KAYSERİ HABER ARŞİVİ
16.06.2014–22.06.2014
Irak’taki Gelişmeler Kayseri’yi De Etkileyebilir
Uluslararası Öğrenciler Akademisinde konuşan Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’nin ticaret
yaptığı iki önemli ülkenin: Almanya ve Irak olduğunu belirtti. Bu nedenle Iraktaki
gelişmelerin kendilerini de tedirgin ettiğini söyledi.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi 12. Haftayı
da tamamlayarak sona erdi. 12 hafta boyunca süren seminerler dizisinin son konukları ise
Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri
Koordinatörü Ali Dursun, Ebru sanatçısı Ahmet Kurt ve Kayseri Ticaret Odası (KTO)
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz oldu.
Haftanın ilk konuşmasını gerçekleştiren Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı ve
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri Koordinatörü Ali Dursun şiir konusunu işledi.
Dursun, şiirin; “Derinde gideni bulma, içimizdeki ulvi hislerin beyaz gölgelerini kültür
ekranında mısralarla görüntüleme sanatıdır” diyerek Sezai Karakoç’un Masal şiiri üzerinden
anlatımına devam etti. Dursun, Karakoç’un ‘Masal şiiriyle’ Doğulu bir babanın trajik
öyküsünü anlattığını söyledi. Dursun, konuşmasının ardından Sezai Karakoç ile ilgili bir sine
vizyon izlettirdi.
Dursun seminerinin sonunda katılımcı öğrencilere Sezai Karakoç’un Yitik Cennet, Diriliş
Nesli’nin Amentüsü, Monna Rosa ve Zamana Adanmış Sözler kitapları ile Büyük Türkçe
Sözlük kitabını hediye etti.
Haftanın ikinci konuşmacısı ebru sanatçısı Ahmet Kurt ise ebru sanatının tarihçesini anlatarak
başladığı konuşmasına; “Ebru, ebr fars kökünden gelen bir kelime ve bulutlu bir görüntü
anlamına geliyor. Geçmişte ebru kitap kapaklarında kullanılmış. Ama günümüzde
modernizmin etkisiyle ilgi azalmış durumdadır. Yine de son günlerde bir ilgi yoğunluğu
gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.
Kurt, ebrunun sabır gerektiren ve öğreten bir sanat olduğunu söyledikten sonra ebru sanatında
kullanılan malzemeleri tanıttı. “Bazı malzemeler ustasından izinsiz kullanılmaz. İzin almak
gerekiyor” diyen Kurt, modern çağda bazı kimselerin kendilerince bir şeyler yaptığını ve buna
ebru diyebildiğini aktardı. Bazı kendini bilen kimselerin ise ebru yapmadıklarını bunun yerine
modern ebru yaptıklarını belirtti.
Kurt, ebruda kullanılan renklerin nasıl elde edildiğini anlatarak devam ettiği konuşmasında
ebrunun geçmişte özellikle de Osmanlı’da ferman yazılıp haberleşmek için kullanıldığının
bilgisini verdi. Kurt, konuşmasının ardından birkaç ebru çizimi gerçekleştirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise akademinin son seminerini
verdi. Yılmaz, konuşmasında Kayseri’de ticaret hayatına yer verdi. Yılmaz, konuşmasına
ticaretin ipuçlarını vererek başlayarak; “Benim için hayatta başarılı olmanın en büyük
şartlarından biri istikrardır. Bir diğeri de Babam bana “Oğlum borcunu zamanında öde”
öğüdüdür. Bunu ticari hayatta atıldığımda daha iyi öğrendim. Çünkü ticarette en önemli
unsurlardan biri de güvendir” ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz, Kayseri’de ticari hayatın gelişmesinin en büyük sebeplerinden birinin Kayseri’de
ticari hayatın başlangıcının çok eskilere dayandığını söyleyerek; “Kayseri 4000-5000 yıllık
bir ticari geleneği olan topraklarda yaşıyor. Kayseri’nin ticaretle içli dışlı olması binlerce yıl
öncesine dayanıyor.
Kayseri’de ilk ticari anlaşma yapılmış ve ilk ticari Pazar Kayseri’de kurulmuş. Pazar bugünün
fuar mantığı ile kurulmuş. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da Kayseri’ye önem verilerek
önemli yatırımlar yapılmış. Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin ilk uçak ve bez fabrikası da
burada kurulmuştur” dedi.
Kayseri’deki işsizlik oranın da Türkiye ortalamasının altında olduğunu kaydeden Hiçyılmaz
konuşmasına şöyle devam etti; “Kayseri’nin bugün 3,5 milyar dolar ticaret hacmi var. Kayseri
daha fazla ticaret yapacak potansiyele sahip. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kayseri’nin ticaret yaptığı iki önemli ülke Almanya ve Irak’tır. Bu nedenle Iraktaki gelişmeler
bizi de tedirgin ediyor. Umarım bir an önce her şey düzelir. Çünkü kısa bir zaman önce
düşündüğümüz ve hayata geçirmek istediğimiz Kayseri ve Erbil arasında köprü oluşturma
projemiz var.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7437.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

AK Parti'de kan değişimi!
Ak Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz’in genel merkezin talebi üzerine bugün istifa etmesi
bekleniyor. Dengiz’den boşalan yere kimin geleceği ise genel merkezin tayin edeceği bir
müfettişin Kayseri’de yapacağı temayül yoklamaları sonrasında belirlenecek. Kulislerde İl
başkanlığı için 3 kişinin ismi dillendiriliyor
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Bilindiği üzere Ak Parti 30 Mart Yerel Seçimler’in ardından Türkiye genelindeki il ve ilçe
teşkilatlarında revizyona gitti. Uzun zamandır Kayseri’de de böyle bir revizyonun olup
olmayacağı merak konusuydu. Bu merak bugün cevabını bulacak gibi. Çünkü Ak Parti İl
Başkanı Ömer Dengiz’in de Kayseri’de yapılacak olan revizyon neticesinde bugün istifa
etmesi bekleniyor.
Kulislerde dillendirilen 3 isim
Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ak Parti böyle durumlarda genel merkez
tarafından görevlendirilen bir müfettiş ile ilde temayül yoklamaları gerçekleştiriyor. Yapılan

temayül yoklamaları sonrasında 3 isim belirleniyor. Bu isimler daha sonra Başbakan Erdoğan
ile görüşüyor. Görüşme sonrasında yeni isim için karar veriliyor. Kayseri kulislerinde ise bazı
isimler dillendirilmeye başlandı bile. Kayseri kulislerinde konuşulan isimler şöyle; Kayseri
İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Avukat Seyit Halil Yüzgeç, Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
ve TÜMSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Nusret Uğurlu.
Twitter mesajı dikkat çekti
Dengiz’in Cuma günü attığı Twitter ise dikkat çekici… Dengiz attığı mesajla adeta
revizyonun sinyalini vermiş gibi…
Dengiz’in Twitter mesajı şöyle;
“Ne gelirse başımıza Hak’tandır. Ama geliş sebebi Hak’tan ayrılmaktandır. NFK
Hayırlı Cumalar arkadaşlar,dua ile”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7438.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz, Uluslararası Öğrenciler
Akademisi'nde Konuştu
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Uluslararası öğrenciler
Akademisi’nde Irak’taki yaşananları değerlendirerek, “Irak’taki gelişmeler, bizleri tedirgin
ediyor.” dedi.Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Uluslararası öğrenciler
Akademisi’nde Irak’taki yaşananları değerlendirerek, “Irak’taki gelişmeler, bizleri tedirgin
ediyor.” dedi.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin bu
haftaki konuklarından biri KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz idi. Kayseri ve Türkiye
gündemine değinen Hiçyılmaz, özellikle son günlerde Irak’ta yaşanan gelişmeleri ele aldı.
Kayseri’nin ticaret yaptığı iki önemli ülkeden birinin Almanya diğerinin de Irak olduğunu
hatırlatan Hiçyılmaz, “Kayseri’nin bugün 3,5 milyar dolar ticaret hacmi var. Kentimiz daha
fazla ticaret yapacak potansiyele sahiptir. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kayseri olarak ticaret yaptığı iki önemli ülke Almanya ve Irak’tır. Bu nedenle Iraktaki
gelişmeler bizi de tedirgin etmektedir. Umarım bir an önce her şey düzelir. Çünkü kısa bir
zaman önce düşündüğümüz ve hayata geçirmek istediğimiz Kayseri ve Erbil arasında köprü
oluşturma projemiz var.”
KAYSERİ ESKİ TİCARET KENTİ
Kayseri’de ticari hayatın birçok kente geliştiğini ifade eden KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

Kayseri’de ticaretin gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri de ticari hayatın çok eskilere
dayanmasıdır. Kentimiz, 4000-5000 yıllık bir ticari geleneği olan toprakların üzerinde
yaşıyor. İlk ticari anlaşma burada yapılmış ve ilk ticari pazar, bu topraklar üzerinde kurulmuş.
Pazar da bugünün fuar düşüncesiyle ile oluşturulmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında
da Kayseri’ye önem verilerek önemli yatırımlar yapılmıştır. Cumhuriyet dönemi
Türkiye’sinin ilk uçak ve bez fabrikası da burada kurulmuştur. Kayseri sanayi ve ticaret
kentidir. Bu nedenle işsizlik oranları da Türkiye ortalamasının altındadır.”
ŞİİR VE SEZAİ KARAKOÇ
Uluslar arası Öğrenciler Akademisi’nin diğer konuğu da Akademinin Kayseri Koordinatörü
ve Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun oldu. “Şiir” konusunda bilgi veren Ali
Dursun, şiiri “Derinde gideni bulma, içimizdeki ulvi hislerin beyaz gölgelerini kültür
ekranında mısralarla görüntüleme sanatı” olarak tanımladı. Sezai Karakoç’un “Masal” şiiri ele
alarak seminerini tamamlayan Dursun, konuşmanın ardından öğrencilere Sezai Karakoç’un
“Yitik Cennet”, “Diriliş Nesli’nin Amentüsü”, “Monna Rosa ve Zamana Adanmış Sözler”
kitapları ile “Büyük Türkçe Sözlük” kitabını hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7439.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Personeline
Trafik Kuralları Semineri Verildi
İl Kültür Müdürlüğü personeline, Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik kuralları konusunda
seminer verildi.İl Kültür Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen semineri İl Emniyet Müdürlüğü
Komiser Yardımcısı Eğitim Büro Amiri Uğur...
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İl Kültür Müdürlüğü personeline, Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik kuralları konusunda
seminer verildi.
İl Kültür Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen semineri İl Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı
Eğitim Büro Amiri Uğur Köksal verdi. Seminerde, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına
uyma, seyir halinde cep telefonu kullanmama, araçların gündüzleri de kısa farlarını yakması,
yaya geçitleri gibi konularda bilgi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7440.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Muhtarlık Maaşını Karne Alan Öğrencilere
Harcadı
Seyrani Mahallesi muhtarı Gültan Özdemir, geçtiğimiz hafta sonu mahalle muhtarlığında
karne alan öğrenciler için Hacivat-Karagöz eğlenceleri, geleneksel yarışmalar düzenledi ve
maaşı ile aldığı eğitici hediyeleri öğrencilere dağıttı....
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Seyrani Mahallesi muhtarı Gültan Özdemir, geçtiğimiz hafta sonu mahalle muhtarlığında
karne alan öğrenciler için Hacivat-Karagöz eğlenceleri, geleneksel yarışmalar düzenledi ve
maaşı ile aldığı eğitici hediyeleri öğrencilere dağıttı. Seyrani mahallesi sakinlerinin büyük ilgi
gösterdiği etkinlikte hem aileler hem çocukları doyasıya eğlendiler.
Muhtarlık önündeki parkta başlayan programa, karnelerini alan çocuklar aileleri ile birlikte
katıldılar. Çocuklar yeteneklerini gösterdiler, şarkılar söylediler, şiirler okudular. Büyükşehir
Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı Oktay Durukan’ın destekleri ile Konservatuar
öğrencilerinin hazırladığı geleneksel Hacivat-Karagöz oyunlarından örnekler sunuldu. Daha
sonra 7-13 yaş aralığındaki çocukların yarışmacı olarak katıldığı çeşitli yarışmalar yapıldı.
Torba içinde zıplayarak yol alma, ağızda kaşık üzerinde yumurta taşıma, elleri bağlı halde
yoğurt içinde şeker bulma, ip çekme gibi yarışmaların yapıldığı eğlencede çocuklar ve aileleri
doyasıya eğlendiler. Yarışmalar sonunda dereceye giren çocuklara, eğitici küreler, atlaslar,
eğitici DVD setleri, kitaplar ve mini tabletler verildi. Ayrıca programa katılan bütün çocuklara
hediye olarak kitaplar verildi.
Seyrani mahallesi muhtarı Gültan Özdemir muhtar olduktan sonra ilk kez düzenlediği
etkinliğe, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Çok
sayıda mahalle sakinin memnuniyetlerinin bildirdiği programda, özellikle karne alan
öğrencilerin anneleri tarafından tebrik edildi. Özdemir ;’’ karnelerini alan mahalle
sakinlerimizin çocuklarının böyle mutlu bir gününde muhtarlık olarak benim de bir katkım
olsun istedim. Bu tür etkinlikler mahalle sakinlerimiz ile daha çok kaynaşma, tanışma imkanı
sağlamaktadır’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7441.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Ders Bitti Spor Zamanı
Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha verimli bir şekilde
geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okulları başladı.Sporun özellikle çocuklar ve
gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri üzerinde olumlu...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha verimli bir şekilde
geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okulları başladı.
Sporun özellikle çocuklar ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri üzerinde olumlu etki
yaptığına dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Gençlerimizi eğlendirirken
öğrenmesi, daha sağlıklı bir şekilde yetişmesi için belediyemiz spor ve sosyal tesislerini
çocuklar ve gençlerimizin hizmetine sunduk”dedi.
Bu yıl 20’ye yakın branşta açılan yaz spor okullarına ilginin oldukça yüksek olması dikkat
çekti. Yaş guruplarına göre gerçekleştirilen kurslarda çocuklar hem sağlıklı bir fiziki gelişim
imkanına kavuşurken, boş zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirme imkanı buluyor.
Yetenekli öğrencilerin amatör ve profesyonel spor kulüplerinin altyapılarına yönlendirildiği
yaz kursları, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, Sümer Yüzme Havuzu, Sümer Kampüs
alanı, Erkilet Spor Merkezi, Belsin Yüzme Havuzu ile Talas Spor ve Sosyal Tesisleri'nde
yapılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7442.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Ali Dağına Dev Proje Hazırlığı
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçim kampanyasında açıkladığı "Ali Dağı
360 Projesi" için inceleme gezisi düzenledi. Başkan Palancıoğlu, Ali Dağı'na 10 kilometrelik
kesintisiz yürüyüş, koşu, binicilik ve faytonu...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçim kampanyasında açıkladığı "Ali Dağı
360 Projesi" için inceleme gezisi düzenledi. Başkan Palancıoğlu, Ali Dağı'na 10 kilometrelik

kesintisiz yürüyüş, koşu, binicilik ve faytonu kapsayan pist için, "Türkiye'de eşi benzeri
olmayan bir proje olacak" dedi.
Yamaç paraşütü ve model uçak tutkunlarının vazgeçilmez mekanı Ali Dağı'nın eteklerine
yapılması planlanan 6 metre genişliğinde ve 10 km uzunluğundaki doğal pist için fizibilite
çalışması başladı. Güzergahın belirlenmesi için yapılan geziye Büyükşehir Belediyesi ve ilgili
kurumların daire başkanı, müdür ve yetkilileri katıldı.
Projeyle ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, birçok faaliyetin bir
arada yapılacağı projenin hem Talas'ın hem de Kayseri'nin tanıtımına büyük katkı
sağlayacağını söyledi. Başkan Palancıoğlu, "Seçim kampanyamızda söz vermiştik. İnşallah en
kısa zamanda projeyi hayata geçireceğiz. Ali Dağı'nın eteklerinde beş altı faaliyetin bir arada
olacağı 10 kilometrelik pist Türkiye'de ilk olacak. Ayrıca bu projeyle bölgemizde bulunan
binicilik tesislerine ekonomik katkının yanında, şehir merkezine 5 kilometrelik kısa bir
mesafesiyle şehir içinde doğal bir yürüyüş parkuruna kavuşmuş olacak" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Halit Taşyapan, bu
projenin tamamlanmasıyla şehrin ihtiyaç duyduğu yürüyüş parkuru yükünün hafifleyeceğini
belirtirken, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ise, ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını
söyledi.
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kolukısa, Ali Dağı'nın etrafının çok geniş olması nedeniyle
zaman zaman üzücü olayların yaşandığını ve projeyle alanın kamuya açılacağından
güvenliğin daha iyi sağlanacağını kaydetti.
Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara projeye destek verdiklerini ifade ederek, "Ali Dağı'nda
birçok bitki türü var. Bu projeyle botanikçiler ve vatandaşlarımız bu bitkileri yerinde görmüş
olacak. Bölgeye pikniğe gelenlerin yaktığı ateşler yangına neden olabiliyordu. Bu projeyle
olası bir yangında arazözlerimiz bu güzergahtan rahatlıkla müdahale edebilecek." şeklinde
konuştu.
Bölgedeki binicilik tesisi işletmecileri de projenin kendilerini heyecanlandırdığını ifade
ederken biran önce hayata geçmesini beklediklerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7443.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Forum Kayseri'de Kazandıran Alışveriş
Kampanyası Yeniden Başladı
Forum Kayseri’nin kazandıran Kampanyası Forum Shop, 13 Haziran’da yeniden başladı.
Kampanyaya katılacak ziyaretçiler, alışveriş sonrası Forum Shop kartlarına yüklenecek
puanlarlabirbirinden farklı hediyelerin sahibi olacaklar.Kayseri ve çevre...
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Forum Kayseri’nin kazandıran Kampanyası Forum Shop, 13 Haziran’da yeniden başladı.
Kampanyaya katılacak ziyaretçiler, alışveriş sonrası Forum Shop kartlarına yüklenecek
puanlarla
birbirinden farklı hediyelerin sahibi olacaklar.
Kayseri ve çevre illerde yaşayanların buluşma noktası olan Forum Kayseri, alışveriş keyfini
ikiye katlayacak Forum Shop Kampanyası’nı, 13-27 Haziran tarihleri arasında yeniden
gerçekleştiriyor.
Forum Kayseri’de 13 - 27 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak ‘’Forum Shop’’
Kampanyası’nda ziyaretçiler, yine yapacakları alışverişlerle puan kazanacak ve bu puanları
Forum Shop’ta diledikleri gibi harcayabilecekler.
Forum Kayseri’de alışveriş yapan ziyaretçiler Forum Shop kart alarak kampanya süresince
her 10 TL karşılığı 1 puan kazanacaklar ve puanlarını bu kartlara yükletecekler. Ziyaretçiler,
biriken puanlarıyla Forum Shop’ta mobilyadan televizyona, bakım ürünlerinden altın takı
setine kadar bir çok hediyeden istediklerini anında seçebilecekler.
Forum Kayseri, aldıkça kazandıran Forum Shop Kampanyası’na herkesi davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7444.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Aydın Kalkan 2013-2014 Eğitim Yılını
Değerlendirdi
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, 2013-2014 eğitim yılının
değerlendirerek, "Olumluy yaklaşımların sergilenmesi nedeniyle çözümün öne çıktığı bir
dönem olmuştur" dedi.Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın...
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, 2013-2014 eğitim yılının
değerlendirerek, "Olumluy yaklaşımların sergilenmesi nedeniyle çözümün öne çıktığı bir
dönem olmuştur" dedi.
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "2013-2014 Eğitim Öğretim yılı 17
milyonu aşkın öğrencinin karne heyecanıyla bitiyor. 28 Şubat bakiyesi 8 yıllık kesintisiz
zorunlu eğitimin sonlandırılması ve eğitimin kesintili hale getirilerek kademelendirilmesi
amacıyla hayata geçirilen, bazı çevrelerin 28 Şubat ruhunu yok edilmesi dolayısıyla tepki
gösterdiği 4+4+4 yeni eğitim sistemi eğitim çalışanlarını ilgilendiren mevzuat çalışmalarında
gecikmelerden etkilenmemiş felaket tellallarına rağmen ikinci yılında başarı testini geçmiştir"
dedi.
Kalkan ayrıca, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında çözümün öne çıktığını söyleyerek,
"Birinci dönem ülkemizde kadınların ve çalışma hayatının önüne konulan en büyük bariyer
olan başörtülü kadınlara devlet eliyle şiddetin sembolü haline dönüşen kamusal olan yalanının

sona ermesi 28 Şubat mağduru eğitim çalışanlarının görevlerine iadesi, toplum mühendisliği
uygulaması olan andımız uygulamasının kaldırılması, okullarda imkanlar ölçüsünde ibadet
yerleri tahsisi, yeni sisteme uygun olan okul dönüşümlerinin yapılması, şube müdürlüğü
görevde yükselme sınavının yapılarak atamaların gerçekleştirilmesi, SBS yerine yeni
uygulama olan TEOG'a geçilmesi, öğretmenlerin ve bakanlık personelinin özlük hakları ile
ilgili sorunlarını iletebileceği 444 9 446 numaralı özel danışma hattının uygulamaya
geçirilmiş olması, eğitim çalışanlarının eğitim çalışanlarının aile bütünlüğünün sağlanması
amacıyla eş durum tayinlerde olumlu yaklaşımların sergilenmesi nedeniyle çözüm öne çıktığı
bir dönem olmuştur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7445.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Erü'nün Misafir Öğrencileri, Diplomalarını
Aldı
Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) çeşitli bölümlerinde, 60 farklı ülkeden 900'e yakın öğrenci
eğitim ve öğretim görüyor. Bu yabancı uyruklu öğrencilerden 31'i mezuniyet sevinci
yaşadı.Ülkelerinden Kayseri'ye gelerek Erciyes Üniversitesi'nin...
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Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) çeşitli bölümlerinde, 60 farklı ülkeden 900'e yakın öğrenci
eğitim ve öğretim görüyor. Bu yabancı uyruklu öğrencilerden 31'i mezuniyet sevinci yaşadı.
Ülkelerinden Kayseri'ye gelerek Erciyes Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde yüksek öğretim
gören ve mezun olmaya hak kazanan 31 öğrenci, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yabancı
Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen mezuniyet töreninden önce,
ellerinde kendi ülke bayrakları ve Türk bayrakları ile birlikte Kartal'daki Şehitliğe gelerek
Şehitlik Anıtı'na çelenk sunup saygı duruşunda bulundular ve şehitlerin kabirlerinin başında
dua ederek kabirlere karanfil bıraktılar.
ERÜ Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Şehitlik'te
yaptığı açıklamada, Erciyes Üniversitesi'nin 85 bölümünde 60 farklı ülkeden 900'e yakın
öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü belirterek, ''Bugün Üniversitemizin çeşitli
bölümlerinden mezun olan 31 arkadaşımız, Şehitliğe geldiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak
bütünlüğünün korunmasında kanını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla
anıyoruz. Bu yabancı uyruklu öğrencilerimiz de ülkemizin korunması uğruna canlarını hiçe
sayan, bizlerin ve misafir öğrencilerimizin ülkemizde rahatça ve güvenle yaşayıp eğitim ve
öğretimlerini sürdürmelerini sağlayan şehitlerimize şükranlarını sunmak için buradalar'' dedi.
Mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden bölümünü en yüksek puanla bitiren ve birinci olan
Azerbaycanlı Vusan İsmailoğlu da Şehitlik'te yaptığı konuşmada, şehitlere büyük bir minnet
ve saygı duyduklarını belirterek, ''Bizler Türkiye'de sizlerin ev sahipliğinde güven ve huzur
içinde eğitimlerimizi tamamladık, bugün de mezun oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti

bize bu imkanı sağladı. Şehitlerimiz de bu ülkenin korunması uğruna canlarını verdiler.
Bizler, onlar sayesinde buradayız. Onlara olan saygımızı göstermek için buradayız'' diye
konuştu.
Konuşmaların ardından, Erciyes Üniversitesi'nden 2013-2014 eğitim ve öğretim döneminde
mezun olan 31 yabancı uyruklu öğrenci, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua ettiler.
Kartal Şehitliği ziyaretinin ardından Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans
Salonu'nda yabancı uyruklu öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Buradaki törene, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, eşi Fazilet
Keleştemur, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muhammed Güven, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır, öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı.
Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, törende yaptığı konuşmada, Türkler'in Anadolu'ya
9'uncu yüzyıldan itibaren gelmeye başladığını ve Anadolu topraklarında önceleri Kayseri,
Sivas ve Konya, daha sonra ise İstanbul merkezli medeniyetler kurduklarını belirterek, ''Bu
medeniyetlerden birisi Selçuklu, diğeri de Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bu iki medeniyetin
temelinde hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü vardır. Bunun izlerini hala görmekteyiz'' dedi.
Prof. Dr. Keleştemur, yabancı uyruklu öğrencilere, Türkiye'de öğrendikleri bu hoşgörü ve
birlikte yaşama kültürünü, gittikleri her yere götürmelerini tavsiye etti.
Törende daha sonra Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, dönem birincisi Azerbaycanlı
Vusan İsmailoğlu ile ikinci ve üçüncü olan öğrencilere plaketlerini Rektör Prof. Dr.
Keleştemur verdi.
Daha sonra üniversiteden bu dönem mezun olan 31 yabancı uyruklu öğrenciye diplomaları,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Güven,
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır ve diğer öğretim üyeleri tarafından verildi.
Bu arada, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur'un eşi Fazilet Keleştemur, Tıp
Fakültesi'nden derece yaparak mezun olan Kırımlı Elanora Muhtarova'ya diplomasını vererek,
altından ve ay yıldız motifli yaka iğnesi hediye etti.
Tören, mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve diğer
öğretim üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi ve keplerini havaya fırlatmalarıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7446.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Başkan
Özhaseki'yi Ziyaret Etti
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.Ziyarette, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ, yeni yönetimde olan basın mensuplarını Başkan Özhaseki'ye...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Ziyarette, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, yeni yönetimde olan basın
mensuplarını Başkan Özhaseki'ye tanıttı.
Başkan Özhaseki, "Hepinize başarılar dilerim. Diğer yarıştığınız arkadaşlarınızla da
dostluklarınızın devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu. Başkan Özhaseki, "Zaten
Kayseri’mizde böyle bir olay bu güne kadar yaşanmadı. Bizim belediye olarak bu seçimlerde
tarafsız kalmak ve geriye çekilmek. Zaten sanayi odası, ticaret odası, berberler odasından
tutun da hangi oda olursa olsun biz tarafsız olmaya çalıştık ve taraf olmadık. Üyeler işinde
gücünde hep makul insanlar bu makuliyetin içinde ki seçimlere dışarıdan müdahale her zaman
bana göre bozar. Doğrusu hiç karışmamak kim seçildiyse tebrik etmek gerekmektedir. Çok
aykırı bir şey olursa tavır koyarız fakat Kayseri’mizde böyle bir şey yok Allaha şükür. Bu
seçimlerde de geriye çekilip izledik sadece zaten Kayseri dışındaydım. Mutlu olduk. Allah
utandırmasın. Başka rakip varsa onları tebrik etmek bu olayı gruplaşıpta hasım hale
getirmemeliyiz" dedi.
Ziyaretin ardından Başkan Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi ile birlikte
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7447.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayserigaz Soma’da Hayatını Kaybeden
Madencileri Andı
2010 Yılında Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Mimarsinan Organize Sanayi
Bölgesinde oluşturulan Kayserigaz Hatıra Ormanı, Kayserigaz çalışanları tarafından ziyaret
edildi. Soma Şehitlerinin de anıldığı günde, hayatını kaybeden her...
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2010 Yılında Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Mimarsinan Organize Sanayi
Bölgesinde oluşturulan Kayserigaz Hatıra Ormanı, Kayserigaz çalışanları tarafından ziyaret
edildi. Soma Şehitlerinin de anıldığı günde, hayatını kaybeden her bir madenciyi temsilen 301
adet fidan dikimi yapıldı.
“Yeşil ile Barışık Mavi ile Dost Temiz Bir Kayseri İçin” sözleriyle yola çıkan Kayserigaz,
temiz bir çevre oluşturmak için çalışanları ile birlikte oluşturduğu Kayserigaz Hatıra
Ormanı’nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Soma’da ki maden kazasında hayatını kaybeden
madenciler anılırken, her bir madenci için fidan dikimi yapıldı. Başta doğaya sonra
Kayseri’ye olan saygısını gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle her daim sergileyen
Kayserigaz, daha yaşanabilir bir Kayseri için çevresel faaliyetleri kendisine misyon
edinmiştir. Kayseri’nin temiz havasına katkı sağlamak, doğanın yeşil dengesini artırmak adına

2010 yılında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşturulan Kayserigaz Hatıra
Ormanı, Kayserigaz tarafından bakıma alındı.
10 binden fazla ağaca ev sahipliği yapan ormanın çevre düzenlemesi yapılırken, kuruyan
ağaçlar yenileri ile değiştirildi. Daha önce de kendi bünyesinde can bulmuş olan Dolgi Çocuk
Tiyatrosu, Temiz Hava İstiyorum, Enerji Haftası gibi etkinlik ve projelerle ağaç dikmenin ve
bakımını sürdürmenin önemine sık sık dikkat çeken Kayserigaz, sergilediği davranışıyla bir
çok kişi ve kuruluşa örnek olmaya devam etti.
Konu hakkında açıklamalar yapan Kayserigaz Teknik İşler Müdür Yardımcısı Adem Dincay,
Soma faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için duydukları derin üzüntüyü belirtti. "Bu
sebeple, her bir madenci için ayrı ayrı fidan dikimi yaptık. Can bulacak olan ağaçların onların
temsilcisi olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7448.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Dengiz istifa etti
AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nda beklenen istifa dün akşam saatlerinde geldi. Kayseri'de, Ak
Parti İl başkanı ve yönetim kurulu istifa etti.
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Ak Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz ile yönetim kurulu istifa etti. Dengiz, kendisinin ve
yönetim kurulunun görevlerinden istifa etme kararı aldıklarını açıkladı.
Dengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın Ak Parti'nin faydasına olacağına
inandıklarını söyledi.
"BU BİR BAYRAK, KAN DEĞİŞİMİ"
Konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı yapacaklarını belirten Dengiz, "Bu bir bayrak, kan
değişimi. Yine partimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7449.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Dengiz: Görevimizi onurla yaptık
AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, 4 yıl önce Berat kandilinde devraldıkları görevi, yine Berat
kandilinde devrettiklerini söylerken, AK Parti İl Kadın Kolları'nın da görevlerinden istifa
ettiği öğrenildi.
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AK Parti İl Binası’nda düzenlenen basın toplantısına partililerin alkışları arasında gelen Ömer
Dengiz, “Kayseri il yönetiminin son toplantısı. Helallik isteyerek veda edeceğiz. 4 yıl önce
Temmuz 2010 tarihinde, il yönetimi ile birlikte Genel Merkezimizin listemizi onaylaması ile
göreve başladık. Güzel bir tesadüf bir Berat kandilinde listemiz onaylandı ve arkadaşlarım ile
birlikte bu şehre bu davaya hizmet yolunda can siperane çalışmaya, ülkemiz için de ne kadar
önemli olduğunu bilerek çalışmaya başladık. Allah razı olsun meclis üyeliği sebebiyle ya da
çeşitli vesile ile aramızdan ayrılanlar da dahil olmak üzere teşkilatlarımızda görev alan
arkadaşlarımız ile birlikte bu davaya, bu şehre, partimize hizmet etmek için hiçbir
fedakarlıktan kaçınmaksızın, maddi, manevi, ailevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmaksızın 7 gün
24 saat bu parti için, dava için bu işe baş koyarak çalışmışlardır. Hep birlikte bu vazifeyi
alnımızın akıyla, topluma faydalı olmak, milletimize hizmet anlayışıyla çalıştık. Bunda da
başarılı olduğumuza inanıyorum. Gerek Başbakanımız gerek teşkilat başkanımız bite teşekkür
ederek Kayseri teşkilatlarının ne kadar başarılı teşkilatlar olduğunu söyleyerek
çalışmalarımızı ödüllendirdiler. Bu 4 yıl zarfında göreve başladıktan sonra gerek yapılan halk
oylamasında gerek 2011 yılındaki seçimlerde, yerel yönetimler ve yerel mahalli seçimlerle
birlikte başarıdan başarıya koşan bir Kayseri teşkilatı oldu” diye konuştu.
Dengiz, “Burada partimizin sistemli çalışması, Genel Başkanımız ve Başbakanımızın dik
duruşu ve bizim vazife anlayışı ile hassasiyetle, şehri gerginliklere sokmadan, siyaseti
polemikle değil, diyalog ile sadece millete hizmet olarak benimseyen, insanları siyaset
zeminine çekerek siyaseti cazip hale getirerek tüm Kayseri’nin ve Türkiye’nin takdirini
kazanarak görev süremizi devam ettirdik. Aldığımız başarılar tüm teşkilatlarımızın, tüm
Kayserili
hemşerilerimizin
de
başarısıdır”
diyerek
şu
şekilde
konuştu:
“Allah’a şükürler olsun huzurluyuz, mutluyuz, onurla görev yaptık ve bu görevimizi severek,
isteyerek, bayrak değişimi olarak devredeceğiz. Bütün arkadaşlarımız da bu düşüncedeler.
İnşallah bir kan değişimi bir yenileşim hareketi olacak. Bunu biz siyasette dile getirerek, bunu
ilk defa biz yaparak bu yenileşimin kaçınılmaz olduğunu söylemiştik. Bu değişim bizden
başladı. Biz başlattık ama bizden başladı. Neticede haklı olduğumuzu gördük. Kan
değişiminin faydalı olacağını söyledik. Ama kan değişiminin bizden başlayacağını
düşünmemiştik açıkçası. Bizden başladı, bu da güzel bir şey. Neticede Kayseri kazansın,
partimiz
ve
davamız
kazansın.
Biz
partimizin
birer
neferiyiz.
Bu görev süresi içinde bizlere gerekli anlayışı gösteren, görev yapan teşkilat mensuplarımıza,
bize oy vererek ve gönülden destekleyen tüm hemşerilerimize, aile fertlerimize teşekkür
etmek istiyorum. Bize destek veren belediye başkanlarımızdan destek veren
milletvekillerimizden ve Kayseri’den haklarını helal etmelerini istiyorum. Hamd olsun bizim
kazancımız Allah rızasıdır. Bu karardan sonra kazanan partimiz ve Kayseri olacaktır. Burada

bundan sonra vereceğimiz destek ile bizden her türlü görev beklendiğinde destek vererek AK
Partili olduğumuzu göstererek partimize ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
Tam 4 yıl geçti. Bir Berat kandilinde aldığımız bu kararı bir Berat Kandili’nde bırakacağız.
Bir berat kandilinde aldığımız görevi bir Berat kandilinde devretme gibi bir güzelliğe sahip
olduk. Bunun için Allah’a şükürler ediyoruz. 4 yıl önce ilk basın toplantısında çok iddialı
sözler söylemiştik. İnşallah başarmışızdır. Elimizden geldiğimizi yaparak faydalı olmaya
çalışmışızdır. Son zamanlarda başta teşkilat başkanlığımız olmak üzere tüm Türkiye’de bir
yenilenme hareketi başladı. Türkiye teşkilatlarının yarıdan fazlası değişime uğradı. Partinin
güçlenmesi açısından yapılan bir güçlenme hareketidir bu. Bizler de uzun süredir konuşulan
üretilen dedikodular vardı. Bunlar bizi rahatsız ediyordu ama sadece işimize odaklanarak bu
tür polemiklere girmeksizin işimizi yapmaya çalıştık. Son zamanlarda gelinen noktada belki
fazla hassasiyetten bu dedikoduların bu gelinen noktaların Kayseri’ye zarar vereceği
anlayışına kapıldık. Genel merkezde teşkilattan sorumlu genel başkanımız Süleyman Soylu
Başkanımız ile istişare ettik. Tüm Türkiye’de yapılan bu değişimlerin Kayseri için düşünülüp
düşünülmediğini sorduk. Genel Başkan Yardımcımız Kayseri’de de böyle bir değişimin fayda
sağlayabileceğini iletti. Bunun üzerine bizler Başbakanımızın bir sözü ile başladık. Yine genel
merkezimizin Başbakanımızın bu konudaki bir imasının dahi bu bayrağı gururla teslim etmek
için yeterli olacağını söylemiştik. Geçen hafta Perşembe günü böyle bir bayrak değişiminin
faydalı olabileceği iletildi. Burada devam eden teşkilat çalışmalarının aksamaması için,
önümüzdeki seçimler için yapılan çalışmalar vardı. Bu çalışmaların aksamaması için bizler bu
günü bekledik. Bu çalışmalar aşağı yukarı tamamlandı. Dün yönetim kurulu ile yaptığımız
toplantı ile AK Parti’deki 4 yıllık çalışmamızı bu gün itibari ile AK Parti’de sonlandırmaya ve
bayrağı teslim etmeye karar verdik. Biz partimize, davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7450.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Dr. İsmail Gökşen:
AK Parti İl Başkanlığı için ismi geçen Dr. İsmail Gökşen, "Her türlü göreve hazırız"
dedi.Gökşen, "2023 yılına giderken; Cumhuriyetimizi 100.yılına taşıyacak, yeni bir yol
haritası ile sağda saflarımızı daha sıklaştırıp,...
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AK Parti İl Başkanlığı için ismi geçen Dr. İsmail Gökşen, "Her türlü göreve hazırız" dedi.
Gökşen, "2023 yılına giderken; Cumhuriyetimizi 100.yılına taşıyacak, yeni bir yol haritası ile
sağda saflarımızı daha sıklaştırıp, güç dengeleri yeniden şekillenirken milli hedeflerde,
hayallerimizi hedef, hedeflerimizi gerçek yapmak için koşacağız" dedi.
Gökşen, "Bugünümüz için çocuklarımızın geleceği için dini, milli, insanı ve sosyal ve siyasal
sorumluluğumuz gereği, iyi niyet, sevgi, saygı hürmet ve muhabbete dayalı, birlik beraberlik
ve hemşerilik ruhuyla yeni bayrak değişimi sürecinde ilimizde sevgi, hoşgörü ve diyalog

hamurunu yeniden karmak, uluslar arası sistemin; insan hakları, hukukun üstünlüğü,
demokratik değerleri bir gönüllülük sistemi ile taçlandıracağız" ifadesinde bulundu.
Gökşen, "Sosyal ve siyasal sorumluluk alanında partimizin gönüllü bir neferi olarak, her türlü
göreve hazır olduğumuzu belirtmek ister ve bize teveccüh gösterenlere teşekkür ederiz. Bu
süreçte parti büyüklerimizin vereceği tüm kararlara saygılıyız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7451.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Katilin Yakalanması İçin Cumhurbaşkanından
Yardım Bekliyorlar
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde tüfek, tabanca ve bıçakla ev basıp bir kişiyi
öldüren, bir genç kızı da yaralayarak altınları alıp kaçan kar maskeli katil, henüz
yakalanamadı. Acılı aile, katilin bir an önce yakalanıp...
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde tüfek, tabanca ve bıçakla ev basıp bir kişiyi
öldüren, bir genç kızı da yaralayarak altınları alıp kaçan kar maskeli katil, henüz
yakalanamadı. Acılı aile, katilin bir an önce yakalanıp cezasını çekmesi için Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'den yardım bekliyor.
Olayın yaşandığı Palas Mahallesi'ndeki 2 katlı evlerinde görüştüğümüz acılı aile fertleri, hala
olayın şokunu yaşıyorlar. Olayda, saldırganın tüfekle vurup öldürdüğü Cemal Uzun'un annesi
Havva Uzun, ''Ben odamda yatıyordum. Saat 22.00 sıralarında birtakım sesler duydum ve
uyandım. Salona geldim baktım ki torunum 16 yaşındaki Adeviye yerde kanlar içinde yatıyor,
kapının yanında da yüzü maskeli, elinde bıçak ve tüfek olan bir adam duruyor. O sırada adam
altınları istedi. Biz de 5 bilezikle 2 gerdanlık verdik. Oğlum gelen o adama, 'Kızımı öldürdün,
altınları aldın daha ne istiyorsun?' diye seslendi. O da 3 adım geri attı ve açık duran kapıdan
çıkarken tüfekle ateş etti ve oğlumu vurdu. Küçük oğlum Nuri, 'Ağabeyimi öldürdün' diye
bağırınca o da 'Arkamdan gelmeyin, hepinizi öldürürüm' diye bağırdı ve kaçtı gitti. Biz de
hemen polise, ambulansa haber verdik. Sağlık ekipleri eve gelip oğluma müdahale ettiler ama
oğlum öldü. Yaralı olan torunumu alıp götürdüler. Elimizden bir şey gelmedi. Hala katil
yakalanmadı. Biz katilin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan,
Başbakanımızdan, devlet büyüklerimizden bize yardım etmelerini bekliyoruz'' diye konuştu.
PALASLILAR SİLAHLANIYOR
Ölen Cemal Uzun'un kardeşi Nuri Uzun da ağabeyini öldüren katilin bir an önce
yakalanmasını istediklerini belirterek, ''Katil dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Biz
katilin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bir an önce yakalanmalı ki başkalarının canlarını
da yakmasın'' dedi.
Babasının 7 yıldır yatalak bir vaziyette hasta olduğunu, hiç kimseyle bir husumet ya da
tartışmalarının olmadığını ifade eden Nuri Uzun, ''Palas'taki tüm insanlar, bizim başımıza

gelen bu olay yüzünden tedirgin oldu. Herkes ruhsatlı silah alıp kamera taktırıyormuş.
Başkalarının canlarının yanmaması için ve ağabeyimi öldürüp yeğenimi yaralayan katilin bir
an önce yakalanması gerekiyor. Biz devlet büyüklerimizden katilin yakalanması için
yardımlarını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Saldırıda ölen Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun ise, sakin ve düzenli bir hayatları olduğunu,
kendi hallerinde geçinip gittiklerini, ancak böyle bir olayla bütün hayatlarının alt üst olduğunu
belirterek, ''Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. Anlatılacak gibi değil. Anlatmakla olmaz.
Sakin ve düzenli bir hayat sürerken, bir gün birisi çıkıyor geliyor ve her şey tersine dönüyor.
Biz katilin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve
devlet büyüklerimizden bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz'' diye konuştu.
Saldırıda karnından ve sol kolundan bıçakla yaralanan 16 yaşındaki Adeviye ise Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Hala olayın şokunu
yaşayan Adeviye, kimseden bir şey istemediğini, yalnız kalmak istediğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7452.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Fanatik Nikah
Kayseri’de fanatik Fenerbahçe taraftarı olan çift, nikah kıydırmaya Fenerbahçe formalarını
giyerek geldi.Kayseri’de kafe işletmecisi Mustafa Kemal Köksoy, Fenerbahçe maçını izlediği
sırada tanıştığı kendisi gibi Fenerbahçe taraftarı...
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Kayseri’de fanatik Fenerbahçe taraftarı olan çift, nikah kıydırmaya Fenerbahçe formalarını
giyerek geldi.
Kayseri’de kafe işletmecisi Mustafa Kemal Köksoy, Fenerbahçe maçını izlediği sırada
tanıştığı kendisi gibi Fenerbahçe taraftarı olan Nilüfer Nart ile hayatını birleştirdi. Fanatik
Fenerbahçe taraftarı olan çift, Kocasinan Belediyesi Nikah Salonuna diğer gelin ve
damatlardan farklı olarak Fenerbahçe formalarıyla geldi.
Nikah masasına formalarıyla oturan çift, ‘Cehennem Buz Tutana Kadar’ yazılı kaşkol ile de
dikkat çekti. Mustafa Kemal Yılmaz, nikah sırasında Nilüfer Nart’a gerçekten evlenme teklifi
etmediğini söyleyerek cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Nilüfer Nart
ise bu teklife ‘Evet’ cevabını verdi.
Evlenme teklifi sonrasında nikah memuru tarafından nikah kıyıldı. Nikahtan sonra çift
getirdikleri Fenerbahçe kaşkolunu nikah memuruna hediye etti.
Mustafa Kemal Köksoy, tanıştıktan 9 ay sonra nikah masasına oturduklarını belirterek,
“Üzerimizdeki sarı-lacivert aşktan dolayı buradayız. Allah tamamına erdirir inşallah. Bir
ömür mutlu olmak için evlendik. Allah iki tane Musa Sow ve Emenike verirse bize yeter”
diye konuştu.

Nilüfer Köksoy ise “Eşimi ve sarı-laciverti sevdim” şeklinde konuştu. Kocasinan Belediye
Başkanı Mustafa Çelik de fanatik Fenerbahçe taraftarı olan çifte ömür boyu mutluluklar
diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7453.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Gazeteciler Cemiyeti’nden Vali Düzgün’e
Ziyaret
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Orhan
Düzgün’ü ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, vatandaşların sorunlarını dile getirmesinde basının...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Orhan
Düzgün’ü ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Valisi Orhan Düzgün, vatandaşların
sorunlarını dile getirmesinde basının önemli olduğunu söyledi. Düzgün, “Vatandaşlarımızın
isteklerinin bize iletilmesinde, bizim vatandaşları doğru bilgilendirmemizde basının yeri
mutlaka çok önemlidir. Onun için zamanında verilmeyen bir haber, zamanında yapılmayan bir
bilgilendirme toplumda bazı sıkıntılara yol açabiliyor yada bazı güzelliklere yok açabiliyor.
Onun için basınla işbirliği içinde çalışmaya daha önceki görev yerlerimde olduğu gibi
Kayseri’de de çok önem veriyorum. Gelişen koşullara bağlı olarak basında da mutlaka yeni
gelişmeler yeni değişmeler oluyor” ifadelerini kullandı.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, “Çalışmalarımızda sizin desteğinizi
alacağımızdan şüphemiz yok. Biz de yeni yönetim olarak üzerimize düşenin en iyisini
yapmaya çalışacağız. Kamu yararına işler yapacağımızın burada sözünü veriyoruz. Ekibim ve
yönetimim adına saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7454.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Sp Genel Başkan Yardımcısı Temel
Karamollaoğlu, 'çatı Aday'ı Değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Çatı aday' olarak, İslam İşbirliği
Teşkilatı'nın eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu önermesini değerlendirdi.
Karamollaoğlu, ''Ekmeleddin İhsanoğlu'nu tanırım ama Türkiye'de çok dar bir çevrenin
dışında tanınmaz'' dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefet partilerinin yaptığı
görüşmeler sonucunda CHP Genel Başkanı Kelam Kılıçdaroğlu'nun 'ortak aday' ya da 'çatı
aday' olarak İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu
önermesinin ardından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığının, kendisine
gelen kanun ve kararnameleri inceleyip hükumete gerektiğinde ikazlarda bulunan, hükumetin
daha dikkatli davranmasını sağlayan bir makam olduğunu bildirdi.Karamollaoğlu, ''İlk defa
halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu konuda partilerin aday göstermeleri mümkün
değil. Ancak Meclis'te 20 milletvekili bir aday gösterebiliyorlar. Bunun için aslında yeteri
kadar milletvekilleri bulunabilse, 5,10 hatta 20 aday göstermek mümkün. Mecliste bulunan
muhalefet partilerinin böyle bir karar vermiş olmaları, kendi takdirleri. Burada CHP'nin bir
arayış içinde olduğunu görüyoruz. Yani kendi düşünceleriyle bağdaşmasa da, iddialı
olabilecek bir aday çıkarma hususunda gayretliler. Ne olar, onu bilemiyoruz. İşte çatı aday
denildi, bütün partilerle görüşüldü. Sayın Genel Başkanımızla, sayın Bahçeli ve sayın
Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerinde bir isim üzerinde durulmamıştı zaten, prensipler
benimsenmişti. Onlar bövye bir aday belirlemişler. İkisinin de tabanından destek gelir mi? Ne
kadar destek gelir? Bunu şu anda kestirmek mümkün değil'' diye konuştu.CHP'nin bir aday
belirlemesi ve onun ismini zikretmesinin ardından, iktidar partisinin de kendi adayını
açıklamasının beklendiğini kaydeden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:''Çok büyük bir
ihtimalle sayın Başbakan'ın aday olması üzerinde duruluyor. Burada henüz bir kesinlik yok.
Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu, tanıdığım bir insandır. İki dönem İslam Konferansı Örgütü'nün,
şimdiki ismiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreterliğini yapmıştır. Yalnız benim
görebildiğim kadarıyla Türkiye'de çok dar bir çevrenin dışında hiç tanınmayan, Genel
Sekreterliği zamanında da kendisine itibar kazandıracak İslam aleminde bir çıkışına da
rastlanmamış bir arkadaşımız. Aday olması halinde Başbakan'ın veya iktidar partisinin
göstereceği aday karşısında bir varlık gösterebilir mi? Artık bunu bekleyip göreceğiz. Tabii bu
iş burada biter mi, bilinmez. Henüz kesin adaylığı yoktur. Belki bu sürecin sonuna doğru
başka adaylar da çıkabilir. Hayırlı olsun diyelim.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7455.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Pozitifli İzciler Gezdi
Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü bünyesindeki yavrukurt, ergin izci, izci ile izci
liderleri değişik kentlere düzenlenen gezilerle mutlu bir hafta geçirdi.Pozitif Gençlik
Kulübü’nün oba çalışmalarına katılan yavrukurtlar,...
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Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü bünyesindeki yavrukurt, ergin izci, izci ile izci
liderleri değişik kentlere düzenlenen gezilerle mutlu bir hafta geçirdi.
Pozitif Gençlik Kulübü’nün oba çalışmalarına katılan yavrukurtlar, tarihi ve turistik
güzellikleriyle ünlü Konya’yı gezdi. Yaklaşık 15 yavrukurt, liderlerinin öncülüğünde, başta
Hz. Mevlana hazretlerinin türbesi ve müzesi olmak üzere; Hz. Şems-i Tebrizi ve Tavus Baba
Türbeleri, Şehitlik Abidesi ile Şerafeddin, Kapı, Aziziye ve Sultan Selim (Selimiye) Camileri
gezdi. Yavrukurtlar, ayrıca, Meram Bağlarını ve Akyokuş Seyir Tepesi gezip Konya’yı
seyretti. Meram Belediyesi’nin 80 Binde Devri Alem Parkı’nı da gezip gönüllerince eğlendi.
KONYA, KAPADOKYA VE KAPUZBAŞI
Yine kulübün oba çalışmalarına katılan 10 kişilik ergin izci de peribacalarıyla meşhur
Kapadokya’ya gitti. İzciler, Ürgüp, Göreme, Uçhisar’ı gezip tarihi eserleri ziyaret etti. İzci ve
İzci liderlerinden bir grup da Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
‘Seyyah-Bizim İller’ projesi kapsamında düzenlenen Konya gezisine katılırken bir grup da
kulüp tarafından gerçekleştirilen gezi kapsamında Kapuzbaşı’na gitti. Kapuzbaşı’nda
şelaleleri gezip kahvaltı yapan izciler, mutlu şekilde Kayseri’ye döndü.
BALKAN TURU
Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, bünyesindeki oba çalışmalarına katılan 2
ergin izcisini de Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) öncülüğünde düzenlenen Bosna-Hersek
gezisine gönderdi. Ergin izcilerimiz, törenle uğurlandı. Daha önce kulüp tarafından
düzenlenen yerel, bölgesel ve milli kamplara katılan Yunus Emre ve Furkan Bostan törenle
Balkan Turuna uğurlandı. Ergin izciler, Bosna-Hersek’te düzenlenecek olan başta Ayvaz
Dede Şenliklerine katılacak. İzciler, Yunanistan, Batı Trakya, Bulgaristan, Arnavutluk,
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Sancak’ı gezdikten sonra Kayseri’ye dönecek.
KAPANIŞ TÖRENİ
Kulüp tarafından yürütülen ve Kapalı Alan Faaliyetleri (KAF) olarak da isimlendirilen grup
(Oba) çalışmaları da tamamlandı. Okulların tatile girmesinin ardından oba çalışmalarını
bitiren izciler, kapanışı da törenle yaptı. Recep Şahin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
törene, kulüp yönetimi, izci liderleri izcileri ergin izciler, yavrukurtlar ile çok sayıda davetli
katıldı. Dönem boyunca yapılan çalışmaların video ve slaytlarla anlatıldığı programda, çeşitli
izcilik oyunları oynandı. Ardından da pasta kesildi. Program hatıraların anlatılmasının
ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7456.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri’de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam
Yapıldı
Kayseri’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.Kayseri Halk Otobüsçüler Esnaf Odası’nın
internet sitesinden ‘Esnafımıza hayırlı olsun’ başlığı ile duyurulan zam tarifesi 15 Haziran
tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.Yapılan...
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Kayseri’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.
Kayseri Halk Otobüsçüler Esnaf Odası’nın internet sitesinden ‘Esnafımıza hayırlı olsun’
başlığı ile duyurulan zam tarifesi 15 Haziran tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.
Yapılan zam ile birlikte öğrenci 1.15TL olurken diğer bilet ücretleri ise şu şekilde belirlendi:
İNDİRİMLİ-1,30TL
TAM PROKSİMİT-1,75TL
TAM KAĞIT BİLET-1,85TL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7457.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

11'inci Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Kayseri'de bir kadın, 11'inci katta çamaşır asarken dengesini kaybederek yere düştü.
Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Talas Mevlana Mahallesi
Armağan Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 11'inci...
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Kayseri'de bir kadın, 11'inci katta çamaşır asarken dengesini kaybederek yere düştü.
Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Talas Mevlana Mahallesi Armağan Sokak'ta meydana gelen olayda,
iddiaya göre 11'inci kattaki evinde çamaşır asan S.B., dengesini kaybetmesi sonucu, 11'inci
kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk
müdahalenin ardından S.B.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. S.B.,

burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın meydana
geldiği yerde inceleme yaparken, S.B.'nin yakınları da gözyaşlarına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7458.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel
Karamollaoğlu:
Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığı’nın Haziran Ayı Divan Toplantısı’na katılan SP
Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, “Hem ülkemiz hem de dünya badireli bir
dönemden geçiyor” dedi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü...
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Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığı’nın Haziran Ayı Divan Toplantısı’na katılan SP
Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, “Hem ülkemiz hem de dünya badireli bir
dönemden geçiyor” dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen SP Kayseri İl Başkanlığı
Haziran Ayı Divan Toplantısı, saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan SP Kayseri İl Başkanı
Mahmut Arıkan, muhalefeti eleştirdi. Arıkan, “Seçimdi kongreydi derken il divanlarımızı
düzenli bir şekilde yapamadık ancak bunların hepsi hamdolsun geride kaldı. Önümüzdeki
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 yılı Haziran ayındaki milletvekili seçimi için önümüzde
hiçbir engel kalmadı. Gerek Türkiye genelinde gerekse Kayserimizde maalesef ana
muhalefetin eksikliğini hep beraber yaşıyoruz. Ana siyasette CHP ve MHP’den doğan boşluk
Kayserimizde de mecliste bulunan siyasi partilerin il teşkilatlarının yeterince muhalefet
yapamamasından dolayı ana muhalefet görevi tüm Türkiye’de Saadet Partisi’ne düşmektedir”
ifadelerini kullandı.
SP Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu da, Türkiye’nin ve dünyanın badireli bir
dönemden geçtiğini söyledi. Karamollaoğlu, “Hem ülkemiz hem de dünya çok badireli bir
dönemden geçiyor. Bir seçimi atlattık. Bu seçim beklediğimiz şartlarda meydana gelmedi.
İnsanlar kamplaştırıldı, gruplara ayrıldı, ikiye bölündü ve giderek de bu bölünme sanki farklı
kamplarda bulunanlar birbirlerinin düşmanıymış gibi hava doğurmaya başladı. Bu kamplaşma
neticesinde biz ümit ettiğimiz neticeyi alamadık. Bütün bu gelişmelere rağmen bugün Saadet
Partimiz vardır, ayaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimini de değerlendiren Temel Karamollaoğlu, “Bir Cumhurbaşkanlığı
seçimine gidiyoruz. Seçeceğimiz Cumhurbaşkanı 76 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Ama
öyle bir hava estirildi ki eğer bir Cumhurbaşkanı seçilirse kendisine oy vermeyenler onun
düşmanı gibi olacak. Böyle bir seçim olur mu? Böyle bir Cumhurbaşkanı kimi kucaklayacak.

Kucaklamak öyle birbirine çekip de ‘Sen benim kardeşimsin’ demekle bitmiyor. Onun derdi
ile dertlenmek icap eder. onu hakikaten kucaklamak icap eder” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7459.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Kocasinan
Belediye Başkanı Çelik'iı Ziyaret Etti
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından
yürütülecek çalışmalara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanlığına seçilen Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri,...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından
yürütülecek çalışmalara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri,
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.
30 Mayıs 2014 Cuma günü yapılan seçimler sonrası Metin Kösedağ başkanlığında oluşan
Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi'ni kabul eden Başkan Çelik, yeni yönetime destek olma sözü
verdi.
Sorumluluk bilinci içerisinde her dönem Cemiyet yönetimiyle işbirliği içerisinde olacaklarını
vurgulayan Başkan Çelik, "Biz de bir belediye başkanı olarak, cemiyetin çalışmaları sırasında
üzerimize düşen bir görev olursa yerine getirmeye hazırız. Her zaman olduğu gibi bundan
sonra da yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da gösterdiği yakın ilgi ve
konukseverliğinden dolayı Başkan Çelik'e teşekkür etti. Başkan Kösedağ'a ziyareti sırasında
Başkan Vekili Doğan Havur, Başkan Yardımcıları Demet Öztürk ve Mustafa Duran, Genel
Sekreter Faruk Aydemir, Genel Sayman Ahmet Şan ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Gürbüz, Emre Şapçı ve Kürşat Açıkgöz de eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7460.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Melikgazi
Belediyesinde
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ettilerYapılan Genel kurul
Toplantısı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni bir yönetim kurulu...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ettiler
Yapılan Genel kurul Toplantısı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni bir yönetim kurulu
oluştuğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yeni oluşan Yönetim Kurulu Üyelerine bu
ziyaretleri için teşekkür etiğini ifade ederek; gazetecinin kamu yararına ve kamu adına görev
yaptığını dolayısı ile toplumun her kademesini ilgilendirdiğini ve bilgilendirdiğini kaydetti.
Toplumun her kademesi için haber peşinde olan ve gündem belirleyen, toplumu
bilgilendirmesi yanında bilinçlendiren haber ve yazıları ile gazetecilerin aslında büyük bir
stres altında görev yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç "Kamu adına yapılan
çalışmanın kamu yararına olabilmesi için haberler tarafsız, adil, cevap hakkı tanıyan haber
yapılması gerekmektedir. Soğuk ve sıcak demeden her mevsim şartlarında ve her ortamda
görev yapan gazeteciler kamuoyunu aydınlatma adına bir çok kez ölüm ile karşı karşıya
kalabilmektedir" dedi.
Oda, dernek, mesleki kuruluşlar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile her zaman birlik ve
dayanışma içinde olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesinin hizmet
ve yatırımlarını Kayseri hatta Türkiye ve dünya kamuoyuna aktaran, tanıtan ve
bilgilenmelerinvesile olan gazeteci arkadaşlara çalışanlarım ve Melikgazi halkı adına teşekkür
ediyorum" diye konuştu.
Bir süre önce yapılan genel kurulda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Metin
Kösedağ ise Başkan Büyükkılıç’a yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtarak bir süre sohbet
ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7461.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kto'nun Yeni Hizmet Binası Ulusal Mimari
Fikir Yarışması Sona Erdi
Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası ulusal mimari fikir yarışması sona erdi. Yarışmada
191 aday arasında 3 proje birinciliği paylaştı.Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası ulusal
mimari fikir yarışması ödülleri belirlendi. 191 aday...

16 Haziran 2014 Pazartesi 16:55

Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası ulusal mimari fikir yarışması sona erdi. Yarışmada
191 aday arasında 3 proje birinciliği paylaştı.
Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası ulusal mimari fikir yarışması ödülleri belirlendi. 191
aday proje arasında 3 proje birinciliği paylaştı. Yarışmada birinciliği paylaşan projeler Umut
İyigün ve ekibi, Ferhat Hacıalibeyoğlu ve ekibi, Aydın Avunduk ve ekibi birinciliğe layık
görüldüler.
Konu hakkında açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz “Kayseri
Ticaret Odası hizmet binası yapılmasıyla alakalı açmış olduğumuz Ulusal Mimari Fikir
Yarışması konusunda sizleri bilgilendirmek için buradayız. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi
biz seçildiğimiz günden beri hizmetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu
hizmetlerimizi verirken özellikle hizmet binamızın yetersiz olduğunu sık sık gündeme
getiriyoruz. Yeni hizmet binamızın yapılması konusunda ki hususumuzu her platformda
gündeme getiriyoruz” dedi.
Hiçyılmaz “Bu çerçevede Kayseri’de çevre yolu üzerinde sanayi odasının yanında daha önce
alınmış olan ve Kayseri Ticaret odası hizmetine sunulmuş olan arsa üzerinde yeni hizmet
binamızın yapılması hem seçimden önce hem seçimden sonra her zaman gündeme
getirdiğimiz bir husustur. Bu yarışmayı açarken biz ne kadar proje yarışmaya katılırsa o kadar
iyi hizmet odasının olacağını düşündük. Bizim bu yarışmamıza Türkiye genelinde 191 adet
şartname hazırlandı. Belirlemiş olduğumuz jüri heyeti tarafından çalışmalar yapıldı. Jüride
çalışan arkadaşlarımız çok özverili bir şekilde çalıştılar” diye konuştu.
“ Gece yarılarına kadar sürmek suretiyle 5 gün boyunca çalıştılar ve neticesinde belli
sonuçlara vardılar. Değerli arkadaşlar eşdeğer diyorum özellikle söylüyorum. Bir tane 1.
Projeyi belirlemedik. 3 tane eş değer olarak değerlendirilecek projeler belirledik” diyen
Hiçyılmaz “Burada ki gayemizde bir tane proje birinci oldu demek yerine üç proje üzerinde
esnek karar verme kabiliyeti olsun dedik. Umut İyigün ve ekibi, Ferhat Hacıalibeyoğlu ve
ekibi, Aydın Avunduk ve ekibi bu 3 proje dediğim gibi eşit şekilde ödüle layık görülmüştür”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7462.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Vietnam Heyetinden Kayseri Ticaret Odası'na
Ziyaret
Vietnam heyeti Kayseri Ticaret Odasına (KTO) Vietnam-Türkiye arasındaki ticareti
geliştirmek amacıyla ziyarette bulundu.Vietnam heyetinde konuşan Vietnam Ticari Ateşesi
Ly Quoc Thinh, “Kayseri merkezi ve gelişmiş bir şehir. Özellikle sanayi,...
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Vietnam heyeti Kayseri Ticaret Odasına (KTO) Vietnam-Türkiye arasındaki ticareti
geliştirmek amacıyla ziyarette bulundu.
Vietnam heyetinde konuşan Vietnam Ticari Ateşesi Ly Quoc Thinh, “Kayseri merkezi ve
gelişmiş bir şehir. Özellikle sanayi, ekonomik ve turizm açısından önemli. Türkiye Vietnam
ilişkilerini geliştirmek amacıyla buradayım.
Türkiye’deki firmalar ile Vietnam’daki firmaların birbirleriyle görüşmelerini sağlamak
önemli. Türkiye’deki eğitim alanında ilişkileri geliştirme istiyoruz. Türk hükümeti tarafından
Vietnamlı öğrencilerimize burs veriliyor” dedi.
Ly Quoc Thinh, “Vietnam da özellikle tekstil, makine, deri ayakkabı, ilaç sektörü, kimyasal
maddeler ve işlenmiş gıda ihracatımız var.ihracatımız toplam 150 milyar dolar civarında. Bu
bağlam da birçok Kayserili firma ile Kayseri Ticaret Odası aracılığı ile görüşebiliriz” diye
konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Mahmut Hiçyılmaz ise “ Kayseri de sanayi ve ticaret gelişmiş
durumda. Kayseri sanayisinde üretilen ürünlerle 150 ülkeye ihracat yapılıyor. Bunların
başında mobilya, elektrikli ürünler, ev eşyaları ve gıda başta gelmektedir. Özellikle
Türkiye'den Vietnam’a daha çok ürün satmamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir araya
gelmekle ilişkiler daha da iyi olacak. Ticareti geliştirmeli ve Türkiye aleyhine gelişen
dengeleri değiştirmeliyiz ”dedi.
Hiçyılmaz “Kayseri Ticaret Odasının Kayserinin en büyük sivil kuruluşu ve 16 bin üyesi var.
Sağlık ve Eğitim alanında Vietnam ile ilişkileri daha da geliştirmeli Kayseri’ye gelen örgenci
sayısını da arttırmalıyız. Ziyaretinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7463.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Mezuniyet Sevinci
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde mezuniyet sevinci yaşandı.Güzel Sanatlar
Fakültesi Konser Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan,
Dekan Prof. Dr. Mehmet Tunceli ile öğretim görevlileri ve...
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Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde mezuniyet sevinci yaşandı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Murat Doğan, Dekan Prof. Dr. Mehmet Tunceli ile öğretim görevlileri ve mezun olan
öğrenciler ve aileleri katıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tunceli, yaptığı konuşmasında mezun olan
öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.
Törende fakülteyi birincilikle bitiren Nalan Karaca’ya plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Murat Doğan verdi. Prof. Dr. Doğan, ailelere seslenerek, “Okulu bitiren öğrencilere aileler
maddi desteklerini sonuna kadar esirgememeli” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan öğrencilere diplomamalı
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7464.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Melikgazi Kaymakamlığından 5,5 Milyon Tl'lik
Yardım
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, 2014 yılının ilk 5 ayında Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine toplam 5,5 milyon TL'lik yardım
yapıldığını bildirdi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam...
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Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, 2014 yılının ilk 5 ayında Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine toplam 5,5 milyon TL'lik yardım
yapıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Erkaya Yırık, ''520 milyon nüfusa sahip
Melikgazi ilçemizde yaklaşık 27 bin hane reisine ait Sosyal Yardım dosyamız var. Bunlardan
yaklaşık 5 bin kişiye düzenli olarak yardım yapıyoruz. SYDV'nin yapmış olduğu yardımların
yıllık miktarı, şu an itibarıyla 5,5 milyon TL'dir. Bu yardımlar, 2013 yılı rakamlarıyla 4,5
milyon TL iken, 1 Ocak 2014-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında yani 5 aylık dönemde
yardımların toplamı 5,5 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfımızın (SYDV) fakr-u zaruret içerisinde bulunan, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza,
bu ihtiyaçlarını giderebilmeleri için yapılan yardımların yüzde 20 oranında arttığını
gösteriyor'' dedi.
Vakfın yapmış olduğu yardımların daha çok nakdi yardımlar olduğunu ifade eden Kaymakam
Erkaya Yırık, ''Engelli aylıkları, eşi vefat etmiş vatandaşlarımıza yapılan yardımlar, bununla
beraber, Şartlı Nakit Transferi dediğimiz sağlık ve eğitim yardımları, yine kış aylarında
ihtiyaç içerisindeki ailelere dönük kömür yardımı olmak üzere yardımlarımız
şekillenmektedir. SYDV, bu kadar nüfusun yaşadığı Melikgazi ilçemizde kesinlikle ihtiyaç
sahibi olan, kanunun belirtmiş olduğu şartları taşıyan tüm vatandaşlarımıza ihtiyaçları
ölçüsünde yardımlarını, başvurularının ardından kısa sürede yapabilmektedir. 'Ben ihtiyaç
sahibiyim, Kaymakamlığa gittim ama yardım alamadım' diyenlerin sayısının çok az olduğunu
düşünüyorum. Devletin sosyal devlet olması gereğince, vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını
giderme noktasında Vakfımızın tüm personeli gayet samimi bir şekilde çalışıyor. Ben ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımızın bu şekilde yardım almasından da memnuniyet duyuyorum''
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7465.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Pet Ve Sunpet ‘Tarla Günleri’nde Çiftçinin
Yanında
OPET, Sunpet markasıyla birlikte New Holland Trakmak tarafından organize edilen Tarla
Günleri’ne katılıyor. Etkinlik kapsamında OPET Eğitim Uzmanları tarafından çiftçilere
ekonomik akaryakıt kullanımı hakkında seminer verilirken, çiftçilerin borcunu hasat zamanı
ödemesini sağlayan Verimli Kart’ın da tanıtımı yapılıyor.
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Türkiye’nin akaryakıt sektöründe müşteri memnuniyeti en yüksek markası OPET ve alt
markası Sunpet, New Holland Trakmak Tarla Günleri’nde düzenlediği etkinliklerle çiftçiye
destek olmaya devam ediyor.
Üçüncü etabı 14-15 Haziran tarihlerinde Kayseri’de düzenlenen etkinlik kapsamında OPET
stantında avantajlı alışveriş sağlayan OPET Kart dağıtımı gerçekleştirilirken aktivite alanı
içerisinde yer alan OPET Eğitim Otobüsü’nde katılımcılara ‘Akaryakıt Tüketiminde Dikkat
Edilmesi Gereken Noktalar’ başlıklı eğitim programından faydalanma imkanı sağlanıyor.

Tarla Günleri’nde ayrıca, çiftçilerin OPET ve Sunpet istasyonlarından yaptıkları akaryakıt
ödemesini 6 ay sonraya erteleyen ve faiz işletmeyen “Verimli Kart”ın tanıtımı yapılıyor.
OPET ve Sunpet’in Yapı Kredi Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiği “Verimli Kart”, çiftçilere
hasattan sonra ödeme olanağı tanıyor. Verimli Kart, akaryakıt sektöründeki faizsiz ve en uzun
süreyi sunan kampanya olması nedeniyle de ilgi topluyor.
Tarım sektöründe faaliyet gösteren nihai tüketici ile direk temas sağlanabilen en büyük
organizasyon olan Tarla Günleri’nde tarım arazileri üzerinde kurulan stantlarda gün boyunca
çeşitli yarışmalar, traktör ve tarım makinaları ile test sürüşleri ve aktiviteler gerçekleştiriliyor.
OPET ve Sunpet; Kayseri’den sonra, 21-22 Haziran Konya, 25-26 Haziran Eskişehir ve 30
Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde Çorlu’da devam edecek olan Tarla Günleri’nde de bir ay
boyunca çiftçinin yanında olacak.
OPET, akaryakıt dağıtım sektöründe, perakende satışlar, ticari ve endüstriyel satışlar,
depolama ve uluslararası ürün ticareti konularının yanı sıra iştirakleri ile madeni yağlar ve jet
yakıtı alanlarında faaliyet gösteriyor. Yeni ürün ve hizmetleri, hızla gelişen istasyon ağı ve
sosyal sorumluluk yaklaşımıyla hareket eden OPET sektörün büyük oyuncuları içindeki tek
yerli şirket. Türkiye’de akaryakıt dağıtım sektöründe yüzde 19’luk pazar payı ile 2’nci sırada
yer alan OPET’in SUNPET markası ile birlikte 1340 istasyonu bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7466.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Uluslararası Öğrenciler Sertifikalarını Aldı
Kayseri’de Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi sertifika
töreni Kayseri Şeker’in ev sahipliğinde yapıldı.
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Mart- Haziran aylarında gerçekleştirilen ve 12 Hafta boyunca devam eden Medeniyetin
Burçları Derneği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın ortaklığında
yapılan Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin sertifika töreni yapıldı.
Sertifika törenine Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici,
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ramazan Ertürk, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, İller Bankası Bölge
Müdürü Sönmez Ata, ERÜ Gn.Sekreter Yrd.Fikret Kara, Kredi Yurtlar Kurumu Bölge
Müdürü, İl Müftü Vekili, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, Eğitim Bir-sen
Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Doğu, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş, İnsan ve Medeniyet
Hareketi Başkanı Mehmet Yükselen, Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Kayseri
şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcıları ve
Kayseri’deki üniversitelerde eğitimlerini gören 33 farklı ülkeden öğrenciler katıldı.

Sertifika töreninde sunuculuğunu akademiye katılan öğrencilerden Çadlı Hasan ve Leman
Sülaymanlı Azeri yaptı.
Akay: ‘Eğitim hizmetlerini önemsiyoruz’
Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler
Akademisine kayıt yaptıran 125 öğrenciden 110’unun 12 hafta boyunca hafta sonlarında
Edebiyat, Geleneksel Türk-İslam Sanatları ve Küresel siyaset konularında gördükleri eğitim
sonu sertifika almayı hak kazanmış olduklarını belirtti.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da törende yapmış
olduğu konuşmada; “Kayseri şeker fabrikası 60 yıldır orta anadolu çiftçisine hizmet veren bir
sanayi kuruluşu olmasının gururunu son üç yılda daha üst düzeyde yaşarken, bir yıldan beri de
çalışanlarımızın ve çiftçilerimizin üniversite’de okuyan çocuklarına eğitim ve öğrenim
faaliyetlerine de katkı sağlanmaya başlanmıştır. Bu yönümüzle eğitim ve öğrenimin içerisinde
yer aldık ve önemsediğimiz bu yönümüzü geliştirmek istiyoruz.
Medeniyetin burçları derneği yöneticileri yurt dışından gelen siz değerli öğrencilerle ilgili bu
program organizasyonunu bize teklif edince hiç tereddüt etmeden karınca kararınca bir
katkımız olsun diye bu teklifi kabul ettik. Başbakanlık yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı ile birlikte yürütülen bu eğitim programında, ümit ediyorum ki ülkemizi,
kültürümüzü, geleneklerimizi öğrenme, Türk milletini tanıma imkanı buldunuz,
misafirperverliğimizi yakinen yaşadınız, ortak inanç, tarih ve kültürel mirasa sahip
olduğumuz soydaş ve akraba topluluklarımızın siz değerli temsilcilerini Ülkemizde,
Kayserimizde, Fabrikamızda görmek bizlere ayrı bir heyecan veriyor. Eğitiminize katkı
sağlayan çok değerli yöneticilere ve hocalara bu vesile ile teşekkürlerimi sunarken
inanıyorum ki birer gönül elçisi olarak döneceğiniz ülkelerinize ve halkınıza kalbi
bağlılıklarımızı, sevgilerimizi götürmenizi temenni ediyor sizlere başarılar diliyorum” dedi.
Vali Düzgün; ‘Bu tür organizasyonlar dünya barışına hizmet edecektir’
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise yapmış olduğu konuşmada; “Bugün Kayseri de güzel bir
etkinliğe daha ev sahipliği yapıyoruz dünyanın dört bir tarafından farklı ülkelerden farklı
milletlerden öğrencilerin Kayseri’de buluşuyor olması bence kayseri adına çok büyük bir
zenginlik Kayseri ye dışarıdan misafir gelen arkadaşlarımız konuklarımız, Kayseri’nin
sokaklarında sizleri gördükçe Afrika’dan Asya’dan gençleri gördükçe aslında kayserinin çok
zengin bir kent olduğunu kültürel çeşitliliğin yaşandığı bir kent olduğunu bir büyük şehir
olduğunu da bu vesileyle bizlere bir kez daha ifade ediyorlar aynı güneşin altında ısınan yer
yüzünde aynı bulutların altında ıslanan bütün milletlerin aslında bütün insanların ortak
özellikleri insan olmalarıdır ama zaman zaman insanlar arasında ülkeler milletler arasında
bazı farklılıklardan dolayı tatsızlıkların kavgaların savaşların yaşandığını malesef görüyor ve
izliyoruz bugünlerde başlayan Irak’daki üzücü hadiseleri de ibretle takip ediyoruz aynı
ülkenin aynı milletin insanlarının bile birbirlerini hunharca katlettiğini görüyoruz halbuki
burada birazdan platformda göreceğiz ki Rusya dan Azerbeycan’dan Afganistan’dan
Kırgısiztan’dan Gürcistan’dan birçok gencimiz burada yıllarını beraber geçirdiler birbirlerini
tanıdıkça dünya insanları ben birbirlerine düşman olacaklarına inanmıyorum bu tür
etkinlilerinde organizasyonlarında ben dünya barışına çok önemli derecede hizmet edeceğini
düşünüyorum” dedi.Konuşmalar sonunda öğrencilere sertifikaları Vali Orhan Düzgün ve
Protokol tarafından takdim edildi.Protokol konuşmalarının ardından Afganistanlı Beşir Ahmet
Haydari İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı’nı büyük bir heyecanla okuyan Haydari,
katılımcılardan büyük alkış aldı. Tanzanyalı Hasan Süleyman Swahili de kendi dilinden
Türkçeye çevirdiği şiiri hem yerel dil de hem de Türkçe okudu.
Program daha sonra şöyle devam etti; “Kazakistanlı Bexultan Bagytzhan şiir okudu. Ahıska
Türklerinden Feride İskender Ayrılık Türküsünü seslendirdi. Afganistanlı Toi Muhammed
Farsça şiir okudu. Naveed İqbal Urduca şiir okudu. Kıta Temsilcileri Türkiye ve Akademi ile
ilgili Kısa konuşmalar yaptı. Afrika – Çad’tan Timan Ahmat Djerou, Asya – Afganistan’dan

Abdul khabir Marzban, Rusya’dan Marina Gubina, Gürcistan’dan Sophıo Tskrıalashvılı ve
Ersem öğrenci temsilcisi Kerküklü Ahmed M.Jamel kısa birer konuşma gerçekleştirdiler.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7467.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Hasta Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı: 6 Yaralı
Kayseri’ye Adana’dan hasta getiren bir ambulansın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Edinilen
bilgiye göre Kocasinan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Adana’dan Emine Dursun Erol’u
getiren İ.S.T. yönetimindeki 01 BUN 27 plakalı ambulans,...
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Kayseri’ye Adana’dan hasta getiren bir ambulansın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Edinilen
bilgiye göre Kocasinan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Adana’dan Emine Dursun Erol’u
getiren İ.S.T. yönetimindeki 01 BUN 27 plakalı ambulans, 34 yaşındaki E.A.’nın kullandığı
38 PS 093 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 12 yaşındaki E.A., 5
yaşındaki Ö.A., 26 yaşındaki N.A. ile 20 yaşındaki S.Ç. ile ambulansta bulunan Emine
Dursun Erol yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.Kazada hurdaya dönen 38 PS
093 plakalı otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7468.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Aidat Açıklaması
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, üyelik aidatlarına
ilişkin açıklama bulundu.5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve
Borsalar Kanunu gereğince aidatların alındığını hatırlatan...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, üyelik aidatlarına
ilişkin açıklama bulundu.
5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince
aidatların alındığını hatırlatan Hiçyılmaz, “Üyelerimiz odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve
her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Yıllık aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında
iki eşit taksitte ödenmektedir” dedi.
Süresinde ödenmeyen kayıt ücretlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Hiçyılmaz, “Yıllık
aidat, munzam aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik
aidatına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük
gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir” diye konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, üyelik aidatlarına ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Üyelerimizin mağdur olmamaları için, son ödeme tarihi olan 30 Haziran 2014 Pazartesi günü
mesai bitimine kadar aidatlarını ödemeleri gerekmektedir.Odamız, üyelerimize kolaylık
sağlamak açısından kredi kartı ile taksitli ödeme ve www.kayserito.org.tr adresinden online
ödeme imkânı sağlamıştır. Üyelerimizin Odamıza olan aidat borçlarını bir an evvel
ödemelerinin, üyelerimizin menfaatlerine olacağına inanıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7469.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Sarızlı Sürücülere İş Sağlığı Ve Güvenliği
Semineri Verildi
Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası, Sarız-Kayseri arası yolcu
taşımacılığı yapan Sarız Kooperatifi üyelerine yönelik; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
eğitim semineri verildi.Düzenlenen eğitim seminerinde,...
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Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası, Sarız-Kayseri arası yolcu
taşımacılığı yapan Sarız Kooperatifi üyelerine yönelik; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
eğitim semineri verildi.
Düzenlenen eğitim seminerinde, Oda Başkanı Yavuz Ay, mesleği daha üst seviyelere
çıkartmak için değişen hinterland yasasına uyum sürecine birlik, beraberlik ve bir arada
çalışmanın güzellikleri taşımacılık esnafına anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7470.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Seyyah Gençler, Anadolu'yu Gezdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Seyyah Bizim İller' Projesi kapsamında Kayseri'den 10 bin
546 genç, Anadolu'nun çeşitli illerini gezti. Proje kapsamında 82 engelli genç de değişik illeri
tanıma fırsatı buldu.Konuyla ilgili Gençlik ve...
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Seyyah Bizim İller' Projesi kapsamında Kayseri'den 10 bin
546 genç, Anadolu'nun çeşitli illerini gezti. Proje kapsamında 82 engelli genç de değişik illeri
tanıma fırsatı buldu.
Konuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''14-17 ve 18-26 yaş
gruplarını kapsayan gençlerimizin yaşadıkları illerden ülkemizin farklı illerine seyahat
etmelerini, akranlarıyla tanışmalarını ve kaynaşmalarını, ülkemizin doğal ve tarihi
güzelliklerini tanımaları amacıyla yürütülmüştür. 14-26 yaş grubunda olup tek başına gezilere
katılmaları uygun olmayan engelli gençlerinde refakatçileri ile Seyyah Bizim İller Projesi
kapsamında gezilere katılmaları sağlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Proje Koordinasyon
Genel Müdürlüğü’nün Seyyah Bizim İller Hareketlilik Projesi kapsamında Kayseri Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak 10 bin 546 katılımcıyı gezilerimize gönderdik.
Seyyah Bizim İller Projesine 82 engelli genç ve 42 refakatçi de dahil edilerek projeden
faydalanmaları sağlandı. Ayrıca proje kapsamında 250 yabancı uyruklu gencin projeden
faydalanması sağlanmıştır'' denildi.
Proje kapsamında katılımcılara; Nevşehir, Konya, Gaziantep, Ankara, Mersin illeri ve Erciyes
Dağı'nın gezdirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
''Nevşehir ilinde; Avanos Köprüsü, Paşabağlar Peribacaları, Göreme Açık Hava Müzesi,
Uçhisar Kalesi ve Panorama gezdirildi. Gaziantep İlinde; Gaziantep Kalesi, Yaşam Müzesi,
Bakırcılar Çarşısı, Pişirici Mescidi, Savaş Müzesi, Kendirli Müzesi, Zeugma Mozaik Kenti,
Hayvanat Bahçesi, Şahinbey Vadisi gezdirildi. Ankara ilinde; Hacı Bayram Veli Türbesi ve
Tacettin Veli Dergahı ziyaret edildi. Eski TBMM, Gençlik Parkı, TBMM gezildi. Konya
ilinde, Hz.Şems-i Tebrizi Türbesi ve Hz. Mevlana Müzesi ziyaret edildi. Şehitlik Müzesi,
Karatay Medresesi, İnce Minerali Medresesi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları gezdirildi.
Mersin ilinde, Eshab-ı Kehf, Danyal Peygamber Makamı ve Bilali Habeşi Türbesi ziyaret
edildi. Baraj, Tarsus Şelalesi, Kırk Kaşık Bedesteni, Cennet-Cehennem Mağaraları ve Şehir
Merkezi gezdirildi.''
Proje kapsamında geziye katılan engelli gençleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Murat Eskici uğurladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7471.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Muhtardan Başarılı Öğrencilere Anlamlı
Hediye
Kayseri Sahabiye Mahallesi muhtarılğı başarılı öğrencilere kitap hediye etti. Karnelerini
yanına alarak muhtarlığı gelen öğrenciler istedikleri kitabı aldılar.Sahabiye Mahallesi’nin
muhtarı Alim Gerçel” Sahabiye Mahallesi muhtarlığı...
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Kayseri Sahabiye Mahallesi muhtarılğı başarılı öğrencilere kitap hediye etti. Karnelerini
yanına alarak muhtarlığı gelen öğrenciler istedikleri kitabı aldılar.
Sahabiye Mahallesi’nin muhtarı Alim Gerçel” Sahabiye Mahallesi muhtarlığı olarak başarılı
olan öğrencilere kitap hediye diyoruz. 30 karnedir devam eden bu kitaplarımız milli
kültürümüze hizmet, çocukları okumaya sevgi aşılamak için yapılmaktadır" dedi. Gerçel,
"Ayrıca muhtarlığımızız faaliyeti olarak gençleri spor yapmaya, dini bilgileri edinmeye,
kütüphane alışkanlıkları kazandırmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Faaliyetlerimiz
artarak devam edecek. Öğrencilerimizin başarılı olmasında emeği geçen okul müdürlerine,
öğretmenlere ve ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7472.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Turkcell 20. Yılını Kayseri’de Kutluyor
Turkcell 20. Yılını Kayseri’de kutluyor. Turkcell Kurumsal İletişim Yöneticisi Didem Üçer,
Turkcell’in kuruluşundan ve yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, "Kayseri’de 114 lise
mezunu 20 tane üniversite mezunu kardelenimiz var’’ dedi.Üçer,...
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Turkcell 20. Yılını Kayseri’de kutluyor. Turkcell Kurumsal İletişim Yöneticisi Didem Üçer,
Turkcell’in kuruluşundan ve yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, "Kayseri’de 114 lise
mezunu 20 tane üniversite mezunu kardelenimiz var’’ dedi.
Üçer, sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini belirterek, "Turkcell gönüllüleri bizim
Turkcell çalışanlarından oluşan bir gurup burada da gönüllülük esasına dayalı pek çok

arkadaşımız var 10 yılda 50 bin çocuğa dokunduk. Geçen sene Adana’da pamuk işçilerinin
çocuklarının okumasına yardım ettik. Kayseri’de de sosyal sorumluluk projelerimizden
yararlanan kadınlarımız var hem ekonomiye kadın gücü projesinde hem de kardelenlerde
ekonomiye kadın gücünde 806 bin mikro girişimci kadınımız var. Bugüne kadar 2 milyon 764
bin lira kredi kullandılar iş kurdular işlerini büyüttüler ailelerine ve Türkiye ekonomisine
katkıda bulunuyorlar. Kayseri’de 114 lise mezunu 20 tane üniversite mezunu kardelenimiz
var. Halen 56 lise 5 üniversiteli kardelenimiz burslarıyla birlikte eğitimlerini sürdürüyorlar’’
diye konuştu.
Turkcell’in 20.yıl kutlamaları Kayseri’de 1 hafta boyunca devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7473.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Tanımayanlar İçin İşte Çatı Adayı
10 Ağustos 2014, Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket
Partisi çatı adayı olarak açıkladığı Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir? Merak edenler ve
tanımayanlar için işte İhsanoğlu özgeçmişi.
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1943 yılında Kahire'de doğdu. Babası Yozgatlı müdderris İhsan Efendi, annesi Rodoslu bir
Türk ailesinin kızı olan Seniye Hanım’dır.İhsan Efendi, eğitim için 1924’te geldiği Mısır’a
yerleşmiş ve 1951’de Ayn Şems Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı
Kürsüsü’nü kurmuştu.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Mısır’da Hıdiviye Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ayn Şems
Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü. Öğrenciliği sırasında Kahire Milli
Kütüphanesi’nde Türkçe yazma ve basma kitapların kataloglamasında çalıştı. 1966’da Fen
Fakültesi’nden mezun oldu ve El-Ezher Üniversitesi'nde akademik hayata başladı. Yüksek
lisansı sırasında El Ezher Üniversitesi’nde asistanlık ve Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okutmanlığı yaptı. Bilim tarihi çalışmalarının yanısıra
Hamid, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Nazım Hikmet gibi şairlerin
eserlerini Arapça’ya çevirerek Türk kültürünü Araplar’a tanıtmaya çalıştı; Türk yazarlarından
hikâyeler içeren bir antoloji hazırladı (1970).
1970 yılında Türkiye’e geldi ve Ankara Üniversitesi’nde göreve başladı. 1972’de eczacı
Füsun Bilgiç ile evlendi, üç çocuk sahibi oldu. 1974'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde
doktorasını tamamladıktan sonra, İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde doktora-sonrası
çalışmalar yaptı.
1980 yılında İslam İşbirliği Örgütü'nün tavsiyesi ile İstanbul’da kurulan İslâm Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin başkanlığına getirildi. Bu görevi 25 yıl sürdürdü.
IRCIA bünyesinde Türk ve İslam kültürü konusunda büyük bir ihtisas kütüphanesi ve arşivi
kurulmasına öncülük etti.

1984'te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne girerek profesör oldu. Bu üniversitede Bilim
Tarihi Anabilim Dalı’nı kurdu. Üniversite ve IRCICA’daki görevlerinin yanısıra Türk Bilim
Tarihi Kurumu'nun başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Müze ve Dokümantasyon
Merkezi müdürlüğü görevlerinde bulundu.
İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreterliği
İhsanoğlu, 14-16 Haziran 2004’te İstanbul’da düzenlenen İslam Konferansı Örgütü (sonradan
İslam İşbirliği Teşkilatı adını almıştır) 31. Dışişleri Bakanları Toplantısında, Genel
Sekreterlik için Türkiye’nin adayı olarak gösterildi. Malezya ve Bangladeş ile genel
sekreterlik için yarışan İhsanoğlu, 5 Haziran 2004′te Genel Sekreterliğine seçildi. Örgütün
seçimle gelen ilk genel sekreteri ve ilk Türk genel sekreteri oldu; görevi 1 Ocak 2005’te
devraldı. Görev süresi, 18-20 Haziran 2008 tarihlerinde Kampala’da düzenlenen 35. Dışişleri
Bakanları Konseyi’nde 5 yıllık bir süre için uzatıldı.
İhsanoğlu, genel sekreterlik görevini Cidde'de düzenlenen törenle 30 Aralık 2013′te Suudi
Arabistanlı İyad Medeni’ye devretti.
UNESCO ve Harvard Üniversitesi'ndeki görevlerinin yanı sıra millî ve uluslararası birçok
bilim kurumunun üyesi olan İhsanoğlu, bilim ve eğitim tarihine katkı ve hizmetlerinden
dolayı birçok ödül aldı. Türkiye Devlet Üstün Hizmet Madalyası (2000), Ürdün Birinci
Derece İstiklal Madalyası, İKÖ Şeref ve Liyakat Sertifikası ile Mısır Cumhuriyeti Liyakat
Nişanı ile ödüllendirildi.
2008’de Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi tarafından Koyre Madalyasına layık bulundu[8].
2009 yılında Mısır Cumhuriyeti Sanat ve Kültür Nişanını, Malezya'da en üst sivil unvan olan
Tansri unvanını ve 2010 yılında "İslamofobiye karşı verdiği mücadele ve Keşmir
konusundaki çabaları" nedeniyle Pakistan'da en yüksek unvan olan Hilal-i Pakistan unvanını
aldı. 22 Kasım 2013'de KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından gerek Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin İİT'deki durumunun yüceltilmesi, gerekse İİT üyeleriyle ilişkilerinin
geliştirilmesi konusunda verdiğini hizmetler nedeniyle kendisine KKTC Devlet Nişanı verildi.
İhsanoğlu, şimdiye kadar bu nişana layık görülen ilk ve tek kişidir.
İhsanoğlu Altın Madalyası
Üyesi olduğu ve 2001-2005 arasında başkanlığını yaptığı Uluslararası Bilim Tarihi ve
Felsefesi Kurumu (ICHSTM), 2007 yılı sonunda aldığı bir kararla, dört yılda bir bilim tarihi
ve felsefesi alanlarında yapılacak doktora tezleri arasında yapılacak değerlendirme sonucu
seçilen bir eseri bir “Uluslararası İhsanoğlu Altın Madalyası” adı altında ödüllendirmeye karar
vermiştir.
Madalya, 2009 yılında Budapeşte’de 23. Uluslararası Bilim Tarihi ve Teknoloji Kongresi
sonunda Astronomi Tarihi tezi nedeniyle Dr. Jose Bellver Martinez’e; 2013 yılında
İngiltere’nin Manchester kentinde 24. Uluslararası Bilim Tarihi ve Teknoloji Kongresi
sonunda düzenlenen törenle İslam bilimi tarihinde astronomi üzerine yaptığı çalışma
nedeniyle Marc Oliveras Busquets’a takdim edildi.
Milletlerarası Dokuzuncu Hat Yarışması
İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından 1986'dan bu yana her
yıl farklı bir hat üstadın adına düzenlenen Milletlerarası Hat Yarışması'nın dokuzuncusu, hat
sanatını canlandırma ve geliştirme yönünde sağladığı kalıcı üstün katkıları nedeniyle
Ekmeleddin İhsanoğlu adına düzenlenmiştir
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7474.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Dükkanı Kilitledi, Kendini Astı
Kayseri'de bir kişi akşam saatlerinde dükkanı kilitledikten sonra kendini asarak intihar
etti.Edinilen bilgiye göre Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda güvenlik kameraları işi
ile uraşan 25 yaşındaki M.K.'nın bunalıma girdiği ileri...
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Kayseri'de bir kişi akşam saatlerinde dükkanı kilitledikten sonra kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda güvenlik kameraları işi ile
uraşan 25 yaşındaki M.K.'nın bunalıma girdiği ileri sürüldü. Bunalıma giren M.K.'nın dün
akşam dükkanı kilitlediği ve kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.
Ailesinin haber alamaması üzerine haber verilmesi sonrasında dükkana giden polis ekipleri,
M.K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından M.K.'nın cesedi Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7475.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Aman Dikkat! Vurguncular İş Başında
Uzmanlar Bankaların vurgununa karşı vatandaşı uyanık olmaları yönünde uyarıyor. Gecikme
faizi, kart aidatı gibi bir çok konuda vatandaştan ücret kesen bankalar, şimdide kredi taksitini
erken yatıranlardan ceza niteliğinde paralar kesiyorlar.

19 Haziran 2014 Perşembe 12:02

Bankaların tüketiciyi bezdiren uygulamaları son bulmuyor. Yargı kararlarına rağmen pek çok
kalemde haksız ücret alan bankaların, para kazanma yolları bitmiyor. Son olarak bankalar,
kredi taksitini erken ödeyen vatandaştan, cezalandırır gibi para kesmeye başladı. Vatandaş
kredi taksitini, 1 gün dahi erken ödediğinde hesabından erken ödeme parası alınıyor.
Uzmanlar vatandaşlara çağrıda bulunarak bankaların aldıkları haksız ücretlerle ilgili bütün
kaymakamlıklarda bulunantüketici hakem heyetlerine başvurulmasını öneriyor.

Mahkemelerin ve Yargıtay'ın hukuksuz bulduğu bu ücretler, hakem heyetleri tarafından
vatandaşlara geri iade ettiriliyor. Bunun için belgelerle birlikte başvurmak yeterli oluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7476.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Durak: "süleyman Hurma’nın İstifa Etmesine
Göz Yummak Futbola İhanet Olur"
Kayserispor’un takım kaptanı Abdullah Durak, Kayserispor Genel Menajeri Süleyman
Hurma’nın istifası konusunda, “Kayserispor için yaptığı onca hizmetten sonra istifa etmesine
göz yummak futbola ihanet olur” dedi.Kayserispor’un kaptanı...
17 Haziran 2014 Salı 12:02
Kayserispor’un takım kaptanı Abdullah Durak, Kayserispor Genel Menajeri Süleyman
Hurma’nın istifası konusunda, “Kayserispor için yaptığı onca hizmetten sonra istifa etmesine
göz yummak futbola ihanet olur” dedi.
Kayserispor’un kaptanı Abdullah Durak İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türk futbolunu
ileriye taşıyabilecek sayılı insanlardan olduğunu düşündüğüm Süleyman Hurma’nın, Türkiye
ve özellikle Kayserispor için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendim ve
takım arkadaşlarım adına Süleyman Hurma’nın takımda kalmasını istiyorum. Kayserispor
düştüğü durumdan çıkacak güce fazlasıyla sahiptir ve eminim ki çok daha fazla güçlü
çıkacaktır. Ancak Kayseri şehrinin Süleyman Hurma’ya sahip çıkması gerekiyor. Kayserispor
için yaptığı onca hizmetten sonra istifa etmesine göz yummak futbola ihanet olur” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7477.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

11'inci Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden 8
Aylık Hamile Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri'de dün akşam saatlerinde 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 8 aylık hamile
kadının cenazesi toprağa verildi.Kayseri'de dün Talas Bahçelievler Mahallesi Armağan
Sokak'ta 11'inci katta bulunan evinin balkonunda halı çırpan...

17 Haziran 2014 Salı 13:53
Kayseri'de dün akşam saatlerinde 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 8 aylık hamile
kadının cenazesi toprağa verildi.
Kayseri'de dün Talas Bahçelievler Mahallesi Armağan Sokak'ta 11'inci katta bulunan evinin
balkonunda halı çırpan 8 aylık hamile Sibel K., dengesini kaybederek düşmüştü. Olay yerine
gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına

alınan Sibel K. ve karnındaki 8 aylık bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamamıştı.
Sibel K.'nin, eşi Kerem K. ile 10 ay önce evlenip ailesinin yaşadığı İzmir'den Kayseri'ye
taşındığı öğrenildi.
Sibel K., öğle namazını müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından
gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin tabutunun yanından ayrılmayan
Kerem K., gözyaşları içerisinde eşini son yolculuğuna uğurladı. Cenazeye CHP İl Başkanı
Mustafa Ayan, Sibel.K.'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sibel K.'nin cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7478.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Genç Öldü
Kayseri'de otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza,
Kayseri-Ankara karayolu Himmetdede kasabası mevkiinde meydana geldi. Plakası ve
şoförünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, karşıdan karşıya...

18 Haziran 2014 Çarşamba 09:09
Kayseri'de otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Ankara karayolu Himmetdede kasabası mevkiinde
meydana geldi. Plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, karşıdan karşıya
geçmeye çalışan Ö.T.'ye (18) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık
ekipleri Ö.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ö.T.'nin cesedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaçan
otomobili bulmak için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7479.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri'de 320 Milyon 953 Bin Tl Kurumlar
Vergisi Tahakkuk Ettirildi
Kayseri'de, 2013 yılı vergilendirme dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak
Nisan 2014 ayında 8 bin 494 mükellef tarafından Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
verildi ve bu mükelleflere toplam 320 milyon 953 bin 901 TL Kurumlar...

17 Haziran 2014 Salı 12:08

Kayseri'de, 2013 yılı vergilendirme dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak
Nisan 2014 ayında 8 bin 494 mükellef tarafından Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
verildi ve bu mükelleflere toplam 320 milyon 953 bin 901 TL Kurumlar Vergisi tahakkuk
ettirildi.
Kayseri Vergi Dairesi'nden yapılan açıklamada, ''Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 1
milyar 755 milyon 028 bin 644 TL matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 320 milyon
953 bin 901 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir'' denildi.
Yapılan açıklamaya göre ilk üç sırayı, 28 milyon 840 bin 988 TL ile Kayseri ve Civarı
Elektrik T.A.Ş., 19 milyon 710 bin 586 TL ile Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. ve 14 milyon
769 bin 960 TL ile de Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnş. San. Tic. A.Ş. paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7480.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kore Gazisi Mehmet Pahsa Vefat Etti
Kore Gazisi Mehmet Pahsa, 82 yaşında vefat etti.Kayseri Muharip Gaziler Derneği Başkanı
Osman Balcı, uzun süredir Alzaimer hastası olan Mehmet Pahsa'nın dün gece saatlerinde
vefat ettiğini bildirdi. Balcı, Kore'ye 4. kafilede giden Mehmet Pahsa...

19 Haziran 2014 Perşembe 09:20
Kore Gazisi Mehmet Pahsa, 82 yaşında vefat etti.
Kayseri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, uzun süredir Alzaimer hastası olan
Mehmet Pahsa'nın dün gece saatlerinde vefat ettiğini bildirdi. Balcı, Kore'ye 4. kafilede giden
Mehmet Pahsa için Hunat Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacağını ve
Asri mezarlık'ta toprağa verileceğini kaydetti.
Mehmet Pahsa'nın vefatıyla Kayseri'deki Kore Gazisi sayısı da 42'ye düştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7481.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Hileli Mala, Ağır Ceza
Ticaret İl Müdür Vekili Alaattin Fırat, yeni yürürlüğe giren Garanti Belgesi ve Satış Sonrası
Hizmetler Yönetmelikleri hakkında uyarılarda bulundu.Fırat, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, ''Bakanlığımız tarafından 6102 Sayılı...
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Ticaret İl Müdür Vekili Alaattin Fırat, yeni yürürlüğe giren Garanti Belgesi ve Satış Sonrası
Hizmetler Yönetmelikleri hakkında uyarılarda bulundu.Fırat, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, ''Bakanlığımız tarafından 6102 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak Garanti Belgesi Yönetmeliği ve Satış Sonrası

Hizmetler Yönetmeliği hazırlanmış olup 13 Haziran 2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Garanti Belgesi Yönetmeliği ile
garanti belgesi ile satılmak zorunda olan mallar belirlenmiş ve garanti belgesine ilişkin usul
ve esasları düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte; garanti belgesi düzenleme zorunluluğu, garanti
süresi, garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler, ücretsiz onarım isteme hakkı, tüketicinin
diğer hakları, değiştirilen malın garantisi ve kullanım hatası ile ilgili hükümler yer almaktadır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Garanti Belgesiyle ilgili 56.
Maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında
piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye satış yapılan her bir mal için iki yüz Türk Lirası
idari para cezası uygulanacaktır'' dedi.Açıklamasında, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ile
ilgili bilgilerde veren Fırat, şunları kaydetti:''Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ile malların
kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik, üretici veya ithalatçıların satış sonrası
montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan mallar
ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları
tarafından yürütülen hizmetleri kapsamaktadır. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ile yetkili
servis istasyonlarının kuruluşu, başvuru ve izin, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi
geçerlilik süresi ve diğer işlemler, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin iptali, yetkili
servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı, servis istasyonlarının sorumlulukları, servis
istasyonlarınca düzenlenecek belgeler, yedek parça ve fiyat listesi, değiştirilen parçanın
iadesi, üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu, muafiyet ve bilgi ve belgelerin saklanması
hakkında hükümler yer almaktadır.6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
Satış Sonrası Hizmetler ile ilgili 58. Maddesine aykırı davranan üretici ve ithalatçılar
hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda yüz bin Türk
Lirası; kurulmayan her bir servis istasyonu için on bin Türk Lirası; servis istasyonlarında
tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin Türk Lirası
idari para cezası uygulanacaktır.İthalatçılarımızın, üreticilerimizin ve satıcılarımızın mağdur
olmamaları için 6502 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uymaları hususunda
azami özen göstermeleri hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7482.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Trafik Lambasına
Şemsiyeli Koruma

Yuva

Yapan

Kumruya

Kayseri'de, trafik lambasına yuva yapan kumruyu bir vatandaş yaz sıcağından korumak için
direğe şemsiye bağladı.Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan trafik lambasına yuva
yapan kumru vatandaşların dikkatini çekti. Yaklaşık bir haftadır...

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7483.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kışlada Kürtçe Marşa Tahkikat
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri 1. Dağ Komando Tugayı'nda 'Kürtçe marş eşliğinde
halay çekilmesi' olayıyla ilgili olarak hem askeri hem de idari tahkikat başlatıldığını
bildirdi.Vali Orhan Düzgün, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri 1. Dağ Komando Tugayı'nda 'Kürtçe marş eşliğinde
halay çekilmesi' olayıyla ilgili olarak hem askeri hem de idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Vali Orhan Düzgün, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Acemiliklerini
tamamlayan erlerin, dağıtımları öncesinde serbest saatlerinde Kürtçe şarkı ve türküler
eşliğinde halay çektiklerini gösteren videolar, sosyal medyaya yansıdı. Konuyla ilgili Tugay
Komutanlığımız kendi içerisinde askeri idari tahkikat başlattı. Ayrıca marşların içerisindeki
sözlerle, ifadelerle ilgili herhangi bir suç unsuru olup olmadığı konusunda da gerekli inceleme
yapılmak üzere dün sabah Kayseri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. O
bakımdan herhangi bir cezai işlemle ilgili olarak suç unsuru olup olmadığına adli tahkikat
sonucu karar verilecek'' dedi.
Tugay Komutanlığı içerisinde idari tahkikat başlatıldığını, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının
da cezai açıdan adli tahkikat başlattığını tekrarlayan Vali Düzgün, ''Her iki tahkikat da
başlatıldı. Hem idari hem de adli tahkikat. Oradaki askerler, Kayseri'deki acemiliklerini
tamamlayıp dağıtımı yapılan erler'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7484.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Bir Annenin Feryadı
Kayseri'de acılı bir anne 'lösemi' teşhisi konulan 4 yaşındaki kızı Elif'in her gün gözünün
önünde eridiğini belirterek, ''Ne olur bize ve kızıma bir el uzatın. Kızım her geçen gün eriyip
gidiyor. Ben de onunla birlikte eriyorum''...
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Kayseri'de acılı bir anne 'lösemi' teşhisi konulan 4 yaşındaki kızı Elif'in her gün gözünün
önünde eridiğini belirterek, ''Ne olur bize ve kızıma bir el uzatın. Kızım her geçen gün eriyip
gidiyor. Ben de onunla birlikte eriyorum'' dedi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Sevda Güler, 4 yaşındaki
kızı Elif'e 1 yıl önce Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde lösemi teşhisi
konulduğunu, kendisinden alınan iliğin kızına nakledildiğini ancak hastalığın tekrarladığını
ifade ederek, ''Benim 4 çocuğum var. Elif ve ikizi Sude en küçük çocuklarım. Kızımın
rahatsızlığını fark ettik ve doktora gittik. Yapılan testler sonucu kızımın lösemi olduğu
söylendi. Benden alınan ilik kızıma nakledildi ancak bir süre sonra hastalık tekrarladı.
Kızımın hastalığını öğrendikten sonra bugüne kadar çalmadığım kapı kalmadı ama kızımın
hastalığına bir çare bulamadım. Tıp Fakültesi'nde kızımın tedavisi sürüyordu ama oradan da
bir süre sonra, 'Yapacak bir şey yok' diyerek çıkarıldık. Şimdi evimizde çaresiz bekliyoruz.
Kızım günden güne kötüye gidiyor, gözümüzün önünde eriyor. Kızım son zamanlarda
ağızdan da beslenemiyor. Karnına bir hortum koydular, oradan besliyoruz. Ayakta durmakta,
oturmakta zorlanıyor, sürekli halsiz bir vaziyette, ağrılar içinde kıvranıyor. Ne olur bize bir
yardımcı olun. Elif'ime de bir el uzatın, derdimize bir çare bulun'' diye konuştu.
Lösemi hastası Elif'in ikizi Sude'nin sağlığının şu anda gayet iyi olduğunu ancak ileride onda
da lösemi gelişebileceğini belirten acılı anne Sevda Güler, ''Ben kızımın sağlığına
kavuşmasını ve ikizi Sude ile arkadaşlarıyla koşup oynamasını istiyorum. Hep bunu hayal
ediyorum ama şu anda Elif'im neredeyse yatağa mahkum. Tek sosyal yaşantısı, çocuk
arabasına koyup gezdirmek. Sabah arabaya koyuyoruz, akşama kadar arabada oturuyor,
havalar iyi olunca dışarı çıkarıp gezdiriyoruz. Ne olur bize bir el uzatılsın. Kızım gözümüzün
önünde eriyip gidiyor. Ben de onunla beraber her gün ölüyorum'' ifadelerini kullandı.
Elif'in ikizi Sude de, ''Ne olur bize yardım edin. Kardeşim yürüyemiyor. Onun iyi olmasını
istiyorum. Benimle oynamasını istiyorum'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7485.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Büyükşehir'de Stratejik Plan Semineri
Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personele yönelik olarak 'Stratejik plan ve performans
programı hazırlama' semineri verildi. Seminere ilçe belediyelerinde görev yapan ilgili
personel de katıldı.Meclis Salonu'nda gerçekleşen seminerde...
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Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personele yönelik olarak 'Stratejik plan ve performans
programı hazırlama' semineri verildi. Seminere ilçe belediyelerinde görev yapan ilgili
personel de katıldı.

Meclis Salonu'nda gerçekleşen seminerde konuyla ilgili bilgiler veren ERÜ öğretim
üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, öncelikle stratejik planın önemi üzerinde durdu ve
bu planın amaca ulaşmakta yol haritası olduğuna vurgu yaptı.
Slayt eşliğinde gerçekleştirdiği sunumda örneklerden yola çıkarak konu hakkında ayrıntılı
bilgiler sunan Doç. Dr. İlkay, stratejik plan hazırlanırken gerçekçi olunması ve mutlak surette
üst yöneticilerin de bu planın hazırlanma sürecinde yer almaları gerektiğini söyledi.
Seminerde ayrıca performans göstergeleri ve bu göstergeyi oluşturan kriterler üzerinde duran
Doç. Dr. İlkay, raflarda bekleyen değil uygulanabilir stratejik planlar yapılması gerektiğine
dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7486.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri'de Hayırsever Bitmiyor
Hayırsever Halit ve Osman Çataloğlu kardeşler, babaları Mustafa Çataloğlu adına Melikgazi
ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 24 derslikli bir ortaokul yaptıracak.Hayırsever kardeşlerin
yaptıracakları ortaokul için hazırlanan protokol, Kayseri...
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Hayırsever Halit ve Osman Çataloğlu kardeşler, babaları Mustafa Çataloğlu adına Melikgazi
ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 24 derslikli bir ortaokul yaptıracak.
Hayırsever kardeşlerin yaptıracakları ortaokul için hazırlanan protokol, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve hayırsever Halit ve Osman Çataloğlu
tarafından törenle imzalandı. Valilik makamındaki protokol imza töreninde konuşan Vali
Düzgün, ''Bugün yine Kayserili hayırseverliğinin güzel bir örneği için buradayız. Hayırsever
işadamı kardeşler Halit ve Osman Çataloğlu kardeşler, babalarının adına Melikgazi ilçemiz
Esentepe Mahallesi'nde 24 derslikli bir ortaokul yaptıracaklar. Bu hayırlı işlerinden dolayı çok
teşekkür ediyorum. Yaptıracakları bu okulda öğrenciler eğitim gördüğü sürece hayır defterleri
kapanmayacaktır. Ben tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Okulun arsasıyla ilgili
işlemler tamamlandı. İnşallah en kısa sürede yapımı tamamlanıp eğitim ve öğretime açılacak''
dedi.
Vali Orhan Düzgün'ün konuşmasının ardından, okul yapımıyla ilgili protokol, hayırsever
Halit ve Osman Çataloğlu kardeşler, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve Vali Orhan
Düzgün tarafından imzalandı.
Osman Çataloğlu, protokolü imzalarken, babalarının hayattayken 5 derslikli bir okul
yaptırmayı hayal ettiğini, ancak onun bunu gerçekleştiremediğini ifade ederek, ''Babamızın bu
okul yaptırma hayalini gerçekleştirmek, bize nasip oldu. Ancak biz 5 derslikli değil, 24
derslikli bir okul yaptıracağız'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7487.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Mert Nobre:'' süper lig için çalışacağım''
Kayserisporlu futbolcu Mert Nobre, takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara, kulübün resmi
internet sitesinden yaptığı açıklama ile cevap verdi.Mert Nobre, Kayserispor'un resmi internet
sitesinden yaptığı açıklamasında, "Şunu açığa...
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Kayserisporlu futbolcu Mert Nobre, takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara, kulübün resmi
internet sitesinden yaptığı açıklama ile cevap verdi.
Mert Nobre, Kayserispor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamasında, "Şunu açığa
kavuşturmak istiyorum ki; hiçbir takımla bir anlaşma yapmadım; çünkü Kayserispor’la
sözleşmem var ve Kayserispor’u süper lige yeniden çıkarmak için elimden gelenin en iyisini
yapacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7488.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Özgür Kâbe Atlar Üç Mescid İçin Koşturulur

Mustafa Doğu
19 Haziran 2014, 15:43

Yeryüzünde Allah’ın ekin bitmez bir vadi diye isimlendirdiği İbrahim’in (as) İsmail (as)
soyundan gelen ve Hz. Muhammed’e (sav) indirilen son dinin/vahyin merkezi olacak ve
Ümmü'l-Kura (şehirlerin anası) unvanı ile taçlandırılacak Mekke’de imar emrini verdiği ve
“beytim/evim” dediği mekânın adıdır Kâbe. "Beytü'l-Haram" ve "Beytü'l-Atik"
isimlendirmeleri Sahibi tarafından yapılmış kıyam, güvenlik ve özgürlük yeridir. Tevhidin
merkezi, namazın kıblegahı, sükûn duyulan mülkün adıdır. Rükû, secde, tavaf ve say
makamıdır. Sahibinin cömertliğinin oluk oluk aktığı ve misafir olanların büyük bir huzur
duyduğu mekânın adıdır. Yanına Hacer’ini ve İsmail’ini alan Tevhidin sembolü, put kıran
İbrahim’in (as) hiçbir kavmin ve toplumunun yaşamadığı ıssız/sesiz, bir o kadar ürkütücü,
etrafı dağlarla kuşatılmış bir vadi de konaklaması ve orada dünyanın gelmiş geçmiş en sade
ve aynı zamanda en görkemli/ihtişamlı binasının yapılması emrinin yerine getirilmesi için
Kudüs’ten yola çıkışının hikâyesidir beytin imarı. Kendisine verilen emri yerine getirdikten
sonra kimsesizlerin Kimsesi olan Allah’a emanet bırakılan Hacer ve İsmail’in teslimiyet

öyküsünün yaşandığı coğrafyanın adıdır. Kıyamete kadar akacak ve tadına doyulamayan,
içtikçe içilen zemzem’in var olduğu sahranın adıdır. Bütün şirk unsurlarının reddedildiği,
tertemiz ve fıtrat kodlarının hâkim olduğu Hanifliğin merkezidir. Adam olmanın,
adanmışlığın, hasbiliğin toprağa tohum olarak ekilip Miladi 609 da meyveye durduğu ve 622
de tümden özgürleşip Tevhid erlerini bağrına bastığı evin adıdır Kâbe.
Kâbe; Mekke müşrikleri içinde son derece kutsal bir ev idi. Onu elde ettikleri tüm
kazanımlarından daha fazla korumaya ve beyti ziyaret için gelenlere yedirme/içirme/barınma
başta olmak üzere rahatlarını sağlatacak her türlü hizmeti sunmaya azami dikkat ederek bunu
bir şeref payesi edinmişlerdi. Fil vakası; Habeşistan’ın Sana valisi Ebrehe’nin Kâbe sayesinde
oluşmuş Mekke kazanımlarını kendi ülke/şehrine kanalize etmek için yaptırmış olduğu son
derece şaşalı mabedinin kimse tarafından ilgi görmemesi neticesinde kutsal beyti yıkmak için
çıkardığı ve fillerle desteklediği ordunun beytin sahibi tarafından perişan edilmesi hadisesine
verilen addır. Bu olay Mekke toplumu nezdinde Kâbe’yi daha da kutsallaştırmıştır. Hz.
Peygamber’in risalet öncesi dönemine ait “Kâbe hakemliği” hadisesi de yine Mekke
toplumunun bu beyte ve onunla oluşan tüm hizmet/katkılara bakış açılarını göstermesi
açısından önemli hadiselerdendir. Bütün bunlar kadar önemli olan bir hadise de Kâbe’nin
yeniden tadilatını gündeme geldiği dönemde Velid b.Muğire’nin Mekke halkına yaptığı
çağrıdır; "Ey Kureyş topluluğu! Beyt'in onarımı için herkes imkânı dâhilinde bağışta
bulunsun. Fakat bağışlar faiz, kumar, fuhuş ve zorbalıkla elde edilen gelirlerden olmasın. Bu
tür kazançlar Beyt'in onarım masrafına bulaştırılmasın. Bağışlarınızı hanımlarınızın
mehirlerinden ve babalarınızdan kalan miraslardan yapın. Çünkü sizin kazançlarınız
şaibelidir."
Allah Resulü risalet öncesi Tevhidin merkezi olan Kâbe’nin Müşrik Araplar tarafından adeta
putperestliğin merkezi haline dönüştürülüşünün acısını, tefekkür merkezi haline getirdiği Hıra
mağarasında düşünmekte, hem Beyt’in hem de toplumun kurtuluş arayışlarını
sürdürmekteydi. O vahiy sonrası şekillenecek İmanın ne olduğunu, Kitabın ne olduğunu
bilmiyordu. Tertemiz kalmış zihin ve yaşam dünyasında toplumun ahlaki çöküşünün temel
nedeni olarak sapkın inançları olduğunu düşünüyor ve bir çıkış arıyordu kendisi gibi temiz
kalmış çok az sayıda ki Haniflerle beraber. Çırılçıplak Kâbe tavafı yapan, namaz ve duaları
birer ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibaret sayan, Allah’ın beytini kendisine ortak koştukları
nesnelerin sembolleşmiş putları ile doldurup adeta bir rant kapısı haline dönüştüren erdem ve
ahlak yoksunu bu insanların durumu, bu güzel insan başta olmak üzere İbrahim’i/İsmail’i
gelenekten tevarüs ederek elde ettikleri çok az kazanımla hakikat arayıcılarını çok ama çok
üzüyordu. Netice de beklenen nur doğmuş ve beklenen vahiy gelmişti. Kırk yaşına kadar
çekilen kaygılar Yüce Yaratıcı tarafından en güzel görev ile görevlendirilerek tüm insanlığın
yeniden doğuşunu ve kurtuluşunu sağlayacak bir ışığa dönüşüyordu. Önce zihinlerde ki putlar
temizlenmeliydi. Fiziki putlar nasıl olsa temizlenirdi. O Putları kıran İbrahim’in torunu idi.
Çağının panteonunda ki fiziki putları kırıp en büyüğünü bırakmak suretiyle baltayı onun
boynuna asmış “diğerlerini de bu kırmıştır” sözüne karşılık, başta babası Azer olmak üzere
bunun mümkün olamayacağını haykıranlara “kendisine bile fayda/zarar olmayan varlıklar
nasıl İlah’ınız olabilir” diyerek zihinlerdeki putlara atıfta bulunmuştu. Allah Resulü de
zihinlerde gerçekleştirdiği değişimi ve dönüşümü Mekke’nin fethiyle Kâbe’de ve diğer
yerlerde oluşan fiziki putları devirerek misyonunu tamamlamıştır. Kâbe müminler için bir
kıyam, özgürlük, toplanma ve güven yeri kılınmıştır.
Geçen haftalarda bir Umre seyahatimiz olmuştu. Arafat, Müzdelife, Mina ve Cemerât (Şeytan
taşlama) yerlerini geziyorduk. Kalabalık bir gruptuk ve içimizde kutsal toprakları ilk defa
ziyarete gelen insan sayısı fazlaydı. Dolayısıyla ilk defa Kâbe ile tanışmanın/kucaklaşmanın
Allah Resulünün ve ashabının gezdiği topraklarda geziyor ve oraların havasını teneffüs ediyor
olmanın verdiği heyecanın yüzlere yansıyan coşku/mutluluğu çok yüksekti. Burada
kafilemizde bulunan ağabeyimiz grubun daha yüksek bilinç algısı oluşmasına katkı

sağlayacak ve ümmet şuurunu perçinleyecek konuşma yapıyor, toplulukta pür dikkat
dinliyordu. Konuşmasını “Allah bize en kısa zamanda özgür Mescidi Aksa da da hep birlikte
buluşmayı ve namaz kılmayı nasip eder İnşallah, özgür Mescidi Haram ve Mescidi Nebi’de
olduğu gibi” bir temenni ile bitirdi. Ben, onbeş kişinin bir araya geldiğinde Kâbe’de ve Otelde
dahi olsa toplantı yapma ve sohbet etmemizin özel izne tabi olduğunu duyduğumun da etkisi
ile Mescidi Haram ve Mescidi Nebi’nin özgürlükleri zihnime takıldı, beynimi kemirdi. Akşam
otele döndüğümüzde de sözün sahibine “iyi takiyye yaptın, Kâbe özgür olsaydı zaten Mescidi
Aksa esir olamazdı, dünya bu zillete ve zulme maruz kalamazdı” dedim.
Hicaz/Harem bölgesi zalim Suudi yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir. Katolik
dünyanın Vatikan’ı kadar dahi özgür bırakılamayan bu bölge ve insanları esaret altındadır.
Kâbe özgür olsaydı; Suriye, Arakan, Mısır, Afganistan, Irak, Çeçenistan, Orta Afrika,
Tayland, Doğu Türkistan, Libya, Cezayir, Tunus ve ismini şu an sayamayacağım dünya
coğrafyasının farklı yerlerinde zulüm olmaz ve mazlum insanların kanı akmazdı diye
düşündüm. Ümmet kongresini burada yapar ve arzın herhangi bir yerinde yaşanan bir zulüm
var ise oraya siyasi iradesini yansıtır diye geçirdim zihnimden. Ve nihai olarak Kâbe’nin
öncelikle zalim Suud yöneticilerin elinden kurtulması gerektiğini düşündüm. Suudi hükümeti
son yüzyıllarda Müslüman kanının ve gözyaşının akmasında hiçbir şekilde müdahil olmayıp
seyirci rolünü üstlenmekte ve daha da acısı İslam düşmanı darbecileri meşrulaştırıp,
müminleri terör örgütü olarak göstererek Siyonist ve emperyalist güçlerin çirkin/zalim
emellerine su taşımaktadır.
Hac ve Umre toplumsal duruşu sergileyen çok önemli ibadetlerdir. İbadetin kendisi kadar
vermek istediği mesajda bir o kadar önemli. Ümmet bilinci çerçevesinde bir araya geliş ve her
müminin derdiyle dertlenildiği anlar. Tüm sınıf farklarının yok edildiği, farklı renklerin ve
dillerin adeta tek renge ve dile dönüşerek, aynı alanda aynı hedefe yönelmiş, aynı duyguların
dudaklara yansıyan yakarışları ve hareket bulan eylemleridir. Mahşeri yaşıyormuş gibi olma
hali, tüm dünya ve içindekilerden soyutlanıp yaşarken kefene girme ve ölüm sonrasını
tefekkür etme anıdır. Allah için yanma/yakarma/kul olma/secdeye kapanma/kurban olmadır.
En güzel ev sahibinin rahmeti ve keremi ile ikramda bulunduğu, samimi duygularla oluşacak
her anı bir ibadet bilinci ile kuşanarak sevap hanesini taçlandırdığı mekânlardır. “Yolumuzda
durup çirkin amellerimizi güzel göstermeye çalışan” nefsin ve sembolleşmiş şeytanların
taşlandığı, kovulduğu, değersizleştirildiği topraklardır. Dünya da en sevgili kıldıklarımızı,
Allah yolunda adanmışlığın, kurban edilmişliğin, teslimiyetçiliğin yeridir.
Mekânlar ve mabetler tarihin yaşayan hafızalarıdır. Ferasetle baktığınızda size çok şeyler
anlatırlar. Bundan dolayı olsa gerek ki, Kâbe’yi seyretmek bile ibadetten sayılmış. Geçmiş
kavimlerin yaşadığı mekânları gezmemiz ve ibret almamız telkin edilir kadim kitabımızda.
Geçmiş milletlerin yaşamlarından kesitler sunar mabetler, kitabeler, taş ve topraklar. Mimarisi
açısından baktığımızda bir kübik (küp) şeklini çağrıştıran, süsleme sanatları dâhil olmak üzere
üzerinde hiçbir şeyi taşımayan, ama bakıldığında heybeti karşısında duyguların gözyaşlarıyla
tercümana dönüştüğü muhteşem yapı. Maalesef Zalim Suudi yöneticileri tarafından çepeçevre
kuşatılan binalarla yıllardır mahzun bırakılmıştır. Tarihin hiçbir döneminde kendisinden
yüksek binaların yapıl(a)madığı, ihtişamı çok uzaklardan dahi görüldüğünde kendisini
izleyeni sarıp sarmaladığı, tüylerini diken diken ettiği bu kutsal beyt kuşatılmış ve
daraltılmıştır. Seküler dünyanın sembol yapıtlarından “kral sarayı” yapılarak Ebu Kubeys
tepesine, kitlesel vahyin ilk hatırası silinmiştir mekânın hafızalarından. Adeta kilise
mimarisini andıran Zemzem tower’ından, Kapitalist ve liberalist ideolojilerin sembol
kurumları olan Hilton ve benzeri otellerle etrafı çepeçevre kuşatılarak esir edilmiş, mahzun
bırakılmıştır Kutsal beyt. Hiç bitmeyen inşaat çalışmaları başta görüntü ve gürültü kirliliği
oluşturmak suretiyle huzurunu ve sükûnetini bozmaktadır beytin misafirlerinin.

Hac ve Umre seyahatine çıkan her insanımıza görevliler şöyle telkinlerde bulunurlar; “Hac
meşakkattir”. Amenna. Öyle de olması gerekir ki; İbadete başlarken bile hiçbir ibadet de
yapmadığımız dua ile - “Rabbim bunu bana kolay kıl, bunu benden kabul buyur” - başlarız
buradaki eylemlerimize. Kolay kılmasını isteriz âlemlerin ve beytin sahibi olan Rabbimizden
tavaf’ımızı, say’imiz, ihram’ımızı, umremizi, Arafat’ta ve Mina’daki vakfe’mizi, şeytan
taşlama’mızı, kurban’ımızı ve hacc’ımızı. Ama her ibadetin içi boşaltılmaya çalışıldığı gibi
Hac ve Umre ibadetinin de içi boşaltılmaya asıl alınması gereken derslerin alınamamasına
neden olmaktadırlar. Ben Arafat’ta mahşeri yaşadım diyen insan sadece ironi yapmıştır.
Ümmetin zihinleri o kadar kirletildi ki ümmet olma bilincini dahi yitirdiğimizin farkına
varamıyoruz. Arafat kayboluştur, çaresizliktir, arayıştır, açlıktır, susuzluktur, kalabalıklar
içerisinde yaşanan yalnızlıktır, kendin olmaktır, kendi kendine kalmaktır, yanmaktır… Peki,
yaşadıklarımız gerçekten böyle midir? Kirlenen zihinler adeta Arafat’ta dahi kendi ulus devlet
reflekslerimizin birer yansıması gibi ülkelere parsellenmiş alanlarda sadece kendi ülke insanı
ile çadırlarda bekleyiş. Ondan sonra toplu olarak otobüslere bindirilip Müzdelife ve Mina’ya
hareket. Nerede diğer renk ve dillere sahip kardeşlerimizle bir olma, birlik olma? Nerede
dertlerimizin/sevinçlerimizin ortak paylaşımı?
Evinden, yurdundan, yuvasından, doğduğu topraklardan “Rabbim Allah” dedikleri için sürgün
edilen, mahzun kalplerin inandıkları Rableri tarafından Medine’de tarihin eşine benzerine
şahit olamadığı kardeşlik destanı ve devlet ile şereflendirilen, büyük özlemin ruhları
bunaltmasının, beyte duyulan büyük hasretin dillerle artık tercüme edilememesinden oluşan
hasret ateşini söndürmek için başlayan yolculuk. Hudeybiye’de Beyte 20 Km. bir mesafede
engelleniş, ölümüne biatin ashabı tarafından Resullerine verilişi, kabullenilmesi imkânsız
şartlarla oluşan antlaşma ve hasretiyle yandıkları beyti göremeden geri dönüş. 450 Km. lik
çok çileli yolculuğun çok kısa bir özetidir bu. Ama öyle bir geri dönüşün başlangıcı olacaktır
ki bu hüzünlü ayrılış, özlemini duydukları beyt ve o topraklar, mahzun olmaktan yine kendi
elleriyle kurtulacağının müjdesi ile. Evet, iki yıl sonra Mekke fethedilecek ve Kâbe özgürlük,
kıyam ve güven merkezine dönüşecektir. Kıyamete kadar sürecek ve her çağın kendisinden
mutlaka bir çıkarım sağlayacağı “Veda Hutbesi” ile Allah Resulü hayatında ki ilk ve son
haccı gerçekleştirecektir. Tek kişi ile başladığı yolculuğa, nefislerde olanın değişiminin büyük
nimetin tamamlanması olan Arabistan bölgesinin İslamlaşması ve yüzbinlere hitap edilen
hutbe ile taçlandırılması.
Taşında, toprağında, harcında, her yerinde üç peygamberin elleriyle inşasını
gerçekleştirdikleri ve günümüze kadar varlığını sürdürmüş Tevhid akidesinin sembol üç
mescidi. Mescitlerin anası ve kıyamete kadar müminlerin kıblesi Kâbe (mescidi Haram),
Kâbe’den sonra ilk inşa edilen ve bir dönem müminlere kıblegahlık yapmış Mescidi Aksa ve
Tevhid akidesinin son dini olan İslam’ın gelişmesine ve tedrisine büyük katkı sağlamış
Mescidi Nebi. Bunların üçü de mahzun, üçü de mazlum, üçü de tutsak. Bunların kurtuluşu
ümmetin kurtuluşu, dünyanın kurtuluşu, insanlığın kurtuluşudur.
Yüzyıllardır üzerimizde kurgulanan senaryoların bizleri ulus, mezhep, meşrep, hizip
ayrımlarına tabi tutarak, Allah’ın (cc) kendisine iman etmemizle birlikte kardeş kıldığını ve
bir binanın tuğlaları gibi bir birimize kenetlenmemizi istediği bu ümmet, bir birini boğma
noktasından, zillet ve acziyetlerin her türlüsüne maruz kaldığı noktaya maalesef Kâbe’nin
esareti ile gelmiştir. Dünyada iki milyara yakın müntesibi ile ikinci inanç grubu olan bu
topluluk siyasal anlamda “keyfiyetsizliğin” acılarını yaşamakta, içi boşaltılmış “kemiyetler”
birilerinin üzerimizde afyon muamelesi çekmek için kullandıkları argümana dönüşmektedir.
Ümmetin/insanlığın ve diğer mescitlerin özgürlüğü, Kâbe’nin özgürlüğünden geçmektedir.
Özgür Kâbe, Özgür dünya demektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7489.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Etik- Mobbing Semineri Verildi
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeline, 'Etik-Mobbing' Semineri verildi.Konuyla ilgili
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik
Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esaslar...
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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeline, 'Etik-Mobbing' Semineri verildi.
Konuyla ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''5176 sayılı “Kamu
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esaslar ve Hakkındaki Yönetmenliğe
göre; kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak, bu konuda
çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetlemek görev ve yetki çerçevesinde,
Müdürlüğümüze birimlerde çalışan personele, İl Sosyal ve Etüt Proje Müdürü Mehmet
Bozkurt tarafından Etik-Mobbing konulu seminer verilmiştir'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7490.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Böyle Mezun Görülmedi
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde okuduğu bölümün tek
mezunu olan Gökhan Özcan, bin 200 kişinin mezun olduğu fakültede de birinci oldu.Erciyes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde okuduğu Enerji...

19 Haziran 2014 Perşembe 15:48

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde okuduğu bölümün tek
mezunu olan Gökhan Özcan, bin 200 kişinin mezun olduğu fakültede de birinci oldu.
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde okuduğu Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu olan Gökhan Özcan, bin 200 mezun veren fakültede
birinci oldu.
Fakülte birincisi Gökhan Özcan, “Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunuyum. Üniversitemi 3
yılda bitirdim. Daha önce Marmara Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği okudum. İlk kayıt
sırasında biraz şüphelerim vardı. İlk öğrencisi ben olacaktım fakültenin. Bu yüzden kayıt

yaptırma konusunda biraz tereddütlerim vardı. Daha sonra hocalarımla görüştüğüm zaman
kayıt yaptırmam gerektiğini söylediler” dedi.
Eğitimde ailesinden büyük destek gördüğünü ifade eden Özcan, “Üniversiteye başladığımda
gayet güzel bir ortam vardı hocalarımla ilgili. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum buradan.
Ailemin büyük desteği oldu bana. Sonuçta ikinci üniversite olduğu için aile desteği
önemliydi. Onlara da çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Okulumla ilgilendim, iş
hayatına son verdim. Sadece derslerle ilgilendim ve 3 yılda okulu bitirdim” diye konuştu.
Özcan, başarısında deneyiminin de etkili olduğunu belirterek, "Fakülte birincisi oldum.
Gerçekten de özveri ile çalışmam gerekiyordu. Bunu da başardığıma inanıyorum. Buradan
bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Emekleri çok üzerimde. Gerçekten de güzel bir bölüm.
Gençlik hayatı boyunca sosyalleşmek önemlidir ama dersleri de ihmal etmemek gerekir.
Bunun bilincinde olan insan başarılı olur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7491.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

15 Bin M2’lik Kızılırmak Parkı Hayırlı Olsun
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Mahallesinde yapımı
tamamlanan Kızılırmak parkının Caddelerinin düzenlenen tören ile hizmete açıldığını
söyledi.Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Mustafa Yalçın, Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Mahallesinde yapımı
tamamlanan Kızılırmak parkının Caddelerinin düzenlenen tören ile hizmete açıldığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Mustafa Yalçın, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık,
Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Belediye Daire Başkanları, Belediye
Müdürleri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda mahalleli açılışa iştirak ettiler.
Mahalle halkının isteği üzerine yapımı gerçekleştirilen Kızılırmak Parkının çok amaçlı ve
büyük ölçekli olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Kızılırmak Parkı semt
halkının isteği doğrultusunda planlandı ve inşaatı tamamlanarak hizmete sunuldu. Bu park
içerisinde zemini tartan pistli futbol ve basketbol sahası, tabanı tartan pistli açık alan fitnes
sahası, çocuk oyun gruplarının yer aldığı çocuk oyun alanı, kamelyalar, oturma grupları, kent
mobilyaları, sentetik koşu ve yürüyüş yolları ve 8.500 m2 yeşil alanı mevcuttur. Ayrıca park
içerisinde mini seyir ve anfi tiyatro alanı inşa edildi. Toplam alanı 15.000 m2 ‘dir. Ayrıca
park ile bütünlük içeren bağlantı yollarda caddelerinde yol genişletme, yenileme ve çevre
düzenlemesi yapıldı. Park ile çevre düzenlemesi yapılan yollarda ücretsiz semt otoparkı
oluşturuldu“ dedi.
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, kızılırmak Parkı ile düzenleme yapılan yolların hayırlı
olması temennisinde bulunarak “Kayseri Belediyeciliği örnek gösteriliyor. Yapılan tesisler
gezilerek bilgiler veriliyor. Büyük ölçekli ve çok amaçlı parklar mahallenin çehresini ve

sosyal yaşamını değiştiriyor. Her yaş grubuna hitap eden tesisler var” diyerek emeği geçenleri
kutladığını söyledi.
Açılış sonrası Kızılırmak Parkını gezen protokol daha sonra semt halkı ile sohbet etti. Açık
alan tartan pist sahada penaltı atışları yapıldı, Açılış töreni sonrası mahalle çocuklarına ise
muhallebi ikramında bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7492.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Huzurlu Fırçalar
Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlıların yaptığı yağlı boya tablolardan oluşan
resim sergisi açıldı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi
(KAYMEK) tarafından Huzurevi'nde açılan resim kursu Huzurevi'ndeki...
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Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlıların yaptığı yağlı boya tablolardan oluşan
resim sergisi açıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (KAYMEK) tarafından
Huzurevi'nde açılan resim kursu Huzurevi'ndeki yaşlıların yeteneklerini ortaya çıkardı. Resim
kursuna katılan kursiyerler tarafından yapılan eserler Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde
açılan sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu açılan serginin
çok özel olduğunu belirterek, "Huzurevi'nde misafir ettiğimiz sakinlerin sadece fiziksel ve
sağlık hizmetini karşılamak yerine onların sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının da karşılanmasına
yönelik sosyal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Basket, satranç, bovling turnuvaları, geziler,
piknikler yapıyoruz. Bunların yanı sıra sakinlerimizin yeteneklerinin ortaya çıkması amacıyla
KAYMEK hocalarımızın desteği ile resim kursu açtık. Sergi bu kursumuzun bir sonucudur"
dedi.
Sergideki tabloları yapan Huzurevi'nin ressamları da açılan kurslar sayesinde boş zamanlarını
değerlendirdiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne
teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7493.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Koruma Altındaki Çocuklardan El İşi Sergisi
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı
Ahmet Baldöktü Bakım Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan çocuklar tarafından
hazırlanan el işi sergisinin açılışını yaptı.Gül...
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Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı
Ahmet Baldöktü Bakım Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan çocuklar tarafından
hazırlanan el işi sergisinin açılışını yaptı.
Gül Düzgün, Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde serginin açılışı nedeniyle düzenlenen
törende yaptığı konuşmada, devlet koruması altında bulunan çocukların hazırladıkları sergi ile
bu konuda ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiklerini söyledi.
Kız çocuklarının dikiş-nakış ve el sanatları ürünleri konusunda gösterdikleri özveri ve
maharetin her türlü övgüyü hak ettiğini belirten Gül Düzgün, “Sergide emeği bulunan 19
kızımı özellikle tebrik ediyorum. Bu sergi aynı zamanda kızlarımızın kendilerine olan
özgüveninin ne kadar geliştiğinin de bir göstergesidir. Başarılarınızın devamını diliyorum”
diye konuştu.
Gül Düzgün, açılışa katılan Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Vali Yardımcıları ve
Kaymakamların eşleri ile birlikte serginin açılışını gerçekleştirerek, bazı el işi çalışmalarını
satın aldı.
Serginin açılışında yine kızların oluşturduğu halk oyunları gösterisi beğeni ile izlenirken, Gül
Düzgün, takdir ve teşekkür alan bazı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7494.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kore Gazisi Mehmet Pahsa, Toprağa Verildi
Vefat eden 82 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Pahsa, törenle toprağa verildi.Uzun süredir
Alzaimer hastası olan Mehmet Pahsa, dün gece vefat etti. Gazi Pahsa için Hunat Camisi'nde
öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına,...
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Vefat eden 82 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Pahsa, törenle toprağa verildi.
Uzun süredir Alzaimer hastası olan Mehmet Pahsa, dün gece vefat etti. Gazi Pahsa için Hunat
Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Kayseri
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı ve yönetim kurulu üyeleri ile askerler,
Pahsa'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazından önce 2 askerin nöbet tuttuğu Pahsa'nın cenazesinin bulunduğu tabutu,
cenaze namazının ardından yine askerler tarafından taşınarak cenaze aracına konuldu.
Kore Gazisi Pahsa'nın cenazesi, Asri mezarlık'ta toprağa verildi.
Mehmet Pahsa'nın vefatıyla Kayseri'deki Kore Gazisi sayısı da 42'ye düştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7495.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Yaklaşan Ramazan Ayı Öncesi Cami
Görevlileriyle Toplantı Yapıldı
Yahyalı Belediyesi ve Kayseri Diyanet Sen işbirliği ile Yahyalı'da görev yapan yaklaşık 70
din görevlisi yaklaşan ramazan ayı öncesi yemekte buluştu.Yapılan toplantıya Belediye
Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Ahmet İnceler, Kayseri...
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Yahyalı Belediyesi ve Kayseri Diyanet Sen işbirliği ile Yahyalı'da görev yapan yaklaşık 70
din görevlisi yaklaşan ramazan ayı öncesi yemekte buluştu.
Yapılan toplantıya Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Ahmet İnceler, Kayseri
Diyanet Sen Başkanı İrfan Kaşıkçı ve Kayseri İl Müftülüğü vaizleride katıldı. Toplantıda kısa
bir konuşma yapan belediye başkanı Esat Öztürk merkez mahalleler ve yeni oluşan
mahallelerde bulunan 80 camide cemaatin temiz ve refah bir ortamda ibadet edebilmeleri için
ramazan öncesi temizlik timi oluşturulduğu temizlenmesi yönünde cami görevlilerine her
türlü destek verebileceklerini söyledi.
İlçe Müftüsü İnceler, kuruma her zaman destek olan belediye başkanı Esat Öztürk'e teşekkür
ederek temizlik konusunda gerekli telkinlerde bulundu. Diyanet Sen Kayseri Temsilcisi
Kaşıkçı sendikacılık ile ilgili bazı bilgiler verdikten sonra camiler konusundaki
hassasiyetinden dolayı belediye başkanına teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7496.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Sultanhanında Halk Eğitim Kurs Sergisi
Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Sultanhanı mahallesindeki Sultanhanı
Kervansarayında kursiyerlerce hazırlanan el işlemeleri kurs sonu sergisi açıldı.Sergiye
Kaymakam Sayın Engin Aksakal, Garnizon Komutanı İbrahim Dağlı, Bünyan...
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Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Sultanhanı mahallesindeki Sultanhanı
Kervansarayında kursiyerlerce hazırlanan el işlemeleri kurs sonu sergisi açıldı.
Sergiye Kaymakam Sayın Engin Aksakal, Garnizon Komutanı İbrahim Dağlı, Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Cumhuriyet Savcısı Şehmuz Dolu, Bünyan İlçe
Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay, daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı. Serginin açılışını yapan Kaymakam Engin Aksakal, serginin
hazırlanmasında emeği geçen kurumlar, kurs öğreticileri ve kursiyerlere teşekkür etti.
Programa katılan konuklara Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bulun tarafından
tipik Selçuklu kervansaraylarından 3900m² lik alana sahip olan 1232-1236 yılları arasında
Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı
hakkında bilgi sunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7497.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Tarihi Ve Turistik Levhalar Yenileniyor
Kayseri'de turizm değeri olan tarihi, kültürel ve doğal mekanlara ulaşımı kolaylaştırmak ve
ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla yön ve bilgilendirme levhaları hazırlanmasına yönelik
yapılacak çalışmalar için oluşturulan komisyon toplandı.Komisyonun...
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Kayseri'de turizm değeri olan tarihi, kültürel ve doğal mekanlara ulaşımı kolaylaştırmak ve
ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla yön ve bilgilendirme levhaları hazırlanmasına yönelik
yapılacak çalışmalar için oluşturulan komisyon toplandı.
Komisyonun yaptığı toplantıda, Yerinde yapılacak inceleme neticesinde; yön levhası
yaptırılacak tarihi ve turistik yerlerin tespitine ilişkin teknik çalışmanın İl Kültür ve Turizm

Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünce yapılmasına, tespiti yapılan yön ve bilgi levhalarına
ilişkin çalışmaların Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılmasına, bilgi levhalarına ilişkin metin çalışmalarının
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünce hazırlanmasına, uygulamasının ise
mülkiyet durumuna göre ilgili kurumlarca yapılmasına karar verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7498.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Talas Ve Hacılar'a Büyükşehir Desteği
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçelerin kalkınması için başlattığı yatırım
toplantılarını Talas ve Hacılar ilçeleriyle sürdürdü. Toplantılarda bu iki ilçeye Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılacak yatırımlar...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçelerin kalkınması için başlattığı yatırım
toplantılarını Talas ve Hacılar ilçeleriyle sürdürdü. Toplantılarda bu iki ilçeye Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılacak yatırımlar ele alındı. İlçelerdeki toplantılarda sorunların tespit
edildiğini ve bu doğrultuda projelerin hazırlanmakta olduğunu belirten başkan Özhaseki,
yakın zamanda ihalelerin başlayacağını ve yapım çalışmalarına geçileceğini söyledi.
Talas'taki Tarihi Yaman Dede Konağında yapılan yatırım toplantısına Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile
Büyükşehir ve Talas Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesine yeni
bağlanmış bütün ilçeler giderek sorunları tespit ettiklerini hatırlatan başkan Özhaseki,
"İlçelerde belediye başkanı arkadaşlarımızla yapabileceklerimize karar verdik. Şimdi de
planlarını, projelerini yapıyoruz. Projeler çıktıktan sonra ilgili ilçe belediye başkanı
arkadaşlarımızla bir kere daha tartışıp doğru olduğuna karar verdikten sonra da ihaleye
çıkacağız ve yapım işleri başlayacak. İlçelerimizin hepsinde düşündüğümüz projeleri ayağa
kaldıracağız. Talas ve Hacılar'ı en sona bıraktık, çünkü bu ilçelerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz.
Talas Belediye Başkanımız seçimlerde çok güzel projeler açıkladı. Bu projelerin yapımı
hususunda biz de yardımcı olacağız" dedi.
Belediyecilik anlayışları ile ilgili de açıklamalar yapan Başkan Mehmet Özhaseki, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Yıllardır yaptığımız belediye başkanlığı döneminde ve girdiğimiz seçimlerde hiçbir zaman
insanlara şirin gözüküp parlak projeler vadederek oy toplamak gibi bir usulümüz olmadı.
Şükür ki, böyle bir hataya düşmedik. Yapabileceklerimizi, doğruları söyledik ve olması
gerekenleri anlattık. Talas Belediye Başkanımızla ciddi bir çalışma yaptık ve şimdi bu
projelerin hangisinden başlayıp önceliğimizin hangileri olacağına karar vereceğiz. Seçimlerde
raylı sistemden çok bahsetmiştik. Şimdi raylı sistem Talas'ta başladı ve devam ediyor. Ayrıca,
Talas'ın mahalle durumuna geçen Kepez, Kuruköprü, Başakpınar gibi yerleşim birimlerine
yapılacak projeleri görüşeceğiz ve zaman içinde uygulamaya sokacağız. Alınacak kararların

hayırlı olmasını diliyorum."Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu de açıklamasında,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür
ederek, zaten uzun süredir birlikte çalıştıklarını söyledi. Seçimler esnasında açıklanan
projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmaların başladığını, geçen hafta itibarıyla saha
çalışmalarını da geçildiğini dile getiren Palancıoğlu, "İnşallah Büyükşehir Belediye
Başkanımız ve ekibinin desteği ile de önümüzdeki yıllara ait yapacağımız projeleri masaya
yatıracağız ve en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve
ekibine teşekkür ediyorum" dedi.Açıklamaların ardından yaklaşık iki saat süren toplantıda,
Talas'a yapılması düşünülen Gençlik Merkezi, 7/24 Spor Merkezi, Ali Dağı Yürüyüş Bisiklet
ve Binicilik Parkuru, Kapalı Çarşı, Kapalı Çocuk Parkı, Yaşam Merkezi, 7/24 Kütüphane gibi
projeler masaya yatırılarak fizibilite çalışması yapıldı.
HACILAR'DA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, daha sonra ekibi ile birlikte Talas'tan
Hacılar'a geçti. Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve belediye bürokratlarının da
katılımıyla yapılan yatırım toplantısında Hacılar ile ilgili projeler masaya yatırıldı. Toplantıda
Hacılar'da ciddi bir dönüşümün başlatılmasına yönelik kararlar alındı. Hacılar için yeni bir
meydan projesi çalışmasının başlatılmasının da gündeme geldiği toplantıda, bu meydana
bakan 7 bin m².lik alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadınlar ve Gençlik Merkezi
yapılması kararlaştırıldı. Yapılacak merkezde çok amaçlı salon da yer alacak. Ayrıca
Hacılar'da, Erciyes'e çıkacak olan misafirler için alışveriş mekanları yapılmasının gerekliliği
de vurgulanarak buna yönelik bazı projeler geliştirildi.Hacılar'daki yatırım toplantısında, dere
yataklarının ıslahı ile mesire alanı, yeni mezarlık ve yeni yolların yapılması gibi konular da
görüşüldü ve Başkan Mehmet Özhaseki Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm bu hizmetlerin
yerine getirileceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7499.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Köpek Barınma Evi'ne Yeni Mekanlar
Büyükşehir Belediyesi tarafından Köpek Barınma Evi'ne gölgelik ve kulübe inşası için ihale
yapıldı. İhalede 4 firma teklif verdi.Yaklaşık Maliyeti 157 bin TL olan köpek barınağına
gölgelik ve kulübe yapılması işi için yapılan ihaleye...

19 Haziran 2014 Perşembe 12:29
Büyükşehir Belediyesi tarafından Köpek Barınma Evi'ne gölgelik ve kulübe inşası için ihale
yapıldı. İhalede 4 firma teklif verdi.Yaklaşık Maliyeti 157 bin TL olan köpek barınağına
gölgelik ve kulübe yapılması işi için yapılan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
ADM İnşaat: 91 bin 225 TL
Salih Özen: 97 bin 990 TL
Oğuzhan Karakuş: 116 bin 930 TL
Alim Bayer: 119 bin 990 TL
İhale, komisyon tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7500.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Mustafa Dikmen Onuruna Düzenlenen
Toplantıda Duygusal Anlar
Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Milli Eğitim Müdürü 59 yaşındaki Mustafa Dikmen yaklaşık 21
yıldır görev yaptığı Melikgazi ilçesinde görevden ayrılmasından sonra Melikgazi Kaymakamı
Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,...
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Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Milli Eğitim Müdürü 59 yaşındaki Mustafa Dikmen yaklaşık 21
yıldır görev yaptığı Melikgazi ilçesinde görevden ayrılmasından sonra Melikgazi Kaymakamı
Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Milli Eğitim Müdürü Tuncay
Demir ile Melikgazi İlçe Müftüsü Musa Dolar ve Melikgazi Kaymakamlık İdarecilerinin
iştirak ettiği toplantıda duygusal anlar yaşandı Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 21
yıl görev yapmanın üstelik bu görev süresince birçok başarıya ve ilke imza atmanın zor
olduğunu belirten Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık “Bürokratlar kolay yetişmemektedir.
Bilgili, tecrübeli ve ekibini yönlendiren, önünü açan toplumun istek ve arzularını tahmin edip
yerine getiren yöneticiler başarılı olanlardır. Mustafa Diken arkadaşımız 21 yıl süresince
Melikgazi Eğitim Camianın bir abisi olarak bir çok hizmete imza atarak eğitimin gelişmesine
imkan tanımıştır. Kendilerine görev süresinde yapmış hizmetlerden dolayı teşekkür
ediyorum” dedi.21 yıl 15 gün aynı görevde kalmanın bir bürokrat için kolay
olmadığınıbaşarılı ve disiplinli bir yönetici olmasından dolayı görevde bulundurulduğunu
ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi İlçesinin bir eğitim ve öğretim
merkezi olmasında, hayırseverlerin destek ve gönüllü olmasında her zaman başarılı bir
bürokratın özverili çalışması olmuştur. Mustafa Dikmen beyin 21 yıllık görev süresince hiçbir
ceza almadan üstelik başarı belgeleri ile dolu bir görev süresince her zaman başarıdan
başarıya koşmuştur. Yaptığı hizmetin ise sonuçları ortadadır. Beraber birçok projeyi
gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın her zaman önünü açmış ve Melikgazi Belediyesi olarak
okular yapmamıza yardımcı olmuştur. Kendilerine belediye ve ilçem halkı adına teşekkür
ediyorum” dedi.Melikgazi İlçesi Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen ise görev yaptığı süre
içerisinde özellikle Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’tan büyük yardım ve
destek gördüklerini, her isteklerinin yerine getirildiğini kaydetti.Melikgazi de spor sahasız,
çevre düzenlemesi olmayan ve bakımsız ve yeşil alansız okul kalmadığını ifade eden Mustafa
Dikmen, Eğitim ve Eğitimcinin dostu bir belediye ile çalışmanın onuru ve mutluğunu
yaşadığı, eğitim dostu bir yönetici ile çalışmak çok zevkli ve şevkli olduğunu sözlerine ekledi.
Toplantı sonrası Mustafa Dikmen’e görev süresince göstermiş olduğu hizmet ve
çalışmalarından dolayı Kaymakam Erkaya Yırık tarafından başarı belgesi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7501.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelikten
Öğrencilere Nasihat
Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik mezun öğrencilere nasihatlerde bulundu.Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik
“Okulumuz diyorum çünkü benimde mezun olduğum okul Mühendislik Fakültesi”...
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Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik mezun öğrencilere nasihatlerde bulundu.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik “Okulumuz diyorum çünkü benimde mezun
olduğum okul Mühendislik Fakültesi” dedi. Başkan Çelik, “Uygulamanın içinden biri olarak
birkaç nasihatim olacak sizlere sürekli araştırmanız lazım sürekli öğrenmeniz gerekiyor”
ifadesinde bulunarak, “Mühendislik bilimleri diğer bilimlere benzemiyor. Sürekli kendinizi
geliştirmeniz lazım. Ayrıca bu bilginin amacı olması lazım ne demek bilginin amacı olmak
diyorum. Kullandığınız, edindiğiniz ve öğrendiğiniz bilgiler eğer kağıt üzerinde kalırsa
hamallıktan başka bir şeye benzemez” dedi.
Başkan Çelik “Bilginizi kullanın ve bilgileri öğrenirken de mutlaka planlı ve programlı
çalışın. Hayatınıza günübirlik anlık karar verirseniz hedefinize ulaşmanız mümkün değil.
Gözünüz hedefinizde olun hayat boyu başarıya gidersiniz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7503.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Mezun Oldu, Sergi Açtı
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan bir öğrenci, ilk sergisini
açtı.Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Alper Belbaşı,
mezun olur olmaz ilk sergisini açtı. Okuduğu 4 yıllık...
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Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan bir öğrenci, ilk sergisini açtı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Alper Belbaşı,
mezun olur olmaz ilk sergisini açtı. Okuduğu 4 yıllık süre içerisinde yaptığı tabloları
sergileme imkanı bulan Belbaşı, "Çok mutluyum. 4 yıllık çalışmalarımı sergileme imkanı
buldum. Zaten karıştırma seviyordum. Onları da sergilemek güzel oldu. Çalışmalarımın
çoğunu yurt dışına yolluyorum. Orada sergileyebildiğim alanlarda var. Türkiye ortalaması
standart olduğu için daha başka kültürlerde farklı sergilenebiliyor" dedi.
Atatürk Evi altında açılan sergide, 62 tablo sergilendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7504.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Sp, 'pembe Tramvay' İmza Kampanyasını İptal
Etti
Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, Pembe Tramvay İmza Kampanyasını
iptal ettiklerini söyleyerek, "İmza kampanyası sürecinde sert tepkiler aldık" dedi.SP Kayseri İl
Başkanı Mahmut Arıkan, Pembe Tramvay İmza Kampanyasını...
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Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, Pembe Tramvay İmza Kampanyasını
iptal ettiklerini söyleyerek, "İmza kampanyası sürecinde sert tepkiler aldık" dedi.
SP Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, Pembe Tramvay İmza Kampanyasını sona
erdirdiklerini söyledi. Arıkan, "Saadet Partisi olarak pembe tramvay için başlattığımız imza
kampanyası programında gerekli açıklamaları yapmıştım. 30 Mart'tan bu tarafa sorumlu bir
muhalefet partisi bilinci ile hareket ederek Kayseri’de nerede ne eksik tespit etme gayreti
içerisindeyiz. Bu çerçeve de yaptığımız birkaç tespitten biride özellikle sabah ve akşam
saatlerinde tramvaya binen bayan kardeşlerimizin çektiği sıkıntılardı. Bununla alakalı kadın
kollarımızın yaptığı çalışmalarda da çok yoğun bir talep geldi. Mevcut tramvayın arkasına bir
tane daha vagon eklenip simgesel anlamında biz buna pembe tramvay dedik. Bayanlar oraya
binebilir isteyen diğer karışık vagonlara da binebilir ama hassasiyeti olan, rahatsızlığı olan,
hamile olan yaşlı olan bayanlarda bu pembe tramvaya binsin diye kampanya başlattık. Biz
bunu başlatırken Kayseri’de bunun eksikliğini gördük muhalefet partisi olarak imza
kampanyası ile bunu gerekli mercilere ulaştıralım dedik. Çok büyük beklentilerimiz söz
konusu idi ve birçok bu konuyu açtığımız mecralarda da olumlu tepkiler aldık. Kesinlikle
bunun yapılması gerektiğini Kayseri'nin böyle bir uygulamaya ihtiyaç olduğu açıklamasını
yaptı arkadaşlar. Ancak bir buçuk gün Salı ve Çarşamba öğlene kadar açıktı bu standımız.
Tahmin etmediğimiz şekilde aşırı sert tepkiler aldık. Sıkıntı nedir diye sorduğumuzda
'Başkanım dediler üç grup insan geliyor. Tepkilerden birincisi neden bölücülük yapıyorsunuz.
İktidar Partisi ile Saadet Partisi'nin bir farkı yok hepiniz aynısınız. Bir başka tepki ise
memleket de bayrak indiriliyor uğraştığınız işlere bak şeklinde, bir başka grup da Kayseri’ye

şeriat mı getireceksiniz' gibi serzenişte bulunmuşlar. Sonuna kadar da mücadele etti
arkadaşlarımız" dedi.
Arıkan ayrıca, pembe tramvaya Kayseri'nin ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Dediğim gibi
Kayseri’nin ihtiyacı olan bir uygulamaydı. Kayseri gibi huzur şehri olarak adlandırılan
muhafazakar bir şehir olarak bilinen Kayseri’de bu olumlu bir tepki alması gerekiyordu.
Üzülerek ifade ederim ki bu şekilde yaşamı olan ile olmayan da tepki noktasında ortak
hareket ettiler. İleri derece de fiziki temas noktasında tepkiler oldu bunların önüne geçebilmek
için bunlara mahal vermemek için 6 gün yapacağımız uygulamayı maalesef bir buçuk günde
sonlandırdık. Ben bunun kamuoyunda paylaşılmasını istiyorum. Pembe tramvay noktasında
10 binlerce imza atılması gerekirken bir buçuk günde sadece 250 kişi imza atmış. Kayserimiz
için menfi yönde yapılan bir adım menfi bir durum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7505.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Pancar Tarlalarında Mobil Sağlık Hizmeti
Pancar tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçilerine Kayseri Toplum Sağlığı Müdürlüğüne
bağlı Yeşilhisar İlçesi Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından mobil sağlık hizmeti
verilmesi, mevsimlik işçiler tarafından memnuniyetle...

20 Haziran 2014 Cuma 09:47

Pancar tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçilerine Kayseri Toplum Sağlığı Müdürlüğüne
bağlı Yeşilhisar İlçesi Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından mobil sağlık hizmeti
verilmesi, mevsimlik işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Sağlık Bakanlığı, yılın büyük kısmını ikamet ettikleri ilin dışında geçirdiklerinden dolayı
mevsimlik işçiler için mobil sağlık hizmeti çalışması başlattı. Yeşilhisar Toplum sağlığı
merkezi ekiplerinin kontrolleri esnasında konuşan Şanlıurfa’ dan gelen ve Yeşilhisar pancar
tarlalarında çocukları ve aile bireyleri ile birlikte çalışan mevsimlik tarım işçisi Sultan Köse
uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizleri düşünen yetkililere teşekkür
ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7506.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Daha Rahat Oruç Tutmak İçin İftar Ve Sahur
Arasında 4 Öğün Tercih Edin
Özel Modern Dünya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Birkol, "Daha tok ve
sağlıklı oruç tutmak için iftar ve sahur arasında 4 öğün tercih edilmeli" dedi.Özel Dünyam
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Birkol, "Ramazan ayında mide...
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Özel Modern Dünya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Birkol, "Daha tok ve
sağlıklı oruç tutmak için iftar ve sahur arasında 4 öğün tercih edilmeli" dedi.
Özel Dünyam Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Birkol, "Ramazan ayında mide
sorunlarından etkilenmemek ve daha rahat oruç tutmak isteyenler için beslenme büyük önem
taşıyor. Bu nedenle Ramazan'da daha tok ve sağlıklı kalabilmek için, iftarla sahur arasında 4
öğün yapılmasını tercih ediyoruz" dedi.
Birkol, "İlk öğünümüz sahurdur. Pek çok insanın gece sahura kalkmadan oruç tutuyor. Ancak
bu durumun vücut için sakıncalıdır. Ramazanda zaten uzun olan açlık süresi, gece sahura
kalkılmazsa daha da uzar ve halsizlik, tansiyon düşmesi, konsantrasyon bozukluğu,
hipoglisemi (şeker düşmesi) gibi bir takım sağlık sorunları görülebilir. Bu nedenle mutlaka
sahura kalkılmalı ve besin seçimi konusunda dikkatli davranılmalı sahur öğününün ağır
yemeklerden oluşmamasına dikkat edilmeli" diye konuştu.
Birkol, "Gece metabolizma hızı yavaşladığından vücudun yağlanma hızı ve kilo alma riski
artmaktadır. Bu nedenle, kızartma gibi aşırı yağlı ve hamur işi tarzı besinler tercih
edilmemelidir. Protein içeriği fazla olan yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan
hafif bir kahvaltı yapılmalı. Bu gıdalar, midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir
ve uzun süre tokluk hissini sağlar. Sahurda meyve ve sebzeler de idealdir. Harcanan enerji
açığını kapatma adına şerbetli tatlılara yönelmemek gerekir. Sütlü ya da meyveli hafif tatlılar
tercih edilmelidir. Sahurda çok yağlı, tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gerekmektedir.
Ayrıca çay, kahve, kola gibi kafeinli ve gazlı içecekler, aşırı tüketildiğinde uykusuzluk,
sindirim ve mide problemleri, kalp ritm bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle sahurda
tüketimi önerilmez" dedi.
İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan, kısa sürede çok miktarda besin tüketimi isteğinin
doğal olduğunu söyleyen Birkol, “Yemeğe kan şekerini hızlı yükseltmeyecek, hafif, az yağlı,
posa miktarı fazla besinlerden başlamak en doğrusu. Fazla miktarda yemek, boş olan mideye
yüklemeye neden olur. Böylece sindirim zorlaşır, midede ağırlık, ekşime, yanma, bulantı,
uyku basması, bağırsaklarda kabızlık, şişkinlik gibi sağlık problemleri ortaya çıkar. İftarı önce
bir zeytin ya da hurma ile açın ve ardından bir bardak ılık ballı limonlu su için. Daha sonra
peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemekler tercih edilip, 10-15
dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze veya yanında salatayla devam edilmelidir. Ağır yağlı
ve yüksek kalorili besinler tüketmekten kaçınılmalı ayrıca yemekten hemen sonra çay, kahve
içmek hiç doğru değil. Bu tür yiyecekler vücutta demirin emilimini azaltır. Bu yüzden

yemekten en az bir saat sonra içilmesi uygundur. Çay, kahve yerine sizi rahatlatıp
dinlendirecek ve sindiriminize yardımcı olacak olan bitki çaylarını tercih edin" tavsiyelerinde
bulundu
Birkol, "Tatlı yemek istiyorsanız, iftardan iki saat sonra hamurlu ağır tatlılar yerine sütlü
tatlıları (sütlaç, güllaç, dondurma, muhallebi) veya meyve tatlıları (hoşaf, komposto) ara öğün
olarak seçmelisiniz. Ramazan ayı boyunca sofralardan yoğurt, cacık veya ayranı eksik
etmemelisiniz. Bu gıdalarda bulunan yararlı bakteriler bağırsak florasının ve bağırsak
hareketlerinin düzenlenmesinde olmazsa olmazlardandır. Yine Ramazan ayının vazgeçilmezi
olan 'hurma', kabızlık şikayetlerini en aza indirmede bize yardımcıdır. Ramazan’da
konstipasyon (kabızlık) yaşanma sıklığı sindirim sisteminin uzun süre çalışmaması nedeniyle
artar. Özellikle bol posa içeren, sebze yemeği ve salata, porsiyonuna dikkat ederek meyve,
tam tahıllı ekmek, periyodik yoğurt tüketimleri, yeterli su sıvı alımı ve düzenli fiziksel
aktivite bu şikayeti minimuma indirmeye yardımcı olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7507.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

‘’Darbe Niyetlilerine İbret Olsun’’
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş 12 Eylül darbecilerinin yargılanması ve çıkan
kararlara ilişkin ‘’verilen kararlar darbecilere ve darbe niyetlilerine ibret olacak nitelikte’
dedi.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ahmet Taş ‘’12 Eylül 1980 kanlı
darbesini yapan 50’si idam kararıyla olmak üzere 1250’ye yakın kişinin ölümüne 1,5
milyondan fazla insanın fişlenmesine, yüz binlerce insanın sorgulanmasına, on binlerce
insanın işinden atılmasına ve vatandaşlıktan çıkarılmasına, on binlerce insanın da Mamak ve
Diyarbakır ceza evlerinde yıllarca işkence görmesine sebep olan darbeciler yakalarını
adaletten kurtaramadılar’’ dedi.
Darbenin hayatta kalan sanıklarından Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet
komutanlarından Tahsin Şahinkaya, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde uzun süren
yargılamanın sonunda millete yaptıkları zulmün karşılığı olarak rütbeleri sökülerek er
statüsüne indirildiğini ve müebbet hapse mahkûm edilmelerinin altını çizen Taş; Mazlumder
olarak! Yargılanmaları için yıllarca mücadele verip suç duyurusunda bulunduğumuz eli kanlı
darbecilerin daha fazla cezayı hak etmelerine rağmen! Yapılan yargılamayı ve verilen cezayı
insan hakları ve adalet adına olumlu buluyor ama yeterli değil diyor, 12 Eylül 1980 kanlı
darbesinin tüm mağdurlarına, ölenlerin mirasçılarına tazminat ödenerek itibarlarının iade
edilmesini bekliyor, böyle olursa acıların dineceğini adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz’’
diye konuştu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7511.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Hospitadent 9. Şubesini Kayseri'de açtı!
Hospitadent Diş Sağlığı Grubu, İstanbul ve Avrupa’dan sonra 9. Şubesini Kayseri’de açtı.
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Hospitadent Diş Sağlığı Grubu 2004 yılında, birçok başarıya imza atmış bir ekip tarafından
İstanbul’un Bağcılar semtinde hizmet vermeye başladı. Kısa bir sürede yurt içi ve yurt
dışından gelen hastalarının güvenini ve takdirini kazanan Hospitadent, her yıl bir şube daha
açarak, zincir halkasına sırasıyla Fatih, Güneşli, Çamlıca, Pendik, Mecidiyeköy, Bakırköy,
Frankfurt Hospitadent’i ekledi. Şimdilerde Kayseri Hospitadent’i açmanın gururu ve
heyecanıyla hızla büyümeye devam ediyor ve büyüdükçe zincirine yeni kalite ve güven
halkalarını ekliyor.
Hasta memnuniyetini önemli bir prensip olarak benimsediklerini dile getiren Hospitadent
Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Recep Eşkar, hastalarının önerileri ve talepleri doğrultusunda
hareket etmeye devam ettiklerini ve bu talep ve önerilerin başında Hospitadent’i güzel
Anadolu’muzda görmek isteyen hastalarımızın olduğunu belirtti. Tedavi için İstanbul’a
gelmek yerine yaşadıkları şehre yakın yerde Hospitadent’in açılmasını isteyen hastalarımızın
talebini dikkate alarak İstanbul ve Avrupa’dan sonra Kayseri Hospitadent’i açmaya karar
verdiklerini ifade eden Hospitadent Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Recep Eşkar, “ Amacımız
Anadolu’muzun her şehrinde Hospitadent şubeleri açarak, hastalarımıza minimum ücretlerle
maksimum hizmet götürmek, herkesi gülümsetmek” dedi. 1500 m2 kapalı alanda faaliyet
gösteren Kayseri Hospitadent'in İmplant (vidalı diş), protez (estetik kaplamalar), endodonti
(kanal tedavisi), ortodonti (tel tedavisi), periodontoloji ( diş eti tedavisi, pedodonti (çocuk diş
hekimliği), ağız kokusu, ağız ve çene cerrahisi alanlarında hizmet verdiğini ifade eden Dt.
Recep Eşkar, 10 yıldır kaliteden ödün vermeden, hasta memnuniyetini ilke edinerek
çalıştıklarını dile getirdi.
Haber – Fotoğraf : Erkinbeğ UYGURTÜRK
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7512.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Çin Zulmü Sürüyor Dünya Seyrediyor
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği ve Mazlumder Kayseri Şubesi yaptıkları ortak
açıklamayla, Doğu Türkistan’da ki soykırım ve asimilasyon zulmü karşısında İslam İşbirliği
Teşkilatını, Birleşmiş Milletleri, Uluslararası insan hakları örgütlerini ve Türkiye Cumhuriyeti
devletini göreve davet ettiler.
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Basın toplantısında konuşan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ
Uygurtürk Çin Halk Cumhuriyetinin Doğu Türkistan’da ki soykırım ve asimilasyon
zulmünün dünyaya meydan okuyarak devam ettiğini belirtti.
Doğu Türkistan’da Müslümanlığın ve Türklüğün ayaklar altına alındığına vurgu yapan
Uygurtürk, Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere ilişkin olarak şunları kaydetti; ‘‘5 Temmuz
2009 yüzlerce Uygur Müslüman’ın katledildiği olaydan bugüne Doğu Türkistan’ın Urumçi,
Hotan, Aksu, Kaşgar gibi şehirlerinde yüzlerce Müslüman Uygur, Çin güvenlik güçlerinin
kurşunları ile hayatını kaybetti. Çin’in farklı bölgelerinden getirdiği Çinlileri Doğu
Türkistan’a yerleştirerek bölgedeki Çinli nüfusu artıran, Uygur kızlarını zorla Çinli erkeklerle
evlenmeye zorlayan, Müslümanlara oruç tutmayı yasaklayan Çin Halk Cumhuriyeti, ibadet
yapan Uygurların ibadet hayatlarına da yasak getirerek bölgedeki asimilasyon politikasını
devam ettiriyor’’ dedi.
Çin Hükümetinin özellikle son aylarda sindirtme politikalarına hız verdiğini söyleyen
Uygurtürk, ‘‘Son aylarda Çin, Doğu Türkistan’da 81 kişiyi terörle mücadele suçlaması ile
yargıladı, bunlardan 9 kişi hakkında idam cezası verdi.22 Mayıs’ta 43 kişinin öldüğü
bombalamanın ardından 300 Uygur gözaltına alındı. Aksu, Hotan, Urumçi ve Kaşgar gibi
kentlerde Uygurlar hakkında cihatçı suçlaması ile açılan 23 davada çok sayıda kişi yargılandı.
31 Mayıs 2014’te şiddet eylemlerine karıştığı gerekçesiyle 29 Uygur gözaltına alındı.
Yaşadıkları zulmü basına ve kamuoyuna duyuran ve dinini yaşamak isteyen yüzlerce Uygur
cihatçı suçlamasıyla sorgulandı. Uygurların asimilasyonuna hız veren Çin Hükümeti, mecburi
eğitimi 12 yıl’a çıkardı, okullarda yatılı okumayı mecburi hale getirdi. Doğu Türkistan’da
yaşayan Uygurlara namaz kılma ve oruç tutma yasaklandı’’ diye konuştu.
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ve Mazlumder Kayseri
Şube Başkanı Ahmet Taş zulümlere karşı her daim omuz omuza olacaklarını söyleyerek ‘‘Çin
Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’da uyguladığı insanlık onuruna yakışmayan
uluslararası hukuku hiçe sayan, bir toplumu kendi ülkesinde yok etmeye yönelik zulmünü
insanlık adına, insan hakları adına şiddetle kınıyor, olayın daha ileri boyutlara varmaması için
İslam İşbirliği Teşkilatını, Birleşmiş Milletleri, Uluslararası insan hakları örgütlerini ve
Türkiye Cumhuriyeti devletini göreve davet ediyoruz’’ ifadelerinde bulundular.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7513.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Ramazan'da Merdiven Altı Tatlıcılara Dikkat
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, tatlının Ramazan ayının
vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Nerede üretildiği belli olmayan tatlıları almayın"
uyarısında bulundu.Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin...
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Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, tatlının Ramazan ayının
vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Nerede üretildiği belli olmayan tatlıları almayın"
uyarısında bulundu.
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, Ramazan'da tatlı alırken dikkat
edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Köse, merdiven altı tatlıcıların Ramazan
ayında artmasına dikkat çekerek, ''Ramazan ayının yaklaşmasıyla merdiven altı tatlıcıları
ortaya çıkıyor ve halkın sağlığıyla oynanıyor'' dedi.
"Nerede üretildiği belli olmayan tatlıları almayın" diyen Köse, şunları söyledi:
"Biliyorsunuz önümüzdeki hafta on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan'a giriyoruz. Ramazan
ayı bereket ve rahmet ayı olarak gelmekle birlikte, bunu rant kaynağı olarak gören bazı esnaf
kardeşlerimiz sicillerinde bulunan faaliyet konularını bir yana bırakarak gıda sektörüne geçiş
yapmaktadır. Yılda bir ay yüzü gülecek olan tatlıcı ve pastacı esnafımızın gelirine ortak
olmak istemektedirler. Nerede üretildiği belli olmayan hijyen şartlarından mahrum merdiven
altı işletmelerden edindikleri tatlı ve Ramazan yiyeceklerini tezgahlarına koyarak hem halk
sağlığını tehlikeye atmakta hem de tatlıcı ve pastacı kardeşimizin ekmeğiyle oynamaktadırlar.
Tatlıcı ve pastacı esnaf kardeşlerimiz İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizden
gerekli izin belgelerini alıp hijyen şartlarına uygun üretim yapmaktadırlar. Sürekli denetim ile
hijyen ve sanitasyona uygun üretim yaparken bu izni alamayan, kaçak üretim yapan yerlerden
tatlı alıp satan esnaf, ülkemizi hem bir vergi kaybına uğratmakta hem de halkımızın sağlığını
hiçe sayarak bu ürünleri alıp satmaktadırlar. Buna artık dur diyelim. Unutmamalı ki maliyet
düştükçe kalite de düşüyor. Kaliteli malzeme ile ucuz ürün satmak mümkün olmayacağı için
maliyetin altında satılan tatlılara itibar etmemek gerekir'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7514.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kaymek'ten Gözalıcı Defile
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları KAYMEK'in yılsonu sergisi
'Sanat Rüzgarı' adlı defile ile taçlandı. Hazır Giyim Kursu Eğitmen ve Kursiyerleri tarafından
hazırlanan 45 parça eserin sunulduğu defile, Kayserili...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları KAYMEK'in yılsonu sergisi
'Sanat Rüzgarı' adlı defile ile taçlandı. Hazır Giyim Kursu Eğitmen ve Kursiyerleri tarafından
hazırlanan 45 parça eserin sunulduğu defile, Kayserili kadınlar tarafından ilgiyle takip edildi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Kayseri Valisi Orhan
Düzgün'ün eşi Gül Düzgün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe
Özhaseki'nin yanısıra çok sayıda davetlinin katıldığı defilenin sunumunu ise İpek Tanrıyar
yaptı.
Hazırlanan defile ile ilgili bilgi veren KAYMEK Müdiresi Mürşide Gonca Aslan,
KAYMEK'in, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki marka hizmeti olduğunu
belirterek, "KAYMEK her yıl biraz daha büyüyor ve bünyesine yenilik üstüne yenilik katıyor.
Eğitmenlerimizin ve kursiyerlerimizin üstün gayretleri ve hünerleri ile muhteşem bir ekip
çalışması ortaya çıkıyor. Birlik ve beraberlik içinde geçen 11 yılın meyvelerinden biri olan bu
defilenin sizlerle buluşmasının gururunu yaşamaktayız" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ise, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır şehre hizmet ederken sosyal belediyecilik alanında da çok
güzel örnekler verdiğini ifade ederek, "Yıllar içinde hem kurslarımızın sayısı, hem çeşitliliği
hem de kalitesi artıyor. Gösterilen yoğun ilgi de bizi memnun ediyor. Kurslarımıza devam
edip hoş anılarla ayrılan ve hatta kendi işini kuran pek çok kursiyerimiz var. KAYMEK her
yıl açtığı sergilerle de nadide sanat eserlerini halkımızın beğenisine sunuyor. Anadolu'nun en
büyük sanat sergisinin Kayseri'de sergileniyor olması bizim için onur verici. Defilede emeği
geçen tüm KAYMEK ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından KAYMEK Hazır Giyim Kursu Eğitmen ve Kursiyerlerince hazırlanan
45 parça elbisenin sunumu yapıldı. Anadolu motifleriyle bezeli elbiseler, salonda bulunanların
büyük beğenisini topladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7515.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kurul Karar Aldı, Kömürcüler Yandı
Kayseri‘de Mahalli Çevre Kurulu'nun aldığı bir kararla, önümüzdeki kış sezonunda merkezi
ısıtma sistemlerinde kömür ve fueloil kullanımının yasaklanması, kömürcü esnafını zorda
bıraktı. Binalarda yapılan pek çok kömür alım...
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Kayseri‘de Mahalli Çevre Kurulu'nun aldığı bir kararla, önümüzdeki kış sezonunda merkezi
ısıtma sistemlerinde kömür ve fueloil kullanımının yasaklanması, kömürcü esnafını zorda
bıraktı. Binalarda yapılan pek çok kömür alım sözleşmesi geri dönüyor.
Mahalli Çevre Kurulu'nun ısınmada kömür kullanımını yasaklamasının ardından görüşlerini
aldığımız Kömürcüler Sitesi esnafından Ali Eravcı, ''Buradaki esnaf 4. ayda bina
bağlantılarını yapmaya başladı, bina bağlantısının yanında ithalatçı firmalarla çeklerini kesti,
bağlantılarını yaptı. Bir sabah uyanıyorsunuz kömür yasaklanmış. Böyle bir şeyin olması
mümkün değil. Bunu Belediyenin ya da yetkili kişilerin daha önceden yapması gerekiyordu.
2013 yılında bunu bildirip, 2015’te kömür yasaklanacak diyerek bildirmesi gerekiyordu,
esnafın da ona göre tedbir alması gerekiyordu. Bu aslında zincirleme bir olay, çeklerimiz
şimdi kim bilir nerelere gitti. Onları toplayamayız artık ve buradaki esnaf da mahcup duruma
düşmüş oluyor. Belediye denetlediğinde bizim sattığımız kömürler 7 bin-7 bin 800 kalori olan
kömürler. Belediyenin yardım amaçlı dağıttığı kömürlerin kalitesi daha düşük'' dedi.
Kayseri’de doğalgaz kullanımının geçen yıla göre artış gösterdiğini ifade eden esnaf Mehmet
Arık da, ''Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 25 tane mahalle, Ekim ayının 30’una
kadar kömür kullanımı yasaklanacak diye bir şey yayınladılar. Zabıtalar tek tek bütün binaları
dolaştı. Bizim sattığımız Rus kömürü 7 bin-7 bin 800 kalorisi var ve bu kömürler 1. sınıf
kömürler. Kenar mahallelere sosyal dayanışma, yardımlaşma adı ile dağıttıkları kömürün
kalitesi 3 bin-4 bin kaloriyi bile bulmuyor. Kayseri’de doğalgaz tüketimini ön plana çıkarıp
kömür tüketimini ikinci plana atmak istiyorlar. Sektör olarak da bizim satışlarımızı yüzde 30yüzde 40 düşürecek bir olay. Gerekli mercilere şikayet yapılmıştır, onun sonucuna göre
hareket edilecektir ama mağdur olan esnaf olacak. Dolayısıyla da bu esnafın yanında etrafında
çalışan insanlar zarar görecek. Kömürcü esnafı bu konudan rahatsız'' ifadelerini kullandı.
Kömürcüler Sitesi esnaflarından Ferhat Özel ise, ''Bizim işlerimizi çok ters etkiledi, çünkü
herkesin anlaşma yaptığı firmalar var. Anlaşma yapılan firmalar ile tonaj kota belli. Kotayı
birden düşüremeyiz evrak verdik, sıkıntı burada başlıyor. İkincisi bu sene haydi böyle gitti,
seneye bu esnaf ne yapacak? Bunu düşünmek lazım. Binaları yasaklarsan kömürü kime
satacağız veya hangi mesleğe atılacağız? Zaten sektörün her tarafında bir sıkıntı var, kömürde
de böyle bir sıkıntı olursa buradaki vatandaş evine ne götürecek? Onu düşünmek lazım. Bıçak
gibi birden kesip de 'Sıkıntı yok' demenin bir anlamı yok. Kalorisi düşük kömürleri kendileri
önce yasaklasın, daha sonra kömürcülerin standartlara uygun olan kömürlerini ele alsınlar.
Şimdiye kadar bir çok sözleşme yaptık, bunların bazıları soru işaretinde kalıyor, 'Bizim
binamız acaba doğalgaza geçer mi?' diye. Bizimle yaptıkları sözleşmeleri iptal etmeye
çalışıyorlar. Millet kendine göre haklı. Buna bir an önce çözüm bulunursa bizler de bina
sakinleri de rahat bir nefes alacak'' diye konuştu.

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
Mahalli Çevre Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri bulunan apartman, site, lojman ile kamu
kurum ve kuruluş binalarında katı ve sıvı yakıt kullanımı yasaklanarak alternatif ısınma
(doğalgaz, güneş enerjisi vs.) sistemlerine geçilmesi ve 30 Ekim 2014 tarihine kadar gerekli
sistem dönüşümlerinin tamamlanmış olmasını istedi.
Alınan karara göre Hacısaki, Fatih, Sahabiye, Uğurevler, Sanayi, Erciyesevler, Yıldızevler,
Cumhuriyet, Fevziçakmak,Mimarsinan, Serçeönü, Örnekevler ve Gevher Nesibe
mahalleleriyleMelikgazi ilçesinde; Seyitgazi, Aydınlıkevler, Küçükmustafa, Alpaslan,
Gültepe, Yeniköy, Melikgazi, Yeni, Yıldırım Beyazıt, Çorakçılar, Cumhuriyet, Gülük, Hunat,
Hürriyet, Kemeraltı, Kiçikapı, Kılıçaslan, Köşk, Osman Kavuncu, Taceddin Veli, Camikebir,
Caferbey, Şehit Nazımbey mahallelerinde önümüzdeki kış katı ve sıvı yakıt yakılması
yasaklanmış oldu. Bu bölgelerdeki apartman, site, lojman ile kamu kurum ve kuruluş binaları
31 Temmuz 2014 tarihine kadar katı veya sıvı yakıt kullanımını sonlandırarak alternatif temiz
yakıtlara geçiş yönünde karar alacak ve aldıkları karar örneğiyle dönüşümü gerçekleştirecek
firmayla yapılan sözleşme örneğini Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı’na teslim edecekler.
31 Ekim 2014'ten sonra katı ve sıvı yakıt kullananlara Mahalli Çevre Kurulu kararı gereğince
idari işlem ve para cezası uygulanacak. Ayrıca depolarda tespit edilen kömürler de yediemine
alınacak.
Öte yandan bu mahalleler dışında kalan tüm diğer mahallelerde de 31 Ekim 2015 tarihinden
sonra katı ve sıvı yakıt kullanımı yasaklanarak, alternatif temiz yakıtların kullanımı zorunlu
hale gelecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7516.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Futbol Antrenörlerine Zorunlu Seminer
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)
işbirliği'nde ve TÜFAD Kayseri Şubesi'nin ev sahipliğinde, ''Hacı Reis Hatipoğlu Zorunlu
Bölgesel Gelişim Semineri'' yapıldı.Kadir Has Stadyumu Basın Odası'nda...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)
işbirliği'nde ve TÜFAD Kayseri Şubesi'nin ev sahipliğinde, ''Hacı Reis Hatipoğlu Zorunlu
Bölgesel Gelişim Semineri'' yapıldı.
Kadir Has Stadyumu Basın Odası'nda verilen seminerle ilgili bilgi veren TÜFAD Kayseri
Şubesi Başkanı Osman Yozgat, 'Zorunlu Bölgesel Eğitim Seminerleri'nin 2 yılda bir
düzenlendiğini, seminere Kayseri'nin yanı sıra, Yozgat, Niğde ve Aksaray illerinden de
antrenörlerin katıldığını bildirdi.
Yozgat, seminerle ilgili şu bilgileri verdi:

''Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin 2 yılda bir yaptığı
zorunlu eğitim semineri. Bu seminere katılmayan arkadaşlarımız önümüzdeki 2 yıl sözleşme
yapamıyorlar. Tamamen eğitime yönelik futbolun sorunları, gelişim bilgileri, Fair Play ile
alakalı bölümleri, sağlıkla ilgili bölümleri Federasyonun görevli arkadaşları semineri
veriyorlar. 2 yılda bir yapılıyor ve bu seminere katılmayanlar 2 yıl boyunca sözleşme
yapamıyorlar. Federasyonun verdiği diplomalarda A, B ve C sınıfı diploma sahibi olan
arkadaşlarımız katılıyorlar. Diğer Teknik Direktör ve UEFA A sınıfı diploma sahibi olan
arkadaşlarımız da Ocak ayında İstanbul’da yapılacak seminere katılıyorlar. Tamamen Türkiye
Futbol Federasyonu’nun eğitim programı dahilinde olan seminerdir ve 2 yılda bir zorunlu.
Herkes buna katılmak zorunda. Niğde, Aksaray ve Yozgat’tan gelen arkadaşlarımız da var.
Daha önce Nevşehir ve Kırşehir de bu gruba dahildi, fakat geçen dönemlerde bağımsız şube
oldular. Onun için şu an Niğde, Aksaray ve Yozgat’tan gelen arkadaşlarımızda var.
Gelmeyenler için herhangi bir ceza yok ama en büyük ceza, önümüzdeki 2 yıl içerisinde
anlaşabilecekleri kulüplerle sözleşme imzalama şansları olmamasıdır. Dolayısıyla Federasyon
bu konuda pek tavizkar değil. Arkadaşlarımızın katılmasında çok büyük önem var, hem
bilgilerini tazeliyorlar hem de önümüzdeki dönemlerde çalışma şanslarını zora sokmuyorlar.
Dünya Kupası’nın analizi, Dünya Kupası’ndaki gelişmeler ya da takımların durumu, futbolun
durumu, Ocak ayında İstanbul’da yapılacak Teknik Direktörlük seminerinde yer alacak.''
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim Dairesi Eğitmeni Osman Öngen de seminerde
yaptığı sunumda, ''2 yılda bir yapılan zorunlu seminerlerimizde konularla ilgili her zaman
sorun yaşarız acaba bu yıl hangi konuları seçelim de arkadaşlarımıza katkı sağlayalım diye.
Bu yıl yine 3 tane konu başlığımız var. Bunlardan birisi Birim antrenman, diğerlerinden
Gençlik Gelişim Bilgileri konusunda Futbol Federasyonu’nun bu anlamda ne yaptığı, ne
yapmadığı ile ilgili. Bir diğeri de çok çok ihtiyacımız olan Etik değerler ve Fair Play ile ilgili.
Bu konuları cidden bilmemize rağmen, sürekli de kendi aramızda konuşmamıza rağmen hala
sorunlar yaşıyorsak, demek ki bir yerlerde eksiklik var. Ya özümseyemiyoruz ya da sadece
okuyarak ya da dinleyerek gidiyoruz ve ne anlama geldiğini yorumlamıyoruz. Zaten en büyük
problemimiz de orada, kendimizi sorgulamamız lazım bu konuda. Etik değerler ve Fair Play
ile ilgili de ben inanıyorum ki biz antrenörler olarak bazı şeyleri düzeltme şansımız var. En
azından kendi üzerimize düşen bazı şeyleri düzeltme şansımız var. Tabii ki hepsine gücümüz
yetmez, çünkü olumsuz etkileyen birçok faktörler var''diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7517.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Agü Rektörü Sabuncuoğlu'ndan Emniyet
Müdürü Kulular Ve Basın Kuruluşlarına
Ziyaret
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'ne atanan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.İl Emniyet Müdürü Kulular ve Şube Müdürleri...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'ne atanan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Kulular ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Sabuncuoğlu, Kulular'a
yeni görevinde başarılar diledi.
Kulular'da Rektör Sabuncuoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Kayseri Emniyeti ve güvenliği hakkında Kulular ile görüş
alışverişinde bulundu.
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Basın İlan
Kurumu (BİK) Şube Müdürlüğü başta olmak üzere Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve ilde
faaliyet gösteren haber ajanslarına ziyaret gerçekleştirdi.
İlk ziyaretini Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Osman Başeğmez'e yapan Rektör
Sabuncuoğlu, Kayseri basını hakkında Başeğmez'den bilgi aldı.
Başeğmez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sabuncuoğlu'na teşekkür etti.
Rektör Sabuncuoğlu daha sonra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'a ve
yönetimine hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Sabuncuoğlu ziyarette üniversite hakkında Başkan Kösedağ'a ve yönetimine bilgi verdi.
Ziyarette gazetecilik mesleğinde alaylı -mektepli tartışmasının sorulması üzerine
Sabuncuoğlu, eğitim ve uygulamanın bir arada olmasının kaliteyi yükselttiğini belirterek,
alaylı - mektepli karışımı bir eğitimin bireye, standartların üstünde bir gelişme imkanı
sunduğuna dikkati çekti.
Üniversite olarak araştırma faaliyetlerinde öğrencilerin birebir uygulayıcılar olmasına özen
gösterdiklerini belirten Sabuncuoğlu, eğitimin yanında uygulamanın da olduğu bir sistemin
faydalı bireyler yetiştirdiğini söyledi.
Başkan Kösedağ ve yönetimi de ziyaretinden dolayı Sabuncuoğlu'na teşekkür ederek
hedeflerinin camia olarak gazeteciliğin kaliteli yapılmasını sağlamak ve meslek ilkelerine
bağlı bir yayın anlayışının sürdürülmesine katkı sunmak olduğunu söyledi.
Rektör Sabuncuoğlu ardından sırasıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Cem Atakan
ve ajans çalışanları ile Doğan Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Oktay Ensari ve ajans
çalışanlarını ziyaret etti.

Sabuncuoğlu gazetecilerin, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde
koşarak zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar
karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli
bir kamu görevini yerine getirdiklerini dile getirdi.
Prof. Sabuncuoğlu, üniversitenin tanıtımına sundukları katkıdan ve AGÜ’ye verdikleri
destekten dolayı basın kuruluşlarına teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7518.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Şekerspor Satranç Takımı Şampiyona Öncesi
Moral Depoladı
Kayseri Şekerspor Satranç Takımı, 23-29 Haziran 2014 tarihleri arasında Konya’da
gerçekleştirilecek olan 2014 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası öncesi moral
depoladı.Kayseri Şekerspor Kulüp Başkanı ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel...
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Kayseri Şekerspor Satranç Takımı, 23-29 Haziran 2014 tarihleri arasında Konya’da
gerçekleştirilecek olan 2014 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası öncesi moral depoladı.
Kayseri Şekerspor Kulüp Başkanı ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli
tarafından verilen davete, Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürü Murat Eskici, Türkiye
Satranç Federasyonu İl Temsilciler Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Bölge Satranç Sorumlu
Yardımcısı Gülseren Ergün, Kayseri Satranç İl Temsilcisi Fuat Gençsoy, Kayseri Şekerspor
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası Ziraattan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Osman Canıtez ve Çiftçi Koordinatörü Kazım Duygulu ile sporcular katıldı.
Yemekte konuşan Kulüp Başkanı Levent Benli, Kayseri’de ve Türkiye’de Satranç’ın
geliştirilebilmesi adına Kulüp ve Şirket adına çok önemli adımlar attıklarını belirterek,
“Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok küçük yaşlardan itibaren başlayarak, kısa sürede çok
önemli noktalara ulaşabildiklerine inandığımız Satranç sporumuz ile hem zekâ oyunlarının
gençlerimiz üzerindeki gelişimine, hem de eğitim hayatlarına katkıda bulunduğumuza
inanmaktayız. Önümüzdeki dönemde çiftçi çocuklarımızın da büyük katılım gösterebileceği
çok önemli çalışmaları ve eğitim merkezlerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bu spor
dalına çok büyük bir talep var ve bizde bu taleplere duyarsız kalmak istemiyoruz. Ayrıca
Konya’da ki şampiyonaya katılacak sporcularımıza başardılar diliyor, bizleri kırmayarak
davetimize icabet eden tüm konuklarımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürü Murat Eskici ise Kayseri Şekerspor Satranç
takımının Türkiye’nin en güçlü takımlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Sizlerin başarılı
olması, bizleri ve bu spora katılım göstermek isteyen gençlerimizi de daha da
şevklendirmektedir. Satranç’ın gelişimi ve gençlerimizin bu spora teşvik edilebilmesi adına

Kayseri Şeker Fabrikası ile birlikte çok önemli projeleri hayata geçireceğimize inanıyoruz”
şeklinde konuştu.
Satranç Federasyonu İl Temsilciler Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ise Türkiye’de yaklaşık
1000’in üzerinde Kulüp ve 450 binin üzerinde sporcu bulunduğunun altını çizerek, Kayseri
Şekerspor’un bu kulüpler arasında başarı olarak ilk 5 sırada bulunduğunu söyledi. Bu
başarının tüm camianın göğsünü kabarttığını da belirten Eroğlu, Konya’da yapılacak olan
Şampiyona sonunda Kayseri Şekerspor’un İş Bankası Satranç 1. Lig’ine yükseleceğine canı
gönülden inandıklarını söyledi.
Konuklar ve sporcular yemek sırasında bolca sohbet etme imkânı bulurken, yemek sonunda
bir de hatıra fotoğrafı çekindiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7519.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Şeker Hobi Bahçeleri, Çalışanları Mutlu Etti
Kayseri Şeker arazisi içerisinde yıllardan beri atıl vaziyette bulunan alan çalışanların hobi
bahçesi olarak kullanımına açıldı.Uygulamadan memnuniyetini dile getiren çalışanlar
çocukları ile iş çıkışında hobi bahçesinde keyifli...
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Kayseri Şeker arazisi içerisinde yıllardan beri atıl vaziyette bulunan alan çalışanların hobi
bahçesi olarak kullanımına açıldı.
Uygulamadan memnuniyetini dile getiren çalışanlar çocukları ile iş çıkışında hobi bahçesinde
keyifli bir şekilde vakit geçiriyor.
Hobi bahçelerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Çalışanlarımızdan bağı bahçesi olmayan ve hobi bahçesi
talebinde bulunan 300 kişiden 185 kişiye 80’er metrekare hobi bahçesi tahsis edildiğini
belirterek hobi bahçeleri sulama sistemlerinin çalışmasının da devam etmektedir. Şeker hobi
bahçeleri çalışanlarımızın performansına da katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7520.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Otel Odasında Şüpheli Ölüm
Kayseri'de bir kişi, otel odasında ölü bulundu.Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Meydana
yakınındaki bir otelde, Kırşehir Kaman nüfusuna kayıtlı 50 yaşındaki Hacı Bayram Orman,
otel görevlisi tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine otele gelen...
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Kayseri'de bir kişi, otel odasında ölü bulundu.
Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Meydana yakınındaki bir otelde, Kırşehir Kaman nüfusuna
kayıtlı 50 yaşındaki Hacı Bayram Orman, otel görevlisi tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine
otele gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Hacı Bayram Orman'ın öldüğünü
belirlediler. Olay Yeri İnceleme ekipleri de otele dün gece geldiği öğrenilen Orman'ın cesedi
üzerinde ve odasında inceleme yaptılar.
Orman'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin
ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında açıklığa kavuşacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7521.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Soma’yı Unutmadılar
Geçtiğimiz ay Soma’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301
vatandaşımızın ailesi için yardım toplayan organize sanayideki bazı işçiler; ‘Biz de işçiyiz, bu
nedenle kardeşlerimize bir nebze de olsa yardımda bulunmak istedik’ ifadelerini kullandılar.
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Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayısta meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden
301 işçiye Organizede Fatih Plastik bünyesinde çalışan işçilerden 97 tanesi Soma için para
topladı. Yaklaşık 5 bin liraya yakın toplanan para Soma’da hayatını kaybeden işçilerin
ailelerine ulaştırıldı. Yardım toplayan işçiler Kayseri’de ki diğer fabrikaların da Soma ve
diğer bölgelerde yaşanan acıların bir nebze azaltılması için maddi manevi duyarlılığa davet
etti. İşçiler iş güvenliği hususuna dikkat çekerek devletin iş güvenliği hususunda tedbirlerini
artırması temennisinde bulundular. Bu tip kazalara seyirci kalınmaması için Soma faciasından

ders alınması gerektiğini belirten işçiler; ‘Biz de işçiyiz ve bu nedenle Soma’da mağdur olan
kardeşlerimize kayıtsız kalamadık’ şeklinde konuştular.
Haber – Fotoğraf: Sinan BARAN
(Stajyer muhabir)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7522.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Hayvanlara “serinleten“ Bakım
Kayseri'de Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde, yaz aylarında hayvanlara
özel bakım uygulanıyor. Günün belirli saatlerinde fıskiye ile sulanan hayvanlara, yaz
meyveleri de veriliyor.Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından...
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Kayseri'de Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde, yaz aylarında hayvanlara
özel bakım uygulanıyor. Günün belirli saatlerinde fıskiye ile sulanan hayvanlara, yaz
meyveleri de veriliyor.
Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve içerisinde 121 tür hayvan bulunan
hayvanat bahçesinde, yaz aylarında hayvanların sağlığı için özel bakım uygulanıyor. Sıcağın
yoğun hissedildiği öğle saatlerinde, fıskiye ile su verilerek serinletilen hayvanlara, yemek
öğünlerinin yanı sıra yaz meyveleri de veriliyor. Sıcak günlerde hayvanların bakımları
hakkında bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Müdürü İsmail Tamokur, hayvanları su ile
serinlettiklerini söyledi. Tamokur, "Yazın malum bütün canlıların ihtiyacı olan serinlemek ve
bunda en çok tercih ettiğimiz yöntem sudur. Nasıl ki insanlar serinlemek açısından sürekli su
içerler veya duş alırlar, hayvanları da biz burada serinletmek için su kullanıyoruz. Barınak
bahçelerinde burada görmüş olduğunuz fıskiye sistemlerimiz var. Bu sistemleri zaman zaman
revire alıyoruz" dedi.
İsmail Tamokur ayrıca, hayvanların bakıcılar tarafından belirli saatlerde yıkandığını
söyleyerek, "Bunun yanında tabii ki bazı barınaklarımızda ihtiyaca göre havuzlarımız var,
özellikle yırtıcı barınaklarında. Yırtıcı hayvanlar bu barınaklarda havuzlara girerek
serinliyorlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7523.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kazaya “hava“ Takviyesi
Pınarbaşı'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi, hava ambulansı ile Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre,
Pınarbaşı'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi...
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Pınarbaşı'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi, hava ambulansı ile Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada
ağır yaralanan Korhan Barlas (26), hava ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
yakınındaki helikopter pistine getirildi. Hava ambulansının inmesi ile birlikte, pistte bekleyen
ambulansa alınan Barlas, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Acil
serviste ilk müdahalesi yapılan Barlas'ın tedavisinin Yoğun Bakım'da sürdüğü, sağlık
durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7524.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Hdp'li Önder'in 'öcalan' Açıklamasına Sert
Tepki
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz,
HDP’li Sırrı Süreyya Önder'in, ''Öcalan cezaevinden çıkıp bu meydanlardan size seslenecek''
sözlerine ateş püskürdü. Yavuz, ''Biz şehit aileleri...
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Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz,
HDP’li Sırrı Süreyya Önder'in, ''Öcalan cezaevinden çıkıp bu meydanlardan size seslenecek''
sözlerine ateş püskürdü. Yavuz, ''Biz şehit aileleri ve gaziler yaşadığımız sürece o cani
İmralı'dan dışarı çıkamaz'' dedi.
Dernek Başkanı Ali Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere son
zamanlarda terör örgütü yandaşları Türk milleti ve şehit yakınlarını sokaklara dökmek için

ellerinden geleni yapıyorlar. Son olarak da Sırrı Süreyya Önder önümüzdeki sene Öcalan'ın
Meclis'te olacağını söylüyor. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak yaşadığımız sürece o cani
İmralı’dan dışarı çıkamaz” diye konuştu.
Açıklamasında, ''Çıkarılacak olursa da biz şehit aileleri ve gaziler olarak barikat kurarız, onu
oradan çıkarmayız'' diyen Ali Yavuz, şöyle devam etti:
''Onun tek çıkacak yeri leşidir. Eğer bizim kurmuş olduğumuz barikatlara karşı dahi çıkaracak
olurlarsa, şehit aileleri ve gaziler olarak başka yapabilecek bir şey yoktur. Biz şehit aileleri ve
gazileri olarak vatanımızı, milletimizi çok seviyoruz. Her zaman da bedel ödemeye hazırız.
Ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalanması için, bütün milletimizin rahatça gezebilmesi için,
ülkemizin gelişmesi için, her türlü katkıda bulunmaya hazırız.''
Ali Yavuz, ''Biz devletimizden şunu istiyoruz; binlerce insanımızın kanını akıtan bu terör
örgütü elebaşı ve yandaşlarına hadlerinin bildirilip hak ettikleri cezaların verilmesini
istiyoruz. Sokak gösterileri ile polisimize, askerimize ve sivil vatandaşlarımıza, zarar vererek
gösteriler yapan, huzursuz eden bu terör örgütü yandaşlarının bu kadar serbest
bırakılmamasını, bu kadar taviz verilmemesini ve hadlerinin bildirilmesini istiyoruz. Bizim
canımız acıyor, bu şekilde ülkemizi görünce. Bu olayları gördükten sonra şehitlerimiz
gelmiyor seviniyoruz ama terör örgütü yandaşlarının yapmış olduğu eylem ve söylemler,
bizleri çok üzüyor. Şehit gelmiş kadar bizlerin yarasını acıtıyor” ifadelerini kullandı.
Yavuz, ''Biz bunların hiçbirini hak etmiyoruz. Ülkemiz bunların hiçbirini hak etmiyor Ama
maalesef dış güçlerin destekleri ile komşu ülkeleri kan gölüne çevirdiler. Ülkeleri yok ettiler.
Maalesef bizim ülkemizde de bu oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Biz millet olarak çok güçlü
bir milletiz. Bu hainlere karşı yine ülkemizi dimdik ayakta savunacağız. Bu ülke bizim. Ay
yıldızlı al bayrağımız o göklerde dalgalanacak. Minarelerde ezanımız okunacak. Biz birlik ve
beraberlik içinde Kürt'üyle, Laz'ı ile Türk'ü ile yaşamaya devam edeceğiz. Bu ülke de her
zaman söylüyorum Kürt sorunu yoktur, terör sorunu var. Bu terör örgütünün bitirilmesi için
elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7525.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Minibüs Otomobili Biçti: 3 Ölü, 16 Yaralı
Kayseri’de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi ölürken, 16 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas Karayolu’nun 30’uncu kilometresinde
meydana gelen kazada, Sivas istikametinden gelen R.K. yönetimindeki 29...
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Kayseri’de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi ölürken, 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas Karayolu’nun 30’uncu kilometresinde meydana gelen
kazada, Sivas istikametinden gelen R.K. yönetimindeki 29 S 0020 plakalı minibüs,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek Turan Ayhan S.
Yönetimindeki 34 TK 9125 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile şarampole

yuvarlanan otomobilde bulunan Turan Ayhan S., Emine. S. ve Ali. S. olay yerinde hayatını
kaybederken, T.S. ve A.Ö.de yaralandı.
Otomobil ile çarpıştıktan sonra yan yatarak şarampole yuvarlanan minibüs içerisinde bulunan
R.K., O.B., B.Ö., R.K.Ç., M.K., E.S., G.Y., R.O., R.Ç., O.C., E.E., T.K., E.E. ve Ö.T.’de
çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile kentte bulunan çeşitli
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik
önlemleri alırken, olası bir kazayı önlemek için trafiği tek şeritte ilerletti.
Kazada hayatını kaybeden Turan Ayhan S., Emine S. Ve Ali S.’nin cesetleri de yapılan
incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan minibüs ve otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7526.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Son Yağışlar, Pancar Çiftçisinin Yüzünü
Güldürdü
Pancar bitkisinin ekiminden hasadına kadar her aşamasını sürekli takip ederek pancar
bitkisinin gelişimini etkileyen zararlılarla mücadele ve karşılaşılan sorunlara hızlı bir şekilde
çözüm bulmak amacıyla Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri...

21 Haziran 2014 Cumartesi 11:58

Pancar bitkisinin ekiminden hasadına kadar her aşamasını sürekli takip ederek pancar
bitkisinin gelişimini etkileyen zararlılarla mücadele ve karşılaşılan sorunlara hızlı bir şekilde
çözüm bulmak amacıyla Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker yöneticileri tarafından
sürekli geziler düzenleniyor.
Pancar ürününün son yağışlar sonrası nasıl etkilendiğini görmek üzere yerinde inceleme
faaliyetleri kapsamında Yeşilhisar İlçesindeki pancar tarlalarını gezen Kayseri Pancar
Kooperatifi ve Kayseri Şeker yöneticileri çapalama ve zirai mücadele çalışmalarını
incelediler.
Başkan Hüseyin Akay, Pancar tarlalarını gezerken pancarların coştuğunu görünce Aşık
Veysel’in şiiri ile Yeşilhisar İlçesinde pancar tarlasında sevincini dile getirdi:
“Tarlam sana üç yüz fidan aşlasam
Tarla coşar fidan coşar el coşar
Gücüm yetse hemen işe başlasam
Kazma coşar kürek coşar bel coşar
Çalışırsan toprak verir cömerttir
Emeksiz istemek dermansız derttir
Çalışmak insana büyük servettir

Kese coşar gönül coşar el coşar.''
Pancar üretiminde Türkiye ortalamasının dekar başına 5.5 ton olduğunu belirten Başkan
Akay; Yeşilhisar ilçesinde Türkiye ortalamasının üzerinde ürün alındığını belirterek,
''Yeşilhisar ortalaması yüksek 7-8 ton civarında. Daha fazla alan çiftçilerimiz de
bulunmaktadır. İşte bu çiftçilerimiz hem teknolojiyi iyi kullanıyor hem de zararlılarla
mücadelede dikkatli davranıyorlar. Neticesinde de Türkiye ortalaması üzerinde dekar başına
fazla ürün alabiliyorlar. Bizler işimizi en iyi şekilde yapıp Allah’a tevekkül edeceğiz'' dedi.
PANCAR ÇİFTÇİSİ, BİLGİSAYARLA OTURDUĞU YERDEN TARLASINI SULUYOR
Yeşilhisar tarla gezilerinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi İlhan
Argun; Yeşilhisar İlçesi ve civarında verimliliğin artırılması, toprakların çoraklaşmasının
önlenmesi için bir an önce Zamantı Derivasyon tünelinden Develi Ovasının basınçlı sulama
sistemi ile sulanması projesinin uygulamaya konulmasının beklendiğini, Pancar sulama
teknolojilerinde her türlü imkanın kullanılmasının hem ürüne hem de maliyetlere yansıdığının
en güzel örneklerinin Yeşilhisar ilçesinde uygulanmakta olduğunu belirtilmesi üzerine,
çiftçilerden Hacı Kuşcu ''Otomasyon sistemi ile evlerimizden tarlamızı suluyoruz. Bilgisayara
bakıyoruz ve oturduğumuz yerden tarlamızı suluyoruz'' dedi.
Yeşilhisar ilçesi ve köylerindeki pancar tarla gezilerine Yeşilhisar Belediye Başkanı
Abdulkadir Akdeniz, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Pancar
Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri, Yeşilhisar ve
Ağcaşar Sulama Birliği yöneticileri, civar köylerin Muhtarları ve Pancar ekicileri de iştirak
ettiler.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz; Yeşilhisar İlçesine bağlı Köylerin de
Büyükşehir yasasının uygulanmaya başlanmasıyla mahallesi konumuna geldiğini ve
Yeşilhisar İlçesindeki gelişen Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerini de Belediye olarak yakinen
takip ettiklerini belirtti.
Yeşilhisar pancar tarlaları gezilerinde Sulama Birliklerinin yöneticileri ve İçmece-KuşcuKayadibi-Yeşilova-Ovaçiftliği-Kovalı muhtarları da köylerindeki pancar ekimi ve diğer
ürünlerle ilgili sorunları yanı sıra görüş ve önerilerini paylaştılar. Yeşilhisar İlçesi gezisi
Kovalı Köyü Muhtarlığı ziyareti ve Köy kahvesindeki sohbetle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7527.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Balkan Şampiyonasında İkinci Olan Sporcudan
Eskici'ye Ziyaret
Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 2'inci olarak gümüş madalya alan Gülbahar
Gözütok, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.Balkan Çocuklar
Karate Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Gülbahar Gözütok,...
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Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 2'inci olarak gümüş madalya alan Gülbahar
Gözütok, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.
Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Gülbahar Gözütok, final
mücadelesinde Sırp rakibine 1-0 yenilerek 2'inci oldu. Gümüş madalyasını alarak Kayseri'ye
dönen Gözütok, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret
etti. Antrenörü ile birlikte ziyarete gelen Gözütok, yarışmada yaşadıklarını anlattı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat
Eskici de, başarılı sporcuya teşekkür etti. Eskici, "Uluslararası platformda bayrağımızı
göndere çektirme başarısı gösteren sporcumuzu tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7528.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Doğu Türkistanlılardan Türkmenlere Destek
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ve üyeleri, Irak’ta zor
durumda olan Türkmenler için başlatılan oturma eylemi ve yürüyüşe destek vererek,
Türkmenler için yardım çağrısında bulundu.Bağımsız Doğu...
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ve üyeleri, Irak’ta zor
durumda olan Türkmenler için başlatılan oturma eylemi ve yürüyüşe destek vererek,
Türkmenler için yardım çağrısında bulundu.
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Türk Dünyası Gençlik
Topluluğu tarafından düzenlenen oturma eylemi ve yürüyüşe destek verdiklerini açıkladı.
Başkan Uygurtürk, Irak’ta yaşayan Türkmen kardeşlerimizin yalnız bırakılmaması gerektiğini
ifade ederek, “Vatansızlığın ve zulmün ne demek olduğunu en iyi biz Doğu Türkistanlılar
biliriz. Çin Zulmü altında ülkemiz yıllardır kan ağlıyor. Türk dünyası olarak bir birimize
gerekli desteği verdiğimiz ve birlikte hareket ettiğimiz zaman kimse bize yan gözle bile
bakamaz. Ancak, son haftalarda Irak’taki Türkmen kardeşlerimiz adeta yalnızlığa itilmiş
durumda. Onlara sahip çıkılması gerekiyor. İki ateş arasında kalmamalılar. Biz Doğu
Türkistanlılar olarak Türkmen kardeşlerimize maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa
yapmaya hazırız” dedi.
Türkiye’nin Dünya ülkeleri arasında büyük bir güç olduğunun altına çizen Erkinbeğ
Uygurtürk, “Türkiye 1926 Ankara-Irak anlaşması doğrultusunda garantörlük hakkını
kullanmalıdır. Ne pahasına olursa olsun Türkmen soydaşlarımıza gereken destekler
verilmelidir. Çünkü Türkmen kardeşlerimizin tek ümidi Türkiye’dir ve Türkiye bu yardım
çağrısına kayıtsız kalmamalıdır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7529.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayserili Muhtarlar, Sivaslılar Derneğini
Ziyaret Etti
Kayseri’deki bazı mahallelerin muhtarları, Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete gelen
mahalle muhtarları ile Dernek yöneticileri ve üyeleri sohbet etti.Sivaslılar Derneği ziyaretine,
Gevher Nesibe Mahallesi Muhtarı Abit Keykubat, Örnek...
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Kayseri’deki bazı mahallelerin muhtarları, Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete gelen
mahalle muhtarları ile Dernek yöneticileri ve üyeleri sohbet etti.
Sivaslılar Derneği ziyaretine, Gevher Nesibe Mahallesi Muhtarı Abit Keykubat, Örnek Evler
Mahallesi Muhtarı Ahmet Efilti, Esenyurt Mahallesi Muhtarı Ahmet Serpil katıldı. Sivaslılar
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarete gelenleri Dernek Başkan vekili Bülent Ünsal,
Genel Sekreter Metin Ceran ve üyeleri karşıladı. Ziyarette konuşan Dernek Başkan Vekili
Bülent Ünsal, ''Muhtar, insana en yakın hizmet veren isim. Bunun için muhtarlarımız önemli“
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7530.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Perlaa Bistro Pochi Açıldı
Kayseri’de lokanta sektöründe hizmet veren Perlaa Bistro Pochi'nin şubesi açıldı.Köşk
Mahallesi’nde düzenlenen tören ile açılan Perlaa Bistro Pochi, geniş mekanı ve damak tadı ile
vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Açılış töreninde...
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Kayseri’de lokanta sektöründe hizmet veren Perlaa Bistro Pochi'nin şubesi açıldı.

Köşk Mahallesi’nde düzenlenen tören ile açılan Perlaa Bistro Pochi, geniş mekanı ve damak
tadı ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Açılış töreninde konuşan işletme sahibi
Hayrullah Özbayburtlu, “İnşallah Kayserimize hayırlı ve uğurlu olur. Bol bol yemek yemeye
gelirsiniz” dedi.
Açılışa, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7531.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Öki, Sıla Konağı 7’nin Temelini Attı
Öz Kayseri İnşaat (ÖKİ) Sıla Konağı 7’nin temelini düzenlenen tören ile attı.ÖKİ,
Kayseri’deki projelerinin birini daha hayata geçirdi. Malatya Yolu Mimarsinan Mahallesi
yakınında temeli atılan Sıla Konağı 7 hakkında bilgiler veren...
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Öz Kayseri İnşaat (ÖKİ) Sıla Konağı 7’nin temelini düzenlenen tören ile attı.
ÖKİ, Kayseri’deki projelerinin birini daha hayata geçirdi. Malatya Yolu Mimarsinan
Mahallesi yakınında temeli atılan Sıla Konağı 7 hakkında bilgiler veren ÖKİ Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, “Burada Malatya yolu üzerinde 27 daire ve 2 dükkandan
oluşan yeni bir projemizin temelini atmak için burada bulunuyoruz. Bu projemiz 165
metrekare ultra lüks bir konseptte yapılmaktadır. Bu projemizi 15 ay içerisinde teslim etmeye
çalışıyoruz” dedi.
Arslantaş ayrıca, “ÖKİ olarak şehrin 8 noktasında 14 şantiye ile Kayserili hemşehrilerimize
hak etmiş oldukları kaliteyi, yaşanabilir alanları sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7532.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri Şeker'den, “düğünde Bayrak
Kaldırma” Geleneğine Destek
Kayseri Şeker tarafından, ''Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın Korunması'' kapsamında
Sivas İli Gemerek İlçesi Hacı Yusuf Köyünde yaşatılmaya çalışılan, 'Düğünde Bayrak
Kaldırma' geleneğine destek vermek amacıyla, Pancar Çiftçisi...

21 Haziran 2014 Cumartesi 13:54

Kayseri Şeker tarafından, ''Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın Korunması'' kapsamında
Sivas İli Gemerek İlçesi Hacı Yusuf Köyünde yaşatılmaya çalışılan, 'Düğünde Bayrak
Kaldırma' geleneğine destek vermek amacıyla, Pancar Çiftçisi olan Sezai Çelik’in oğlu
Fatih’in, 'Bayrak Kaldırma' törenine iştirak edildi. Kayseri Pancar ekicileri bölgesinde
bulunan Gemerek Hacı Yusuf Köyü pancar ekicisi Sezai Çelik, oğlunun düğününü geleneksel
Türk adetlerine göre yapmaya gayret ettiğini, geleneksel olarak Cuma namazı sonrası Köy
camisinden, Cami imamı ve köy halkının yediden yetmişe tamamının davet edildiği Düğünün
ilanı olarak kabul edilen Bayrak kaldırma adetini önemsediğini belirterek bu geleneği
yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.Düğün ilanı olarak bilinen “Bayrak Kaldırma” adetine göre
Köy camisinden Bayrak kaldırılacak eve kadar giden davetlilere, Bayrak kaldırılan evde
yapılan duanın ardından tüm misafirlere düğün yemekleri ikramı yapılıyor. Böylelikle köyde
düğün başlamış sayılıyor.Hacı Yusuf Köyündeki bu güzel Kültürel mirasın yaşatılmasını
isteyen düğün sahibi Sezai Çelik’in, Bayrak kaldırma davetine, Hacı Yusuf Köyü ve civar
köyleri ile Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Üyesi Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve diğer
yöneticiler iştirak etti.Hacı Yusuf köyünde yaşamını sürdüren ve ahşap oymacılık, bağlama
yapımı işleri ile uğraşan “Yırtık Roman” lakaplı Haydar Koçer de (66) deyişleri ile Bayrak
kaldırma törenine renk kattı.Hacı Yusuf köyünde ilk pancar ekenlerden Faik Çelik 1955
yılında ilk pancar ekildiğinde, Adapazarı’ndan getirilen çavuşlardan çapa yapmayı
öğrendiklerini belirterek, ''Kağnı ile Yeni Çubuk'taki tren istasyonuna üretilen pancarı götürür
ve vagonlara kendimiz yüklerdik. Bazen at arabası bazen de öküz arabası ile taşırdık. İlk
olarak 700 kilo pancar üretimi yaptık'' dedi. İlk pancar ekenlerden İsmail Erdoğan da 800 kilo
pancar aldıklarını ve her seferinde 250 kilo pancarı kağnı arabası ile kantara teslim ettiklerini
söyledi.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Nizamettin Çatak da, ''Annem
pancar tarlasında çalışmaya gidermiş, yakınlarım anne sütü için beni tarlaya götürdüklerinde
bazen pancar tarlasını sulama için açılan su arkı içinde uyuturmuş'' diyerek hatıralarını
nakletti.Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akayda; düğüne iştirak eden tüm
misafirlere şeker yerine köyde yetişen kirazlardan ikram edilmesi ve unutulmaya yüz tutan
kültürel mirasımızın yaşatılması gayretinden dolayı düğün sahibine ile bu güzel etkinliğe
destek veren misafirlere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7533.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Göremediği Çocuğuna İcra Memurları İle Gitti
Kayseri'de 5 senelik eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunu göremeyen bir kadın, kızını görmeye
icra memurları ile birlikte gitti.Edinilen bilgiye göre Azerbeycanlı Bahar N. ve Mahmut A.
(38) 5 sene önce Azerbeycan'da taşınarak evlendi. Bir...
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Kayseri'de 5 senelik eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunu göremeyen bir kadın, kızını görmeye
icra memurları ile birlikte gitti.
Edinilen bilgiye göre Azerbeycanlı Bahar N. ve Mahmut A. (38) 5 sene önce Azerbeycan'da
taşınarak evlendi. Bir süre sonra çocukları olan çift, anlaşamayarak boşandı. İddiaya göre
mahkeme heyeti, 3 yaşındaki Yasemin A.'nın velayetini annesine vererek çocuğa yurt dışına
çıkma yasağı koydu. Türkiye'de oturma izni bulunmayan kadın, çocuğunu babası Mahmut
A.'ya bırakarak ülkesine döndü.
Bir süre sonra çocuğunu görmek için Azerbeycan'dan Kayseri'ye gelen Bahar N.'ye çocuğu
gösterilmedi. Bir süre Kayseri'de otellerde kalan Bahar N., çocuğuna ulaşamadı. Çocuğunun
Seyitgazi Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğunu öğrenen Bahar N., burada boşandığı eşi
Mahmut A. ile karşılaştı. Mahmut A.'nın çocuğu gizlemesi üzerine avukatı ile görüşen Bahar
N., icra memurlarını da alarak tekrar eve gitti.
"BABA KAPIYI KİLİTLEDİ"
Pedagog eşliğinde eve giden icra memurları, kapı açılmayınca polis ekiplerinden yardım
istedi. Olay yerine gelen polis de Mahmut A.'yı ikna edemedi. Bunun üzerine eve gelen
çilingir, kapıyı açtı. Kapının açılmaması için uğraşan Mahmut A., çeşitli yerlerinden
yaralandı. Yakınlarının da devreye girmesi sonucu kapının açılmasına izin veren Mahmut A.,
olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi
altına alındı.
"ÇOCUĞU BULAMADILAR"
Bu arada kapının açılması ile birlikte içeriye giren polis ekipleri, evde yaptığı aramada çocuğu
bulamadı. Evde çocuğunu bulamayan anne Bahar N. sinir krizi geçirdi. Çocuğunun kendisine
verilmesi gerektiğini söyleyen Bahar N., "Adalet istiyorum. Çocuğumu benden kaçırıyorlar.
Otellerde yatıyorum" diyerek yardım istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7534.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Karnı Burnunda Üniversiteden Mezun Oldu
Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu öğrencisi 8 aylık hamile
Tülay Karabulut; eşi, 13 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlu ile birlikte mezuniyet sevinci
yaşadı.Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu...
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Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu öğrencisi 8 aylık hamile

Tülay Karabulut; eşi, 13 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlu ile birlikte mezuniyet sevinci
yaşadı.
Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreni
Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlendi. Mezuniyete 8 aylık hamile Tülay Karabulut; eşi Murat,
13 yaşındaki kızı İrem ve 5 yaşındaki oğlu Buğrahan ile katıldı.
Geleneksel El Sanatları Bölümü'nden mezun olan Tülay Karabulut, diğer öğrencilerle birlikte
diplomasını aldı ve havaya kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı.
Tören sonrasında duygularını dile getiren Tülay Karabulut, “Geleneksel El Sanatları
mezunuyum. Çok mutluyum. Tarif edilemeyecek bir mutluluk. Son dönem çok zor geçti.
Bebeğim de benimle birlikte mezun olmuş gibi oldu. Üniversiteyi hiç okumamıştım, eşime
üniversitenin kapısından bir girmek istediğimi söyledim. Eşim de izin verdi. Onların yardımı
ile bu süreci atlattık. Bundan sonra bebeğimi biraz büyüttükten sonra bölümümle ilgili bir yol
çizmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Tülay Karabut’un eşi Murat Karabulut ise eşinin mezun olmasından dolayı çok mutlu
olduğunu belirterek, "Gerçekten bugün bizim için özel bir gün. Eşim iki yıl önce katsayının
kalkması ile birlikte üniversite sınavına girmeye karar verdi. Biz de bu konuda destek verdik.
Kazandı, şu anda da bitirdi çok şükür. Çok mutluyuz" dedi.
Okul sürecinde eşine çocuklara bakarak, sınav döneminde ise bulaşıkları yıkayarak destek
olmaya çalıştığını söyleyen Mustafa Karabulut, "Yemek yaptım ev işlerine yardım ettim.
Yardımlarımız olmuştur her zaman. Bizim de bu mezuniyette payımız var, inkar edilemez
ama asıl başarı eşimin. İki çocuğumuz var. Bir tanesi de 1 ay sonra doğacak yakında”
ifadelerini kullandı.
Tülay Karabulut'un 13 yaşındaki kızı İrem Su ise okul döneminde annesinin sürekli ders
çalıştığını ve ona evi temizleyerek yardım etmeye çalıştıklarını anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7535.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Büyükşehir'den Yüksek Öğrenime Destek
Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun çelik çatı yapım işini
üstlendi. Konuyla ilgili yapılan ihaleye 8 firma katıldı.Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
çelik çatı yapım işinin yaklaşık maliyeti 121 bin..
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Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun çelik çatı yapım işini
üstlendi. Konuyla ilgili yapılan ihaleye 8 firma katıldı.
Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu çelik çatı yapım işinin yaklaşık maliyeti 121 bin 618 TL
olarak belirlendi. İhaleye 8 firma katılarak teklif verdi. Katılan firmalar ve teklifleri şöyle
oldu:
Han Yapı: 90 bin 800 TL
Şaban Yavuz Özkeşkek: 93 bin 440 TL
Oğuz İnşaat: 99 bin TL
Suden Yapı: 103 bin 900 TL
Birliktaş İnşaat: 111 bin 300 TL
Başaran İnşaat: 119 bin 500 TL

Yıldırım Elektrik: 119 bin 950 TL
Turan Yapı: 127 bin TL
İhale, komisyon tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7536.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

8 Yaşındaki Suriyeli İsa'nın Yaşam Mücadelesi
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye ailesiyle birlikte gelen 8 yaşındaki Suriyeli İsa,
çöplerden topladığı pet şişeleri satarak ailesine yardım etmeye çalışıyor.Kayseri'nin Melikgazi
ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi Şehit...
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye ailesiyle birlikte gelen 8 yaşındaki Suriyeli İsa,
çöplerden topladığı pet şişeleri satarak ailesine yardım etmeye çalışıyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey
Bulvarı'nda bulunan binaların uzun çöp kutularında bulunan pet şişeleri yanında getirdiği
poşete koyan 8 yaşındaki Suriyeli İsa, görenlerin dikkatini çekiyor. Boyunun yetişmediği çöp
kutularının içine kadar giren İsa, derdini anlatabiliecek kadar konuştuğu Türkçesiyle,
"Ailemle iki ay önce buraya geldik. Çöplerdeki pet şişeleri toplayarak satıyorum.
Sattıklarımın parasıyla da aileme destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, bir süre önce Kayseri'de resmi rakamlara göre 2 bin, gayri
resmi rakamlara göre ise 4 bin Suriyeli'nin Kayseri'de yaşadığını açıklamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7537.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Ameliyat İçin Irak’tan Kayseri’ye Geldi
Bacağındaki rahatsızlıktan dolayı Özel Dünyam Hastanesine gelen Iraklı Fouad Yousuf
Kareem ameliyat oldu.Bacağındaki damar tıkanıklığı sebebiyle Kayseri’ye gelen Iraklı Fouad
Yousuf Kareem, sağlığına Kayseri’de kavuştu. Yapılan ameliyatla...
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Bacağındaki rahatsızlıktan dolayı Özel Dünyam Hastanesine gelen Iraklı Fouad Yousuf
Kareem ameliyat oldu.
Bacağındaki damar tıkanıklığı sebebiyle Kayseri’ye gelen Iraklı Fouad Yousuf Kareem,
sağlığına Kayseri’de kavuştu. Yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan Kareem “ Buraya geldim
bacağımda kan akışıyla ilgili bir sorun vardı, yaklaşık bir aydır yürüyemiyordum. Şimdi
iyiyim doktoruma çok teşekkür ederim. Buraya gelmekten memnun kaldım” dedi.
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Kamil Savaş “ Hastamız bir damar hastası.
Atar damar hastalığı olan hastamızın ayakların da yürüme problemi, soğuma ve ağrı
şikayetleriyle geldi. Hasta kasığından dizine kadar olan kısımdaki damarı tıkalıydı. Bu damarı
kendi toplardamarıyla değiştirerek, baypas yaparak kan akımını ,bacak dolaşımı sağladık.
Ameliyat sonrası durumu çok iyi bir şikayeti yok. Kısa süre sonrada taburcu olacak”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7539.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kto'da Irak'a Yönelik Ticaret Masaya Yatırıldı
Kayseri Ticaret Odası, son günlerde olumsuz gelişmelerle gündeme gelen Irak’a yönelik
ticaret ve ihracat yapan üyeleri ile sektör temsilcilerini düzenlediği toplantı ile
buluşturdu.Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın...
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Kayseri Ticaret Odası, son günlerde olumsuz gelişmelerle gündeme gelen Irak’a yönelik
ticaret ve ihracat yapan üyeleri ile sektör temsilcilerini düzenlediği toplantı ile buluşturdu.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın başkanlığında yapılan
toplantıya; KTO Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer, Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Özbek,
meclis üyeleri, meslek komitesi
üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, Irak’ta gelinen nokta sonrasında sektör
temsilcilerinin görüşlerinin alınacağını belirterek, “Türkiye olarak Irak’a ihracatımız yaklaşık
12 milyar dolar civarındadır. Almanya’dan sonra en çok ihracat yaptığımız ülke olan Irak’a
ticaretin ve ihracatın seyri noktasında yaşanan sıkıntılara ilişkin görüşleri, üst kuruluşumuz
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda dile
getireceğiz. Yaşanan sıkıntıların çözümü ve ilerleyen süreçte karşılaşılabilecek sorunların
bertaraf edilebilmesi adına bu toplantıyı önemsiyoruz” dedi.
Başkan Hiçyılmaz’ın açılış konuşmasının ardından, katılımcılar Irak’ta yaşanan gelişmeler ve
Kayseri’nin ticareti ve ihracatına ilişkin görüşlerini açıkladı.
Katılımcıların öneri ve görüşlerini dikkatle dinleyen ve not alan Başkan Hiçyılmaz,
toplantının kapanışında ise, “Irak’ta yaşanan olayların kısa vadede Kayseri’nin ticaretini ve
ihracatını etkilediği bir gerçektir. Toplantımız sonrasında katılımcıların önerilerini, TOBB’da
ve özellikle de ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda detaylı şekilde aktaracağız. Sorunların

çözümü için hangi yolların takip edilmesi gerektiği konusunda girişimlerde bulunacağız.
İlerleyen zamanda Irak’taki durumu da göz önüne alarak bu tür toplantıları yeniden
yapabiliriz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7540.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Yozgat Bizi Sevdi Biz De Yozgat’ı Sevdik…
14-15 Haziran 2014 tarihinde YOŞAY BİR-DER tarafından 9. Uluslararası Yozgat Bozok
Şairler Ve Âşıklar Şölenine katılmak için Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı
Sayın Turgut AYDIN kardeşimle Cumartesi günü saat 10.00 da “Yiğidin harman olduğu yer”
denilen Anadolu’muzun küçük ama şirin ili Yozgat’a doğru Kayseri terminalinden hareket
ettik.
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Şubat, Mayıs ve Haziran ayıyla birlikte bu başkanımla beraber bu üçüncü gidişimiz oluyor.
Yazımın başlığında da belirttiğim üzere gerçekten Yozgat bizi sevdi bizde Yozgat’ı sevdik.
Saat 13.30 civarında tarihi Çapanoğlu Büyük Camii yanında çok güzel bir terası olan dernek
binasında yönetim kurulu üyesi Erdoğan BEKTAŞ kardeşim o gül yüreği ve güler yüzü ile
bizi karşıladı. Bir müddet sonra derneğin emektarları Osman YÜKSEL ile Nuh ŞAHİN
hocam geldiler. Hoş sohbet izzeti ikramlarla güne çok güzel bir şekilde başladık.
Bizden önce değişik şehirlerden gelen âşık ve şair arkadaşlarla muhabbete başladık. Yıllar
önce edebiyat sitelerinden tanıştığım Çetin KILIÇASLAN, Akademisyen Talat ÜLKER
hocam, Alacadan Arap Kurt, İzmir’in iki nadide gülü Hava Avcı KÖSEOĞLU ve Şerife
ÇINAR, Ankara’dan gelen uluslararası sunumlar yapan gül yürekli gönül dostum Rıfat
ÇAKIR, gül yürekli Murat DUMAN, İsmail TUNÇ, Nurettin GÜR (OZANOĞLU),
Sivas’tan gelen Mustafa ALTINAY (Günümüzün Seyrani’si) ve Metin CANSIZ ile hemen
sohbete başladık.
Mustafa ALTINAY Üstadımla ilgili uzun bir yazı yazmam gerekiyor. 6 adet şiir kitabı
çıkarmış bir Allah dostu, gül yürekli bir iman eri. Birçok Antolojilerde eserlerine yer verilmiş.
Yüreğindeki iman, seher yelinden beslenerek şebnem damlarıyla gibi gül kokulu
yüreğinden “Bal Pınarı” olup gönüllere akmış adeta. Onunla ilgili uzun bir yazıyı ileri bir
tarihe bırakıyorum. Program süresince dernekte, yurtta ve fırsat bulduğumuz her yerde
yaptığımız muhabbetin tadına doyamadığımı belirtmek istiyorum.
8. Uluslararası Kapadokya Şiir şöleninde emeğini ve yüreğini koyarak çektiği kaliteli
fotoğraflarla tanıdığım Orhan ÇINAR kardeşim ile bu şölende de yine birlikteydik.
1.Uluslararası Ankara Şiir Şöleninde görüştüğüm Değişlik programlardan tanıştığımız gül
yürekli Ümit Zeki SOYUDURU hocamla yeniden görüşmenin zevkini tattım. Böyle değerli
dostları görmek programların en güzel tarafı olsa gerek. Akşam programın yapılacağı Yozgat
Belediyesi Kent Parkına kadar yürüyerek gittik. Bu yürüyüş bize güzel bir sohbet etme imkânı
sağladı. Program öncesi uzun yıllardır sanaldan görüştüğüm Almanya’dan gelen Ozan FEDAİ

ve Amasya’dan şiir dostu Mustafa AYVALI ile görüşme ve konuşma fırsatımız oldu. En son
8. Uluslararası Kapadokya Şiir şöleninde görüştüğümüz programda yurtta oda arkadaşım,
şairlerin yatağı kabul edilen Kahramanmaraş Elbistan’dan Eğitimci Şair Hanifi KARA
Üstadımızın hoş sohbetinden faydalanma imkânı buldum. Ayrıca programda yıllardır
sanaldan tanıdığım dernek yönetim kurulu üyesi Songül YURDAGÜL kardeşimle de görüşme
imkânım oldu. YOFSAD Başkanı Sayın Cemil ARSLAN kardeşimle de tanıştığıma çok
memnun oldum. Rabbim hayırlı ve bereketli çalışmalar nasip etsin inşaAllah.
YOŞAY BİR-DER Başkanı Salim GÜLBAHÇE yaptığı açıklamasın da; “Kültür Ve Turizm
Bakanlığı ve Yozgat Belediyesi katkılarıyla 9. Uluslararası Geleneksel Yozgat Sürmeli
(Bozok Şairler ve Âşıklar Şöleni) programımız Sayın Rıfat ÇAKIR’ın Sunumu ve Sayın
Orhan ÇINAR’ın çekimleriyle Yozgat Belediyesi Kent Parkı Nuri ŞAHİN Kültür ve Sanat
Merkezinde saat 18.00 da coşkuyla başladı.
Programa Vali Yardımcısı Sayın Yavuz GÜNEY, Bozok Üniversitesi Dekanı Sayın Tamer
UÇAR ve eşleri, Yozgat Belediye Başkanı Sayın Kazım ARSLAN, Yozgat Eski Belediye
Başkanı Sayın Yusuf BAŞER, Yrd. Doçent Orhan Fatih KUŞDEMİR, Yrd. Doçent Ümit
EKER, Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Lütfi İBİŞ, YOFSAD Derneği Başkanı Sayın Cemil
ARSLAN, YOSİAD Başkanı Sayın Mehmet SAYGI, Etnografya Müze Müdürü Sayın Hasan
Kerim ŞENYURT, Özürlüler Derneği Başkanı Sayın Hamide TAŞASLAN, Ozan Kasabası
Belediye Başkanı Sayın Mustafa CANSEVER, Ozan Kasabası Kültür Yardımlaşma Derneği
Başkanı Sayın Üzeyir SEVİM katıldılar.
Şölenimize katılan birbirinden değerli sanatçı dostlarımızın yürek sesleriyle, Yozgat
Üniversitesi gençlerinin okuduğu birbirinden güzel eserlerle muhteşem bir gece yaşandı. Bu
kültürel ve geleneksel etkinliğimizi 2006 yılından beri her yıl sürekli olarak yapmaktayız.
Yozgat kamu oyununda ilgisini günden güne daha fazla çekmesi ve izleyici ve dinleyici
kitlenin çoğalması bizleri de daha büyük hedeflere yöneltmektedir ve görev ve sorumluluk
yüklemektedir. Bu bağlamda bizlerde dernek olarak proje çıtasını yükseltmek suretiyle
Yozgat halkına layık olacak şekilde hizmet etmeye gayret edeceğimizi kendimize görev
bilerek bu etkinlik projemizi uluslararası niteliğe kavuşturmayı hedefledik.
14-15 Haziran 2014 tarihinde yapmış olduğumuz Şiir Şölenimize Yurt dışından Azerbaycan,
Yunanistan ve Almanya’dan onur konukları davet ederek Yozgat halkıyla buluşturduk.
Azerbaycan’dan Şaire, Yazar ve İş Kadını Raife SEXANGIZI, Şair-Yazar Ilgar TÜRKOĞLU
ve Şaire Terena SÜBHAN, Yunanistan Gümülcine’den BATTAM Başkanı (Batı Trakya
Türkleri Araştırma Merkezi) Prof. Dr. Özkan HÜSEYİN ve Almanya’dan Ozan FEDAİ
programımıza teşrifle programımızı şereflendirmiş olup ülkelerini en güzel şekilde temsil
etmişlerdir.
Ayrıca yurdumuzun değişik illerinden gelen Şair, Yazar, Gazeteci, Âşık, Ozan ve Sanatçı
gönül dostlarımız da katılım sağlayarak şölenimize büyük zenginlik katmışlardır. Kardeş
Derneğimiz YOFSAD Derneğinin de büyük katkıları ile muhteşem bir hatıralarla etkinliğimiz
yapılmıştır.
Programımıza Yurt dışından, Yurt içinden ve derneğimizden tüm katılımcılara teşekkür
ediyorum. Bu etkinlik hazırlık ve uygulama çalışmalarımızda destek veren Dernek Başkan
yardımcımız Sayın Nuh ŞAHİN, Yönetim KURULU Üyemiz Osman YÜKSEL, Yönetim
KURULU Üyemiz Songül YURDAGÜL ve kardeş dernek YOFSAD Başkanımız Sayın
Cemil ARSLAN, misafirlerimize servis hizmetini yerine getiren fahri üyemiz Sayın Mete
CİHANGİROĞLU ile birlikte Bozok Üniversitesi öğrencilerini ve güzel yemekleriyle
konuklarımıza damak zevki tattıran sayın aşçımız İdris ŞAHİN Beyi de üstün gayretlerinden
dolayı tebrik ediyor teşekkürlerimi sunuyorum.
Programa Raife Serxan Qizi AZERBAYCAN, İlqar TÜRKOĞLU AZERBAYCAN, Terane
SÜBHEM- AZERBAYCAN, Özkan HÜSEYİN (Gümülcine) YUNANİSTAN, Orhan
ÇINAR ANKARA, Rıfat ÇAKIR ANKARA, Murat DUMAN ANKARA, Ümit

Z.SOYUDURU ANKARA, İsmail TUNÇ ANKARA, Ali KARACA ANKARA, Nurettin
Gür (OZANOĞLU) ANKARA, Savaş ÜNAL ANTALYA, Ali KÜÇÜK ANTALYA, Metin
CANSIZ SİVAS, Mustafa ALTINDAĞ SİVAS, Neslihan TORLAK SİVAS, Vahdettin
IŞILDAK BURSA, Mustafa AYVALI AMASYA, Turgut AYDIN KAYSERİ, Ali ÖZKANLI
KAYSERİ, Şerife ÇINAR İZMİR, Hava Avcı KÖSEOĞLU İZMİR, Halise TEKBAŞ
ADANA, Hilmi CAN ESKİŞEHİR, Hanifi KARA KAHRAMANMARAŞ, Talat ÜLKER
GÜMÜŞHANE, Arap KURT Alaca/ÇORUM, Ozan DANLI Alaca/ÇORUM, Serdar
ÇELİKER KARS, Nuray Kaçar ARAZ KARS, Ozan REİS Çiçekdağı/KIRŞEHİR, Salim
GÜLBAHÇE YOZGAT, Cemil ARSLAN YOZGAT, Nuh ŞAHİN YOZGAT, Osman
YÜKSEL YOZGAT, Erdoğan BEKTAŞ YOZGAT, Songül YURDAGÜL YOZGAT, Fikri
ONAT YOZGAT, Ahmet YETİM YOZGAT, Nuri GÜLBAHÇE YOZGAT, Çetin
KILIÇASLAN YOZGAT, Mete CİHANGİROĞLU YOZGAT, Doğan ÇELİK YOZGAT,
Narin MENEKŞE YOZGAT, Lokman GÜLBAHÇE YOZGAT, Rıza DOĞANGÖNÜL
YOZGAT, Sedat ÖZDEMİR YOZGAT, Mustafa TEKER YOZGAT, Fatih YIKILMAZ
YOZGAT, Mehmet COŞKUN YOZGAT, Fatih ÇAKIR YOZGAT, Muhammed Ali
YILDIRIM YOZGAT, Erdem YILDIRIM YOZGAT, Mete CİHANGİROĞLU, YOZGAT,
Necati UYAR YOZGAT, İdris ŞAHİN YOZGAT katıldılar.”
Davet edildiğim şiir şölenlerinde bazen Kayseri’mizin cevheri olan dağlar şahı Erciyes’e
yazdığım şiirlerimi okuyor bazen de yüreğimizden satırlara düşen şiirlerimi değerli
dinleyicilerle paylaşıyorum. Bu programda Sanatçı Gökhan ÖZTÜRK tarafından çok yakında
çıkacak albümün de adı olan “Rabbimin Sevdiği Kulu musun Sen” isimli şiirimi okudum. Şair
ve âşıklarca okunan şiirler ve türkülerle saat 22.30’u buldu. Programdan sonra dernek
binasına geçtik. Dernekte yapılan izzeti ikram, çay eşliğinde yapılan saz ve söz sohbeti çok
güzeldi. Muhabbet sonunda misafir edildiğimiz yurtta günün yorgunluğunu gidermek için
istirahate çekildik.
Sabah 09.00 da dernek binasında yapılan kahvaltıdan sonra şehir müzesi gezildi. Nohutlu
Tepesinde programa katılan şair ve âşıklara Teşekkür Belgeleri verildi. Daha sonra
otobüslerle Çamlık Mili Parkına gidildi. Çamlıkta tertemiz havada devam eden programın bir
güzelliği de yemek sırasında okunan şiirler ve söylenen türkülerdi. Çok güzel saatler yaşandı.
Yemek, şiir ve türkü ziyafetinden sonra şair ve ozan dostlarla vedalaştık. Herkes
memleketlerinin yolunu tutmak üzere ayrıldı.
Bu güzel programı tertip eden YOŞAY-BİR DER Başkanı Salim GÜLBAHÇE’ye, yönetim
kurulu üyelerine, programa emek veren tüm kardeşlerime gösterdikleri ilgi ve
misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat dolu günlerde
buluşma duasıyla…
Rabbime emanet olunuz. Selam ve dua ile…
Ali ÖZKANLI Eğitimci Şair Yazar
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7541.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Düğünde Anlamlı Bayrak Mesajı
Kayseri’deki Kürt kökenli vatandaşlarımızdan bayrak provakasyonuna en güzel cevap
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Kayseri’nin Zümrüt Mahallesi’nde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın düğün alanını
Türk bayraklarıyla süsleyerek bayrağımıza el uzatan hainlere gereken cevabı bir kez daha
verdiler.
Zümrüt Mahallesi’nde yaşayan Emrah ve Seda çifti, mahallede gerçekleştirilen düğün
törenlerinde düğün alanını Türk Bayraklarıyla donattı. Henüz gündemdeki yerini koruyan
Lice’de ki hainlerin yapmış olduğu eyleme tepkilerini gösteren çift, Türk Bayrağı gölgesinde
çekilen halaylar ile dünya evine girdi. Çiftin bu anlamlı mesajı mahalle sakinleri tarafından da
takdirle karşılandı. Kardeşlik ve birliktelik vurgusu yapan damat Emrah Ö. ‘’Birliğimize ve
kardeşliğimize gölge düşürmek isteyenlere inat alanı bayrağımızla donattık. Umarım herkes
gereken mesajı almıştır’’ dedi.
Haber-Fotoğraf: Metin Yiğit (Yurttaş Gazeteci )
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7542.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Ulusluararası Öğrenciler Akademisi
Kapadokya’yı Gezdi
Şehrimizde yükseköğrenimini sürdüren uluslararası öğrenciler Kapadokya bölgesini gezdiler.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları Derneği’nin
ortaklaşa düzenlediği Ulusla arası Öğrenciler Akademisine kayıtlı olan öğrenciler
Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun’un başkanlığında ve Rıza Bozdağ’ın
rehberliğinde Kapadokya gezisi yaptı.
Geziye sabah saat 07:00’da Kayseri Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu önünden kalkan
otobüslere binerek başlayan öğrencilerin ilk durağı Ürgüp ilçesinden Ortahisar’a giderken yol
üzerinde bulunan “Üç Güzeller (Anne-Baba-Kız)” peribacaları oldu. Burada Rıza Bozdağ’ın

peribacalarının oluşumu ile alakalı anlattıklarını hayranlıkla dinleyen öğrenciler hatıra
fotoğraf çektirerek Uçhisar’a geçtiler.
Uçhisar kalesine çıkan öğrenciler Kapadokya bölgesinin panoromik olarak en güzel
seyredildiği yerden doyumsuz Kapadokya manzarası seyrettiler. Burada da hatıra fotoğrafı
çektiren öğrenciler Paşabağı bölgesine geçtiler.
Rıza Bozdağ’ın anlatımlarından Paşabağı bölgesindeki çok başlı peribacalarını ve burada
bulunan Saint Simon kilisesini dinleyen öğrenciler, ilginç yer şekilleri arasında eğlenceli
vakitler geçirdiler ve Zelve vadisine geçtiler. Zelve vadisinin henüz 1950’li yıllarda meskûn
bir mahal olduğunu öğrenen öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Zelve ziyaretinin ardından Ihlara vadisine geçmek için yola çıkan öğrenciler YTB’nin Konya
ayağındaki öğrencilerin Güzelyurt’ta olduklarını öğrendiler ve öncelikle buraya geçtiler.
Dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler Güzelyurt’ta kendi memleketinden gelen ama
Konya’da okuyan birçok tanıdık arkadaşları ile karşılaşarak hasret giderdiler. YTB yetkilileri
ile Güzelyurt Lisesi salonunda gerçekleştirilen toplantının ardından Güzelyurt’tan ayrılarak
Ihlara’ya geçtiler.
Ihlara vadisine Ihlara köyünden değil de Belisırma’dan inen öğrenciler Belisırma’da öğle
yemeği yediler. Yemeğin ardından Ihlara vadisine girerek buradaki doyumsuz doğa
manzaralarını gezdiler. Vadi içerisinde bulunan Kırkdamaltı Kilisesi’ni gezdikten sonra
arabalara binerek Kayseri’ye doğru yola koyuldular. Ihlara’dan Derinkuyu ilçesine doğru
dönerken Krater Gölü’nü gezme fırsatı elde eden öğrenciler, Kayseri’ye ulaştıklarında
keyiflerine diyecek yoktu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7543.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Ak Parti’de İl Başkanı Arayışı Devam Ediyor
Ak Parti Genel Merkezinin talebi üzerine istifa eden Ak Parti Kayseri İl Başkanı Ömer
Dengiz’in yerine gelecek il başkanı arayışları ve alternatif adaylar üzerinde kamuoyu
araştırma ve görüşmeleri devam ediyor.
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17 Aralık süreci sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından Ak Parti Teşkilatlarını Paralel
Yapılanma mensuplarından arındırma çalışmaları devam ediyor.
Genel Merkez baskısı sonucu istifa eden Ak Parti Kayseri İl yönetimi sonrasında İl Başkanı
arayışları ve alternatif adaylar üzerinde kamuoyu araştırma ve görüşmeleri de devam ediyor.
Özellikle İl Başkanında aranan özelliklerin başında, paralel yapılanmaya hiçbir surette
bulaşmamış, onlara karşı mesafeli bir duruş sergilemiş ve Paralel Yapı mensuplarıyla sosyal
ve ekonomik olarak hiçbir çıkar ilişkisine girmemiş ve 17 Aralık sürecinden sonra tavrını net

ve kesin bir şekilde Ak Parti ve Başbakan’dan yana koyan ve bunu açıkça ve her ortamda
beyan eden adaylar üzerinde duruluyor.
Geçmişte Paralel Yapı ile yolu kesişmiş ve aynı sosyal ortamda bir şekilde bulunmuş, ortaklık
ve çıkar ilişkisi içine girmiş, o yapının etkin isimleriyle akrabalık veya arkadaşlık ilişkisi
bulunan İl Başkanı adaylarının ise şansı zor görünüyor.
İl Yönetimi ve Yerel Yöneticiler bağlamında, Paralel Yapılanmaya karşı net ve berrak bir
tavrın ortaya konmayışından endişe duyan Ak Parti Genel Merkezi, Başbakan’ın direktifleri
doğrultusunda bu yapıyla mesafeli ve bu yapıya karşı mücadele azmi kararlılığında olan
adaylar ve il yönetim mensupları üzerinde duruyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7544.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Irak Krizi Kayseri Sanayisini Zora Sokacak
Irak’ın bir bölümünü ele geçiren IŞİD mensuplarının, Irak’ta önemli ölçüde nüfus
hareketliliğine neden olmasından sonra Irak’la önemli ölçüde ticareti olan Kayseri Sanayisini
zor günler bekliyor.
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Kayseri Organize Sanayi bölgesinden Irak’a önemli miktarda yapılan ihracat kalemleri
başında, mobilya, panel mobilya, çelik kapı ve çelik eşya ürünleri geliyor.
Daha çok açık hesap şeklinde çalışan Kayseri Sanayii, alacaklarını tahsil edememe ve önemli
bir pazarı kaybetme endişesini yaşıyor.
Irak Krizinin uzun sürmesi durumunda yüzleri aşan önemli sayıda sanayi kuruluşunun
ekonomik sıkıntı içine gireceği ve bu oluşan krizin şehri büyük ölçüde etkisi altına alacağını
tahmin etmek zor değil.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7545.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Ağlatan Yarışma
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle başlattığı Ezanı
Güzel Okuma yarışmasının İç Anadolu Bölge yarışmasında okunan ezanı dinleyen
vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmaya Konya'dan...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle başlattığı Ezanı
Güzel Okuma yarışmasının İç Anadolu Bölge yarışmasında okunan ezanı dinleyen
vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmaya Konya'dan katılan Himmet Tekeli birinci
oldu.
Kayseri'de gerçekleştirilen yarışmaya Kayseri'den Emre Arslan, Kırşehir'den Ömer Yahşi,
Yozgat'tan Ali Akkan, Aksaray'dan Kasım Biceğiz, Konya'dan Himmet Tekeli, Niğde'den
Hüseyin Göktaş, Nevşehir'den Ramazan Öz, Sivas'tan Mehmet Çoban katıldı.
Yarışma öncesinde konuşan İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer, "Diyanet İşleri
Başkanlığımızın her yıl olduğu gibi 2014 yılı için camiler ve din görevlileri için yurt çapında
yapmış olduğu Ezanı Güzel Okuma yarışmasının bölge birinciliğini yapacağız. Burada 8 tane
ilimiz katılacak inşallah. Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve
Kayseri olmak üzere bu illerimizden gelen il birincilerimiz için inşallah yarışmamız olacak.
Neticesinde de burada bölge birincisi seçilecek. Bölge birincileri de Allah izin verirse
Eskişehir’de birinciliği için yarışacak. Ezanı Güzel Okuma yarışması bizim için, Türkiye için
ve camiler için güzel bir yarışmadır. Tabi sadece ses ve soluğa bakmıyoruz. Makam, okuyuş
şekline bakacağız. 5 tane jüri üyemiz var ve bunların içinde İlahiyat Fakültesi hocamız var.
Diğer arkadaşlarımızla beraber inşallah en güzelini seçmeye çalışacağız" dedi.
Yarışmacıların okuduğu ezandan etkilenen birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamazken,
yarışmaya Konya'dan katılan Himmet Tekeli birinci, Kayseri'den katılan Emre Arslan ikinci,
Yozgat'tan katılan Ali Akkan ise 3. oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7546.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Bosna Ve Soma Şehitleri İçin Mevlit
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bosna ve Soma şehitleri için
mevlit okutturdu.Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bosna’ da sel
felaketinde yaşamını yitiren ve Soma maden faciasında yaşamını...
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Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bosna ve Soma şehitleri için
mevlit okutturdu.
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bosna’ da sel felaketinde
yaşamını yitiren ve Soma maden faciasında yaşamını yitiren vatandaşlar için Kurşunlu
Camisinde mevlit okutturdu. Kur'an tilaveti sonrası olan yaşamını yitiren vatandaşlar için dua
okunurken gelenlere gül suyu ve lokum ikram edildi.
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Naşit Eslik “
Derneğimiz 2010 yılında kurulmuştur. Kayseri’de yaşayan Bosna kökenli Boşnakların bir
araya gelip kaynaşması yardımlaşması ve örf ve adetleri yaşatması için kurulmuştur.
Derneğimiz yakın zamanda Bosna’da sel felaketinde şehit olan Bosnalı kardeşlerimiz ve
Soma’da şehit olan kardeşlerimiz için mevlit okutma kararı almıştır. Bugün Kurşunlu
Cami’de okutuyoruz. Cenabı Allah kendilerine ulaştırsın ve ruhları şad olsun” dedi.
Eslik “Bir daha o memlekete ve kendi memleketimize bu acıları göstermesin. Kurşunlu
camisinde bugün kuran tilaveti var. Mevlit okutuyoruz. Dualar edeceğiz geçmişlerimiz ve
şehitlerimiz için namazımızı kıldıktan sonra ayrılacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7547.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Pastırmacıları Gurbetçileri Bekliyor
Artan et fiyatının pastırma fiyatlarını etkilemediğini söyleyen esnaflar, satışların artması için
gurbetçileri beklediklerini söyledi.Baba mesleği olan 25 yıldır pastırmacılık yapan İbrahim
Kodakgiller, pastırma satışlarının şu...
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Artan et fiyatının pastırma fiyatlarını etkilemediğini söyleyen esnaflar, satışların artması için
gurbetçileri beklediklerini söyledi.
Baba mesleği olan 25 yıldır pastırmacılık yapan İbrahim Kodakgiller, pastırma satışlarının şu
an normal olduğunu ramazana bir hafta kala yoğunluk olmasını beklediklerini söyledi.
Kodakgiller, "Ramazan için hazırlıklarımız tamam ama satışların hareketlenmesi için
gurbetçileri de bekliyoruz. Gurbetçiler geldiğinde işlerimiz daha yoğun olacak. Gurbetçiler
buradan pastırma, sucuk götürüyorlar. Piyasa biraz daha canlanıyor, gurbetçinin gelmesi
esnafa faydası oluyor" diye konuştu.
Kodakgiller, "Sucuk ve pastırma fiyatlarında artış yok. Bu sene Ramazan ayı boyunca aynı
gidecek. Birinci kalite sucuk 35 TL, pastırmada 50 TL'den başlıyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7548.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

