KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
16.09.2013–22.09.2013
MHP KOCASĐNAN'DA ĐLK RESMĐ ADAY
ADAYI: METE TAŞTAN
MHP KOCASĐNAN’DA RESMĐ ĐLK ADAY ADAYI METE TAŞTAN OLDU.
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Kayseri’de Develi ve Talas Đlçelerinin kesin adaylarını kamuoyuna açıklayan MHP’de
Büyükşehir, Kocasinan ve Melikgazi adayları merakla beklenirken Uluslar arası Đlişkiler ve
Özel Hukuk uzmanı Mete Taştan geçtiğimiz hafta sonu MHP Kocasinan aday, adaylığı
dilekçesini MHP Kocasinan Đlçe Teşkilatına vererek resmen ilk aday, adayı oldu. Kayseri’de
100 binin üzerinde insana çeşitli eğitim seminerleri veren Mete Taştan Ülkü Ocaklarının
çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yaptı. MHP’de tüm aday, adayları belli olduktan sonra
kesin adaylar kamuoyuna açıklanacak.
METE TAŞTAN KĐMDĐR?
1978 yılında Kayseri’nin Turan Köy’ünde doğdu. Đlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de
tamamladı. Lisans eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi
Uluslar arası Đlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Özel Hukuk Ana bilim dalında tamamladı. Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret
Odasında çeşitli görevlerde bulunan yazar, şair Taştan Kayseri-Avrupa Birliği iş geliştirme
merkezi A.Ş’ de (Kayseri ABĐGEM) Genel Müdür olarak çalıştı. Kayseri Ticaret Odası
tarafından yayımlanan “Önemli Eko-Politik Đşbirlikleri” ile Nobel den yayımlanan “Benimle
Gel…” (Şiir Kitabı); “ 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde Sigorta acenteliği” ve
son olarak ta “Yolda Yürümek” isimli kitapları bulunan ve Dünya, Türkiye, Kayseri
ekonomisi üzerine çalışmalar yapan Taştan’ın halen www.kayseri.net.tr adresinde, Posta
Gazetesi Anadolu ekinde ve bir çok iş, fikir, kültür, ekonomi dergisinde makaleleri
yayımlanmaktadır. Đletişim, Beden Dili, Motivasyon, Çatışma Yönetim, Müzakere Teknikleri,
Değişim Yönetimi, Zaman Yönetimi, Liderlik, Takım çalışması, Şirketlerde Kurumsallaşma,
Kurum Kültürü, Yönetim Buluşçuluğu, Đnovasyon, Satış Pazarlama ve benzeri konularda
eğitimler; Dünya Siyasi Tarihi, Uluslar arası Đlişkile, Dış Politika, Türk Tarihi, Avrupa ve
Aprupa Birliği Tarihi, Orta Doğu Tarihi vb. konular üzerine de seminer ve konferanslar
vermektedir. MHP Kocasinan Belediye Başkan aday, adayı Mete Taştan’ın son 7 yılda çeşitli
zaman ve mekanlarda verdiği eğitim, seminer ve konferanslarına 100 binin üzerin de kişi

katılmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Taştan Đngilizce bilmekte ve halen bir Sanayi
kuruluşunda Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3002.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

GENÇ KIZ 7.KATTAN
ĐNTĐHAR ETTĐ

ATLAYARAK

Antalya’dan Kayseri’ye ablasını ziyarete gelen bir kişi, girdiği bunalım sonucunda 7. kattan
atlayarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Mahallesi’nde meydana gelen olayda,
24 yaşındaki Ş.A.’nın Antalya’dan ablasını ziyarete geldiği öğrenildi. Dün öğle saatlerinde
bunalıma giren Ş.A.’nın, Doğanlar Apartmanı’nın 7. katından atlayarak yaşamına son verdiği
bildirildi.Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.Yetkililer, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3003.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

TRAKTÖRÜN
ALTINDA
ÇOCUK HAYATINI KAYBETTĐ

KALAN

Pınarbaşı’nda bir çocuk traktörün altında kalarak can verdi.
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Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı Aslanbeyli köyünde çiftçilik yapan Süleyman Aydemir(55)
tarlada çalıştıktan sonra traktörünü evinin önünde park ettiği, küçük oğlu Hasan Aydemir
(4)ise babası Süleyman Aydemir evde olduğu sırada anahtarın traktörün üstünde olduğunu
fark ederek traktörü çalıştırmak istedi.Bu sırada traktörün çalışması ile telaşlanan küçük
Hasan traktörden inmek istedi. Hasan, hareket halinde olan traktör’ün tekeri altında kalarak
olay yerinde can verdi.Hasan Aydemir Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3004.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KAYSERĐ'DE AĐLE ĐÇĐ ŞĐDDETĐN
GELDĐĞĐ NOKTA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Aile Đçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Ocak
ayında yayınladığı verilere göre; Kayseri'de bin 302 kadın kocasından şiddet gördüğü
gerekçesiyle koruma altına alındı.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Ocak ayında yayınladığı verilere göre; Kayseri'de bin
302 kadın kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle koruma altına alındı. Kayseri bu rakamla
Türkiye genelinde en çok kadının korunduğu ikinci il oldu. Birinci sırada ise Adana
bulunuyor.
Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan Aile Đçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği
adreslerine en yakın asayiş ekibine zimmetlenen bin 302 kadını, 24 saat takip ediyor. Korunan
tüm kadınların, telefon numaraları, kimlik bilgileri, akrabaları ve kendisini tehdit eden
kişilerin bilgilerini çıkaran ekipleri, kadınları numaralandırarak sisteme kaydediyor. Bir kadın
komiser iki ekipten oluşan Aile Đçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, aynı zamanda kadınları
tehdit eden kişileri de sürekli takip ediyor ve tehdit gerçekleştiği anda gözaltına alıyor.
Haber: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3005.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

MUSTAFA AYAN 208, KEMAL
NAKĐPOĞLU 98 OY ALDI
CHP’nin yapılan Đl kongresinde başkan adaylarından Mustafa Ayan 208 oy alırken, Kemal
Nakipoğlu 98 oy aldı.
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Đl Kültür Müdürlüğü’nde yapılan seçimlerde 316 oy kullanılırken 2 oy geçersiz çıktı. Yapılan
seçimler sonucunda Mustafa Ayan 208 oy alırken, Kemal Nakipoğlu 98 oy aldı. Kemal
Nakipoğlu, seçimler sonrasında rakibi Mustafa Ayan’ı kutlarken, “Kazanan CHP oldu” diye
konuştu.
Seçimi 208 oy ile kazanan Mustafa Ayan da, “Kazanan CHP oldu. Mustafa Kemal’in kurduğu
partiyi yine Mustafa Kemaller yönetecek. CHP’yi hep birlikte ayağa kaldıracağız”
ifadelerinde bulundu.
Mustafa Ayan’ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
Ezgi Akdivit, Olcay Algül, Recep Akın, Erol Arkalı, Hasan Bülbül, Pembegül Çetinkaya,
Hazeri Çölkuşu, Nuri Demir, Hasan Deniz, Filiz Ergün, Mehmet Erdoğan, Mustafa Filiz,
Aşkın Genç, Filiz Göçlü, Đbrahim Đlbasmış, Halil Đbrahim Yolcu, Fatma Kavaklıoğlu, Ertan
Kızılkaya, Ali Ekber Kopan, Aysel Tekcan, Şaziye Yeğenağa, Erkan Özdemir, Salim
Sümengen, Elbey Tayyar
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3006.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

5 AVUKATA RUHSATLARI VERĐLDĐ
Kayseri Barosu tarafından, stajlarını tamamlayan 5 kişiye avukatlık ruhsatları düzenlenen
törenle verildi.
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Kayseri Barosu’nda düzenlenen törene Baro Başkanı Fevzi Konaç, ruhsatlarını alan 5 avukat
ve aileleri katıldı.Başkan Konaç, stajlarını başarı ile tamamlayan 5 avukatı tebrik ederek
meslek hayatlarında başarılar diledi. Avukatlar ruhsatlarını Baro Başkanı Fevzi Konaç’ın
elinden aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3007.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

YENĐ EĞĐTĐM YILI, ESKĐ SORUNLAR
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan yeni eğitim-öğretim yılında
kamuoyunu meşgul edecek konuları gazetemize değerlendirdi. Kalkan’ın yaptığı açıklamalara
göre eğitim-öğretim yılının yeni olmasına rağmen eski sorunların değişmeden gündemi
meşgul edeceğe benziyor.
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Sınıf ortalamaları OECD’nin çok üstünde
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan yeni eğitim-öğretim yılında eğitim
çalışanlarını, öğrenci ve velilerini bekleyen sıkıntıları gazetemize değerlendirdi. Kalkan,
eğitimde önemli konulardan birinin okullarımızda henüz OECD’nin öğrenci ortalamasına
ulaşamadığımızı belirterek; “Sınıflarımızın OECD’nin ortalamasına gelebilmesi için sınıf
mevcutlarının 25 olması gerekiyor. Kayseri’de daha önce yapılan tespitlerde halihazırda 30
tane okula ihtiyaç olduğu tespit edilmişti. OECD ülkelerinde sınıf mevcutlarının ortalama 25
olduğunu düşünürsek ve Türkiye’yi de bu ülkelerin ortalamasına çekecek olursak hala birçok
okula ihtiyaç var.” dedi.
Okullarda orantısız bir dağılım var
Kayseri’nin göç alan bir yer olduğunu ve Kayseri’de bulunan ilçelerin ve kasabaların da
boşaldığını kaydeden Kalkan; “Kayseri’nin etrafındaki iller boşalıyor. Kayseri’ye Yozgat,
Sivas, Nevşehir ve diğer illerden göçler geliyor. Bu nedenle ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu
nedenle Kayseri’de bazı bölgelerde yığılma oluyor. Đldem ve Eskişehir Bağları’nda sınıf
mevcutları 45-50 civarında. Öğretmenlerin bu ortamda başarılı olmaları çok zor. Buraları
genellikle kırsal kesimlerden gelenler oluşturuyor. Bunu asla küçümsemek amaçlı
söylemiyorum. Burada oturan insanların çocuklarıyla Alparslan’da oturan çocukla aynı ilgiyi
göstermeleri bir değildir. Zaten sınıflarda çok kalabalık. Kalabalık okullarda genellikle
parçalanmış ailelerin çocukları olduğunu görüyoruz. Merkezdeki okullar eğitimde daha
başarılı oluyor. Kalabalıklaşan okullarda başarı çok daha az. Oralarda oturan bilinçli ailelerde
merkezdeki okullara öğrencilerini yazdırmak istiyorlar. Şuanda adrese dayalı kayıt sistemi var
okullarda bu nedenle adres dışı öğrenci yazmakta çok zorlanıyoruz. Bana göre çocuğun
kendisine en yakın okula gitmesi gerekir. Yani evine en yakın okul en iyi okuldur.” şeklinde
konuştu.

Serbest kıyafete okul aile birlikleri karar verecek
Geçen sene gündemi yoğun olarak meşgul eden serbest kıyafet konusuna da değinen Kalkan
konuyla ilgili şunları söyledi; “Öğrencilerin okullara serbest kıyafetle gitmesini istemiştik. Bu
çocukların kendisini ifade edebilmesi için çok önemliydi. Esnaflarımız üniformaları satmak
için hazırlamışlar. Esnafların baskısı ve bazı idarecilerin öğrencilerin serbest kıyafetle geldiği
zaman disiplini bozduklarına yönelik şikayetleri var. Ama bence bu anlayış çok yanlış.
Öğrenci serbest kıyafetle gittiği zaman kesinlikle disiplini bozmuyor. Velilerden de şöyle
şikayetler geliyor; ‘benim kızım ders çalışmayı bıraktı. Yarın ne giyeceğini düşünüyor’ diyor.
Bu 1-2 ay devam edecektir. Ondan sonra bu rayına oturacaktır. Yoksa yılın 365 günü çocuk
her gün ayrı bir şey giyemeyecektir. Ama maalesef bu baskılar sonucunda serbest kıyafet
uygulaması okul aile birliklerine bırakıldı. Çocukların serbest kıyafetle veya üniforma ile
okula gitmelerine okul aile birliği karar verecektir. Velilere birebir anket yapılacak ve ona
göre karar verilecek. Bu bir geri adımıdır. keşke daha önce alınan karar devam ettirilseydi.
Öğrenciler okullarına serbest kıyafetle gitselerdi. Çocuğun üniforma ile gitmesi kişisel
gelişimine etki ediyor.”
Darbe yasasını tanımıyoruz
Yıllardır kanayan bir yara olan kamudaki kıyafet konusunda da açıklamalarda bulunan
Kalkan; “%99’u Müslüman olan bir ülkedeyiz. Kamuda çalışanların kılık kıyafetini
düzenleyen bir yönetmelik var. Bu yazılı yönetmeliğe baktığımızda aslında tamamen bu
yönetmeliğin delindiğini görüyoruz. Bu yönetmelik kamuda başörtülü çalışmayı yasaklayan
bir yönetmelik. Bizim üyelerimizin 18 Mart’a başlattığı serbest kıyafet eylemimiz devam
ediyor. Biz 12 Eylül’de askeri darbenin onay verdiği bir yasayı tanımıyoruz. Kamuda MemurSen üyesi olan tüm kamu çalışanları serbest kıyafetle gitmeye devam edecekler.” ifadelerini
kullandı.
Öğretmenler gidiş-gelişi olmayan yerlere verilmiş
Kalkan, şuanda 4+4+4’ten dolayı sınıf öğretmenlerin norm fazlası durumunun olduklarını
açıklayarak şu ifadelerde bulundu; “ilimize eş durumundan veya eğitim özründen gelen bayan
arkadaşlarımızın bazı sıkıntıları var. Đlimizde sendikamıza üye olan 20’ye yakın arkadaşımızın
durumları ile ilgili şikayetleri oldu. Kayseri’nin gidiş gelişi olmayan köylerine verilmişler.
Mesela Yahyalı’nın Ulupınar Köyü’ne biri de Kayseri merkeze verilmiş. Ulupınar ile Kayseri
merkezi 195 kilometre… Eşi havaalanında asker olarak çalışıyor. Yine bayan öğretmen
arkadaş Sarız Gerdek’e verilmiş. Burası da 200 kilometreye yakın üstelik buralara gidiş
gelişte yok. Yüksek Lisans’tan dolayı öğrenim özründen gelen arkadaşlarımız var. Bakanlık
bunu kaldırmıştı. Sendikamızın çabalarıyla bu hak geri elde edildi. Ama geldiği yerde Yüksek
Lisansını devam ettirme şartı var. Yüksek Lisans’a devam ediyorsa Erciyes Üniversitesi’nde
devan edecek. Yok eğer devam etmiyorsa seni geri gönderirim diyor. Öğretmeni gidişi-gelişi
olmayan bir yere vermişler. Bu adam Yüksek Lisansını nasıl devam ettirsin. Van’dan gelen
bir arkadaşımız geri gidelim diyorlar. Orada biz daha rahattık diyorlar. Biz akşam bir araya
gelebiliyorduk diyor. Şimdi bir araya gelmemiz mümkün değil diyorlar. Biz Ancak hafta sonu
bir araya gelebileceğiz diyorlar. Ben bunu siyasiler ile paylaştım. Bunun mutlaka çözülmesi
gerekiyor. insanlara işkence etmenin lüzumu yok. Öğretmen arkadaşımız zorda kalırsa biz
dava açacağız. Ben bu şekilde öğretmen arkadaşımızın da verimli bir şekilde çalışacağına
inanmıyorum." Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri 2 yıl önce alınan karar doğrultusunda
başladılar. Onlar bir hafta önce okula başladılar. Büyük bir eğitim ordusu ile 2013-2014
eğitim-öğretim yılına başlayacağız. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen, veli ve
öğrencilere başarılar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3008.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KAYSERĐSPOR’A YAPILAN
HAKSIZLIKTIR…
Öyle yada böyle, iyi yada kötü bir şekilde kendi kendini idare eden Kayserispor, diğer yanda
süper ligin çiçeği burnundaki takımı Erciyesspor var. Her iki takımda Kayseri’nin takımı.
Kayseri’yi temsil ediyor

17 Eylül 2013 Salı 11:15

Öyle yada böyle, iyi yada kötü bir şekilde kendi kendini idare eden Kayserispor, diğer yanda
süper ligin çiçeği burnundaki takımı Erciyesspor var. Her iki takımda Kayseri’nin takımı.
Kayseri’yi temsil ediyor. Siyasi, ekonomik ve sanayi dallarında en gözde bir il Kayseri...
Futbolda da adım adım ilerliyor... Her fırsat var... Stat desen mükemmel, tesis desen otelleri
aratmaz, şuan yapımı devam eden tesisler zaten Türkiye’de bir ilk olacak sanırım... Artık alt
yapıya da büyük bir destek sağlanıyor... Yani Kayseri’de spor doya doya yaşanacak bir hale
geldi. Fazlası var eksiği yok. Đki kardeş takım(!) gül gibi geçinir gider diye düşünüyoruz ama
sanırım buna çomak sokmak isteyenler var.
kayseritempo.com sitesinde Meslektaşım Yüksel Yıkılmaz’ın “Kayseri'de büyük tehlike!”
başlıklı köşe yazısına hak vermemek elde değil. Yani hani derler ya ’cuk’ diye oturmuş diye.
Okumanızı tavsiye ederim.
Kavga, gürültü, öfke, hırs...
Bunlar kardeş kulüpleri arasında yaşanmaması gereken çok çirkin şeyler.
Bu olaylara zemin hazırlamaya çalışanlar ortaya çıktı bile... Tehlikeli hem de çok tehlikeli
hareket yapan bazı insanların olduğunu defalarca yazdık çizdik. Bu iki takım arasında sinsi
sinsi savaş hazırlığı başlatmaya çalışan kişilerin olduğunu ifade etmiştik. Yanılmadık yavaş
yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Birileri hep Erciyesspor’a çalışır ve Kayserispor’u hiç tanımaz bile... Birileri Erciyesspor’a
forma reklamı bulmak için varını yoğunu ortaya koyar ve bunu da başarır. Bakın
Erciyesspor’un çifter çifter nur topu gibi reklamları olmuş (!) Ne güzel. Birileri çıkmış
meydana döktürmüş maşallah.. .Demek ki oluyormuş. .. Demek ki reklam
alınabiliyormuş(!)Erciyesspor’un artık iki tane reklamı var. Đyi bir gelir sağlayacak. Tebrik
etmek lazım...
Ancak el insaf yahu… Bu reklamlar daha öncesinde Kayserispor’a da
alınamazmıydı?. Kimlere söylenmedi ki göğüs reklam konusu… Bakanlara kadar… Ama çıt
çıkmadı çıt.. Bir umutla beklendi göğüs reklamı ama hala bekleniyor(!) Ben Erciyesspor’a
verildi diye kızmıyorum sadece bu şehrin iki takımının olduğunu ve Kayserispor’un da
yıllardır bu şehri temsil ettiğini söylüyorum. Yani bir reklam Kayserispor’a
bulunamazmıydı?... Hem de alası bulunurdu. Hem de kralı bulunurdu.
Yazık çok yazık...

Süper Lig’de iki takımı bulunan Kayseri ile övünüyoruz övünmesine ama dışarıdan nasıl
görünüyor acaba bu tablo… Her şeye rağmen üvey evlat muamelesi yapılan Kayserispor’un
her zaman olduğu gibi yinede bu zorlu süreçte kendi kendini şarj edecek enerjisi mutlaka
vardır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3011.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

ARSLANTAŞ KÖYÜ, YENĐ EĞĐTĐM
YILINA GĐREMEDĐ
Kayseri’nin Tomarza Đlçesi’ne bağlı Arslantaş Köyü’nde bulunan Arslantaş Đlköğretim Okulu,
okula öğretmen atanamadığından yeni eğitim-öğretim yılına başlayamadı.
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2013-2014 eğitim-öğretim yılı dün start verdi. Fakat Tomarza’nın Arslantaş Köyü’nde
bulunan Arslantaş Đlköğretim Okulu yeni eğitim-öğretim yılına başlayamadı. Arslantaş
Köyü’ne yeni eğitim-öğretim yılında öğretmen atanamayınca köyde bulunan ilkokul
çağındaki 16 çocuk ders başı yapamadı.
Köylüler biran önce öğretmenlerinin köye gelmesini istediklerini ve geçen sene de benzer
sıkıntılar yaşadıklarını belirterek; “Çocuklarımız eğitim hayatlarından mahrum kalmasınlar.
Herkes okula başladı biz bu yılda mağdur edildik. Her yıl bu mağduriyeti yaşamak zorunda
mıyız?” şeklinde konuştular.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Mesut Davarcı (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3012.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

TĐCARET MĐ, FIRSATÇILIK MI?
Kayseri’de AVM manzaralı ev kiraları, Đstanbul’daki boğaz manzaralı ev kiralarıyla yarışıyor

17 Eylül 2013 Salı 11:34

Kayseri Park civarında ev kiralamak isteyen profesyonel futbolcular ve teknik heyet ev
sahiplerinin istedikleri fahiş kira bedeli karşısında şoke oluyorlar.Kayseri’de bulunan
profesyonel futbolcular ve teknik heyet Kayseri Park civarında ev kiralarının yıllık 25 bin
euro olmasından dolayı ev kiralamakta zorlanıyorlar. Kayseri ticaret ahlakını gösteren bu
fahiş fiyatlar Kayseri kurnazlığı bu mu! dedirtiyor. Acaba insafsızca belirlenen ve istenen bu
kira bedelleri ticari zeka mı! yoksa aç gözlülük mü! sorularını da gündeme getiriyor. Üstelik
aynı rezidansta profesyonel futbolculardan talep edilen kira fiyatlarının 5’te biri karşılığında
kiracıların bulunması çifte standardı gözler önüne seriyor.
Yaklaşık 75 bin liraya denk gelen kira bedellerinin son derece korkunç olduğunu söyleyen
futbolcular ve teknik heyet bu fiyatlar karşısındaki şaşkınlıklarını da gizleyemiyorlar.
Futbolcuların aldığı rakamların yüksek olmasından dolayı kendilerinin de bu yüksek
rakamlardan pay sahibi olabileceklerini düşünen sözüm ona kurnaz ev sahiplerinin bu tavrı
büyük tepki topluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3013.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

VĐRAJI ALAMAYAN MĐNĐBÜS
DEVRĐLDĐ: 13 YARALI
Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüsün devrilmesi sonucunda 13 kişi
yaralandı.

17 Eylül 2013 Salı 15:57

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı çaylıca köyünde meydana gelen kazada, Z.T.’nin
kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildiği öğrenildi.
Meydana gelen kazada minibüs şoförü Z.T. ve yolcular E.T., K.K., Z.A.,H.A., Ö.H., N.A.,
A.A., S.A., R.T., M.T., A.T. ve H.Ç. yaralandı.
Yaralılar, Kayseri’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3014.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

HATALI ATAMALAR MAĞDUR EDĐYOR
Kayseri’de 2013-2014 eğitim-öğretim yılı mağduriyetler ve hatalı öğretmen atamalarıyla
başladı.

18 Eylül 2013 Çarşamba 12:23

Dün Tomarza’nın Arslantaş Köyü’nde bulunan ilköğretim okuluna öğretmen ataması
yapılmadığından dolayı köyde bulunan okul çağındaki çocukların ders başı yapamadıklarını
gündeme getirmiştik. Şimdi ise yine Tomarza’nın Kesir ve Güzelsu köylerinde bulunan
ilköğretim okullarının faaliyette olmamasına rağmen öğretmen atandığının bilgisine ulaştık.
Tomarza’da yaşanan bu yanlış atamaların sorumlusu kim? Tomarza ilçesinde yer alan
Arslantaş Köyü’nün 16 öğrencisi bulunmasına rağmen öğretmen ataması yapılmazken, yine
aynı ilçede yer alan Kesir ve Güzelsu köylerine neden öğretmen atandı. Sorumlular bu hatanın
farkındalar mı? Bu hatalı atamaların düzeltilerek, çocukların mağduriyetleri biran önce
giderilmeli…
2 sınıflı okula 3 öğretmen
Talas Đlçesi’ne bağlı Cebir Köyü’nde yer alan Cebir Đlköğretim Okulu da 2 sınıfı olmasına
rağmen 3 öğretmen atandığı belirtiliyor. Bir tarafta eğitimden mahrum bırakılan Arslantaş
Köylüleri bir yanda da gereksiz yere atanmış öğretmenler… En kutsal haklardan biri olan
eğitim hakkından mahrum bırakılan çocukların vebalini taşıyanlar derhal bu yanlışı
düzeltmeleri gerekiyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3015.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

DĐŞ DOLGUSUNA 109 GÜN SONRAYA
RANDEVU
Diş dolgusu yapmak için Melikgazi Đlçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Nimet Bayraktar
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne giden vatandaşa hasta yoğunluğundan dolayı 109 gün sonraya
randevu veriliyor.

18 Eylül 2013 Çarşamba 12:57

Şehrimizde Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı tek diş hastanesi olan Nimet
Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hasta yoğunluğundan dolayı 109 sonrasına tedavi
için randevu veriliyor.
58 Diş Hekiminin görev yaptığı hastanede çok küçük tedaviler için bile 109 gün randevu
verilmesi, sağlık alanında yapılan onca iyileştirmeye rağmen oldukça hayret verici.
Đnternet üzerinden 13 Eylül gününe randevu alıp, düşen diş dolgusunu yeniletmek isteyen bir
hastaya sızlayan dişini dolgu tedavisi yaptırmak için 31 Aralık gününe randevu verildi.
Đşlem yoğunluğundan aylar sonrasına tedavi için randevu verilirken, şehrimizde bulunan özel
diş hastanelerin, hastaların sevk edilmesi de söz konusu değil. Böyle olunca da emekli ve
çalışan sigortalılar, kamu hastanesinde dişlerini tedavi ettirebilmek için aylarca sıra beklemesi
gerekiyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3016.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

“YETKĐLĐLER LÜTFEN ARAMA
ÇALIŞMALARINI YENĐDEN
BAŞLATSIN”
KÖPRÜNÜN ÜZERĐNDE TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ HALA BULUNAMADI
- EBUBEKĐR ÇELEBĐ, EN SON KAZADAN 1 HAFTA ÖNCE KIZININ DÜĞÜNÜNDE
GÖRÜNTÜLENDĐ - EBUBEKĐR ÇELEBĐ’NĐN KIZI SELMA KALKAN:

19 Eylül 2013 Perşembe 11:55

Kayseri’de, Kızılırmak Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasının ardından kaybolan Ebubekir
Çelebi’ye 20 gündür ulaşılamazken, Çelebi’nin kazadan 1 hafta önce kızının düğününe
katıldığı öğrenildi.
29 Ağustos’ta meydana gelen trafik kazasında, Ebubekir Çelebi'nin kullandığı 38 KA 515
plakalı otomobil, Kayseri-Ankara karayolunun 20'nci kilometresinde Yemliha beldesi
yakınlarında bulunan Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atıp karşı yöne geçerek bariyerlere
çarparak durabilmişti. Kaza sonrası olay yerine gelen 155 ve 112 ekipleri kaza yapan
Ebubekir Çelebi’ye ulaşamadı. Çelebi’nin Kızılırmak Köprüsü'nden düşebileceği ihtimali
üzerinde duran yetkililer, olayın ilk 3 günü Adana ve Elazığ’dan gelen sualtı ekipleri
tarafından arandı. Çelebi’yi ırmakta bulamayan ekipler arama çalışmalarını sonlandırırken,
olaydan 1 hafta sonra gelen AKUT ekipleri de yaptıkları arama çalışmalarında sonuç elde
edemedi. Bütün ekiplerin arama çalışmalarını sonlandırmasının ardından, kaybolan Çelebi’yi
yakınları kendi imkanlarıyla aramaya başladı.
Kaybolan Ebubekir Çelebi’nin kızı Selma Kalkan, “Babam Kızılırmak Köprüsü üzerinde
trafik kazası geçirdi. Bugün babamın kayboluşunun 20. günü oldu. Babamı 20 gündür kendi
imkanlarımızla arıyoruz. Kazanın ardından ilk 3 gün Adana’dan sualtı ekibi geldi. Arama
çalışmalarında bulundu. 3 gün sonra çalışmalarını bitirdiler. Babamı bulamadılar. Bir gün de
AKUT ekipleri geldi. Gönüllülerden oluşan ekipler suya girdi. Onlar da yaptıkları aramalarda
babamı bulamadı. Biz kendi imkanlarımızla arıyoruz. Arama yapan ekipler babamı ırmakta
bulamadıklarını ve beklememizi söylüyorlar. Babam ırmakta ise kendisi su yüzeyine çıkar
diye bekliyorlar. Yetkililer lütfen arama çalışmalarını yeniden başlatsın. Yoksa biz ırmağın
başından ayrılamıyoruz. Irmakta mı, değil mi? Onu da bilen, gören yok. Eğer ki kazayı görüp
bilen varsa onlardan rica ediyoruz. Durumu yetkililere bildirmelerini istiyoruz” diye konuştu.
Ebubekir Çelebi’nin oğlu Ahmet Çelebi ise, “Babam kaza yapmadan 2,5 saat önce bir petrol
istasyonunda yemek yemiş. Kaza anını görenler lütfen bizlere haber versin. Kazadan 20 gün
geçti. Hala bir sonuç elde edemedik. Suda arama çalışmalarını kendi imkanlarımızla
yapıyoruz. Kazanın ardından ilk 3 gün Adana’dan sualtı ekipleri geldi. Daha sonra Elazığ’dan
gelenlerle birlikte 7-8 kişilik bir ekip oldu. 3 gün boyunca babamı aradılar. Bulamadıklarını
söylediler. Onların gitmesinden 1 hafta sonra AKUT ekibi geldi. Onlar da su altında arama
yaptılar ama bulamadılar. Burada devletimizden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Burada
suyun yanından ayrılamıyoruz. Kendi imkanlarımızla arama yapıyoruz. Bu 20 günde bir

sonuç alamadık. Bizim suya girmemiz de sakıncalı. Suda 10 metre derinlik olan yerler var.
Yani bizim de suya düşme ihtimalimiz var. Bu arama çalışmalarının profesyonel ekiplerce
tekrar yapılmasını, babam eğer ölmüşse cesedine ulaşılmasını, eğer ölmediyse de görenlerin
bize haber vermelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.
Bu arada, Ebubekir Çelebi’nin trafik kazası geçirmeden 1 hafta önce kızının düğününe
katıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3017.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

ANADOLU KALĐTE GÜNLERĐ
BAŞLIYOR
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Đç Anadolu Bölgesi'nde eğitim seferberliği başlattı.
''Anadolu Kalite Günleri'' adı altında gerçekleştirilecek eğitimler, gelecek talepler
doğrultusunda Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir illerinde düzenlenecek.

19 Eylül 2013 Perşembe 11:52

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Đç Anadolu Bölgesi'nde eğitim seferberliği başlattı.
''Anadolu Kalite Günleri'' adı altında gerçekleştirilecek eğitimler, gelecek talepler
doğrultusunda Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir illerinde düzenlenecek.
Eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren TSE Kayseri Đl Temsilcisi Adnan Bahadır, TSE'nin
geçtiğimiz 6 ay içerisinde kapı-pencere, cam ve yangın laboratuvarlarını hizmete açtığını
ifade ederek, ''Açtığımız laboratuvarlar bölgede tek akredite entegre laboratuvarlardır. Yakın
zamanda yine Helal Gıda konusunda bir panel yaptık. Đnşallah bu ayın sonunda 30 Eylül-11
Ekim tarihleri arasında bölge illerimiz olan Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Sivas'ta
toplam 3 bin kursiyerimizin katılacağı Anadolu Kalite Günleri adı altındaki eğitim
programımızı yapacağız'' dedi.
Anadolu Kalite Günleri adıyla verilecek eğitim programı içerisinde çok değişik konuların yer
aldığını ifade eden Bahadır, bu konuların işletmelerde TSE tarafından aranan çalışmalar
olduğunu bildirdi. Bahadır, ''Kalite Yönetim Sistemleri, Đş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre,
Kişisel Gelişim, Laboratuvar ve Kalibrasyon eğitimleri de dahil olmak üzere 35 çeşit eğitimi
kursiyerlerimizin hizmetine sunacağız. Öğrencileri, iş camiasında çalışanların, işçilerin,
kaliteyle ilgilenen, kendini geliştirmek isteyenlerin hepsine seslenmek istiyorum, eğitimi
verecek eğitimcilerimizin hepsi kendi alanında uzman, tamamen Kayseri dışından, Eğitim
Merkezi Başkanlığımızda görev yapan, en az 2 bin tetkik tecrübesine sahip eğitimcilerimiz.
Bu eğitim, bölgemiz için bir fırsattır. Tüm kursiyerlerimizin bu fırsatı değerlendirmesini
istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Bahadır, TSE'nin bir kamu kuruluşu olduğuna işaret ederek, öğrencilerin bu eğitimi günlük 40
TL, diğer katılımcıların ise 70 TL. ücretle alabileceklerini, isteyenlerin 1 veya 2 günlük ya da
daha uzun süreli eğitimlere katılabileceğini de bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3018.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

ESNAFIN MUSLUĞUNU SÖKTÜLER
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Sahabiye Medresesi’ne bitişik tarihi çeşmenin
musluklarının kapatılmasına çevre esnaf ve vatandaşlar tepkili.
19 Eylül 2013 Perşembe 11:56
Cumhuriyet Meydan’ında bulunan Sahabiye Medres’inin hemen yanında bulunan tarihi
çeşmenin muslukları kapatıldı. Küçük bir arıza nedeniyle geçici bir süreliğine damgalanan
muslukları bir daha açmaya gelen olamadı. Yeri itibari ile birçok insanın istifade ettiği
çeşmenin kapatılması ve yetkilerin bu konuyla ilgilenmemesi çevre esnaf başta olmak üzere
vatandaşların tepki göstermesine neden oluyor.
Uzun yıllardır medrese içerisinde esnaflık yapan ve söz konusu tarihi çeşmenin bakımıyla
yakından ilgilenen Doğan Alemdar gereken bütün kurumlara başvurduklarını ancak
kendilerine geri dönen kimsenin olmadığını ifade ediyor. Alemdar ‘ Bu çeşme Kayseri’nin en
eski çeşmelerinden birisi ve yıllardır bu çeşmeyi kullanıyoruz. Küçük bir arızadan dolayı
gelip musluklara tıpa vurdular. Sonra aylarca gelen giden olmadı. Sonrasında bizler başta
Kaski’ye daha sonra ise bütün belediye ve yetkili kurumlara başvuruda bulunduk ancak
çeşmemiz hala kapalı vaziyette. Biran önce bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz ’ dedi
Çeşmenin yıpranmış ve musluklarının akmıyor olmasından dolayı bir hayli zarar gördüğü
gözlerden kaçmıyor. Umarız Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü bu tarihi yapıyı kaderine
terkedilmekten biran önce kurtarır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3019.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

2 CANIN BEDELĐ 2 YIL HAPĐS VE 12
BĐN TL PARA CEZASI OLDU
2 Eylül 2012 tarihinde, Kayseri-Pınarbaşı karayolunda, 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile
ilgili olarak görülen davada, mahkeme heyeti yargılanan sürücüye 2 yıl hapis cezası ve 12 bin
TL para cezası verdi.

19 Eylül 2013 Perşembe 11:58

Kayseri 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Đsmail Erdoğan (60) ve Havva
Erdoğan’ın (60) ölmesine, S.E. ve C.E.’nin yaralanmasına sebep olan sürücü A.B.’ye 2 yıl
hapis cezası ve 12 bin TL para cezası verildi. Ayrıca mağdurların vekâlet ücreti olan 3 bin 500
TL.’nin de kazaya sebep olan A.B.’den tahsil edilmesine karar verildi.Olay, 2 Eylül 2012
yılında, Kayseri - Pınarbaşı karayolu, Tahtalı Köyü kavşağında meydana gelirken, 06 AS
2422 Plakalı araç kullanıcısı A.B.’nin, kavşağa kontrolsüz çıkış yapması nedeniyle, Đ.E’nin
kullandığı 38 SH 861 Plakalı otomobile çarparak, 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin
de ağır yaralanmasına sebep olmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3020.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

“ŞEHĐTLER NURLANMIŞ, GAZĐLER
ONURLANMIŞ KĐŞĐLERDĐR”
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla açıklama yapan Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı
Ayhan Uzandaç, “Bize Türkiye Cumhuriyetini emanet eden gazi ve şehitlerimize büyük
hürmet gösteriyoruz. Şehitler nurlanmış, gaziler onurlanmış kişilerdir” dedi.

19 Eylül 2013 Perşembe 11:59

Uzandaç, “Yunan ordusuna karşı 13 Eylül 1921 tarihinde kazanılan Sakarya Zaferinin hemen
ardından Meclis, Reis’ini, büyük zaferin Başkumandanını, Türk Milleti adına bir şükran
ifadesi olarak, ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazilik’ unvanı ile onurlandırır. 19 Eylül tarihi, Atatürk’e
1921 yılında Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verildiği gündür. Gazi, vatan sevgisinin
sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Erlerimizi, her türlü
övgüye layık görürüm. Bu milletin evlatlarının fedakârlıkları, kahramanlıkları için birim
bulunamaz. Türk milletinin her ferdi, yaşadığı hayatın geçmişte edinilen tecrübelerin bir
sonucu olduğunu bilir. Bu bakış açısıyla gazilerinin ve şehitlerinin hatırasını canlı tutar.
Onların yazdığı destanı sonraki nesillere aktarır. Böylece Türk olmanın şuurunu çocuğuna da
öğretir. Bulunduğumuz coğrafya tarihin en kanlı savaşlarına, en karmaşık siyasi oyunlarına
sahne olmuştur” dedi.Uzandaç, “Bu olumsuzluklar etrafımızda sürüp gidiyor. Böyle olmasına
rağmen milletimiz ülkesini bir istikrar ve güven ortamı haline getirmeyi başarmıştır. Gazi
veya şehit olmaya hazır milyonlarca ferdiyle bu huzur, bu sükun sürecektir. Kahramanlığı ve
hürriyet tutkusunun yanında, milletimizin bir üstün özelliği de sahip olduğu vefa duygusudur.
Bize Türkiye Cumhuriyetini emanet eden gazi ve şehitlerimize gösterdiğimiz hürmet
bundandır. Türk insanı gazi veya şehit olan atasını en derin duygularla anmaktadır. Dış
düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş ve
Gazi olmuş tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyor, onlara saygı ve selamlarımızı
sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3021.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

ÖĞRENCĐLER STEM
MATERYALLERĐNĐ SEVDĐ
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Türkiye’de ilk defa Kayseri’de uygulanan Science
Technology Engineering Mathematics (STEM) projesinin dünyadaki yeni eğitim trendi
olduğunu söyleyerek, dağıtılan materyallere öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.

Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Türkiye’de ilk defa Kayseri’de uygulanan Science
Technology Engineering Mathematics (STEM) projesinin dünyadaki yeni eğitim trendi
olduğunu söyleyerek, dağıtılan materyallere öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.
“Eğitimde STEM Projesi olmadan hiçbir dünya ülkesi gelişme kaydedemez. Eğitimle ilgili bir
gelişme kaydedilemez. Dünyadaki yeni eğitim trendi diyebiliriz” ifadesinde bulunan Đl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Bununla alakalı olarak Amerika, Đngiltere, Japonya ve
Almanya STEM Projesi’ni çok iyi uygulayan ülkeler. Türkiye’de ilk defa, Kayseri’de bu
projeyi uygulama aşamasına geldik. Đngiltere’nin York şehri sistem olarak başkent olmuş
durumda. Bu projeyle alakalı olarak bu noktada da bizde, Kayseri’yi Türkiye’nin başkenti
yapma noktasındayız” dedi.
laboratuarların gerektiği gibi kullanılamadığının altını çizen Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, “Bu proje, çocuklarımızın matematik ve fen bilimlerini, mühendislikle birleştirerek
yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri noktasında geliştirilmiş bir proje. Görmüş olduğunuz alan
STEM Projesi’nin sadece yedide birlik kısmına tekabül ediyor. Bu da özellikle mühendislik
alanında olması gereken yaklaşımlardır. Bunun 6 tane daha farklı yaklaşımları var ve biz
bunları da gün geçtikçe, zaman geçtikçe okullarımızda ciddi anlamda uygulamaya çalışacağız.
Hepimiz eğitimciyiz ve istesek de istemesek de kabul etmemiz gereken bir gerçek var.
Laboratuvarlarımızı gerektiği gibi kullanmıyoruz. Bu projeyle laboratuvarlarımızı gerektiği
gibi kullanmayı ve hatta maksimum verim elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, STEM merkezine Büyükşehir Belediyesinin de büyük
destek vereceğini açıklayarak, “Binamızı Kayseri Büyükşehir Belediyesi onaracak. Burayı da
Kayseri’nin STEM merkezi olarak düşünüyoruz. Bu STEM merkezinde, malzemelerin
eğitimi, öğretimi, öğretmen arkadaşlarımızın bu malzemelere erişimi ve kullanımıyla ilgili
olarak eğitim içi hizmet süreçlerini burada tamamlayacağız. Ayrıca yoğaltım malzemeleri
dediğimiz elimizde olması gereken okullarımızda bulunması gereken tedarikle ilgili bütün
malzemelerimizin bir deposu ve bu malzemelerin kullanılmasıyla alakalı bir merkez olarak
düşünüyoruz. Fen bilgisi, matematik, fizik, kimya biyoloji gibi bu alanda ne kadar öğretmen
arkadaşımız varsa, mesleki anlamda gidip sohbet edebildikleri, malzemeleri görebildikleri,
tanıyabildikleri, kullanabildikleri ve aynı zamanda kullandıkları malzemeleri getirip

öğrencilerimize kullandırabilecekleri bir oluşum düşünüyoruz. Bu noktada son aşamaya
geldik. Başkanımızla ve genel sekreterimizle görüştük. Đş artık uygulama noktasına geldi”
dedi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye verilen destek nedeniyle teşekkür
ettiklerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3022.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

"ŞEHĐT VE GAZĐLERĐMĐZ KIVANÇ
KAYNAĞIMIZDIR”
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında,
“Şehit ve gazilerimiz kıvanç kaynağımızdır” dedi.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında,
“Şehit ve gazilerimiz kıvanç kaynağımızdır” dedi.
“Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan vatan toprakları, bizlere şehitlerimizin ve
gazilerimizin emanetidir. Onlar kararlılıklarından asla taviz vermemiş, canları pahasına
yurdumuzun her karış toprağını sonuna kadar savunmuşlardır” diyen Vali Düzgün, “Yurdunu
canından yüce bilen Türk Milletini güçlü kılan bağımsızlık, birlik ve beraberlik ruhu, başımızı
her zaman dik tutmamızı ve onurlu bir yaşam sürmemizi sağlamıştır.
Yokluklara, olanaksızlıklara karşın, büyük fedakarlıkla canlarını hiçe sayarak bağımsızlığını
ve topraklarını savunan Milletimiz, kazanılan büyük zaferin ardından, yurtta ve dünyada barış
ilkesinden taviz vermeden medeniyet yolunda ilerlemiştir.
Büyük Millet Meclisi'nin, Sakarya Zaferi'nden kısa süre sonra Mustafa Kemal Atatürk'e
“Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı” nı vermesi, Türk Milletinin Atatürk’e güveninin ve
sevgisinin anlatımı olmasının yanı sıra, O’nun kişiliğinde şehitlerimize ve gazilerimize
duyduğu saygının da göstergesidir” diye konuştu.
Vali Düzgün, “Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını
ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz kıvanç kaynağımızdır. Onlar, birlik ve
dirliğimizin ve Devletimizin varlığının güvencesi olarak, sonsuza kadar Milletimizin
gönlünde yaşayacaktır.
Bu düşüncelerle vatandaşlarımızın Gaziler Günü’nü kutluyor, Gaziler Gününde tüm
gazilerimizle, şehitlerimizi saygıyla anıyorum” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3023.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

MAZLUMDER SĐVAS’TA TOPLANDI
2 ayda bir ayrı ayrı şubelerin ev sahipliğinde bir araya gelerek ülkemizde ve dünyadaki insan
hakları ile ilgili gündem konularını görüşüp, yapılacakları kararlaştırıp, sonucu kamuoyu ile
paylaşan MAZLUMDER Genel Yönetim Kurulu Eylül ayı toplantısını Sivas’ta yaptı.
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2 ayda bir ayrı ayrı şubelerin ev sahipliğinde bir araya gelerek ülkemizde ve dünyadaki insan
hakları ile ilgili gündem konularını görüşüp, yapılacakları kararlaştırıp, sonucu kamuoyu ile
paylaşan MAZLUMDER Genel Yönetim Kurulu Eylül ayı toplantısını Sivas’ta yaptı.
Sivas Belediyesinin sıcak Çermik Kaplıca tesislerinde 14-15 Eylül 2013 günlerinde yapılan
toplantıya Ankara, Đstanbul, Bursa, Đzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Gaziantep, Malatya, Van,
Diyarbakır ve Hakkari şubelerinden 50’ye yakın üye ve şube başkanı katıldı.
2 gün süren toplantıda gündem konuları değerlendirilerek varılan sonuçların kamuoyuna
duyurulmasına karar verilerek sonuç raporu Sivas Cumhuriyet Meydanında Sivas Valiliği
önünde yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Sonuç bildirisinde şu konular yer aldı.
· Halen devam etmekte olan barış süreci ve çatışmasızlık ortamı devam etmeli, taraflar süreci
baltalayıcı tutum ve davranışlardan uzak durmalıdırlar.
· 1924 yılından beri uygulanan dayatmacı, tek tipleştirici bir insan eğitimini öngören Tevhid-i
Tedrisat kanunu yürürlükten kaldırılmalıdır.
· Okullarda ilk, orta ve yüksek öğretimde din ve etnik farklılığı yok sayıcı uygulamalara son
verilmeli, talepler doğrultusunda isteyen öğrenci ve öğretmenlere inancına uygun giyinme ve
ibadet yapma imkanları sunulmalıdır.
· Resmi dil Türkçenin yanında dillerin ve etnik farklılıkların bir zenginlik olduğu anlayışı ile
isteyen
vatandaşlara
anadili
ile
eğitim
yapma
imkanı
sağlanmalıdır.
· 1932 yılından bu yana ilköğretim okullarında uygulanan, kökeni 2. Dünya savaşı öncesi
faşist Đtalyan diktatörü MUSSOLĐNĐN uygulamalarına dayanan andımız, gençliğe hitabe ve
saygı duruşu uygulamalarına son verilmelidir.
· Sivas ilinde 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan ve 20 yıldır adil yargılama ortadan
kaldırılarak delilsiz ve ispatsız yapılan yargılamalar sonucu mahkum edilerek kamuoyunun
vicdanını sızlatan Sivas olayları davası sanıklarının, yeniden yargılanması ve adaletin tesisi
için acil ve yeni düzenlemeler yapılmalı, Sivas olayları akabinde Erzincan Đlinin Kemaliye
Đlçesinin Başbağlar Köyünde 33 vatandaşın katledilmesi ve köyün yakılması ile ilgili dava
yeniden görülmeli, suçlular gün yüzüne çıkarılmalı ve gerekli cezalar verilmelidir.
2 gün süren ve 13 şubeden 50’ye yakın üyenin katılımı ile yapılan toplantı Pazar günü 11.30
da Sivas Valiliği önünde sonuç bildirisinin okunması, toplu fotoğraf çekilmesi, tarihi
mekanların gezilmesi ve Sivaslı GYK üyesi Üzeyir YĐĞĐT’in ikram ettiği öğle yemeğinin
ardından katılımcıların Sivas’tan ayrılmasıyla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3024.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

DEMOKRAT PARTĐ KAYSERĐ ĐL
BAŞKANI ĐSMET ÖZBAKKAL: “KĐM NE
GĐYECEĞĐNĐ BĐLMĐYOR”
DemokratParti Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, 201-2014 eğitim ve öğretim yılının başladığını
ancak kimin ne giyeceğini bilmediğini söyledi.
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DemokratParti Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, 201-2014 eğitim ve öğretim yılının başladığını
ancak kimin ne giyeceğini bilmediğini söyledi.
Özbakkal, yaptığı açıklamasında, “AK Parti iktidarında 5 bakan değiştiren Milli Eğitim
camiası, yeni eğitim öğretim dönemine, hiç bitmeyen ‘yenilik’ ve ‘ilk’ diye sunulan kafa
karışıklıkları ile başlıyor. Her bakan dönemine yeni bir sistem denemesiyle başlayan, yeni bir
eğitim öğretim yılı açıldı” dedi.
Özbakkal, “8. sınıflar için yapılan Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) yerine merkezî
sınavların getirileceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı, haftalardır tüm yurdu gezerek bu “ilk”
leri velilere ve öğrencilere anlatmaya çalışıyor, velilerden telaşa kapılmamalarını ve sakin
olmalarını istiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘ben yaptım, oldu’ mantığı ile eğitimcilere sormadan hayata
geçirdiği ‘Aşamalı Devamsızlık’ yöntemi uygulanamaz hale geldi.
Ortaöğretim kurumları ise her yıl değişen yeni yeni kurallarla yeni bir ders yılına başlıyor.
Ortaöğretime geçiş sisteminden, öğrenciyi daha fazla strese sokacak ilave sınavlar,
değiştirilen ders saatleri, devamsızlık, sınıf mevcudu ve takdir belgelerine kadar Milli
Eğitimin her şeyiyle oynanıyor. Üstelik, Bakanlık tarafından yeni değişiklerin nasıl bir sonuç
vereceği ise bekle-gör, deneme-yanılma mantığı ile anlaşılacak” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3025.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

AK PARTĐLĐLER KOSO'YU ZĐYARET
ETTĐ
AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Đl ve Đlçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Kayseri Oto
Sanatkarlar Odası'nı (KOSO) ziyaret etti
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AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Đl ve Đlçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Kayseri Oto
Sanatkarlar Odası'nı (KOSO) ziyaret etti.
KOSO'yu ziyarete giden, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail
Tamer, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Kocasinan
Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti , Esnaf
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi
Odakır ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.
Ziyarete gelen heyeti toplantı salonunda ağırlayan, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı
Şeyhi Odakır, yapımı devam eden, Oto servisleri projesi, TOKĐ projesi ve otopark projesi
hakkında bilgi verdi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer de, il teşkilatının hazırladığı programlar dahilinde
esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, onlarla iç içe olmaya gayret ettiklerini belirterek,
"Sanayi denince Kayseri'nin gelişmesinde önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Kayseri'nin bu
günkü marka şehir olmasında, sizleri birer mihenk taşı olarak görüyorum. Geçmişten beri
sanayinin Kayseri'ye büyük katkı sağlıyor. Kayseri ilk olarak sanayilerinden itibaren
gelişmeye başladı. Önce eski sanayi, sonra orta sanayi ve ağır sanayi, şimdi de Organize
Sanayi Bölgesi. OSB'de 1500 tane fabrika var. Bunların temelleri de sizlerin sayesinde atıldı.
Kayseri, Orta Anadolu'da yıldızı parlayan bir şehir haline geldi" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise, esnaf ve sanatkarların bir çatı altında
toplanmaları için Türkiye'de eşine nadir rastlanan siteler yapıldığına dikkat çekerek, şu
ifadelere yer verdi:
"Arabamızı sanayiye götürdüğümüz zaman tüm sıkıntılarını giderip öyle çıkarmayı isteriz.
Hal böyle olunca, bu da servis anlayışını birlikte getiriyor. Bizler de bunun bilinci ile, yapılan
sitesinin güzel bir proje olduğuna inanıyoruz. Bu gibi projelerin Kayserimiz için hayırlı
olacağı kanaatindeyim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3026.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

TĐCARETĐN BAŞKENTĐ, TÜRKĐYE’NĐN
BAŞKENTĐNDE
Bu sene ikincisi düzenlenen Kadim Kent Kayseri Günleri Fuarı bugün açılıyor. Kayseri’nin
önde gelen sivil toplum kuruluşlarını, tüm belediyeleri, iş dünyasından birçok firmayı Ankara
Congresium’da buluşturan etkinliğin açılış törenine başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
olmak üzere siyaset, iş ve medya dünyasından birçok isim katılıyor.
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Bu sene ikincisi düzenlenen Kadim Kent Kayseri Günleri Fuarı bugün açılıyor. Kayseri’nin
önde gelen sivil toplum kuruluşlarını, tüm belediyeleri, iş dünyasından birçok firmayı Ankara
Congresium’da buluşturan etkinliğin açılış törenine başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
olmak üzere siyaset, iş ve medya dünyasından birçok isim katılıyor.
KAYSERĐ, ANKARA’YA TAŞINDI
Açılışını Cumhurbaşkanı Gül’ün yapacağı Kadim Kent Kayseri Günleri’nin bu sene de yoğun
bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Etkinlikle ilgili açıklama yapan fuarın organizatörü
aynı zamanda Kayserili olan Sinan Burhan, “Fuarın öncelikli amacı, etkin ve markalaşmış
tüm Kayserili firmaları, STKları, belediyeleri, kurum ve kuruluşları ve ünlü simayı bir araya
getirerek, Türkiye’de örnek gösterilen şehrimizin insanlarını diğer şehirlerle ve hatta,
büyükelçilerin de katılmasından dolayı, diğer ülkelerin temsilcileriyle buluşturarak varolan
ilişkileri daha da sağlamlaştırmak. Tabii bu birlikteliğin görünür olması ve amacına ulaşması
için de evvela ortak bir mekan şart. Kayseri’nin imajına yakışır bu buluşmanın hakkını
vermek için de Ankara Congresium’u özellikle tercih ettik. ‘Bu etkinliği neden Kayseri’de
yapmıyorsunuz?’ diye soranlara verdiğimiz cevap, yalnızca Kayseri’de yapsak böyle
görkemli bir etkinliği; tabiri caizse, kendi kendimizi ağırlamış olurduk. Ama biz Türkiye’nin
başkentini tercih ettik ve fuara katılan tüm kurum ve kuruluşlar bundan duydukları
memnuniyetleri ifade ettiler. Kayseri’nin Ankara’ya ‘taşınması’, etkinliğimize daha geniş bir
çerçeve sağlayarak, Kayserililerin ülke ve dünya çapında daha da tanınmasına imkan
sağlıyor” ifadelerinde bulundu.
FUAR 4 GÜN BOYUNCA ZĐYARETÇĐLERĐ AĞIRLAYACAK
19 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında dört gün boyunca sürecek olan fuara her kesimden tüm
vatandaşların davet edildi. Fuara, Kayserili belediyelerin ve STKların yanı sıra mobilya, çelik
kapı, gıda, tekstil, inşaat, ev eşyaları ve daha birçok sektörden Kayseri’nin önde gelen
firmalarının standları ziyaretçileri ağırlamaya günler öncesinden hazırlandı.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3027.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

AK PARTĐ'DEN MĐNĐK ÖĞRENCĐLERE
ZĐYARET
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar
Pakırdaşı ile yönetim kurulu üyeleri, minik öğrencileri ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar
Pakırdaşı
ile
yönetim
kurulu
üyeleri,
minik
öğrencileri
ziyaret
etti.
2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Malazgirt Đlköğretim Okulu'nu
ziyaret eden Milletvekili Öksüzkaya ve beraberindekiler, Okul Müdürü Adnan Yıldırım
tarafından karşılandı. Yıldırım, milletvekili ve beraberindekilere okul hakkında bilgi verdi.
Ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim
yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek şu ifadelere yer verdi:
"Yeni bir Eğitim ve Öğretim yılına başladık. Uzun bir maraton. Bu süreçte okula sıfırdan
başlayan ve ana sınıfında olan çocuklarımız var. Bu süreçte siz öğretmenlere büyük görevler
düşüyor. Vatanını, milletini seven, mukaddesatına bağlı nesiller yetiştirmek sizlerin sayesinde
oluyor. Sizlerde kendi değerlerinizden değer katarak çocukları bu aşamalara getiriyorsunuz.
Eğitimin ilk ayağı anne ve babalar, ikinci ayağı öğretmenler ve okullar daha sonra da hayat
üniversitesi başlıyor. Tabii çocuklar ilk etapta nasıl şekillenirse, öyle devam edip gidiyor. Şu
an itibari ile okullarda bütün çocukların kitapları dağıtıldı. Eskiden okulun ilk günü bir kitap
ve defter listesi verilirdi. Veliler, bu kitapları da bulmak için kitapçılara akın ederlerdi. Şimdi
çok şükür Ak Parti iktidarı sayesinde, tüm öğrencilerin kitapları ücretsiz veriliyor. Bunun
ikinci aşaması olan Fatih Projesi kapsamında, hem akıllı tahtalarımız, hem de tablet
bilgisayarlarımızla birlikte bu çağa uygun nesiller yetiştireceğiz. Bu yolda da siz
öğretmenlerin katkısını unutmamak gerekir."
Ziyaretin ardından Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı
ve yönetim kurulu üyeleri birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, yeni eğitim ve
öğretim yılında, minik öğrencilere moral vermek amacıyla boya kalemi hediye ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3028.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

‘YENĐ YÜZYILDA YÖNETĐM ANLAYIŞI
VE YÖNETĐMĐN GELECEĞĐ’
Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından
ortaklaşa ‘Yeni Yüzyılda Yönetim Anlayışı ve Yönetimin Geleceği’ konulu seminer
düzenlendi.
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Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından
ortaklaşa ‘Yeni Yüzyılda Yönetim Anlayışı ve Yönetimin Geleceği’ konulu seminer
düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminere, Kayseri Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ayhan Baynal, Kayseri Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Đlhan Miraboğlu, Zaman gazetesi yazarı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Melih Arat,
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Kayseri Ticaret Odası üyeleri katıldı.
Seminerde açılış konuşması yapan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Başkanı Ayhan Baynal,”Düzenlenen bu toplantıyı önemli bir adım olarak görüyoruz.
Önümüzdeki ayda vergi teşviki ile ilgili programlarımız olacak. Bugünkü seminer bizlere
önemli katkıları olacak. O nedenle bu eğitimin faydalı olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Đlhan Miraboğlu ise, “Buradaki toplantının değişik
bilgilendirmeler ile faydalı olacağının farkındayız. Bu toplantının konusunu çok önemli
buluyorum. O açıdan toplantının herkese faydalı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini
kullandı.
Zaman gazetesi yazarı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Melih Arat da, katılımcılara ‘Yeni
Yüzyılda Yönetim anlayışı ve Yönetimin Geleceği’ ile ilgili eğitim semineri verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3029.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

NERDE O ESKĐ KAYSERĐ DÜĞÜN
ADETLERĐ
Bizi biz yapan bütün değerlerimizi modernizme kurban ettiğimiz bugünlerde adetlerimizi ve
geleneklerimizi hatırlamaya, bilmeyenlere anlatmaya çalışacağız. Bu yeni yazı dizimizde
Kayseri düğün adetlerini anlatacağız. Kayseri’nin bu kültürel yolculuğu kiminize iç geçirtecek
ama kiminize de manasız gelecektir
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Bizi biz yapan bütün değerlerimizi modernizme kurban ettiğimiz bugünlerde
adetlerimizi ve geleneklerimizi hatırlamaya, bilmeyenlere anlatmaya çalışacağız. Bu
yeni yazı dizimizde Kayseri düğün adetlerini anlatacağız. Kayseri’nin bu kültürel
yolculuğu kiminize iç geçirtecek ama kiminize de manasız gelecektir.
Ticareti ile ön planda olan Kayseri’nin yakın geçmişine doğru bir yolculuk yaptık. Bu
yolculuğumuzda Kayseri’yi Kayseri yapan kültür dinamizmini oluşturan adet ve
geleneklerini, muhafazakarlığını, dışarıyla olan ilişkilerinin yönünü ve derecesini incelemeye
çalıştık. Kayseri’nin bu kültürel yolculuğu kiminize iç geçirtecek ama kiminize de manasız
gelecektir. Bu durumu modern bir tanımlamaya başvurarak açıklarsak; Kayseri’nin bu
değerlerini bilen nesil ile bu değerlerden bihaber nesil arasında farklı yansımaları olacaktır
yani kuşak çatışması...
Kayseri yıllarca doğu ve batı kültürleriyle ilişkiler kurmuştur
Gazetemizde ‘Dünden Bugüne Kayseri’ üst başlığıyla kısa bir zaman önce yaptığımız
çalışmayla Kayseri’nin tarihsel yolculuğuna çıkmıştık. Bu nedenle Kayseri’nin kronolojik
tarihsel gelişimlerini birkaç cümle ile özetleyip esas olan konuya yani Kayseri’nin düğün
adetlerine geçeğiz.
Çok eski yıllardan beri yerleşim alanı olarak insanlığa hizmet eden bu topraklar bir yandan
doğu, öte yandan batı ile kültürel ilişkiler kurabilmiştir. Kadı Burhaneddin’in vefatıyla ilk
defa Birinci Beyazıd zamanında Osmanlı devletine tabi olan Kayseri, birçok kavme ve devlete
başkentlik yapmıştır. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra bir kısım azınlıklardan Rumlar mübadele ve
hicret yoluyla şehri terk ederken, Kurtuluş Savaşında buraya hiçbir düşman ayağı
değmemiştir. Kayseri’nin tarihini kısa birkaç cümleye sığdırdıktan sonra en küçük sosyal
kurum olan ailenin kuruluşundaki adet ve törenleri de anlatmaya çalışacağız.
Kayseri dışına kız verilmezdi
Kayseri’de evlilik törenleri genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında olur. Đki bayram
arasında düğün yapılmaz. Medeni Kanunun kabulünden önce ve hatta sonrasında birden çok
kadınla evlenenler olurdu. Bu genellikle mecburi hallerde söz konusu olur ve en çok iki kadın
ile evlenilirdi. Batılılaşma ile birlikte batının tasvip etmediği gibi birden fazla kadınla
evlenenler az da olsa toplumdan tepki görürlerdi. Çok kadınla evlenmeye müsaade eden Đslam
aile sistemi bir Hıristiyan için gayri ahlaki olabilir. Halbuki Đslamiyet ailenin kutsiliği
meselesinde hiç de Hıristiyan ahlakından geri sayılmaz.

Ailede baba ocağı esastır. Evlenen erkekler babalarının evine yerleşirler. Son yıllarda kaynana
baskısından kurtulmak isteyen ve gittikçe özgürleşen kadınların etkisiyle ayrı evlerde
oturulmaya başlandı. Erkek çeyizi, ev ve yatak odasından ibarettir. Bunların yanında en
önemlisi de çiftlerin ilerideki sermayesi olan altınlardır.
Halkın muhafazakarlığından söz ederken şunlar kastedilmişti; Hiçbir kızın ailesi, kızlarını
Kayserili olmayana, köylüye, şehir dışına çıkılabilecek olanlara yani gurbete vermek
istemezler. Buna benzer bir adete aykırı düşebilecek davranıştan da ‘elalem ne der’
korkusuyla vazgeçilirdi. Adetlerle ilgili özetleyici bir bilgi verdikten sonra şimdi sizlerle yazı
dizimizin ilk bölümü olan Düğün öncesini paylaşacağız.
‘Başımı alıp gideceğim, bıktım bu yalnızlıktan’
Evlenme çağına gelmiş genç erkeğin ebeveyni ilkönce aralarında anlaşıp oğullarını
evlendirmeye karar verirlerdi. Bir erkeğin evlenebilmesi için askerliğini yapmış olması ilk
şarttı. Çünkü askere ‘gidip de dönmemek’ vardı. Bu eskidendi tabi. Şimdi askerliğini yapmış
olanlar daha kolay kız bulabilirler kızı olan bir aile kızlarının şehirden ayrılmaması için damat
adaylarının talebeliğini bitirmiş olmalarını ve daima mukim iş güç sahibi olmalarını isterler.
Bu şartlarda olmayıp ta evlenmek isteyen gençler ailelerine olgun ve ağırbaşlı görünmek
istemelerine rağmen yine de bu dileklerini ebeveynlerine ima ederlerdi: ‘Başımı alıp
gideceğim, bıktım bu yalnızlıktan’ gibi...
Kayserili 50-60 yıl önce modern şehircilik başlamadan kaldırımlı dar sokakları olan
mahallelerde "hayat" diye tabir edilen uzun avlulu genellikle tek katlı evlerde otururlardı.
Evlenebilecek yaşta kızı olan her kızevi sabah erkenden hayatı süpürür, dış kapının önünü ve
kaldırımları yıkardı. O, evde bekar kız olduğu hemen belli olurdu. Şimdi ise büyük apartman
dairelerinde böyle belirtiler bulmak, bulundurmak mümkün değil. Zaten gerek de kalmadı.
Çünkü modernleşen kadınlarımız(!) maalesef artık eskisi kadar kapalı ve erkeklerle ilişkisiz
değil. Kız evi gelecek görücülere ki bunları anne, anneanne, babaanne veya abla olur. Sabahın
sekizinden itibaren dünür gezmeye başlarlar. Önünü temiz buldukları kapıyı çalarlar. Kapıyı
kız anası açar. Hiç bir şey sormadan misafirleri buyur eder. Ya da görücüler; ‘misafir alır
mısınız?’ diye sorarlar. Görücüler döşenmiş temiz odaya alınır. Biraz sonra görücülerin en
yaşlısı; ‘hanım kızınızı görelim’ der. Kız temiz giyimiyle gelir, hiçbir şey söylemeden
misafirlerin elini öpüp çıkar. Daha sonra yine en yaşlı misafir su ister. Suyu kız getirir.
Misafir suyu ağır ağır içerken bir kenarda başı önünde ayakta duran kız baştan ağaya süzülür.
Su içildikten hemen sonra başka bir şey ikram edilmeden misafirler gider. Giderken
mahalledeki diğer kızların evlerini sorarlar ev sahibi de tek tek tarif eder. Hatta görücülerle
beraber giderek gösterir.
‘Kusura bakmayın, kızınız küçük’
Görücüler gördükleri kızlardan beğendikleri birini almaya karar verirler. Diğer yakın
akrabalarda gidip kızı görürler. Hepsi de beğendikten sonra kız ve ailesi hakkında araştırma
yapılırdı. Bu araştırmada namus, iffet, mali durum ve ırsi bir hastalık olup olmaması ilk
planda gelirdi. Kızı almak için bir engel görülmezse nadiren kız oğlana bir fırsat kollanarak
gösterilir. Oğlan şiddetle karşı göstermedikten sonra bu işten pek vazgeçilmezdi. Zaten
erkeklerin çoğu da annelerinin buldukları kıza razıydılar.
Kızı istemeye oğlanın annesinin gitmesi ayıp sayıldığından anne dışındaki bir akraba kız
evine giderek kızı resmen ister. Kız bu sefer görücüye görünmez. Görücü; ‘Kızınızı beğendik.
Allahın emri peygamberin kavlı ile kızınızı oğlumuza istiyoruz. Bizim lakabımız adımız
soyadımız şudur. Oğlumuz su işi yapar işyeri şuradadır.’ der. Bundan sonra araştırma sırası
kız evine gelir. Her iki taraf da mali durumlarının birbirine çok yakın olmasına dikkat ederler.
Her şey mükemmel bile olsa bir taraf bir taraftan biraz fazlaca zengin ya da fakir ise;
‘uyuşamayız dengimiz değil’ denilip vazgeçilir. Araştırma sırasında oğlanın kızı nadiren
görebilmesine mukabil kızın oğlanı görmesi hemen hemen hiç mümkün değildir. Kızın erkek
akrabalarının çoğu oğlanı belli etmeden görürler. Hatta kızlarının ilerde rahat etmesi dayak

yememesi için oğlanı herhangi bir konuda kızdırıp sinirlilik halini kontrol ederler. Gece
hayatına, içkiye, namaza olan alışkanlıklar da önemle göz önüne alınır. Bu araştırmalardan
dolayı evlenecek erkekler, bu devrelerde temkinli olurlar ve bilhassa cemaatle namaza özen
gösterirler.
Kız evi alınan müddetin son günü yakın akrabalarıyla genel bir istişare yaparlar. Müspet ya da
menfi cevap kız anasına tembih edilir. Ertesi gün oğlanevi kadınları kızevine cevabı müspetse
kız anası; ‘Allah yazmış ne diyelim’ beyanında cevaplar verir. Cevap menfi ise; ‘Kızınız
küçük kusura bakmayın’ der. Kız yaşlı ve evde kalmış bile olsa bu cevap reddetme klişesidir.
Görücülerin bu gelişinde de kız görünmez. Hatta şerbete kadar oğlanevinden kimseye
görünmemeye çalışılır. Kız oğlanevi mensuplarınca görülürse oğlanevi bunu uğursuzluk
addeder.
Haber: Bünyamin GÜLTEKĐN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3030.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

GÖRÜLESĐ BĐR YER ŞU BĐZĐM
KAYSERĐ
Doğa güzellikleri, tarihi eserleri kültürü ve o eşsiz mutfağıyla misafirlerini kendisine adeta
âşık eden Kayseri’ye bir gün yolunuz düşecek olursa yada burada olmanıza rağmen hala
görmediyseniz mutlaka görmeniz gereken yerleri sizler için hazırladık.
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Doğa güzellikleri, tarihi eserleri kültürü ve o eşsiz mutfağıyla misafirlerini kendisine adeta
âşık eden Kayseri’ye bir gün yolunuz düşecek olursa yada burada olmanıza rağmen hala
görmediyseniz mutlaka görmeniz gereken yerleri sizler için hazırladık.
Tarihiyle, tarifsiz tatları ve güzellikleriyle Kayseri’de gidip görüp tatmanız gereken yer ve
lezzetler üç gün boyunca gazeteniz Kayseri Gündemle sizlerle.
Erciyes ve Erciyes Kayak merkezi
Ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden bir olan Erciyes kayak merkezi son yıllarda
hayata geçirilen projelerle cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Kayseri dendiği zaman ilk
akla gelen mekanlardan olan Erciyes kayak merkezine uğramadan Kayseri’den ayrılmak
üzücü olur.
Kültepe Höyüğü
Anadolu'nun önemli bir ticaret merkezi olan Karum ve Kaniş’te yapılan kazılar sonunda iki
ayrı dönemde yapılmış dört yapı katı bulunmuştur. Dört bin yıl önce Kuzey Mezopotamya'da
yaşayan Asurlu tüccarların Anadolu’da kurdukları yaklaşık yüz elli yıl süren uluslararası
ticaret ilişkileri ile Anadolu ve Mezopotamya tarihinin bir bölümü ortaya çıkan tabletlerden
öğrenilmiştir.

Talas Ali Dağı Sarnıçlı Yeraltı
Talas Ali Dağı Sarnıçlı Yeraltı Şehri, M.S 3. yüzyılda Kapadokya krallığı, Aziz Basilious
döneminde, Doğu Roma, Pagan zulmünden saklanmak ve ibadet etmek amacı ile
yaptırılmıştır.2010 yılında açılan yeraltı şehri büyük ilgi görmektedir. Ali Dağı Sarnıçlı
Yeraltı şehri yaklaşık 300 metre uzunluğundadır. Bazı koridorları oldukça dar olmasına
rağmen içerisinde bulunan hava kanalları sayesinde rahat nefes alınabilmektedir. Đçerisine
girildiğinde hava akımından oluşan serinliği rahatlıkla hissedebilirsiniz.
Kayseri Kalesi
Kayseri Kalesi'ne ait ilk bilgiye MS. 3 yüzyılda Đmparator Gordianus dönemindeki sikkelerde
rastlanmaktadır. Romalılardan başlayarak Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular,
Dulkadiroğulları, Karamaoğulları ve Osmanlılar Kayseri Kalesi'nin iç ve dış surlarını tamir ve
tadil etmişlerdir. Dış surların az bir bölümü ve iç surların önemli bir bölümü günümüze
ulaşmıştır.
Kapalıçarşı
Osmanlılar zamanında yapılan kapalıçarşılar arasında Đstanbul Kapalıçarşı'dan sonra en
büyüğü olarak kabul edilen Kayseri Kapalıçarşısı, tarihinde birkaç defa yangınlarla büyük
zarar görmüş, 1987-1991 yılları arasında bütünüyle ele alınarak "eski Osmanlı mimarisi"
tarzında yeniden yaptırılmıştır. Kuyumculardan baharatçılara, urgancılardan giyim eşyası
satan dükkanlara kadar içinde birçok dükkan bulunan Kapalıçarşı, bugün tüm renkliliğiyle
Kayseri ticaretindeki önemini hala korumaktadır.
Gesi Bağları
Çoğumuz Gesi Bağları’nın nerede olduğunu dahi bilmez. Ancak Gesi Bağları türküsünü
bilmeyenimiz yoktur. Bir çok sanatçımız tarafından seslendirilmiş olan bu güzel türkümüz
Kayseri ve Gesi Bağlarıyla özdeşleşmiş gibidir. Gesi Bağları türküsü, acılı genç bir kadının
hüzünlü ve etkileyici öyküsünü günümüze kadar taşımıştır
Burada Doğa ve huzur iç içe
Kapuzbaşı Takım Şelaleri
Yahyalı Đlçesine 76 km. uzaklıkta olan ve boyları 30-50 m. arasında değişen yedi ayrı dizi
halinde akan Yahyalı Şelaleleri Zamantı nehrine karışmakta ve bu nehirlerle birlikte Seyhan'a
ulaşmaktadır. Debisi ve yüksekliği ile dünyanın belli başlı şelalelerinden olan Yahyalı
Şelaleleri, görüntüsü ile insanları büyüleyen bir tabiat harikasıdır.
Doğa Yürüyüşü
Aladağlar, Hacer Boğazı ve Yedigöller mevkii trekking ve doğa yürüyüşü için uygun
bölgelerdir.
Rafting
Aladağlar Milli Parkı alanında yer alan Zamantı ırmağında rafting yapılmaktadır. Zamantı
ırmağı üzerinde biri 1 km. olmak üzere iki doğal köprü bulunmaktadır. Ayrıca amatör
raftingciler için Kızılırmak'ta rafting yapılacak parkurlar tespit edilmiştir.
Hava sporları ve yamaç paraşütü
Kayseri, hava sporları için elverişli alanlara sahiptir. Özellikle yamaç parşütü denildiği
zaman ilk akla gelen Talas Ali dağı gibi bir merkeze sahiptir.
Her derde deva Şifalı suları
Bayramhacı Kaplıcası
Kayseri'nin 65 km. batısında, Bayramhacı köyüne 1,5 km. uzaklıkta yer alan kaplıcada 55
oda 140 yatak kapasitesi, iki erkek, iki bayan olmak üzere toplam dört havuzla hizmet
vermektedir. Kaplıcanın 38ºC / 40ºC sıcaklığındaki suyun romatizma, deri, kalp ve kan
dolaşımı, solunum yolu ve kadın hastalıkları tedavisinde yararlı olmaktadır.

Tekgöz Kaplıcaları
Kayseri'ye 33 km. uzaklıkta Kocasinan ilçesi Yemliha kasabasında bulunan kaplıcada, biri
erkek biri bayan olmak üzere iki havuz mevcuttur. Kaplıcanın 43ºC sıcaklığındaki suyu;
romatizma, deri, solunum yolu, böbrek ve idrar yolları, kadın hastalıkları tedavisinde yararlı
olmaktadır.
Bu gün tatmanızı istediğimiz Kayseri mutfağının baş tacı lezzet…
Etli Mantı
Tarif
Düz bir yere un elenir, ortasına yumurta kırılır, kafi miktarda tuzu eklenir, su ilavesiyle sert
hamur yoğrulur. Hazırlanan hamur 1 veya 1.5 mm kalınlığında her tarafı aynı kalınlıkta olmak
üzere açılır. Kıvamına gelince un serpilip oklavaya sarılır. Hamur 2X2 cm ebadında kare
biçiminde kesilerek yine kareler elde edilir. Kesilen kareler bir tepsiye veya tahtanın kenarına
alınıp kurumaması için üzerine hamur örtüsü örtülür. Örtünün altından azar azar çıkartılarak,
köşelerden bükülmek suretiyle çanak şeklinde doldurulur veya dört uç bir araya getirilerek
sıkılır. Đçine yağ sürülmüş bir tavaya veya bir tepsiye birbirine bitişik olarak arasında boşluk
olmayacak şekilde tepsiye dizilir. Tavaya dizilme işlemi tamamlanınca, hafif ateşte, tepsi
çevire çevire kızartılır. Mantıların arada bir kontrol edilerek yanmaması ve iyice kızarmasına
dikkat edilir.
Kayseri Gündem Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3031.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KAYSERĐ’DE ÖZEL LĐSEDE YANGIN
Kayseri’de özel bir lisede yangın çıktı. Yangın sırasında okulda bulunan öğrenciler kısa
sürede tahliye edildi.
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Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık beldesinde bulunan özel bir lisede
henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulda bulunan öğrenciler kısa sürede tahliye
edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma
sonucu yangını kontrol altına aldı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3032.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

25 BĐN PAKET KAÇAK SĐGARA ELE
GEÇĐRĐLDĐ
- Kayseri’de Đl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 25 bin paket
kaçak sigara ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde Đl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından
gerçekleştirilen çalışmalarda bir minibüste arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 25
bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın
sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3033.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

1’ĐNCĐ ULUSLARARASI KÜLTEPE
TOPLANTISI BUGÜN BAŞLIYOR
Kayseri’de bulunan tarihi Kültepe höyüğü kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu I.
Uluslararası Kültepe Toplantısı’nın 20-22 Eylül tarihleri arasında kazı alanında yapılacağını
açıkladı.
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Prof. Dr. Kulakoğlu, “M.Ö. II. Binde, Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Assur
Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri olan Kültepe, Kayseri şehir merkezinin hemen 20 km

kuzeydoğusunda yer alır. Eski adı, çivi yazılı belgelere göre Kaniş veya Neşa’dır. Kaniş,
günümüzden 4500 yıl önce yazılı belgelerde adı geçen Anadolu’nun en eski krallığıdır.
1948 yılından itibaren sürdürülen bilimsel kazılarda şimdiye kadar keşfedilen on binlerce
arkeolojik ve filolojik eser ile Kültepe, Anadolu ve dünya arkeolojisinin en önemli birkaç
merkezinden birisidir. Kültepe kazıları "Anadolu tarihine ışık tutan" bir projedir. Aslında
Kültepe, "Anadolu tarihini başlatan“ bir kazıdır. Anadolu insanı ilk kez okumayı-yazmayı
Kültepe’de öğrenmiştir” diyerek Kaniş krallığı hakkında kısa bir bilgi verdi.
Prof. Dr. Kulakoğlu, “Kültepe'de bilimsel arkeolojik kazılar interdisipliner bir anlayış içinde
sürdürülmektedir. Kazı ekibinde, arkeologlardan başka, çivi yazılı belgeleri çalışan filologlar
(Asuriyologlar), insan kemik yapısını araştıran antropologlar, hayvan kemikleri üzerinden
dönemin hayvan envanterini ve beslenme alışkanlıkları ile sosyal yapıyı araştıran zooarkeologlar, dönemin bitki yapısı üzerinden dönemin iklimini, ekonomisini ve yine beslenme
alışkanlıklarını inceleyen arkeo-botanikçiler gibi, Japonya'dan, Avustralya'ya, Amerika'dan
Almanya'ya kadar çok farklı ülkelerden çok sayıda bilim adamı yer almaktadır” diyerek
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Kültepe'de keşfedilmiş arkeolojik eserler ve çivi yazılı tabletler üzerinde çalışan, çok çeşitli
ülke ve farklı disiplinlerdeki bilim adamlarının çalışmalarını ortak bir platformda sunmalarını,
tartışmalarını ve elde edecekleri verileri hem bilim dünyası, hem de halkımızla paylaşmaların
sağlamak amacıyla, ilk kez bu yıl Kayseri'de, Kültepe Kazıevi'nde uluslararası bir toplantı
düzenlenmektedir.
Bu kapsamda düzenlenen, I. Uluslararası Kültepe Toplantısı/Kültepe International Meeting
20-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Kültepe Kazıevi'nde gerçekleştirilecektir.
Farklı konulardan yaklaşık 40 bildirinin sunulacağı bu toplantıya, ülkemizde arkeolojik
kazılar yapan bilim adamları ile, çeşitli Üniversitelerde konu ile ilgili alanlarda görev yapan
bilim adamları da davet edilmiştir.
Kayseri'mizin uluslararası bilim dünyasına açılan önemli bilimsel kapısı Kültepe'nin
tanıtımında ve burada sürdürülen kazıların sonuçlarının duyurulmasında etkin bir rol
oynayacak bu toplantı, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı'nın katkıları ile düzenlenmektedir. Bu vesileyle, Kayseri Valisi Sayın Orhan
Düzgün ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki'ye
teşekkürlerimizi sunarız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3034.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KAYSERĐ BAROSUNDAN AVUKATLARA
SERVĐS HĐZMETĐ
Kayseri barosu avukatların yeni adliye binasına gidip gelmeleri için servis hizmeti başlattı.
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1 Temmuz 2013 tarihinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan adliye binasının, Sümer
Mahallesi’ne taşınması sebebiyle ulaşımda sıkıntı çeken avukatlar, baronun temin ettiği servis
aracıyla bu sıkıntıdan kurtuldu. Adliye binasının çevresinde avukatlık bürolarının henüz
oturmamış olmasından dolayı duruşmalara yetişmekte zorluk çeken avukatlar, servisle
duruşmalarını takip ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Baro başkanı Fevzi Konaç,
amaçlarının avukatların zamanında ve mağduriyet yaşamamaları olduğunu söyledi. Konaç,
“Bilindiği üzere Kayseri adliyesi 45 yıldır Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerinde hizmet
veriyordu. 1 Temmuz itibariyle Kayseri adliyesi Sümer Mahallesi’ndeki yeni yerine taşındı.
Tabi avukat bürolarımızın birçoğunun yeni adliye tarafında olmamasından dolayı ve 45 yıldır
bu bölgede bulunan adliye etrafında bürolarından bulunması sebebiyle birçok arkadaşımız o
bölgeye taşınma fırsatı bulamadı. Adliye taşındıktan sonra böyle bir ihtiyacın olduğunu
düşündük. Buradan belirli saatlerde, özellikle duruşma saatlerinin olduğu sabah saatlerinde 15
dakikada bir, öğleden sonrada yarım saatte bir olmak üzere yeni adliyeden buradan avukat
arkadaşlarımızı ring halinde dönüşümlü olarak götürüp getiriyoruz. Elbette yeni adliye
civarında bürolar ihdas edilene kadar orada büro artana kadar avukat arkadaşlarımızın o
bölgeye taşınma şansı olmayacak. Dolayısıyla eski adliyedeki alışkanlıklarımızın değişmesi,
yeni adliyeye alışmak noktasında da zamana ihtiyaç var. Biz bu zaman zarfında avukat
arkadaşlarımız mağdur olmasınlar, gidiş gelişte sıkıntı yaşamasınlar diye, baromuzun servis
hizmetlerinde kullanılan aracı öğleden önce daha sıklıkla, öğleden sonra aralıklı olmak üzere
servis hizmeti şeklinde yeni adliyeye servis yaparak avukatlarımızı götürüp getiriyoruz.” diye
konuştu.Avukatların hizmetiyle ilgili olarak kurulmuş bir örgüt olduklarını kaydeden Konaç,
“Onların rahatı, iyi bir şekilde hizmet alması bizim hedefimiz. Onları taşıyoruz, götürüp
getiriyoruz. Duruşmalara gidiş geliş noktasında da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uzun bir süre
de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yeni adliye civarında bürolar çoğaldıkça ihtiyaç azaldıkça
servis hizmetini de tekrardan değerlendireceğiz.” şeklinde konuştu.
Uygulamadan memnun olan baro avukatları da, servis sayesinde duruşmalara zamanında
yetişebildiklerini ve herhangi bir endişe duymadıklarını, hizmetten dolayı baroya teşekkür
borçlu olduklarını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3035.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

CHP’DE DEVĐR TESLĐM TÖRENĐ
YAPILDI
Kayseri’de CHP Đl Teşkilatında düzenlenen devir teslim töreni ile Mustafa Ayan Ertuğrul
Gönenç’ten Đl Başkanlığı görevini devraldı.
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Kayseri’de CHP Đl Teşkilatında düzenlenen devir teslim töreni ile Mustafa Ayan Ertuğrul
Gönenç’ten Đl Başkanlığı görevini devraldı. Ertuğrul Gönenç “Bugün görevi iç huzurla teslim
edeceğiz. Güzel bir ortamda seçim yaptık” diyerek, “7 Ağustosta görevi teslim aldık ve şimdi
yeni seçilen adaylara görevi teslim ediyoruz. Desteklerinizi esirgememenizi istiyoruz.
Mustafa Ayan’ı göreve siz getirdiniz. Başkanımızı yalnız bırakmayın birbirimizi sevelim
sayalım” diye konuştu.
Gönenç, “Size bu güne kadar bir yanlışım varsa özür dilerim. Bu güne kadar görevde
bulunduğum süreçte Kadın Kolları Başkanımız Kıvılcım hanım’a, Gençlik Kolları’na, Đlçe
Başkanları ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma yaptık ve bu güzel tabloyu
sizinle paylaşıyorum. Đki adayımızda kutluyorum çünkü kongrede birbirlerini kucakladılar.
Bugün size veda ederken yeni seçilen başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.
Đl Başkanlığı’na 208 oyla seçilen Mustafa Ayan ise “Ertuğrul Gönenç’i eskiden beri
tanıyorum. Bana ve Keman beye çalışan herkes’e teşekkür ediyorum. Başımızda ki büyük
bela AK Parti ve AK Partiyanlılarıdır. Hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi’ni gereken yerlere
getirmek ve insanların mutlu olduğu yapıdır” ifadesinde bulundu.
Ayan, “Hoşgörünün ve emeğin hedefini istiyoruz. Sorunlarımızı öne çıkarmazsak parti için
çalışmalıyız. Kuruluş savaşında bu millet çanını kanını beraber döktü. Türk’ü ile Kürt’ü ile
gücümüz siz olacaksınız örgütümüzde bu işi yapacak. Önümüzde yerel seçimler var. Beni
doğrulara yönlendirecek kişiler bekliyorum. Mutlaka bana uğrayacaksınız. 8 bin üyemiz var
ve bunların aktif olması lazım insanlık düşmanı, halk düşmanı, demokrasi düşmanı,
rantçılardan kurtulmak zorundayız. Herkese burada söylemek istiyorum bizler inançlı ve
demokrat insanlarız. Lokman Suresi 33. Ayet’te dediği gibi ‘Benimle kanmayın. Sizleri
benimle kandıranlara da inanmayın’ diyor. Yani 1 kilo makarna 1 torba kömürle kanmayın
dostlarım. Bu partiden kimseye zarar gelmez. Bu parti kimseyi satmaz ve bu duygularla
başaracağız” dedi. Partililerin yoğun desteğini alan Ayan yeni teşkilatla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3037.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

‘MELĐKŞAH’TAN ‘ABDULLAH GÜL’E
ZĐYARET
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu’na, Melikşah
Üniversitesi Rektörü Mahmut Mat nezaket ziyaretinde bulundu.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu’na, Melikşah
Üniversitesi
Rektörü
Mahmut
Mat
nezaket
ziyaretinde
bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Sabuncuoğlu, üniversite ve kampüsler
hakkında Rektör Mat’a bilgi verdi.
Bir süre sohbet eden Rektörler fikir alış verişinde bulundu.
Öte yandan Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak Rektör
Sabuncuoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyan Sabuncuoğlu, AGÜ’
ye katkılarından dolayı Vakıf üyelerine ve Kayserili hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
Boydak ise AGÜ’ye her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3038.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

MMO KAYSERĐ ŞUBE BAŞKANI
MUSTAFA ÖZKAN’DAN 19 EYLÜL
AÇIKLAMASI
MMO Kayseri Şube Başkanı Mustafa Özkan, 19 Eylül Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

20 Eylül 2013 Cuma 11:38

Özkan, “19 Eylül 1979 günü mühendis, mimar ve şehir plancıları, Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği (TMMOB)’nin çağrısıyla ekonomik, demokratik talepleri için ülke çapında bir
günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu uyarı eylemine, 49 ilde 443 işyerinde
mühendis ve mimarların yanı sıra işçi, teknik eleman ve sağlık görevlileri dâhil 100 bini aşkın
kamu çalışanı katılmış, teknik eğitim gören öğrenciler de eylemi desteklemişlerdi. TMMOB
41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu ve Birlik Yönetim Kurulu kararı uyarınca 19 Eylül, üç
yıldan beri, ‘TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ olarak
kutlanmakta ve yeni sorunlarla bütünlenerek mücadele geleneğimiz sürdürülmektedir” dedi.
Özkan, “Aradan geçen 34 yılda mimarlık, mühendislik, şehir plancılığı meslek disiplinlerinin
sorunları daha da boyutlanmıştır. Meslek örgütlerimiz ve meslek disiplinlerimiz, kapitalizm
ve neoliberal uygulamaların yeni sermaye birikimi sürecine tabi kılınmak istenerek kuşatılmış
durumdadır” diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:“Ekonomik, demokratik, mesleki,
sosyal sorunlarımız artmıştır. Bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, enerji, ulaşım,
madenler, ormanlar, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının dinamik
gücü olması gereken mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı alanlardaki yetkileri
uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ve yetkiler kısıtlanmış, bazıları
ise neredeyse ortadan kaldırılmış, eğitimde önemli dönüşümler yaşanmıştır. Mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp
serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiş; fason üretime
bağlı olarak mühendislik geriletilmiş, esnek ve güvencesiz çalışma koşulları özel sektör ve
kamuda yaygınlaştırılmıştır. Đşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve deprem
gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları
gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik
kriterleri devre dışı bırakılmakta, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yasa ve yönetmeliklerle
ardı ardına yapılan düzenlemeler evrensel bilimsel mesleki gereklilikleri tasfiye etmektedir.
Bilindiği üzere iktidar yakınlarda TMMOB Yasası’nı değiştirmeye, özel teknik müşavirlik
şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi piyasa işleyişine tabi kılmaya çalışmış,
ancak TMMOB’nin yürüttüğü kampanya üzerine geçici bir geri adım atmıştı. Fakat biliyoruz
ki, TMMOB, neoliberal dönüşüm programının rant eksenli yeni kurumsallaşması uyarınca
hedeftedir. Ayrıca iktidar, birçok kez değiştirdiği Đmar Yasası ve Yapı Denetimi Yasası’nda
yeni değişiklik hazırlıkları içindedir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Yasa’nın devamı niteliğindeki bu taslaklar, yapı üretim ve denetim sürecindeki
mühendislik-mimarlık projeleri arasındaki bağları bilimsel-teknik gerekliliklerden
koparmakta, bu hizmetlerin kamusal niteliğini teknik müşavirlik kuruluşları aracılığıyla
büyük-büyümesi istenen sermaye güçleri lehine tasfiyesinde yeni adımlar öngörmektedir.
Bu koşullarda siyasi iktidarın mesleğimize ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına
karşı duruş, 19 Eylül 1979’un tarihselliği ile tam bir uyum içerisindedir.
19 Eylül’ ün tarihsel anlamıyla; "Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla,
yılmadan ve mücadele ederek, odalarımızı ve mesleğimizi savunacağız."19 Eylül 2013 Mimar
Mühendis ve Şehir plancıları dayanışma günümüz kutlu olsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3039.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

BAKANI YILDIZ’IN 19 EYLÜL MESAJI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü nedeniyle
bir mesaj yayımladı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü nedeniyle
bir mesaj yayımladı.
Mesajında, Türk Milleti'nin, tarihi boyunca bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumak için
sayısız zorluklara katlandığını belirten Bakan Yıldız, mesajına şu şekilde devam etti:" Millet
olarak bu zorlukları aşmada hepimizin payı olsa da asıl pay sahipleri bu zorluklar karşısında
büyük kahramanlık göstererek, göğüslerini siper eden, canlarını ve kanlarını feda eden şehit
ve gazilerimizdir. Onları, Devlet ve Millet olarak her zaman saygıyla ve hayırla yâd ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti, onların paha biçilmez fedakârlıkları sayesinde daha güçlü bir şekilde
yoluna devam etmektedir. Bu süreçte, millet olarak; birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde
tutmalıyız.
Vatanını ve insanlık onurunu canından aziz bilerek şehitlik ve gazilik mertebelerine yükselmiş
Türk askeri, Türk polisi, öğretmenlerimiz ve bu uğurda can veren vatandaşlarımız
milletimizin haklı gurur kaynağıdır.
19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü münasebetiyle ebediyete intikal eden gazilerimizi, rahmet
ve şükranla anıyor; özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüzün simgesi
olan gazi ve malullerimizi minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Tüm gazilerimize aileleriyle birlikte hayat boyu sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3040.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

AK PARTĐ KAYSERĐ ĐL BAŞKANI ÖMER
DENGĐZ: ''GAZĐLER,
VATANSEVERLĐĞĐN VE
KAHRAMANLIĞIN ABĐDELERĐDĐR''
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, ''Gazilerimiz, milletin huzuru ve güvenliğini,
kendi canları ve huzurundan daha önemli sayan, vatanseverliğin ve kahramanlığın
abideleridir'' dedi.
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, ''Gazilerimiz, milletin huzuru ve güvenliğini,
kendi canları ve huzurundan daha önemli sayan, vatanseverliğin ve kahramanlığın
abideleridir'' dedi. Ömer Dengiz, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Dengiz mesajında, gazilerin, vatanı korumak için her türlü fedakarlığı ortaya koyarak milletin
huzuru ve güvenliğini, kendi canları ve huzurundan daha önemli sayan vatanseverliğin ve
kahramanlığın abideleri olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:"Ülkemizin bugün gelmiş
olduğu medeniyet seviyesinde en büyük pay, canları pahasına mücadele veren ve bu
toprakları bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizindir. Onlardan kalan mirası ve emaneti
korumak, ülkemizi ve milletimizi daha özgür, daha demokratik bir refah ortamına
kavuşturmak hepimizin vazifesidir. Birlik ve beraberliğimizi, bayrağımızı, toprak
bütünlüğümüzü ve Cumhuriyetimizi korumanın yanı sıra şehit ve gazilerimizin geride kalan
ailelerini gözetmek, onlara sahip çıkmak da vefa borcumuzdur.Bunun bilinciyle hükümetimiz
Temmuz ayında yasalaşan torba yasada yeni imkanlar getirdi. Buna göre şehit ailelerimize iki,
gazilerimize bir istihdam hakkı tanındı. Terör mağduru sivil vatandaşlarımız da unutulmadı ve
onlara da istihdam hakkı verildiği gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına sosyal
güvencesi
olup
olmadığına
bakılmaksızın
aylık
bağlanır
hale
getirildi."
Dengiz, "Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e
'Gazi' unvanının verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Gününü tebrik ediyor, şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3041.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

ELĐTAŞ'IN GAZĐLER GÜNÜ MESAJI
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 19 Eylül Şehitler ve
Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 19 Eylül Şehitler ve
Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Elitaş mesajında, şehitler ve gazilerin mirasına her zaman sahip çıkılacağını belirterek şunları
kaydetti:
“19 Eylül bu topraklar için canlarını veren bu uğurda canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve
gazilerimizi anma günüdür. Kutsal vatan topraklarının her karışını kanlarıyla sulayan şehit ve
gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Türk milleti onların mukaddes mirasına her zaman
en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. Biz Ak Parti olarak; 2011 yılında Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığını
kurularak, onların hayatlarını kolaylaştıracak noktalarda, kamuya ait her türlü sosyal
müessesede şehit ve gazi aileleri öncelikli olarak yararlanmasını ve yakınlarının kamuda olan
taleplerinde öncelik sağladık. Onların birinci dereceden yakınlarından birine kamuda kadrolu
iş verilmesinin yolunu açtık. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen torba
kanunla; Gazilere bağlanan aylıkların yeni bir işte çalışmaları halinde kesilmemesi sağlanmış
ve Şehit yakınları ve gazilerimizin aylıklarında iyileştirme yapılmıştır. Ayrıca gazilerimizin
25 yaşından küçük çocukları ile anne ve babalarına da ücretsiz seyahat hakkından faydalanma
imkânını getirilmiştir. Böylece, gazilerimize hak ettikleri değeri vererek emanete en iyi
şekilde sahip çıkmak için çok sayıda düzenleme ve uygulamayı hayata geçirdik.
Şehitler ve gaziler Cumhuriyetimizin temeli, bu ülkenin ortak onuru ve gururudur. Ülkemiz
şehit ve gazilerimize olan vefa borcunu asla unutmayacaktır! Şu anda huzur ve güven içinde
bulunuyorsak bunu, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu asla
unutmamak gerekiyor. Bu kutsal vatan toprağı için benzersiz bir mücadele verilmiş, her karışı
şehit kanlarıyla sulanan bu vatan toprakları, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bu
destansı mücadelelerinin sonucu ve Türk milletinin vatanı olarak tescillenmiştir.
Bu vesile ile bu çok önemli günün, şehitlerimizi ve gazilerimizi yeniden en iyi şekilde
hatırlamamıza vesile olmasını diliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları
olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3042.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

VALĐ ORHAN DÜZGÜN’E TURĐST
ĐLGĐSĐ
Vali Orhan Düzgün inceleme ve değerlendirme gezisi amacıyla gittiği Yeşilhisar’da turistlerin
yoğun ilgisiyle karşılaştı
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Vali Orhan Düzgün inceleme ve değerlendirme gezisi amacıyla gittiği Yeşilhisar’da turistlerin
yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Vali Düzgün’ü Yeşilhisar’a ziyaretinde, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Yeşilhisar Belediye
Başkan Vekili Mehmet Seres, Đlçe Emniyet Müdürü Özden Özden, Đlçe Jandarma Komutanı
Jandarma Başçavuş Nihat Karadağ ile birim yöneticileri ve bazı vatandaşlar karşıladı.
Kayseri sınırları içerisinde yer alan Soğanlı Köyü’ne geçen Vali Düzgün, burada Soğanlı
bebekleri yapıp satan yöre kadınlarıyla buluştu. Soğanlı bebekleriyle ilgili Köy Muhtarı
Mustafa Ablak’tan bilgi alan ve yöre kadınlarının taleplerini dinleyen Vali Düzgün, Soğanlı
bebeklerine karşı profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Soğanlı
bebeklerine büyük ilgi gösteren Vali Düzgün cep telefonuyla, bez bebeklerin fotoğrafını
çekmeyi de ihmal etmedi. Bol bol soğanlı bebeklerini fotoğraflayan Düzgün, bez bebeklerin
yöre halkını temsil etmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.
Soğanlı Vadisi’ndeki VI. Yüzyılda inşa edilen Karabaş Kilisesi ile Hz. Đsa’nın arkadaşı ve
havarisi olduğuna inanılan at üzerindeki Saint Jean’ın yılana ve kurtlara saldırısının tasvir
edildiği Yılanlı Kilisesi’ni inceleyen Vali Düzgün, turist kafileleriyle de yakından ilgilenerek
değişik ülkelerden gelen turistlerle bir süre sohbet etti. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vali
Düzgün, turist kafilesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Düzgün, ziyareti esnasında kendisini bol
bol fotoğraflayan bir Fransız turist kafilesiyle de uzun süre muhabbet etti.
Soğanlı Köyü’nün Kapadokya’ya açılan ilk kapı olduğuna vurgu yapan Vali Düzgün,
“Bölgede Hıristiyanlığın ilk yıllarında kullanılan pek çok kilise ve yeraltı kenti var. Bugüne
kadar kültür turizmi adına bazı tanıtımlar ve düzenlemeler yapılmış ama Kapadokya Bölgesi
olarak isimlendirilen bu bölgeye gelen turistlerin yüzde 10’undan daha az bir kısmının
Soğanlı’ya geldiğini fark ettim. Bunu seyahat acenteleriyle, tur operatörleriyle yapılacak olan
tanıtım toplantılarında dile getireceğiz. Kapadokya Bölgesi’ne özellikle Nevşehir, Ürgüp
bölgesine gelen turistlerden Soğanlı’ya gelenlerin büyük bir kısmının geldikten sonra Ürgüp
tarafına tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Bu nedenle Ürgüp tarafından Soğanlı’ya gelen
turistleri Yeşilhisar ve Đncesu üzerinden Kayseri'ye yönlendirmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi
Đncesu'da Karamustafapaşa Kervansarayı var, yine Kayseri'mizin merkezinde özellikle
Selçuklu dönemine ait pek çok eserimiz var.

Talas ciddi bir kültür mirasına sahip. Yine Develi, Bünyan ve Pınarbaşı tarafında da pek çok
kültür mirasımız var. Gelen turları bu bölgelere de yönlendirerek, Kapadokya’ya gelen
turistlerin Soğanlı üzerinden Kayseri’ye ve çevremizdeki ilçelere turlarla dağılması
bölgemizin Turizm ekonomisinin canlanması adına önemli olacaktır. Sahip olduğumuz kültür
mirasının bu şekilde değerlendirilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3043.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KAYSERĐ DAYANIŞMANIN EN GÜZEL
ÖRNEĞĐNĐ SERGĐLĐYOR
‘Kadim Kent Kayseri Günleri’ fuarı Ankara Congresum’da başladı. Kayserili birçok belediye,
kurum, kuruluş ve firmanın yöresel kültürü, lezzetleri, el sanatlarını ve ürünlerini tanıtmak
için stant açtığı fuara ilk gün ilgi bir hayli yoğun oldu
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‘Kadim Kent Kayseri Günleri’ fuarı Ankara Congresum’da başladı. Kayserili birçok
belediye, kurum, kuruluş ve firmanın yöresel kültürü, lezzetleri, el sanatlarını ve
ürünlerini tanıtmak için stant açtığı fuara ilk gün ilgi bir hayli yoğun oldu.
4 gün sürecek fuara Kayserili birçok firma ve belediye stant açtı. En çok ilgiyi sucuk,
pastırma ve mantı stantları görürken Enerji Bakanı Taner Yıldız ve TBMM Başkanvekili
Sadık Yakut stantları gezerek ayrı, ayrı ilgi gösterdiler.
Fuar açılışına katılan Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş
gazetemize yaptığı açıklamada, ‘‘Bu yıl ikincisini düzenlenen Kadim Kent Kayseri günleri
tüm Kayserilileri Ankara’da buluşturuyor, kaynaşmalarını sağlıyor, ticari ilişkileri arttırıyor.
Yıllardır birbirlerini göremeyen hemşerilerimiz başkent Ankara’da bir araya gelerek birlik,
beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyorlar. Ben burada çok sayıda belediye
başkanını, sivil toplum örgütü başkanlarını, neredeyse tüm kurumların başkanlarını bir arada
görmekten son derece mutluluk duydum’ dedi.
Ankaralı Kayserililer memleket havası aldı
Stantları gezen ve Ankara’da yaşayan Kayserili vatandaşlar ise düzenlenen organizasyon
sayesinde sılaya olan hasretlerinin bir nebze de olsa dindiğini belirterek organizasyonu
düzenleyenlere teşekkür ettiklerini belirttiler. Kayseri’ye yabancı olan vatandaşlar ise Kayseri
sucuk, mantı ve pastırmaların olduğu stantlara yoğun ilgi gösterdiler.
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3044.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

ĐKĐNCĐ “KADĐM KENT KAYSERĐ“
GÜNLERĐ BAŞLADI
Ankara Congresium’da düzenlenen “Kadim Kent Kayseri” Günleri, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, Kayseri Valiliği, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve birçok firmanın
katılımıyla başladı. 22 Eylül’e kadar sürecek olan etkinliği ilk günden binlerce kişi ziyaret
etti.
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Ankara Congresium’da düzenlenen “Kadim Kent Kayseri” Günleri, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve
birçok firmanın katılımıyla başladı. 22 Eylül’e kadar sürecek olan etkinliği ilk günden
binlerce kişi ziyaret etti.
Ankara Congresium’da düzenlenen “Kadim Kent Kayseri” Günleri, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, Kayseri Valiliği, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve birçok firmanın
katılımıyla başladı. 22 Eylül’e kadar sürecek olan etkinliği ilk günden binlerce kişi ziyaret
etti. Fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yapması beklenirken, yoğun
gündeminden dolayı açılışa katılamayacağı haberi geldi. Fuara Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan Vekili Saduk Yakut, Kayseri Milletvekili Mustafa
Elitaş, Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim de katıldı.
Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, çağımızın iletişim çağı
olduğunun altını çizerek Kayseri’nin bugüne kadar çok ciddi şekilde ilerlemeler kaydederek
güzel bir noktaya geldiğini ancak Kayseri’den daha geride olan şehirlerin Kayseri geçmesinin
kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söyledi. Dünyada yaşanan değişimlerin Kayseri’yi olumsuz
etkilememesi için çağın yakalanması ve geride kalınmaması gerektiğini vurgulayan Bakan
Yıldız ‘”Yıllar geçse bile Kayseri’de değişmeyecek bir avantajı var. Bu konuda Sayın
Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkıları var. Biz, kültürünün oluşmasında ve bütün
güzelliklerin, Kayseri’nin bütün güzelliklerinin insan için olduğuna ve insanlar birbirleri için
ancak bizle hizmet edebileceğini Kayserili hemşerilerimizle birlikte çok iyi biliyoruz. Bunu
kaybetmeden mutlaka geliştirilerek geleceğe taşımalıyız ve bizim bunu yapabileceğimize
gönülden inanıyorum’ dedi.

Kayseri’nin gelişiminde Kayserili hayırseverlerin de ziyadesiyle paylarının olduğunu
söyleyen Bakan Yıldız bütün hayırsever Kayserililere teşekkür ettiğini belirtti.
Bakan Yıldız’ın konuşmasının ardından Kayserililer Derneği Başkanı Ali Ulvi Bakır,
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Sabancı, işadamı Hamdi Beğendik ve Kayseri Günleri Organize Komitesi Başkanı Sinan
Burhan‘a plaketleri verildi. Açılış kurdelesi bütün protokol tarafından hep birlikte kesildi.
Açılışın ardından fuar alnındaki stantları gezen protokol üyeleri Kayseri lezzetlerini tadarak
kültürel değerleri ziyaretçi ve basın mensuplarına tanıttılar.
Haber / Foto: Mesut Davarcı (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3045.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

VALĐ DÜZGÜN KEŞĐF TURLARINA
YEŞĐLHĐSAR’DA DEVAM ETTĐ
Vali Orhan düzgün inceleme ve değerlendirme gezisi kapsamında Yeşilhisar’ı ziyaret etti
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Vali Orhan düzgün inceleme ve değerlendirme gezisi kapsamında Yeşilhisar’ı ziyaret etti.
Vali Düzgün’ü Yeşilhisar’a gelişinde, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Yeşilhisar Belediye
Başkan Vekili Mehmet Seres, Đlçe Emniyet Müdürü Özden Özden, Đlçe Jandarma Komutanı
Jandarma Başçavuş Nihat Karadağ ile birim yöneticileri ve bazı vatandaşlar karşıladı.
Kaymakamlık makamında Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar’dan ilçenin genel durumu
hakkında brifing alan Vali Düzgün, daha sonra hayırsever Necati Kurmel tarafından yapımı
başlatılan Meslek Yüksekokulu inşaatının fiziki durumunu yerinde inceleyip yetkililerden
bilgi aldı.
Yüksekokulu inşaatının hemen yanında bulunan Yeşilhisar Anadolu Lisesi’ne sürpriz bir
ziyarette bulunan Vali Düzgün, buradaki öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı
olması temennisinde bulundu. Vali Düzgün, öğrencilere derslerini ihmal etmeden mutlaka
kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, “Kişinin hayattaki en büyük torpili kendisidir. Siz
kendinizi en iyi şekilde yetiştirirseniz, en iyi yerlerde olursunuz” diye konuştu.
Yeşilhisar Kaymakamlığı tarafından yaptırılan ve içerisinde spor salonu, oyun parkları ve halı
sahanın bulunduğu Aile ve Sosyal Eğitim Merkezi’ni de inceleyen Vali Düzgün, hentbol
eğitimini başarıyla tamamlayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eşofman takımı hediye etti.
Programının devamında Kayseri sınırları içerisinde yer alan Soğanlı Köyü’ne geçen Vali
Düzgün, burada Soğanlı bebekleri yapıp satan yöre kadınlarıyla buluştu. Soğanlı bebekleriyle
ilgili Köy Muhtarı Mustafa Ablak’tan bilgi alan ve yöre kadınlarının taleplerini dinleyen Vali

Düzgün, Soğanlı bebeklerine karşı profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu
belirterek, şunları kaydetti:
“Soğanlı bebeklerinin tüm Türkiye’ye yayıldığını biliyoruz. Ama daha çok bu yayılım amatör
ellerle amatör ruhla yapılıyor. Bunu kooperatifleştirmeliyiz. Profesyonelce, biraz daha güzel
ambalajlarla sunduğumuz takdirde, daha organize pazarlama olduğu taktirde bölge turizmi
daha da gelişebilir. Yöredeki kadınların, çocukların hatta erkeklerin bile evde bu bebeklerden
yaptığını biliyoruz. Onların emeklerini daha iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi için bunları
yapmamız gerekiyor.”
“SOĞANLI, KAPADOKYA’YA AÇILAN ĐLK KAPI”
Soğanlı Vadisi’ndeki VI. Yüzyılda inşa edilen Karabaş Kilisesi ile Hz. Đsa’nın arkadaşı ve
havarisi olduğuna inanılan at üzerindeki Saint Jean’ın yılana ve kurtlara saldırısının tasvir
edildiği Yılanlı Kilisesi’ni inceleyen Vali Düzgün, turist kafileleriyle de yakından ilgilenerek
değişik ülkelerden gelen turistlerle bir süre sohbet etti.
Bölgedeki kültür turizminin çekiciliğine vurgu yapan Vali Düzgün, Soğanlı Köyü’nün
Kapadokya Bölgesi’ne açılan ilk kapı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
“Bölgede milattan önceki yıllardan başlayarak özellikle Hıristiyanlığın ilk yıllarında
kullanılan pek çok kilise ve yer altı kenti var. Bugüne kadar kültür turizmi adına bazı
tanıtımlar ve düzenlemeler yapılmış ama Kapadokya Bölgesi olarak isimlendirilen bu bölgeye
gelen turistlerin yüzde 10’undan daha az bir kısmının Soğanlı’ya geldiğini fark ettim. Bunu
seyahat acenteleriyle, tur operatörleriyle yapılacak olan tanıtım toplantılarında dile
getireceğiz. Kapadokya Bölgesi’ne özellikle Nevşehir, Ürgüp bölgesine gelen turistlerden
Soğanlı’ya gelenlerin büyük bir kısmının geldikten sonra Ürgüp tarafına tekrar geri
döndüğünü görüyoruz. Bu nedenle Ürgüp tarafından Soğanlı’ya gelen turistleri Yeşilhisar ve
Đncesu üzerinden Kayseri'ye yönlendirmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi Đncesu'da
Karamustafapaşa Kervansarayı var, yine Kayseri'mizin merkezinde özellikle Selçuklu
dönemine ait pek çok eserimiz var. Talas ciddi bir kültür mirasına sahip. Yine Develi, Bünyan
ve Pınarbaşı tarafında da pek çok kültür mirasımız var. Gelen turları bu bölgelere de
yönlendirerek, Kapadokya’ya gelen turistlerin Soğanlı üzerinden Kayseri’ye ve çevremizdeki
ilçelere turlarla dağılması bölgemizin Turizm ekonomisinin canlanması adına önemli
olacaktır. Sahip olduğumuz kültür mirasının bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. "
OFF ROAD’UN STARTI VALĐ DÜZGÜN’DEN
Antalya’dan başlayan ve toplam 2300 kilometre sürecek olan Off Road Rallisi’nin Kapadokya
etabının startını Vali Düzgün verdi.
7 farklı ülkeden 40 yarışçının katıldığı Off Road Rallisi’nde Bulgar Pilot Zomitksa
Todorova’ya start veren Vali Düzgün, organizasyonu gerçekleştiren Trans Anatolia Grup
Başkanı Orhan Çelen’den etaplar hakkında bilgiler aldı.
Vali Düzgün, St. George’nin mezarının bulunduğuna inanılan ve bu yönde Brezilyalıların anıt
yaptırılması yönünde proje geliştirdiği Yeşilhisar’ın Güzelöz Köyü’nü de ziyaret ederek,
anıtın yapılması düşünülen Güzelöz köyü sakinleri ile bir süre görüştü.
“SULTANSAZLIĞI ÇOK ÖZEL BĐR ÖNEME SAHĐP”
Vali Düzgün, gezinin son bölümünde Sultansazlığı Milli Parkı’nı ziyaret etti. Ziyaretçi
karşılama bölümünde Orman ve Su Đşleri Kayseri Şube Müdürü Orhan Ceylan’dan
Sultansazlığı hakkında brifing alan Vali Düzgün, Türkiye’de ilk kez yaptırılan hiperaktif
zeminde, doğa içerikli değişik demolar üzerinde yürüyerek, Milli Parkı ziyarete gelenleri
nelerin beklediğini bizzat görmüş oldu.
Kuş Gözetleme Kulesi’nde dürbünle kuş cennetini inceleyen Vali Düzgün, sazlık üzerinde
doğaya uyumlu oluşturulan parkurdan yürüyerek kuş gözlem evlerinde bir süre kuşları
gözlemledi.
Vali Düzgün, burada yaptığı açıklamada, Sultansazlığı’nın Türkiye’nin milli parkları
içerisinde çok özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Sultansazlığı’nın Osmanlı Sultanları’nın sefere giderken konakladıkları bir yer olduğunu,
Kanuni Sultan Süleyman ile Revan Seferi’ne çıkan 4. Murat’ın da Sultansazlığı’nda
konakladığını ve adının buradan geldiğini hatırlatan Vali Düzgün, şu bilgileri verdi:
“Ayrıca, 300’e yakın kuş türünün birlikte yaşadığı, bu anlamda gerek bilim adamlarının
gerekse bu konuyla ilgilenenlerin yakından takip ettikleri, inceledikleri, ziyaret ettikleri bir
yer. Geçtiğimiz yıllarda Orman ve Su Đşleri Teşkilatımız tarafından bölgede kuş gözlemevleri,
ziyaretçi karşılama yerleri, Sultansazlığı’nın içine doğru yürüme parkurları yapılmış. Buranın
tanıtımı adına, çevre düzeni adına gerçekten güzel çalışmalar yapılmış, bundan sonra da
benzeri çalışmalar devam edecektir. Buranın doğa ve kuş tutkunları için, meraklıları için,
gerek bilimsel anlamda araştırma yapmak isteyenler, gerekse doğayla ilgilenenler için iyi bir
merkez olduğunu düşünüyorum. Bu unsurların ön plana çıkması, aynı zamanda bölgede
yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik kalkınması adına da önem taşımaktadır.
Vali Orhan Düzgün’e, Yeşilhisar programlarında, Đl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, Đl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın, Özel Đdare Genel
Sekreteri Bayar Özsoy ile daire müdürleri ve ilgili birimlerin yöneticileri eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3046.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

TARĐHĐ KĐLĐSELERĐ PARÇA PARÇA
SOYDULAR
Kayseri’nin Soğanlı köyünde bulunan Karabaş ve Yılanlı Kiliselerindeki taşlar, yabancı
turistler tarafından hatıra adı altında talan ediliyor
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Kayseri’nin Soğanlı köyünde bulunan Karabaş ve Yılanlı Kiliselerindeki taşlar, yabancı
turistler tarafından hatıra adı altında talan ediliyor.
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı köyüne gelen yabancı turistler, ziyaret ettikleri
kiliselerin duvar ve motiflerini sökerek ülkelerine taşıyor. 2 yıl öncesine kadar ilk günkü
orijinalliğini koruyan kiliselerin duvarlardaki motifler kaybolmuş durumda.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün; bir dizi inceleme ve değerlendirme için gittiği Yeşilhisar’da,
Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Yeşilhisar Belediye Başkan Vekili Mehmet Seres, Đlçe
Emniyet Müdürü Özden Özden, Đlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Nihat Karadağ
ile birim yöneticileri ve bazı vatandaşlar tarafından karşılandı.
Program kapsamında Kayseri sınırları içinde yer alan Soğanlı köyüne geçen Vali Düzgün,
Soğanlı Vadisi’nde VI. yüzyılda inşa edilen Karabaş Kilisesi ile Hz. Đsa’nın arkadaşı ve
havarisi olduğuna inanılan at üzerindeki Saint Jean’ın yılana ve kurtlara saldırısının tasvir
edildiği Yılanlı Kilisesi’ni inceledi.

Soğanlı Köyü Muhtarı Mustafa Ablak, Vali Orhan Düzgün'e verdiği bilgide, Soğanlı köyünün
Kapadokya’nın bir bölümü olduğunu ve her yıl binlerce ziyaretçinin uğradığı tarihi bir bölge
olduğunu anlattı. Gelen ziyaretçilerin tarihi mekanlara gerekli önemi vermediğini ve tahrip
ettiklerini dile getiren Ablak, duvarların üzerine hatıra bahanesiyle isim ve tarih yazıldığını
söyledi. Ablak, “Köyümüze dünyanın her tarafından yerli ve yabancı birçok ziyaretçi
gelmekte ve biz bunları güzel bir şekilde ağırlamaktayız ancak ne hikmetse doğal
kiliselerimiz ve mağaralarımız, yeterli derecede korunmuyor. Bundan 30 sene öncesine kadar
3-4 tane görevlimiz vardı ve bir tek turist dahi gelse onun nazıyla ilgilenirdi. Yani gelen
kafileyi alır gezdirir, kiliselerin kapılarını kilitler ve açardı. Fotoğraf çekmek, flaş patlatmak
kesinlikle yasaktı. Oradaki resimler ilk günkü canlılığını korurdu ama şu an çok tahrip olmuş.
Gelen misafirler anı ve hatıra olsun diye duvarların üstüne isim, tarih gibi yazılar yazmış. O
kültür mirasımızı mahvetmişler” ifadelerini kullandı.
Ablak, bazı turistlerin de ziyaret ettikleri kiliselerden söktükleri parçaları uğur getirmesi için
veya hatıra olarak yanlarında götürdüklerini söyledi.
Kiliselerin turistler tarafından uğur getirdiğine inanılarak tahrip edildiğini öğrenen Vali
Düzgün, gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi. Bölgede Hristiyanlığın ilk
yıllarına ait pek çok kilise ve yer altı şehirlerinin olduğuna dikkat çeken Düzgün, önceki
dönemlerde yapılan yanlış planlamalardan dolayı kiliselerin bakımsız kaldığını ancak bundan
sonraki dönemde gerekli önemin verileceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3047.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

PEDAGOJĐK YAKLAŞIM TARTIŞMASI,
OKUL AÇILDIKTAN SONRA MI
YAPILIR?
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen Arama Konferansı’nda,
üniversitenin öğrenen odaklı eğitim politikalarını belirlemek üzere pedagojik yaklaşımlar
tartışıldı. Lakin, eğitim politikalarının okullar açılmadan masaya yatırılıp belirlenmemiş
olması eğitimciler tarafından eleştirildi.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen Arama Konferansı’nda,
üniversitenin öğrenen odaklı eğitim politikalarını belirlemek üzere pedagojik yaklaşımlar
tartışıldı. Lakin, eğitim politikalarının okullar açılmadan masaya yatırılıp belirlenmemiş
olması eğitimciler tarafından eleştirildi.
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), ortak akıl yaratarak, katılımlı bir planlama metodolojisi ile
eğitim politikalarını belirlemek üzere Arama Konferansları düzenliyor.

Düzenlenen Arama Konferanslarının üçüncüsü Kayseri’de yapıldı. Ommer Otel’de yapılan
konferansta, üniversitenin en ideal geleceği konusunda fikirler yürütülerek, pedagojik
yaklaşımlar ele alındı.
Konferansa üniversitelerden ve iş dünyasından katılan katılımcılar, üniversitenin öğrenen
temelli eğitim politikasını belirlemek üzere çeşitli pedagojik yaklaşımları tartıştı.
AGÜ Rektörü Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu, konferanstaki konuşmasında, yaratıcılığı ve
girişimciliği harekete geçiren bir üniversite olmak istediklerini ifade ederek, misyon olarak da
öğrenen odaklı yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmeyi benimsediklerini
dile getirdi.
Rektör Sabuncuoğlu, “Verilen işi yapmakla kalmayıp bunun ötesine çıkabilen, kurumları
dönüştüren, çağı değiştiren bireyler yetiştirmeyi, küresel meselelere çözüm arayan bir
araştırma üniversitesi olmayı hedefliyoruz” dedi.
Đki gün süren konferansının ilki Ankara’da Haziran ayında, JW Marriott Otel’de yapılmış,
konferansın bir bölümüne Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılmıştı.
Konferansın ikincisi de Kayseri’de Temmuz ayında Ommer Otel’de yapılmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3048.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

"ŞEHĐR MERKEZĐ TANITIM VE ĐMAJ
ALANI”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin bir bölge şehri olduğunu bu
sebep ile özelikle şehir merkezinin adeta Kayseri’nin bir tanıtım ve imaj alanı olduğunu bu
neden ile çarşı içi ve tarihi mekânların buluştuğu meydanda ve alış veriş merkezlerin
bölgesinde stonmastik asfaltlı yollar oluşturduklarını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin bir bölge şehri olduğunu bu
sebep ile özelikle şehir merkezinin adeta Kayseri’nin bir tanıtım ve imaj alanı olduğunu bu
neden ile çarşı içi ve tarihi mekânların buluştuğu meydanda ve alış veriş merkezlerin
bölgesinde stonmastik asfaltlı yollar oluşturduklarını söyledi.
Đki vardiyalı olmak üzere günde 16 saat çalışmak üzere 3 ana caddede ve bunlara bağlantılı 8
sokakta stonmastik asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç "Melikgazi belediyesi olarak kenar bölgelerden başlayan asfaltlama çalışmasını
büyük bir hızla devam ettiriyoruz. Đldem, Gesi, Mimarsinan, Anbar, Esenyurt, Becen
Mahallelerindeki asfaltlama çalışması sonrası şu anda ekipler şehir merkezinde
yoğunlaştırıldı. Kayseri kışının uzun olması sebebi ile asfaltlama çalışmasını 2 vardiya usulü
yaptığımız gibi ayrıca özel sektöre de asfalt çalışması yaptırıyoruz. Çünkü 2013 yılı
planlamasında yer alan tüm çalışmaları yerine getirmek istiyoruz. Alpaslan, Melikgazi,

Kılıçaslan mahallelerinde pürüzsüz stonmastikli asfalt çalışmasını kısa sürede tamamladık.
Toplam 6000 ton asfalt kullanıldı. Yol çizgileri ile trafik akışında güvenli şeritler oluşturuldu“
dedi.
Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde son 4 yıldır yapılan çalışma ve yatırımlar ile özellikle ilçeye
yeni bağlanan yerleşim birimlerinde hizmet farklılığını ortadan kaldırdıklarını şehrin
merkezinde yer alan spor salonu, sosyal tesis, kapalı pazaryeri gibi yatırımları yeni bölgelerde
de inşa ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Đlçesinin çarşıları,
alışveriş merkezleri, tarihi mekanları, üniversiteleri ile hızlı bir şehir yaşantısı sergilediğini bu
neden ile 24 saat yaşayan bu şehirde 24 saat belediye hizmeti sunduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3049.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

SURĐYE’NĐN SĐLAHLANMAYA DEĞĐL,
ATEŞKESE ĐHTĐYACI VAR”
Kayseri’de bulunan Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, parti
binasında yaptığı basın açıklamasında, “Bugün Suriye’nin silahlanmaya değil, ateşkese
ihtiyacı var. Đki tarafı destekleyen ülkeler ateşkesi sağlarsa ve seçimler yapılırsa bu Suriye için
iyi olur” dedi

20 Eylül 2013 Cuma 15:30

Kayseri’de bulunan Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, parti
binasında yaptığı basın açıklamasında, “Bugün Suriye’nin silahlanmaya değil, ateşkese
ihtiyacı var. Đki tarafı destekleyen ülkeler ateşkesi sağlarsa ve seçimler yapılırsa bu Suriye için
iyi olur” dedi.
Saadet Partisi il binasında basın açıklaması yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Temel Karamollaoğlu, “Bugün il ve ilçe ziyaretleri için Kayseri’deyiz. Türkiye’nin birçok
ilinde de benzer ziyaretler yapılıyor. Bildiğiniz gibi birkaç ay sonra yerel seçimler yapılacak.
Bütün partilerde hareketlilik var. Biz 40 yıldır seçimlere çok ciddi bir hazırlık yaparak girdik.
Saadet Partisi çok disiplinli bir partidir. Biz bütün dünyanın saadete kavuşması için çalışan bir
partiyiz. Bizim bu hedeflerimizi başka bir partinin gerçekleştiremeyeceğine inanıyoruz” diye
konuştu.
Karamollaoğlu, Suriye’de yaşanan olayların akıllara durgunluk verecek bir boyut kazandığını
belirterek, "Suriye’de 5 yıl önce huzur vardı. Ne oldu da o ülkede yaşanmaz hale gelindi?
Rusya, Çin, Đran bir tarafta; Amerika, Avrupa ve Türkiye bir tarafta. Herkes kendine yakın
olduğu tarafı silahlandırıyor. Ne oluyor? Suriyeli ölüyor. Suriye kan gölüne döndü. Bundan
memnun olan tek ülke Đsrail. Yazık değil mi? Geçtiğimiz günlerde G 20 toplantısı yapıldı,
anlaşamadılar. Daha sonra Rusya ile Amerika mutabakat sağladı. Yani herkes kendi tarafını
savundu. Bugün Suriye’nin silahlanmaya değil, ateşkese ihtiyacı var. Đki tarafı destekleyen

ülkeler ateşkesi sağlarsa ve seçimler yapılırsa bu Suriye için iyi olur” şeklinde konuştu.
Suriye’de sağlanacak barışın Türkiye’ye de faydası olacağını belirten Karamollaoğlu,
“Suriye’de barışın olması, ülkemizdeki barışın sağlanması anlamına gelir. Saadet Partisi
olarak ülkemizde barış sürecini önemsedik. Barış projesine evet dedik ama projenin dikta
ettirilmemesi icap eder. Elbette birtakım farklı yaklaşımlar olacaktı. Bu açıdan biz barış
sürecinden endişe etmeye başladık. Amerika ya da Batı, her şeyi kendi menfaatlerinin
üzerinde tutar. Onun için biz onların prensipleriyle gidemeyiz. Bizim prensiplerimizde çifte
standart yoktur, adalet vardır. Biz baskıya ve zulme karşıyız. Onun karşısında insan hakları ve
hürriyeti seçeriz. Onun için dünyada bir kargaşa var. Ekonomi bir kılıç gibi kullanılıyor. Milli
görüş bütün bu konularda 40 yıldır geliştiren ve iktidara geldiğinde uygulayan bir kuruluştur”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3050.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

MHP MELĐKGAZĐ, GAZĐLERĐ ZĐYARET
ETTĐ
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, Türkiye
Harp Malulü Şehit Gaziler Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.

20 Eylül 2013 Cuma 15:33

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, Türkiye
Harp Malulü Şehit Gaziler Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, Đlçe
Başkanı Ertuğrul Yücebaş başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Harp Malulü
Şehit Gaziler Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş,
"Ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadele gösteren ve bu uğurdu şehit olan şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyor, bu uğurda gazilerimize ise teşekkür ediyor saygılar sunuyorum”
dedi.
Ülkenin yangın yerine döndüğünü ifade eden Yücebaş, Milletin bölünmez bütünlüğü için
mücadele eden Şehit ve Gazi yakınlarının durumlarının orta da olduğunu belirterek, Milliyetçi
Hareket Partisi olarak, şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade
etti.

Türkiye Harp Malulü Şehit Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Ali Yavuz ise
yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülke de bölücülerin
yaptıkları şuursuz açıklamaların şehit yakınlarının ve gazilerinin canların yaktığını bildirdi.
Yavuz, ülkenin bölünmez bütünlüğüne yapılacak her hangi söylem ve harekete misli ile cevap
vereceklerini belirtti.Şehit yakınları ve Gazilerin yerine terör örgütü lideri ve onun
gölgelerinin açıklamalarının muhatap alındığını söyleyen Yavuz, “ Bizler Şehit Yakınları ve
Gaziler olarak bu ülke için mücadele verdik, muhatap onlar değil biz alınmalıyız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3051.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

BAŞKENTLĐLERE TABAK TABAK
MANTI ĐKRAM EDĐLDĐ
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19-22 Eylül 2013 tarihleri asında Ankara
ilinde düzenlenin KADĐM KENT KAYSERĐ fuarında açmış olduğu standı ile ziyaretçilere
belediye çalışmaları yanında yöremizin kültür ve sanat ve yemekleri konusunda örnekler
sunduğunu bildirdi
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19-22 Eylül 2013 tarihleri asında Ankara
ilinde düzenlenin KADĐM KENT KAYSERĐ fuarında açmış olduğu standı ile ziyaretçilere
belediye çalışmaları yanında yöremizin kültür ve sanat ve yemekleri konusunda örnekler
sunduğunu bildirdi. Melikgazi Belediyesince açılan standın en çok ilgi gören tanıtım standı
olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, en çok Kayseri mantısının ilgi gördüğünü
çünkü hazır pişirilerek sıcak sıcak servis edilen mantıdan fuara gelen herkesin büyük ilgisini
çektiğini ayrıca yine her ziyaretçiye vakumlanmış ekmek arası pastırma ve sucuk ikramında
bulunduklarını belirtti.Kayseri yemekleri yanında kayseri el sanatlarını tanıtan ürünleri ve
belediye çalışmalarını da sergilediklerini de ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şunları söyledi: “Melikgazi Belediyesince bu yıl da Ankara ilinde yapılan Kadim
kent Kayseri günlerinde belediyenin geri dönüşüm, meslek ve sanat edindirme kursları,
kentsel dönüşüm ve sosyal konut uygulaması, eğitime yapılan yatırım projeleri büyük ilgi
gördü. Bu çalışmaları Rasim ve maketler ile tanıtımı sağladık. Ayrıca Kayseri mantısı, ekmek
arası pastırma ve sucuk ikramında bulunarak Kayseri damak tadının herkesin bilmesini
istedik. Standımız büyük ilgi görmektedir. Dolayısı ile Melikgazi Kayseri tanımı için hem
Kayseri Belediyeciliğinin tanıtımı hem de kültür, sanat ve yöresel yemeklerin tanıtımında tam
not almıştır. Fuara katılma amacımız yerine getirilmektedir. Hafta sonu ilginin daha büyük
olacağını tahmin ediyoruz “
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3052.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

PINARBAŞI’DA GAZĐLER
HAFTASI’NDA MEVLĐT OKUNDU
Gaziler Haftası münasebetiyle Pınarbaşı’nda Şehit yakınları ve Gazilerin katılımıyla, Merkez
Karslı Camiin de mevlit okundu

20 Eylül 2013 Cuma 15:48

Gaziler Haftası münasebetiyle Pınarbaşı’nda Şehit yakınları ve Gazilerin katılımıyla, Merkez
Karslı Camiin de mevlit okundu.
Cuma namazı öncesi din görevlileri tarafından gerçekleştirilen mevlit programında konuşan
Đlçe Müftüsü Reşat Üstün “Şehit toprağa düşmeden Peygamberimiz in kucağına düşer. Biz
bugün varsak şehitlerimiz sayesinde varız. Onlar bizlere bu vatanı emanet bırakmışlardır.
Şehitlerimizin mübarek kanları ve gazilerimizin duasıyla Ezanlarımız dinmeyecek
Bayrağımız daima dalgalanacaktır” dedi.
Kuran’ı Kerimin ve Naatların okunduğu program da Đlçe Müftüsü Üstün dua etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3053.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

‘Kayseri günleri yine mükemmel’
Kadim Kent Kayseri Günlerine katılan Bünyan Belediye Başkan Aday Adayı ve Đş adamı
Adil Özden yapılan bu tür organizasyonların Kayseri’nin tanıtımına büyük katkıları olduğunu
ve bu tür organizasyon ve faaliyetleri Bünyan’da da yapmak istediklerini söyledi.
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Özden, yaptığı açıklamada “Kayseri’nin tanıtımına yardımcı olacak ve Kayseri’nin simgesi
haline gelen sucuk, pastırma ve mantının da bu özel günde başkentte tanıtılmasından son
derece mutlu oldum. Ayrıca, Kayseri’de gerçekleştirilen önemli projelerin Erciyes projesi,
tramvay hattının genişletilmesi ve Harikalar Diyarı gibi çalışmaların Ankara’da tanıtılması da

Kayseri için çok önemli. Kayseri’nin tanıtılmasına büyük katkı sağlayan Kadim Kent Kayseri
Günleri’ne önümüzdeki yıllarda çok daha büyük katılımların olacağını düşünüyorum.” dedi.
Özden, daha sonra fuar alanında bulunan stantları ziyaret ederek Kayseri’ye özgü lezzetleri
tadarak ziyaretçilere de ikramlarda bulundu.
Haber: Cengiz Taştan Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3055.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

ANKARA’DA ‘ÇIKAN’ TEK KAYSERĐ
GAZETESĐ
Gazetemiz 19-22 Eylül tarihleri arasında Ankara Congresium‘da gerçekleştirilen ve fuar
günleri boyunca 250 bin ziyaretçi beklenen Kadim Kent Kayseri Günleri etkinliğinde stant
açtı. Standda günlük gazetelerimiz Ankara’da yaşayan hemşerilerimizle buluşurken,
Kayseri’den fuara katılan firmalar da etkinliğe katılan tek yerel gazete olan Kayseri
Gündem’le kendilerini Kayseri’de hissettiklerini ifade ediyorlar
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Gazetemiz 19-22 Eylül tarihleri arasında Ankara Congresium‘da gerçekleştirilen ve fuar
günleri boyunca 250 bin ziyaretçi beklenen Kadim Kent Kayseri Günleri etkinliğinde stant
açtı. Standda günlük gazetelerimiz Ankara’da yaşayan hemşerilerimizle buluşurken,
Kayseri’den fuara katılan firmalar da etkinliğe katılan tek yerel gazete olan Kayseri
Gündem’le kendilerini Kayseri’de hissettiklerini ifade ediyorlar.
YEREL YÖNETĐMLER, STKLAR VE FĐRMALARDAN KG’YE TAKDĐR
4 gün boyunca açık olan fuarda stand ve gazetemize olan ilgi bir hayli yoğun. Fuarda bulunan
tek yerel gazete olmasından dolayı Kayseri Gündem Gazetesi, etkinlikte bulunan Kayseri’nin
yerel yönetimlerinden, STKlardan ve firmalardan takdir topladı.
Yarına kadar açık olan fuardan en özel haber ve en güzel karelerle Ankara’ya taşınan
Kayserilileri Kayseri Gündem Gazetesinden takip edebilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3056.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

TURKCELL KAYSERĐ BASININI
AĞIRLADI
Turkcell, Kayserili gazetelerinin temsilcilerini NCC (Network Control Center- Şebeke
Kontrol Merkezi)’nde ağırladı. Turkcell Şebeke Kontrol Merkezi sayesinde, şebekenin
performans ölçümleri yapılıyor, enerji kesintilerine, arızalara ve acil durumlara anında
müdahale edilerek şebeke sürekliliği sağlanıyor.

21 Eylül 2013 Cumartesi 11:33

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Kayseri gazetelerinden temsilcileri
NCC’de (Network Control Center- Şebeke Kontrol Merkezi) ağırladı. Turkcell, 2000
senesinden beri bünyesinde bulundurduğu dünyanın en iyilerinden biri olan Şebeke Kontrol
Merkezi (NCC) ile, Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine sunmuş olduğu servislerin,
kesintisiz olarak verilebilmesini sağlıyor. Operasyonlarını Turkcell Maltepe Plaza’dan
yürüten, konusunda uzman çalışanların görev aldığı kontrol merkezi, video wall ekranlarına
sahip özgün ortamıyla tüm altyapısını ve şebeke ekipmanlarını 7/24 izliyor.
Kesintisiz iletişim
Turkcell’in sahip olduğu altyapı gücünü Kayserili gazetecilere Şebeke Kontrol Merkezi’nde
anlatan Turkcell Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Elönü
şöyle konuştu: “Turkcell’in şebekesindeki bütün santraller, iletişim üniteleri ve transmisyon
sistemleri, dijital Türkiye haritaları üzerinde Şebeke Kontrol Merkezimizde sürekli izleniyor.
Böylece, Turkcell şebekesinde oluşabilecek alarm durumlarına anında müdahale ediliyor. Bu
çerçevede hem ses hem data tüketimi yüksek olan Kayseri’deki Turkcell şebekesini de gece
gündüz demeden olası alarm durumlarına karşı sürekli izliyoruz. Müşterilerimize kaliteli ve
kesintisiz iletişim sunmak için aralıksız devam ettirdiğimiz çalışmalarımız içerisinde Şebeke
Kontrol Merkezimizin önemli bir yeri bulunuyor. Altyapımızın verimliliği ve sürekliliğini
daha da geliştiren Turkcell Şebeke Kontrol Merkezi dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.
Bugüne kadar yaptığımız yatırımımızla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için 7/24
çalışıyoruz ve müşterilerimizi en yeni teknolojilerle tanıştırmak için de yatırımlarımıza devam
ediyoruz.”
Elönü, ülkemizde dünyayla aynı anda fiber çağını başlatan yenilikçi grup şirketi Turkcell
Superonline’ın tüm Türkiye’de 30 bin km’yi aşan fiber optik şebekesinin de NCC’de sürekli
olarak kontrol edildiğine değindi. Elönü, grup bünyesinde Turkcell Superonline’ın kendi fiber
optik şebekesine yaptığı stratejik yatırımlarla evlere kadar saniyede 1000 MB’e ulaşan
internet hızı sağladığını ve Türkiye’yi, bu hızı sunan dünyanın ilk 5 ülkesi arasına soktuğunu
da sözlerine ekledi. Elönü, daha sonra gazetecilerden gelen soruları yanıtladı ve Kayseri iline
ait detayları paylaştı.

Kayseri mobil iletişimi seviyor
Kayseri’deki Turkcell’lilerin iletişim alışkanlıklarına da değinilen toplantıda, bu ile özel
dikkat çeken sayılar ortaya çıktı. Kayseri ses iletişiminde 2013’ün ilk sekiz ayı sonuçlarına
göre “Türkiye’nin en çok konuşan ili” sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Mobil internet
kullanımının en önemli göstergelerinden olan data (veri) trafiğinde ise 17. sırada bulunuyor.
Kayserili dar gelirli girişimci kadınlara mikrokredi
Turkcell’in iş sahibi olmak veya işini geliştirmek isteyen, ancak yeterli maddi imkanı
olmayan kadınlar için Türkiye Đsrafı Önleme Vakfı (TĐSVA) ile işbirliğine giderek başlattığı
cepten kalkınma seferberliği “Ekonomiye Kadın Gücü” projesi kapsamında, bu güne kadar
aralarında Kayserili yaklaşık 700 girişimci kadının da bulunduğu toplam 65 bin kadın
mikrokrediden faydalandı. Turkcell’in teknolojisiyle güçlendirilen sosyal borçlanma modeli
sayesinde dileyen herkes dar gelirli girişimci kadınlara 1 yıl vadeli borç verebiliyor ya da
bağış yapabiliyor. Turkcell kısa süre önce proje kapsamında mikrokredi alarak işlerini
büyüten ancak ürünlerini pazarlamakta zorlanan kadınlar için fark yaratacak internet sitesi
Turkcell El Emeği Pazar Yeri’ni hayata geçirdi. Alıcı ile satıcıyı aracısız buluşturan sitede,
kadınların el emeği ürünleri Türkiye’den alıcılara direkt ulaşabiliyor.
Kayserili Kardelenler başarı yolunda hızla ilerliyor
Turkcell’in Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’yle (ÇYDD) birlikte yürüttüğü ve şimdiye
kadar 100 bin kız öğrenciye burs sağlandığı “Kardelenler” projesi kapsamında bu sene
Kayserili 114 Kardelen liseden, 20 Kardelen ise üniversiteden mezun oldu. Toplumsal ve
maddi gerekçelerle eğitim hakkından mahrum kalan kız çocuklarına destek verilen projeden
aldığı bursla Kayseri’de su an 66 lise ve 5 üniversite öğrencisi Kardelen de eğitimine devam
ediyor.
Turkcell Superonline internet hızını saniyede 1000 Mb’e çıkardı, Türkiye’ye dijital liderlik
kapısını açtı
Kayserili Superonline’ın genel müdürlük binasındaki “Fiber Đnternet Deneyim Odası”nda
Türkiye’nin en hızlı internetini deneyimleme fırsatı da yakaladı.
Türkiye’de dünya ile aynı anda fiber internet çağını başlatan Turkcell Superonline,
Türkiye’nin 75 iline değen, 30 bin km’yi aşkın kendi fiber optik ağıyla, evlere kadar sunduğu
1000 Mbps fiber internetin hayatımıza kattığı kolaylığı ve keyfi uygulamalı olarak yaşatmak
için “Fiber Đnternet Deneyim Odası” hazırladı. Kayserili gazeteciler, bu deneyim alanında
Turkcell Superonline Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata
tarafından ağırlandı.
Kayseri’de 25 binin üzerinde iş ve hanede ışık hızında fiber internet var
Kayseri’ye yaptıkları yatırımlarla Kayseri’nin Türkiye’nin en büyük ikinci fiber altyapıya
sahip şehri olduğunu söyleyen Ceyhun Özata sözlerine şöyle devam etti: “ Kayseri’de 25
binin üzerinde iş ve haneye ışık hızında fiber internet ulaştırıyoruz. Şu anda Talas ilçesinde ve
Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan ve Köşk mahallerinde hizmet veriyoruz. Kayseri’ye
yaptığımız yatırımlarımız artarak devam edecek.”
Kayserlili gazeteciler; Play Station, Xbox gibi oyun konsolları, akıllı TV ve son teknoloji
bilgisayarlar bulunan Fiber Đnternet Deneyim Odası’nda saniyede 1000 Mb internetle film ve
video içerikleri indirip, “ışık hızında” oyun deneyimini yaşadılar.
Türkiye’yi dünyada 1000 Mbps fiber internet hızını evlere kadar veren ilk 5 ülke arasına
sokan Turkcell Superonline, Türkiye’de bu hızı verebilen ilk ve tek operatör.

1000 Mbps internet hızıyla neler yapılabilir?
· Her biri 45 dakikalık 20 müzik albümünü sadece 1 saniyede,
· 90 dakikalık HD bir filmi yaklaşık 3,5 dakikada yüklemek (2 Mbps ile 30
saatte yükleniyor),
· 400 sayfalık bir roman kalınlığında 500’den fazla kitabı sadece 1 saniyede,
· 1 GB’lık bir filmi 8 saniyede indirmek mümkün.
· 1000 Mbps fiber internet, aynı anda birden fazla bilgisayarın birbirlerine
engel olmadan ve performans kaybı yaşanmadan internete bağlanmasına
imkan sağlıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3057.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

AHŞAP ÜZERĐNE ĐLGĐNÇ RESĐM
TEKNĐĞĐ
Sanatçı Fatih Çapanoğlu resim sanatına farklı bir boyut kazandırıyor.
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Kadim Kent Kayseri Günleri’ne davetli olarak katılan Resim sanatçısı Fatih Çapanoğlu ahşap
yakma dağlama metodu ile gravür sanatını icra ediyor. Fırça darbesiyle yapılan resimleri
Çapanoğlu ahşap üzerine demir çubuk ile dağlama metoduyla gerçekleştiriyor. Lise mezunu
olan Çapanoğlu ilkokul yıllarında resme merak saldığını belirterek, daha sonra kendi
becerileriyle kendisini geliştirdiğini söylüyor.
Ağırlıklı olarak portre resimleri çizdiğini aktaran Çapanoğlu resimlerinde eskitme çalışmaları
da uyguladığını söyledi.
Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3058.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

“ŞEHRĐN SOSYAL STATÜSÜ
ARTMIŞTIR”
Kayseri Đl Turizm Müdürü Đsmet Taymuş Ankara’daki standımızı ziyaret ederek gazetemize
özel açıklamalarda bulundu.
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Đl Turizm Müdürü Đsmet Taymuş Kayseri Tanıtım Günleri’nde standımızı ziyaret etti.
Taymuş yaptığı ziyarette gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Taymuş, Kayseri’nin ticaret
ve sanayi şehri olarak anıldığını kaydederek, son zamanlarda Kayseri’nin şehircilik ve turizm
alanında da önemli gelişmeler gösterdiğini belirtti. Yapılan tanıtımların önemli olduğunu ve
bu tanıtımlarla Kayseri’nin güzellikleri ile ürünlerinin gün yüzüne çıktığını vurgulayan
Taymuş; “Erciyes bitmek üzere şehrin sosyal statüsü artmıştır. Seyahat hizmetlerini yapan
birimler ve konaklama yerlerimiz arzu edilen seviyeye ulaşılmıştır. Kayseri altyapı olarakta
eksik gözükmüyor. Geçtiğimiz son 10 yıl da Kayseri’nkin otel kapasitesi de %300 artarak
önemli bir ihtiyacı da gidermiştir.
Ulaşım problemi de olmayan şehrimizde Kayseri’nin kültürel zenginliklerine ziyaretçilerimiz
kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Son zamanlarda tanıtımın yoğun olarak yapılan Kayseri’nin
yapılacak olan uluslararası etkinliklerle ve işadamlarının destekleriyle önemli bir boyut
kazanacaktır.” Şeklinde konuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3059.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

TÜRKĐYE’NĐN 2023 VĐZYONUN DA
KAYSERĐ VĐZYONU
Bürokrat, işadamı ve akademisyenlerden oluşan ve 2010 yılında kurulan Kayseri Düşünce ve
Atılım Derneği (Kayserider)’de Kayseri Tanıtım Günleri’nde stand kuran derneklerden biri…
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Kayseri Tanıtım Günleri’nde stand açan derneklerden biri olan Kayserider’in kurucu
üyelerinden M. Emin Karaköse ile derneğin faaliyetlerini konuştuk. Aynı zamanda derneğin
yönetim kurulu üyesi olan Karaköse Kayseri’nin okumuş kesiminin oluşturduğu bir dernek
olduklarını belirterek, amaçlarının Kayseri’ye farklı katkılar sağlamak olduğunu açıkladı.
Karaköse 150’ye yakın üyelerinin olduğunu söyleyerek; “Türkiye’nin 2023 vizyonun da
Kayseri vizyonunun ne olacağını tartışıyoruz. Bunun için Kayseri söyleşileri yaparak,
üyelerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz.” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin Foto: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3060.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

VALĐ DÜZGÜN'DEN GAZETEMĐZE
ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Gazetemiz Yazı Đşleri Müdürü Cengiz Taştan’ın sorularını cevaplayan Vali Düzgün,
Kayseri’nin tanıtımı amacıyla Ankara’da yapılan Kayseri Tanıtım Günleri” fuarını çok
önemsediğini belirterek, Kayseri Gündem Gazetesi'nin de Ankara'da olmasından dolayı
duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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Gazetemiz Yazı Đşleri Müdürü Cengiz Taştan’ın sorularını cevaplayan Vali Düzgün,
Kayseri’nin tanıtımı amacıyla Ankara’da yapılan Kayseri Tanıtım Günleri” fuarını çok
önemsediğini belirtti. Kayseri’nin Turizm ve kültür değerlerinin, yöresel ürünlerinin fuarı
ziyaret edecek olan vatandaşlara tanıtılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.
Vali Düzgün Kayseri’nin Anadolu’nun merkezinde önemli bir kent olduğunu söyleyerek; ‘
Kayseri’nin sahip olduğu kültürel değerlerin tamamının tanındığını söyleyemeyiz. Ben
Kayseri dışından bazı vatandaşlarımızla görüştüğümde Kayseri’nin bir sanayi ve ticaret şehri
olması dışında çok az şey bildiklerini gördüm’ dedi. Vali Düzgün bu bağlamada yapılan
organizasyonun kültürel değerlerimizi tanıtma adına fazlasıyla katkıda bulunacağını belirtti.
Yazı işleri müdürümüz Cengiz Taşta’nın gazetemiz Kayseri Gündem’in fuarda stantı bulunan
tek yerel gazete olmasını nasıl yorumladığını sorması üzerine ise vali Düzgün şu açıklamayı
yaptı ‘Yerel gazetelerin hem kendilerini tanıtması hem de Kayseri’nin tanıtımına katkı
sağlamaları için bu tür organizasyonlara katılmaları son derece önemli. Kayseri Gündem’in
böyle bir görevi yerine getirmesinden Cengiz bey sizi ve gazetenizin tüm çalışanlarını tebrik
ediyorum. Kayseri gündemini günlük olarak buraya taşımanız gerçekten taktire şayan’ dedi.
Haber-Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3061.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KADĐM KENTĐN ÇOCUKLARI
Kadim Kent Kayseri Tanıtım Günlerinin minik ziyaretçileri, stantlara renk kattı.

22 Eylül 2013 Pazar 11:46

Ankara Congresium'da 19 Eylül Perşembe günü başlayan ve bugün sona erecek olan 'Kayseri
Tanıtım Günleri'nin minik misafirleri de vardı.
Minik misafirlerimiz şirinlikleriyle tanıtım günlerine renk katarken biz de bu şirinliklerini
fotoğrafladık.
Fotoğrafların tamamını görmek için fotoğrafın altındaki ilgili galeriyi git butonunu
tıklayın
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3062.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KAVGA KANLI BĐTTĐ : 1 ÖLÜ
Kayseri’de, iki kişi arasında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan kavgada
M.A. av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti
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Kayseri’de, iki kişi arasında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan kavgada
M.A. av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Đlçesi
Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen olayda, M.A. ile M.T. arasında nedeni
henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce
M.T. elindeki av tüfeği ile M.A.’yı vurdu. Ağır yaralanan M.A. olay yerine gelen 112 acil
sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi
altına alındı. M.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan M.T.’yi arama çalışmaları sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3063.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

TOBB KAYSERĐ ĐL KADIN
GĐRĐŞĐMCĐLER KURULU 3. OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Kayseri Đl Kadın Girişimciler Kurulunun 2013 yılı
3. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Kayseri Đl Kadın Girişimciler Kurulunun 2013 yılı
3. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.
Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Kayseri Đl
Kadın Girişimciler Kurulunun 2013 yılı 3. Olağan Genel Kurul toplantısına, TOBB Kayseri Đl
Kadın Girişimciler Kurulu Đcra Komitesi Başkanı Sema Karaoğlu ve TOBB Kayseri Đl Kadın
Girişimciler Kurulu Đcra Komitesi üyeleri katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan TOBB
Kayseri Đl Kadın Girişimciler Kurulu Đcra Komitesi Başkanı Sema Karaoğlu, “Đl Kadın
Girişimci Kurulları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 2007 yılından itibaren
illerimizde kurulmaya başlanmış olup, günümüzde neredeyse tüm illerimizde oluşumunu
tamamlamıştır. Kurul, kadın girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına
yönelik politika ve stratejiler üretme amacıyla çalışır. Genel Kurullar, icra komitelerine
önerilerde bulunma faaliyetini sürdürmektedir” diye konuştu.
Konuşmasında, ''100’e yakın üyemizle yolumuza gelişerek, büyüyerek devam ediyoruz'' diyen
Karaoğlu, “Đldeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve
daha donanımlı hale hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme, rol model olma,
girişimcilik eğitimleri, koçluk sistemi geliştirme gibi görevleri yerine getirmektedir.
Mevzuatta yılda 2 kez yapılması öngörülen genel kurul toplantılarını bizler kendi
inisiyatifimizle ve gerçekten zaman ayırıp emek vererek üyelerimizle daha sık bir araya
gelebilmek için yılda 4 kez yapmaya karar verdik” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3064.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KAYSERĐ'DE 'ROKET BAŞLIĞI'
ALARMI
Kayseri-Malatya yolunda emniyet güçlerinin yaptığı uygulamada durdurulan hafif ticari
araçta, roket başlığına benzeyen ancak henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisim bulundu.
Cismin ne olduğunun belirlenmesi için Ankara'dan uzman ekibin gelmesi bekleniyor.
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Kayseri-Malatya yolunda emniyet güçlerinin yaptığı uygulamada durdurulan hafif ticari
araçta, roket başlığına benzeyen ancak henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisim bulundu.
Cismin ne olduğunun belirlenmesi için Ankara'dan uzman ekibin gelmesi bekleniyor.Edinilen
bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolunun 25'inci kilometresinde Đl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında, 33 V 8118
plakalı hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, roket başlığına benzer bir cisim
bulunduğunu bildiren yetkililer, cismin ne olduğunun belirlenmesi için Ankara'dan uzman
askeri personelin gelmesinin beklendiğini kaydetti.Hafif ticari araçta bulunan 2'si Türk, biri
Suriye vatandaşı 3 kişi ise gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.Bu arada
herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir amaçlı olarak Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE),
itfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi.Öte yandan, Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa
Aydın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3065.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KAYSERĐ EMNĐYETĐ'NDE 'SALDIRI'
ALARMI
Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve polisevine yapılan roketatarlı saldırı sonrasında,
Kayseri Emniyeti de alarma geçti.
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Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve polisevine yapılan roketatarlı saldırı sonrasında,
Kayseri Emniyeti de alarma geçti.
Đl Emniyet Müdürlüğünün polis telsizlerine yansıyan anonsunda, Ankara'da dün gece
gerçekleşen saldırı hatırlatılarak emniyet personelinin öncelikle kendi can güvenliklerini ön
planda tutarak olabilecek bu tür saldırılara karşı duyarlı olunması istendi. Bütün emniyet
birimlerinin, devlet daireleri ve diğer önemli noktalarda saldırı ihtimaline karşı gerekli
önlemleri alması ve dikkatli davranılması gerektiği ifade edilen anonsta, Kayseri'de bu tür
saldırıların yaşanmaması için verilen talimatlara uyulması gerektiği bildirildi.
Dün gece Ankara Dikmen'deki Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara roketatarlı saldırı
gerçekleşmiş, olay üzerine başlatılan hava destekli operasyon sonucu Ankara-Konya yolu
Kepekli mevkiindeki ormanlık alanda kıstırılan zanlılarla yaşanan çatışma sonucu şahıslardan
biri ölü, diğeri yaralı ele geçirilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3066.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

“ELE GEÇĐRĐLEN FÜZE BAŞLIĞININ
ÜZERĐNDE RUSÇA OLDUĞU
DEĞERLENDĐRĐLEN YAZILAR TESPĐT
EDĐLDĐ”
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde durdurulan
araçta ele geçirilen füze başlığına benzer cismin üzerinde Rusça olduğu değerlendirilen
yazıların olduğunu, Genelkurmay Başkanlığından yetkili ekiplerin beklendiğini açıkladı.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde durdurulan
araçta ele geçirilen füze başlığına benzer cismin üzerinde Rusça olduğu değerlendirilen
yazıların olduğunu, Genelkurmay Başkanlığından yetkili ekiplerin beklendiğini açıkladı.
AK Parti Đl Başkanlığı tarafından düzenlenen "nöbetçi vekil" uygulamasına katılan AK Parti
Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, gece saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu üzerinde
durdurulan şüpheli araçla ilgili olarak, “Dün gece itibarıyla Kayseri Emniyeti'nin rutin
incelemeleri sonucunda 33 plakalı bir araç durduruldu. Aracın içinde 3 kişinin anlamsız bir
panik içerisinde olmaları neticesinde yapılan aramada, üzerinde bazı Rusça olduğu
değerlendirilen yazıların bulunduğu füze başlığına benzer içi sıvı dolu bir cisim ele geçirildi.
Bununla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bunlardan biri Suriyeli olmak üzere 3 kişi gözaltına
alındı. Ankara’dan çeşitli uzmanlar çağrıldı. Bu uzmanların incelemeleri sonucunda net bir
sonuca varılamadı. Önemli bir olay olup olmadığı konusunda Genelkurmay Başkanlığından

yetkili ekipler bekleniyor. O açıdan kimse endişe etmesin. Şu an itibarıyla emniyet güçlerimiz
konuya hakim durumda” açıklamasını yaptı.Kayseri’de yapımı süren kamu hastanelerine
değinen Tamer, “Bugün yine Đl Başkanlığımızın yıllar öncesinden başlatılan nöbetçi vekil
uygulamasını yapıyoruz. Yaklaşık 2 aydan beri Meclis'in kapalı olması nedeniyle seçim
bölgemiz Kayseri'de çalışmalara devam ediyoruz. Burada Đl Başkanlığının verdiği
programlarla halkın içerisinde olmaya çalıştık. AK Parti milletvekilleri olarak hep doğru işler
yaparak vatandaşımızın problemlerini gidermeyi hedefledik. Bizler sizlere layık olmaya
çalışıyoruz. Verdiğiniz oyların sizlere geri dönüş yapacağını bilmenizi isteriz. Bu bağlamda
Kayseri için önemli projelere imza atıldı. Bunun başında şehir hastaneleri geliyordu. Şehir
hastanelerinin Başbakanımız tarafından ilk defa temeli Kayseri'de atıldı. Buradaki
çalışmaların biraz yavaş ilerlediği konusundaki dedikoduların doğru olmadığını belirtmek
istiyorum. Bu hastaneyi bir an önce yapıp halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Şehir
Hastanesi yaklaşık 700 milyon TL’lik yatırım. Đçerisinde hizmet binalarının yanı sıra
psikiyatri, kardiyoloji hastanesi şeklinde modern bir kampüs olacak. Tıbbi cihazların
dünyadaki son teknolojiye göre donatıldığını belirtmek isterim. Bu hastaneler eski
hastanelerin yerine gelmiş olacak. 24 bin yeni yatak yapılmış olacak” şeklinde konuştu.20132014 eğitim-öğretim yılının başladığını hatırlatan Tamer, “Bu vesile ile öğrencilerimize ve
öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Kampüs okullar Kayseri için önemli. 4 bölgede
yapılması düşünülüyor. Türkiye’de henüz örneği yok. Đlk örneğini burada yapmayı
planlıyoruz. Bu okullar da şehir hastaneleri gibi kamu-özel ortaklığı ile teşvik edilecek.
Kampüs okulların temelinin Kayseri’de atılması için milletvekilleri olarak çalışmalarımız
sürüyor. Önümüzde yerel seçimler söz konusu. Yerel seçimlerle ilgili AK Parti olarak seçim
startı vermiş değiliz. Önümüzdeki ay içerisinde yerel seçimlerle ilgili çalışmaların devam
edeceğini belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3067.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

Kayseri Günleri Pürneşe
Kadim Kent'in son günleri renkli görüntülere sahne oldu.
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Kayserilileri, Ankara'daki Kayserili ve Ankaralı vatandaşlarla buluşturma imkanı sağlayan
'Kadim Kent Kayseri Tanıtım Günleri' son gününde rekli görüntülere sahne oluyor. Ankara ve
Kayseri'ye özgü müziklerle eğlenen vatandaşlar, Oyun havalarına katılarakta hoş eğlenceli
görüntülerin çıkmasına da katkı sağlıyor. Katılımcı ve ziyaretciler Oyun havaları eşliğinde
eğlenirken, oynayanlara mantı, pastırma ve sucuk takılması tebesümlere neden oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3068.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KIZILAY KAYSERĐ ŞUBESĐ,
SÜKSÜN'DE YARALARI SARIYOR
Kızılay Kayseri Şubesi Başkanlığı, Süksün’de sağanak yağış sonrasında oluşan sel nedeniyle
maddi hasar gören ailelere gıda yardımında bulundu.
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Kızılay Kayseri Şubesi Başkanlığı, Süksün’de sağanak yağış sonrasında oluşan sel nedeniyle
maddi hasar gören ailelere gıda yardımında bulundu.
Süksün Belde Belediye Başkanı Mustafa Navruz’un talebi üzerine, gıda paketleri hazırlayan
Kızılay Kayseri Şubesi, bu yardım paketlerini kapı kapı gezerek dağıttı. Yapılan yardımdan
memnun olduklarını dile getiren ve Kızılay yetkilileri ile gönüllü çalışanlarına teşekkür eden
Süksün Belediye Başkanı Mustafa Navruz, her yıl sonbaharda aynı manzara ile
karşılaştıklarını söyledi. Yaptıkları kilit parke çalışmalarının tamamının bozulduğunu da
söyleyen Başkan Navruz; ‘’bütün çalışmalarımızı sele verdik. Asfaltladığımız tüm yollar
tekrar dere halini aldı’’ dedi.
Başkan Navruz, ‘’Kızılay ekiplerine çok teşekkür ederim. Birçok vatandaşımızın tahıl
ambarları selle birlikte yerle bir oldu. Çok şükür can kaybımız yok ama kısa süreli gıda
ihtiyacımız vardı. Bunu da Kızılay ekipleri sayesinde çözmüş olduk. Kendilerine tekrar çok
teşekkür ederim’’ diye konuştu.
Kızılay Dağıtım Ekip Başkanı Mehmet Sağıroğlu’da, Süksün Belediye Başkanı Mustafa
Navruz’un Kızılay’dan talepte bulunduğunu, bu doğrultuda yardım için Süksün’e geldiklerini
belirtti. Yaşanan acıyı paylaştıklarını belirten Sağıroğlu, ''Yaraları bir nebze sarabildiysek, ne
mutlu bize’’ ifadelerini kullandı.
Aldıkları gıda yardımı için Kızılay’a ve Belediye Başkanı Mustafa Navruz’a teşekkür eden sel
mağduru Süksün’lüler, neredeyse her yıl yaşanan sel felaketi için kesin çözüm istediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3069.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KAYSERĐLĐ HACI ADAYLARI
DUALARLA UĞURLANDI
Kayseri'den 'Kutsal Topraklar'a Hac ibadetini yerine getirmek üzere Diyanet Đşleri
Başkanlığı'na başvuran hacı adayları dualarla uğurlandı
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Kayseri'den 'Kutsal Topraklar'a Hac ibadetini yerine getirmek üzere Diyanet Đşleri
Başkanlığı'na başvuran hacı adayları dualarla uğurlandı.
Havaalanı yolu üzerinde bulunan Đnci Camii'nde toplanan hacı adayları, kafileler halinde cami
içerisine girerek kafile başkanlarından son bilgileri ve kimlik kartlarını aldılar.
Hacı adaylarından Abdullatif Bayraktar eşi Sare Bayraktar ile kutsal bir yolculuğa çıktıkları
için çok heyecanlı ve çok mutlu olduğunu belirterek, ''Allah herkese nasip etsin'' dedi. Eşi
Sare Bayraktar da, ''Allah, bana bugünleri gösterdiği için çok mutluyum. Bu sabah sanki
Kurban Bayramı sabahına uyanmış gibi hissettim kendimi. Allah herkese nasip etsin. Allah
herkesten razı olsun. Bütün dualarımız sizlerle'' dedi.
Hacı adaylarının uğurlanması için düzenlenen programda konuşan Kayseri Đl Müftüsü Ali
Maraşlıgil, hacı adaylarının Allah'ın daveti üzerine kutsal topraklara gittiklerini ifade ederek,
''Đnşallah hac vazifenizi layıkıyla yaparsınız ve analarınızdan doğduğunuz gibi günahsız,
tertemiz yurdumuza dönersiniz. Allah herkese nasip etsin. Sizler, herhangi birinin daveti
üzerine bu yolculuğa çıkmıyorsunuz. Allah'ın daveti üzerine icabet edip, O'nun davetine uyup,
Kabe'yi görmeye gidiyorsunuz. Aynı zamanda, sevgili peygamberimizi ziyaret edeceksiniz.
Allah hepinizi ve hepimizi Peygamberimizin şefaatine nail eylesin'' ifadelerini kullandı.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapılarak salavatlar getirildi. Daha sonra hacı
adayları, yakınlarıyla vedalaşarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle
havaalanına geçtiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3070.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

MELĐKGAZĐ BELEDĐYESĐ ÇOCUK
MECLĐSĐ 2013 - 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM
DÖNEMĐ BAŞLADI
Melikgazi Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisinde 2013-2014 eğitim
öğretim dönemi düzenlenen tören ile başladı.
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Melikgazi Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisinde 2013-2014 eğitim
öğretim dönemi düzenlenen tören ile başladı.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen programa Çocuk Meclisi Üyeleri,
kurslara başlayacak olan öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.Saygı duruşu ve Đstiklal marşı
ile başlayan programda ilk olarak çocuk meclisinin amacı, faaliyet alanları, kurslarda
uygulanacak olan programlar ile ilgili öğrencilere ve ailelerine bilgiler verildi.
Çocukların bir ülkenin geleceği olduğu öneminin de anlatıldığı programda daha sonra çocuk
meclisi üyeleri tarafından hazırlanan kolbastı show ve halk oyunları gösterisi sergilendi.
Đlizyon gösterisi ise büyük alkış aldı.
Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisinin gündemde bulunan bir çok konu ile ilgili kültürel
etkinlikler yaparak halkı bilgilendirdiğini ve bilinçlendirdiğini ifade eden Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi büyük bir ailedir, çocuk meclisi üyelerimizde bizim ailemizin en küçük
bireyleridir. Yaklaşık 2100 kayıtlı üyesi,55 öğretmeni ile çocuk meclisi her geçen gün
büyüyor ve gelişiyor. Buna paralel olarak da çocuk meclisimiz geçen dönem 11 şubede
faaliyet gösterirken, yeni dönemde inşaat çalışmaları devam eden iki sosyal ve kültür
tesislerin tamamlanması ile 13 şube ile hizmet verecektir. Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik,
Fen Bilgisi, Diksiyon, Đngilizce, Halk oyunları, Tiyatro, Rehberlik ve Yaşam Boyu spor
faaliyetleri alanlarda faaliyetlerini sürdürecek olan Çocuk Meclisimizin bütün üyelerinin yeni
öğretim yıllarını kutluyor, hepsine başarılar diliyorum.''
Açılış töreninde daha sonra Psikolog Sevim Buzkan tarafından katılımcılara “Aile Ergen
Çatışması” konusunda bilgiler verildi.
Çocuk Meclisi öğrencileri daha sonra sınıflarına giderek, hem öğretmenleri hem de birbirleri
ile tanıştılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3071.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

KOCASĐNAN'IN DEĞERLERĐ,
BAŞKENTE TAŞINDI
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kayseri'ye ait önemli değerleri Ankara'da
tanıttıklarını söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kayseri'ye ait önemli değerleri Ankara'da
tanıttıklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, 'Erkilet Güzeli bağlar bozuyor' figüri ile üzüm,
ceviz sucuğu, kedibacağını, Cırgalan Biberini, Gömeç Fasülyesini, Yamula Patlıcanını yerel
kıyafetli mankenlerle tanıttıklarını belirtti.1995 yılında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdikleri
Barbaros Kent Projesi'nin de Kayseri'nin bir değeri olduğunun altını çizen Baskan Bekir
Yıldız, "Esnaf sitelerimiz, Mobilya Kent projemiz, Organik pazarımız, denizimiz Yamula
Barajı, tarihi ve kültürel güzelliklerimiz Kayseri'nin en önemli değerleridir. Kadim şehir
buluşmasında Ankaralı misafirlerimize ve hemşehrilerimize bu değerlerimizi tanıtıyoruz,
anlatıyoruz, marka bir şehir haline gelen Kayseri'yi tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.Kocasinan
Belediyesi standını gezen misafirler de Kayseri'ye ait değerleri görmekten, tanımaktan keyif
aldıklarını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3072.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

MADDENĐN CĐNSĐ ĐLE ĐLGĐLĐ HERHANGĐ
BĐR BULGUYA ULAŞILAMADI
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri-Malatya karayolunda durdurulan araçta yapılan
aramayla ilgili olarak, “Araçta arka koltuğun altında yaklaşık 11 santimetre eninde, 19
santimetre boyunda bir metal cisim ele geçirildi” dedi.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri-Malatya karayolunda durdurulan araçta yapılan
aramayla ilgili olarak, “Araçta arka koltuğun altında yaklaşık 11 santimetre eninde, 19
santimetre boyunda bir metal cisim ele geçirildi” dedi.
Vali Orhan Düzgün, Kayseri-Malatya karayolunda polis tarafından bir otomobilde ele
geçirilen cisimle ilgili açıklamasında, “Dün akşam 21.45 sıralarında Malatya’dan Kayseri
yönüne gelmekte olan araçlar üzerinde inceleme yapan polis, şüphe üzerine bir ticari aracı
durdurdu. Araçta arka koltuğun altında yaklaşık 11 santimetre eninde, 19 santimetre boyunda
da bir metal cisim ele geçirildi. Biri Suriye uyruklu, 2'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3
kişinin bulunduğu araçtan çıkan parça ile ilgili Başbakanlık Acil Afet Arama
Müdürlüğümüzden ekipler talep ettik. Bununla ilgili incelemeler yapıldı. Yalnız maddenin
cinsi ile ilgili herhangi bir bulguya henüz ulaşılamadı. Aynı zamanda Tıp Fakültesi'nde acil
yardım ekipleri de incelemelerde bulundu. Sabah da Genelkurmay Başkanlığından bir ekip
istedik. O uzman ekip de şehrimize gelmek üzere. Onların gerekli değerlendirmesinden sonra
o parçanın ne tür bir madde olduğu açıklığa kavuşacak. Cumhuriyet Savcılığımızın bilgisi
dahilinde araçta bulunan 3 kişi gözaltında bulunuyor ve sorguları sürüyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3073.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

