sazlıkları buz üstünde biçmeye devam etti.Sultan Sazlığı Kuş
Cenneti’ne Zamantı tünelinden su verilmesi sayesinde,...
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Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, soğuk havalar nedeniyle buz tutarken, yöre
halkı geçimlerini sağladıkları sazlıkları buz üstünde biçmeye devam etti.
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ne Zamantı tünelinden su verilmesi sayesinde, su seviyesinin en
üst düzeye ulaşması yöre halkını sevindirirken, soğuk havalar nedeniyle Kuş Cenneti buz
tuttu.
Sazlığın buz tutması sonrasında sadece kıyı kesimlerde kamış kesimi yapan ve faytonlarla
sazlığın iç kesimlerine girebildiklerini söyleyen Ali Özkara “Daha iç kesimlere girerek 150
bağ kamış biçtik. Sazlığın buz tutması işimizi biraz daha kolaylaştırdı” dedi.
Yenihayat köyü muhtarı Mustafa Ayhan da geçimini kamış biçiminden sağladığını, 18 Aralık
tarihinde sazlığın buz tuttuğunu belirterek, “Yenihayat ve Sindelhöyük köyünden geçimlerini
kamış keserek sağlayan yaklaşık 200 kişi buz tutan sazlıkta kamış biçimi işini daha rahat
sürdürüyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4615.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesinden
Öğrencilere Yardım
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak,
Đbrahim Yüzbaşıoğlu Đlk ve Ortaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi olanlara kışlık ayakkabı
ve bot yardımı yaptı.Türk Kadınlar Birliği Kayseri...
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Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak,
Đbrahim Yüzbaşıoğlu Đlk ve Ortaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi olanlara kışlık ayakkabı
ve bot yardımı yaptı.
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesinin gelenekselleştirdiği yardım kampanyasının bu kez
adresi Đbrahim Yüzbaşıoğlu Đlk ve Ortaokulu oldu. Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, "Dernek olarak gelenek haline
getirdiğimiz yardım kampanyalarımız sürüyor. Daha önceki yıllarda yardımlarımızı genellikle
doğu illerindeki fakir okullara yapıyorduk ancak bu yılkini şehrimiz Kayseri'de
gerçekleştirmeyi uygun bulduk. Bunun gerekçesi, dernek yönetimimize iletilen 'acil ihtiyaç'
bildirimi olmuştur" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 50 öğrencinin kışlık ayakkabı ve bot ihtiyacının karşılandığı dağıtım sırasında okul
öğrenci temsilcisi Esra Demir'in öğrenciler adına yaptığı konuşma ise Türk Kadınlar Birliği
Başkan ve yöneticilerini duygulandırdı. Minik Esra kendisini dinleyenlere, "Soğuk kış
gününde yaptığınız sıcak yardımınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4616.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Çaldıkları Malzemeleri Đnternetten Satmaya
Çalışınca Yakalandılar
Kayseri’de, Đran uyruklu 2 kişinin 7 bin TL değerindeki malzemelerini çalan ve internette
satışa çıkaran 3 zanlı, siber dedektiflerin de desteği ile yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen
bilgiye göre 7 Temmuz 2013 tarihinde Kocasinan Bulvarı...
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Kayseri’de, Đran uyruklu 2 kişinin 7 bin TL değerindeki malzemelerini çalan ve internette
satışa çıkaran 3 zanlı, siber dedektiflerin de desteği ile yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre 7 Temmuz 2013 tarihinde Kocasinan Bulvarı üzerinde 2 Đran
vatandaşına ait laptop, fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar, sabit disk, flash disk, epilasyon
cihazı, saç kurutma makinesi gibi malzemelerin çalındığı öğrenildi.
Đran vatandaşlarının, kendilerine ait olan malzemelerin internetten satışa çıkarıldığını ihbar
etmeleri üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma
başlatıldı.
Çalışmalarda siber dedektifler tarafından yapılan teknik çalışmalarda, şüphelilerin e-posta
adreslerine ulaşıldı. Siber dedektifler e-posta adreslerinden de şahısların adreslerine ulaşınca,
Ş.Y., F.Y. ve A.Y. yerleri tespit edilerek yakalandı.
Bir çok hırsızlık suçundan kaydı olan Ş.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak
cezaevine gönderilirken, çalınan malzemeler ise sahiplerine iade edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4617.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Havacılık Kulübü'nden, Talas Belediyesi'ne
Teşekkür Ziyareti
Talas Havacılık Kulübü Başkanı Ali Alpay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Yıldırım,
Talas'ta bugüne kadar yapılmayan hizmetler gerçekleştirildiklerini...
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Talas Havacılık Kulübü Başkanı Ali Alpay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Yıldırım,
Talas'ta bugüne kadar yapılmayan hizmetler gerçekleştirildiklerini belirterek, "Şehrimiz
kendini aşarak ilerliyor" dedi.
Talas Havacılık Kulübü Başkanı Ali Alpay ve Kemal Dündoğan, Özgür Temiz, Mustafa
Yükselen, Ali Rıza Arıkal ile Kutluğ Sınmaz'dan oluşan yönetim kurulu üyeleri, Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'a, hava sporlarına sağlanan katkılardan dolayı teşekkür
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Yıldırım, şehre hizmet etmenin millete hizmet etmek olduğunu belirterek,
"Rabbim yeni şeyler ortaya getirebilmeyi, bir ufuk açmayı, çizgi oluşturabilmeyi ve o kadar
güzellikler nasip etti ki, ne kadar şükretsek az" ifadelerini kullandı.
Başkan Yıldırım, yerel yöneticiler olarak hizmet ettikleri şehirlerin geliştiğini görmenin
mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Şehirlerimizin ve ülkemizin geliştiğini görmek ayrı
bir keyif. Bu başarı hepimize ait, hepimizin eline sağlık. Burada model uçak tutkunlarının da
yeri ayrı. Bu hizmetlerde zor olan başlamak. Başladıktan sonra emekleme ve koşma sürecidir.
Şuandaki süreç koşmaya hazırlık süreci. Başka şehirlerle mukayese ettiğimizde hakikaten bu
şehirde yaşamaktan keyif alıyoruz. Şehrimiz hava sporlarında ve diğer konularda kendini
aşarak ilerliyor" şeklinde konuştu.
Talas Havacılık Kulübü Başkanı Ali Alpay ise, Talas'ta hava sporlarında yapılan altyapıdan
övgüyle bahsederek, "Böyle bir tesisleşme Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Çok teşekkür
ediyoruz" dedi.
Alpay, ziyaretin sonunda Başkan Yıldırım'a çikolata ikramında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4618.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

‘yazarlar Okulları Đle Buluşuyor Projesi’
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri
Şubesi arasında imzalanan ‘Yazarlar Okulları ile Buluşuyor’ protokolü kapsamında yazar
Halit Ertuğrul Kayseri’ye geldi.Büyükşehir Belediyesi...
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Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri
Şubesi arasında imzalanan ‘Yazarlar Okulları ile Buluşuyor’ protokolü kapsamında yazar
Halit Ertuğrul Kayseri’ye geldi.
Büyükşehir Belediyesi kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı
Davut Haner, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, MÜSĐAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan MÜSĐAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Çolakbayraktar,
farklı yazarların Kayseri’ye geleceğini söyledi. Çolakbayraktar, “Proje kapsamında milli
eğitim müdürlüğümüz ile birlikte 10 yazarımızı ilimize davet ederek öğrencilerimiz ile
buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Kayseri’den yazarlarımızı da aynı şekilde
öğrencilerimiz ile buluşturacağız. Yazarların yayınlanmış olduğu kitapların bazılarını temin
ederek okullarımızda öğrencilerimize dağıtacağız. MÜSĐAD olarak kültürel çalışmalara ve bu
çalışmalarda katkıda bulunan kıymetli yazarlarımıza verdiğimiz değeri göstermek istiyoruz”
ifadelerini kullandı.
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da, proje kapsamında Kayseri’ye gelecek yazarların
sayısını artacağını söyledi. Yılmaz, “Bugün burada MÜSĐAD ile başlattığımız Yazarlar
Okullarda Projemizin ilk ayağını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 10 yazarımızı 10
bin öğrencimizle buluşturmak gibi bir projemiz var. Đnşallah bu sayı artar diye ümit ediyorum.
MÜSĐAD’la bu projeyi Kayseri’de yapmamızın şöyle bir önemi var; ‘Kayseri ülke genelinde
hayırseverliği ile nam yapmış bir ilimiz. Fakat bu severlik şimdiye kadar bina yapmakla
alakalı bir hayırseverlikti. Bu proje ile biraz daha hayırseverlik portföyünün genişlediğini fark
ediyoruz. Sosyal etkinlikler noktasında da hayırseverlerimizin, kurumlarımızın yer almak
istediğini bu proje ile görmekteyiz” dedi.
Programda bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
insanın doğduğu yeri sevmesinin fıtri olduğunu söyledi. Kayseri’nin sevgiye layık bir şehir
olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu;
“Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSĐAD’ın başlattığı bu kampanyanın hayırlı olmasını
temenni ediyorum. Faydalı olmasını temenni ediyorum. Đnsanın doğduğu yeri sevmesi
fıtriymiş. Yani içinden gelirmiş. Allah’ın yaratması böyleymiş. Herkes doğduğu yeri
çocukluğunun geçtiği yeri çok seviyor. Peygamber efendimiz Mekke’den Medine’ye
geçerken yolda en son Mekke’nin görüntüsüne bakar ve 3 damla gözyaşı döker. Kitaplarda
Mekke’nin zahiren kayalık bir yer olduğunu diyor. Çöl sıcağının yaktığı kumsallar ve kayalar
var. Neden dönüp bakıp da gözyaşı döker? Bizde şehrimizi seviyoruz. Doğduğumuz yeri
seviyoruz. Bu şehir sevgiye layık bir şehirdir. Şehrimizin de birçok özelliği var. Bu

topraklarda binlerce yıldır insanlar yaşamış. Çok değişik medeniyetler kurmuşlar. Çok değişik
kavimler gelmiş. Çok değişik ırklar yaşamış ve aynı zamanda değişik medeniyetler kurmuşlar.
Bütün medeniyetlerin kavşağı olan bir şehiriz. Bu şehir ticaret şehridir. Dünyanın hiçbir
yerinde yapılan kazılarda 25 bine yakın ticari belgenin çıktığı görülmemiş. Bu şehirde ticari
bir gelenek ve geçmiş var. Bu şehir hayırseverler şehri.”
Mehmet Özhaseki konuşmasının ardından Halit Ertuğrul'a teşekkür plaketi verdi.
Program, yazar Halit Ertuğrul’un söyleşisi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4619.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Memduh Boydak Melikşah’lı Basketbolcularla
Yemekte Buluştu
Büyük yatırımlarla bu yıl kurulan ve Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi EBBL’de namağlup
mücadele eden Melikşah Üniversitesi Basketbol Takımına Memduh Boydak tarafından
Boydak Center’da yemek verildi.Boydak Center’da samimi bir ortamda gerçekleşen...
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Büyük yatırımlarla bu yıl kurulan ve Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi EBBL’de namağlup
mücadele eden Melikşah Üniversitesi Basketbol Takımına Memduh Boydak tarafından
Boydak Center’da yemek verildi.
Boydak Center’da samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte oyunculara ve teknik ekibe hitap
eden Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Boydak Holding CEO’su Memduh
Boydak oyunculara bu zamana kadar ki gösterdikleri başarıdan ve azimli çalışmalarından
dolayı teşekkür etti. Takımı şuana kadar hep desteklediklerini ve desteklemeye devam
edeceklerini ifade eden Boydak, Beko Basketbol Ligi yolunda oyunculara ve teknik ekibe
başarılar diledi.
Yemek sonrası takımla beraber hatıra fotoğrafı da çektiren Boydak, oyuncuları ve teknik ekibi
tek tek uğurlayarak hediye takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4620.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Cidde'den mektuplar
Đlk umrem için Harem-i Şerif’e girişimi anlattığım yazıma Kâbe ile buluşmamı ve ilk tavafımı
anlatarak devam edeceğim.
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Esra Yıldırım'dan Cidde'den mektuplar...
…Đşte o an, Kâbe’yle bakışıyoruz. Kuzey, güney, doğu, batı birbirine giriyor, yeni bir yön
kavramıyla tanışıyorum. Nerde başlayıp nerde bittiği belli olmayan yön. Kendimce bu yeni
yöne bir isim buluyorum; hale-in’ nûr…Sonra ilginç bir şey oluyor, ellerim beynimle
bağlantısını kesmiş olmalı… Baksanıza kendiliğinden havaya kalkıyor. Đki elim iki kanat
oluvermiş. ‘Allaha dua etmek için ellerinizi havaya kaldırmayın, ona mekan tayin etmeyin’
diyen aklı evvellerin tüm iddiaları ellerimden aşağı kayıp paramparça oluyorlar. Bir elim acz,
bir elim fakr içinde o Rahmanü’Rahime, o Esmâ’nın sahibine, o kuzeyin ve güneyin, o
doğunun ve batının, O hale-i nûr’un sahibine iltica etmenin mukayese kabul edilmez
huzuruyla huzurlanıyorum…Bunun bir rûya olma ihtimali beliriveriyor sonra. Yani tüm
insanlık içinde beni bir müslüman olduran Rabbim, tüm müslümanlık içinde beni bu
ayrıcalığa layık görmüş mü oluyor şimdi??? Utanıyorum, mahcubum, hicabım dudaklarıma
dökülüyor. Ne yaptım da buralardayım? Esbab içinde bu şerefi hak edecek bir sebep
bulamayınca bu kez bunun bir imtihan vesilesi olup, huzurda sigaya çekildiğimi
düşünüyorum. Ve affedin dostlarım… Kâbe’yi ilk gördüğünde beni hatırla, dua et demiş
olsanız bile ilk duamın şu oluşunu engelleyemiyorum:“Layık değilken layık gören Rabbim.
Eğer bu bir rûya değil de hakikatse hangi halimden dolayı bana bu nimeti vermişsen o hal
üzere öldür beni. Bu ikramına liyakat göstermem için kuvvet ver şu şaşkın kuluna.” Rabbimin
ikramına ancak bu dua, iki damla gözyaşı, bir yürek ürpertisi, bir de titreyen bir bedenle
karşılık verebiliyorum. Dostların, akrabaların, komşuların ve arkadaşlarımın dualarını da
hatırlayıp andıktan sonra, eşimin sesiyle kendime geliyorum…Kolumdan tutuyor eşim, ‘şimdi
tavaf zamanı’ diyor. ‘Arkaya bakmak yok, geride ne kalırsa kalsın dönmek yok geriye.’ Ama
diyorum ya oğlum geride kalırsa, ya kızım kaybolursa??? Saatin tersi istikamette hiç geriye
bakmadan dönmek… Geride oğlum, kızım kalmışmış, işim gücüm kalmışmış, yaşanmış
yaşanmamış bir otuz altı senem kalmışmış, mış mış mış… Nokta. Bitti. Çıkar aklından tüm
kaygılarını… Dön, sadece dön. Bütün diğer oğullarla ve kızlarla beraber, dön… Tüm otuz
altılarla, kırklarla, yetmişlerle, dön… Sonra bir hesap yapıyorum zihnimde: Yaşım otuz altı,
Peygamber aleyhisselamın fetih sonrası kırdığı put sayısı üç yüz altmış. Her bir senem için on
put… Yine Đbrahim Peygamber geliyor aklıma. O’nun yıldız, ay ve güneş sembolleri
üzerinden Rabbine şeriksiz imanını hatırlıyorum. Ve doğuya dönüp, sonra batıya yönelerek,
batıdan yüzümü çevirip kuzeye dönerek, kuzeyden tebberri edip güneye göz dikerek ve
Kâbe’nin tüm bu yönlerinden gelip geçip en nihayet tüm bu yönlerin Rabbine iman
tazeliyorum… Dönmeliyim ki dönüşümün her saniyesinde bir putumu bırakmalıyım. Üç yüz
altmış putumdan arındırmak istiyorum gönül binamı. Baltamı Đbrahim bilesin, duama Đsmail
amin desin, devireceğim her bir put şubesini Efendim, Peygamberim işaret etsin istiyorum.

Fakat bu bir görevse, yani ruhumu, aklımı, gönlümü şeriklerden temizlemek bir ibadet, bir
görev ise bu görev akdinin altına imza atmam gerek. Ve parmak izimi basacağım şeyi
görüyorum solumda… Hacer’ûl esved…Tavafın ilk şaftı için Hacer’ûl esved hizasına gelince
ellerimi uzatıyorum, anlıyorum ki Hacer’ûl esved parmak izimi aldı, yevm-i mahşerde benim
oradan geçtiğime, benim Đbrahimce bir teberriye imza attığıma şahidlik edecek. Efendim
aleyhisselamın sözleri çınlıyor kulaklarımda;"Andolsun ki şu Hacer’ûl esved kıyamet günü
gören gözleri ve konuşan dili olduğu halde gelecek ve onu hakkıyla istilâm eden kimseler
lehine şahitlik edecektir"Sonra manyetik bir boşluğa düşüyorum. Dünyanın tam merkezinin
bu nokta olduğunu, bunun bir rezonans olduğunu okuduğum makaleleri hatırlıyorum. Öyle bir
çekim kuvvetine bırakıyorum ki kendimi, adeta bir atomun çekirdeği, su döngüsünün bir
damlası, Güneş sistemi içinde bir gezegen, bir yıldız oluverip döngüme başlamak istiyorum…
Parmak izimi Hacer’ûl esved’e verip, ilk şafta dönmeye başlıyorum. Rabbena diyorum, ey
rabbimiz, âtina fid-dünya hasenaten ve fil-ahireti hasenaten ve kina azaben- nar..Allah'ım!
Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru… ve
edhilnel-cennete meal abrâr… Ve bizi iyilerle beraber cennetine girdir…Tevbeler ederek
Kâbe’yi soluma alıp yürümeye başlıyorum. Kâbe’yle kolkola yürüyorum. Yerkürede Allah’ın
evi olan Beytullahı yine Allah’ın evi olan kalbimle yanyana getirerek paralel bir dönüşüme
başlıyorum. Paralel yürüyüşün paralel kalabilmesi için sağa sola çekmeden dimdik
yürümeliyim. Güzergâhımdan en ufak bir sapma beni bu paralel halkadan dışarı atacak. O
halde bana ağırlık yapan yüklerimden kurtulmalıyım. Tabiri caizse x-rey cihazından
geçmeliyim. Bu his bana kalbimin içine bakmayı işaretliyor. ‘Bak’ diyor ‘nasıl Allah Resulu
Beytullahtaki putları temizledi ise sen de gönlünü yokla. Esas olması gereken Allah aşkı
orada duruyor mu?’Üç yüz altmış puttan üç yüz altmış derece dönerek tavaf ediyorum. Yedi
kat sema deyip tavaf ediyorum. Yedi nefis mertebesi deyip tavaf ediyorum. Yedi kıt’a deyip
tavaf ediyorum. Batıya giden yedi oğul deyip tavaf ediyorum. Velhasılı kesretten kinaye veya
değil tüm yediler aşkına tavaf ediyorum. Tavafı bitirip namazımı kıldığımda sa’y etmek için
ilerliyorum… (devamı gelecek Đnşallah) Selametle…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4621.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

KARAYEL'DEN YOLSUZLUK MESAJI
AK Parti Kayseri Millet vekili Yaşar Karayel resmi twitter hesabından yaşanan olayları '
bütün hedef ekonomik istikrarı bozmak' olarak değerlendirdi.
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AK Parti Kayseri Millet vekili Yaşar Karayel resmi twitter hesabından yaşanan olayları '
bütün hedef ekonomik istikrarı bozmak' şeklinde yorumladı.
Đşte o twitter mesajı

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4622.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

BATILILAŞMA AMA NEREYE KADAR
Batılılaşma konusu; son iki yüz yıldır bütün gerçekliği ve açıklığı ile inkarı mümkün olmayan
bir vakıa ve bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.
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Mehmet Ayman'ın yazısı
Bu konu ister gönüllü olarak kabul edelim, ister karşı çıkalım toplumumuzun değişik
katmanlarında şu veya bu boyutuyla bir şekilde konuşulmaya, tartışılmaya her zaman açık bir
konu olmuştur.
Batılılaşma akımı Türk toplumunu tabandan tavana farklı düzeylerde de olsa etkilemiş ve
çeşitli/ değişik yankıları olmuştur. Son dönemin Đslamcı aydınlarından şair/düşünür M. Akif
ERSOY “Alalım Garbın ilmini alalım sanatını; Verelim hem de mesaimize son sür’atını “
derken, bu etkinin Đslamcı bir aydın üzerindeki yansımasını göstermiştir. Aynı etki Türkçü
şair Ziya GÖKALP’ te “ Türk milletindenim, Đslam ümmetindenim, Garp medeniyetindenim “
üçlemesi ile açıklanmıştır.
Mehmet AKĐF ’den Ziya Gökalp’e Filibeli Ahmet HĐLMĐ’ den Hamdi YAZIR’a kadar son
dönem düşünürlerin bir çeşit savunma psikozuna girerek “ Batılı olarak da kendimiz
kalınabileceğini anlatabilmek amacıyla içine düştükleri düşünsel sancıların anlaşılır bir tarafı
ve dayanak noktası elbette olmalıdır.
Onlara göre Garplılaşmak bir zorunluluktur, bundan uzak durmakta iskânsızdır. Batının
ilmini, tekniğini, irfanını ve sanatını almalıyız. Muasır medeniyet seviyesine ancak bu yolla
ulaşıp, asrileşebiliriz. Fakat kültürümüzün çekirdek unsurlarını ve kimliğimizin asli ögelerini (
din, dil, ahlak vs.) koruyarak. Bu şekilde batılılaşmak mümkündür ve istenirse başarılabilir.
Fakat bu tezlerinde gözden kaçan, belki de kabullenemedikleri için görmezden geldikleri bir
şey vardır. Zira Batılılaşma denen realite (tıpkı hareketli bir cismin gölgesini her gittiği yere
taşıdığı gibi) kendi şartları altında doğmuş ve gelişmiş Din, dil, ahlak, sanat, kültür gibi değer
ve anlayış biçimlerini de kendi gittiği her yere taşımaktadır.
Đşin asıl trajik yanı da Din, dil, ahlak, sanat, kültür gibi değer ve anlayış biçimlerimizi
muhafaza ederek Batılılaşabiliriz diyenlerin bile batılıların ürettiği, ihraç ettiği ve
kullanmamızı istediği, aydınlanma, çağdaşlaşma, ilerleme gibi argümanları kullanarak önce
dili tahrip ettiklerinin farkına bile varamayıp kendi kalelerine gol atma zayıflığını
göstermeleridir.

Bu durum bize açıkça gösteriyor ki Aydınlarımız ister batıcı olsun, ister batı karşıtı, onu
savunurken de, ona karşı çıkarken de batının çekim alanından kurtulamamış ve batı Türk
intelijansiyası için bir cazibe merkezi olma özelliğini her zaman devam ettirmiştir.
Şehbenderzade Filibeli Ahmet HĐLMĐ Bey’in şu itirafları bu konuyu daha iyi anlatabilmek
açısından önemli bir örnektir. O’na göre “kafasında günümüz ilmi ve tekniği ile ilgili sorular
ve sorunlar olan tereddüt içindeki bir kimseyi ortaçağın mantığı, bilgisi ve yöntemi ile ikna
demeyiz…” Bunun içinde kaynak ve dayanağımız Avrupalı düşünürler olmalıdır. Üzülerek
söylemekteyim ki .. der Filibeli “ Memleketimizde hala orijinal fikirler ortaya atmaya güç
yetirebilecek düzeydeki düşünürler çok az bulunur, hatta belki de yok gibidir.”
Evet bu bir trajedidir. Đki yüzyıldan bu yana durum hep aynı olmuştur. Türk aydını çağını
anlama ve değer ürete kabızlığı çekmektedir. Yani yaklaşık iki yüz yıldır toplumun hangi
katmanından ve hangi sosyal ve entellektüel düzeyinden olursa olsun, Türk aydını çağını
kuşatabilecek, onu tam olarak idrak edebilecek ve hatta batı karşısında veya yanında bile olsa
ona alternatif olabilecek her hangi orijinal bir tez üretebilecek konum ve düzeyde olmamıştır.
Đslamcı aydınlara kıyaslanarak olursa laik-batıcı aydınların durumu da pek fazla iç açıcı bir
manzara arz etmemektedir. Zira bu hareket gerçek anlamda mütefekkiri olmayan, aydınları bir
gazetenin köşe yazarı olmaktan öte bir marifeti bulunmayan, entelektüel seviyesi oldukça
düşük olmasına karşın oldukça iyi birer demogog olan, jakoben, tepeden inmeci, militarist bir
zihniyete sahip bir hareket olduğunu, darbeler ve yasaklar yoluyla defalarca ispat etmiş bir
hareket olmaktan öteye gidememiştir.
Onlar Türk toplumunun yaklaşık dört asırdır kan kaybetmesinin ve geri kalmışlığının
sebebini, yanlış bir teşhisle milletin tarihinde, geleneklerinde ve özellikle de kendi
deyimleriyle artık zamanını doldurmuş, eskimiş, geçerliliğini kaybetmiş olduğuna inandıkları
“Din” e bağlamışlardır. Onlar eğer ilerlemek ve kalkınmak istiyorsak “Din” in ayak
bağından/prangalarından kurtulmamız gerektiğini savunmuşlar ve at, kurtul ve kalkın
kolaycılığına saplanmışlardır. Bunun sonucunda da Türk toplumu ciddi bir kültürel şok hali
yaşamış ve bu şok ta büyük bir kültürel travma ve yıkıma yol açmıştır. Aslına bakılırsa bu
durum gerçek anlamda aydını olmayan veya çağını yanlış anlayıp yanlış anlamlandıran her
hareketin kaçınılmaz sonucudur.
I. TBMM de temsil edilen grupların ana başlıklarıyla (Yusuf Akçura bunu Üç tarz-ı Siyaset
olarak formüle etmişti) Batıcılar (mandacılar), Türkçüler (ulusalcılar) ve Đslamcılar olarak
ayrıldığını kabul ederek hareket edersek, aynı görüşleri aşağı yukarı benzer şekilde savunan
siyasi oluşumların tüm cumhuriyet hükümetleri boyunca da var olduklarını görebiliriz.
Nihayet günümüzde de aynı ideolojik oluşumların (Đslamcı, Türkçü, Sosyalist, Liberal vs.)
Meclis çatısı altında toplandıkları da hepimizin malumudur.
Günümüz siyasileri de tıpkı günümüz aydınları gibi kendi seleflerinin düştükleri çıkmazlara
bir daha düşmekte aynı hatayı yeniden işlemektedirler. Batılılaşma uğruna verdikleri
mücadeleyi ve sarf ettikleri enerjiyi yeni değerler dizisi(değerler dizisi) lar üretmek uğruna
sarf edecekleri yerde “AB” kapısında bekleyerek tüketmektedirler.
Kamuoyunda Đslamcı parti olarak bilinen ve seçmen tabanına da bu durumu destekleyici
mesajlar vererek politikasını bu yana şekillendiren siyasi partiler de son yüzyılda da sık sık
“Biz batı tipi laiklik istiyoruz…” diyerek kendisine siyaset sahnesinde laikler arasında bir
meşruiyet zemini açmaya kalkışmakta idi ler. Aynı söylemi Đslamcı aydınlardan, bir kısmı da
son zamanlarda “Demokrasi Đslam ile çelişmez..” Kur’an da laiklik de vardır..” vs. gibi beylik
sözlerle dile getirmekteydiler.
Đslamcı Partilerin ve yeni Đslamcı aydınların bu tür söylemleri bizim için yeni değildir elbette.
Evet, biz bu tür söylemlerin hiç de yabancısı değiliz. Buna benzer eklemlemeci tavrı ilk
dönem Meşşai filozoflarından (örn: Yunan felsefesinin tercümeleriyle Đslam dünyasına
taşıyan el-Kindi, ibn-i Sina, Farabi’den) 19. yy’ın başlarına (Đzmirli Đsmail Hakkı’ya Filibeli
Ahmet Hilmi’ye hatta M. Akif ve Elmalılı Hamdi Yazır’a)kadar birçoğundan okumuştuk.

Meşşai (peripatetik) filozoflarının Đslam dünyasını etkisi altına alan antik Yunan felsefesiyle
Đslam’ın öğretilerini uzlaştırmak için olağanüstü bir çaba sarf ettiklerini ve bu çabaların
sonucu olarak ortaya çıkan felsefeye de Đslam Felsefesi dendiğini biliyoruz. Bu çaba
iyimser bir okumayla; O dönemlerde Đslam dünyasının ve Müslümanların içine düştükleri
bunalımı ve buhranı aşmak amacıyla sarf edilen çaba olarak anlaşılacağı gibi Kötümser bir
okumayla da yunan felsefesinin Kur’an referans gösterilerek legalize edilmesi ve
meşrulaştırılması çabası olarak yorumlanabilir. Diğer yandan da bu çabaların sonunda özgün
fikirlerin de ortaya çıktığını görmezlikten gelmek haksızlık olur.. Fakat günümüz aydınları, bu
tür özgün, fikirleri üretmekten aciz kalıp sadece batıya öykünmekle yetinmiş olmaları
sebebiyledir ki ve islam’ın henüz genel kabule mazhar olmuş tanımı bile yapılamayan
Demokrasi ile tam bir uyum içinde olduğunu iddia ederek , “kraldan çok kralcı” kesilip “eğer
biz demokrat ve laik değilsek kimse değildir” tavrını sürdürmekte inat etmektedirler.
Đslamcı partililerin ve bir takım aydınların yukarda belirttiğimiz batı tipi laiklik taleplerine
karşılık, son zamanların laiklik şövalyeleri de” öyleyse “biz de batı tipi bir din” istiyoruz
diyerek cevap vermekte gecikmemişlerdir. Bu cevabı batılılaşmanın yalnızca insan hak ve
hürriyetlerine saygı, teknik gelişme, siyasal hak ve özgürlüklerin kazanımı vs. ile sınırlı
kalmayıp yani eklektik/seçmeci almayıp, yaşam biçimi, dünya görüşü ve hatta Din
telakkileriyle birlikte bütün olarak kabul edilmesinin savunulduğunu açıkça göstermektedir.
Böyle düşünen batıcılara bakılırsa batının din ve kültürünü vs. alıp insan hak ve
özgürlüklerine saygı vs. gibi diğer unsurlarıgörmezlikten gelmek daha da akıllıca olacaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4623.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

ABD’nin Yakın Tarihi Ve Düşündürdükleri
Belki nereden çıktı bu ABD’nin yakın tarihi diyeceksiniz. Evet aslında son günlerde
yaşananlarla çok ilgilidir aslında ABD’nin yakın tarihi. Merkezinde Halk Bankası’nın olduğu
bir Türkiye operasyonu ile karşı karşıyayız.
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Vedat Önal'ın yazısı
Tarih bilmeyenler için bu operasyonu birilerine yutturabilirler ama yakın tarihi biraz
okuyanlar bilir ki, buna benzer olaylar bugün dünyada süper güç olarak kabul edilen ABD
tarihinin hiçte yabancı olmadığı meselelerdir. CIA’in gizli operasyonları ile ilgili “Peçe”
kitabını ve buna benzer istihbarat kitaplarını okuyanlar bilir ki, her ne kadar diğer ülkelere
Đran ile ilişkilerinizi kesin dese de ABD Đran’la milyarlarca dolarlık silah ticaretini Đsrail
üzerinden yapmakta bir beis görmemiştir. Evet okuyanlar hatırlamıştır. Đrangate skandalından
bahsediyorum. Başkan Ronald Reagan döneminin en önemli olaylarından birisi olarak tarihe
geçmişti Đrangate skandalı.Yani ABD’nin çeşitli istihbarat birimleri, Đran-Irak savaşı sırasında
Đran’a milyarlarca dolarlık silah satmışlardı. Bu olay açığa çıktı çıkmasına ama şunun hiçbir
zaman kimse garantisini veremez bu ilişkilerin sona erdiğini kim söyleyebilir?!

Nitekim benzer olay Đtalya için de geçerli. Bir defasında Taner Yıldız’ın kişisel
sohbetlerinden birinde dinlemiştim. AB yetkilileri ile görüşmelerinde Türkiye’nin Đran’la olan
münasebetleri ve ekonomik ilişkileri gündeme geldiğinde, AB yetkilileri eleştirel bir
yaklaşımla Türkiye’yi köşeye sıkıştırma gayreti içine girince bizde diyor Taner Yıldız,
Đtalya’nın Đran’la olan ve çeşitli kanallar kullanılarak yürütülen ekonomik faaliyetlerini
önlerine koyunca biranda şaşırdılar ve siz bunları nereden biliyorsunuz diye adeta şok oldular
demişti. Evet Türkiye bağımsız politikalar üretmeye ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk
defa bağımsız hareket etmeye başlayınca başına üşüşen çok oluyor. Yine tarihten bir ders II.
Abdülhamit dönemi. Yıl 1909 ve Abdulhamit Musul ve Kerkük petrollerinin çıkarılması ve
satışı için planlar yapmaktadır. Ve bu planlarında uluslar arası petrol kartelleri yoktur. Bir tren
yolu ağı ile bu petroller limanlara ulaştırılacaktır. Bu işi de Almanya ile ortaklaşa yürütülecek
bir anlaşma yapılır ve iki ülke bu petrolleri Osmanlı’nın öncülüğünde piyasaya sürecektir.
Kendilerinin işin içinde olmadığını gören özellikle Đngiliz şirketleri hemen kolları sıvarlar ve
II. Abdulhamit dış destekli dış bağlantılı bir ittihatçı darbesiyle tahtından uzaklaştırılır.
Ardından da 10 yıl gibi kısa bir sürede imparatorluğu paramparça etmeyi başarırlar.Şimdi de
benzer bir oyun oynanıyor. Bir tarafta Kuzey Irak Petrolleri Türkiye üzerinden dünyaya
ulaştırılacak. Bir taraftan da Azerbaycan petrolleri yine Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaştırılacak ve bir diğer önemli konu da Đran’ın dünyaya açılabilen tek kapısı Türkiye.Dikkat
edin 10 yıl öncesine kadar şu devlet bankalarının görev zararlarını bir hatırlayalım. Ziraat
Bankasının 50 milyar dolar, Halk Bankasının yine öyle 40-50 milyar dolarlar civarında görev
zararları açıklamaları gayet doğal olan gelişmelerdi. Şimdi ise bu miktarlarda kar ediyor bu
kurumlar. Ha bir de kimse lütfen bu bankalar kar ediyor da bizim cebimize ne giriyor diye
duygu sömürüsü yapmasın. Herkesin altında neredeyse son model arabalar, her türlü imkanı
bol bol kullanan aileler bunun üzerine bir de yoksulluk edebiyatı hiç hoş değil. Bu nimete
karşı şükürsüzlüğün daniskasıdır. Biraz cebimize giren paraları düşünmek yerine Türkiye’nin
dünyadaki geldiği konumu kafamızda canlandıralım. Dünyanın her yerinde Türkiye üzerinden
operasyonlar yürütülüyor. Mısır’da yapılan darbede, önceki gün idam edilen şehit Abdulkadir
Molla’ya yapılanları düşündüğümüzde bunların hepsinin Türkiye’ye bir mesaj olduğunu
görüyoruz.Başta belirttim, batılılar ve batı zihniyetli insanlar, kendi çıkarlarına gelince
kimseyi gözleri görmez. Bakın AB’nin bugün bile Đranla çok sıkı bir ticareti vardır. Özellikle
Almanya ve Đtalya’nın milyarlarca doları bulan ticaretlerini bir kılıfına uydurup yürütürler.
Ama iş Türkiye’ye gelince Halk Bankası’nın Đran’la ticaret yapması çok görülür.Ama birçok
defa yazılarımda belirttiğim gibi yolsuzluk ve para konusunda da bir suistimal varsa elbette
ortaya çıkarılmalı ve kim ne yaptıysa hesabını da vermelidir. Fakat bunu yaparken birbirinden
alakasız 3 ayrı davayı sanki birbiri ile bağlantılıymış gibi gündeme getirir ve tam da kritik bir
dönemde bunu yaparsanız adama sorarlar. Nedir bu batı ve ABD sevdası diye. Đnsanların
kafalarına soru işareti gelir. Bu operasyonlar dış kaynaklıysa, cemaate öyle ya da böyle bir
bağla bağlı birtakım bürokratlar da bu işin içindeyse durumun vehameti daha da artar. Yani bu
şu demektir. Bu insanların dışarıdan kimlerle bağlantısı vardır diye ister istemez bu milletin
aklına gelir. Buna da eğer doğru ve sağlıklı cevap veremezseniz cemaatin düşeceği durumun
vehameti de bir o kadar artar. Yıllarca inançlı insanların bağrına bastığı, hala da basmaya
devam ettiği birtakım yapıların Türkiye üzerinde yapılan operasyonlarda baş aktör olarak
görev yaptıkları ortaya çıkarsa başta bu inançlı insanlar kahrolur. Đnşallah böyle bir şey olmaz.
Bütün bunlar adli bir vaka olarak başlar ve sonuçlanır. Ama başta belirttiğim Amerikanın ve
Avrupa Birliği’nin bu işin çok yakınında olduğunu gösteren deliller var.Đşte ABD Dışişleri
sözcüsünün dün yaptığı açıklama, Türkiye’deki yolsuzluk soruşturmalarını yakından takip
ediyoruz. Bu çok kırıcı bir ifadedir. Sen kim oluyorsun da benim ülkemdeki bir davaya
neredeyse müdahil olmaya kalkıyorsun. Senin daha düne kadar ortaya çıkan skandallarında
bir Allah’ın kulu çıkıp da bu dinleme skandallarına biz de müdahil oluyoruz. Bütün dünyayı
dinleme yetkisini sen kimden alıyorsun kimse diyemedi. Şimdi kalkmış küstahca

Türkiye’deki davaları yakından takip edeceklermiş. Oturup kanına girdiğiniz milyonlarca
Vietnamlının ve yüz milyonlarca kızılderelinin, zencinin hesabını verin siz. Öldürdüğünüz
kendi Başkanınız Kennedy’nin hesabını verin siz.Đşte sadece ABD Dışişlerinin bu
açıklamaları bile bu davalarda bir bit yeniği aramaya yeter diye düşünüyorum. Ama herkes
davaların sonucunu bekleyecek.Fakat bu süreçte kimsenin kuşkusu olmasın Başbakan yine
karlı çıkacak çünkü yukarda bahsettiklerimi Allah’a şükür ki milletimizin çoğunluğu çok iyi
biliyor. Ve en çok da asgari ücretli diye küçümsenen ama bu ülkenin izzet ve şerefinin
kendilerinin kazandığı paradan daha değerli olduğunu bilen insanlar takdir ediyor. Cepleri
para dolan insanımız ise maalesef “Bir insanın bir dağ dolusu altını olsa yanına bir tanesini
daha ister” misali yoksulluk edebiyatı yapıyor. Eşiyle birlikte çalışıp evine 10 milyara yakın
para giren insanlar en çok ağlayan ve muhalefet eden insanlar. Sohbet ortamlarında
bakıyorsunuz öylesine basit değerlendirmeler ki, canım yeter bu kadar biraz da başkaları gelip
yönetsin. Yönetsin yönetmesine de nasıl yöneteceği ile en ufak bir garantiniz olmayan
insanlara böylesine basit bir değerlendirmeyle nasıl biranda evet diyebilirsiniz. Bu nasıl bir
mantıktır. Düşünebilir musunuz sadece araçlara kar lastiği getirildi diye kızıp ben bir daha bu
hükümete oy vermeyeceğim diyen insanlar var. Bu kafa mı daha sağlıklıdır yoksa asgari
ücretle geçinip ülkesi için gerekirse bundan bile feragat etmeye hazır olan insanlar mı?
Bunun cevabını herkes kendi vicdanında verecek.Kendimi düşünüyorum, 10 yıl boyunca özel
sektörde çalışıp asgari ücretten fazla para alamadan ev geçindirdiğimiz ve hiç de mutsuz
olmadığımız zamanları düşünüyorum. Şimdi ise Allah’a binlerce şükür ondan kat kat daha
fazla para almama rağmen masraflara yetişememe durumu ile karşı karşıya kalınca insan bunu
anlamakta zorluk çekiyor. Đhtiyaçlar, daha doğrusu normalde ihtiyaç olmayan her şey
gündeme geliyor biraz daha fazla para görününce. Bu yüzden bu günübirlik değerlendirmelere
kanmamak gerekiyor. Şu anda Türkiye’nin dünya üzerindeki konumuna yönelik bir
rahatsızlık var ve bu rahatsızlığı bir şekilde içerde ve dışarıda dile getiriyorlar. Önemli olan bu
milletin dik durabilmesi ve bu vatanın hakkını kimseye yedirmeme konusunda kararlı
olmasıdır. Vesselam…
v_onal3800@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4624.html
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Onun Adı Sadece Mezar Taşına Yazılmadı
Şehirlerin kendine göre tanımları vardır. Đçerisinde zorlukları, yoklukları, unutulmazları,
sevgileri sevdaları barındıran şehirler hep kendinden başka isimler ile anılagelmişlerdir.
Đstanbul “Dersaadet” Mekke “Mükerrem” Medine ise “Münevver”dir. Şehrinde onlarca
üniversiteyi barındıran; Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sivas, Konya’dan sonra en önemli ilim
merkezlerinde olan Kayseri ise “Mahkarr-ı Ulema ” yani alimler şehridir. Şehirleri de şehir
yapanlar gayba çekilmez o şehrin kalbinde mutlaka halkın nezdinde takdir kazanmış ve adı
her zaman rahmetle anılagelmiştir.
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Kayseri’de şehircilik adına atılan en büyük hamle onunla başladı. Yüzyıllarca Kayseri’nin el
değmemiş mekânlarına noktalarına ulaştı. Merkezi onun bir avuç elleri, zekası ve küçük bir
bedenin içinde saklı duran koca yüreği ile ortaya koyduğu çalışmalarla boyut kazandı. Bu
icraatların mimarı olan isim Kayseri’de “Efsane Başkan” adı ile bilinen Osman Kavuncu’dan
başkası değil.
1950 ve 1957 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kavuncu şehri tam anlamı
ile düzene sokan ve gelecekteki Kayseri şehrinin temellerini atan kişi. Kayseri’ye modern
şehircilik anlayışını getirerek Kayseri belediyeciliğinin miladı demek herhalde çok yanlış
olmasa gerek.
Osman Kavuncu daha genç olmasına rağmen Kayserili’nin derdine çare, hizmetlerine talip
olmuş bir Anadolu insanı. Boyunun kısa olması birçok icraatın gerçekleşmesine engel
olmayacağını ispat etmiş birisi. Fakat o cüssesiz boyunun altında kendisinden sonra o koltuğa
geleceklere ışık olacak orijinal projelere imza atacak bir efsane başkan.
1950 yılında çok partili bir hayatın olduğu o yıllarda merhum Adnan Menderes’in partisi
Demokrat Parti’den aday olmuş ve geçen dönemlerde halkın teveccühünü kazandıktan sonra
yeniden yeni başkanlık döneminde de hizmetlerine 1957 yılına kadar devam etmişti. Đstanbul
Đktisadi ve Ticari Đlimler Yüksek Okulu’nu bitiren Osman Kavuncu dönüşünde gazetelerde
makaleler yazıp tek parti sistemini eleştirip demokratik çizgide fikirlerinin ifade etmiştir.
700 yıllık Kayseri tarihinde el sürülmeyen yerlere yeni hüviyeti kazandıran Kavuncu,
günümüz Kayseri’nin şehir planı sanki o yıllarda çizmiş birisi. Kayseri’nin merkezini
genişleten ve şimdi ise kendi adını taşıyan Osman Kavuncu bulvarının olduğu bölgelerde
çalışmalar yaparak şimdilerde saat gibi işleyen trafiğe o yıllarda yaptığı hamleler ile rahat bir
nefes aldırmıştı. Sahabiye mahallesine de blok evler yaptırarak semtin eski evlerini yıktırıp,
oradakileri de uygun bir ücret karşılığında yaptırdığı evlere geçmelerini sağladı. Hunat
Cami’nin etrafında kötü duran evleri ise yıktırıp caminin tarihsel görünümünün bozulmasını
engellemiştir.
Kavuncu ilk iş olarak yolların asfaltladı şimdi hal binasında olan tamircileri sanayi sitesine
taşıdı. Caddeleri düzenleyen ve Sivas, Đstanbul Caddesi, Kiçikapı, Yoğunburç’un olduğu
yerler ise Kavuncu sayesinde günümüz şeklini aldı.
Organize sanayi bölgesi çalışması ve merkezdeki sanayi esnafını şehirden uzak bir yerde
iskân etmesi tepkilere yol açmıştı. Sonrasında ikna yolu ile birçoğunu razı eden Kavuncu,
ısrar edenlerin de dükkânlarının kapatılacağını ve kilit vurulacağını söylemişti. Bunun üzerine
sanayi esnafı sanayi sitesi bölgesine taşınmış oldu. 1500 kadar dükkan 4500 liraya kiraya
verilerek esnaf faaliyetlerine böylece günümüze kadar orada devam etti.
Kavuncu yolların asfaltlandığı bir zaman, yol asfaltlanmadan önce teftiş eder akşam
geldiğinde de adımlarla sayar günde kaç metre çalışma yaptığını teftiş ederdi. Bir Pazar günü
ise dönemin valisi Nazım Günesen eşi ile birlikte bir Pazar günü resmi araçla pikniğe gittiğini
arabasının önünde uzanarak valiyi protesto etmiş, kamu malının özel işlerde kullanılması
karşısındaki titiz tutumu böylece sergilemiş oldu.
Aydınlık evler, Esenyurt, Fatih semtleri ve Hacılar yolu düzenlemeleri ise o dönemde
yapılan bir çalışma. Ayrıca bir gün Kayseri kara sineklerin istilasına uğramış belediyenin
çalışmalarda yetersiz kaldığı bir zamanda Osman Kavuncu 30 bin lira ödenek ayırarak kara
sinek getirenlerin kilosuna 30 lira vereceğini söyledikten sonra halk ile belediye sineklerin
istilasında kurtulmuş oldu. Bu sinekler de kapalı varillere konularak hamam ve külhanlarda
yetkililerce yakıldı. Böylece Kayseri kara sinekten kurtulmuş oldu. Đyi düzeyde saz çalabilen
Osman Kavuncu’nun da kendisini kaynak olarak gösterildiği bir de “Asmalarda Kol Uzatmış
Dallere” isimli güftesi ve bestesi kendisine ait olan bir de türküsü bulunuyor.
Asmalarda(aman) kol uzatmış dallere(dallere hele dallare)
Sen düşürdün(aman) beni halden hallere(hele hallere vay)

Asmalarda(aman) kol uzatmış engine(engine hele hele engine)
Şimdi rağbet güzel ile zengine(hele hele zengine vay)
Asmalarda (aman) kol uzatmış incire(hele hele incire)
Đkimizi(aman) bir sarsınlar zincire(hele hele zincire vay)

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4625.html
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Köşk’ten ‘kararname’ açıklaması
Cumhurbaşkanlığı, emniyet müdürlerinin değiştirilmelerini öngören kararnamenin Köşk’ten
döndüğü yönündeki iddiaları yalanladı.
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Đstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun
ardından emniyet müdürlerinin görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, atamalarla ilgili Köşk’e sunulmuş herhangi bir kararname bulunmadığı bildirildi.
Açıklamada şöyle denildi: “Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan, ‘2013 Temmuz
ayından bu yana bazı Đl Emniyet Müdürlerinin değiştirilmelerini öngören kararnamelerin
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nden döndüğü’ yönündeki haberler tamamıyla asılsızdır.
Đl Emniyet Müdürlüklerine atama yapılmasına ilişkin 21 Mayıs 2013 tarihinde onaylanan
kararnameden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuş herhangi bir kararname
bulunmamaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4626.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Son 4 günde Türkiye'nin kaybettiği para
Halk Bankası üzerinden Türkiye'nin ekonomisini hedef alan, çok uluslu operasyonun devlete
5 günlük maliyeti 40 milyar TL'yi geçti. Devletin borçlanma faiz oranı çift haneye yaklaştı,
dolar 2,09'a çıktı.
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Devlet hiyerarşisini ortadan kaldırarak gizli operasyonlar yürüten bir grup polis ve savcı,
Türkiye'deki siyasi ve ekonomik istikrarı hedef alan dış güçlerin ekmeğine yağ sürdü.
Hükümeti zora sokmak amacıyla birkaç milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen
bahaneleri kullanan bazı memurların gerçekleştirdiği geniş kapsamlı tutuklama operasyonu,
yerli ve yabancı yatırımcıları ürkütmeye yetti. Halkbank hisselerini bir haftada 4,5 milyar
TL eriten operasyonun finansal tarafı ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) dikkatinden
kaçmadı. Halkbank'ın yanısıra Emlak Konut hisselerinin de aşırı değer kaybetmesi üzerine
harekete geçen SPK, borsada bu hafta manipülatif hareketler olup olmadığını araştırmaya
başladı.
EKONOMĐYĐ ÇÖKERTME HAREKATI
Borsa Đstanbul 100 endeksinin bir haftada 7 bin puan değer kaybetmesi yerli ve yabancı
yatırımcıların sadece borsada 30 milyar TL civarında zarar etmesine neden oldu. Operasyona
destek veren yerli ve yabancı bazı medyaya organlarının özellikle yabancı yatırımcıları hedef
alarak yaptıkları yayınlarda, 'Türkiye'de politik risk arttı' mesajını işlemesi sonucu ülkeye
giren para akışı olumsuz etkilendi. Bunun üzerine devletin borç alma faiz oranı yüzde
8,80'den 9,60 seviyesine yükseldi. Hazine'ye milyar TL'ye varan ek yük bindiren
bu operasyon, toplanan vergilerden yatırım ve sosyal harcamalar için ayrılacak paranın faize
gitmesine neden oldu.
SANAYĐCĐ HEDEF ALINDI
Yatırımcıların tedirgin edilmesiyle dövize talep artınca dolar 2,02'den 2,09'a yükseldi, euro ise
2,79'dan 2,86'ya fırladı. Kurdaki ani hareket, dolar bazlı enerji kullanan imalat sektörünü
vurdu. Yatırım mallarının satın alındığı Avrupa'nın para birimi Euro'daki yükseliş ise ülkedeki
yatırımların sekteye uğramasına neden oldu.
VATANDAŞIN CEBĐNĐ YAKMAK ĐSTEDĐLER
Adi soruşturma boyutunu aşan Đstanbul merkezli siyasi operasyon, vatandaşın cebini yakacak
gıda ve akaryakıt gibi alanlarda sonuç almak istedi. Gezi olaylarının verdiği ekonomik zarara
benzer bir kayıp oluşturmayı hedefleyen operasyon bazı kartellerin işine yaradı. Doların
yükselişini bahene ederek benzine ve mazota yeni zam yapma hazırlığı başladı. Benzin
fiyatının psikolojik sınır olan 5 TL'yi aşması sağlanarak bundan hükümetin sorumlu tutulacağı
belirtiliyor.
TCMB'ye karşı itibar cellatlığı
Siyasi operasyonun finansal ayağında ise Merkez Bankası'na güveni sarsmaya dönük adımlar
ile Đran ve Irak petrol ödemelerine aracılık eden Halkbank'ın Amerikan ve Đngiliz finansal
endüstrisine yem edilmesi projeleri yer aldı. FED'in parasal genişlemesine 2,04-2,06
aralığında sınırlı tepki vermesine rağmen siyasi operasyon bahanesini kullanarak kurda
spekülatif atak için zemin hazırlandı. Merkez Bankası Başkanı Başçı'ya yönelik itibar
cellatlığına varan yayınların yapılması ile piyasaya güven sarsılmak istendi. Türkiye'nin
politik riskinin öngörülemez olduğu mesajını yayan yerli ve yabancı bazı medya organları ile
faiz lobiciliği yapan finansal çevreler, yatırımcı güvenini zedelemeyi başardı. Türkiye'ye olan
güveni gösteren CDS (kredi risk primi) puanı bir hafta önce 180 seviyesinde iken,
operasyonun ardından yapılan yayınların etkisiyle dün kritik eşik olan 200'ü aşarak 220'ye
kadar yükseldi. (Yenişafak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4627.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Öğrencilere Microsoft’ta Çalışma Fırsatı
Erciyes Teknopark’ın sponsorluğunda düzenlenen ‘Hackathon’ yarışmasında dereceye giren
katılımcılara Microsoft’ta çalışma imkanı sağlanacak.Erciyes Teknopark’ın sponsorluğunda
Kayseri’de ilk defa düzenlenen ‘Hackathon’ yarışmasında...
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Erciyes Teknopark’ın sponsorluğunda düzenlenen ‘Hackathon’ yarışmasında dereceye giren
katılımcılara Microsoft’ta çalışma imkanı sağlanacak. Erciyes Teknopark’ın sponsorluğunda
Kayseri’de ilk defa düzenlenen ‘Hackathon’ yarışmasında başarılı olan yarışmacılara
teknoloji devi Microsoft’ta çalışma imkanı sağlanacak. Windows Phone, Windows 8, Android
ve ĐOS platformlarından biri için uygulama hazırlamaya yönelik olan yarışmaya, 10 takımdan
oluşan 40 kişinin başvurulduğu bildirildi. Yarışma hakkında bilgiler veren Erciyes Teknopark
görevlisi Hidayet Kiraz, “Bugün burada bir Microsoft hackathon yapılıyor. Hackathon bir
kodlama yarışmasıdır. Bu yazılım yarışmasında arkadaşlar kodlamaya başlayacaklar. Burada
10 takım var. 40 kişi mevcut. Bu 40 arkadaş takımlar halinde yarın sabaha kadar en iyi
yazılımı geliştirmeye çalışacaklar. Yazılımlarını Microsoft’un bir sistemine yüklüyorlar.
Microsoft bunlara gerekli puanlamayı yapıyor. Burada seçilen arkadaşlar bir sonraki aşamada
Microsoft’a gidiyorlar” dedi.Erciyes Teknopark olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da
bilgiler veren Kiraz, “Birçok alanda faaliyetlerimiz var. Özellikle üniversitedeki eğitimin
ticarileşmesi noktasında birçok akademisyene yardımcı oluyoruz. O akademisyenlerin
fikirlerine fon bulunması, fon bulunduktan sonra onların hayata geçmesi, hayata geçen
projelere gerekirse patent alınması, hayata geçen projelerde pazarlama desteği gibi
faaliyetlerimiz var. Bunun yanında girişimcilik hizmetlerimiz var. Üniversitedeki öğrencilerin
ve akademisyenlerin projeleri ile firmalar kurması ve başarılı firmaları kurması için”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4628.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Mavi Kapaklar Kitap Oldu
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Çevre Koordinasyon Merkezi (KUÇEP),
Kaypider, Kayplas, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Sultan Koleji’nin
destekleriyle toplanan plastik mavi kapaklar kitaba dönüştü.Yapılan bu...
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Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Çevre Koordinasyon Merkezi (KUÇEP),
Kaypider, Kayplas, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Sultan Koleji’nin
destekleriyle toplanan plastik mavi kapaklar kitaba dönüştü.
Yapılan bu projeyle çevre bilincinin verilmesinin yanında yardımlaşma, dayanışma empati
kurma yoluyla sosyal sorumluluk amaçlayan, okuma alışkanlığına katkı sağlayan ve her 4 kilo
kapağa 1 kitap verilen projenin ödül töreninde Kayseri TEMA Đl Temsilciliği de topladığı 240
kilo kapakla 60 adet kitapla ödüllendirildi.
TEMA Vakfı Kayseri Đl Temsilciliği adına Genç Sultan Koleji Genel Müdürü Nurullah
Sarımermer tarafından kitaplar, TEMA Đl Temsilci Yardımcısı Hakan Tatlı’ya verildi. Hakan
Tatlı yaptığı konuşmada, “Şehrimizde bulunan Erciyes, Melikşah ve Nuh Naci Yazgan
Üniversitelerimizde faaliyet gösteren Genç TEMA'larımızın gayretleri sayesinde güzel bir
çalışma ortaya çıktı. Genç TEMA'larımıza teşekkür ederek onların eliyle köy okullarımızdaki
yavrularımıza bu kitapları ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4629.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan'dan
Huzurevine Ziyaret
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Kişisel
Gelişim Uzmanı Asım Yekeler huzurevi sakinlerine 'Mutlu Olmanın Yolları' konulu seminer
verdi.Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret...
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Kişisel
Gelişim Uzmanı Asım Yekeler huzurevi sakinlerine 'Mutlu Olmanın Yolları' konulu seminer
verdi.
Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret eden Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Candan ayrıca bir gün herkesin
yaşlanacağını, önemli olanın yaşlılara sosyal devlet ilkesine uygun yaşam şartlarının
sağlanması olduğunu belirtti. Ziyarette ayrıca Kişisel Gelişim Uzmanı Asım Yekeler huzurevi
sakinlerine 'Mutlu Olmanın Yolları' konulu seminer verdi. Yapılan ziyaret ve seminerden
oldukça mutlu olduklarını kaydeden huzurevi sakinleri bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını
talep etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4630.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Asgari Ücret, 1500 Lira Olmalı
2014 yılında asgari ücretin ne olacağını belirlemek için oluşturulan Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, 24 Aralık'ta Ankara'da yapacağı toplantıya hazırlanırken, Kayseri'deki bazı
sendikaların şube başkanları, asgari ücretin en az 1500...
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2014 yılında asgari ücretin ne olacağını belirlemek için oluşturulan Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, 24 Aralık'ta Ankara'da yapacağı toplantıya hazırlanırken, Kayseri'deki bazı
sendikaların şube başkanları, asgari ücretin en az 1500 TL olması gerektiğini bildirdiler.
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, Türkiye'nin önünde duran en
önemli meselelerden birisinin asgari ücret olduğunu ifade ederek, ''Aslında ben bu toplanan
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan işçi kardeşlerimizi rahatlatacak bir karar çıkacağını
sanmıyorum. Çünkü Komisyon'da hükumet ve işveren temsilcilerinin dışında ayrıca bir
konfederasyonun temsilcileri var. Hükumet ve işveren temsilcileri bir karara varıyorlar, işçi
konfederasyonunun temsilcileri de bu kararı kabul ediyor. Türkiye’de 11 milyon 600 bin
sendikalı çalışan, 2,5 milyon da taşeron işçi var. Bu Komisyon'da, Hak-Đş'e bağlı işçilerin ve
taşeron işçilerin haklarını kim savunacak? O nedenle bu komisyondan da bir şey çakacağını
zannetmiyorum’’ diye konuştu.
Aslında, 800 TL’lik bir asgari ücretin, gelişen, büyüyen Türkiye’ye yakışmadığını vurgulayan
Özdemir, şunları söyledi:
''Türkiye’nin büyümesinde, gelişmesinde asgari ücretli isimsiz kahramanların çok büyük payı
var. Ancak bu büyümeden, kendileri gerektiği payı alamıyorlar. 30-40 liralık zamla ev mi
geçinir? Üniversitede okuyan bir gencin maliyeti, kendi memleketinde okusa bile 500-600
lira. Bence asgari ücret en azından net 1500 lira olmalı. Bunun için de adaletli bir komisyon
oluşturulmalı. Asgari ücretliler, Türkiye’nin en büyük ekonomistlerinden biri. Çünkü 800 lira
ile 4 kişilik bir aileyi geçindiriyorlar. Allah yardımcıları olsun.''
Kıdem tazminatları konusunun da isçiler için önemli olduğunu ifade eden Hizmet-Đş
Sendikası Başkanı ve Hak-Đş Đl Temsilcisi Halil Özdemir, kamuda çalışan işçilerin yıllık
kıdem tazminatlarının sosyal haklarıyla birlikte 4-5 bin lira tuttuğunu ancak şu an 3 bin 218
lira kıdem tazminatı ödendiğini bildirdi. Özdemir, ''Biz istiyoruz ki, kıdem tazminatı 30
günden aşağı olmasın, tavan ücret kaldırılsın, kim ne kadar kıdem tazminatı hak ediyorsa onu
alsın ve kazanılmış haklardan da bir adım geri atılmasın. Hak-Đş olarak bizim kırmızı
çizgilerimiz bunlar’’ şeklinde konuştu.
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, taşeron işçiler konusunun da
çalışma hayatında önemli bir sorun olarak ortada durduğunu belirtti. Özdemir, ''Türkiye’de
2,5 milyon taşeron işçi var. Bunların büyük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Kayseri’de
işverenler biraz merhametli ve kamuda çalışan taşeron işçilere asgari ücretin 300-400 lira
üzerinde bir ücret ödüyorlar ama bu da yeterli değil. Biz diyoruz ki, asgari ücretlinin de ,
taşeron işçinin de bu sıkıntıdan kurtulmasının tek yolu, sendikalı olması. Sendikalı oldukları

zaman en azından 15-20 gün yıllık izinleri, hafta sonu tatilleri, bayramlarda ikramiyeleri,
kıdem tazminatları olacak'' dedi.
Bu arada, Kayseri’de işverenlerin sendikaya sıcak bakmaları sonucu, 2 bin 200 taşeron işçinin
sendikaya üye olduğunu bildiren Özdemir, sendika olarak şu anda tespit çalışmalarının
sürdüğünü bu çalışmanın tamamlanmasının ardından yetki belgesini de aldıktan sonra taşeron
işçileri temsilen işverenle masaya oturacaklarını da kaydetti.
Çelik-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek de asgari ücretin
Türkiye’nin ciddi sorunlarından birisi olduğunu söyledi. Korkmazyürek, ''Sendikalı çalışan
işçileri, asgari ücret pek ilgilendirmiyor ama sendikalı olmayan pek çok çalışanımız, işçi
kardeşimiz, asgari ücretle geçimini sağlıyor. Sendika olarak biz onların da sesi olmalıyız.
Asgari ücret en azından net 1300 lira olmalı. Bu da gerçekten iyi bir ücret değil ama 800
liradan 1300 liraya çıkması, işçiyi bir nebze olsun rahatlatır, diye düşünüyoruz’’ ifadelerini
kullandı.
Asgari ücretin yüksek olmasının, uzun vadede işverene de olumlu yansıyacağını vurgulayan
Korkmazyürek, ‘’Çünkü işçi, üretici olduğu kadar tüketicidir de. Đşveren, fabrikasında
ürettirdiği ürünü kime satacak? Đşçiye, memura, çalışana satacak. Çarkların dönmesi açısından
da çalışanların ücretlerinin artması, aslında işverenlerin kendi kasalarına döneceği anlamına
gelir. Dolayısıyla işçisini maddi anlamda rahatlatan işveren ağabeylerimizin uzun vadede
kendileri de rahatlayacaktır, diye düşünüyoruz’’ dedi.
Türkiye’de ve özellikle Kayseri’de son 2 yıldır istihdamla ilgili bir sıkıntı bulunduğunu da
ifade eden Korkmazyürek, şunları kaydetti:
''Đşverenler, çalıştıracak kalifiye eleman bulamıyorlar. Bu nedenle, Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’ndaki büyüklerimiz, bunu da dikkate alarak asgari ücreti belli bir noktaya
getirmeliler. Đnsanlar, ücreti beğenmedikleri için işyerine gidiyorlar ve 1 gün bile çalışmadan
işi bırakıyorlar. Đnsanlar, özellikle sendikalı işyerlerini tercih ediyorlar. Bir işyerinde 1 ayda
200 kişi işten ayrılıyor. Bunun önüne geçmek için de asgari ücretin iyi ayarlanması lazım.
Kıdem Tazminatı Fonu da bir an önce uygulamaya girmeli. Çünkü 5-10 yıl bir işyerinde
çalışan bir işçi, daha iyi ücretle daha iyi haklarla başka bir yerde iş bulduğu zaman,
tazminatını yakmamak için eski işini bırakıp yeni işine gidemiyor. Dolayısıyla, Kıdem
Tazminatı Fonu uygulamaya girerse, bir işçi, istediği zaman işini bırakıp daha iyi şartlardaki
bir başka işe gidebilir ve tazminatı da yanmaz. Bir an önce işçilerin ayağındaki bu prangayı
açmamız gerekiyor.’’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4631.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Boşanma Rakamları Korkutuyor
Kayseri Adalet Sarayı'ndaki 5 Aile Mahkemesi'nde 2013 yılında toplam 5 bin 161 boşanma
davası açıldı. Son yıllarda artan boşanma rakamları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
yetkililerini yeni önlemler almaya zorluyor. Aile ve Sosyal Politikalar...
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Kayseri Adalet Sarayı'ndaki 5 Aile Mahkemesi'nde 2013 yılında toplam 5 bin 161 boşanma
davası açıldı. Son yıllarda artan boşanma rakamları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
yetkililerini yeni önlemler almaya zorluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü
bünyesinde açılan Aile Danışma Merkezi, eş seçiminden, aile bireylerinin birbirleriyle
iletişimine kadar her konuda ailelere yardımcı olmaya çalışıyor.
Kayseri'deki boşanma rakamlarının, Türkiye'nin gerçeklerini de yansıttığını ifade eden Aile
ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü yetkilileri, boşanma rakamlarının, Türkiye geneline paralel
olarak Kayseri'de de artış gösterdiğini kaydettiler. Yetkililer, boşanma rakamlarındaki artışın
önlenmesi ve aile birliğinin korunması için Bakanlık olarak çeşitli önlemler alındığını ve bir
takım çalışmaların uygulamaya konulduğunu belirterek, ''Bunların başında da Đl Müdürlükleri
bünyesinde oluşturulan Aile Danışma Merkezleri'dir. Bu merkezlerde uzmanlar, ailelere
karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda yardımcı oluyorlar. Öyle durumlarla
karşılaşıyoruz ki, ilk önce aile kuracak kişiler eş seçimini nasıl yapacaklarını bilmiyorlar.
Örneğin, erkek bir siyasi partinin aktif üyesi, eş olarak seçeceği kadın ise bir başka partinin
fanatik destekçisi. Bu durumda olan kadın ve erkek, birbirlerini sevmişler ve evlenmişler.
Ancak ondan sonra aralarında başlayan siyasi tartışma, öyle bir boyuta ulaşıyor ki, aile
içerisinde çok kolay halledilebilecek meseleler bile içinden çıkılmaz olaylarmış gibi
algılanıyor ve boşanmaya kadar gidiyor'' ifadelerini kullandılar.
Yetkililer, aile bireyleri arasındaki en büyük tartışmalardan birisinin de ekonomik nedenler
olduğunu vurgulayarak, ''Đnsanlarımız, aile ekonomisini bilmiyorlar, gelir ve gider dengesini
oluşturamıyorlar. Böyle olunca da ister istemez aile bireyleri arasında sert tartışmalar
yaşanıyor. Bu tartışmaların sonucunda da çatışmalar kaçınılmaz bir hal alıyor. Bir ailenin
geliri 3 lira ama harcamaları 5 lira. Bu aradaki 2 liralık fark, kapanmıyor. Bu durumda sıkışan
aile reisi konumundaki erkek, başka yollara başvuruyor ve aile sıkıntıya düşüyor. Aileyi
oluşturan bireylerin, aile ekonomisini iyi bilmesi ve yönetmesi gerekir. Erkek, gelirine göre
harcama yapmalı, kadın ve çocuklar ise gelirlerinin ne olduğunu bilerek ona göre istekte
bulunmalı'' dediler.
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü yetkilileri, aile bireylerinin, sorunları çözme
noktasında birbirleriyle konuşması, karşılıklı olarak birbirlerini anlayarak soruna yapıcı bir
şekilde çözüm bulmaya çalışması ve sorunun çözümü için verilen ortak kararın uygulanması
gerektiğini belirterek, bu evrelerin herhangi bir noktasında sıkıntı yaşanması durumunda ise
profesyonel destek alınmasını önerdiler.
Aile Danışma Merkezlerindeki uzmanlar tarafından aile kuracak gençlere eş seçimi ve iyi bir
aile kurmanın yollarının anlatıldığını ifade eden yetkililer, ailelere ise, ev ekonomisi, aile
bireyleri arasındaki iletişim, karşılaşılan sorunlara karşı konuşarak ve ortak bir karara vararak
çözüm üretme, anne ve baba ile çocukların iletişimi gibi konularda bilgiler verildiğini, aile
birliğinin korunması için, bakanlığın imkanları ölçüsünde maddi ve manevi her türlü desteğin
sağlandığını bildirdiler.
Öte yandan, merkezde eğitim verilen 130'dan fazla kamu görevlisinin, mahallelere dağılarak
muhtarlarla temasa geçtiği ve aile ziyaretleri gerçekleştirerek, sorunlarla ilgili görüşmeler
yapmaya başladıkları da öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4632.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Gesi Kuş Evleri Koruma Altında
Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve doğal ürünleri ile Gesi Bölgesinin Melikgazi için özel
kapsam alanında olduğunu ve önemsediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Gesi bölgesinde yer alan Kuş evlerinin hem...
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Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve doğal ürünleri ile Gesi Bölgesinin Melikgazi için özel
kapsam alanında olduğunu ve önemsediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Gesi bölgesinde yer alan Kuş evlerinin hem yapısal özelliği, hem işlevi hem de
yöreye verdiği anlam ve faydasının çok önemli olduğunu belirtti. Büyükkılıç, Gesi bölgesinin
evleri, doğal güzellikleri ve yetiştirilen ürünleri ile adeta bir cazibe merkezi olduğunu ve
belediye olarak buranın planlanmasında özel bir yapılaşma uygulayacaklarını bildirdi.Kuş
evlerinde yöre insanının güvercin beslediğini, bu güvercinlerin yöresel yemeklerde
kullanıldığını ancak daha önemlisinin güvercin gübrelerinin bağlarda kullanıldığını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:''Melikgazi’nin neresine baksanız bakın, tarihi
yapılar yer alıyor. Buram buram Anadolu'nun güzelliklerini bağrında taşıyan Melikgazi bu
tarihi yapıları hem günümüz ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelecek kuşaklara aktarmak
amacı ile bir çok tarihi mekanda restorasyon çalışması yapmaktayız. Đşte size Çağırağası
Konağı, Gesi Lisesi, Jandarma Mektebi bunlar hep koruma altına alınan eserlerden bir kaçıdır.
Şimdi de Gesi kuş evlerini koruma altına alacağız ve çevresi ile bütünleşen bir yapı ile bu kuş
evlerini günümüzün turizm sektörüne kazandıracağız. Tarihimize sahip çıkacağız. Mekânın
aslına uygun olarak ve örnekleri ile onararak Gesi kuş evlerinin asli görevlerini yeniden
yapmalarını sağlayacağız.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4633.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza
yaptı. 9 Ölü , 26 yaralı, 3'ü ağır
Kayseri'de kayak için Erciyes Dağı'na çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı.
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Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak
tarlaya devrildi. Yetkililer, kazada 9 kişinin öldüğünü, 26 kişinin ise yaralandığını bildirdiler.
Alınan bilgilere göre, Niğde Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında
okuyan öğrenciler, Erciyes Dağı'nda kayak yapmak üzere 14 otobüs ve minibüsle Kayseri'ye
geldiler. Erciyes Dağı'nda kayak yapan öğrenciler, Kayseri merkezi de gezmek istediler.
Niğde Üniversitesi'ne bağlı Ulukışla ve Bor Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrencileri
taşıyan, Durmuş Ozan yönetimindeki 51 RA 105 plakalı midibüs, Erciyes Kayak
Merkezi'nden çıkarak Hacılar ilçesi üzerinden Kayseri şehir merkezine inerken, yoldaki
buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak önce bir evin bahçe duvarına çarptı
ardından da tarlaya devrildi.
Yetkililer, kazada, 9 kişinin öldüğünü, 26 kişinin ise yaralandığını bildirdiler.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılara ilk müdahale olay
yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk
edildi.
Bu arada, kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen ilk ambulansın şoförüne ise yine Niğdeli
üniversite öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 HV 762
plakalı otobüs çarptı. Yaralanan ambulans sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu
öğrenildi.
Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4634.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Đsimler belli oldu...
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ''Đlimizde, Niğde'den gelen üniversite öğrencilerini taşıyan
midibüsün yaptığı kazada 9 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kaza, muhtemelen aracın freninin
patlaması sonucu meydana gelmiş, aracın 2 yıldır...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ''Đlimizde, Niğde'den gelen üniversite öğrencilerini taşıyan
midibüsün yaptığı kazada 9 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kaza, muhtemelen aracın freninin
patlaması sonucu meydana gelmiş, aracın 2 yıldır muayenesinin olmadığı da belirlendi'' dedi.
Vali Orhan Düzgün, yaygın bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak, kazayla ilgili bilgiler
verdi. Kazada toplam 9 kişinin öldüğünü ve 26 kişinin ise yaralandığını bildiren Vali Düzgün,
''Kaza muhtemelen aracın freninin patlaması sonucu meydana geldi. Aracın 2 yıldır
muayenesinin de yapılmadığı belirlendi. Kazada ölen gençlerimize Allah'tan rahmet,
yaralılara da acil şifalar diliyorum'' ifadelerini kullandı.
Bu arada, Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Hacılar Kaymakamı Tülay Baydar
Bilgihan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Emniyet
Müdürü Aydın ve Kaymakam Bilgihan burada yaptıkları açıklamalarda, Niğde

Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları bir organizasyonla Erciyes
Dağı'nda kayak yapmak üzere Kayseri'ye geldiklerini, kendilerini taşıyan midibüsün Erciyes
Dağı'ndan şehir merkezine inerken Hacılar ilçesi yakınlarında bir evin bahçe duvarına
çarptıktan sonra devrildiğini bildirdiler. Kaymakam Bilgihan, ''Kaza, ilk bulgulara göre aracın
freninin boşalması sonucu meydana geldi. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybederken, 26
kişi de yaralandı. Şimdilik bilgilerimiz bunlar'' diye konuştu.
Bu arada, kazada yaralananların bazılarının kimlikleri de belirlendi. Buna göre, Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralıların, Oya Demirkol
(19), Buğra Baran (21), Ömer Faruk Yılmaz (20), Tuğba Aksu (21), Yasin Polat (21),
Alparslan Kaplan (22), Abdülkerim Atak (19), Yeliz Olgun (20), Beşir Katun (20) ve Ayşe
Akşit (22), Özel Memorial Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının ise Melike Velioğlu ve Selma
Balta olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4635.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Katliam gibi kaza: 11 Ölü, 31 Yaralı
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak
tarlaya devrildi. Yetkililer, kazada 11 kişinin öldüğünü, 31 kişinin ise yaralandığını
bildirdiler.Alınan bilgilere göre, Niğde Üniversitesi'ne bağlı...
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Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak
tarlaya devrildi. Yetkililer, kazada 11 kişinin öldüğünü, 31 kişinin ise yaralandığını bildirdiler.
Alınan bilgilere göre, Niğde Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında
okuyan öğrenciler, Erciyes Dağı'nda kayak yapmak üzere 14 otobüs ve minibüsle Kayseri'ye
geldiler. Erciyes Dağı'nda kayak yapan öğrenciler, Kayseri merkezi de gezmek istediler.
Niğde Üniversitesi'ne bağlı Ulukışla ve Bor Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrencileri
taşıyan, Durmuş Ozan yönetimindeki 51 RA 105 plakalı midibüs, Erciyes Kayak
Merkezi'nden çıkarak Hacılar ilçesi üzerinden Kayseri şehir merkezine inerken, yoldaki
buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak önce bir evin bahçe duvarına çarptı
ardından da tarlaya devrildi.Yetkililer, kazada, 11 kişinin öldüğünü, 31 kişinin ise
yaralandığını bildirdiler.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılara
ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli
hastanelere sevk edildi.Bu arada, kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen ilk ambulansın
şoförüne ise yine Niğdeli üniversite öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz
belirlenemeyen 51 HV 762 plakalı otobüs çarptı. Yaralanan ambulans sürücüsünün sağlık
durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4636.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayseri Erciyesspor, Fuat Çapa Đle Yollarını
Ayırdı
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Türkiye Kupası'ndan
elenmenin ardından teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.Kayseri Erciyesspor Basın
Sözcüsü Kaan Savruk yaptığı açıklamada, "Hocamızla...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Türkiye Kupası'ndan
elenmenin ardından teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk yaptığı açıklamada, "Hocamızla oturup
konuştuk ve karşılıklı olarak yollarımızı ayırma konusunda anlaşmaya vardık. Takımımızın
başına kimin geçeceğine ise henüz karar vermedik. Đlerleyen günlerde yeni bir hocayla
anlaşacağız ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Savruk, Kayseri Erciyesspor'un internet sitesinde yaptığı duyuruda ise, "Bilindiği üzere
Kayseri Erciyesspor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig'e çıktığımız 2013/2014 sezonun
başında teknik direktörlük görevine değerli hocamız Fuat Çapa ve ekibini getirmiştik. Bugün
itibari ile değerli hocamız ve ekibi ile yapmış olduğumuz toplantı neticesinde karşılıklı olarak
sözleşmelerimizi feshetmiş bulunmaktayız. Kendilerine bundan sonraki görevlerinde ve
hayatlarında başarılar dileriz. Kayseri Erciyespor'a yapmış oldukları hizmetlerden ötürü de
teşekkür ediyoruz. Takıma kimin teknik direktör olacağı konusunda başkanımız ve yönetim
Kurulu olarak çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Takıma yarayacağını düşündüğümüz
birkaç isimden biri ile takımımızı Bursaspor maçına çıkarmayı planlıyoruz. Bu konuda siz
değerli basınımıza ilerleyen zamanlarda ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerinde bulundu.
Savruk, takımdan ayrılan teknik direktör Fuat Çapa'nın oğlu Ferhat Çapa'nın takımın bir
oyuncusu olduğunu ve onunla ilgili kararı ise yeni gelecek teknik direktörün vereceğini
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4637.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Çocuk
Yuvasında
Melikşah'tan Festival

Kalan

Öğrencilere

Melikşah Üniversitesi, Sosyal Sorumluluk Projeleri doğrultusunda Psikoloji Bölümü
öğrencileri tarafından hazırlanan ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü
tarafından da desteklenen "Bir Tutam Mutluluk" projesi kapsamında Aile...
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Melikşah Üniversitesi, Sosyal Sorumluluk Projeleri doğrultusunda Psikoloji Bölümü
öğrencileri tarafından hazırlanan ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü
tarafından da desteklenen "Bir Tutam Mutluluk" projesi kapsamında Aile ve Sosyal
Politikalar Đl Müdürlüğü bünyesindeki yuva ve sevgi evlerinde kalan 7-12 yaş grubu
çocuklara yönelik Minifest programı düzenlendi.
Melikşah Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen çocuklar langırt, masa
tenisi, yarışmalar, palyaçolar ve maskotlarla eğlendi. Programda yuvada kalan çocukları
anlamak ve onların hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla her üniversite öğrencisi bir
çocukla ilgilendi.
Programda üniversiteli ağabey ve ablalarıyla birlikte yemek yiyen çocuklara sürpriz hediyeler
de verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4638.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

11 Öğrencinin Öldüğü Kazada Otobüsün Freni
Patlamış
Kayseri’de Erciyes Dağı’ndan dönen ve 11 öğrencinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı
olarak kurtulan Ömer Faruk Yılmaz, otobüsün freninin patladığını söyleyerek, “Şoförü
uyardım. Arabayı yokuşa değil de karlara sürmüş olsaydı...
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Kayseri’de Erciyes Dağı’ndan dönen ve 11 öğrencinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı
olarak kurtulan Ömer Faruk Yılmaz, otobüsün freninin patladığını söyleyerek, “Şoförü
uyardım. Arabayı yokuşa değil de karlara sürmüş olsaydı bu kadar ölü olmazdı” dedi.
Kayseri’de, Niğde’den gelerek Erciyes Kayak Merkezi’nde eğlendikten sonra dönen ve 11
kişinin hayatını kaybettiği kazada, yazlık lastikleri bulunan otobüsün freninin patladığı ileri
sürüldü.
Kazadan yaralı olarak kurtulan Ömer Faruk Yılmaz, Erciyes Dağı’na çıktıkları sırada
balatalardan koku geldiğini ve şoförü uyardıklarını söyledi. Yılmaz, Erciyes Dağı’na çıktıkları
sırada herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, “Ama dönüşte yokuş aşağı inerken, şoför
frenin patladığını söyledi. Ben kendisine yokuş aşağı değil de karşı karlara doğru sürmesini
söyledim. Fakat kendisi yokuş aşağı sürdü. Bu hızla kontrolü sağlayamadı ve son virajda
arabayı direğe doğru sürdü. Zaten çok şiddetli oldu ve arkadaşlar camlardan dışarı fırladı”
dedi.
Yılmaz olayı şu şekilde anlattı:
“Ben çarpma sonrasında ilk kendime baktım bir şey var mı yok mu diye. Daha sonra
arkadaşlarımın yardımına koştum. Yanımda bir iki arkadaşım vefat etmişti. Sonra diğer
arkadaşların yanına gittim. O ara ambulans geldi ve başka bir otobüsün de bizim otobüse
vurup ambulans şoförünü yaraladığını öğrendik. Daha sonra diğer ambulanslar geldi ve
yaralıları hastaneye götürdük. Sonra ben de hastaneye geldim.
Ben kendimi otobüsün kaza yapacağını anlayarak korunma pozisyonu aldım. Çarpma
sonrasında kırılan ön camdan çıktım. Çığlıklar vardı, korkan arkadaşlar vardı. Onları
sakinleştirmek istedim. Ambulanslar geldikten sonra herkes hastanelere sevk edildi.
Arabayı benim dediğim gibi karlara sürmüş olsaydı bu kadar ölü olmazdı.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4639.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

BAKAN KILIÇ'TAN KAZA YORUMU...
Kayseri’de Erciyes Dağı’ndan dönen ve 11 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada ihmallere
tepki yağıyor
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Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, elim kazaya ilişkin twitterden yaptığı açıklamada araç son iki
yıl muayeneden geçmemiş. Taşıma ruhsatı da yok. Katil!' yorumunu yaptı

Suat KILIÇ @suatkilic
9 sa

Kayseri'de 11 kayakçı üniversitelinin öldüğü kazadaki araç son iki yıl muayeneden geçmemiş.
Taşıma ruhsatı da yok.

Katil!

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4640.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kurtarmaya Gittiler Hayatlarından Oldular
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nden çıktıktan sonra bulundukları otobüsün devrilmesi
sonrasında hayatını kaybedenlere Coşkun Coşkun ve Celal Coşkun’un yardım etmek isterken
hayatlarını kaybettiği ileri sürüldü.Dün Kayseri’nin Hacılar...
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Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nden çıktıktan sonra bulundukları otobüsün devrilmesi
sonrasında hayatını kaybedenlere Coşkun Coşkun ve Celal Coşkun’un yardım etmek isterken
hayatlarını kaybettiği ileri sürüldü.
Dün Kayseri’nin Hacılar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada,
yaralılara yardıma giden Coşkun Coşkun ve Celal Coşkun’un ikinci kazada hayatını
kaybettiği iddia edildi.
Hacılar ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Çiğdem Gürbüzoğlu’nun, geziye Mersin’de
bulunan kardeşi Rabia Coşkun’u da çağırdığı ve Erciyes Dağı’na birlikte çıktıkları ileri
sürüldü.
Hayatını kaybeden Mehmet Tosun, Alp Bahadır Utar, Melike Velioğlu, Çiğdem Gürbüzoğlu,
Rabia Gürbüzoğlu, Hüseyin Boran, Tuğba Çanlı, Ece Nur Kılıç ve Ebru Salmanoğlu’nun
cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Coşkun Coşkun ve Celal Coşkun’un ise cenazelerinin Kayseri’de toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4641.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

KALĐTE YÖNETĐM DERNEĞĐ BAŞKANI
METE TAŞTAN GENÇLERLE BULUŞTU
Kalite Yönetim Derneği Başkanı Mete Taştan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
öğrencileriyle bir araya geldi.
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Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Bilim Kulübü'nün daveti üzerine
Kalite Yönetim Derneği Başkanı ve Kurumsal Gelişim Uzmanı Mete Taştan, Erciyes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda üniversiteli gençlerle bir araya
geldi.
"Paradigma Değişmeden Dünya Değişmez" temalı "Etkin Liderlik Đçin: Değişim, Đnovasyon,
Kalite, Mükemmel Đletişim, Beden Dili, Takım Ruhu" konulu bir konferans veren Mete
Taştan konferans bitiminde 5. kitabı olan "Yolda Yürümek" isimli kitabını imzaladı.
Endüstri ve Bilim Kulübü tarafından teşekkür plaketi verilirken Taştan ve katılımcılar
Liderlik Duruşu ile poz verdiler
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4642.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Cenazeler Yakınlarına Teslim Ediliyor
Üniversite öğrencilerini taşıyan 2 ayrı midibüsün karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin
cenazeleri ailelerine teslim edildi.
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Üniversite öğrencilerini taşıyan 2 ayrı midibüsün karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin
cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kayseri Hacılar ilçesinde dün Niğde Üniversitesi’nden
Erciyes’e gezmeye gelen ve dönüş yolunda yaşanan kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi
de yaralanmıştı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Yaşanan ilk kazaya müdahale
için olay yerine giden ve ikinci midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 112 Acil Servis

şoförü Ibrahim Soydaş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde ameliyata alınan Soydaş’ın beyin cerrahi yoğun bakımda uyutulduğu belirtildi.
Kazada ölenlerin yakınları cenazelerini almaya başladı. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde otopsisi
yapılan cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketlerine götürülüyor. Ilk kazayı görerek
yaralılara yardım etmek için duran ve ikinci midibüsün çarpmasıyla ölen Coşkun Coşkun ve
Celal Coşkun’un cenazeleri de yakınları tarafından alındı. Amca çocukları olan Coşkunların,
Kayseri’ye bağlı Beydeğirmeni köyünde toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4643.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kazada iihmaller zinciri
Niğde Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve yakınları dün günü birlik
gezi için otomobil ve midibüslerden oluşan 14 araçlık konvoyla Kayseri'ye gelip Erciyes
Dağı'na çıktı.Dönüşte meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti.

22 Aralık 2013 Pazar 13:04

Kazanın meydana geliş sebebine ilişkin bilgiler netleşirken öğrencileri taşıyan aracın yolcu
taşımaya uygun olmadığı ortaya çıktı. Kazadan sonra iki midibüsün sürücüleri Durmuş Ozan
ve Adem Akpınar gözaltına alındı. Sürücülerin sorguları sürerken, üniversitelilere mezar olan
Durmuş Ozan yönetimindeki 51 AR 105 plakalı midibüsün şehirlerarası taşımacığa elverişli
olmadığı ortaya çıktı.
2002 model bu midibüsün ticari araçlarda her yıl yapılması zorunlu fenni muayeneyi 2 yıldır
yaptırmadığı, şehirlerarası taşıma belgesinin (D-1 ve D-2 ) olmadığı, ticari araçlarda zorunlu
olan kar lastiği takmadığı ve arka lastiklerinin ise kaplama olduğu belirlendi.
Ağır yaralı olan ve halen tedavi altında bulunan sürücü Durmuş Ozan'ın, böyle bir araçla,
Hisarcık yolunu değil de dağın kuzeyindeki riskli Hacılar yolunu tercih etmesi ve rampa aşağı
inişte sürekli fren kullanması nedeniyle balatalarının ısınmasının kazaya davetiye çıkardığı
belirtildi.
Öte yandan bu kazanın olduğu güzergahta meydana gelen ilk kaza olmadığıda gelen bilgiler
arasında.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4644.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kazazedelere Yardım Etmek Đsterken Hayatını
Kaybeden Amca Çocukları Toprağa Verildi
Kayseri’de meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, kazazedelere
yardım etmek isterken hayatlarını kaybeden Celal Coşkun ve Coşkun Coşkun, toprağa
verildi.Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha kasabası Beydeğirmeni...
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Kayseri’de meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, kazazedelere
yardım etmek isterken hayatlarını kaybeden Celal Coşkun ve Coşkun Coşkun, toprağa verildi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha kasabası Beydeğirmeni köyünde ikindi
namazına müteakip toprağa verilen Coşkun Coşkun’un 8 aylık çocuğu, Celal Coşkun’un ise
iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
Cenaze namazı öncesinde Coşkun Coşkun’un ağabeyi Hasan Coşkun fenalık geçirirken, Celal
Coşkun’un eşi ise “Bunu bana nasıl yaparsın?” diyerek feryat etti.
Erciles Dağı’nda bulunan bir tesise jeneratör taktıktan sonra geri dönen Coşkun Coşkun ve
Celal Coşkun, öğrencileri taşıyan midibüsün kaza yaptığını görünce yardıma koşmuş, ancak
arkadan gelen diğer otobüsün kazaya karışması sonrasında hayatlarını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4645.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Geziye Katılan Öğrencilerin Facia Öncesindeki
Son Fotoğrafları
Kayseri’de 11 kişinin hayatını kaybettiği feci kazda öncesinde, 15 otobüsle Erciyes Kayak
Merkezi’ne gelen öğrencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı.Dün akşam meydana gelen ve
Niğde Üniversitesi Turizm ve Otel Đşletmeciliği öğrencisi...
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Kayseri’de 11 kişinin hayatını kaybettiği feci kazda öncesinde, 15 otobüsle Erciyes Kayak
Merkezi’ne gelen öğrencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı.
Dün akşam meydana gelen ve Niğde Üniversitesi Turizm ve Otel Đşletmeciliği öğrencisi Ece
Nur Kılıç, ĐĐBF öğrencisi Ebru Salmanoğlu, Çevre Temizliği ve Denetimi Öğrencisi Mehmet
Tosun, Çevre Temizliği ve Denetimi Öğrencisi Altay Bahadır Utar, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Öğrencisi Çiğdem Gürbüzoğlu, Çevre Temizliği ve Denetimi Öğrencisi Melike
Velioğlu’nun hayatını kaybettiği kaza öncesinde, öğrencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı.
Öğrencilerin düzenlenen tura katılmak için kişi başı 35 TL ücret ödediği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4646.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Avrupa'nın Başkenti Kayseri'yi Çok Sevdi
Kayseri ile kardeş şehir ilişkisi bulunan ve Avrupa'nın başkenti olarak kabul edilen
Strazburg'dan bir heyet Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile
görüşen Strazburg Belediye Başkan Yardımcısı Nawel Rafik Elmrini...
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Kayseri ile kardeş şehir ilişkisi bulunan ve Avrupa'nın başkenti olarak kabul edilen
Strazburg'dan bir heyet Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile
görüşen Strazburg Belediye Başkan Yardımcısı Nawel Rafik Elmrini Kayseri ile kardeş şehir
olmaktan memnuniyet duyduklarını ve karşılıklı ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini
söyledi.
Kayseri ile üç yıldır kardeş şehir ilişkisi bulunan Fransa'nın Strazburg kenti Avrupa Konseyi
ve Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu şehir olması nedeniyle Avrupa'nın başkenti olarak da
biliniyor. Kayseri ile ilişkilere çok önem veren Strazburg Belediyesi yetkilileri, bu önemin
göstergesi olarak bir kez Kayseri'yi ziyaret etti. Strazburg Belediye Başkan Yardımcısı Nawel
Rafik Elmrini, Belediye Meclis Üyesi Soumiya Sihabi ve beraberlerindeki heyet Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile Erciyes'te bir araya geldi. Erciyes Kardan Adam
Tesislerinde yapılan heyetler arası görüşmede kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde bugüne kadar
yapılan faaliyetler üzerinde duruldu ve ilişkilerin hangi konularda geliştirileceği ile ilgili
görüş alışverişinde bulunuldu.
Kayseri ile ilgili görüşlerini açıklayan Strazburg Belediye Başkan Yardımcısı Nawel Rafik
Elmrini, üç senedir Kayseri ile var olan ilişkilerden çok memnun olduklarını ve bu ilişkiyi
daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Bugüne kadar çok güzel projeler yürütüldüğünü dile
getiren Elmrini, bundan sonra da yeni projelerle ilişkiyi geliştireceklerini kaydetti.
ERCĐYES STRAZBURG'DA TANITILACAK
Erciyes'e hayran kaldığını da vurgulayan Belediye Başkan Yardımcısı Elmrini, Strazburg'da
Erciyes'in reklamını yapacaklarını söyledi. Elmrini, "Bu kadar güzel bir yerde böyle bir
yatırımı görmek çok güzel. Strazburg'da Erciyes'i tanıtacağız. Oradakilerin de bu güzellikleri
görmelerini sağlayacağız. Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki'yi bu kadar güzel bir

proje yürüttüğü ve bu kadar büyük bir projeyi gerçekleştirdiği için tebrik ediyorum" dedi.
Strazburg'da Mart ayında tıpkı Türkiye'de olduğu gibi belediye seçimlerinin olacağını da dile
getiren Elmrini, seçimlerin ardından belediye başkanının ilk ziyaretini Kayseri'ye yapmak
istediğini kaydetti.
Başkan Yardımcısı Elmrini ve beraberindeki heyet daha sonra gondola binerek Erciyes'in
doyumsuz manzarasını farklı yerlerden görmek imkanı buldu.
STRAZBURG'A CAMĐ YAPILACAK
Öte yandan Strazburg'da yapılmak istenen cami ile ilgili Başkan Mehmet Özhaseki'ye bilgi
verildi. Fransa'da ikinci din olan Müslümanların Strazburg'da bir camiye ihtiyaç duydukları
belirtilerek, projesi hazırlanan Eyüp Sultan Camii'nin bu ihtiyacı gidereceği kaydedildi.
HARĐKALAR DĐYARI'NI GEZDĐLER
Strazburg heyeti Erciyes'ten indikten sonra Harikalar Diyarı'nı gezdi. Harikalar Diyarı'nı çok
beğenen Fransız konuklar böylesine güzel tesislerin insanlara kazandırılması nedeniyle
Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4647.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri
Büyükşehir Adayını Açıkladı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin aday tanıtım
toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye adaylarını açıkladı.Kayseri Đl
Özel Đdaresi Tiyatro Salonu’nda yapılan aday tanıtım toplantısına...
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin aday tanıtım
toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye adaylarını açıkladı.
Kayseri Đl Özel Đdaresi Tiyatro Salonu’nda yapılan aday tanıtım toplantısına partililer katıldı.
Toplantıda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri’nin kendileri için önemli
olduğunu vurguladı. Kayseri’yi yönetmeye aday olduklarını belirten Destici, “Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bizim için önemlidir. Biz Kayseri’de başta
Büyükşehir olmak üzere, tüm ilçelerini de yönetmeye hazırız ve yönetmeye talibiz. Bugün
basın yoluyla tanıtacağımız adaylar, bugün Kayseri’yi yönetmekte olanlardan daha iyi
yönetecek vasıflara sahipler. Şimdiden bu arkadaşlara teşekkür eder, başarılar dilerim” diye
konuştu. Konuşmasının ardından BBP Kayseri il ve ilçe belediye adaylarını şu şekilde
açıkladı:
“Kayseri Büyükşehir belediye başkan Adayı Ali Saraçoğlu, Kocasinan Belediye Başkan
Adayı Đbrahim Özbek, Melikgazi belediye Başkan Adayı Zülfikar Ali Erdoğan, Develi
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Şahin, Hacılar Belediye Başkan Adayı Mehmet Seçilir,

Yahyalı Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Telli, Akkışla Belediye başkan Adayı Mehmet
Türkoğlu, Özvatan Belediye başkan Adayı Atilla Ünal.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4648.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

Kayserispor - Torku Konyaspor 0-0
Kayserispor, kendi sahasında rakibi Torku Konyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın
ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik
direktörü Robert Prosinecki daha fazla çalışmaları...
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Kayserispor, kendi sahasında rakibi Torku Konyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın
ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik
direktörü Robert Prosinecki daha fazla çalışmaları gerektiğini belirtti.
Prosinecki, gol atamadıklarını ve bunu anlamadıklarını vurgulayarak, " Gol sorunu özellikle
son iki maçtır olan işler. Eskişehir maçında da çok fazla pozisyona girip atamamıştık.
Bugünde öyle oldu. Çok basit gol vuruşlarını yapamıyoruz. Bu bizim anlayamadığımız ve
açıklama getirmekte zorlandığımız bir konu. Ama çalışmaktan kesinlikle vazgeçmemeliyiz.
Đyi bir mücadele ortaya koyduk. Daha fazla çalışıp önümüzdeki maçlarda topu gol yapmak
zorundayız" dedi.
Kayserispor’lu Gökhan ise topu bir türlü üç direğin arasından sokamadıklarını söyleyerek,
"Gol sorununa çalışarak bir çözüm bulmamız gerekiyor" derken, bir diğer sarı-kırmızılı
oyuncu Nobre ise Kayserispor’a inanan insanları hayal kırıklığına uğratmaktan dolayı üzgün
olduklarını belirterek, "Bizden bekleneni veremedik. Gol atamamaya devam ediyoruz. Nerede
hata yaptığımızı tespit edip, kendi içimizdeki hayatı bulup düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.
TORKU KONYASPOR CEPHESĐ
Torku Konyaspor’da göreve başlamasının ardından ilk kez bir karşılaşmaya çıkan teknik
direktör Mesut Bakkal, birkaç gün içerisinde yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını dile
getirerek, "Oyuncularımızın mağlup olmama adına çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum.
Geldiğimiz lig sıralamasında 11 puanlı Kayserispor’un baskısı vardı. Oyuncularımın maç
öncesi ve maç sonrası mücadelesinden memnunum. Puanla başlamak hoşuma gitti doğrusu.
Lig acımasız bir lig. Önümüzdeki maçlar için hazırlanacağız" şeklinde konuştu.
Torku Konyaspor’lu Ergün ise takımı adına istediklerini aldıklarını ifade ederek, "Kayserispor
iyi ve bulunduğu noktayı hak etmeyen bir takım. Bizde yeni bir hoca ile başlayıp coşkulu
oynamamız gerekiyordu ve öyle oynadık" dedi. Yeşil-beyazlı bir diğer futbolcu Đshak ise
kendileri için önemli bir maçtan puan aldıklarına sevindiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4649.html
Erişim Tarihi: 23.12.2013

