KAYSERİ HABER ARŞİVİ
16.03.2015–22.03.2015
Türkiye'yi ülkemiz bildik
Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, yöresel kültürlerini tanıtmak için köylerinde
ürettikleri el ürünü eşyalar ile Kayseri Tarım Fuarında stant açtı. Yöresel ürünlerinin
Kayserililerden çok fazla ilgi gördüğünü belirten Kırgız Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı Kenan Aytaç, Van’da yaşayan Kırgız Türkleri ve faaliyetleri hakkında
gazetemize konuştu.
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Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, yöresel kültürlerini tanıtmak için köylerinde
ürettikleri el ürünü eşyalar ile Kayseri Tarım Fuarında stant açtı. Yöresel ürünlerinin
Kayserililerden çok fazla ilgi gördüğünü belirten Kırgız Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı Kenan Aytaç, Van’da yaşayan Kırgız Türkleri ve faaliyetleri hakkında
gazetemize konuştu. Kayseri’de düzenlenen 10. Tarım Fuarında stant açan Kırgız Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aytaç; “Biz bu fuarlarda kültürümüzü
tanıtmak ve kaybolan örf ve adetlerimizi tekrardan canlandırarak milli şuur oluşturmaya
çalışıyoruz” dedi. 1982 yılında Afganistan üzerinden Van’a geldiklerini ve Ulupamir Köyüne
yerleştiklerini belirten Aytaç; “Tanıtım amacıyla Kayseri Tarım Fuarına katıldık. Burada
güzel izlenimler aldık. Burada birçok insanla tanıştık. Onlara kendimizi ve kültürlerimizi
anlattık. Ayrıca köyümüzde üretilen ürünleri buralarda satarak köyümüzün ekonomisine katkı
sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Kırgız Türklerinin yaşadığı bin 800 nüfuslu Ulupamir
köyünde en önemli geçim kaynağının köy koruculuğu olduğunu belirten Aytaç; “Köyümüzde
sağlıklı bir geçim kaynağı yok. Köy koruculuğunun dışında az miktarda hayvancılık yapılıyor.
Yaylalarımız olmadığı için hayvancılık yapmakta sıkıntılı oluyor. Doğuda yaşadığımız için
tarım yapacak arazilerimizde bulunmuyor. Bu tür geçim sıkıntılarından dolayı köy nüfusunda
her yıl ciddi bir azalma görülüyor. İnsanlarımız büyük şehirlere göç ediyor. Her şeye rağmen
köyümüz eski Türk kültürünü yansıtan nadir köylerden bir tanesidir” şeklinde konuştu.
Köylerinde turizmin gelişmekte oluğunu vurgulayan Aytaç şöyle konuştu: “Bizim amacımız
köyümüzü turizme elverişli bir yer haline getirmek. Köyümüze turist çekmeyi düşünüyoruz.
Var olan turizm potansiyelini değerlendirmek için çalışıyoruz.” Kültürlere sahip çıkmanın
zorlaştığını söyleyen Aytaç: “ Köyümüzde el sanatlarından, okla yaya kadar hepsinin
imalatını yapmaktayız. Geleneksel müzik çalgılarımızı canlı tutmaktayız. Kültürümüzü canlı
tutmaktayız. Her sene kültür şölenleri düzenleyip köyümüze dışarıdan misafirler almaktayız.
Şimdi de bir tatil köyü yapma hayalimiz var. Onu gerçekleştirip inşaların eski örf ve
adetlerini, babalarının, atalarının, yaşadığı hayat şartlarını görmelerini sağlamayı
düşünüyoruz.” TÜRKİYE’Yİ BİZ ÜLKEMİZ BİLDİK AMA ATAYURT ÖZLENİYOR
Türkiye Türkleri ile aralarında herhangi bir sıkıntının ve ayrıcalığın hiçbir zaman

yaşanmadığını söyleyen Aytaç; “Türkiye’yi biz ülkemiz bildik, Türkiye bayrağını altında
yaşamak bizim için onurdu. Biz yaşadığımız yerde Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz.
Van’da yaşamak çok zordur. Çok sıkıntılarımız var. Kırgızistan’a göçlerde başladı. İçimizde
bir özlem hep oldu. Kuşu altın kafese koymuşlar yine vatanım demiş. Bizde o misal burada
her ne kadar ayrımcılık olmasa da, rahatsak da, illaki Atayurt özleniyor. Türkiye’de doğup
büyümeme rağmen kan çekiyor oraları bizim ata topraklarımız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12115.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

'Güvenli Yeşil Bina Projesi' tanıtıldı
Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) Kayseri İl Koordinatörlüğü, Danışma Kurulu Toplantısı
düzenlendi. Toplantıya katılan TSE Yapı Malzemeleri Sektör Müdürü Osman
Özdemir,”Güvenli Yeşil Bina Projesiyle, güvenli yapılar ortaya çıkacak” dedi.
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Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) Kayseri İl Koordinatörlüğü, Danışma Kurulu Toplantısı
düzenlendi. Toplantıya katılan TSE Yapı Malzemeleri Sektör Müdürü Osman
Özdemir,”Güvenli Yeşil Bina Projesiyle, güvenli yapılar ortaya çıkacak” dedi. TSE Kayseri İl
Koordinatörlüğü Binası’nda düzenlenen toplantıya, TSE Yapı Malzemeleri Sektör Müdürü
Osman Özdemir, TSE Kayseri Koordinatörü Mahmut Ulaş ve üye kurumların temsilcileri
katıldı. Türkiye’de İnşaat Sektörü ve Güvenli Yeşil Bina Sertifikası Projesi’nin tanıtıldığı
toplantıda konuşan TSE Yapı Malzemeleri Sektör Müdürü Osman Özdemir, “Yeşil Bina
Sertifikasyonu aslında bundan 20 yıl önce Amerika ve Japonya’nın katkılarıyla başladı. TSE
ne yaptı. Bu sertifikasyonun başına güvenli ibaresini koydu. Bu projede kamudan inananılmaz
paydaşlarımız var. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bunlara örnek
olarak gösterilebilir. 8 tane komite oluşturduk. İlk defa duyabilirsiniz. Yapı malzemelerinde
organik bileşikler, kanserojen maddeler arasında formaldehit bir çok yapı malzemesinde
bulunur. Yeşil anlamında bunları tespit ettik. 0 Binaların sadece yeşil olması yetmiyor.
Güvenlide olması gerekiyor. Bu kısmı da deprem komitesi halletti” dedi. TSE İl Koordinatörü
Mahmut Ulaş da, "Bu toplantıda Yeşil Bina Projesi’ni tartışacağız. Akabinde beton konusuna
geçeceğiz. Bu toplantıları önemi çok fazladır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12116.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Gazeteciler çiğ köfte partisinde buluştu
Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen ‘Çiğ Köfte Partisi’nde kentte
görev yapan basın mensupları bir araya geldi.
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Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen ‘Çiğ Köfte Partisi’nde kentte
görev yapan basın mensupları bir araya geldi. Kayseri’de görev yapan basın mensupları, Halk
Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen Çiğ Köfte Partisi’nde bir araya geldi.
Programda halk ozanları, türkülerini seslendirirken basın mensupları eğlenceli dakikalar
yaşadı. Program sonunda konuşan Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Turgut
Aydın, güzel bir birlikteliğin gerçekleştiğini söyleyerek, “Buraya gelen kardeşlerim hepinizin
ayağına sağlık. Tabi ki yaptığımız çalışmalarda sizler bizim yüreğimiz, elimiz,
gözümüzsünüz. Bizim de halkımıza ulaşmamız gerekiyordu. O yüzden gazetelerimizden,
televizyonlarımızdan yararlandık. Bize özveriyle geldiler, yüreklerine sağlık” ifadelerini
kullandı. Kentte düzenlenecek Kayseri 2. Uluslararası Halk Aşıkları Şöleni hakkında bilgi
veren Aydın, “Bugüne kadar çalışmalarımızı yaptık 4 günümüz kaldı. Etkinliği Çarşamba
günü saat 19:00’da Kültür Müdürlüğü Büyük Salonu’nda yapacağız. Bir parantez açmamız
gerekiyorsa İl Emniyet Müdürü İbrahim Bey’e yürekten sevgilerimizi gönderiyorum”
ifadelerini kullandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ise, “Çok eski zamanlarda
televizyonun olmadığı zamanlar Anadolu’nun en kadim kültürel değeri ozanlarımızın akşam
sohbetleri. Köy meydanlarında ozan sazını eline alır, ilçenin kültürüyle ilgili öğütler dolu
sözler söyler. Böylece insanlar çok hoş vakit geçirir. Ben de aşıklık kültürüyle büyümüş biri
olarak özlem giderdim. Bugün de böyle bir ortam” dedi. Uluslar arası Aşıklar Şöleni’ne de
değinen Taymuş, “Hem Kayseri kültürü açısından hem de sosyal hayatı açısından çok önemli.
Azerbaycan’dan, İran’dan, Kırgızistan’dan, Uygur Türkleri’nden değerli ozanlar olacak bu
etkinlikte. Ben etkinliğin huzur içerisinde geçmesini diliyorum. Emeği geçen Dernek
Başkanımız Turgut Bey’e, yönetime ve ozanlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12117.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Ticaret Borsası Tarım Fuarı'nda 5 bin sucuk
ekmek dağıttı
Kayseri Ticaret Borsası, açılan 10. Tarım Fuarı'nda ziyaretçilere 5 bin adet sucuk ekmek
dağıttı.
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Kayseri Ticaret Borsası, açılan 10. Tarım Fuarı'nda ziyaretçilere 5 bin adet sucuk ekmek
dağıttı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, "Bu
sene 10’uncusu düzenlenen Tarım Fuarı’na Kayseri’den ve civar illerden çiftçilerimiz
gelmektedir. Bu sene fuara katılım geçen seneye bakarak daha fazla. Bizde her sene gelen
misafirlerimize Ticaret Borsası olarak Kayseri’de ki pastırma ve sucuk imalatçılarının
katkıları ile sucuk ekmek ve ayran ikram ediyoruz. Bu sene de 500 kilogram sucuk ile 5 bin
kişiye dağıtacağız" dedi. Ünlü, konuşmanın ardından fuara katılan ziyaretçilere sucuk ekmek
dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12118.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

KYK yurdunda gerginlik çıktı
Kayseri’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) karşıt görüşlü öğrenciler arasında
gerginlik çıktı.
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Kayseri’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) karşıt görüşlü öğrenciler arasında
gerginlik çıktı. Edinilen bilgiye göre, Talas Bulvarı’nda bulunan KYK’da, GençlerbirliğiFenerbahçe karşılaşmasının başlamasından önce okunan İstiklal Marşı'nda ayağa kalkıp
kalkmama konusunda karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan
tartışmanın büyümesi üzerine KYK’da polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri
alındı.

Yapılan görüşmeler sonrasında yurt önünde İstiklal Marşı okuyan grup, slogan attıktan sonra
olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12119.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Köpek peşinden, olimpiyat pistine
İstanbul'da yapılan Gençler ve Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda 'Yıldızlarda Türkiye
Rekoru' kıran Kayserili Atlet 17 yaşındaki Ramazan Barbaros, atletizme başlamadan önce
köpekleri kovalarken keşfedildiğini söyledi.
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İstanbul'da yapılan Gençler ve Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda 'Yıldızlarda Türkiye
Rekoru' kıran Kayserili Atlet 17 yaşındaki Ramazan Barbaros, atletizme başlamadan önce
köpekleri kovalarken keşfedildiğini söyledi. Şubat ayında İstanbul'da düzenlenen Gençler ve
Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda Ramazan Barbaros Yıldızlar Türkiye Rekorunu
kırarak 800 ve bin 500 metrede Gençler Türkiye Şampiyonu oldu. Milli Atlet Barbaros, 5 yıl
önce sokak köpeklerini kovalarken keşfedildiğini söyledi. Ramazan Barbaros, dayısının
oğlunun atletizm antrenörü olduğunu ve kendisini köpek kovalarken gördüğünü anlatarak, "5
yıl önce okuldan döner dönmez çantamı eve bırakıp sokak köpeklerini kovalamaya
gidiyordum. Arkadaşları ile birlikte sokaklarda köpeklerin arkasından koşuyorduk. Atletizm
antrenörü olan dayımın oğlu beni köpeklerin peşinden koşarken görmüş. Onların ısrarı ve beni
yönlendirmesi ile birlikte atletizme başladım" diye konuştu. Atletizme başladıktan sonra
hayatında büyük değişiklikler olduğunu söyleyen Ramazan Barbaros, "Atletizmle uğraştığım
sıralarda İzmir'de Milli Takım'a seçildim. Şu anda 3 tane Türkiye rekorum var. Ayrıca
Türkiye 3.'lüğüm ve Türkiye Şampiyonluğum var. Türkiye ikinciliğim de var" diyerek kendisi
gibi genç olanlara da kahvehane köşelerinde vakitlerini boşa harcamak yerine bir spor dalı ile
uğraşmaları tavsiyesinde bulundu. KAYSERİLİNİN REKORUNU KAYSERİLİ KIRDI 44
ilden toplam 555 sporcunun katıldığı iki gün süren Gençler ve Büyükler Salon Türkiye
Şampiyonasında toplam 8 Türkiye rekoru kırıldı. Kayseri'de Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık
Merkezi Sporcusu 17 yaşındaki Ramazan Barbaros, Genç Erkekler kategorisinde hem 800
metrede hem de bin 500 metrede Yıldızlar Türkiye Rekorunu kırarak şampiyon oldu.
Ramazan bu derecesiyle 800 metrede kendi rekorunu yenilerken, bin 500 metrede Kayserili
Atlet Süleyman Bekmezci'ye ait rekorun yeni sahibi oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12120.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Aylık Takip ve Koordinasyon Toplantısı
gerçekleştirildi
Vali Orhan Düzgün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve yatırımlarının
takip ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla her ay yapılan Aylık Takip ve Koordinasyonun
(ATAK) Şubat ayı toplantısında kamu adına yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler
detaylarıyla birlikte ele alındı.
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Vali Orhan Düzgün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve yatırımlarının
takip ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla her ay yapılan Aylık Takip ve Koordinasyonun
(ATAK) Şubat ayı toplantısında kamu adına yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler
detaylarıyla birlikte ele alındı. Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Kasım ayı Aylık
Takip ve Koordinasyon (ATAK) Toplantısı’na Vali Yardımcıları Zülkarnin Öztürk, Mehmet
Emin Avcı, Mustafa Masatlı, Mehmet Aktaş ve Develi, Bünyan, Akkışla, Sarıoğlan
Kaymakamları, Karayolları Bölge Müdürü, İl Milli Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor, İl
Kültür ve Turizm, Göç İdaresi Müdürleri ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel
Sekreteri Vekili katıldı. Vali Düzgün, Kaymakamlıklar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
gerçekleştirmiş olduğu projelerin kamu düzeninin sağlanması, toplumsal sorunların çözülmesi
ve vatandaş odaklı yenilikler getirmesi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Toplantının
gündem maddeleri arasında yer alan eğitim ve vakıf eserleri konusunun taşıdığı önemi
vurgulayan ve “Geçmişimiz ile geleceğimizi” yakından ilgilendiren her iki konuda da
çalışmaların hassasiyetle takip edildiğini kaydeden Vali Düzgün, yapımı devam eden ve
ihalesi yapılması planlanan yeni okullarla birlikte Kayseri’nin bu alanda çok daha iyi fiziki
imkânlara kavuşacağını söyledi. Vali Düzgün, Vakıflar bölge Müdürlüğü’nün de kültürel
zenginliklerimizi korunması ve restorasyonu konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.
Vali Düzgün, konuşmasının ardından, toplantı gündeminde yer alan konular hakkında ilgili
kaymakamlar ve kamu kurumlarının yöneticilerinden bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12121.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Yeşilhisar Belediyesi’nde TİS tamam
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yeşilhisar Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak, imza altına alındı.

16 Mart 2015 Pazartesi 15:16

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yeşilhisar Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak, imza altına alındı.
Yeşilhisar Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen törene, Hizmet-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz,
sendika ve belediye yetkilileri katıldı. Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Halil Özdemir, toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte işçilerin ortalama
maaşlarına 250 Türk Lirası zam geleceğini söyleyerek, " Yeşilhisar Belediye Başkanımız
işçilerini sevdiği için burada hiçbir zorluk çekmiyoruz. Rahat bir sendikacılık yapıyoruz.
Bundan dolayı Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlarımızın da Yeşilhisar
Belediyemizden her hangi bir alacakları bulunmamaktadır. Burada birlik beraberlik, huzur
içerisin de bir çalışma ortamı var. Sözleşmemizin hazırlanmasında emeği geçen müdürlerime
de teşekkürlerimi sunuyorum. İşçilerimize ve Yeşilhisar belediyemize hayırlı uğurlu olsun. "
dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz ise, Hizmet-İş Sendikasının anlayışı
sayesinde belediyelerinde güzel bir iş ortamlarının bulunduğunu söyleyerek, "Yıllardan beri
belediyemiz de çalışan arkadaşlarımız var. Hepside belediyemizi düşünen değerli, kıymetli
mesai arkadaşlarımızdır. Gönlümüz istiyor ki daha fazla yardımcı olalım, hepsinin de okuyan
öğrencileri, geçindirdikleri evleri, yeni yeni ihtiyaçları var. Arkadaşlarımıza verdiğimizi zam
da şartlarımız itibariyle elimizden gelenin en iyisidir. Bende sizlere teşekkürlerimi
sunuyorum. Samimi, anlayışlı, hoşgörülü bir çalışma ortamı için elinizden gelen çabayı sarf
ettiğinize inanıyorum. Geçmiş dönemdeki sendikacılıkları da bilirim. O dönemleri de iyi kötü
yaşadık. Ama ülkemizde böyle bir sendika, böyle bir sendikacılık, böyle bir çalışma hayatı
için sendikanın göstermiş olduğu anlayış bizleri mutlu ediyor. Biz çok mutluyuz.
Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun " şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Törende ayrıca, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil
Özdemir işçiler ve sendika adına belediye başkanına teşekkür ederek bir buket çiçek takdim
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12122.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

KTO'nun yeni üyelerine istişare ve
bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kayseri Ticaret Odası tarafından yeni üyelerine yönelik düzenlenen istişare ve bilgilendirme
toplantılarının 7.’si gerçekleştirildi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda düzenlenen
toplantıya Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan
Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve üyeler katıldı.
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Kayseri Ticaret Odası tarafından yeni üyelerine yönelik düzenlenen istişare ve bilgilendirme
toplantılarının 7.’si gerçekleştirildi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda düzenlenen
toplantıya Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan
Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve üyeler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan
Hiçyılmaz, yeni üyeleri bilgilendirme toplantısının yanı sıra alacakların sigortalanması ve
Kayıtlı Elektronik Posta konularında bilgi paylaşımı gerçekleştirileceğini söyledi. Üyelerin,
Kayseri Ticaret Odası’nın sunduğu hizmetlerden azami şekilde istifade etmesini istediğini
belirten Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası Türkiye‘de bulunan 365 oda ve borsa içinde
akredite olmuş bir oda. Yani dünyanın herhangi bir yerinde hangi oda üyelerine hangi hizmeti
veriyorsa, Kayseri Ticaret Odası olarak bizde üyelerimize o hizmetleri 5 yıldızlı olarak
sunuyoruz. Bu manada Türkiye’deki diğer oda ve borsalar içinde en iyi hizmet veren
odalardan biriyiz” dedi. Kayseri Ticaret Odası olarak 17 bine yaklaşan üye sayısı
bulunduğuna dikkat çeken Hiçyılmaz, bu üyelerin oluşturduğu 40 ayrı meslek komitesinin
çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Meslek komitelerinin kanun gereği her ay düzenli olarak
en az bir sefer toplandığı belirten Başkan Hiçyılmaz, “Bu toplantılarda Oda faaliyetleri veya
Odanın ne yapması gerektiği hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra üyelerimiz
kendi meslekleriyle ilgili sıkıntılarını, problemlerini iletmektedirler. Toplantılarda elde edilen
bilgilere ilişkin yönetim kurulumuzda bu sorunların giderilmesi konusunda gayret
göstermekteyiz” ifadelerini kullandı. Üye Temsilciliği sistemine ilişkin de bilgiler paylaşan
Hiçyılmaz, “Bazı kurumlarda özellikle bankalarda müşteri temsilcisi sistemi vardır.
Üyelerimizin her birinin odada temsilcisi olmasını arzu ettik. 26 personelimizi bu konuda
görevlendirdik. Üyelerimiz ister telefonla isterse de Odamıza gelerek üye temsilcisini buluyor
ve en seri şekilde işini halledebiliyor” dedi. Şehir merkezi dışındaki üyelere daha etkin ve
hızlı hizmet verme noktasında da gayret gösterdiklerini aktaran Hiçyılmaz, “Bu manada
üyelerimizin yoğun olduğu Organize Sanayi Bölgesi’nde de bir şube açarak üyelerimizin şehir
merkezine gelmelerini önledik. Hizmeti onların ayağına götürdük” diye konuştu. Oda
üyelerinin fuar organizasyonlarına katılımı konusunda da çalışmalar yaptıklarına değinen
Hiçyılmaz, “Üyelerimize fuar konusunda da hizmet veriyoruz. Türkiye içindeki fuarlara
gidildiğinde yol masrafının yarısını Kayseri Ticaret Odası olarak biz ödüyoruz. Üyelerimizin
yurtdışına çıkma konusunda düşüncesi varsa vizelerinin alınma noktasında yardımcı
oluyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni hizmet binası yapımı için sürdürülen çalışmalar hakkında
bilgi veren Başkan Hiçyılmaz, “Geçtiğimiz günlerde ihale sürecine ilişkin ön yeterlilik

başvurularını almaya başladık. Yeni hizmet binamızı kısa sürede bitirerek, sizlere çok ferah
bir mekânda daha kaliteli hizmet sunma gayreti içinde olacağız” dedi. Tahkim Merkezi
çalışmalarını da anlatan Hiçyılmaz, “Bu merkez sayesinde, uzun yıllar alan hukuki süreçler 34 ay gibi bir süreye kısalmaktadır. Tahkim Merkezimizde sunulan hizmet ile sizlerin zaman
kaybının önüne geçmek ana hedefimizdir. Tüccarlarımızın alışverişlerinde yapacakları
sözleşmelerde Kayseri Ticaret Odası Tahkim Merkezi’ni yetkili kılan bir maddeyi
koymalarını özellikle rica ediyorum” şeklinde konuştu. Üyelerin bilgilendirilmesi konusunda
çok aktif olarak çalıştıklarının altını çizen Hiçyılmaz, “Tüm üyelerimize her türlü iletişim
aracını kullanarak ulaşıyor ve yaptığımız faaliyetlerimizle ilgili sizleri bilgilendiriyoruz.
Üyelerimizden; faal olan 11,000’ine SMS ve 7,900’üne de e-mail yoluyla ulaşır hale gelmiş
bulunmaktayız. Bu rakamlar geçmişle kıyaslandığında büyük önem arz etmektedir. Ayrıca,
faaliyetlerimizi e-bülten şeklinde üyelerimizle paylaşıyor, açık hava reklamlarıyla da
duyurularda bulunuyoruz” dedi. Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından yeni üyelere;
alacakların sigortalanması, Kayıtlı Elektronik Posta uygulaması ve Oda işlemlerine ilişkin
bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12123.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Sultan Sazlığında bahar heyecanı
Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Sultan Sazlığı Milli Parkı'na akın etti.
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Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Sultan Sazlığı Milli Parkı'na akın etti.
İlkbahar'ın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması sonrasında, sıcak havayı fırsat bilen
vatandaşlar parklara akın etti. Develi ilçesinde ise vatandaşlar, Sultan Sazlığı Milli Parkı'na
akın etti. Parkta güneşli ve sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, ata binerek, gölde kayığa
binerek keyifli bir hafta sonu geçirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12124.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Barış Treni Kayseri'de
Çözüm sürecine sivil destek sağlamak amacıyla Barışa Bak Derneği tarafından organize
edilen ve Kayseri Düşünce Okulu tarafından ağırlanan 'Barış Treni' Kayseri'ye ulaştı.

16 Mart 2015 Pazartesi 15:25

Çözüm sürecine sivil destek sağlamak amacıyla Barışa Bak Derneği tarafından organize
edilen ve Kayseri Düşünce Okulu tarafından ağırlanan 'Barış Treni' Kayseri'ye ulaştı. Çözüm
sürecine sivil destek sağlamak amacıyla İstanbul Pendik'ten Diyarbakır'a hareket eden Barış
Treni, Kayseri'ye ulaştı. Kayseri Tren Garı'nda mehter marşları ile karşılanan tren, yoğun
güvenlik önlemleri altında garda fren yaptı. Burada düzenlenen karşılama törenine,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kayseri Düşünce Okulu Genel
Koordinatörü Ferhat Akmermer, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Kayseri Düşünce Okulu Genel
Koordinatörü Ferhat Akmermer, "Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan terör belasını
sonlandıracak olan barış sürecine dikkat çekmek ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla
kamuoyunun bilgilendirilme ve aydınlatılması amacıyla İstanbul'dan yola çıkan ve Kayseri
etkinliklerini gerçekleştirmek için bir arada bulunuyoruz. Ülkemizin geleceğini çalan ve
geçmiş 40 yılımızda acılar yaşatan terör belasına son vermek, ülkemizin ekonomik, sosyal ve
toplumsal barış ve refahın önündeki en büyük engel olan terörü hep birlikte sonlandırmak,
barışa ve huzura doğru kucak açmak için bir aradayız" dedi. Barış trenin de bulunan Platform
Sözcüsü Cengiz Algan ise yolculuk hakkında bilgiler verdi. Yolculuk sürecinde bir sıkıntı
yaşamadıklarını dile getiren Algan, "5 gün önce Pendik'ten yola çıktık. Hemen hemen hiç
sıkıntı yaşamaksızın gittiğimiz her yerde halkımızın sıcak ilgisi ile karşılaştık. Kayseri'de de
çok sıcak bir ilgiyle karşılanıyoruz. Toplumda çözüm sürecine verilen yüzde 70 oranındaki
destek, Kayseri'de de somut bir şekilde görülüyor. Uzun yıllardır acı bir süreç yaşadık. 40
yıldır memlekette çok kan döküldü. Çok emek ve para kaybettik. Memleketimiz birçok açıdan
çok ileriye gidebilecekken olduğumuz yerde uzun süre kaldık. İnşallah bu sene 2 baharı
birden yaşayacağız. Çözüm sürecine sigorta olarak halen toplumun desteği sürüyor. Bundan
sonra da yukarıda görüşülen müzakereler haricinde birde sivil toplumun desteği gerekir
amacıyla yollardayız" şeklinde konuştu. Heyet, konuşmanın ardından kent meydanına geçti.
Heyet burada, kent meydanında bulunan parka Barış Treni anısında çam dikti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12125.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayseri'de Tıp Bayramı kutlamalar
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bir dizi etkinlik
düzenlendi.
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14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bir dizi etkinlik
düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte
konuşan Kayseri Tabipler Odası Başkanı Suat Öktem, "Her yıl olduğu gibi yine tam
anlamıyla çözüm bulunamayan önemli birkaç sorunu açıklamak istiyorum. Sağlık
çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi için gerekli radikal önlemlerin alınmasını
istiyoruz. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla bu yıl Tabip Odası olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan parti liderlerine 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle
vereceğiniz demecinizde mümkünse ‘sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişiler partimize
üye olamaz’ şeklinde açıklamalarının bir farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Partilerin
bazı grup başkanvekilleri de amaca uygun açıklamalar yapmıştır. Kendilerine teşekkür
ediyoruz. Hastalarımıza daha iyi hizmet vermek için çalışma şartlarımızın düzeltilmesini
istiyoruz. Özlük haklarımızdaki kayıpların giderilmesini istiyoruz" dedi. Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Muhammed Güven ise, "Bugün geldiğimiz noktada çok fazla tıp fakültemiz var.
Öğrenci sayımız şuanda 60 bin civarında bulunuyor. Bu ülkenin nereden nereye geldiğini
gösteriyor. Bizlerin bu duruma gelmesinde emeği olan gazi ve şehitlerimize minnet
duyuyoruz" dedi. Prof. Dr. Güven, "Tıp Bayramını onlar için anma töreni olarak da
düşünebiliriz. Biz onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bıraktığı yerden çok daha iyiye
götürmek için elimizden geleni yapacağımızı onlar için söz veriyoruz. Bu vesileyle
meslektaşlarımızın Tıp Bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Dr.
İsmail Kılıç ise, “Bu sene Sağlık Bakanlığımız 14 Mart’ın 100. Yılı olması nedeniyle bu günü
Çanakkale’de kutladı. Şehrimizden de iki arkadaşımız ilimizi temsil etmek için anma
töreninde bulundu. Tabipler Odası başkanımızın dediği gibi kolay şartlarda çalışmıyoruz ama
biz bu koşulları bilerek hekim olduk. Bir gün olsun da pişman olmadım. Sağlık çalışanı
olmanın her zaman gururunu yaşadım" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından başarılı
doktorlara başarı belgeleri verilirken, yeni atanan öğretim üyelerine de cübbeleri giydirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12126.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Hunat Mahalle
esnafı ile
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesinde esnaflar ile sohbet
ederek belediye çalışmalarını değerlendirdi ve Hunat Mahallesinde yapılacak çalışmalar ile
imar planlaması hakkında bilgiler verdi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesinde esnaflar ile sohbet
ederek belediye çalışmalarını değerlendirdi ve Hunat Mahallesinde yapılacak çalışmalar ile
imar planlaması hakkında bilgiler verdi. Hunat Mahallesinde gerçekleştirilen belediye
çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Memduh
Büyükkılıç, Hunat Mahallesinin Kayseri’nin eski semtlerden biri olduğunu önemli bir merkez
olup adına türküler söylendiği bir mahalle olarak önem arz ettiğini söyledi. Hunat Camisi,
Medresesi,Hamamı, Çeşmesi ile tarihi bütünlük… Hunat Mahallesine ismini veren Hunat
Külliyesinin önemli bir merkez olduğunu ve bu mahallenin tarihi mekanına uygun bir
planlama yapıldığını belirtenBaşkan Memduh Büyükkılıç, Mahallenin Hunat mahallesinin
Kayseri’nin tam merkezinde olmasına rağmen hak ettiğini imar gelişimini sağlayamadığını
kaydetti. İmar hareketliliği kazandıracağız. Başkan Büyükkılıç ” Melikgazi İlçe sınırları
içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır.
Melikgazi Belediyesi yatırımları ve hizmetleri ile ilçenin her yerindedir. Semtler arası hizmet
uçurumu olmadığından sosyal ayrımcılık ta olmamak da ve toplum da birlik ve beraberlik
duyguları artmaktadır. Belediye olarak yapılan hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal
faydasını göz önünde bulunduruyoruz. Hunat mahallemiz son on yıldır gelişme gösteren bir
bölgemizdir. Hunat’ın özelliği Kayseri’nin en seki semtlerden biri olması ve Tarihi mekânlar
ile bilinen bir mahalledir. Miras konusunda mülkiyet sorunu olduğunun bir türlü yeni
yapılanma yapılmamakta ve boş alanlar atıl olarak durmaktadır..” dedi. Kültür yolu projesi ile
… Mahalle de bulunan esnafı ile sohbet eden, çocuklar ile spor konusunu konuşan ve
derslerini soran Başkan Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesinde yer alan balıkçı esnafı yeni
bir planlama ile mahallenin misyonuna ve sosyal yaşamına renk kattıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12127.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Hatice Kurt, İlim Yayma Cemiyeti’ni ziyaret
etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesini ziyaret etti.
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Seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum örgütlerini ziyaret eden AK Parti Kayseri
Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesini ziyaret etti.
Ziyareti sırasında seçim çalışmaları hakkında İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu
üyelerine bilgi veren Kurt, cemiyet üyelerinin milletvekili aday adaylığı süreci ile ilgili duygu
ve düşüncelerini dinledi. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, Kurt’un
adaylığı ile ilgili yaptığı değerlendirmede: “Mecliste gelecek nesillerimizin maneviyatları ile
ilgili çalışmalar yapılmalı. Çocuk ve gençlere dönük temel becerilerini artırıcı faaliyetlerin
daima gündem tutulması gerekiyor. Eğer imkan olursa bu konuları mecliste bir ekip olarak
çalışırsak, Kayseri için de faydalı olacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.” “Yaptığınız
projeler bizim için çok kıymetli” İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Müdürü Atabay Çelik
ise, Hatice Kurt’un yaptığı projelerin ve çalışmaların kendileri için çok kıymetli olduğunu
söyledi. Çelik, ardından Kurt’un adaylığı ile ilgili şu sözleri sarf etti: “Çalışmalarınızı
başından beri takip ediyorum. Tarih boyunca baktığımızda güçlü ailelerin sağduyulu, sabırlı
anneler veya kadınlar tarafından kurulduğunu biliyoruz. Bu nedenle mecliste bayan
milletvekilinin olmasını önemsiyorum. Eğer meclise girerseniz başarılı olacağınıza
inanıyoruz.” İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Zeynep Işık
da, değerler eğitiminin genelde kadınlara verildiğini, ancak erkeklere böyle bir eğitimin
verilmediğine dikkat çekerek: “Erkekler eğitim noktasında daha zayıflar. Bu nedenle
erkeklere de değerler eğitimi verilmeli. Ayrıca değerler eğitimi okul müfredatına da girmeli.
Bu konuyu mecliste dile getirdiğinizde biz de halk olarak sizin destekçiniz olacağız” dedi.
Hatice Kurt ise, dile getirilen hassasiyetlerin yakın takipçisi olduğunu ve bu hassasiyetlerin
takipçisi olmaya devam edeceğini dile getirerek cemiyet yönetimine ve üyelerine
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12128.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kirleten, temizlesin!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nde
verdiği "Enerji Politikaları Ve Yeni Türkiye" konulu konferansında önemli mesajlar verdir.
Dünyada yaşanan hava kirliliğine dikkat çeken Yıldız “Türkiye’nin bütün bulduğu kömür
miktarı dünyanın yıllık kömür miktarı kadardır. Hani kirletmeye ortak oluyordu. O yüzden biz
politikalarımıza şu cümleleri ekledik. Dünyayı kimler kirlettiyse onlar temizlesin diyoruz”
şeklinde konuştu.
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Uluslararası Öğrenciler Akademisinin Cumartesi günü 1. ve 2. kademe oturumunda Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Enerji Politikaları ve Yeni Türkiye" konusunu ele aldı.
Bakan Yıldız konuşmasında uluslararası öğrencilerin ülkemizde bulunmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek bu faaliyetlerin gelecek yıllarda ülkemiz için büyük bir önemi
olduğunu belirtti. Yıldız konuşmasında şunları kaydetti: “Öncelikle böylesine güzide bir
toplulukla bir arada olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmem lazım. Türkiye’de eğitimini
devam ettiren birçok konuklarımız var. Bizlerde burada size en güzel bir şekilde zemin
hazırlamak için buradayız. Önümüzdeki süreçte Büyükelçilik görevinden tutun ki
bulunduğunuz ülkelerde çeşitli politikalar yapacaksınız” dedi. "Dünyada 1,3 milyar insan hala
elektrikli tanışamamış" diyen Yıldız, “Afrika’yı dikkate aldığımızda yaklaşık 890 milyon
nüfuslu bir ülkenin kullandığı elektrik çok az. Sermayelerin bir yerde toplandığı ama
meşakkatlerinin birbirinden kopamadığı bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Her insan yaşadığı
dünyadan çevreden fırsatlardan faydalanamamış oluyor. O yüzden bizlerin sahte ile gerçeğin
hesaplaşmasını yapmamız gerekiyor. Bizden 100 yıl önce yaşayanlar sanayileşme devrimi ile
bir kısım işlemlerde bulundular. Dünya 2 derecen fazla ısınırsa problem doğuyor. O yüzden
insanlar, yöneticiler o ülkeyi idare edenler bunları düşünmek zorundalar” diye konuştu.
“ETRAFIMIZDAKİ İSTİKRARSIZLIKLAR BİZİ İSTİKRAR ADASI OLMAYA İTTİ”
Bakan Yıldız ayrıca, "Bazı ülkeler petrolden ve doğalgazdan elde ettikleri gelirleri bütçesine
dahil etmezken bazı ülkeler ülke genel bütçeye dahil ediyor. Dolayısıyla Türkiye bir tüketici
olarak koyduğu stratejileri doğru yönetmekle görevli. En fazla petrol, elektrik ve doğalgaz
kullanılıyor. Dünyada bir bağımlılık var. Bunları ne kadar doğru ortaya koyarsak o kadar iyi
işler yapmış oluruz. Tabii dünya bir yandan eskiyor ve yenilenmesi için para harcamak lazım.
Her şey genç kalamıyor. İnsanlar kazandıkları refah seviyesinden ödün vermemek istiyorlarsa
bununla ilgili bedeller ödüyorlar. Ham petrol ve doğalgaz yer altındayken savaşın,
yerüstündeyken barışın sebebi olarak yürüyor. O yüzden enerji ile alakalı yapılan tercihler
uluslararası ilişkilerle ayrışamazlar. Bizim Türkiye dünyanın yüzde 1’idir ama bazı ilişkilerine
baktığımızda yüzde 1’inden daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Etrafımızdaki
istikrarsızlıklar aslında bizi istikrar adası olmaya itmiştir” şeklinde konuştu. “ALGI İLE
GERÇEK YER DEĞİŞTİRMİŞ DURUMDADIR” "Ham petrol fiyatlarını düşüşü çok ciddi
sonuçlar doğurdu” diyen Yıldız, şunları kaydetti: “Amerika Birleşik Devletleri özellikle ham
petrol fiyatlarının düşük oluşuyla Rusya’nın politikalarını etkilerken aynı şekilde ham petrol
fiyatlarının yüksek oluşuyla da Çin’i etkilemektedir. O zaman bakıyorsunuz bu elektrik ve

enerji tedarikinden ziyade çok ciddi bir enstrüman haline geliyor. Türkiye bu enstrümanları
doğru bir şekilde kullandığı için doğalgazda üretici bir ülke olmamasına rağmen 28 Avrupa
Birliği ülke arasında doğalgazı en ucuz satan ülke olmuştur. Şu anda böyle devam etmektedir.
Bizdeki algı böyle değildir. Algı ile kastetmek istediğim gerçekten de budur. Almanya’ya
gidin her yer rüzgar gülleri, güneş pilleri, yeşillikler hep böyle görüyoruz. Algımız budur.
Ama biliyor muyuz ki Almanya’nın kömürden ürettiği elektriğin oranının yüzde 43’lerdedir
ve bunu yüzde 51’lere çıkarmak için bir karar aldı. Bizdeki algı nasıl? Bunların her biri
empozelerle yapılan işlemler. Çok çevreyi kirletiyor ve kömürleri yakmaması lazım
Türkiye’nin ve ülkemizin kömürden elektrik üretme oranı toplam yüzde 26’larda. Yani algı
ile gerçek yer değiştirmiş durumdadır.” “DÜNYAYI KİMLER KİRLETTİYSE ONLAR
TEMİZLESİN DİYORUZ” Bakan Yıldız son olarak, “Türkiye’nin yıllık kullandığı kömür
oranı ortalama 100 ile 106 milyon ton, dünyanın kullandığı kömür miktarı 7 milyar tondur.
Çin tek başına 3.5 milyar ton kömür kullanıyor. Türkiye’nin 12-13 yılda toplam bulduğu
kömür miktarı 7-8 milyar tondur. Yani Türkiye’nin bütün bulduğu kömür miktarı dünyanın
yıllık kömür miktarı kadardır. Hani kirletmeye ortak oluyordu. O yüzden biz politikalarımıza
şu cümleleri ekledik. Dünyayı kimler kirlettiyse onlar temizlesin diyoruz. Bu çok garip bir şey
olmaz adilane bir şey olur. Başkası kirletip bizler temizlersek o zaman da bize haksızlık olur.
O yüzden doğru bir şekilde bunları yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye kendi sınırları
içerisinde kendi ihtiyacının önemli bir bölümünü kendi kaynaklarından karşılayamıyor.
Toplamda baktığımızda yüzde 27 ile 28’ler civarında yerli kaynaklardan karşılıyoruz. Yüzde
73’ler civarında da ithal kaynaklardan karşılıyoruz. O zaman ülkemizin kendi kendini
karşılayacak yeni kaynaklar bulmak zorundadır. Türkiye 6 bin km. uzakta Kolombiya'dan
nasıl bir operasyonu varsa 600 km. yakınındaki Irak'ta da operasyonu olmak zorunda. Ama bu
bahsettiklerimizin daha ötesinde ve daha önünde ben siyasi istikrarı koyuyorum. Türkiye
siyasi istikrarını sabit tutarak çok daha büyük işler yapabilir. Gayri safi milli hasılasını 10
yılda artırırken bir yerden hazine bulmamıştır. Bunu insan kaynakları ile yapmıştır. Afrika'da
her 3 doların 2 doları dışarıya gidiyor. Uluslararası enerji konferansı gelecek yıl Türkiye'de
yapılacak. Türkiye uluslararası diplomaside enerji konusunda çok önemli bir konumu
yakalamıştır. ” dedi. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ
SORULARI YANITLADI Konuşmasının ardından Yıldız, Türkiye'de eğitim gören yabancı
öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çadlı bir öğrencinin ülkesinin Türkiye gibi ilerlemesi için
nelere ihtiyacı olduğunu sorması üzerine Yıldız, bir ülkenin avantajı varsa dezavantajı da
olduğunu, Çad'ın da avantajlarını ortaya çıkarması gerektiğini söyledi. Kerküklü bir
öğrencinin DEAŞ'ın Kerkük'ten ayrılması durumunda bölgenin eski haline dönüp
dönmeyeceğini sorması üzerine Yıldız, şunları kaydetti: "DEAŞ'ın oluşturduğu terörün en çok
tehdit ettiği sektör enerji sektörü. Hiçbir sektör istikrarsızlıktan hoşlanmaz ama enerji hiç
hoşlanmaz. Kerkük'ün, Musul'un ve o coğrafyanın ham petrol rezervinin ne kadar geniş
olduğunu hepimiz biliyoruz. Kerkük bu zenginliklere DEAŞ'tan sonra kavuşur.
Komşumuzdaki istikrarsızlık da istikrar da bizi ilgilendirir." Yıldız, aynı öğrencinin "Bir
Kerküklü olarak benim yerim yeni Türkiye'de neresi olacak" sorusuna ise "Başımızın üstünde
yerin var" şeklinde cevap verdi. Bakan Taner Yıldız'a konuşmasının ardından çeşitli ülke
öğrencileri ve Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun tarafından
hediye takdim edildi. Bakan Yıldız, daha sonra ise programa katılan öğrencilerle birlikte
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12129.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Atasoy Müftüoğlu Kayseri’ye geliyor
Ünlü mütefekkir-yazar Atasoy Müftüoğlu 18 Mart Çarşamba günü Kayseri’ye gelecek.
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İki programa katılacak olan Atasoy Müftüoğlu ilk olarak saat 11:30'da İlahiyat Fakültesi'nde
gençlere hitap edecek. Aynı akşam saat 19:30’da İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’ne
bağlı Şehit Furkan Doğan Gençlik ve Kültür Merkezi’nde de gençlerle buluşacak olan ünlü
yazar “Yeni Bir Dil Oluşturmak” konusunu işleyecek. Müftüoğlu’nun programı hakkında
bilgi veren İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş “Değerli
mütefekkirimiz Atasoy abimizi Kayseri’de ağırlayıp gençlerimiz ile buluşturacağımız için çok
mutluyuz. Davetimizi kabul ettiğinden dolayı kendisine müteşekkiriz. Geçen yıl da İlim
Hikmet Vakfımızın davetlisi olarak gelip ‘Küresel Çağda Varolmak’ konusunu anlatmıştı.
Sohbet programımıza hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi. Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12130.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri’deki 2 şehit ailesi ile 1 malul
gaziye tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları düzenlenen tören ile hak sahiplerine Kayseri
Valisi Orhan Düzgün tarafından verildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri’deki 2 şehit ailesi ile 1 malul
gaziye tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları düzenlenen tören ile hak sahiplerine Kayseri
Valisi Orhan Düzgün tarafından verildi. Kayseri Valiliği’nde Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan
Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreni ile eş zamanlı tören düzenlendi. Törene, Devlet Övünç
Madalyası alacak Şehit Ömer Aktaş ve Esma Kılıç’ın eşleri ve yakınları ile Gazi Ramazan
Polat’ın yanı sıra Vali Orhan Düzgün, Garnizon Komutan Vekili ve Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk ve
askeri ve mülki erkân ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının

yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Vali Düzgün, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale
Zaferi’nin 100’üncü yılını kutladığımız bu günlerde vatan sevgisinin, fedakârlığın, milli birlik
ve beraberliğin öneminin bir kez daha herkes tarafından görülüp hissedildiğini söyledi. “Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından tevcih edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizlere
tarafımdan teslim edilecek olan ‘Devlet Övünç Madalyası’, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
ve büyük Milletimizin sizlere teşekkür, minnet ve saygısının bir ifadesidir” diyen Vali
Düzgün, yakınlarını kaybetmenin acısını şehit ailesi olmanın gururuna dönüştüren şehit
ailelerini koruyup kollamalarının asli görevleri olduğuna işaret etti. Vatanın her karışının
birçok destansı mücadeleye şahit olduğunu dile getiren Vali Düzgün, şöyle devam etti:
“Bastığımız topraklar birçok destansı mücadeleye şahittir. Çanakkale Savaşı, dünyada eşine
az rastlanır cinsten deniz ve kara muharebelerine sahne olmuş bir savaş olması bakımından
hepimizi derinden etkilemektedir. Özellikle bu zaferin, güç dengelerine göre çok zayıf olarak
değerlendirilen Türk cephesi tarafından kazanılmış olması Batı dünyasında büyük bir
şaşkınlık yaratmıştır. Çanakkale Savaşları, birlik ve beraberliğin yenilmez bir güç olduğunun
ispatıdır. Milletimizin birlik ve bütünlüğü bugün de aynı şekilde önemlidir. Kanının rengini
bayrağımıza vermiş, aziz canını vatanı uğruna feda etmiş olan şehitlerimiz, bu yüce
değerlerimizin korunmasını, savunulmasını ve ilelebet yaşatılmasını bizlere emanet
etmişlerdir. Çanakkale Zaferi başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızı kazanan bu yüksek ruha
sahip milletimiz, bu gün de vatanımızı bölmek için gayret gösteren ülkeler ve onların
uzantıları kanlı terör örgütlerine karşı canlarını ve evlatlarını feda etmeyi şeref saymaktadır.
İçlerinden bazılarına gazilik, bazılarına şehitlik nasip olmuştur. Öyle ki; dünyada çalışarak
kazanılamayacak, parayla satın alınamayacak türden yüce ve ulvi bir makamdır şehitlik ve
gazilik.” Şehit yakınlarının şehitlerin vatandan sonra bıraktıkları en değerli emanet olduklarını
vurgulayan Vali Düzgün, konuşmasının sonunda, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü
yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm
şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, Mehmet Akif Ersoy’un şu dizelerini paylaştı:
“Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât, Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.” ŞEHİT EŞLERİ, ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE ALDI Şehit Polis Memuru Abdullah Kılıç’ın
eşi Esma Kılıç 4 yaşındaki kızı Ceylin Zehra Kılıç ile Şehit Polis Memuru Ömer Aktaş’ın eşi
Dilara Aktaş ise babası şehit olduktan sonra dünyaya gelen ve babasıyla aynı ismi taşıyan 5
aylık Ömer Aktaş ile birlikte geldiği törende Devlet Övünç Madalyalarını Vali Düzgün’den
aldılar. Malul gazi Uzman Çavuş Ramazan Polat’a da Övünç Madalyası Vali Düzgün
tarafından takıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin de okunduğu tören sırasında duygulu anlar
yaşandı. Tören, Fevziye - Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve
öğrencileri tarafından hazırlanan kahramanlık şiirleri ve türkülerin okunması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12131.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Çocuklar, anne şefkatiyle yetişmeli
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, Sağlık Sen ve Diyanet Sen
yetkililerini ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Sağlık Sen çalışanları çocukları için kreş
isteklerini dile getirdi. Kurt, bu isteği çok önemsediğini kaydederek: “Çocuklar anne
şefkatiyle yetişmeleri gerekiyor” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, Sağlık Sen ve Diyanet Sen
yetkililerini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin
sorunlarını dinleyen Kurt, bu sorunların takipçisi olacağını ve çözümü için elinden geleni
yapacağını söyledi. “Sağlık çalışanlarına, şiddet kabul edilemez” Sağlık Sen Kayseri Şube
Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile sendika yönetim ve üyeleri ile bir araya gelen Kurt, sağlık
çalışanlarının sorunlarını dinledi. Kurt, sağlık çalışanlarının zor şartlarda çalıştığını
kaydederek, özellikle sağlık çalışanlarına karşı yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez
olduğunu söyledi. Doğan ise, Kurt’un yetimlerle ilgili çalışmalarını yakından takip ettiklerini
söyleyerek, sendikaları hakkında ve yaşanan sorunlar hakkında şu bilgileri verdi: “Şuanda
Kayseri’de 4300’e yakın üyemiz var. Önümüzdeki dönemde Kayseri’de 5 bin üyeyi
hedefliyoruz. Yetkili ve etkili bir sendikayız. Sağlık çalışanları yıpranma payı alamıyor.
Hastanelerimizin yanı başında, sağlık çalışanlarının yavrularını bırakacağı bir kreş istiyoruz.
Özlük haklarımızın iyileşmesi lazım” “Çocuklar, anne şefkatiyle yetişmeli” Kurt, çocukların
annelerinden uzak ve ehil olmayan insanların elinde heba olduğunu bu nedenle de kreş
yapımını kendisinin de çok önemsediğini kaydetti. Kurt: “Çocuklar annelerinin yakınında bir
yerde barınması gerekiyor. Bu hem annelerin daha verimli çalışması hem de çocukların
güvenliği ve özgüveni için önemlidir. Bu çocuklar toplumun temel dinamiği, anne şefkatiyle
yetişmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kurt, Sağlık Sen ziyaretinin ardından Diyanet Sen
Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu’nu ziyaret etti. Kaşıkçıoğlu, “İçimizden biri meclise
gittiğinde daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sivil toplumdan gelen isimlerin
mecliste yer alması bizi daha çok mutlu edecektir” dedi. Kurt, ise Kaşıkçıoğlu’na “Yetim
projelerine olan katkılarınızı biliyorum. Bu nedenle teşekkür ediyor ediyorum. İnşallah
mecliste yer alırsak sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımızı devam ettireceğiz”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12132.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Lenin oluyor da Akifler neden olmasın
Kocasinan 75. Yıl Anadolu Lisesi düzenlediği ‘Akif’ adlı tiyatro oyunuyla Mehmet Akif
Ersoy'u andı. Tiyatroda Mehmet Akif Ersoy rolüne hayat veren genç tiyatro oyuncusu Taha
Tayfun Bağcı: “Lenin hayatını anlatan oyunlar varken Akifleri, Fatihleri anlatan oyunlar
neden olmasın" dedi.
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Mehmet Akif Ersoy'u anma ve anlama programında tiyatro oyuncusu Taha Tayfun Bağcı
"Akif" adlı tiyatro oyunu sahneledi. Sahnelenen oyunun sonunu seyirciler ayakta İstiklal
Marşı'nı okuyarak tamamlarken duygu dolu anlar yaşadılar. Oyun sonunda konuşan Bağcı
"Lenin hayatını anlatan oyunlar varken Akifleri, Fatihleri anlatan oyunlar neden olmasın"
dedi. Kocasinan 75.yıl Anadolu Lisesi'nin düzenlediği programa 75.yıl Anadolu Lisesi Okul
Müdürü Alparslan Toyoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda tiyatro
oyuncusu, Taha Tayfun Bağcı'nın sergilediği tiyatro oyunu ise büyük ilgi gördü. Mehmet Akif
Ersoy'un hayatının anlatıldığı oyun sonunda seyirciler oyunun eskisi ile İstiklal Marşı'nı
ayakta okuyarak sonlandırdı. Oyun sonrası 75. Yıl Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni
Mustafa Akdağ 'Taha Tayfun Bağcı'ya 1917 yılında basılan bir kuranı kerim hediye etti.
Seyircilerin ayakta alkışladığı oyuncu Taha Tayfun Bağcı "Asımların ruhen içimizde
olduğunu hep söyledik. Oynadığım her programda, her ilde, insanların içindeki asımları
ortaya çıkarmak derdinde oluyoruz. İnsanların İstiklal Marşı'nın hepsini ayakta okuyarak
bitirmesi ise oyunu bunun en büyük gösterisi. Bizler tiyatronun sadece Çehov'dan ibaret
olmadığı ispatlamaya çalışıyoruz. Lenin hayatını anlatan oyunlar varken Akifleri fatihleri
anlatan
oyunlar
neden
olmasın"
ifadelerini
kulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12133.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

"Paralel yapı bir sonuçtur"
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Sait Yakut, Kayseri’de yaptığı açıklamada, “12
Eylül darbesi ile birlikte paralel yapının psikolojik alt yapısı oluşturulmuştur” dedi.

16 Mart 2015 Pazartesi 17:21

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Sait Yakut, Kayseri’de yaptığı açıklamada, “12
Eylül darbesi ile birlikte paralel yapının psikolojik alt yapısı oluşturulmuştur” dedi.
“Toplumda sistematik olarak oluşturulan ve idol olarak gösterilen eziklik psikolojisi
düzleminde, batılı toplum mühendislerinin yöntemleri kullanılarak “Ilımlı İslam” projesi
uygulamaya konmuştur" diyen Yakut, "Bu açıdan Fetullah Gülen’in sıkıyönetimin
uygulandığı bir dönemde güya kaçak ama oldukça rahat bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi
ve alt yapısını oluşturmasını iyi anlamak lazım. 80 darbesiyle toplumun sinir uçları olan
Ülkücü Hareket ve Sosyal Demokratlar ezilmiştir. Sonraki süreçte rahmetli Özal ile birlikte
Türkiye bir atılıma geçmişken PKK türemiş, türetilmiştir. 28 Şubatla birlikte yine toplumun
önemli dinamiklerinden olan Milli Görüş hareketi ezilmiştir. Bu bağlamda gerek PKK gerek
Paralel Yapı olağanüstü şartların, askeri vesayetin ürünüdür. Bu süreçte toplumun diğer bütün
dinamikleri marjinalleştirilirken, Gülen’in önü açılmıştır. Nitekim Gülen 01.10.1980 tarihli
yazısında “Ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere
daha selam duruyoruz” diyerek, darbecilere olan sevdasını taçlandırmıştır“ dedi.
Sait Yakut, Paralel Yapı ile mücadele konusunda “Paralel yapıyla mücadele psikolojik olarak
kazanılmıştır ancak asıl kazanım fikir bazında olmalıdır. Paralel yapı ile mücadele edecek, bu
bağlamda siyaset yapacak kadroların çok net bir şekilde ehlisünnet olmaları, dil şuuru, tarih
şuuru, coğrafya şuuru ve milli şuuru olan insanlar olmaları lazım. Bu bağlamda eğitim sistemi
başta olmak üzere birçok sistem yeniden yapılandırılmalıdır. Devlet meslek sahibi, kendi
değer yargılarına sıkı sıkıya sarılmış, fikren ve madden manipülasyona açık olmayan kadrolar
yetiştirmek mecburiyetindedir. Aksi halde milletimizi bu paralelden kurtarıp, cehaletin
ürettiği bir başka paralelin kucağını itmiş oluruz” diye konuştu.
Yakut açıklamasını şu sözlerle bitirdi:
"Ancak burada kesinlikle üst akılla müntesiplerin tefrik edilmesi lazım. Bu mücadeleyi adeta
bir cadı avına döndürmek de doğru sonuçlar doğurmayacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12134.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı
Mahmut Şahin:
Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, yaptığı basın açıklamasında
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK)bankacılık sektörü ile ilgili
yayımladığı genelgeye tepki gösterdi. Şahin, “Son yılarda tüketicilerin binbir emekle kabul
ettirdiği, yargı kararlarıyla tescil ettirdiği tüm kazanımlar yeni yasanın kasıtlı olarak yanlış
yorumlanması neticesinde adeta çöpe atıldı. Yarışta öne geçen ve bankaların haksız
ücretlerine ‘dur’ diyen tüketiciler yeniden başlangıç noktasına getirildi” dedi.
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Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, yaptığı basın açıklamasında
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK)bankacılık sektörü ile ilgili
yayımladığı genelgeye tepki gösterdi. Şahin, “Son yılarda tüketicilerin binbir emekle kabul
ettirdiği, yargı kararlarıyla tescil ettirdiği tüm kazanımlar yeni yasanın kasıtlı olarak yanlış
yorumlanması neticesinde adeta çöpe atıldı. Yarışta öne geçen ve bankaların haksız
ücretlerine ‘dur’ diyen tüketiciler yeniden başlangıç noktasına getirildi” dedi. Tüketiciler
Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin yaptığı basın açıklamasında, “Tüketiciler
Birliği, Tüketici Haftasını bankalara ve elektrik dağıtım firmalarına hediye etti. Bu sene ki
Dünya Tüketiciler Gününü kutlayamıyoruz. Bu yıl ve görünen o ki bundan sonraki yıllarda da
bu günü kutlama hakkı bankalara ve elektrik dağıtım şirketlerine geçti” diye konuştu. Her
sene 15-21 Mart tarihleri arasının Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlandığını ifade eden
Şahin, “Son yılarda tüketicilerin binbir emekle kabul ettirdiği, yargı kararlarıyla tescil ettirdiği
tüm kazanımlar yeni yasanın kasıtlı olarak yanlış yorumlanması neticesinde adeta çöpe atıldı.
Yarışta öne geçen ve bankaların haksız ücretlerine ‘dur’ diyen tüketiciler yeniden başlangıç
noktasına getirildi” ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, “Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve
raportörleri bir yerde toplanarak banka avukatları tarafından tabiri caiz ise beyinleri yıkandı,
yeni yarışın kazananı da burada açıklandı. İşin en vahimi de bu organizasyonu yapanın
tüketiciyi korumakla görevli genel müdür olması, hakem heyetlerinde geçen yıl yaklaşık 850
bin dosya görüşüldü ve bunun yüzde 85’i bankacılık işlemleriyle ilgiliydi. Tüketici lehine
verilen kararlarda aynı orandaydı” diye konuştu. Sözlerini sürdüren Şahin, “Cep telefonu
üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri artarak devam ediyor. Reklam ve tanıtım tacizleri edepsiz
bir şekilde sürüyor. Garanti sonrasında fahiş yedek parça ve onarım hizmetleri aynen devam
ediyor. Abonelik hizmetlerinde keyfi uygulamalar devam ediyor. Tüketicinin korunması
Genel Müdürü bankaları da alsın yanına Dünya Tüketiciler Gününü birlikte kutlasınlar”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12135.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

"Meclis ortak aklımız olacak"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleriyle yine elbirliği, işbirliği
ve güç birliği yaparak çok daha kaliteli hizmetler sunacaklarını söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleriyle yine elbirliği, işbirliği
ve güç birliği yaparak çok daha kaliteli hizmetler sunacaklarını söyledi.
Ak Parti İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesi Ak Partili Meclis Üyeleriyle
birlikte Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyaret ederek, Kocasinan'ı daha üst seviyelere
çıkarmak
için
her
zaman
yardımcı
ve
destek
olacaklarını
bildirdi.
Uyum ve birliktelik kültürünün ikliminde yetiştiklerini, büyüklerinden böyle gördüklerini

vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar,"Bundan sonraki dönemde de bu anlayış
içerisinde çalışacağız. Edindiğimiz tecrübe çerçevesinde birlik ve beraberlik içinde ‘ben değil
biz anlayışıyla' çalışacağız. Şehrimiz, ilçemiz ve memleketimiz için gerek yerel gerek
ulusalda yapılabilecek ne var ise hepsini bir araya getirme gayreti ve kültürüyle yetiştik.
Bütün meclis üyesi arkadaşlarımızla aynı anlayış, çalışma azmi ve temposuyla bugünlere
geldik. Bundan sonra da aynı duygularla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Kocasinan Belediyesi’nde yaşanan gelişim ve değişimi hatırlatan Başkan
Çolakbayrakdar,"Yeni süreçte Kocasinan’a yapılması gerekenler için meclis üyelerimizin
mesleki birikimlerinden faydalanacağız. İnşallah hayırlı hizmetler yaparız. Bu görevi benimle
paylaşacağınızdan, hepinizin görevin bir ucundan tutarak birlikte kaldıracağımızdan eminim.
Böyle olduğu zaman bu görevin ağırlığı hafifleyecek. Ortak akıl oluşturarak, daha iyi, daha
güzel verimli hizmetler sunacağız. Bir kişinin aklıyla 10 kişinin aklı bir değil. 10 insanın bilgi
ve tecrübesi bir araya gelince oluşan ortak akılla daha verimli, fazla ve kaliteli hizmetler
yapılacaktır. Zaman zaman bir araya gelerek, bu ortak aklı nasıl oluşturacağımızı, nasıl
çalıştıracağımızı görüşeceğiz. İnşallah bu ortak akılla birlikte şehrimize hizmet etmeye devam
edeceğiz” diye konuştu.
Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılınç da yaptığı konuşmada,“Ak Parti Kocasinan
grubumuzla Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. Allah yar ve yardımcısı olsun. Tabiiki meclis
üyelerimiz yardımcı olmaya, hep beraber çalışmaya devam edecek. Yarım kalan ve devam
eden projelerimize daha da ilaveler yaparak devam etmesi noktasında destekçisi olacağız.
Başkanımızın Kocasinan’ımızı daha üst seviyelere getirmek için önemli çalışmalar
yapacağından eminiz. Bu noktada biz de başkanımızın yardımcısıyız ve destekçisiyiz”
şeklinde görüşlerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12136.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Erciyes Üniversitesi’nde Nevruz’a hazırlık
Erciyes Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından Nevruz
kutlamalarının tarihi kökleri, kutlama gelenekleri ve simgelerinin tanıtıldığı bir program
gerçekleştirildi.
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Erciyes Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından Nevruz
kutlamalarının tarihi kökleri, kutlama gelenekleri ve simgelerinin tanıtıldığı bir program
gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde Azerbaycan Diller Üniversitesi
Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Erciyes Üniversitesi
Rektör Yardımcıları, Öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Erciyes
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan açılış konuşmasında etkinliğin önemi
hakkında bilgiler verdi. Doğan; “ Nevruz, Orta Asya ve Anadolu’dan Balkanlar’a kadar çok
geniş bir coğrafyada kutlanan baharın karşılama törenidir. Aynı zamanda yüreklerde de

kardeşliğin uyandığı, kardeşlik köprülerinin atıldığı bir gün olarak kutlanmaktadır.” dedi.
Programda, Azerbaycan’dan Nevruz kutlamaları için Erciyes Üniversitesi’ne gelen misafir
öğretim üyeleri Azeri kültüründe Nevruz kutlamalarının nasıl gerçekleştiğini anlattılar.
Azerbaycan’ın yöresel ikramlık yemekleri tanıtılırken bir yandan da Azerbaycan’a özgü
Nevruz oyunları sergilendi. Dans gösterileri, ikramlar ve oyunların ardından mini bir konserle
program son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12137.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

100.yılda 100 bin fidan toprakla buluştu
Kayseri’de Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılı münasebetiyle 100 bin fidan toprakla buluştu.
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Kayseri’de Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılı münasebetiyle 100 bin fidan toprakla buluştu.
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından ‘100. Yılında Çanakkale Ruhu Projesi’ kapsamında 100
bin fidan dikimi töreni gerçekleştirildi. Kayseri Boğazköprü mevkiinde gerçekleşen etkinlikte
100 bin fidan toprak ile buluştu. Fidan dikim törenine Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri
Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Türkiye Harp Malülü
Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Proje kapsamında Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Kocasinan Kaymakamı Ali Candan
beraber fidan dikti. Proje etkinliğinde konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün “Çanakkale
Savaşının 100. Yılında 100 bin fidanı toprakla buluşturmak aziz şehitlerimizin mirasını
yaşatmak üzere bugün sizlerle beraberiz. Özellikle bu projede emeği geçen başta Kocasinan
Kaymakamlığımız olmak üzere destek veren kamu kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum.
Günümüzden 100 yıl önce Çanakkale’de, Conk Bayırında ve daha bir çok cephede binlerce,
on binlerce askerimiz düşmanla savaşarak Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda giden yolda
bu toprakları bize emanet etmek üzere büyük fedakarlık ve cefakarlıklar sarf ettiler” dedi.
Düzgün “ 60 bine yakın şehidimiz o topraklarda kaldı. Bugün burada ki hava durumunda çok
daha şiddetli ve zor durumlarda -10 ve -15 derece yaz kış demeden akşamları evlerine
gitmeden siperlerde yatarak hazırlıklarını yaptılar” diye konuştu. Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan “ Askerlerimiz gerçekleşen savaşlarda çok büyük başarı örneği göstermiş ve o
zamanın süper güçlerini dize getirmişlerdir. 100. Yılında şehitlerimizi anmak, Çanakkale
Deniz Zaferini kutlamak için yurdumuzun dört bir yanında etkinlikler yapılmaktadır.
Şehrimizde de Çanakkale Deniz Zaferinin 100. Yılı coşkulu şekilde kutlanmakta ve değişik
etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin bir tanesi de bugün beraber iştirak ettiğimiz
şehitlerimizin hatırasını Kayseri girişinde yaşatmak için düzenlediğimiz ağaç dikme
kampanyamızdır. Bu projemizin toplam maliyeti 400 bin TL dir. Dikeceğimiz bu 100 bin
fidanı Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, sandıklı ve şuhut fidanlığından tasis etti” ifadelerini
kullandı.

Fidan dikimi etkinliğinden sonra katılanlara Çanakkale Savaşı Menüsü olan ‘Buğday çorbası,
hoşaf ve ekmek’ ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12138.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Muharip Gaziler Derneği’nden Vali Düzgün’e
Ziyaret
Vali Orhan Düzgün, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı ve beraberindeki
yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
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Vali Orhan Düzgün, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı ve beraberindeki
yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Vali Düzgün, makamında gerçekleşen kabulde, Muharip
Gaziler Derneği’nin seçime gittiğini hatırlatarak Osman Balcı başkanlığında oluşan yönetime
hayırlı olsun temennisinde bulundu ve başarılar diledi. Muharip Gaziler Derneği’nin yeni
yönetimi ile de bundan sonra uyumlu bir çalışma sergileyeceklerine inandığını dile getiren
Vali Düzgün, kendilerinin de dernek çatısı altındaki muharip gazilerin her zaman yanında
olduğunun altını çizdi. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı da, kendilerini kabul
ettiği için teşekkür ettiği Vali Düzgün’ün yakın ilgisini her zaman gördüklerini belirtti. Balcı,
“Bugüne kadar gerek Valiliği gerekse kamu kurumlarını ilgilendiren hangi konumuz varsa
Sayın Valimiz bize her zaman yardımcı oldu. Başarıyla tamamladığımız seçimlerin ardından
oluşan yönetimimiz ile Sayın Valimizi ziyaret ederek, görüşmek istedik. Kendilerine Muharip
Gaziler Derneği ve mensupları olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12139.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

İki canda bir yürek!
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Azerbaycan Hazar Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri
tarafından ‘Türkiye-Azerbaycan İki Canda Bir Yürek’ temalı kardeşlik konseri verildi.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür
Sitesi’nde ERÜ Uluslar arası Öğrenciler Koordinatörlüğü ile Azerbaycan Hazar Üniversitesi
öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı ve Nevruz Bayramı
münasebetiyle ‘Türkiye-Azerbaycan İki Canda Bir Yürek’ temalı kardeşlik konseri verildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve Türk ve Azerbaycan İstiklal Marşları’nın okunmasının
ardından programın açılış konuşmasını Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Yetim yaptı. Yetim, “İki devlet bir millet sloganlarıyla her zaman her yerde beraberiz.
Bu akşam da onların vereceği konserle gururlanacağız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür
ederim” dedi. Programda konuşan Hazar Üniversitesi Kurucusu, Mütevelli Heyeti Başkanı ve
Rektörü Prof. Dr. Hamlet İsahanlı ise, Hazar Üniversitesi’nden kardeş Erciyes
Üniversitesi’ne, Bakü’den kardeş Kayseri’ye selamlar getirdiğini belirterek, “Burada
dostlarımı görmekten ne kadar memnun olduğumu söylemek sade iş değil” ifadelerini
kullandı. Konuşmaların ardından konser, Hazar Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri
tarafından halk dansları ve müzikleri ile devam etti. Programa, Hazar Üniversitesi Genel
Sekreteri Alovsat Amirbeyli ile Müzik Bölümü Başkanı Piyano Sanatçısı Zülfiye Yakar Işık
da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12140.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

'Kültepe'den Selçuklu'ya sergisinde son günler
Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde açılan ve büyük ilgi gören
''Kültepe'den Selçuklu'ya Ticaret" konulu sergide son günler yaşanıyor.
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Geçtiğimiz yıl Ekim ayında açılan ve Mart ayı sonunda kapanacak olan sergide Kültepe,
Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemine ait ticaret konulu eserler yer alıyor. Kültepe'den
gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 23 bin 500 tabletten örnekler, Roma dönemi ticaretine ait
ağırlıklar, el kantarları, Bizans dönemi ticaretini yansıtan mühürler, ağırlıklar ve Anadolu
Selçuklu Dönemi ticaretinden izler taşıyan ağırlıklar, ölçü kapları, mühürler, mühürlü
yüzüklerin yer aldığı sergide ayrıca dönemin ticaretiyle ilgili bilgiler bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12141.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Karayolları Kavşağı'nda Zorunlu Kesinti
Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen üstgeçit ve köprülü kavşak çalışmaları
nedeniyle Karayolları Kavşağı'nda, 18 Mart Çarşamba gününden itibaren Ankara yönünden
geliş istikameti trafiğe kapatılacak.
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Yaklaşık 20 gün sürecek altyapı ve temel kazık çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olacak
yoldan dolayı araç sürücülerinin alternatif yolları kullanmaları gerekecek. Ankara yönüne
gidiş istikameti ve tramvay seferlerinde ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12142.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Saadet Partisi mart ayı genişletilmiş divan
kurulu toplantısı yapıldı
Saadet Partisi Mart Ayı Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı, Genel İdare Kurulu Üyesi
Ekrem Şam’ın da katılımıyla yapıldı.
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Saadet Partisi İl Başkanlığınca, Anadolu Gençlik Derneği Gültepe Şubesi’nde düzenlenen
Mart Ayı Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan İl Başkanı Mahmut Arıkan,
Saadet Partisi’nin olmadığı bir meclisin eksik meclis olduğunu söyledi. Arıkan, “Yaklaşan
seçimler öncesinde Saadet Partisi olarak hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bugün çalışmalar

kapsamında Genel İdare Kurulu Üyemiz Tarihçi Yazar Ekrem Şam Bey’in katılımıyla Mart
ayı Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah Saadet Partisi
olarak bu seçimlerde ülkenin gidişatını göz önünde bulundurarak, geldiğimiz noktayı dikkate
alarak Saadet Partisi’nin mutlaka 7 Haziran seçimlerinde meclisin içerisinde olan bir parti
olarak çıkması için gece gündüz bir gayret göstereceğiz. Geçtiğimiz 12 yıl bizlere gösterdi ki,
Saadet Partisi’nin olmadığı bir meclis, milli görüşün temsilcisinin olmadığı bir meclis eksik
bir meclis. Yanlış kararlar alındığı, ülkenin gerçek gündemi değil suni gündemle karşı karşıya
bırakıldığı bir meclis olarak 12 yılı geride bıraktık. Milli görüş temsilcisinin olmadığı bir
meclisten çıkan yasalar ile dünyada Müslüman coğrafyası kan gölüne dönmüş, Büyük
Ortadoğu Projesi ile, Arap Baharı ile demokrasi getireceğiz yalanları ile tüm dünyadaki
Müslümanlar aldatılmıştır. İnşallah 7 Haziran’dan sonra mecliste Saadet Partisi’nin yapacağı
çalışmalarla hem dünyadaki hem de ülkemizdeki bu kaos ve kavga ortamına son verip tekrar
geçmişte olduğu gibi barışın, güleryüzün hakim olduğu, aile yaşantısında yaşanan çatırtıların
azaldığı, cinayetlerin azaldığı bir ülkeye hep beraber kavuşacağımızı ümit ediyorum”
ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Genel İdarre Kurulu Üyesi Ekrem Şam da,
katılımcılara ülke tarihi hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12143.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Jandarma'dan tarihi eser operasyonu
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, tarihi değeri olan kulplu bardak,
kulplu su tastı ve su testisi ele geçirilirken
bir kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda, Yahyalı'da bir otomobilde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan
aramalarda, tarihi değeri olan 1 adet 8x7 cm ebatlarında kulplu bardak, 1 adet 11x5 cm
ebatlarında kulplu su tası ve 1 adet 19x4 cm ebatlarında üzerinde nakış ve işlemeler bulunan
su testisi ele geçirildiği ve bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12144.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Trafik kazası diye gittiler cinayet çıktı
Kayseri’de trafik kazası için giden ekipler, pompalı tüfekle vurulmuş yaralı ile karşılaştı.
Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mezarlık
yakınlarında bir aracın kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Olay
yerine giden sağlık ekipleri, araç içerisinde kanlar içerisinde bulunan U.T.'yi (28) Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. U.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybetti. Öte yandan U. T.’nin vücuduna tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiğinin
belirlenmesiyle durum polise bildirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede U.T.’nin
pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığını ve otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken kaza
yaptığını belirledi. Polis, araç ve U.T.’nin cesedi üzerinde inceleme yaparken, U.T.’nin
cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen U.T.’nin yakınları
hastaneye akın ederken, hastane önünde güvenlik önlemi alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.T.’nin kim ya da kimler tarafından vurulduğunu belirlemek
için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12145.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Kayseri İŞKUR ilçelerde işbaşı eğitimi
seferberliği başlattı
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu tarafından hem işverenlere hem de iş arayanlara büyük teşvik
ve kolaylıklar sağlayan “İşbaşı Eğitim Programı” nın tanıtımı yapılarak, başvuruların alınması
üzere ilçelere ziyaret programı başlatıldı.
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Konu hakkında açıklamalar yapan İŞKUR Şube Müdürü Cengiz Laçin, İşbaşı eğitim
programının detaylarından bahsetti. Laçin, "“İşbaşı Eğitim Programı, 'İki çalışannıız var ise
bir çalışan bizden' sloganı ile yola çıktığımız bir program. İşverenlerimiz açısından; en az iki
ila 10 çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı işyerlerine, bir katılımcı İŞKUR tarafından azami
160 fiili gün ile desteklenmektedir. 11 ve üstü mevcut sigortalı çalışanı olan işyerlerine ise
çalışan sayısının % 10’u kadar katılımcı verilebilmektedir. Program süresince katılımcı zaruri
giderleri (günlük 25 TL) ve sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Bu
şekilde işverenler, katılımcıyı işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacına göre
yetiştirebilmektedirler" dedi. Laçin, "Yeni mezun olmuş, iş konusunda tecrübesi olmayan, ya
da yeni bir işi, işin başında öğrenmek isteyen tüm iş arayan vatandaşlarımız bu programdan
yararlanabilir. Bu noktada özellikle yaz döneminde staj yeri arayan örgün öğretim
öğrencilerimizin de bu programa başvuru yapabileceklerini belirtmek istiyorum. Biz Kurum
olarak bu hizmeti merkezde bulunan işverenlerimize ve vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Son
yapmış olduğumuz çalışma ile de ilçelerimizde bulunan vatandaşlarımıza ve işverenlerimize
nisan ayı sonuna kadar belediyelerimizin bize göstereceği alanlarda stant açmak suretiyle
konuyu duyurmayı ve bu hizmetten faydalanmaları konusunda yardımcı olmayı planlıyoruz.”
şeklinde açıklama yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12146.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Kitap okumaya dikkat çekmek için tramvayda
kitap okudular
Kayseri'de Hakkı Altop Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yürütülen 'Kayseri Okuyor' Projesi kapsamında tramvayda kitap okudu.
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Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kayseri Okuyor' Projesi
kapsamında Hakkı Altop Anadolu Lisesi öğrencileri farklı bir etkinliğe imza attı. 11'inci sınıf
öğrencileri, etkinlik kapsamında kitap okumaya dikkat çekmek için kent içinde ulaşımı
sağlayan tramvay içerisinde kitap okudu. Yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlik hakkında
bilgiler veren Hakkı Altop Anadolu Lisesi Müdürü Erol Gözingi, "Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün yürüttüğü ''Kayseri Okuyor' Projesi kapsamında, okumanın yeri yoktur
projesi gerçekleştirdik. Bu proje doğrultusunda birinci dönem parkta yaptığımız programı
şimdi de tramvayda yaparak okumanın yeri yoktur anlayışı içerisinde insanlarımızın bir
farkındalığını meydana getirmek için böyle bir program yapmış olduk" ifadelerini kullandı.
11'inci sınıf öğrencisi Ayşe Kaplan ise, "Tramvayda, otobüste, parklarda kitap okumak çok
önemlidir. Kitap, insanın ruhunun gıdasıdır. Okumanın yeri yok diyoruz ve kitap okumayı
öneriyoruz" dedi. Bir başka öğrenci ise, projeye çeşitli etkinlikler ile katıldıklarını söyleyerek,

"Kitap okuyarak insanın kendini gösterebileceğini göstermek amaçlı yaptığımız bu projeyi
daha önce bir parkta yapmıştık. Şimdi bu projeyi tramvayda yaparak insanın sabit bir yerde
kitap okuması gerekmediğini göstermek amaçlı yapıyoruz. Kitap okumanın yaşı yeri ve
zamanı olmadığını göstermek için yapıyoruz bu projeyi ve herkesi kitap okumaya davet
ediyoruz" şeklinde konuştu. Hakkı Altop Lisesi öğrencileri, yürütülen proje kapsamında daha
öncede parkta kitap okumuşlardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12147.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Kayserispor'da hedef kupa
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşması
olan Medicana Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Cüneyt
Dumlupınar, "Kupaya önem veriyoruz. Taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz" dedi.
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş’ı eleyen Kayserispor, çeyrek finalde
Medicana Sivasspor ile karşılaşacak. Yarın oynanacak müsabakanın hazırlıklarını sürdüren
sarı-kırmızılı ekip, ligdeki şampiyonluk iddiasını, kupada da devam ettiriyor. Kayserispor
Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılar
kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşusu ile
başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top
kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer
grup ise dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. “TARAFTARIN DESTEĞİNE
İHTİYACIMIZ VAR” Yarın oynanacak karşılaşmada taraftarın desteğine ihtiyaçları
olduğunu söyleyen Dumlupınar, "Altınordu maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Önemli
bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde çarşamba günü oynayacağımız kupa
maçı var. Kupaya da önem verdiğimiz herkes tarafından biliniyor. Sivasspor maçını
taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Bir tek Cemil’in sakatlığı var. Zaten geniş bir
kadroya sahibiz" dedi. Kayserispor ile Medicana Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek
Final ilk maçında yarın saat 19.30’da Kadir Has Stadyumu’nda karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12148.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Kayseri Şeker güreşçileri şampiyonalardan
madalya ile döndü
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yozgat'ta gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Grekoromen
Güreş Grup Şampiyonası'ndan Kayseri Şeker Güreş Kulübü 3 madalya ile döndü.
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Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası'na 5 güreşçi ile katılan Kayseri Şeker
Güreş Takımından 42 Kiloda Hakan Kızılaslan ve 46 Kiloda Abdullah Toprak altın madalya
alırken, 69 Kiloda ise Bronz madalya kazandı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı ve Kayseri Şeker Spor Onursal Başkanı Hüseyin Akay sporcuların başarılarını tebrik
ederek birer adet çeyrek altın ile ödüllendirdi. Kayseri Şeker Spor Kulüp Başkanı ve Kayseri
Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de ödül töreninde yapmış olduğu konuşmada,
"Kayseri Şeker Kulübünün güreş takımı süper lig de mücadelesini devam ettiriyor. Güreş
Antrenörlerimiz Mehmet Turgut, Mustafa Küçük ve Haydar Türkoğlu’nun gayretleriyle
güreşçilerimiz geçen hafta Mersin’deki Türkiye Şampiyonasında takım olarak 3. olmayı
başardı. Güreşçilerimiz 1 altın, 1 bronz madalya ile başarımız taçlandırdılar. Yozgat’ta
yapılan Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Grup Şampiyonasından ise 2 altın 1 bronz
madalya ile döndüler. Sporcularımıza sahip çıkma farkındalık yapma adına güreşçilerimizle
bir araya geldik. Genel anlamda onları ödüllendirme arzusundaydık. Onlar madalyalarıyla bizi
şenlendirdiler. Bizde onlara maddi anlamı küçük de olsa Kayseri Şeker çiftçisinin ve Kayseri
Şeker Kurumunun arkalarında olduğunu göstermek adına birer büyük altın ile ödüllendirdik"
dedi. Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kalan güreşçiler adına konuşan Emin Öztürk
"130 kiloda Türkiye 2 ncisi oldum. Avrupa 2.'liği ve Dünya 3.'cülüğüm var. Kayseri Şeker
Spor adına da bu sene güreşmeye başladım. Başkanım sayesinde inşallah daha güzel yerlere
geleceğiz. Şu anda A milli takıma gidiyoruz. İstanbul Sarıyer’de kampımız var. 4-6 Nisan'da
da uluslar arası eleme turnuvası var. Orada hazırlanıp milli takım adına güreşeceğiz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12149.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Kayseri’de Sobadan Sızan Gazdan 5 Kişi
Zehirlendi
Kayseri’de sobadan çıkan karbonmonoksit gazından iki ayrı aileden 5 kişi zehirlendi.
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Edinilen bilgiye göre; Develi İlçesi Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen olayda ikamet
eden R.Y., A.S.Y. ve A.Y.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde ise S.A. ve F.A.'nın sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından R.Y, A.Y
ve A.S.Y’nin Develi Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve hayati tehlikeleri bulunduğu için
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildikleri bildirildi. Bünyan ilçesindeki
S.A ve F.A’nın ise Tomarza Devlet Hastanesi kaldırıldığı ve tedavilerinin ardından taburcu
edildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12150.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Jandarma Aramada 34 Paket Sigara Ele
Geçirdi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü
görevlileri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda 34 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre; E.K.’ya ait Develi İlçesi Sindelhöyük mahallesinde bulunan iş yerinde
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama
yapıldığı öğrenildi. Arama sonucunda iş yerinde 34 paket kaçak sigara ele geçirildiği
bildirildi. Gözaltına alınan E.K’nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12151.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Övünç: Ne kadar iftihar etsek yeridir
Kayseri Esnaf ve Sanarkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övünç, 18 Mart Çanakkale
Zaferi nedeniyle yaptığı açıklamasında “Çanakkale Zaferi gibi büyük bir mirasa sahip olan bir
millet, onunla ne kadar iftihar etse yeridir” dedi.
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“Çanakkale Zaferi Dünya Savaşlarında ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, hür
yaşamak hakkına canı ve kanı ile ulaşan bir milletin kahramanlık destanıdır” diyen Ahmet
Övünç “Çanakkale Zaferi gibi büyük bir mirasa sahip olan, bir millet, onunla ne kadar iftihar
etse yeridir. Böyle bir iman ve ahlak destanı çıkarabilen bir toplum, en zor şartlarda bile
daima toparlanıp dirilme kabiliyetine sahip demektir. Çanakkale Zaferimizi tarihe altın
harflerle yazdıran, Türk vatanının ve milletinin ebedî varlığı ile devletimizin bölünmez
bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, şükran, minnet
ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12152.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Kayseri Şeker'in 4 yıllık başarısı
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından yapılan açıklamada, son 4 yıl içinde uygulanan
politikalarla, fabrikanın kapanmaktan kurtulduğu ve çiftçilerin alın terinin ödendiği bir
duruma geldiği bildirildi.
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Kayseri Şeker Fabrikası tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri Şeker’de son dört yıl
içerisinde uygulanan mali disiplin ve kurumsal yönetim politikaları neticesinde fabrikamız
kapanmaktan kurtulup, çalışanının alın terini gününde ödeyebilen, çiftçisinin pancar bedelini
zamanından önce ödeyen, çiftçisine bir çok konuda imkânları ölçüsünde desteklerken bir
duruma gelmiştir. Pancar ekmeyi bırakan birçok çiftçinin yeniden 'Biz de pancar ekmek
istiyoruz' diye kota talep eder hale gelmesi, “Biz de Kayseri Şeker’in çiftçisi olmak istiyoruz”
diyen bölge dışındaki çiftçilerin artması, artık teminatsız kredi verilebilir seviyeye
yükselmesi, öncelikle çalışanlarımızı, çiftçilerimizi, yöneticilerimizi, tedarikçisi olduğumuz
firmaları ve birlikte çalıştığımız finans kurumlarını ziyadesi ile memnun etmektedir"
ifadesinde bulunuldu. Kayseri Şeker Fabrikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer

verildi: "Kayseri Şeker’in asıl faaliyet alanı olan şeker pancarı ve şeker sektöründe en güçlü
hale gelmesi, sektörümüz içerisinde bulunduğumuz iddialı konumumuz ve öncü kuruluş
çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için bütün gücümüz ile faaliyetlerimizi devam
ettirmekteyiz. Kayseri Şeker Yöneticileri ve çalışanları ile birlikte bu çalışmalarımızı azami
gayretle sürdürürken, son zamanlarda yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın bu gayretlerinin
önünü kesmek, çiftçinin fabrikaya olan güvenini sarsmak, çalışma aşk ve şevklerini
yavaşlatmak sureti ile fabrikamızı yeniden batırmak için kollarını sıvayan ve çiftçinin malına,
işçinin alın terine göz diken art niyetli bir güruh tarafından asılsız ihbarlar, mesnetsiz
suçlamalar, isimsiz mektuplar, tehditkar yazılar bazı basın organlarına servis edilmek ve
sosyal medyada paylaşımlar yapılmak sureti ile sürdürüldüğü esefle görülmektedir. Ancak
hak, hukuk, adalet, insan hakları konularından bihaber olan bazı kişiler kendilerinin ne
pahasına olursa olsun muhatap alınması için maalesef eleştiri ölçüsünü aşarak işi hakaret
düzeyine çıkarmışlardır. Kayseri Şeker’in hiçbir yöneticisi ve çalışanı bu kendini bilmez
güruhun seviyesine düşmeyecektir. Kurumumuza ve kimliğimize leke kondurmaya çalışanlar
hakkında hukuki çerçeve içinde mücadele edilecek ve bunun bedeli ödettirilecektir. Şirketimiz
2015 yılında 10.000 çiftçi ile pancar ekim sözleşmesi yapmış, 2014 yılında Şirketimize olan
borçlarını ödemeyen ve Şirket prensiplerine aykırı ekim yapan çiftçilerimiz ile sözleşme
yapılmamıştır. Yine de çiftçilerimiz mağduriyeti göz önünde bulundurularak Yönetim
Kurulumuz inisiyatif alarak, Borçlarının yarısını yatıran çiftçilerimizle sözleşme yapılacağını
kendilerine bildirmiştir. Türkiye bir hukuk devletidir. Biz Kayseri Şeker olarak ülkemiz,
bölgemiz ekonomisine olan katkımız, binlerce pancar çiftçimize ve yüce Türk Milletine karşı
olan sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmekteyiz. Şirketimize yönelik asılsız haberleri ve
kamuoyunu yanıltıcı faaliyetleri, Kayseri Şeker çalışanlarına, Kayseri Şeker ile sözleşmeli
ekim yapan çiftçilerimize, 31 kurumsal ortağımız vasıtası ile tüm Türk çiftçisine yapılan
hakaret olarak kabul etmekteyiz. Değerli çiftçilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın bu
tür haberlere hiçbir şekilde itibar etmediğini bilmekte olup konuyu tüm kamuoyunun
bilgilerine arz ederiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12153.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Fidan dikimi ve bakımı için 2 bin kişi alınacak
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’ye 2015 yılı içinde 5 milyon fidan dikilmesinin hedeflendiğini
ve fidan dikimi için 6 ay süre ile 2 bin kişinin istihdam edileceği bilgisini söyledi.
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Vali Orhan Düzgün, "2015 yılında da ilimizde 5 milyon fidan dikimini hedefledik. Başta
Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızın da katkılarıyla inşallah
önümüzdeki haftalardan itibaren bu fidan dikimi gerçekleşecek" dedi. Vali Düzgün, "Yaklaşık
2 bin Kayserili vatandaşımız da 6 ay süreyle bu fidan dikimi ve bakımı işinde istihdam
edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla görevlendirilecek. Ağaç dikimi gibi kutsal bir işte görev

almak isteyen vatandaşlarımıza da buradan duyurmak istiyorum. İŞKUR müdürlüğümüze ve
ilçe kaymakamlıklarımıza başvurarak kendileri bu güzel görevde vazife alabilirler" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12154.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Çanakkale geçilemedi!
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi Kutlamaları
çerçevesinde, Çocuk Meclisinin Tiyatro Salonunda içeriği dolu bir etkinlik
gerçekleştirileceğini ve bu programa tüm hemşerilerimizin davetli olduğunu bildirdi.

17 Mart 2015 Salı 18:31

Marş, slayt gösterisi ve halk oyunları ile tiyatro gösterimi… Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlanılacak olan programda Çocuk Meclisi Halk Oyunları ekibinin gösteri de bulunacağını
ve Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak slayt gösterisinin gerçekleştirileceğini belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisi Tiyatro Oyuncuların yer aldığı ‘ÇANAKKALE
GEÇİLMEZ‘ isimli tiyatro eserinin sahneleneceğini belirtti. Sosyal, kültürel, eğitimsel ve
çevre konularına da büyük önem veriyoruz. Sadece yol, kaldırım, park ya da imar planı yapan
bir belediye olmadıklarını sosyal, kültürel, eğitimsel ve çevre konularına da büyük önem
verdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
“İstiklal Marşımızın Yazarı Merhum Mehmet Akif söylemişti: ”Allah bir daha bu millete
İstiklal Marşı yazdırmasın” diye, işte öyle bir dönemden geçip “Çanakkale Geçilmez”
diyerek, kanları pahasına bizlere bu vatanı bahseden ecdadımızı minnet ve rahmetle anıyoruz.
Asıl olan ecdadımıza layık olmaktır. Hür yaşamaya, ülkemize sahip olmaya, birliğimize,
beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza önem vermemiz gerekir. Tek vatan, tek
devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı ile ülkemizin, bizlere bu ülkeyi emanet eden
şehitlerimizin ve tarihimizin kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Vatanını, milletini, bayrağını
seven ve bu duygu, düşünceler ile donatılan sevgili yavrularımıza sahip çıkmalıyız. Bu tür
etkinlikler ile de birey olarak sosyalleşmek ve kültürlerini zenginleştirmek adına bu
organizasyonu yapan yavrularımızı kutluyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12155.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Demir Korkuluğu Söken Hırsız İş Yerine Böyle
Girdi
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin bir hafta içerisinde meydana
gelen 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili yaptığı çalışmada 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlardan birinin iş yerinin demir korkuluğunu sökerek girmesi kameralara yansıdı.

17 Mart 2015 Salı 18:32
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri tarafından, Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, kocatepe Mahallesi
ve Boztepe Mahallesi'nde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma
yaptığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren ve güvenlik
kameralarına takılan şüpheliler M.K., N.Y., M.M., E.Ç., V.Ç., S.B., O.Ç., İ.G. ve S.K.
yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, haklarında yapılan soruşturma
sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12156.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılı canlandırılacak
2015 yılı Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılı olması nedeniyle Kayseri’de büyük çaplı bir
organizasyon 18 Mart Çarşamba günü akşam Saat 18.00’de Kadir Has Kongre Merkezinde
Kayseri Valiliği ile Kayseri Şeker’in ortaklaşa düzenlenecek.

17 Mart 2015 Salı 18:33

100.Yılında Çanakkale ruhu konulu program hakkında bilgi veren Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "18 Mart 2015 Çarşamba günü Çanakkale
zaferimizin yüzüncü yıl dönümü olup bizler için çok önemli bir gündür. Bu etkinlikle alakalı
olarak Kayseri Valiliğimizle birlikte yaptığımız organizasyon kapsamında Kayseri
Müftülüğümüz görevlileri tarafından salalar verilecek, hafızlarımız Kur’an Tilaveti icra
edecek bir de Çanakkale’yi karış karış gezerek tarihi gerçekleri ve Çanakkale ruhunun
Kayseri’de genç nesillere aktarılmasında büyük emekleri olan Erciyes Üniversitesinden
öğretim üyelerinden A.Nedim Kilci tarafından verilecek olan Çanakkale ruhu konulu
Konferans verilecektir" dedi. Akay, "100.Yılında Çanakkale ruhu etkinlikleri anısına Kayseri
Şeker tarafından Programa katılanlara, 18 Mart 1915'te İngiliz gemilerinin Çanakkale'yi

geçmek için çok sayıda topu susturdukları anda 276 kilogramlık top mermisini tek başına
sırtlayarak topun namlusuna yerleştirip Topu ateşleyerek "Ocean" adlı İngilizlerin en büyük
zırhlısını batıran, İngiliz ve Fransız gemileri, boğazı geçemeyeceklerini anlayarak geri
dönmesine vesile olan Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla adını Türk tarihine
yazdıran, topçu onbaşı diye tanınan Seyit Çabuk’a ait anıt ile Kayseri, Yozgat, Sivas
İllerimizden Çanakkale’de şehit olanların isim listesinin de yayınlandığı bir albüm hediye
edilecektir. TRT sunucu spikerlerinden Derya Kaya'nın sunumuyla Kültür ve Turizm
Bakanlığı Gençlik Korosunun Çanakkale Türküleri konserinin de yer aldığı 100.Yılında
Çanakkale Zaferi programına tüm Halkımız davetlidir." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12157.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Cinsel Saldırı, Tehdit Ve Yağmaya 27 Yıl 11 Ay
Hapis Cezası
Kayseri’de ‘Cinsel saldırı, tehdit ve yağma’ suçlarından yargılanan bir kişiye 27 yıl 11 ay
hapis cezası verildi.

17 Mart 2015 Salı 18:34

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık 32 yaşındaki Ü.Ö. hazır bulundu.
‘Basit yaralama, cinsel taciz, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme,
nitelikli cinsel saldırı, silahla tehdit, silahla yağma, tehdit’ suçlarından yargılanan Ü.Ö.,
yaptığı savunmasında, “Ben olayı kabul etmiyorum, ben kimsenin ırzına geçmedim. Ben onun
zorla ırzına geçsem komşular duymaz mıydı? Tahliyemi istiyorum” dedi. Yapılan yargılama
sonrasında 32 yaşındaki Ü.Ö.’ye birlikte yaşadığı 33 yaşındaki B.Ö.’ye cinsel saldırı, yağma
ve tehdit suçlarından toplam 27 yıl 11 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12158.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Cinayete Kurban Giden Şahıs Defnedildi
Kayseri'de dün akşam saatlerinde pompalı tüfek ile öldürülen şahıs toprağa verildi.
17 Mart 2015 Salı 18:35

Kayseri'de dün akşam saatlerinde İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda,
mezarlık yakınlarında bir aracın kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu 112 acil servise

bildirmiş ve kazada yaralandığı düşünülen U.T., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. U.T., burada yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetmişti. U.T.’nin vücuduna tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiğinin
belirlenmesiyle durum polise bildirilmiş, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede
U.T.’nin pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığı ve otomobiliyle uzaklaşmaya
çalışırken kaza yaptığı belirlenmişti. Hastane morguna kaldırılan U.T., otopsinin ardından son
yolculuğuna uğurlandı. U.T.'nin cenazesi öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan
cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12159.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

00. Yılında Çanakkale Ruhu' Projesinin
Kapanış Toplantısı Yapıldı
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen '100. Yılında Çanakkale Ruhu' projesinin
kapanış toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, "14 hafta
boyunca 35 bin öğrencimize ‘100. Yılında Çanakkale Ruhu’ konferansları verildi" dedi.
17 Mart 2015 Salı 18:35
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde yapılan
toplantıya Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Toplantıda
konuşan Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, "Biliyorsunuz bu yıl Çanakkale Zaferinin 100
yıldönümü. Biz 100. yıldönümü olması nedeniyle ilçemizde ‘100. Yılında Çanakkale Ruhu’
projesi adı altında bir program hazırladık. Ben bu amaçla şehit ve gazi olan atalarımızı
anıyorum. Çanakkale'de deniz zaferi olsun, karada yapılan savaşlar olsun bizim milletimiz
açısından çok büyük önemi vardır. Çanakkale Savaşları aslında Türkiye Cumhuriyetinin
önsözü olmuştur. Çanakkale’de o yokluklar, sıkıntılar içerisinde insanlarımız çok büyük
kahramanlıklar göstermiştir. O günün süper güçlerine karşı ‘hasta adam’ denilen Osmanlı
İmparatorluğunda atalarımız çok büyük kahramanlıklar göstermiştir. O dönemin süper
güçlerini size getirmişlerdir" diye konuştu. Candan ayrıca, "5 aydır verilen konferansların
bugün sonuna geldik. Ayrıca Çanakkale kültür turlarını gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta ilk tur
gitti. Bu turlar da 11 Haziran'a kadar devam edecek. Ayrıca dün törenini yaptığımız ‘100.
Yılında 100 Bin Fidan Dikimi’ bir diğer projemizdi. Bu yıl sonuna kadar da inşallah 100 bin
fidanımızı toprakla buluşturacağız. Ayrıca şehitlerimiz için 100. yılında bin 100 hatim
indirdik. Ayrıca okullarımızda şiir, kompozisyon yarışmaları düzenledik. Tabi bu Çanakkale
konferanslarında öğrencilerimize tarih şuurlarının güçlendirilmesini arzu ettik. Atalarımıza
vefa borcunu ödemek istedik. İnşallah başarıya da ulaşmışızdır. Bu salonda 14 hafta boyunca
35 bin öğrencimiz ‘100. Yılında Çanakkale Ruhu’ konferansları verildi" şeklinde konuştu.
Kocasinan Kaymakamı Candan'ın yapmış olduğu konuşmanın ardından Erciyes
Üniversitesinde öğretim görevlisi tarihçi Ahmet Nedim Kilci, öğrencilere Çanakkale'yi
anlatan konferans verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12160.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Melikgazi Belediyesi Sosyal Ve Spor
Tesislerinde Aktivite Yoğunluğu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, birçok semtte bulunan sosyal ve spor
tesislerinin gündüzleri olduğu kadar, akşamları da vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

17 Mart 2015 Salı 18:36

Hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde birçok semtte sosyal ve spor tesisi yaparak halkın
hizmetine sunduklarını, şu anda Tınaztepe mahallesinde çok amaçlı ve büyük ölçekli tesisin
de tamamlanma aşamasına geldiğini ve önümüzdeki dönemde üç mahallede daha yaptırılacak
tesislerin temelini atacaklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
“Amacımız insanları merkeze taşımaktan çok mahallesinde sorunlarını halledebilmek. Bu
amaca hizmet anlayışı içerisinde yaptırdığımız tesislerimizde bulunan dersliklerde hanım
kardeşlerimiz MELMEK kursları ile meslek sahibi oluyor. Aile bütçesine katkı sağlıyor.
Çocuklarımız, gerek sportif gerekse eğitim alanında dersler alıyor. TEOG sınavına
hazırlanıyorlar. Nikah salonlarımızda nikah işlemleri yapılıyor. Düğün salonu olan
tesislerimizde vatandaşlarımız düğünlerini yapıyor, yüzme havuzu bulunan Danışmentgazi
tesislerimizde yüzme eğitimi de dahil olmak üzere birçok alanda halkımız aradığı hizmeti
tesislerimiz aracılığı ile alıyor. Spor salonlarımızdan çevrede bulunan okullarımızın yanı sıra,
ilimizi amatör liglerde temsil eden takımlarımız yararlanmaktadır. Bu tesisler ne kadar çok
kullanılır, ne kadar çok insan bu tesislerden faydalanırsa bizlerde bu işten o kadar büyük keyif
alır, mutluluk duyarız ”dedi. Danışmentgazi Tesislerini de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç,
spor salonunda Görme Engelliler Spor kulübünün GOLBOL takımı antrenmanına konuk
olarak, bir süre antrenmanı izleyip antrenör ve kulüp başkanından bilgiler aldı. Başkan
Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimize her zaman sahip çıkıyor ve
gerek maddi gerekse manevi olarak destek oluyoruz. Bedensel Engelliler Spor Kulübü,
ampute futbol takımı ve tekerlekli sandalye basketbol takımı olarak Melikgazi Belediyesi
bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte ve şehrimizi başarı ile temsil etmektedir. Sporun ve
sporcunun dostu bir belediye olmamızın yanı sıra, engelli olmalarına rağmen gösterdikleri
azim ve başarıları ile kardeşlerimiz bizlere adeta yaşama sevinci aşılamaktadırlar. Görme
Engelliler GOLBOL takımımızda bulunan kardeşlerimizin de inanıyorum ki gönül gözleri
açık ve fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini gösterme açısından, futbol oynuyor
olmaları çok önemli bir aktivite olarak göze batmaktadır. Sahip çıkma ve destekleme anlayışı
içerisinde Melikgazi Belediyesi olarak, imkanlarımız ölçüsünde GOLBOL takımını
destekleme kararı aldık. İlk maçlarına da giderek,kendilerine tribünden destek
olacağız"ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12161.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Kösedağ'dan Çanakkale Zaferi Mesajı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler
Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

17 Mart 2015 Salı 18:37

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, mesajında 18 Mart'ın tarihin dönüm
noktası olduğunu belirtti. Kösedağ, 18 Mart'ın, ulusların kahramanlık denilince aklına gelen
nadir anlardan biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti; "Düşmanı dize getiren inancın
siperleştiği, sonu olmayan bir başlangıcın destanlaştığı bir tarihin 100. yıl dönümü. Bugün,
dönemin en güçlü ordularına sahip, işgalci devletlere karşı kazanılmış, 'Çanakkale geçilmez'
gerçeğini, tarihe altın harflerle yazdıran binlerce şehidimizin kanla yazdığı eşsiz bir gün. 18
Mart Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü ve Şehitler Günü'nde, bayrağı, görevi ve kutsal
bildiği vatanı uğruna korkusuzca canlarını vererek mertebelerin en yükseği şehadet
mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Milletimizin
bağımsızlığa olan tutkusuyla her ne şart altında olursa olsun vatanımızdan asla
vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha tüm dünyaya duyurulduğu, tarihin ve dünyanın akışının
değiştiği böylesi bir günde, bir kez daha tüm kahraman ecdadımızı rahmet, şükran ve minnetle
anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12162.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Yolspor Kazanmayı Hatırladı
Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan maçta Kayseri Yolspor, kendi
sahasında Aksaray Sanayi ve Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti. Sümer 2 Nolu Saha'da oynanan
maçta Turuncu-Siyahlı takımın gollerini 40. dakikada Levent?Karabacak ve 68. dakikada
Enes Kılıç kaydetti. Kayseri Yolspor bu galibiyet ile puanını 17'ye çıkartar ligde kalma adına
umutlanırken Aksaray ekibi ise 17 puan kaldı.

17 Mart 2015 Salı 18:37

STAT: Sümer Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Mikail Cihangir *** Ayhan Karakaş ***
Mustafa Çiloğlu *** SAHA KOMİSERİ: Süleyman Nar KAYSERİ YOLSPOR: Yakuphan
Kocaoğlu *** Ümit Al *** Emre Herdem *** Levent Karabacak *** Selçuk Bahadır ***
Emre Ulu *** Mahmut Karakaya *** Onur Kaya ** Selahattin Enes Kılıç *** Mehmet
Kındık *** (Halil Yozgat **)Yusuf Menekşe *** AKSARAY SANAYİ VE

GENÇLİKSPOR: Kemal Dinç * Ramazan Coşkuner * Ahmet Altıntaş * Hüseyin Serhat
Cihan * İbrahim Okur * Ahmet Şimşek * Hayrettin Ateş * Anıl Altınkaya * Orhan Dalgıç *
Osman Bayrak * GOLLER: Dk.40 Levent Karabacak, Dk.68 Selahattin Enes Kılıç (Kayseri
Yolspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12163.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Eller Çanakkale Şehitleri için açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Çanakkale Şehitlerini Anma Programı kapsamında düzenlenen
programlar çerçevesinde Kayseri’de eller Çanakkale Şehitleri için açıldı.

18 Mart 2015 Çarşamba 10:08

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı münasebetiyle Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 81
ilde Çanakkale Şehitleri için programlar hazırlarken, Kayseri’de de sabah namazında Hunat
Camii’ni dolduran vatandaşlar, Çanakkale Şehitleri için dua etti. Ayrıca camiyi dolduran
vatandaşlar, tekbirler, tehliller, salat-ü selamlar getirerek kasideler ile şehitlerin ruhlarını şad
etti. Öte yandan Kayseri’de 5 binden fazla, Türkiye genelinde ise 250 binden fazla olduğu
belirtilen hatmin duaları yapıldı. Cami çıkışında vatandaşlara, çorba, lokum, ekmek dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12164.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Kayseri Genç Hukukçular Derneği ‘’Hukuk
Okulu’nda Buluştu
Hukukçular Derneği Genel Merkez Gençlik Komisyonu tarafından bu yıl İstanbul’da
üçüncüsü düzenlenen “Hukuk Okulu” programı gerçekleşti. Programa Kayseri’den elli genç
hukukçu katıldı.

18 Mart 2015 Çarşamba 10:07

Geçen yıl ikincisi düzenlenen programda katılımcılar sertifikalarını Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığı Hukuk Okulu programın bu yıl üçüncüsü düzenlendi.
Hukukçular Derneği Kayseri Gençlik Komisyonu, İstanbul’da üçüncüsü düzenlenen “Hukuk
Okulu” programına elli genç hukukçu ile katıldı. “ Üç Kıta Tek Söylem: Adalet” konulu
4.hafta programına konuk olarak Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin danışmanı
Walid Al Gewhari katıldı. Gewhari verdiği konferansta “darbe öncesi ve sonrası Mısır’ı
anlattı.” Mısır’da yaşanan hukuk dışı ve darbe sonrası yapılan zulümlere dikkat çeken
Gewhari Mısır’da darbeciler tarafından uygulana zalim politikaları bütün çıplaklığıyla
konuklarla paylaştı. Program sonrası Hukukçular Derneği Başkanı ,yöneticileri ve gençlik
Komisyonu Üyeleri, Hukukçular Derneği Kayseri Temsilcisi Av. Seyit Halil Yüzgeç ve
Kayseri Gençlik Komisyonu Üyeleri ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Yemekte
Hukukçular Derneği Kayseri'nin gelecekteki çalışmaları ve projeleri üzerine istişare edildi.
Ardından Hukukçular Derneği Kayseri Gençlik komisyonu olarak Genel Başkan Av .Cavit
Tatlı'ya tablo hediye edildi.Hukukçular Derneği Kayseri Gençlik Komisyonu Başkanı Ali
Osman Bağırgan, Genel Başkan Av .Cavit Tatlı'ya tablo hediye etti. Hukukçular Derneği
Kayseri Gençlik Komisyonu Başkanı Ali Osman Bağırgan; düzenlenen bu programın ve
verilecek olan hukuk okulu sertifikasının genç hukukçuların ilerdeki meslek. hayatlarında
oynayacağı etkin role dikkat çekerek organizasyonda emeği geçen Genel Başkan Av. Cavit
Tatlı başta olmak üzere Genel Merkez Gençlik Komisyonuna teşekkür ettiğini belirtti. Ali
Osman Bağırgan; "Gelecek sene Hukuk Okulu gibi dev organizasyonun 4.sunu Kayseri
Gençlik Komisyonu olarak organize etmek istediklerini ve çalışmalarına başladıklarını’’
söyledi. HABER: M.SAFA ASAROĞLU
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12165.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Onur ve hak uğruna savaşanların destanı
Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Fevzi Önder, Çanakkale Zaferi'nin
100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

18 Mart 2015 Çarşamba 10:11
Önder, "Çanakkale, ölümün muhakkak ve mukadder olmasına rağmen, onur ve hak uğruna
savaşanların destanıdır. Çanakkale Savaşı, zilletle yaşamak yerine izzetle ölmeyi tercih
edenlerin kutsal savaşıdır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü: "Bugün;
Türk’ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümünü
kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler
Günü’nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi; dünya
literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların
akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve de Kurtuluş Savaşımızın
ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk Milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk
önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin
mücadelesi olmuştur. Çanakkale Zaferi ile birlikte, Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu

anlamlı zafer gününde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik
mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Aziz
şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal
vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve tüm Türk ulusu
tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu duygularla, bizlere
bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal
ATATÜRK ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk
ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve
vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla
anıyor, ruhlarınız şad olsun diyorum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12166.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Çanakkale Tarihimizin En Şanlı Zaferlerinden
Birisidir
ORSİFED Ve KAYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, Çanakkale Zaferi’nin
100. Yıldönümü ile ilgili olarak bir mesaj yayınladı.
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İbrahim Yılmaz, mesajında şu ifadelerde bulundu: “ Çanakkale, vatanımıza yabancı ayakların
girmesini tüm yokluklara rağmen engellemek açısından tarihimizin en şanlı zaferlerinden
birisidir. Çanakkale yalnız vatanı değil , insanlık onurunu da korumak adına tüm dünyaya
verdiğimiz en büyük derstir. Üstelik Çanakkale zaferi birkaç günlük ya da aylık bir döneme
sığmış bir insanlık dersi de değildir. Savaş esnasında, kendisine ateş ettiği halde yaralanan
düşman askerini, sipere taşıyıp tedavi eden Türk milleti, savaşın bitmesinden itibaren yıllar
boyunca savaşta ölen düşman askerlerine, onların eşyalarını ulaştırmayı görev bilmiş;
çocuklarının gömülü olduğu Çanakkale tepelerini ziyarete gelen yabancılara, 100 yıldır evini,
yorganını, yemeğini sunmuş ve acılarına ortak olmuştur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12167.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Başkan Çolakbayrakdar muhtarlarla toplandı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye hizmetlerinin hızının
artırılmasında muhtarların önemli bir fonksiyon üstlendiğini söyledi.
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Kocasinan'ın 116 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar,"
Mustafa Çelik Başkanımın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından dolayı Kocasinan’daki
bu görev bize tevdii edildi. İnşallah sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Kocasinanımızı güzelleştirmeye, mamur etmeye sizlerle birlikte devam edeceğiz" dedi.
Kayseri'de 156 bin hektar gibi büyük bir yüz ölçüme, en fazla mahalle sayısına sahip bir
ilçeye hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar," 377 bin nüfusa hizmet
etmeye çalışıyoruz. Yerelde ve dışa açılan ilk kapımız, devletin vatandaşlara ilk dokunduğu
yer muhtarlarımızdır. Muhtarlarımız, devletin şefkatinin, büyüklüğünün, hizmetinin vatandaşa
yansıdığı ilk noktadır. Vatandaş sizinle hizmeti, devleti, belediyeyi tanıyor, birçok noktaya
sizinle ulaşıyor. Çalışmalarımızın vatandaşlara ulaşma noktasındaki yansımaları, bize
döndüğü takdirde daha da anlamlı olacak. Bu işlerimiz böylece daha da hız kazanacak.
Bundan dolayı mahallenizde elimiz, ayağımız olacaksınız. Siz, bizim için önemlisiniz" diye
konuştu. Zaman içerisinde çok sık bir araya geleceklerinin altını çizen Başkan
Çolakbayrakdar, "Bölgelerinizde yapmayı düşündüğümüz, projelendirdiğimiz faaliyetlerimiz
var. Bunları sizlerle paylaşacağız. Göremediğimiz ancak vatandaşın size ilettiği, bize
aktarılması gereken projeleriniz vardır. Önümüzdeki süreçte şehrimiz ve ilçemiz için iyi
şeyler yapmak amacıyla belki bölgesel olarak, belki her birinizle bir araya geleceğiz.
Hepimizin hedefleri ortak, aynı hedefte bir araya geliyoruz, aynı hedefe yürüyoruz" şeklinde
bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını şöyle noktaladı," Bugün acil olan işler
hemen başlar ama bir sonraki adımda değişik hizmetlerimizi, projelerimizi söz verdiğimiz
ölçüde yerine getirir ve takipçisi oluruz İnşallah. Bizim insanımız her şeye layık. Dünya
üzerinde belediyecilik, çevre ve insana hizmet adına yapılan güzel ve faydalı neler varsa şu
ana kadar bunların bir çoğu gerçekleşmiştir. Bundan sonra da yapılması gereken neler varsa
teknolojiyi de takip ederek bu hizmetleri insanımızla buluşturacağız. Bunun gayreti içerisinde
olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. " Ardından muhtarlar kendilerini ve
mahallelerini tanıttıktan sonra dağıtılan istek formlarına istek, beklenti ve taleplerini yazarak
Başkan Çolakbayrakdar'a iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12168.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Çanakkale Zaferi Tarihin Akışını Değiştiren
Yiğitlik Destanıdır
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, "Çanakkale; tarihin akışını değiştiren , bağımsızlığı
uğruna nelerin yapılabileceğini nelerin feda edilebileceğini dünyaya gösteren yiğitlik
destanıdır" dedi.
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Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Kocasinan Kaymakamı
Ali Candan, "Hasta adam gözüyle bakılan bir Devletin Yenilmez Armada denilen dünya
devletleri karşısında göstermiş olduğu azmin ve inancın zaferidir. Metrekareye binlerce
merminin düştüğü , siperlerin adeta dipdibe olduğu bu savaşta Milletimiz vatanı ve bayrağı
için gerektiğinde canını bile gözünü kırpmadan verebileceğini göstermiştir" diyerek şu şekilde

konuştu: "Yapılan fedakarlıkları , gösterilen kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak için
Kaymakamlık olarak 100.Yılında Çanakkale Ruhu isimli bir proje başlattık. 8 farklı bölümden
oluşan bu proje ile özellikle gençliğimize 100.Yılında Çanakkale Ruhunu aşılamayı
hedefledik. Yaklaşık 35 Bin öğrencimize Çanakkale Ruhu konulu konferanslar verdik. Yine
proje kapsamında 1000 öğrencimizi Çanakkale’ye götüreceğiz. İlk grup geçtiğimiz hafta sonu
Bursa ve Çanakkale illerini ziyaret edip o ruhu yerinde yaşadı. Bundan sonrada yapacağımız
çalışmalarla Çanakkale Ruhunu , o kahramanları ve destanlarını gelecek nesillere aktarmak en
önemli vazifemiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferinin 100.Yılında
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla
anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12169.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Varislerin Ameliyatsız Tedavisi Lazerle
Mümkün
Memorial Kayseri Hastanesi Dermotoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Sema Karaoğlu, "Bacaklarda
kılcal damar belirginleşmesi ve varis oluşumu, özellikle kadınları etkileyen önemli bir sağlık
sorunudur. 50 yaş üzeri yetişkinlerin %20’sinde ortaya çıkan varisler, hem estetik hem de
sağlık açısından hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir" dedi.
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Memorial Kayseri Hastanesi Dermotoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Sema Karaoğlu, "Kılcal
damar belirginleşmesi ve varisler görsel açıdan olduğu kadar bacaklarda; ağrı, şişlik,
yorgunluk, şekil bozukluğu gibi sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. Estetik kaygılar
nedeniyle hastanın psikolojik durumunu da olumsuz etkileyen varis ve kılcal damarlar, lazer
uygulamaları sayesinde ameliyatsız tedavi edilebilmektedir" diyerek lazerle kılcal damar ve
varis tedavisi hakkında şu bilgileri verdi: "Toplardamarların vücuttaki kanı kalbe yeterince
etkili bir şekilde götürememesi ve yerçekiminin etkisi sonucunda, kanın özellikle bacak
damarlarında göllenmesi ve zamanla bu damarların fark edilmesiyle kılcal damar
belirginleşmesi ortaya çıkar. Toplardamarların kalınlaşıp, kıvrımlı hal alarak cilt altında
görünen varislerin nedeni hakkında net bir bilgi olmasa da genetik faktörlerin etkili olduğu
düşünülmektedir. Lazerle ameliyatsız tedavi edilebilir Lazer uygulamaları ile varis ve
belirginleşen kılcal damarlar ameliyatsız tedavi edilebilmektedir. Aynı zamanda örümcek ağı
da denilen damar çatlamaları, yüzde yanma ve kızarma şeklinde görülen fasial eritem denilen
yüz kızarıklıkları, şarap lekesi de denilen damar benleri, vücutta yaygın görülebilen nokta
şeklindeki damar benleri, alt dudakta görülebilen kan göllenmeleri de tedavi edilebilmektedir.
Yüz bölgesinde de uygulanabiliyor Lazerle kılcal damar tedavisinin FDA tarafından
dermatolojik kullanımı da onaylanmıştır. Lazer sonrası deride kısa süreli kızarıklık, ödem ve
kabuklanma dışında kalıcı bir hasar oluşmamaktadır. Kırmızı görünümlü kılcal damarların
oluşabildiği yüz ve bacak gibi bölgelere uygulanabilmektedir. Hasta için acı hissi
oluşturmayan uygulama sırasında, hassas kişiler için lokal anestezik madde (krem)

kullanılabilir. Genellikle soğuk uygulama sonucunda başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Tek
seansta gözle görülür değişim Tedavi süresi, yapılan bölge ve damar yoğunluğuna bağlı
olarak 15 ile 60 dakika arasında değişmektedir. İşlemden hemen sonra geçici ödem, kızarıklık
ya da 1-2 gün içerisinde kabuklanma olabilir. Ödem ve kızarıklık çok kısa sürede yok
olmaktadır. Kabuklanma ortalama 7-10 gün içinde iyileşir. Bazı hastalarda tek seans yeterli
olabilir ancak genellikle ideal sonuç için minimum 2-3 seans yapılması önerilmektedir.
Tedavi sonrası makyaj yapılmasında bir sakınca yoktur. Hasta günlük yaşamına sorunsuz
devam edebilir. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12170.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Büyükşehir baharı, çiçeklerle karşılıyor
Baharla birlikte çiçek dikim çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, soğuğa dayanıklı
220 bin adet çiçeği toprakla buluşturuyor.
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Başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere şehrin önemli kavşak ve ana arterlerinde mevsimlik
çiçek dikim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire
Başkanı Halit Taşyapan, çuha çiçeği ve menekşe dikimi yaptıklarını kaydederek, "Karların
kalkmasıyla birlikte soğuğa dayanıklı mevsimlik çiçek dikimine başladık ve hızlı bir şekilde
sürdürüyoruz. Cumhuriyet Meydanı, Havaalanı Protokol yolu, Büyükşehir Belediyesi çevresi,
Kartal Şehitliği ve çevresi başta olmak üzere raylı sistem güzergahı üzerindeki çiçek
portlarına, kavşak göbekleri ve yaya kaldırımlarına ve sorumluluğumuz dahilinde olan park
ve mesire alanlarına çiçek dikimleri yaptık. Belli bir proram dahilinde de bu çalışmayı devam
ettiriyoruz. Toplamda 20 bin adet çuha çiçeği ile 200 bin adet hercai menekşe dikerek
şehrimizi çiçek bahçesine çevirmeye kararlıyız" dedi. Daire Başkanı Taşyapan, havaların
biraz daha ısınmasıyla daha farklı çiçekler dikerek şehir merkezindeki önemli noktalara
rengarenk bir görünüm kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12171.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Oğuz Memiş sivil toplumla buluştu
Kayseri AK Parti Milletvekili Aday Adayı Oğuz Memiş sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu.
Halen İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığını yapan ve yıllardır STK’larda kurucu veya
yönetici olarak görev alan Memiş, gönüllü kültür teşekküllerinin başkanları ve yöneticileri ile
Elmacıoğlu İskender’deki yemekli toplantıda bir araya geldi.
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70 sivil toplum kuruluşundan 140 temsilcinin katıldığı programda bir konuşma yapan Oğuz
Memiş “Sizler başkalarının ihtiyaçlarını kendi nefsinden önce düşünen diğergam
insanlarsınız. Ülkemizde ve dünyanın herhangi bir bölgesinde yardıma muhtaç tüm
mazlumların yanında olur, destek verirsiniz. Bu yüzden yola çıkarken ilk sizlerle istişare
ettim. İçinizden birisi olarak sorunlarınızı çözmek için bu göreve talip oldum. Zaten her
zaman sizlerleydim. Nasip olur seçilirsem de hep yanınızda olacağım” dedi. Türkiye’de 12
yıldır iyi şeyler olduğunu, her konuda güzel gelişmeler yaşandığını özellikle mazlum
milletlere büyük destek verildiğini hatırlatan Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı başarıyı
eğitim, gençlik, aile ve ahlak konularında da gösterebilmeliyiz. İşte benim en çok önem
verdiğim ve kafa yorduğum meseleler bunlar. Sizden birisi olarak günlük hayatımda her
zaman yaptığım gibi bu konuların takipçisi olacak ve yepyeni projelerle çözümler
üreteceğim” Kayseri’de siyaset anlayışı değişmeli Kayseri’de de güzel işler yapıldığını ancak
siyasetin küçük bir grubun etrafında dönmesinin bu başarıyı gölgelediğini belirten Oğuz
Memiş “siyasete biraz da bu yüzden talibim. Kayseri’de siyaset anlayışı artık değişmeli, bizim
gibi düşünen insanlar inisiyatif almalı ve ellerini taşın altına sokmalılar.” diye konuştu. Oğuz
Memiş konuşmasında paralel yapıyla mücadelede onları eleştirmekten ziyade ortaya
alternatifler koyarak gençleri oradan kurtarmanın daha önemli olduğunun altını çizdi. Daha
sonra toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine söz verildi. Kayseri Gönüllü
Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş ile bazı temsilciler konuşmalarında Kayseri’de ve
ülke çapında çok sayıda STK temsilcisinin aday olmasından dolayı duydukları memnuniyeti
dile getirdiler. Samimi bir havada geçen buluşma Nurullah Soyak’ın duasıyla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12172.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Barışa dokunacak kadar yakınız
Çözüm sürecine sivil destek sağlamak amacıyla Barışa Bak Derneği tarafından organize
edilen ve Kayseri Düşünce Okulu tarafından ağırlanan 'Barış Treni' çalıştayında konuşan AK
Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt: “Barışa dokunacak kadar yakınız” dedi.
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Barış sürecine sivil toplum desteğini sağlamak amacıyla başlatılan “Barışa Bak” kampanyası
çerçevesinde İstanbul’dan yola çıkan “Barış Treni Kayseri’ye ulaştı. İstanbul Pendik'ten
Diyarbakır'a hareket eden Barış Treni, Kayseri Tren Garı'nda mehter marşları ile karşılandı.
Yapılan karşılama törenin ardından programın çalıştayına geçildi. “Hep Kaybeden biz
olmuşuz” Gazeteciler Yazar Nagehan Alçı, Yazar Cengiz Algam, Yazar Mahmut Övül, Prof.
Dr. Ünsal Ban ve Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer’in
katılımıyla gerçekleşen çalıştaya katkı sağlamak için söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili
Aday Adayı Hatice Kurt: “30 yıldır hep kaybeden biz olmuşuz. Hem ekonomik hem de
siyasal anlamda hep anneler ağlamış. Sayın Başbakanımızın dediği gibi ‘anneler bu süreci
desteklediği zaman, barış bize bu kadar yakınken Kavuşacağız’ diye düşünüyorum. Çünkü
şuanda barışa dokunacak kadar yakınız. Tüm annelerimizi örgütleyerek, acıları
ötekileştirmeden, acıları ortak gördüğümüz zaman da bu barış gerçekleşir diye umut
ediyorum” ifadelerini kullandı. Kurt, toplu fotoğraf çekiminin ardından Diyarbakırlı
kardeşlerimize iletilmek üzere hazırlanan panoya şu mesajı yazdı: “Artık anneler
ağlamayacak. Çünkü barış geliyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12173.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Köse, diaspora politikalarını anlattı
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Mehmet Köse Kayseri
Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde ‘Diaspora Politikaları’nı anlattı.
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Akademinin 2. oturumunda Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı
Mehmet Köse "Diaspora Politikaları" konusunu anlattı. Köse konuşmasına başlamadan önce
öğrencilerden "Diaspora" kelimesi hakkındaki düşüncelerini aldı. Bu kelime ile ilgili
kafalarında ne gibi bir anlamın oluştuğunu sordu. Köse şunları kaydetti: "Kısaca hepimizin
kafasında farklı bir diaspora anlamı var. Genel olarak bu kavramın ilk kullanılışı 1800'li
yıllarda Yahudi diasporasını tanımlamak için kullanıldı. Yahudi diasporasından kasıt M.Ö.
500 yıllarda yaşadıkları yerlerden sürülmeleri yani sürgün olumsuz bir imge üzerine kurulu
bir tanımlama. Üç bin yıllık bir geçmişi var. Daha sonraki dönemlerde ise değişik
kullanılıyor. Afrika'dan göç ettirilen, kaçırılan insanlar için de bu kavram kullanılmıştır. Bir
dönem Ermeni tehciri ile göç eden Ermeniler için de kullanıldı. Bir süre sonra bütün göçleri
tanımlar nitelikte açıklanmıştır. Bir arkadaşımız Almanya'daki Türk toplumundan bahsetti.
Türklerin Avrupa'ya gidişi 1960'lı yıllardır. Şu anda bu nüfus 6 milyon civarındadır. Bu
yıllarda başlayan bir göç hareketidir. Artık çeşitli nedenlerle, ekonomik, siyasi ve diğer
nedenlerle göç eden insanlara diaspora kavramı kullanılmaya başlamıştır. Her ülke, her
toplum kendine göre bir diaspora politikası belirlemiştir. Her ülke, kendi siyasi öncelikleri ve
dış politika önceliklerine göre belirlemiştir. Bu ulus devletlerle birlikte ortaya çıkmıştır.
1980'le beraber ülkeler dış ülkelerdeki vatandaşlarını merkeze alan kurumlar oluşturuyorlar.
Bunlar daha sonra farklı kitleleri kapsayacak şekilde geliştiriliyor. Her ülkenin kendine göre
diaspora ile ilgili kurumlar ve politikalar geliştirmiştir." Köse, daha sonra öğrencilerden
ülkelerinde diaspora politikalarını yürüten kurumların olup olmadığını sorarak bu kurumlarla
ilgili bilgiler aldı. Bu kurumlarla ilgili kendi bilgilerini öğrencilerle paylaştı. Diaspora
kavramının tanımı üzerinde duran Köse şunları kaydetti: "Birçok ülke kendi diasporasını
vatandaş merkezli tanımlıyor. Mesela Filistin vatandaş merkezli, Türkiye kısmen, son yıllarda
Meksika ve buna benzer ülkeler vatandaş merkezli tanımlıyorlar. Son yıllarda bu tavır artıyor.
Genel çerçeve ortaya koyduğumuzda Ermenistan'ın diaspora bakanlığı vardır. 100-150 yıllık
bir geleneği vardır. İsrail diasporası ile önemlidir. Diasporanın kurduğu bir devlettir İsrail.
Diasporanın bir devlete ihtiyacı vardır. İsrail ile ontolojik bir ilişkisi vardır. Fransa
diasporasını daha çok dil merkezli tanımlar. Fransızca konuşan ülkeler üzerinden bir tanım
geliştirmiştir. İngiltere'nin ise kültürel, siyasi ve ekonomik işbirliği yaptığı ülkelerle
arasındaki ilişkilerle tanımlıyor. ABD'de kültürel olarak tanımlıyor. ABD yaşam tarzına
uygun olan toplumları diaspora olarak görüyor. Bazı akademisyenler şehirlerin
diasporasından bahsederler. Bazıları öğrenci hareketliliğini de diaspora olarak kabul ederler.
Kavram çok genişlemiştir ve bir bağ esasına dayanmıştır. Türkiye ise diasporayı bir bağ
olarak görmektedir. Tarihi bağımız olan birçok toplulukla kültürel yakınlığımız var. Bunlarla
ilişkilerimizi genişletmeye, kültürel diplomasi enstrümanlarını aktif olarak geliştirmeyi
diaspora politikaları çerçevesinde önceliyoruz." diye konuştu. Diaspora anavatan ilişkileri
konusuna değinen Köse, çeşitli ülkelerin diasporalarının anavatanları ile olan ilişkilerine ve
bu konudaki politikalarına da değinerek, diaspora politikalarının stratejik önceliklerine göre
değiştiğini anlattı. Özellikle Türkiye'nin diaspora vatandaşları ile olan ilişkileri üzerinde
durdu. Kazak diasporası, Hint diasporası ve İrlanda diasporasının dünyada şu anda önde gelen
diasporalar arasına girdiğini ve Hint diasporasının ABD'deki silikon vadisinde 850'den fazla
şirketle temsil edildiğinin altını çizdi. Türk diasporası olan Avrupa'daki işçilerin durumu ve
Türkiye'nin bu diasporaya göre nasıl politikalarını belirlediğini anlattı. Türk toplumunun
Avrupa'da geçirdiği evrelerden ve tarihi olarak nelerin geliştiğini, nelerin yaşandığını
toplumsal gelişmelerin nasıl gerçekleştiğini ve bu insanların kimliklerini ve kendilerini nasıl
tanımladıkları üzerinde durdu. Bu ülkelerdeki haklarını elde etme gayretlerini ve çabalarını
anlattı. Farklı kimlikleri ve kişilikleri ile Avrupa'da kalıp kalamayacakları ve şu anda da öne
çıkan güvenlik ihtiyaçları üzerinde durarak önceleri işçi hakları ve tasarruflar konusunda
yoğunlaşan taleplerin günümüzde farklılaştığını ele aldı. İhtiyaçların talepleri öne çıkardığını
ve ihtiyaçları yönlendirdiğinin altını çizdi. Yıllar içinde Türkiye ekonomisinde işçi

dövizlerinin oynadığı rolü ve giderek gelişmesinin altında yatan sebepler üzerinde durdu.
Avrupa'daki Türk Diasporasının bu şekilde Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir
yere sahip olduğunu belirtti. Daha sonra eğitim ve dini konularda ihtiyaçların ortaya çıkması
ile bu tür faaliyetlerin geliştiğini ifade etti. Köse 2000 yıllarda ise, 3. neslin kimliğini
muhafaza edip edememe ve dönüşüme uğrayıp uğramama konusundaki sorun yaşadığını
belirtti. İkinci ve üçüncü neslin ailelerin evlerinde ana dillerini konuşmamaya başlaması
sonucunda ana dili olarak Türkçenin ikinci plana itildiğini ve bu sefer de ana dilin öğrenilmesi
sorununun bu dönemin en önemli meselesi haline geldiğinin altını çizdi. Köse şunları
kaydetti: "Ana dilin ikinci plana itilmesi birçok diasporanın bu dönemin sorunu ve temel
riskidir. Ana dil öğrenme gündeme gelmeye başlıyor. Türkiye'de bu anlamda kurumsal
yapılarını 2000'li yıllarda gözden geçiriyor. Burada yeni atılım olarak merkezi diasporanın
bütün meselelerinde çalışma yapan, strateji belirleyen, ilgili kurumlarla koordineli çalışma
yürüten Başbakanlığa bağlı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kuruluyor.
Başta yurt dışı Türklere ve vatandaşlara yöneliktir. İkincisi de tarihi ve kültürel bağımızın
olduğu toplumlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve üçüncüsü de devlet imkanları ile Türkiye
Bursları programını yürütmektir. Türkiye'nin diaspora politikası ana hatları ile bu şekilde
tanımayabiliriz" dedi. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının
yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Köse konuşmasında şunları kaydetti:
"Kurumumuzun görevini üç ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın kimliğini ve kültürünü muhafaza etmeye yönelik çalışmalardır. Kültür
mutlaka bulundukları ülkelerden etkilenecektir. Kültürün muhafaza edilmesi çok da kolay
değildir. Bulundukları ülkelerdeki statülerini geliştirmek buna yönelik çalışmalardır.
Ekonomik ve sosyal meselelerde karşılaştıkları sorunları gidermeye çalışmaktır. Siyasal ve
sosyal statülerini geliştirmek. Birinci nesil ikinci nesil anavatanlarını anarlar. Ama üçüncü
nesil atalarının vatanı olarak görür ve anavatan olarak görmek konusunda tereddütleri vardır.
Kendi ülkeleri olarak görmek değil atalarının yaşadığı bir ülke olarak görürler. Kendi vatanı
olarak çok görmeyebiliyorlar. Bir Alman gibi Türkiye'ye tatil yapmaya geliyor. Akrabalarını
ziyaret etmeye değil. Kendi ülkesi olarak kalmasını sağlamak kolay şeyler değildir. Gündelik
ihtiyaçlar ve öncelikler, kültürel önceliklerin önüne geçebiliyor. Bu anlamda diaspora
önceliklerinin kurumsallaşması büyük önem taşıyor. Diasporanın kurumsallaşmasını üç dört
özellikle tanımlayabiliriz. Birincisi örgütlü olmak, ikincisi aralarında ilişki kurmak, ortak
refleks geliştirebilmek. Ortak teze sahip olabilmeleri gerekir. Bu ortak tez kolay
sağlanabilecek bir şey değildir. Bu anlamda anavatanların kapsayıcı ve kuşatıcı olması
gerekiyor. Farklı etnik ve kültürel, siyasi tercihleri olan vatandaşları aynı hedefe ve asgari
müştereklerde birleştirmesi gerekiyor." Köse, diaspora kavramının çok geniş ve kapsamlı bir
mesele olduğunun altını çizerek, öğrencilerin sorularıyla programa devam etti. Öğrencilerin
ülkeleri ve diaspora politikalarının esasi ile ilgili sorularını yanıtladı. Çeşitli ülkelerin
öncelikli olarak diaspora politikalarının altında yatan sebepleri kısaca anlatarak dış politikanın
diaspora politikalarını nasıl etkilediğini ve bu konuda belirleyici olan yönlerin neler
olabileceğini anlattı. Öğrencilerin özellikle Ermeni diasporasının güçlü olmasının sebebinin
ne olduğu konusundaki sorularına karşı birkaç maddenin önemli olduğunu ve bunların dikkate
alınması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Batı ülkelerinin duygusal yakınlıklarının bu
konuda önemi var ve bunun birinci neden olduğunu söyleyebiliriz. İkinci neden olarak ise,
örgütlenmiş olmalarıdır. Bu coğrafyada örgütlenen protestan okullarıdır. Osmanlı döneminde
çok sayıda okul bu şekilde açılmıştır. 1800'lü yıllardan sonra Osmanlı coğrafyasından ABD'ye
göç dalgası olmuştur. Bu dönemlerden sonra özellikle Güney Amerika ve Kuzey Amerika'ya
çok sayıda o bölgelerden insan göçtü. Bunun yanında bu güçlerini oya tahvil etmeleri de
önemli bir faktör olmuştur. Uzun geçmişi olması, ortak yakınlık hissetmeleri, örgütlü
olmaları, blok halinde oy kullanmaları etkili olmalarında önemli etken olmuştur. Ve süreklilik
arzetmesi de önemli bir faktördür. Değişik örgütlenmeler olmasına rağmen tek bir hedef

etrafında birleşmeleri de etkilerinin artmasında etkili olmuştur." Köse, geri döndüklerinde
bulundukları ülkede elde ettikleri artıları kullanabilmelerinin kendileri için bir artı olacağını
ve çeşitli ilişkilerde daha rahat bağlantı kurmalarına vesile olacağının altını çizdi. Başbakanlık
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Mehmet Köse konuşmasının
ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. DÜŞÜNCE TARİHİNDE ANA AKIMLAR
Akademinin 3. oturumunda Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan
Ertürk "Düşünce Tarihinde Ana Akımlar" konusunu ele aldı. Tarih boyunca düşünceye yön
veren filozoflardan ve bunların ortaya koyduğu düşünce sistemlerinden bahsederek bu
filozofların görüşlerinden doğan düşünce tarihinin ana akımlarından bazıları üzerinde durdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12174.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Türkiye ikinci ülkemiz oldu
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı(YTB) aracılığıyla farklı
ülkelerden Kayseri’ye gelen öğrenciler; “Türkiye ikinci vatanımız oldu” dediler.
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Medeniyetin Burçları Derneği ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı'nın (YTB)ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Öğrenci akademisinine farklı
ülkelerden Kayseri’ye gelen öğrenciler; “Türkiye ikinci vatanımız oldu” dediler. Üniversite
eğitimi için Kayseri’ye Afrika ülkesi Çad’dan Timan Ahmat Djerou ve Orta Asya ülkesi
Kazakistan’dan gelen Javair Davruşeva hayallerinde ki Türkiye ve karşılaştıkları Türkiye
manzarasını gazetemize anlattılar. İlk olarak Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
öğrencisi, Çadlı Timan Ahmat Djerou, Kayseri’ye geliş sürecini şöyle anlattı; “ Çad’da
üniversite sınavından yüksek puan aldığımız zaman Eğitim Bakanlığımız yurt dışında eğitim
alabilmemiz için fırsatlar sunuyor. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Tercih haklarımız
arasında birçok ülke vardı ama ben Türkiye’ye gelmek istedim. Kayıtlarım yapıldı ve YTB
aracılığıyla Türkiye’ye geldim” . Kendisinden öncede tanıdığı birçok vatandaşının Türkiye’ye
geldiğini belirten Timan Ahmat, onlar sayesinde Türkiye’ye ve Kayseri’ye uyum sürecinde
fazla sıkıntı yaşamadığını ifade etti. İLİŞKİLERİ BİTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL Üniversite
eğitiminden sonra ülkesine dönmek istediğini söyleyen Timan Ahmat; “ Üniversiteyi
bitirdikten sonra şimdilik fikrimde ülkeme dönmek var. Çünkü bizim ülkemizin mühendislere
ihtiyacı var. Memleketime gidip hizmet etmek istiyorum. Türkiye ile ilişkilerimiz kesinlikle
devam edecektir. Türkiye bizim ikinci ülkemiz oldu. Türkiye’ye gelip eğitim gördekten,
kültürünü öğrendikten ve buradaki insanlarla tanıştıktan sonra ilişkileri bitirmek mümkün
değildir” ifadelerini kullandı. Sözlerini YTB’ye teşekkür ederek sonlandıran Timan Ahmat
şöyle konuştu; “ YTB ‘nin bizlere çok faydaları var. Bize her türlü, imkânları sundu. YTB
bizleri Türkiye’nin değişik yerlerinde ki önemli öğretmenlerle tanıştırıyor. Onlardan eğitim
almamızı sağlıyor. Hem kendi ülkemizden gelen hem de diğer ülkelerden gelen

arkadaşlarımızla YTB sayesinde bir araya geliyor, tanışıyoruz.” TÜRKİYE
BEKLENTİLERİMİN ÜSTÜNDE Kazakistan’dan gelen Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Javair Davruşeva ise Türkiye’yi çok
sevdiğini söyledi. Türkiye’yi TV’lerden takip ettiğini belirten Davruşeva; “ Türkiye’yi çok
farklı hayal ediyordum. İçimde Türkiye’ye dair bir merak vardı. Daha sonra Türkiye’ye
geldim. İçinde olunca Türkiye insana daha güzel görünüyor. İnsanlar daha yakın ve sıcak
duruyor. Türkiye’yi çok seviyorum. Ben Ahıska Türklerindenim. O yüzden Türkiye bizim
vatanımız. Kültürlerimiz aynı, tarihimiz aynı. Türkiye’ye geldiğimde çok fazla zorluk
yaşamadım. Çünkü insanlar çok yardım sever. Her konuda yardımcı oluyorlar. Beklediğim
Türkiye’nin üstünde bir ülkeyle karşılaştım” ifadelerini kullandı. Kazakistan’da Türkiye’ye
karşı büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Davruşeva ; “ Türkiye’de insanların yardım
severliği ve samimi olmaları en çok hoşuma gitti. Başka bir ülkeden geldim diye bizi
dışlamıyorlar. Sanki yıllardır beraber yaşamış bir arkadaşları gibi yakın duruyorlar. Okul
bittikten sonra memleketime dönüp öğretmenlik yapacağım. Elimden geldiğince ülkemde ki
insanlara Türkiye’yi anlatacağım. Ben memlekete gittiğim zamanlar bana Türkiye hakkında
sorular soruyorlar ve Türkiye’yi anlatmamı istiyorlar ”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12175.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Çanakkale, inancın zaferidir
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 100.
yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Kurt, yayınladığı mesajda 18 Mart 1015’te 7 düvele
karşı kazanılan Çanakkale Zaferi’nin maneviyatın maddiyata galebe geldiği inancın zaferi
olarak nitelendirdi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda Çanakkale Zaferi’ni ‘İnancın Zaferi’
olarak niteleyen Kurt’un mesajı ise şöyle: “Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıldönümünü onur
ve gururla idrak ediyoruz. 18 Mart 1915’te 7 düvele karşı kazanılan Çanakkale Zaferi
maneviyatın maddiyata galebe geldiği inancın zaferidir. Bu zafer, milletimizin zamanın en
güçlü ordularına sahip işgalci devletlerine karşı inanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve
beraberlik duyguları ile vermiş olduğu büyük bir mücadelenin sonucudur. Çanakkale Zaferi
kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir îman ve kahramanlıklarıdır. Çanakkale
Zaferi önce eşini, sonra çocuklarını cepheye gönderip, eşleri ve çocukları şehit olunca iş başa
düştü deyip, savaşmaya giden annelerimizin destansı fedakarlığıdır. Çanakkale Zaferi
bebeğinin üstüne örtmesi gereken yorganı, ordunun cephanesinin üstünü örtmek için
kullanarak acı şekilde kendi bebeğini kaybedebilmeyi göze alabilmiş kararlılıktaki
kadınlarımızın diğergamlığıdır. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümünde, bu güzel vatanımız

için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyorum. Ruhları şad,
mekanları cennet olsun...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12176.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Sakız kutusunun içinden metamfetamin çıktı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda gözaltına alınan bir şahsın yere attığı sakız kutusunun içinden metamfetamin
maddesi ele geçirildi.
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Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan
operasyonda durdurulan bir otomobilde bulunan R.Y.A., Y.E., H.G.E. ve M.T. isimli
şahısların üst aramasının yapılacağı sırada M.T.'nin yere attığı sakız paketinin içinden 17
paket satışa hazır 6 gram metamfetamin maddesinin elegeçirildiği bildirildi. Yapılan
çalışmalar çerçevesinde S.İ., Ş.Y., S.H. ve K.Z.'nin de yakalanarak gözaltına alındığı
kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde Y.E., H.G.E., S.İ. ve S.H.'nin haklarında işlem
yapıldıktan sonra salıverildikleri, K.Z.'nin yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube
Müdürlüğü'ne teslim edildiği, R.Y.A. ve Ş.Y.'nin ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve
Kullanmak'
suçundan
çıkarıldıkları
mahkemece
tutuklandığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12177.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

AGÜ’de geleceğin liderleriyle kariyer sohbetleri
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Amerikan Şirketler Derneği’nin (AmCham) kadın
yöneticilerini gençlerle bir araya getirdi.

18 Mart 2015 Çarşamba 13:09

AGÜ Gençlik Fabrikası’nın organize ettiği ‘’Geleceğin Liderleri ile Kariyer Sohbetleri’’ adlı
söyleşi, Rektörlük Binası konferans salonunda, çeşitli üniversiterden öğrencilerin katılımıyla
gerçekleştirildi. AmCham’in ‘’Kadın Liderlik Ağı’’ projesi kapsamında, kadın yöneticilerden
Cisco Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Işıl Hasdemir ve P&G (Procter and Gamble)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Yasal Danışmanı Özge Ayöz kariyer deneyimlerini gençlerle
paylaştı. Söyleşinin açış konuşmasını yapan AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan
Kutanoğlu, üniversitede olarak gençlerin sadece akademik değil kişisel gelişimlerine de önem
verdiklerini söyledi. Kişisel gelişimi destekleyen programları bölgedeki tüm gençler için
düzenlediklerini belirten Kutanoğlu, ‘Bu tür programlarla gençlerimizin kariyerlerine dair
planlamalarını sağlıklı yapmalarını istiyoruz.’’ dedi. Amcham Üye İlişkileri ve Organizasyon
Uzmanı Ülgen Kıymık da ‘’Kadın Liderlik Ağı’’ projesi kapsamında Anadolu’daki
üniversitelerle üst düzey Amerikan şirketlerinin kadın yöneticilerini buluşturduklarını
kaydetti. İş hayatına dair tüyoların ve tecrübelerin paylaşıldığı Kadın Liderlik Ağı projesinin
‘’Mentorluk Programı’’ ile başladığını belirten Kıymık, ikincisi olan Anadolu üniversitelerini
ziyareti de ilk kez AGÜ’ye yaptıklarını ifade etti. Söyleşinin konuşmacılarından Cisco
Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Işıl Hasdemir ise ‘’Büyüyünce ne olacaksın?’’ sorusu ile
gençlerin kariyer planlamasına başladığını belirtti. Kariyer planlamasında en önemli şeyin
eğitim ve arkasından araştırma geldiğini söyleyen Hasdemir, ‘’Kariyer günlüğü tutmalısınız.
Çeşitli kontrol noktalarında neyi yapıp yapamayacağınızı belirlemek için bu günlüğe
ihtiyacınız var’’ diye konuştu. İş hayatında en önemli farklılığın network olduğunu belirten
Hasdemir, ‘’Siz ne kadar iyi iş yaparsanız yapın şirket içindeki ilişkileriniz iyi değilse başarı
elde etmeniz zor olur’’ diyerek iş ilişkilerinin kariyer planlamasındaki önemine değindi.
Söyleşinin bir diğer konuşmacısı olan P&G (Procter and Gamble) Yönetim Kurulu Üyesi ve
Yasal Danışmanı Özge Ayöz da çözüm odaklı ve iradeli olmanın iş yaşamındaki önemini
anlattı. Gençlerin sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci kulüplerinde aldıkları roller ve stajların
işe alım süreçlerinde daha etkin olduğunu belirten Ayöz, ‘’Müfredat dışında yapılan herşey
sizi farklı kılacak. Bizler bu etkinliklerle ne yapmışı anlamaya çalışıyoruz’’ dedi. Söyleşi,
gençlerin kariyerlerine ilişkin planlamalarının konuşulduğu soru cevap bölümüyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12178.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Vali’den öğrencileri terleten soru
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Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümü nedeniyle şehitlik anıtında tören düzenlenirken, Vali
Orhan Düzgün törende bulunan öğrencilere Cumhuriyetin kuruluş tarihini sorarken,
öğrenciler önce Cumhuriyetin 1920 yılında kurulduğunu söyledi, ardında da tarihi düzelterek
Cumhuriyetin 1923 yılında kurulduğunu söyledi. Kartal Şehitliğinde tören düzenlenirken
törene Vali Orhan Düzgün de katıldı. Törende Kartal şehitliğini gezen Vali Düzgün bir grup
öğrenciye tarihle ilgili soru sordu. Vali Düzgün öğrencilere ‘Cumhuriyet ne zaman ilan

edilmiştir?’ diye sorarken, öğrenciler ilk olarak ‘1920’ dedi. Ardından öğrenciler tarihi
düzelterek ‘1923’ dedi. Vali Düzgün, “23 Nisan meclisin açılış tarihidir. Cumhuriyet 29 Ekim
1923’de ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı. Vali Düzgün ayrıca öğrencilere, “1923 + 75 daha
kaç yapar?” sorusu sordu. Düzgün, öğrencilerin cevap vermemesi üzerine “1998” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12179.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Çanakkale şehitleri anıldı
Kayseri’de, Çanakkale Zaferinin 100. Yıldönümü nedeniyle Kartal Şehitliğinde tören
düzenlendi.

18 Mart 2015 Çarşamba 13:17

Düzenlenen törene Vali Orhan Düzgün, Garnizon Komutanvekili Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Namık Boran, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe
kaymakamları, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi
Başkanı Ali Yavuz, daire müdürleri, askeri personel, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken ardından Kartal şehitliğine
çelenk bırakıldı. Törende anı defterini dolduran Vali Orhan Düzgün, “Tarih sahnesinde
dünden bugüne sizlerden aldığımız güç ve ilhamla birlik ve beraberlik içerisinde varlığımızı
sürdürmekteyiz. Çanakkale Zaferinin 100. Yılını andığımız bu sene hepimiz vatan sevgisinin,
fedakarlığın, bağımsızlığın ve özgürlüğün önemini anlıyor, Türk milletinin tarih boyunca
birlik ve beraberliği ile zorlukların üstesinden geldiğini bir kere daha görüyoruz. Kanının
rengini bayrağımıza vermiş, aziz canını vatanı uğruna feda etmiş olan değerli şehitlerimiz
yüce değerlerimizin korunması ve ilelebet yaşatılması bizlerin en şerefli görevidir. Bugün de
toprak bütünlüğümüz, huzur ve güvenliğimiz için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğimizi,
sizlerin emanetini korumak için gerektiğinde canlarımızı feda etmekten çekinmeyeceğimizi,
başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin
huzurunda ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve
Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz ise, “Çanakkale’de ki milli ruh, İstiklal
Savaşında da devam etmiş ve bütün imkansızlıklara rağmen Türk Milleti düşmanı vatanından
kovmuş ve hürriyetinden asla taviz vermemiştir. Bütün bunlar elbette ki birlik ve beraberlik
neticesinde gerçekleşebilmiştir” dedi. Yavuz, konuştuğu sırada ayrıca tören mangasında
bulunan bir asker baygınlık geçirdi. Yapılan konuşmaların ardından Vali Orhan Düzgün ve
beraberindeki protokol şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12180.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Uluslararası Eğitimin Lideri Kayseri’de!
Uluslararası eğitimde dünya lideri EF Education First, Türkiye’nin en büyük dil eğitim
semineri dizisini başlatıyor. Türkiye’nin 13 şehrinde aynı anda gerçekleştirecek eğitim
seminerlerinin Kayseri ayağı, 21 Mart tarihinde saat 12:45’de Hilton Hotel’de.
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Dünyanın 44 şehrinde 7 dilde eğitim veren, uluslararası eğitimde dünya lideri EF Education
First, Türkiye’nin en büyük dil eğitim seminerlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Bu
seminerler sayesinde Dünyanın en popüler 44 şehrinde, 7 farklı dilde eğitim fırsatı ile kısa
dönem ya da uzun dönem seçenekleri sunan EF, yurtdışında dili yaşayarak öğrenmek ve
global bir geleceğin kapılarını açmak isteyenlerle buluşmayı amaçlarken, katılımcılar ise
akıllarında olan her türlü soruyu uzmanlar ile birlikte cevaplama şansına sahip olacak. Üstelik
katılımcılar Miami’de ücretsiz dil eğitimi, IPad Mini ve ücretsiz online İngilizce eğitimi
kazanma şansı yakalayacaklar. Dünya lideri EF’den Türkiye’nin en büyük seminerler dizisi
Geçtiğimiz yıl uluslararası eğitimde 50. Yılını kutlayan Education First, yurtdışı eğitiminde
dünya liderliğini Türkiye’nin en büyük dil eğitim seminerlerini gerçekleştirerek kutluyor. 21
Mart tarihinde Türkiye’nin 13 şehrinde eşzamanlı olarak gerçekleşecek eğitim seminerleri ile
5000’in üstünde kişiye ulaşılması hedefleniyor. Küresel ağında 14.000 çalışanla 20.000
öğretmen ve rehber görev yapan EF’in seminerler dizisinde ise yurtdışı eğitim deneyimi
yaşamış isimler, eğitimciler ve uzmanlar konuk olacaklar. Unutmayın: Global bir geleceğin
kapısı EF Son 50 yılda yurtdışı dil eğitiminde 15 milyondan fazla öğrenciyi ağırlayan EF
Education First, 2 haftadan başlayan esnek uzunluktaki dil kurslarının yanı sıra, 6-9-11 ay
süren akademik programlar ile dünyanın en prestijli üniversitelerindeki lisans ve yüksek lisans
programlarına yüzde 100 yerleştirme garantisi sunuyor. İster kısa dönem, ister uzun dönem
programlarımızdan birini seçerek; yurtdışında dili yaşayarak öğrenecek, global bir geleceğin
kapılarını EF Education First ile açabileceksiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12181.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Milletvekili Aday Adayı Kalkan’dan gazetemize
ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Aydın Kalkan gazetemize nezaket ziyaretinde
bulundu. 18 Mart Şehitler Haftası olması münasebeti ile şehit ve gazilerle ilgili:
“Çanakkale’yi geçilmez yapan şehit ve Gazilerimize Minnettarız” açıklamasında bulunan
Kalkan, milletvekili aday adaylığı süreci ile ilgili bilgiler verdi. Kalkan: “İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın” dusturü ile ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ anlayışını parti misyonu olarak
benimseyen ve hayata geçiren AK Partimizle kurulduğu günden bugüne kesişen ‘Ya Yol Ol
ya da Yol Gösteren Sakın Ha Üçüncüsü Olma” anlayışını kişisel misyon olarak tasavvur etmiş
birisi olarak ‘İşimiz Hizmet Daima Millet’ sloganı ile aday adaylığımı açıklamış ve bu davaya
hizmet etme amacı gütme ile yola çıkmış bulunmaktayım” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Aydın Kalkan gazetemize nezaket ziyaretinde
bulundu. 18 Mart Şehitler Haftası olması münasebeti ile şehit ve gazilerle ilgili:
“Çanakkale’yi geçilmez yapan şehit ve Gazilerimize Minnettarız” açıklamasında bulunan
Kalkan, milletvekili aday adaylığı süreci ile ilgili bilgiler verdi. Kalkan: “İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın” dusturü ile ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ anlayışını parti misyonu olarak
benimseyen ve hayata geçiren AK Partimizle kurulduğu günden bugüne kesişen ‘Ya Yol Ol
ya da Yol Gösteren Sakın Ha Üçüncüsü Olma” anlayışını kişisel misyon olarak tasavvur etmiş
birisi olarak ‘İşimiz Hizmet Daima Millet’ sloganı ile aday adaylığımı açıklamış ve bu davaya
hizmet etme amacı gütme ile yola çıkmış bulunmaktayım” dedi. Dayatan değil yön tayin eden
bir milli politikayı ve ahlaklı siyaseti amaç edindiklerini kaydeden Kalkan: “Topyekün milli
menfaatlerimiz için çalışan; etnik, dinsel ve ırk temelli milliyetçiliğe karşı duran ülkemizdeki
her rengi ve herkesi kardeş olarak kabul ederek 2023 ve 2071 hedeflerini ortaya açık seçik
ortaya koyan AK Partimizin yürekli ve cesur ekibinin bir parçası, davasının bir neferi olmak
aktif siyasette yer almak gayesini güden, bulunduğu her ortamda ve görevde başörtüsü zulmü,
eğitimde haksız ve adaletsiz katsayı uygulaması, Gezi Olayları vb. sayısız defa örneklerini
ifade edebileceğim “Zalime Hasım Olma Zulme Karşı Dik Durma” gücü ve kudretimi,
inancımı 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda harç yapmak temel önceliğim ve hedefimdir”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12182.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

“Çanakkale vatan sevgisinin doruk noktasıdır”
Çanakkale zaferinin yıl dönümü Kayseri’de çeşitli etkinliklerle anıldı. Çanakkale zaferini ve
şehitlerini anmak için Erbakan Vakfı Kayseri Şubesi, şehir meydanında basın açıklaması
yaptı.
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Çanakkale zaferinin yıl dönümü Kayseri’de çeşitli etkinliklerle anıldı. Çanakkale zaferini ve
şehitlerini anmak için Erbakan Vakfı Kayseri Şubesi, şehir meydanında basın açıklaması
yaptı. Erbakan Vakfı adına açıklama yapan Yavuz Selim Yuvacı; “Çanakkale zalimlere
vurulan tokadın adıdır. Çanakkale vatan sevgisinin doruk noktasıdır” dedi. Yuvacı,
açıklamasının devamında “Çanakkale iman varsa imkânda vardır sözünün tecellisidir.
Çanakkale işgal için topraklarımıza girenlerin perişan halinin vesikalık resmidir. Çanakkale
250 kg’lık mermiyi kucaklayan yiğidin vatan aşkıdır. Biz Erbakan vakfı yani Mili
görüşçülerin davasıdır Çanakkale Ruhu. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın
kurulacağının müjdesidir Çanakkale. Çanakkale bu milletin ümmet şuuru ile hareket ederse,
sırtlanlara, çakallara nasıl diz çökerteceğinin ispatıdır. Her hangi bir kimse Malazgirt’te
inanışı yaşamdan, Kosova’da bir kılıç olup parlamadan, Ulubatlı Hasan olup İstanbul’u
fethetmeden, Sakarya’yı siperlerine girmeden Milli görüşün ne olduğunu ve tarihini
anlayamaz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12183.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Yahyalı’da Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl
dönümü etkinliklerle kutlandı
Yahyalı’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü
düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mart 2015 Perşembe 11:31

Etkinlikler Yahyalı Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.
Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Garnizon Komutanlığı ve Yahyalı Belediyesi’nin çelenk

koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çanakkale
Zaferi’nin kutlama etkinlikleri, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi’nin düzenlenmiş olduğu “
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Programı” ile devam etti.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Garnizon Komutanı
Cemal Ersin Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Hayırsever İş Adamı H. Baba
Koyuncu, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda konuşma yapan
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Çanakkale Zaferi’nin Türk Milleti için çok önemli bir yere
sahip olduğunu vurgulayarak, kahramanlık ve şanlı destanlarla dolu Türk Tarihi’nin çok
önemli bir sayfası olduğu belirtti. Kaymakam Esen “Tarihin eşine az rastlanır en büyük
kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin 100.yılını kutlarken, üzerinde
yaşadığı vatan yapma ve bağımsızlığımız uğruna tek yürek, tek yumruk olarak vatanı
düşmana teslim etmemek için ölümü göze alan aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla
anıyorum.” dedi. Mustafa Koyuncu Fen Lisesi konferans salonunda yapılan programda
Çanakkale Zaferi’nin önemi anlatılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler ve Çanakkale
Oratoryosu beğeniyle izlendi. Fen Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği Çanakkale Türkülerinin
ardından, Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ İstiklal Marşı’nı Güzel
Okuma” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. İstiklal Marşı’nı Güzel
Okuma yarışmasında Lise, Ortaokul, İlkokul ve Anaokulu dalında birinci olanlara altın hediye
edildi. İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma yarışması ödül töreninde bir konuşma yapan Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk, hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Programı
programına emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: “ Çanakkale’de şehit düşen
250 bin vatandaşımız hayatın en güzel ticaretini yaptı. O yıl Kayseri Lisesi mezun vermedi.
İşte biz böyle bir millete sahibiz. İşte biz böyle bir duyguya sahibiz. Bu duygu bizde olduğu
sürece, bizim bileğimizi bükecek bir millet tanımıyorum. Biz bir olalım, diri olalım, beraber
olalım, iri olalım diyorum.” İlçedeki diğer bir etkinlik ise Yahyalı Kaymakamlığı tarafından
Şehit Ailelerine verilen öğle yemeği oldu. Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, Garnizon Komutanı Cemal Ersin Çakır katıldığı yemekte Şehit
ailelerine seslenen Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Elleri öpülesi şehitlerimizin anne ve
babaları. Bugün Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günümüz. Ben bu özel gününüzü tebrik
ediyorum. Dünya da bir şehit Anne ve Babası olmak kadar şerefli bir şey yok diye
düşünüyorum. Hayattaki en güzel ticareti Çanakkale Savaşında şehit düşen 250 bin askerimiz
ve sizin evlatlarınız yaptı. Ben bu nedenle sizlerin ellerini öpüyorum. Biz sizleri her zaman
saygıyla anacağız. Ödüllerin en güzelini Cenabı Allah onlara vermiş. “ Onlar Diridirler” diyor
Rabbimiz. Bunun üzerine söz olabilir mi. Çanakkale bir ruh demektir. Bu ruh bizde olduğu
sürece bizi hiç kimseler yenemeyecek. Bu iman, bu güç, bu ruh, bu beraberlik, bu irilik, bu
dirilik bizde olduğu sürece bizi kimse sindiremeyecek. Rabbim şehitlerimize rahmet etsin,
sizlere uzun ömürler versin." diye konuştu. Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’de
konuşmasında bu önemli günde şehit ailelerine bir arada olmaktan mutlu olduğu belirterek, “
Bugün şehitlerimizi bir kez daha yad ettik, ruhlarına Fatiha okuduk. “Ülkü denen nazlı gelin
erde şan ister! Büyük devlet kurmak için büyük kan ister.” demiş atalarımız. Bizde öyle bir
ecdadın evladıyız ki; ecdadımız büyük devlet olmak için akıtılması kan söz konusu olduğu
zaman bir dakika bile düşünmeden, vatan söz konusu olduğu zaman bir dakika bile
düşünmeden canını vatana siper etmiştir. Şehitlerimiz kurduğu bu topraklarda bugün huzur
içinde, bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Şehitlerimize her daim şükran duyuyoruz. Bugün
şükranlarımızı bir kez daha göstermek istedik.” dedi. Yemek Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk’ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimiz için yaptığı dua ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12184.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Otomobil arsaya uçtu polis yaralı aradı
Kayseri’de bir otomobil arsaya uçtu. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilde yaralı aradı.
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Edinilen bilgiye göre Gesi Caddesi üzerinde bulunan boş bir arsada takla atmış 38 VA 293
plakalı otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri,
otomobilde yaptıkları incelemede sürücü ya da yaralıya rastlamadı. Yapılan incelemelerin
ardından otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12185.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Toplumsal ve sosyal sorunlara agü'de çözüm
arandı
Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen “Üniversitelerde Sosyal Girişimcilik
Projesi” çalıştayında, toplumsal ve sosyal sorunlara çözüm arandı.
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Çalıştay, Sümer Kampüsü’nde AGÜ Gençlik Fabrikası ev sahipliğinde, Türk Toplum
Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile ABD Büyükelçiliği tarafından sağlanan hibe programı
kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Gençlik Fabrikası Direktörü Zeynep Tuğçe
Çiftçibaşı Güç, eğitimin gençler için çok önemli olduğuna dikkat çekti. İlk olarak ‘’Gençlik
Halleri’’ dersi ile öğrencileri sorgulamaya ve düşünmeye yönlendirdiklerini belirten Güç,
gönüllülük ve sosyalleşme konuları üzerine üniversite olarak önem verdiklerini belirtti. TOG
Proje Koordinatörü Ekin İlke Keleşoğlu da, üniversite ve yereldeki toplumsal ve sosyal
sıkıntılara tüm üniversite birleşenleri olarak sosyal girişimcilik perspektefi ile çözüm önerileri
aradıklarını söyledi. Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı olan Ashoka’nın Eğitim ve
Gençlik Programları Direktörü Nick McGirl de, “Sosyal girişimcilik, üniversitelerin sosyal
girişimciliğe etkisi ve önemini anlattı.

Çalıştayda, ABD 'nin Ankara Büyükelçiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı Jonathan
Henick , ABD Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Programları Direktörü Deniz Gürsan’ın
yanısıra, AGÜ’den idari ve akademik personel ile öğrenciler de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12186.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Sakız kutusunun içinden metamfetamin çıktı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda gözaltına alınan bir şahsın yere attığı sakız kutusunun içinden metamfetamin
maddesi ele geçirildi.
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda gözaltına alınan bir şahsın yere attığı sakız kutusunun içinden metamfetamin
maddesi ele geçirildi. Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda durdurulan bir otomobilde bulunan R.Y.A., Y.E., H.G.E.
ve M.T. isimli şahısların üst aramasının yapılacağı sırada M.T.'nin yere attığı sakız paketinin
içinden 17 paket satışa hazır 6 gram metamfetamin maddesinin elegeçirildiği bildirildi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde S.İ., Ş.Y., S.H. ve K.Z.'nin de yakalanarak gözaltına alındığı
kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde Y.E., H.G.E., S.İ. ve S.H.'nin haklarında işlem
yapıldıktan sonra salıverildikleri, K.Z.'nin yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube
Müdürlüğü'ne teslim edildiği, R.Y.A. ve Ş.Y.'nin ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve
Kullanmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12187.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

AGÜ öğretim üyesine 'genç araştırmacı proje
destek ödülü'
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Yusuf Baran Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri kapsamında, ‘’Genç Araştırmacı
Proje Destek Ödülü’nü aldı.
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Özel Ankara Güven Hastanesi’nin tıp alanında genç araştırmacıları desteklemek amacıyla
2008 yılından beri düzenlediği Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri’nin bu yıl 7’ncisi
düzenlendi. Prof. Dr. Yusuf Baran ve ekibi, “Kronik miyeloid lösemi hastalarında JAK-STAT
sinyal ileti yolağı genlerinin ekspresyon düzeyleri ve klinik seyire etkileri” başlıklı projesiyle
ödül almaya hak kazandı. Prof. Dr. Baran, proje kapsamında bir kan kanseri türü kronik
miyeloid lösemi hastalarının tedavi amaçlı uygulanan ilaçlara verdiği yanıt veya gösterdiği
dirençte JAK-STAT genlerinin rollerini araştıracak. Dr. Baran, proje sonuçlarının, bu hasta
grubunda uygulanan ilaçlara verilen yanıt veya dirençlilik ile ilgili belirteçler ve hedef
moleküller ortaya çıkarma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Dr. Baran, ödülünü
Güven Hastanesi’nde düzenlenen törende, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Küçükel’den
aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12188.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Minibüs askeri nizamiye önündeki beton
sütunlara çarptı
Kayseri’de bir minibüsün askeri nizamiye önündeki beton sütunlara çarpması hareketli
dakikalar yaşattı.
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Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana
gelen olayda, Necmi K.’nin (40) sürücüsü olduğu 38 FC 594 plakalı minibüs, Erkilet
Havaalanı önündeki virajı alamayarak hızla askeri nizamiye önündeki beton sütunlara çarptı.
Necmi K.’nin minibüsün ön camından fırladığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi
sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından sürücü Necmi K.’nin alkollü olduğu öğrenilirken,
kaza yerinde polis ve askeri personel inceleme yaptı. Yaralı Necmi K., olay yerine gelen
ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12190.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

ERÜ'de 'yeni bir dil oluşturmak' konferansı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Diriliş Nesli Gençlik Kulübü tarafından 'Yeni
Bir Dil Oluşturmak' konulu konferans düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Diriliş Nesli Gençlik Kulübü tarafından 'Yeni
Bir Dil Oluşturmak' konulu konferans düzenlendi. ERÜ İlahiyat Fakültesi İzzet Bayraktar
Konferans salonunda düzenlenen konferansa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan
Ertürk, Yazar Atasoy Müftüoğlu, dekan yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Konferansta konuşan yazar Atasoy Müftüoğlu, "Sizin kuşaklarınızın daha çok bugünü
etkileyebilecek, bugünü oluşturabilecek, bugünü sarsabilecek ve bugüne kendi anlamlarını
kazandırabilecek bir dili, ufku ve vizyonu temsil etmeniz gerekmektedir. Zamanın ve mekanın
dışında bir dil kullanıyoruz" dedi. Dilin yapısal sorunlarının olduğunu söyleyen Müftüoğlu,
"Sizin kuşaklarınız geçmişin baskısından özgürleşmek suretiyle bu dili kurabilirler. Halen
nihayi bir seçim yapabilmiş değiliz. Nihayi bir tercih yapmadığımız için sürekli olarak
belirsizliklerle sınanıyoruz ve hayatın içerisinde ancak eklemlenerek var olabiliyoruz"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12191.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Lisesi öğrencilerden anlamlı kitap okuma
etkinliği
Tekden Fen Lisesi, Çanakkale Zaferinin 100. Yıldönümünde 'Evlat Ecdadını Okuyor' projesi
kapsamında öğrencilere Çanakkale Zaferi ile ilgili kitaplar okudu.
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Tekden Fen Lisesi, Çanakkale Zaferinin 100. Yıldönümünde 'Evlat Ecdadını Okuyor' projesi
kapsamında öğrencilere Çanakkale Zaferi ile ilgili kitaplar okudu. Talas meydanında
düzenlenen etkinlikte Tekden Fen Lisesi öğrencileri 'Evlat Ecdadını Okuyor' projesi
kapsamında kitap okudu. Öğrencilerin kitap okuma etkinliğine Talas İlçe Milli Eğitim
Müdürü Muhittin Aydoğan'da katıldı. Etkinlikte konuşan Aydoğan, "Tekden Kolejimizin
Çanakkale şehitleriyle ilgili programını Talas ilçemizde gerçekleştiriyorlar. Bu ‘evlat ecdadını
okuyor’ projesi ve velilerimiz ile öğrencilerimiz aynı kitabı okuyorlar. Çanakkale ruhunu
yaşamak ve yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenleyen Tekden Kolejini tebrik ediyorum. Biz
de Talas olarak buna evsahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Tekden Fen Lisesi
Tarih Öğretmeni Murat Tanrıverdi ise, "Çanakkale Zaferinin 100. Yılı münasebetiyle Tekden
Fen Lisesi olarak hazırladığımız etkinlikler var. Bu etkinliklerden ilki ‘Evlat Ecdanını
Okuyor’ projesidir. Bu etkinlikteki amacımız öğrencilerimizin ve velilerimizin Çanakkale
Zaferini anlayarak gelecek kuşaklara iyi bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Bunun dışında
yine 19 Mart’ta okulumuzda bir seminer verilecektir. Yine 18-19 ve 20 Mart’ta veli ve
öğrencilerimize yönelik etkinliklerimiz var" diye konuştu. Tekden Fen Lisesi öğrencisi Ecem
Arık da, "Bizler bu proje sayesinde geçmişte şehit olan atalarımızı tanımaya çalışıyoruz.
Atalarımız bizim için o dönemde zorluklar çekmişlerdir. Bizler için canlarını feda etmişlerdir.
Bizim de onlara karşı görevlerimiz var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12193.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Anaokulu öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Kayseri Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma ve
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100’üncü yıldönümü anısına fidan dikim etkinliği düzenledi.
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Okul bahçesinde Çanakkale şehitleri anısına gerçekleşen fidan dikim etkinliğine, Vali Orhan
Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Garnizon Komutanı Vekili ve Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Namık Boran’ın eşi İlknur Boran, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın eşi Selen
Aktaş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal’ın eşi Şerife Uysal ile öğrenciler ve
aileleri katıldı. Gül Düzgün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100’üncü yıldönümünde anaokulu
öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek, duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Çocukların, kendilerine bu toprakları miras bırakan atalarının anısına fidan
dikmelerinin gurur verici olduğunu kaydeden Gül Düzgün, aynı zamanda Çanakkale Deniz
Zaferi’nin 100’üncü yılı için kutlama programı hazırlayan öğrencileri tebrik etti. Gül Düzgün
ve beraberindekiler öğrenciler ve aileleri ile birlikte fidan dikti. Ardından, öğrenciler
tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12194.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Polis 49 kilo uyuştucuru ele geçirdi
Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 49 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

19 Mart 2015 Perşembe 12:02

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirildiği bilgisinin
alındığı öğrenildi. Alınan bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda M.S.Ç. ile A.G.'nin
bulunduğu otomobilde arama yapıldığı, yapılan aramalarda 49 kilo 560 gram uyuşturucu
madde ele geçirildiği, öncülük eden H.D. isimli şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı

kaydedildi. Zanlılar hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçunda
işlem yapıldığı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12195.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Tekden Koleji öğrencilerinden anlamlı sergi
Tekden Koleji anaokulu öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferinin 100. yılında açılan
'Şühedanın izinde' sergisi, ziyaretçiler tarafından büyük alkış topladı.
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Bir alışveriş merkezinde açılan sergiye, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Tekden, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Serginin açılışında konuşan Tekden
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, serginin çok anlamlı olduğunu söyledi.
Tekden, Bugün çok anlamlı bir gündür. Okulumuz Çanakkale ile ilgili çalışmaları anasınıfı
öğrencileri ile başlıyor. ‘Bir hilal uğruna şühedanın izinde’ diye o kadar anlamlı bir isim
verilmiş ki, inşallah 100’üncü yılını kutladığımız bu mükemmel zaferin çocuklarımızın
hissiyatına geçmesini diliyorum. O günlerde bizler için dünyanın en kıymetli şeyi olan
canlarını vermiş o muhteşem şühedanın takipçisi olan bu çocuklarımızın bu güzel sergi ile
adeta tarihin içerisine girdirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Tekden, konuşmasının
ardından sergiyi gezerek çocuklar ile sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12196.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Derneklerin hazırladığı projelere mali destek
sağlanacak
Derneklerin hazırladıkları projelerin gerçekleştirilmesi için mali destek yapılması ile ilgili
müracaatların Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden alınmaya başlandığı bildirildi.
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Konu hakkında açıklama yapan İl dernekler Müdürü Osman Bal, "İçişleri Bakanlığı
Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında, derneklerin
hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali destek yapılması ile ilgili müracaatların
Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden alınmasına başlanmıştır" dedi. Bal, 2015 Proje
Yardımları için desteklenecek olan konuları şu şekilde açıkladı; 1- Aile ve toplum
değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler, 2- İnsan hakları ve demokrasi
bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, 3- Karar alma
mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık
konulu projeler, 4 - Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri
arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler, 5- Toplumun farklı kesimleri
arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler, 6- Gençlerin, kadınların ve
engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler, 7Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki
gruplara yönelik projeler, 8- Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi
ve ihyasına yönelik projeler, 9- Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler, 10- Eğitim,
kültür, sağlık, spor ve madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler.
Proje başvuruları başlamış olup 07 Mayıs 2015 tarihine kadar www.dernekler.gov.tr adresinde
yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Program
kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı kimlerin
başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES’te
yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12197.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Evet, Çanakkale geçilemedi!
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi Kutlamaları
çerçevesinde, Çocuk Meclisinin Tiyatro Salonunda içeriği dolu bir etkinlik gerçekleştirildiğini
ve programa Melikgazililerin yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.
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AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir,
Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Daire Müdürleri, İHH Ahmet Taş ve öğrenci velileri ile
çok sayıda vatandaşın iştirak ettiği Çanakkale Zaferini kutlama programında duygusal anlar
yaşındı. Marş, Slayt Gösterisi ve Tiyatro Gösterimi… Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlanılan programda Çocuk Meclisi Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak slayt gösterisinin
gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisi Tiyatro
Oyuncularının yer aldığı ‘Çanakkale Geçilmez‘ isimli tiyatro eserinin sahnelendiğini belirtti.

Sosyal, Kültürel, Eğitimsel ve Çevre Konularına da Büyük Önem Veriyoruz. Sadece yol,
kaldırım, park ya da imar planı yapan bir belediye olmadıklarını sosyal, kültürel, eğitimsel ve
çevre konularına da büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç konu ile
ilgili olarak şunları kaydetti: “İstiklal Marşımızın Yazarı Merhum Mehmet Akif söylemişti:
”Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” diye, işte öyle bir dönemden geçip
“Çanakkale Gezilmez” diyerek, kanları pahasına bizlere bu vatanı bahşeden ecdadımızı
minnet ve rahmetle anıyoruz. Asıl olan ecdadımıza layık olmaktır. Hür yaşamaya, ülkemize
sahip olmaya, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza önem vermemiz
gerekir. Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı ile bizlere bu ülkeyi emanet eden
şehitlerimizin ve tarihimizin kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Vatanını, milletini, bayrağını
seven ve bu duygu, düşünceler ile donatılan sevgili yavrularımıza sahip çıkmalıyız. Bu tür
etkinlikler ile de birey olarak sosyalleşmek ve kültürlerini zenginleştirmek adına bu
organizasyonu yapan yavrularımızı kutluyorum.” Tören sonunda günün anlamına uygun
olarak katılımcılara hoşaf ve ekmek ikramında bulunuldu. Ayrıca Eylül Çarboğa isimli kreş
öğrencisi
‘BAYRAK’
isimli
şiiri
okuyarak
izleyicileri
büyüledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12198.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Cennet vatanın destansı zaferi
Kayseri Valiliği’nin öncülüğünde hazırlanan “18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 100’üncü Yıldönümü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cennet Vatanın
Destansı Zaferi” programında binlerce Kayserili bir araya geldi. Vali Orhan Düzgün’ün eşi
Gül Düzgün ile birlikte katıldığı programda şehitlerimiz rahmetle anılarak yâd edildi,
Çanakkale Ruhu yeniden yaşatıldı.
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Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve binlerce
Kayserilinin de aileleri ile birlikte doldurduğu Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, “Cennet
Vatanın Destansı Zaferi” programı ile tarihi günlerinden birine daha tanıklık etti. Kayseri
Şeker Fabrikası’nın desteğiyle düzenlenen programda konuşan Vali Düzgün, şanlı tarihimizin
şerefli zaferlerinden Çanakkale Deniz Zaferinin 100’üncü yıldönümünde Kayserili
vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, cesareti, kararlılığı ve
dehasıyla Türk ordusunu en iyi şekilde sevk ve idare eden ve Çanakkale Zaferinin
kazanılmasında önemli katkısı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şanlı tarihimizin
mimarları olan tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andığını ifade etti. Çanakkale
Zaferi’nin dünyada eşine az rastlanır cinsten deniz ve kara muharebelerine sahne olduğunu
hatırlatan Vali Düzgün, “Çanakkale’de 100 yıl önce bugün, Nusret Mayın Gemisi’nin
Karanlık Liman bölgesini tekrar mayınlaması deniz harekâtının kaderini değiştirmiştir. 18

Mart 1915 sabahı boğaza giren İngiliz ve Fransız filoları boğazın her iki yakasında açılan ateş
ve dökülen mayınların etkisiyle önemli oranda askerini kaybedip geri çekilmek zorunda
kalmıştır. 18 Mart Deniz Zaferi, karadan destek alınmaksızın boğazın geçilemeyeceğini
göstermiş, kara muharebeleri de şanlı Türk ordusunun kahramanlık ve fedakârlıkları ile
kazanılmıştır” dedi. Vali Düzgün’ün konuşmasında, destansı kahraman Seyit Onbaşı’nın
hikayesini anlatması salonda alkışlarla karşılandı. Vali Düzgün, Seyit Onbaşı’nın fakru
zaruret içinde yaşamasına rağmen Atatürk tarafından kendisine önerilen aylık bağlanması
teklifini kabul etmeyerek 'biz para için değil, vatan için çarpıştık' dediğini ifade etti.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin, isimli- isimsiz onbinlerce askerimizin şehit olması ile
kazanılmış, bir gurur abidesi olduğu kadar bir hüzün abidesi de olduğunu ifade eden Vali
Düzgün, metrekareye 6 bin merminin düştüğü Çanakkale Savaşlarında gösterilen fedakârlığın
ve kahramanlığın ne demek olduğunu Mehmet Akif Ersoy’un şu dizeleri ile hatırlattı:
“Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek.
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! Ey,
bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.” Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı
hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebeleri’ni kazandıran bu
yüksek ruhtur.” sözlerini hatırlatan Vali Düzgün, Çanakkale Deniz Zaferini kazanmada maddi
güç değil manevi gücün, birlik ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Vali
Düzgün, devletimizin ayakta durabilmesi için 100 yıl önce sahip olduğumuz milli birlik ruhu
ve inancına aynı şekilde bugünde sahip olmamız gerektiğini dikkati çekerek şöyle devam etti:
“Vatanımızı bölmek isteyen ülkeler ve uzantısı kanlı terör örgütlerine karşı, bizi güçlü
yapacak olan yegâne güç birlikten geçmektedir. Nasıl ki, Çanakkale Zaferi’nde bütün maddi
imkânsızlıklara ve fakirliğe rağmen, vatan savunması için Milletimiz tek vücut olarak
zamanın dünya devlerini dize getirdiyse, bugünde aynı bilincin devam ettirilmesi önemlidir.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yıldönümü etkinlikleri gençlerimizde bu bilincin
oluşturulması anlamında bizler için büyük bir fırsattır. Uğruna büyük bedeller ödenerek
kazanılan yurt topraklarımız, bizlere şehitlerin ve gazilerin emanetidir. Şehit ve gazilerimizin
bizlere emaneti olan bu güzel topraklara sahip çıkmak, yeni eserlerle güçlendirip sonsuza
kadar taşımak ve gelecek kuşaklara refah içinde bir ülke bırakmak, ülkemize ve şehitlerimize
karşı en büyük görevimizdir.” Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay
ise, Çanakkale Zaferi’nin 100 senedir anlatılıp bitirilemeyen ve nice yüzlerce sene daha
anlatılsa da bitmeyecek olan bir destan olduğunu dile getirerek, Çanakkale ruhu ile salonu
dolduran binlerce vatandaşa teşekkür etti. TRT sunucusu Derya Kaya’nın sunuculuğunu
yaptığı programda, Kayseri Kocasinan Müftülüğü hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim ve dört
farklı makamdan ezan okundu, binlerce kişi ile birlikte Çanakkale Şehitleri için eller semaya
kalktı. Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görevli Okutman
Ahmet Nedim Kilci ise salonu dolduranların tüylerini diken diken eden ve tekrardan 100 yıl
öncesine götüren “Çanakkale Ruhu” konulu konferansını sundu. “Cennet Vatanın Destansı
Zaferi” programının gerçekleştiği gecenin finalinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençlik
Korosu, Çanakkale Türkülerinden oluşan konser verdi. Vali Orhan Düzgün programın
sonunda programa katkılarından dolayı Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay
ile Şeker Fabrikası yöneticilerine ve Erciyes Üniversitesi Okutmanı Ahmet Nedim Kilci’ye
Kayseri’nin tarihi saat kulesinin minyatür kristal maketini hediye etti ve konseri
gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençlik Korosu sanatçılarına çiçek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12199.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Forum Kayseri '100. Yılında Çanakkale Zaferi'
Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor
İç Anadolu’nun en büyük alışveriş merkezi Forum Kayseri, 18-22 Mart tarihlerinde ‘’100.
Yılında Çanakkale Zaferi‘’ sergisine ev sahipliği yapıyor.
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Türk Milleti’nin dünya tarihine yazdığı en büyük zaferlerden biri olan ‘’Çanakkale Zaferinin
100. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü’’ Forum Kayseri’de düzenlenen törenle kutlandı.
Akansu Koleji öğrencilerinin yapmış olduğu yağlı boya resimlerden oluşan serginin açılışı 18
Mart günü saat 11:00’de Forum Kayseri’de yapıldı. Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümü ve
Şehitleri Anma Günü etkinlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
Akansu Koleji öğrencilerinin sunduğu Mehter Takımı’nın gösterisi ile başladı. Büyük ilgi
gören gösteriyi yine Akansu Koleji öğretmenleri tarafından Çanakkale türkülerinden oluşan
dinleti izledi. Sergide 50 kadar Çanakkale Zaferi’nin anlatıldığı yağlı boya eserle birlikte
Minyatür Çanakkale Şehitliği de bulunuyor. Forum Kayseri, 18-22 Mart tarihlerinde açık
olacak ‘’100. Yılında Çanakkale Zaferi‘’ isimli sergiye herkesi davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12200.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan
Sabuncuoğlu'ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi
Açıklaması
19 Mart 2015 Perşembe 12:49
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü (AGÜ) Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Zaferin 100.
yılında, Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak, bu ruhu her zaman canlı tutmak bizim
en önemli görevlerimizdendir” dedi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Çanakkale
Savaşları'nın, Türk milletinin sayısız şan, zafer ve kahramanlıklar ile dolu tarihinin en parlak
sayfalarından biri olduğunu ifade etti. Bugünün, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk
milletinin esir edilemeyeceğinin ve vatanın parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı
gün olduğunu vurgulayan Sabuncuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bize düşen en

önemli görevlerden biri, zaferin 100. yılında, Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak,
bu ruhu her zaman canlı tutmaktır. Bu savaşlar 1. Dünya Harbine kadar dünyanın gördüğü en
modern ve en güçlü donanmalarının Türk ordusu tarafından perişan edildiği savaşlardır.
Çanakkale Savaşları, Mustafa Kemal gibi büyük bir askeri dehanın da Türk ve dünya
otoritelerince yakından tanınmasını sağlamıştır. Türk askerinin, 18 Mart 1915 tarihinde eşine
az rastlanan bir kahramanlık örneği göstererek kazandığı zaferin 100. yıl dönümü anısına
kutlanan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’nde şehitlerimizi bir kez
daha şükranla anıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12201.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Son buluşma katil zanlısını ortaya çıkardı
Kayseri'de trafik kazası geçirdiği zannedildikten sonra av tüfeği ile öldürüldüğü ortaya çıkan
U.T.'nin olay günü buluştuğu son kişinin verdiği ifade sonrasında firarda olan katil zanlısı
yakalandı. Zanlı doktor kontrolüne çıkarıldığı sırada, "Gençleri zehirlemesinler, uyuşturucuya
hayır" diye bağırdı.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde önceki gün meydana gelen olayda, 28
yaşındaki U.T.'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında
kaldırıma çarparak durabilmiş ve vatandaşlar trafik kazası ihbarında bulunmuştu. Olay yerine
gelen 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde vücudunda saçma içleri olan U.T., Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet
Büro Amirliği ekiplerinin olay sonrasında yaptığı çalışmalarda, hayatını kaybeden U.T.'nin
olay günü son olarak bir arkadaşı ile buluştuğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda arkadaşının U.T.'nin M.A. isimli şahısla buluşacağını söylediği öğrenildi. Firarda
olan M.A., olaydan iki gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı
M.A.'nın yapılan sorgusunda cinayeti itiraf ettiği bildirildi. Zanlı M.A., doktor kontrolüne
getirildiği sırada, "Kimse esrar satmasın, kimse kadın satmasın, kimse karı-kız pazarlığı
yapmasın" dedi. Doktor kontrolünden çıkan zanlı yine gazetecilere, "Gençleri zehirlemesinler,
uyuşturucuya hayır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12202.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Kayserigaz 400.000 BBS aboneye ulaştı!
Kayseri’nin 11 yıldır doğalgaz arzını sağlayan Kayserigaz, 400.000 Bağımsız Birim Sayısı
(BBS) abonesine ulaştı! 400bininci abonesine 400m3 doğalgaz hediye etti.
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Kayserigaz’ın 400bininci abonesi olan Ümit Maviş, 400m3 doğalgaz ödülünü Kayserigaz
Genel Müdür Yardımcısı Mennan Uzunoğlu ve Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama Bölüm
Müdürü Ceyhun Bahtiyar’dan aldı. Kayserigaz’ın 400bininci abonesi olarak Ümit Bey,
karşılaştığı bu sürpriz karşısında oldukça şaşırdığını, doğalgaz dağıtım şirketi olan
Kayserigaz’ın, bu davranışının abonelerine verdiği değer ve önemin bir göstergesi olduğunu,
diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Kendisine hediye edilen
400m3 doğalgazı büyük bir keyifle kullanacağını, Büyük Kayserigaz Ailesi’nin bir parçası
olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kendisini güvenli, çevreci ve konforlu yakıt olan doğalgaz
ile tanıştırdıkları için, tüm Kayserigaz çalışanlarına teşekkürlerini dile getirdi. Kayserigaz
Genel Müdür Yardımcısı Mennan Uzunoğlu; “EWE A.G.’nin Türkiye’de ki en büyük ikinci
yatırımı olarak hizmetini sürdüren Kayserigaz, Kayseri’ye kattığı değerlerle Kayseri’yi daha
yaşanabilir bir kent haline getirmiştir. Kurulduğu günden bugüne dek yapmış olduğu kaliteli
hizmeti ile Kayseri halkını yakıt anlamında konfor ile tanıştırmış, gelecek için temiz bir
çevrenin temellerini atmıştır. 11 yıl boyunca Kayserigaz’ın Kayseri çapında yaptığı yüklü
yatırımlar Kayseri’yi hızlı adımlarla ileriye taşıyarak, Kayseri’ye bulunduğu coğrafyada hızla
gelişen modern bir kent kimliği kazandırmıştır” diyerek çalışmalarına hız kesmeden devam
edeceklerini belirtti. Tüm Kayseri halkını güvenli ve ekonomik yakıt olan doğalgazın konforu
ile tanıştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12203.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Osmanlıca kursu kayıtları başladı
Hayrat Vakfı Kayseri Temsilcisi Ali Günter, Osmanlıca kursunun kayıtlarının devam ettiğini
söyleyerek, "Kayseri'de 2 bin üzerinde kursiyerimiz var" dedi.
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Hayrat Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
imzalanan protokol ile Osmanlıca kursları başladı. Açılacak olan kurs hakkında bilgiler veren
Hayrat Vakfı Kayseri Temsilcisi Ali Günter, "Türkiye genelinde bütün il ve ilçelerde halk
eğitim merkezlerinde ve gençlik merkezlerinde Osmanlıca dersleri veriyoruz. Kayseri’de de 2

bin üzerinde kursiyerimiz bulunmaktadır. Kurslarımızı biraz daha tanıtmak ve vakfımızın
faaliyetlerini anlatmak için stant açtık. Kayseri’de halkımızın ciddi bir oranda teveccühü var.
Bu stantta Osmanlıca yayınları gösterip vatandaşlarımıza kurslarımız hakkında bilgiler
veriyoruz" dedi. Günter ayrıca, devam eden kurslara kayıtların devam ettiğini ve talep
oldukça yeni sınıfların açılacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12204.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

100 fidan yeşerecek
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl
binlerce fidanı toprak ile buluşturarak, gelecek kuşaklara yeşil ve çevre mirası bırakmayı
hedeflediklerini söyledi.

19 Mart 2015 Perşembe 12:59

Çanakkale Zaferi 100. Yıl anısına 100 fidan etkinliğine, Melikgazi Belediyesi Gençlik
merkezi (MEGEM) üyeleri, AK Parti Melikgazi İlçe başkanı Sami Kadıoğlu, Belediye Meclis
Üyeleri, Öğrenciler, belediye daire müdürleri ve mahalle halkı katıldı. 2015 yılı sonbahar
döneminde 25 bin fidan dikiminin planlandığını ve yapılan çalışmalar ile de şimdiye kadar 8
bin fidan dikiminin tamamlandığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “ Park ve
Bahçeler Müdürlüğünce şu anda muhtelif bölgelerinde fidan dikim çalışmaları
sürdürülmektedir. Belediye olarak özellikle eğimli ve yamaçlı alanlarda fidan dikimini
gerçekleştiriyoruz. Böylece hem yeşillendiriyor hem de toprak kaymalarını önlüyoruz. Fidan
dikiminde en önemsi semt halkının özellikle öğrencilerin ve çocukların katılımlarını
sağlıyoruz. Bu anlamlı günde böylesine anlamlı bir etkinlik düzenleyen Melikgazi Gençlik
merkezi Üyelerine teşekkür ediyorum“ dedi. MEGEM tarafından organize edilen Çanakkale
100. Yıl ağaçlandırma alanında 100 fidanın toprak ile buluşturulduğunu ifade eden Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, Seher bulvarı üzerinde yer alan Altınoluk Mahallesindeki alan artık
şehitlerin anısına dikilen fidanlarla yeşereceğini kaydetti. Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç,
fidan dikimini gerçekleştiren MEGEM üyelerine birer sertifika verildiğini ve ayrıca tüm
katılımcılara
da
tatlı
ikramında
bulunulduğunu
sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12205.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Sırçalı Kümbet ile Gavremoğlu Konağı aslına
uygun olarak onarılacak
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıların onarılarak hizmete sunulduğunu
hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, projesi tamamlanan ve
yapılacak ihale ile Sırçalı Kümbeti ile Gavremoğlu Konağının eski kimliğine
kavuşturulacağını bildirdi.

19 Mart 2015 Perşembe 13:02

Şu anda Meslek Lisesi bahçesinde yer alan Sırçalı Kümbeti aslına uygun olarak onarılarak ve
kültür yolu projesi kapsamında turizme kazandırılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, özgün yapısı ve mimarisi ile Kayseri Evlerine iyi bir örnek teşkil eden
Gavremoğlu Konağının da onarılarak kültür mirası ve Kayseri tarihine kazandırılacağını
belirtti. Sırçalı Kümbetin dünya tarihi ve mirası açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve
koruma altına alındığını vurgulayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları söyledi: "Melikgazi İlçesi aynı zamanda Anadolu’nun tarihi kimliği sayılır. Çünkü
Kayseri ilinde mevcut tarihi eserlerin önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisindedir.
Sırçalı Kümbet ile Gavremoğlu Konağı için gerekli projelendirme çalışması yapıldı. Eski
yayınlar, fotoğraflar ve diğer belgelerdeki görüntüler ile bu yapılar aslına uygun olarak inşa
edilecektir. Bunun için rolöve, restitüsyon, , statik, tesisat ve peyzaj projelerinin hazırlanması
yapı için Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir." Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi mekanların Melikgazi Belediyesine emanet
olduğunu çünkü 2015 yılını Anadolu’nun bu tarihi mekanlarını onarım ve bakım yılı olarak
ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12206.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Anlamlı günde, anlamlı ziyaretler
18 Mart Şehitler Haftası olması münasebeti ile AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı
Hatice Kurt, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı sman Balcı ve Türkiye Harp
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ‘u
makamında ziyaret etti
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, 18 Mart Şehitler Haftası olması
münasebeti ile Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ve Türkiye Harp
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ‘u
makamında ziyaret etti. Kurt’un ilk ziyareti Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve
Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Gazi Ali Yavuz’a oldu. Kurt, dezavantajlı kesimlerin
sorunlarını yakından bildiğini belirterek, amacının meclis çatısı altında bu sorunları gür bir ses
ile dile getirip çözümler üretmek olduğunu söyledi. Yavuz ise gerçekleşen ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek: “Saygı, sevgi ve birliğimizin sağlam olması gerekiyor.
Çocuklarımıza ve gençlerimize insanların niye şehit olduğunu anlatmamız lazım” dedi.
Kurt’un ikinci ziyareti ise Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı’ya
oldu. Balcı, gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkür ederek: “Sizin gibi biz de gönüllüyüz.
Milletvekili olmanız halinde bizi unutmamanızı istiyoruz” şeklinde konuştu. Kurt ise
kendisinin de sivil toplum örgütlerinde aktif olarak yer aldığın hatırlatarak, mecliste yer
alması halinde sivil toplum örgütlerinden oluşan bir konsorsiyum ile belli aralıklarla bir araya
gelip
fikir
alışverişinde
bulunmayı
düşündüğünü
aktardı.
Haber
Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12207.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Polis 49 kilo uyuştucuru ele geçirdi
Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 49 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 49 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda, Şanlıurfa'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirildiği bilgisinin alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda M.S.Ç. ile A.G.'nin bulunduğu otomobilde
arama yapıldığı, yapılan aramalarda 49 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği,
öncülük eden H.D. isimli şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Zanlılar
hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçunda işlem yapıldığı ve
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12208.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Tekden Koleji öğrencilerinden anlamlı sergi
Tekden Koleji anaokulu öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferinin 100. yılında açılan
'Şühedanın izinde' sergisi, ziyaretçiler tarafından büyük alkış topladı.
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Tekden Koleji anaokulu öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferinin 100. yılında açılan
'Şühedanın izinde' sergisi, ziyaretçiler tarafından büyük alkış topladı. Bir alışveriş merkezinde
açılan sergiye, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, okul müdürleri,
öğrenciler ve veliler katıldı. Serginin açılışında konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Tekden, serginin çok anlamlı olduğunu söyledi. Tekden, Bugün çok anlamlı
bir gündür. Okulumuz Çanakkale ile ilgili çalışmaları anasınıfı öğrencileri ile başlıyor. ‘Bir
hilal uğruna şühedanın izinde’ diye o kadar anlamlı bir isim verilmiş ki, inşallah 100’üncü
yılını kutladığımız bu mükemmel zaferin çocuklarımızın hissiyatına geçmesini diliyorum. O
günlerde bizler için dünyanın en kıymetli şeyi olan canlarını vermiş o muhteşem şühedanın
takipçisi olan bu çocuklarımızın bu güzel sergi ile adeta tarihin içerisine girdirmiş oluyoruz"
ifadelerini kullandı. Tekden, konuşmasının ardından sergiyi gezerek çocuklar ile sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12209.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Akay: İnşallah Aklı selim galip gelir
2007 yılında Büyükşehir Belediyesine hastane yapılmak üzere devredilen ve daha sonra da
Milli Emlak’a devredilen Kayseri Kocasinan İlçe sınırları içerisinde kalan Kayseri Şeker’e ait
249 bin 950 metrekare arsanın akıbetinin belirsizliği yöneticileri, çalışanları ve çiftçileri de
endişelendirmeye başladı.
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2007 yılında Büyükşehir Belediyesine hastane yapılmak üzere devredilen ve daha sonra da
Milli Emlak’a devredilen Kayseri Kocasinan İlçe sınırları içerisinde kalan Kayseri Şeker’e ait
249 bin 950 metrekare arsanın akıbetinin belirsizliği yöneticileri, çalışanları ve çiftçileri de
endişelendirmeye başladı. Kayseri Şeker’in arazisi hakkındaki kamuoyundaki dedikodular ve
çalışanlar arasında 'Fabrikamız, ekmek kapımız kapanacakmış' endişeleri üzerine bahse konu
olan şeker arazisine gidilerek Şeker-İş sendikası yöneticileri ile birlikte, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı
Hüseyin Akay çalışanları bilgilendirdi. Başkan Akay, "Kayseri şeker arazisi ile ilgili 2006
yılında başlayan süreç görüyoruz ki hala devam ediyor. Bu arazi tabii ki Kayseri Şekeri
ilgilendirecek . Kayseri Şekerin Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğü, bürokrasi yöneticileri
bütün çalışanları ve çiftçilerini ilgilendiriyor. Bu arazide binlerce çalışanın çoluğunun
çocuğunun ve on binlerce çiftçisinin geleceği bulunmaktadır. Şimdi bu gün güncel olması
nedeniyle sürekli bu konu gündemde olması nedeniyle basında da bir takım haberler çıkması
nedeniyle biz öncelikle personelimize bu arazi ile ilgili bir bilgi paylaşımı kamu ile bir bilgi
paylaşımı yapma ihtiyacı duyduk. 2006 yılında o zaman ki yönetim Kayseri Şekerin arazisi ile
ilgili imar çalışması yapılmak üzere müracaatta bulunmuş. Sonuçta bu imar çalışmaları
yapılmış ve Kayseri Şekerin 1500 dönümden fazla arazisi Büyükşehir Belediyesine tapuları
ile devredilmiş. Arkasından da ayrıca 250 dönümlük araziyi de istemişler galiba, o zamanki
yönetim tarafından güya hastane arsası olarak 1 lira bedelle Büyükşehir Belediyesine
devretmiş. Yönetim Kurulu kararında hastane arsası olmakla birlikte tapuya hiçbir şekilde
şerh düşülmemiş. 2007 yılına gelindiğinde 3 Nisan 2007 tarihinde 250 dönümlük bu arazi
yapılan protokolde özellikle bu arsanın güya hastane arsası olduğu yazılmış ama Büyükşehir
Belediyesine 1 TL ile satılan bu arazi Büyükşehir Belediyesi ile olan protokollerin hiç
birisinde hastane arsası şartı konulmamış. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de tapu
kayıtlarında hastane arsası olduğuna dair hiçbir kayıt bulunmamaktadır. 3 Nisan 2007
tarihinde tapudan devir işlemleri yapıldıktan sonra 10 Mayıs 2007 de Büyükşehir
Belediyesine arsanın devrinden 37 gün sonra Büyükşehir Belediyesi bu 250 dönümlük araziyi
trampa yolu ile Milli Emlak’a hazineye devretmiş. 2007 yılından itibaren bu arazi Milli
Emlak’ın arazisi haline gelmiş. Biz de bu arazide halen tarım yapıyoruz. 2014 yılına
gelindiğinde Milli Emlak burayı TOKİ’ ye devretmiş. 2015 Ocak ayına gelindiğinde biz
arazinin TOKİ tarafından satışı ile ilgili ilanla karşılaştık.. Bunun üzerinden 22 Ocak tarihinde
yapılan ihaleye yönetim kurulumuzdan arkadaşlarımız girdiler 50 milyon bedeli vardı biz
verdik bu bedeli ve aldık. Aldığımızı sandık ama alamamışız, peşinatını yatırdık bütün ihale
şartlarını yerine getirdik ancak 45 gün sonra TOKİ den bir yazı geldi. 10 günlük sürede

sonuçlanması gereken ihale 45 gün sonra sonuçlanmış ve ihale iptal edildiği bize bildirildi. 10
günde sonuçlanması gereken bir ihale 45 güne uzatıldıysa bunun değerlendirilmesini kamu
oyunun yapması lazım. Bu arada basında bir takım yazılar çıktı; özellikle bura ile ilgili
konfeksiyoncularla alakalı bir kooperatifin kurulduğu onlara bu arazinin TOKİ tarafından
satılacağına dair basında haberler çıktı bizde basından öğreniyoruz. Aslında bu konuyu pek
çok kişi biliyormuş ta biz bilmiyormuşuz. Biz basından öğrenmiş olduk. Şimdi gelinen nokta
itibari ile bu arazinin bizim açımızdan öneminin hem çalışanlarımız için hem çiftçilerimiz
hem de kamu oyu tarafından bilinmesine ihtiyaç var. Bu arazi üzerinde Kayseri Şeker’in
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına çıkan nizamiyesi bulunmaktadır. Kayseri Şeker Fabrikasını 3
tane nizamiyesi var birisi pancar giriş , birisi personel giriş nizamiyesi ve biriside şeker çıkış
nizamiyesi. Bu şeker çıkış nizamiyesi eğer ortadan kalkacak olursa ki bu 250 dönümlük
arazinin içerisinde; eğer burayı başkaları alırda buraya site yapacak olurlarsa bu nizamiye
otomatikman kapanır. Aynı alanda bizim şeker ambarlarımız var, buranın da yarısını yıkmak
gerekiyor bu arsanın içerisinde kalıyor şeker ambarı. 250 dönümlük arazi arkaya doğru uzayıp
gidiyor. Şimdi bunu başkaları aldığı taktirde Kayseri Şeker Fabrikasının Şeker ambarları ve
şeker çıkışı tarafındaki faaliyeti tamamen duracak demektir. Buda Kayseri Şeker Fabrikasının
kapanması demektir. Biz 4 senedir, batmış bir fabrikayı kurtarmak için gayret veriyoruz çaba
gösteriyoruz. Gece gündüz bu insanlar çalışıyorlar ve bu gün gelinen nokta ile başarılı bir
noktaya geldi Kayseri Şeker Fabrikası. Şimdi Kayseri Şeker fabrikasını kapatılması gibi bir
durumla karşı karşıyayız. Biz bu can bedende oldukça Allah güç kuvvet verdikçe işimizi
başarılı bir şekilde yürüttükçe bu çalışanlarımız ve çiftçimizle beraber bu fabrikayı
kapattırmayız. Bunun da kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor, burası ile ilgili hesap
yapanların da anlaması ve bilmesi gerekiyor. İnşallah Aklı selim galip gelir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12210.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Hiçyılmaz'dan Tüketiciyi Koruma Haftası
açıklaması
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Tüketiciyi Koruma
Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Tüketiciyi Koruma
Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu. Başkan Hiçyılmaz, Türkiye’de 1995 yılında
kabul edilen tüketici hakları yasasının, bilinçli tüketicilerin haklarını aramalarına yardımcı
olduğunu söyledi. Hiçyılmaz ayrıca, 2013 yılı Kasım ayında resmi gazetede yayınlanarak

yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile tüketici haklarının
korunması noktasında önemli gelişmeler yaşandığını da vurguladı. Türkiye’de tüketicinin
farkındalık düzeyinin arttığını kaydeden Hiçyılmaz, “Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte
ürün ve hizmet bombardımanına tutulan tüketici hızla satın almaya ve tüketmeye başladı.
Yaşanan bu değişim; tüketiciye farklı alternatifler arasında seçme hakkı tanırken, aynı
zamanda pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu değişim tüketim ve tüketici hakları
kavramının doğmasına neden olmuştur” dedi. Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kanunlarla desteklenen bu haklarımıza biz de tüketiciler olarak sahip çıkmalıyız. Tarihi
geçen, standartlara uygun olarak üretilmeyen hiçbir ürünü satın almamalıyız. Satın aldığımız
ürünlerde yaşadığımız sorunları mutlaka dile getirmeliyiz. Kayseri Ticaret Odası olarak tüm
üyelerimizin ve halkımızın bilinçli birer tüketici olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.
Bu kapsamda Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile 26 Mart 2015 Perşembe günü saat
14,00’de Odamızda düzenlenecek olan bilgilendirme toplantımıza tüm üyelerimizi ve Kayseri
halkını davet ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12211.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Wushu'da derece yapan sporcular Eskici'yi
ziyaret etti
Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Türkiye Şampiyonasında derece yapan Kayserili
sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musrat Eskici'yi ziyaret etti.
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Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Türkiye Şampiyonasında derece yapan Kayserili
sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musrat Eskici'yi ziyaret etti. 27-28 Şubat
2015 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen Okullar Arası Wushu Türkiye
Şampiyonası'nda, erkeklerde Abdullah Basri Bahadır Türkiye 2'incisi olurken kızlarda Fatıma
Nur Kurt, Keziban Kutlu, Gamze Yalçın, Melisa Çelik ve Servet Deniz Türkiye 3'üncü olma
başarısı gösterdi. Başarılı sporcular ve antrenörleri şampiyona dönüşünde, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Eskici, Wushu'ya gönül veren ve Kayseri adına Türkiye derecelerine imza atan sporcuları ve
antrenörlerini tebrik etti. Eskici ayrıca, başarılı sporculara kitap hediye ederek kendilerine
başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12212.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Maça gelene sucuk ekmek
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Twitter
hesabından Çaykur Rizespor maçı için taraftar kampanyası düzenlediklerini açıkladı.
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Twitter
hesabından Çaykur Rizespor maçı için taraftar kampanyası düzenlediklerini açıkladı. Takım
olarak taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Savruk, maça gelen taraftarlara sucuk
ekmek ve meyve suyu ikramında bulunacaklarını, maçın biletlerinin ücretsiz olacağını ve
maça gelen ilk bin taraftara forma hediye edileceğini söyledi. Savruk, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, "21.03.2015 tarihinde Kayseri Erciyesspor’umuz tarihi
günlerden birini yaşayacaktır. Çaykur Rizespor maçına tüm taraftarımızı bekliyoruz. Siz
değerli taraftarımızı takımımıza destek olmaya bekliyoruz. Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor Yönetimi olarak maç gününde bazı kararlar aldık. Maça gelecek olan ilk bin
kişiye takımımızın formasını hediye edeceğiz. Maçın Passolig biletlerini bugünden itibaren
ücretsiz yapıyoruz. Maça gelecek herkese sucuk ekmek ve meyve suyu ikramında
bulunacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12213.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Kayseri'de, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi
buldu.
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Kayseri'de, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi
buldu. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgalzi Mahallesi'nde
kağıt toplayan Savaş B., öğle saatlerinde bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeği
cesedi buldu. Sokak köpeklerinin cesedi parçalamaması için yanına alan Savaş B., evine
geldikten sonra '155 Polis İmdat'ı aradı. Yapılan ihbar sonrasında polis ekipleri ile Olay Yeri
İnceleme ekipleri, Savaş B.'nin evine gitti. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında
bebeğin cesedi morga kaldırılırken, bebeği çöpe atarak ölüme terk edenlerin bulunması için
çalışma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12214.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Metem’de mesleki eğitimin önemi anlatılıyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Kayseri’de ki
sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı çalışmayla öğrencilerin geleceklerine doğru yön
verebilmesi adına Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’ni yerinde görme fırsatı sunuyor.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Kayseri’de ki
sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı çalışmayla öğrencilerin geleceklerine doğru yön
verebilmesi adına Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’ni yerinde görme fırsatı sunuyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın desteğiyle öğrencilere mesleki eğitimin
önemi anlatılıyor. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri OSB METEM’i ziyaret
ederek hem okul hakkında hem de mesleki eğitimin önemi konusunda detaylı olarak
bilgilendirildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü
Orhan Bayar, Kayseri’deki ortaokul son sınıf öğrencilerinin tamamına OSB METEM’i
yakından tanıma fırsatı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve
Teknik Eğitim Merkezi’nin son teknoloji atölyelere sahip olduğunu belirten Orhan Bayar
“METEM, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafında sanayicinin nitelikli
personel açığını kapatmak amacıyla kurulmuş bir okuldur. Mezuniyet seviyesine gelen
öğrencilerimiz buradan mezun olduğunda nitelikli ve donanımlı olarak geleceğine yön
verebilmektedir” dedi. Orhan Bayar, OSB METEM’den mezun olan öğrencilerin başta
istihdam garantisi olmak üzere birçok alanda çeşitli avantajlara sahip olduğunu söyledi.
Özellikle ortaokul son sınıf öğrencilerinin bu tür okul ziyaretlerine katılarak geleceklerine
daha sağlıklı yön verebileceklerini belirten Orhan Bayar, “Bizler burada öğrencilerin kendi
yeteneklerini fark etmelerine katkı sağlıyoruz. Amacımız öğrencilerimizi gidecekleri okula
bilinçli bir şekilde yönlendirmektir. Gelen öğrencilerimize hem okulumuzun hem de Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi’nin olanakları hakkında detaylı bilgi veriyoruz” şeklinde konuştu.
Yaklaşık 300 öğrenci okulda bulunan 6 farklı atölyeyi gezerek bölüm öğretmenlerinden
detaylı bilgi aldı. Öğrenciler donanımlı atölyelerde yapılan uygulamaları da yakından gördü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12215.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

“Ömrüm hizmet etmekle geçti”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Mehmet
Özhaseki, Sarız’dan gelen muhtarlarla görüştü. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine
teşekkür eden muhtarlara ömrünün hizmet etmekle geçtiğini ifade eden Özhaseki, “Allah’a
hamdolsun yüzümüzün akıyla belediyeden ayrıldık” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Mehmet
Özhaseki, Sarız’dan gelen muhtarlarla görüştü. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine
teşekkür eden muhtarlara ömrünün hizmet etmekle geçtiğini ifade eden Özhaseki, “Allah’a
hamdolsun yüzümüzün akıyla belediyeden ayrıldık” dedi. Sarız’a bağlı mahallelerin
muhtarları Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet
Özhaseki’yi AK Parti İl Binasında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Sarız İlçe Başkanı Cesur
Abdullah Kınık da katıldı. Özhaseki’nin Kayseri’ye Sarız ilçesine önemli hizmetler yaptığını
belirten Sarız İlçe Başkanı Abdullah Kınık, “Özhaseki başkan her zaman eserleri ile konuşur.
Son bir yılda ilçemizi beş kez ziyaret etti. Sarız'ımızı ne kadar sevdiğini de biliyoruz. Sayın
Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. Tek tek söz alarak Özhaseki’nin milletvekili aday
adaylığının hayırlı olmasını dileyen muhtarlar da Kayseri’ye yapmış olduğu hizmetlerden
dolayı teşekkür ettiler. 30 Mart 2014 seçimlerinin üzerinden daha bir yıl geçmemesine rağmen
Sarız’a defalarca giderek yapılacak olan işleri belirlediklerini ifade eden Mehmet Özhaseki de
“Tüm sorunları tespit ettik ve bir program yaptık. Bizim işimiz olmamasına rağmen ilçe
merkezindeki parkları dahi programa aldık. Yakında Kadınlar ve Gençlik Merkezi’nin temeli
atılıyor. Aslında canımız tez. İstiyoruz ki akşam konuşalım, sabah yapalım; ancak böyle
olmuyor. Önce yapacağımız işlerin projeleri hazırlanıyor. Ardından ihale safhası başlıyor.
Tüm bu safhalar geçtikten sonra yatırıma başlanıyor. Büyükşehir’in güçleri ilçelere doğru
gidiyor ve inşallah birkaç sene sonra Büyükşehir ile olmanın rahatlığını hissedeceksiniz” dedi.
Ömrünün hizmet etmekle geçtiğini ve Kayseri’ye nelerin yapıldığını herkesin bildiğini ifade
eden Özhaseki, “Allah’a hamdolsun belediyeden yüzümüzün akıyla ayrıldık. Kayseri’ye
devasa projeler yapıldı. Yüzlerce trilyonluk yatırımlar hayata geçirildi. Bunlar yapıldığı halde
belediyenin kasası hala para dolu. Çünkü çalmadık, çarptırmadık” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12216.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Öğrenciler Mimar Sinan’ı 'Geçmişim
Geleceğim' projesiyle öğreniyor
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Geçmişim Geleceğim’ projesiyle Ahmet
Baldöktü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencilerine Mimar Sinan’ın doğduğu ev
gezdirildi.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Geçmişim Geleceğim’ projesiyle Ahmet
Baldöktü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencilerine Mimar Sinan’ın doğduğu ev
gezdirildi. Gezi ve proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu, Biz 'Geçmişim Geleceğim’ projesiyle medeniyetimizin temellerinin
öğrencilerimize geleceğe yönelik yansımasını ve o kokunun öğrencilerimiz üzerine sinmesini
amaçlıyoruz. Bu da bu mekanlarda öğrencilere birebir dersler anlatılarak yapılıyor” dedi.
Çandıroğlu ayrıca, "Buraya yapılan ziyaretler yararsız değildir. Çocuklarımız bu konularla
ilgili dersleri burada işlemektedirler. Ahmet Baldöktü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 10.
sınıfının işlediği konular Osmanlı mimarisidir. Osmanlı mimarisi denilince de akla gelen en
önemli isim Mimar Sinan’dır. Mimar Sinan memleketimizin insanı ve yetiştirdiği bir değerdir.
Evi buradadır. Bu evin içerisine gelip doğduğu ve büyüdüğü yerleri görüp buradan geleceğe
nasıl baktığını bizzat buradan görerek öğrenciler dersi bu şekilde işlemektedirler. Bu tip
çalışmalar hem ders açısından hem de Türk İslam medeniyetinin öğrencilerimize etki etmesi
açısından fayda sağlamaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Geçmişim geleceğim’
projesi değer verdiğimiz ve azimle yürütmeye gayret ettiğimiz projelerimizden bir tanesidir”
şeklinde konuştu. Ahmet Baldöktü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Sümeyye Yanık
ise, “Geçmişim geleceğim projesi kapsamında okul müdürümüz ve tarih öğretmenimizle
birlikte buraya geldik. Burayı gezerek Mimar Sinan’ı ve geçmişimizi öğrendik. Herkesin
buraya gelip gezmesini ve geçmişini öğrenmesini istiyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
yaptıkları bu proje için teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Buraya
gelmeden önce Mimar Sinan hakkında ve mimarlığı hakkında pek bir bilgimiz yoktu fakat bu
proje sayesinde Mimar Sinan’ı ve mimarlığını öğrendik. Daha öncesinde böyle tarihi bir
mekana gelmemiştim. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12217.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Mim-i Dergah sohbetleri başladı
Hukukçular Derneği Kayseri Gençlik Komisyonu projesi olan “mim-i dergah” sohbetleri
başladı. Sohbetlerin ilk konuğu Kayseri Baro Başkanı Av. Fevzi Konaç, “Tarihten Adalet
Hikâyeleri” konulu konferansta konuşmacı olarak katıldı.
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Kayseri Üniversitelerinin Hukuk Fakültesinde okuyan öğrencilerin katıldığı programda
Konaç” Sizler geleceğin adalet tesisinde rol oynayacak hukukçular olacaksınız. Adalet terazisi
elinizden sarsarsa ahirette hepinize bu mim-i Dergâh ı hatırlatacak sizden aldığım söz ve
verdiğim öğütleri söyleyeceğim" diyerek genç hukukçulara öğütlerde bulundu. Asrı sadetten
günümüze tarihin ibretlik adalet tesisine dair örnek ve yaşanmışları anlatan Konaç; “adaleti
ikame için birçok mühim konu üzerine "mim" koydu. Programda konuşan Gençlik
Komisyonu Başkanı Ali Osman Bağırgan ise; “Pozitif ve gündeme dair hukuki meseleler her
an elimizin altında olup, bizim medeniyetimizin hak ve adalete verdiği önem; adalet sistemi
ve değerlerimiz ise hep göz ardı edilen unsurlar oldu. Mim-i dergah Sohbetleri ile hukuka
edebi, tarihi ve İslami bakışı ortaya koyma ve kıymetli konuklarla sunma amacını
güdüyoruz.” dedi. Program Sonunda Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Emre Renda,
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konak’a teşekkürlerini ifade ederek plaket hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12218.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Bizim Kampuste bu hafta
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BAHAR ŞENLİKLERİNE ELEŞTİREL BAKIŞ Öncelikle üniversiteye bakış açımızı ve
üniversite hayatı dediğimiz şeyi ele almak lazım. Birçok öğrenci sınavı kazandıktan sonra
ailesinden ayrılıp özgür olmak, hayatını eğlencelerle, partilerle, arkadaş ortamlarıyla
geçirmenin hayalini kurar ve bu amaç doğrultusunda üniversiteye gelir. 4 yıllık zamanını
büyük bir boşlukta ve hüsranla tamamlar. tabiî ki arkadaşlar arasında toplanmak muhabbet
halkaları oluşturmak sosyal aktivitelere katılmak her öğrencinin hakkıdır ve yapmasıda
lazımdır ancak amacı ve temel görevinden kopmaması gerekir. Bence bahar şenliklerinde bu

açıdan bakmak lazım . tabiî ki bahar şenliği dediğimiz zaman akla gelen ilk anlamıyla değil
de içeriğini değiştirerek kutlamak lazım. Ahlak ve maneviyat duygusu içerisinde öğrencileri
hem şenlik havasına büründürerek hem de kişisel gelişimlerini artırıcı programlar yapılmalıdır
.Bir kolektiftik içinde birlik ve beraberliği güçlendirerek yapılmalıdır. Oysa mevcut bahar
şenliği gençlerin heyecanını ve enerjisini boşa kullanmak üzerine programlanmış şenliğin bir
bataklığa dönüştüğü ve insanların anlık hevesleri ahlaksızlaşmaya götürecek durumları
doğurur. Bu şenlikleri düzenleyen görevlilerinde bu durumları göz önünde bulundurarak
şenliklere yeni bir düzenleme yeni bir heyecan kazandırmaları gerekir. Gençliği şenliklerle
bütünleştirecek ve bahar şenlikleri sona erdiğinde ise geriye baş ağrıları, yorgunluk yerine
bahar şenliğinden edinilmiş ve kazanılmış samimi dostluklar farklı konularda kendini
geliştirmiş gençlik kalmalı YAZAN: NUMAN YILDIZ numan_1914_y@hotmail.com
EĞLENİYOR MUYUZ? Bir bahar şenlikleri eğlence “dayatması” ile daha karşı karşıyasın.
Evet; dayatması ile diyorum çünkü eğlenmek zorundasın. Hem de hep beraber… Konserler
ayarlanır, reklamlar verilir, stantlar kurulur, satışlar olur. Tüketirsin. Bu aşamada hep
edilgensindir. Sen sadece yaparsın. Sürüklenirsin. Memnun olursun. Düşünmezsin. Yerine
getiririsin. İşin ilginç yanı her şeyi sen ayarlıyor sanırsın. Anketlerde istediğin sanatçıyı
getirirsin. Stantlarda istediğini alır istediğini almazsın. Dilediğin “oyuna” katılır dilediğine
katılmazsın. “Oradasındır”. Bu düşünceler içerisindeyken hakim güç “halinden” mutlu,
gülüyordur. Eğlenmenden, tüketmenden, sorgulamamandan memnundur. Memnundur; neye,
nasıl, ne kadar, hangi ölçüler çizgisinden karar vermenin hazzıyla. Memnundur, tüketirken
tükendiğinin farkında olmamandan dolayı. Ne yapmak gerekiyor? Bahar şenliklerinin
detaylarına girmeden neden orada olduğunu düşünmek gerekiyor. Sürüye ayak uydurma
zorunluluğunu düşünmen gerekiyor. Amaca bakman gerekiyor. Kim ne kadar “kazanıyor”
bilmen gerekiyor. Sorgulaman gerekiyor… YAZAN: MUHAMMED ENES YÜCE
yucenes5@gmail.com YÜREKTEN KAĞIDA DÖKÜLENLER Başımıza gelenlerden
korkmadığımız için, bütün korktuklarımız başımıza geldi. İBRAHİM TENEKECİ Bize bir
nazar oldu, cumamız pazar oldu, ne olduysa hep bize azar azar oldu. ARİF NİHAT ASYA
Yusuf baştan aşağı iffet olduktan sonra, Züleyha baştan aşağı afet olsa ne yazar. NECİP
FAZIL KISAKÜREK Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun?
SEZAİ
KARAKOÇ
HAZIRLAYAN:
MUHAMMED
FURKAN
ALAT
m.furkanalat@gmail.com KARINCA MİSALİ "Bahar Şenlikleri yaklaşırken Üniveriste'yi de
tatlı bir heyecan sardı" demem, diyemem. İnsanlarımızın bu dünyaya ayak bastıktan sonra
kendilerine sunulan çizgide devam ederler. Bu çizgi Ali Şeriati'nin de gündeme getirdiğini
'İnsanın Dört Zindanı' ile yakından ilgilidir. Biz dünyaya geldik, çizgi filmlerle büyüdük, 6-7
yaşlarına gelince de eğitim sisteminin içine atıldık. Hala o sistemin içindeyiz. Bu sistem bizi
işleyedursun aynı zamanda medya, diziler, filmler de beynimizi çalışma alanı olarak
kullanıyor. Acaba bu insanlara sunduklarımızı kabul edecekler mi, hayatlarına uygulayacaklar
mı? Ol mahiler ki derya içredir, derya bilmezler, diye güzel bir söz vardır. Bizim bu çizgide
işlenmemiz ile balığın denizde olması, ve bunun farkında olmaması arasındaki fark nedir?
Eğer bu çizgiden dışarı çıkıp alternatif değerler düşünemiyorsak nasıl insanlık ahlâkî düzeyini
daha yukarılara taşıyacağız. Bahar şenliği denilen birşeye gerek var mı varsa nasıl olmalı?
Bunu soramayan Üniversite gençliği takip ve taklit ediyor. Bu soru aklımızın bir köşesinde
dursun, biz pratik bir öneriden bahsedelim. Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliği için bir kurul
kurmuş. İnternet üzerinden hangi sanatçıların gelmesini istersiniz diye soruyor. Altına da
farklı düşüncelerimizi yazabiliyoruz. Biz bir kaç arkadaş olarak kısa ahlaki değerlendirme
yazıları yazdık: "Bahar şenliği başlığı altında yıllarca neredeyse her üniversitede sistemli bir
şekilde yapılagelen bir etkinliktir. Bu etkinlik ne yapacağı konusunda hayatı yönlendirme ve
yönetme konusunda ufacık bir bilgisi olmayan kişilerce üç beş günlük beyin uyuşturma,
asosyallikten uzaklaşma eğlenme olarak değerlendirilir. Fakat asıl içeriğine bakınca sınırı
aşılmış sosyal ilişkiler, aileden ırak olmanın verdiği rahatlıkla kültürden, değerden, Gelenek

ve İslam dan uzaklaşmayı görebiliriz. Bunun yerine toplu eğitim, konferans, gezi Haftası gibi
alternatif değerler üretmek gerekiyor. Üniversite'de yaptığımız ankette öğrencilerin %25 e
yakını anomi yaşıyor. Hedefsiz, amaçsız davasız yaşıyorlar. An oluyor bir garip duyguya
varıyorum, ben bu sefil dünyada acep ne arıyorum? Diyor Necip Fazıl, biz ne diyoruz?
Sorgulamayan hayat yaşanılmaya değer değildir diyor Sokrates, biz ne düşünüyoruz?
"Yaşamak" dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan sadece var olurlar. Oscar Wilde. Yaşıyor
muyuz? " Hepimizin bu tür yazılar yazması gerektiğine inanıyoruz. Hepimiz elimizden
geldiğince tepkimizi ortaya koymalıyız. Dünyanın yaşanılabilirliğini arttırmalıyız. Vesselâm
YAZAN: BİLAL TUÇTÜRK bilaltuncturk@hotmail.com Bizim kampüs için iletişim:
iycbasinkulubu@gmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12219.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Öğrenciler gökyüzünün kanatsız melekleri ile
buluştu
Erciyes Üniversitesi Havacılık Kulübü tarafından ‘Havacılığın Kanatsız Melekleri’ isimli
konferans düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye’nin ilk F-16 kadın pilotu Berna Şen’in yanı sıra
Havaş Yolcu Hizmetleri Şefleri Saniye Söğüş ve Özlem Akdemir konuşmacı olarak katıldı.
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Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Sivil Havacılık
Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlke Türkmen; Yüksekokuldaki kız öğrenci
sayısının erkeklere oranla çok az olduğuna değinerek, Dünya Kadınlar Günü kapsamında
gerçekleşen etkinliğin kadınların iş hayatındaki yerine dikkat çekmek için yapıldığını belirtti.
Türkmen; “İlk aşama eğitim aşaması ve bu aşamada bayan sayımız oldukça düşük, bu
durumda havacılık sektöründe çalışan bayan sayısının az olmasına neden olmaktadır. Fakat
son yıllardaki gözlemlerime dayanarak teknik bölümlere de bayanların ilgisinin arttığını
söyleyebilirim. Umut ediyoruz ki sektörde ve eğitim alanında çalışan bayanların sayısı daha
da artar” dedi. Türkiye’nin ilk F-16 kadın pilotu Berna Şen ise, "Bugün ki etkinlikte
arkadaşlarımızın içindeki havacılık aşkını biraz hareketlendirmek istiyorum. Ben bu aşkı hiç
kaybetmedim. Arkadaşlarıma da bunları anlatacağım. Havacılık kolay bir meslek değil çok
ciddi ve fedakarlık isteyen bir iş ve bu fedakarlığı yaparken onları güdüleyen bir şeyler olması
gerekiyor. Bu da onların motivasyonudur ve birazda çalışma gerektiren, sürekliliği olan bir
meslek, birbirini çok etkileyen bir operasyon içerisindesiniz. Birinin yaptığı şey diğerinin
hayatını etkiliyor. Ve çok disiplin gerektiriyor. Bunun bilinciyle bu mesleğe girip bu yönde
devam etmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12220.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Çolakbayrakdar, 'Erciyes zorlukları aşacak'
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar kaliteli yönetimi ve kadrosuyla
Erciyesspor'un zorlukları aşacak güçte olduğunu söyledi.
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Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar'a 'Hayırlı Olsun' ziyaretinde bulundu. Ziya Eren 'Ahmet Çolakbayrakdar 38'
numaralı forma hediye etti. Kayseri'nin bir dönem Süper Lig’de iki takım keyfini yaşadığını
hatırlatan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Hem yerelde hem de genelde rekabet içerisinde 2
takımımızın olması güzeldi, önümüzdeki sezon da bunu bekliyoruz. İnşallah Erciyesspor ve
Kayserispor birlikte Süper Ligde olacak" dedi. Erciyesspor'un Rizespor maçını kazanarak
yukarılara tırmanma gayretini başlatacağını takip eden maçlarla sürecin devam edeceğini
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar," İyi bir yönetim, iyi bir takım ve iyi bir ekip var.
Bireysel manada baktığımızda hakikaten iyi futbolculara sahibiz. Takımın buralara
gelmesinde sizin ve ekibinizin ciddi manada önemli katkısı var. Bundan dolayı ellerinize
sağlık, size teşekkür etmek lazım. Herhalde bir-iki noktada ufak şanssızlık var. Onların
aşılması kırılma noktası olacak ve bundan sonra da yolumuza başarıyla devam edeceğiz. Rize
maçı bu dönüm noktası için birinci basamak olacak, bunu başaracağız. Allah’tan bir mani
olmazsa da destek için Kadir Has Stadı'nda olacağız. Hem taraftar olarak destek verecek hem
de dua desteği için orada olacağız. Muhakkak bu süreç belki biraz daha meşgaleli olacak ama
takım olarak bunu yapabilecek kabiliyet ve yönetim becerisinin olduğuna inanıyor ve
biliyorum. Sizlere başarılar diliyorum" şeklinde duygularını ifade etti. Başkan
Çolakbayrakdar'a yeni görevinde başarılar dileyen Ziya Eren," Kayseri’miz marka bir şehir.
Bu marka şehirde de marka olmasına katkı anlamında, futbol anlamında 2 takımıyla inşallah
Süper Lig’de mücadele edecek. Erciyessporumuz'un maçlarında, yanında ve her zaman
arkasında olmanızı arzu ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12221.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Cinsel İstismara 8 Yıl 4 Hapis Cezası
20 Mart 2015 Cuma 16:55

Kayseri’de ‘Çocuğun Basit Cinsel İstismarı’ suçundan yargılanan bir kişiye 8 yıl 4 ay hapis
cezası verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık K.M.(59) hazır
bulundu. Davada savunma yapan K.M., "Ben kimseye cinsel istismarda bulunmadım. Benim
3 çocuğum var ve tek derdim geçim sıkıntısıdır. Ben cezaevine girersem çocuklarım mağdur
olacaktır. Çocuklarıma kimse sahip çıkmaz’ dedi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama
sonucunda ‘Çocuğun Basit Cinsel İstismarı’ suçunu işlediğini sabit gördüğü tutuklu sanık
M.K.’ye 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12222.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Cinayet Sanığına 15 Yıl Hapis Cezası
Kayseri ‘Kasten adam öldürme’ suçundan yargılanan cinayet zanlısına 15 yıl hapis cezası
verildi.
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3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık S.Ü.(49) hazır bulundu. Tutuklu
sanık S.Ü., mahkemede ki savunmasında "Ben bittim. Yuvam yıkıldı ve tutunacak bir dalım
kalmadı. Çok pişmanım. Yüce adaletinize güveniyorum" dedi. Yargılamanın sonucunda
tutuklu sanık S.Ü.'ye 15 yıl hapis cezası verildi. "OLAY" Kocasinan İlçesi'ne bağlı Anbar
Mahallesi'nde bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde bir kahvehanede meydana gelen olayda,
kahvehane sahibi R.D. ile kahvede oyun oynayan S. Ü. arasında tartışma çıkmış ve
tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü., üzerinde taşıdığı bıçakla R.D.’yi 9 yerinden
bıçaklamıştı. Ağır yaralanan R.D., hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen
hayatını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12223.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

1915 Yılı Bizim 1. Dünya Savaşındaki En Çok
Zorlandığımız Yıllardan Birisi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Edebiyat Fakültesinde Ermeni Tehcirinin 100. yıldönümü
nedeniyle 'göç, isyan ve diaspora’ konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Erciyes
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi tarihçi Yrd. Doç. Dr. Hikmet Zeki Kapçı,
"Çanakkale Savaşı başladığı dönemde Ermenilerin Osmanlının yanında yer almadıkları,
bilakis düşmanları ile birlik içine girdiğini görüyoruz" dedi.
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Düzenlenen konferansa Tarihçi Prof. Dr. Hasan Babacan, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi öğretim üyesi tarihçi Yrd. Doç.Dr. Hikmet Zeki Kapçı, Erciyes Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi tarih bölümü araştırma görevlisi Yrd.Doç.Dr. Yahya Bağçeci, Erciyes
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevli Özer Özocak ve öğrenciler katıldı.
Programın moderatörlüğünü yapan Tarihçi Prof. Dr. Hasan Babacan, "Ermeniler zamanla
ortak kültür paylaşımına girmiştir. Daha sonraki zamanlarda Ermeniler nüfus baskısıyla
Türkçe konuşmaya başlamışlardır. Bazı batılılara göre Ermeniler Hristiyan Türkler olarak
kabul edilmişlerdir. Ermeniler Osmanlının içerisinde Milllet-i Sadıka olarak görülmüştür.
19.yüzyıldan sonra ayrılıklar başladı. Misyonerler öğrencilerine din temelini aşılamaya
başladılar. Etnik kökene dayalı ayrımcılık başlamış ve filmin koptuğu nokta burası olmuştu. B
ütün bunlar olurken Osmanlının doğusunda büyük devletler kendi menfaatlerine göre hareket
ettiler" ifadelerini kullandı. Babacan ayrıca,”Emperyalist batı dünyası bu coğrafyada
kendilerine basamak taşı arıyorlardı ve ilk olarak Ermenileri kullandılar bugün ise başkaları
kullanıyorlar. Batılı devletler kendi Ermenilerini oluşturmaya başladılar. Ermeniler kendi
aralarındaki din birliğini kendileri böldüler. Bunun üzerine batılı devletler Ermenileri
kullanarak Osmanlıya karşı kışkırtmaya çalıştılar. Osmanlı’nın tehcir kanununu
uygulamasıyla başlayan süreçte zorunlu göç ve sonuçları oluştu" şeklinde konuştu. 19.
yüzyılda çıkan Ermeni isyanlarından bahseden Yrd. Doç. Dr. Yahya Bağçeci ise, “Ermenilerle
Türkler arasında yaşanan olaylar olumsuz sonuçlar meydana getirdi. Ermenilerin durumunun
uluslararası mesele haline gelmesi 93 harbiyle gerçekleşecektir. Ermenilerin isyan etmelerinin
nedenlerinde diğer milletler gibi bağımsız olma istekleri vardır. Diğer devletlerin 93 harbinde
bağımsız oldukları gibi Ermenilerde bağımsızlık istediler. Ermenilerden önce halkı temsil
eden kilise bu suç sırasında Rusya'ya müracaat ettiler. Ayastefanos antlaşmasının
16.maddesinde Ermeni vilayetleri neden bahsediliyor. Uluslararası gelişmeler bağımsızlıkla
neticeleniyor. Bu madde Ermeniler lehinde ıslahat öngören bir maddedir. Ermeni ıslahatının
çıkmasında önemli etkenlerden bir diğeri de Ermenilerin kurdukları Taşnak ve Hınçak
komiteleridir. Bu işin isyan ve propaganda boyutu vardır. İngiltere bu meseleyi sahiplenmiş
bir durumda ve bu meselenin lokomotifini İngiltere çekmiştir ”dedi. Sözlerini sürdüren
Bağçeci, “Sason isyanı hareketiyle birlikte büyük propaganda kampanyası oldu. Abdülhamit
'tahkikat komisyonuna gönderilmesin' dedi ve buda yeterli olmadı. Tahkikat komisyonu
Müslümanlardan bahsetmiyor. Hınçak ve Taşnak komitesi isyanların çıkmasında ön plana
çıktı. Zeytun isyanıyla etraftaki köyleri basmaya başladılar. Osmanlı devleti bunlar sürekli
isyan ettiği için bölgeye asker gönderdi. Zeytunda kalan kadınları,çocukları ve askerleri
katlettiler. Zeytunun kuşatıldığı sırada çok sayıda asker kaybı vardı.İsyanı çıkartanlar
Türklerde 20 bin, kendilerinde ise 125 bin kaybın yaşandığını söylediler.Tahkikat komisyonu
bunların doğru olmadığını otaya çıkarmış olmasına rağmen kimse buna inanmadı” ifadelerini
kullandı. Araştırma Görevlisi Özer Özocak da, "Diaspora, bir tohumun farklı noktalara
dağılması anlamına gelir. O zaman ki kelime anlamıyla sürgün edilme ve acı olayları ifade
ediyordu. Ermeni diasporası Anadolu'dan yapılan göçlerle başladı ve Ermeniler Ortadoğu,
güney ve kuzey Amerika coğrafyalarında yaşamaya başladılar. Ermeni diasporasının
oluşmasının asıl sebebi teşhir merkezi olarak aktarılıyor. Diaspora da yaşayan partilerin lobi
faaliyetleri siyasi partiyle başlıyor. Ayrıca Belçika parlamentosunda Ermeniler istedikleri
faaliyetleri yapabilme hakkına sahiptirler” diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. Hikmet Zeki Kapçı da,
”1914 yılında 1. Dünya Savaşına başlıyoruz ve 1915 yılı bizim 1. Dünya Savaşındaki en çok
zorlandığımız yıllardan birisi. Neden? O dönem Çanakkale Savaşları var. Avrupalı devletler
hem Osmanlı’nın bir an önce savaştan çıkarabilmek hem de Rusya’ya biran önce yardım
götürebilmek gayesiyle Çanakkale’ye yükleniyorlar. Arkasından da Çanakkale Savaşları
başlıyor. Bunun dışında biliyorsunuz Doğu’da Kafkas cephesi çöküyor. Güneyde Süveyş
Kanalında savaşlar devam ediyor. Birçok bölgede savaşta olan bir devletiz. Bu aşamada
yıllarca birlikte yaşadığınız milletlerden beklentiniz, düşmanların size saldırdığı bir dönemde

destek vermelerinden başka bir şey değildir. Nitekim aynı zamanda Ermenilerden destek
beklediğimiz savaş başlarken devlet yetkilileri bu durumu Ermenilere iletiyorlar. Niye
iletiyorlar? Çünkü istihbaratlar var. İstihbaratlar doğrultusunda Ermenilerin Ruslarla,
İngilizlerle, Fransızlarla işbirliği içine gireceği, isyanlar çıkartacağı ve dolayısıyla Anadolu
dahil her yerin işgalinde önemli rol oynayacakları bilgisi geliyor. Çanakkale Savaşı başladığı
dönemde Ermenilerin Osmanlının yanında yer almadıkları, bilakis düşmanları ile birlik içine
girdiğini görüyoruz. Ermeniler sadece düşmanla işbirliğine girmiyor, cephede de orduya gelen
sevkiyatını yağmaladıkları ve engellediklerini görüyoruz" şeklinde konuştu. Kapçı ayrıca,
"Hepimizin bildiği bir konu vardı. Kafkas cephesinde askerlerimizin kışlık kıyafetleri
olmadığı dolayısıyla donarak şehit oldular. Bu olayın arka planında yine Ermeni olayını
görüyorsunuz. Toplam Ermeni nüfuslarının Osmanlı kaydında 1 milyon 300 bin civarında
olduğu, yabancı kaynaklarda da bunun yaklaşık 1,5 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde
toplamda 500 bin civarında bir Ermeni’nin göç ettirildiği görülüyor. Bu bilgiler sadece
bizlerdeki kaynaklarda geçmiyor. Yabancı kaynaklarda da buna benzer bilgilere rastlıyoruz.
Peki nereye göç ettirildi? Bugünkü Halep, Kerkük civarında göç ettirildiler. Çünkü bu civar
savaşa uzak bir bölgedir. Dolayısıyla tehdit oluşturabilecek durumda değildir” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12224.html
Erişim Tarihi: 23.03.2015

Konferans İle Çok Güzel Çalışma Alanları
Çıkacak
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2050
yılında Kayseri Nerede Olacak' Arama Konferansını değerlendiren AGÜ Rektörü Prof. Dr.
İhsan Sabuncuoğlu, Kaysei'nin örnek bir şehir olma yolunda ilerlediğini söyleyerek,
"Konferans ile çok güzel çalışma alanlarının çıkacağını düşünüyoruz" dedi.
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AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, '2050 yılında Kayseri Nerede Olacak' Arama
Konferansını değerlendirdi. Sabuncuoğlu, "Türkiye’nin nüfusu 80 milyondur ve ülkemizde
çok değerli bilim insanları var. Saygın şirketlerimiz ve bu şirketlerimizin saygın yöneticileri
var. Türkiye hem tarihsel hem de kültürel olarak büyük bir birikime sahip bir ülkedir. Buda
doğal olarak Türk insanına yansıyor. Biz Türkiye’de var olan beyin gücünü, bu kadar birikimi
Kayseri’de bütün dünyaya örnek olmak üzere kurmak istediğimiz üniversiteyi
şekillendirirken, yararlanmak ve o değerli insanların görüşlerini alıp oralardan ortak akıl
yaratmak istedik. Üniversitemizin geleceğini en iyi şekilde planlamak istiyoruz. Kayseri’de
Türkiye’nin 2-3 tane çok özel şehirlerinden bir tanesidir. Bunu Kayserili bir insan olmayarak
net bir şekilde söylüyorum. Kayseri çok özel bir şehirdir. Buranın gözükmeyen, dış dünyaya
yansımayan birçok değeri ve birikimi var. Doğal bir takım kaynakları var. İnsan gücü kaynağı
var. Kayseri şehircilikte ve markalaşma yolunda ilerleyen bir şehir. Biz büyükşehir belediyesi
ile beraber üniversitenin geleceğini planlarken Kayseri’nin de geleceğini konuşmak istedik"
dedi. '2023 çok yakın bir zamandır, 2050 yıllarını hayal etmek lazım' diyen Rektör

Sabuncuoğlu, "Nasıl bir dünyada yaşadığımızı ve nasıl bire dünyada yaşayacağımızı,
Kayseri’nin de bu hayal edilen dünyada nasıl bir rol alacağı önemlidir. Bizim de bu
perspektifte bir yere oturmamız gerekiyor. Toplantımız buna yönelikti. Çok iyi ve başarılı
geçti. Toplantıdan almış olduğumuz bilgiler, birikimler, insanlardan aldığımız eleştiriler,
kritikler aldık. Bizlerin sistem körlüğü içerisinde Kayserililerinde belli bir sistem körlüğü
içerisinde görmediği güzel taraflarını ve potansiyellerini de dış gözle bakan insanlar iyi
görebiliyorlar. Bunların hepsini harmanlayıp büyükşehir belediyemize ve bu işi ilk başta
organize ederken birlikte çalıştığımız sayın Mehmet Özhaseki beye de sunum yapacağız. Çok
güzel çalışma alanlarının çıkacağını düşünüyoruz. Kendi içimizde de ihtisas komiteleri
kurduk ve harıl harıl çalışıyorlar. İnanılmaz derecede güzel bilgiler derliyoruz. Bunlar
geleceği planlayacaktır ve bunları belediye ile de paylaşacağız. Şehir ve üniversite el birliği
içerisinde örnek bir model oluşturmak istiyoruz. Buradan çıkan ortak çalışma alanları yalnızca
Abdullah Gül Üniversite ile belediye arasında değil, diğer 3 üniversitemizin de bu bahsettiğim
paydaşlar ile işbirliği yapabileceği alanları geliştireceğiz. Biz belli şeyleri yapabiliriz,
imkanımız bu ama çıkan bu bilgileri paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin örnek bir
şehir olma yolunda ilerlediğini belirten Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Konferansa, iş ve
sanayi dünyası, sivil toplum kuruluşları, belediyemiz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Katılımcıların hemen hemen 1/3’ü Kayseriliydi. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen ve
belli konularda uzmanlıkları olan ve belli konularda yazmış insanlarla bir araya geldik.
konferansımız 2.5 gün sürdü. Ortak akıl ile ortaya iyi şeyler çıkacak diye düşünüyorum.
Kayseri örnek bir şehir olma yolunda ilerleyen bir şehrimizdir. Burada yaşayanların daha
mutlu, daha huzurlu, modern ve çağdaş dünyanın nimetlerinden etkin bir şekilde
yararlandıkları, birçok önemli katkılarının olabileceğini biliyoruz. Çok büyük katkıların
olacağını düşünüyorum. şehirde bir yerleri planlarken 40 sene öncesini düşünerek planlamak
lazım.
İyi
planlanırsa,
şehirler
çok
ilerliyor"
şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12225.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Çanakkale Zaferi Erciyes Üniversitesi’nde
anıldı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu’nda ‘Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıldönümü Anma Programı’ düzenlendi.
Programa Araştırmacı-Yazar Talha Uğurluel konuşmacı olarak katıldı.
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Fotoğraflar üzerinden Çanakkale Savaşı hakkında dikkat çekici bir sunum yapan Taha
Uğurluel, Erciyes Üniversitesi’nde böyle kalabalık bir salonda öğrencilerle birlikte olmaktan
dolayı mutluluklarını dile getirdi. Uğurluel, fotoğraflarla yaptığı sunumda Çanakkale’deki

şehit atalarımızın aziz hatıralarını korumamız ve unutturmamız gerektiğinin altını çizdi.
Çanakkale Savaşı’nın hiç yayınlanmamış fotoğraflarını da gösteren Uğurluel, Çanakkale’yi
her Türk vatandaşının görmesi gerektiğini, bu yaşanmış büyük destansı savaşın acılarını ve
kahramanlıklarının bilinmesi gerektiğini belirtti. Uğurluel ayrıca, “Dün onlar bu işin hakkını
verdiler. En küçüğü de en yaşlısı da bunu yaptı ve o gün onlardan canlarını vermeleri istendi.
Bu gün kimse bizden canımızı vermemizi istemiyor. Bir tek şey isteniyor bizlerden, oda
oturduğumuz sıraların, tuttuğumuz kalemlerin hakkını vermek. Sizler bu harika duruşunuzla
zaten bu işin hakkını veriyorsunuz” şeklinde konuştu. Konferans Talha Uğurluel’in kitaplarını
imzalamasının ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12226.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Kayseri Erciyesspor'dan taraftarlara özel
Kayseri Erciyesspor Kulüp Başkanı Ziya Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi
Belediye ve Erciyesspor Onursal Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek 38
numaralı forma hediye etti.
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Kayseri Erciyesspor Kulüp Başkanı Ziya Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi
Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’a ziyaretlerinde Kayseri Erciyesspor’un Cumartesi
günü oynayacağı maça gidecek olan taraftarlara büyük iş düştüğünü taraftar ve takım
birlikteliği ile sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Ziyarette Başkan
Dr.Büyükkılıç’ın onursal başkan olarak destek ve yardımlarını her zaman yanlarında
gördüklerini ve takımı hiç yalnız bırakmayan Memduh Başkana yöneticiler olarak
teşekkürünü belirten Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, "Erciyesspor Kayseri için bir
kazançtır. Bu kazançta Elbette başkan Büyükkılıç’ın büyük emeği ve desteği vardır. Hem
yüreği ile hem de yöneticiliği ile her zaman Erciyesspor’un başarısı için çalışmıştır" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, "Kayseri için ne gerekiyorsa yapılmalı, Erciyesspor aynı zamanda Anadolu
aslanların takımıdır. Kayserimiz her şeyin en iyisine layıktır. Erciyesspor da hak ettiği
başarıyı elde edecektir. Yeter ki yürekler bir olsun. Taraftarları bekliyoruz. Yönetim olarak
büyük jest yapmışsınız" diye konuştu. "ERCİYESSPOR, YÖNETİCİSİ VE TARAFTARI
İLE BİR BÜTÜNDÜR" Kayseri belediyecilik açısından örnek gösterildiğini belediye
çalışmaların yerinde ve zamanında yapılması ile şehirde bir kalkınma gerçekleştirildiğini
sporun da bundan payını aldığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, "Bir şehirde
kalkınma bir bütün ise o şehirde başarı vardır, huzur vardır, saygı ve sevgi vardır. Kayseri
şehri şu anda belediye yatırımları ile iyi bir kalkınma trendi yakalamıştır. Bu kalkınma ve
gelişmişlik şehrin tüm sektörlerine yansımaktadır. Tıpkı spor alanında olduğu gibi Kayseri ve
Erciyesspor futbol takımları şehrimiz için bir misyon ve katkıdır. Toplumsal birlikteliğe ve

paylaşıma vesile olmaktadır. Bu nedeni ile taraftarları ve Kayserilileri Cumartesi günü
oynanacak Çaykur Rizespor maçına davet ediyorum" dedi. Ziyarette günün anısına Kulüp
Başkanı Eren tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a üzerinde adı yazılı olan 38
numaralı Kayseri Erciyesspor forması hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12227.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Öğrencilerden Kadir Has Stadyumunu ziyaret
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Kayseri Valiliğinin "Kentimi tanıyorum, Kentimi Seviyorum' Projesi kapsamında 6. ve 7.
sınıflardan oluşan yaklaşık 60 kişilik öğrenci grubu ve beraberindeki öğretmenler Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunu gezdi. Gezi esnasında oldukça keyifli anlar
yaşayan öğrencilere daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu Basın
Toplantısı odasında tesisle ilgili bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12228.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Ecdada 100 bin mektup yarışması ödülleri
verildi
Kayseri Valiliği’nin öncülüğünde hazırlanan 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Gençlerden
Ecdada 100 Bin Mektup” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcıları
Mehmet Emin Avcı ve Mustafa Masatlı, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Gençlik ve Spor
İl Müdürü Murat Eskici ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. İki kategoride

gerçekleştirilen “Ecdada 100 Bin Mektup” yarışmasında, 11-14 yaş kategorisinde 1'incilik
ödülünü Hamdi Can Çınar, 2'incilik ödülünü Elif Seyhan Yaşar ve 3'üncülük ödülünü İlayda
Yaşar alırken, 15-19 yaş kategorisinde 1'incilik ödülünü Selin Emre, 2'incilik ödülünü Firuze
Köse, ve 3'üncülük ödülünü de Aybalanur Yırtıcı aldı. Dereceye giren öğrencilerin
mektuplarının okunmasının ardından dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinin elinden
aldı. Programın devamında Sümer Lisesi Tiyatro topluluğu öğrencileri tarafından sahnelenen
“1915-2015 Biz hep Buradayız” adlı tiyatro programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12229.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Vali Orhan Düzgün’ün “18-24 MART Yaşlılar
Haftası” mesajı
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda,
"İnsanlar arası ilişkilerde en önemli ve temel faktör sevgi ve saygıdır. Ruhun gıdası olan sevgi
ve güvenin temeli olan saygı ile toplumlar gelişmişlik noktasında önemli yol kat etmekte ve
bu temel unsurlar çerçevesinde yaşanabilir bir ortam geliştirmektedirler. Özellikle Türk
toplumunda sevgi, saygı, merhamet ve hoşgörü gibi duygular asırlar boyu sürmüş, Türk
toplumlarının tarihin her sahnesinde yerlerini almalarında önemli bir görev üstlenmiştir" dedi.
Vali Düzgün, mesajında şunları söyledi: "Yaşlılarımıza saygı da Türk kültürünün vazgeçilmez
bir unsuru olmuştur. Örf ve adetlerimizde yaşlılara saygı, sevgi, merhamet gibi bağlılık
duyguları ile yaklaşılmaktadır. Nitekim “söz büyüğün, su küçüğün” atasözü ve Oğuz
destanlarında yer alan büyüğe saygının göstergelerinden biri olan “el öpme” davranışı
kültürümüzün büyüğe ve yaşlılara tarihin her sahnesinde verilen değerin önemli göstergesidir.
“Anne, babanızdan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara; ‘Öf’ bile deme ve
onları azarlama, onlara güzel söz söyle” buyuran bir dinin mensupları olarak yaşlılarımıza
gösterdiğimiz sevgi, saygı ve hoşgörü bizleri daha da mutlu yarınlara taşıyacaktır.
Unutmayalım ki, bir gün herkes yaşlanacaktır. Bu sebeple, geçmişimizin izinde, bizleri
bugünlere getiren ve bizlerle geleceğe yol alırken rehber olarak yanımızda olan büyüklerimize
ve yaşlılarımıza verdiğimiz, vereceğimiz değerler ile yarınlara daha bir umutla bakacağımız
inancındayım. Sağlıklı ve aktif olarak yaşlanan bir toplum oluşturmak adına bizlere, sivil
toplum kuruluşlarına ve toplum olarak hepimize bir fırsat sunan “Yaşlılar Haftası”nda bir kez
daha hatırlatmak isterim ki, bir toplumun hafızası olan yaşlılarımıza, büyüklerimize huzur ve
refah içinde yaşayabilmeleri adına çaba ve gayretlerimiz devam etmektedir. Bu duygu ve
düşüncelerle, ülkemizde ve ilimizdeki tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyor, huzur, afiyet ve
mutluluk içinde aydınlık yarınlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12230.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

City Kayseri Gazetesi'nin ikinci sayısı çıktı
Türkiye’nin ilk Türkçe-İngilizce gazetesi olan 'City Kayseri'nin ikinci sayısı çıktı.

20 Mart 2015 Cuma 17:10

Siyasi olaylara bulaşmadan Kayseri’yi tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan yerel olarak yayın
hayatına başlayan City Gazetesi'nin 2'inci sayısı çıktı. Kültür, turizm, ekonomi ve Kayseri’den
haberler yer alan City Kayseri Gazetesi, Türkiye’nin 70 şehrine ve 25 ülkeye dağıtımı
gerçekleştirilmektedir. İngilizce haberler ile çıkan City Kayseri Gazetesi, İngilizce
bilmeyenler için ise Türkçe kısmında haberleri takip etme imkanı sunuyor. Gazetenin sahibi
ve genel yayın yönetmeni Erkinbeğ Uygurtürk, 2'inci sayısı olmasına rağmen gazetenin çok
büyük ilgi gördüğünü, yurtiçi ve yurtdışından City Kayseri Gazetesi için "Kayseri'nin prestiji
olmuş. Türkiye'de örneği olmadığı için Kayseri'yi bu gazeteden takip ediyoruz" diye olumlu
tepkiler geldiğini söyledi. Bu sayıda, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün 'Kayseri'den turizmde
tanıtım atağı', Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mehmet Özhaseki'nin 'Bu bir son değil,
başlangıçtır' ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın 'Lahor ile imzaladığımız
antlaşma mihenk taşıdır' başlıklı makaleleri yer alıyor. Ayrıca, gazetenin manşetinde
Erciyes'te düzenlenen Avrupa Kayak Şampiyonası'na ait habere yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12231.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

"Şehrimiz prestij mahalleri arasında"
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesinde yer alan Ahmet
Zeki Yurttaş Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ve esnaf ile sohbet ederek belediye
çalışmalarını değerlendirdi.
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Başkan Memduh Büyükkılıç’ın Köşk mahallesi gezisine AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı
Sami KADIOĞLU, Melikgazi İlçe Müftüsü Musa Dolar, Belediye Meclis Üyeleri, daire
müdürleri ile mahalle muhtarları da iştirak etti. Köşk Mahallesinde gerçekleştirilen belediye
çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç,Köşk barındırdığı nüfus, kamu hizmet binaları, sosyal ve spor tesisleri ile adeta bir
uydu kent olduğunu ve hiçbir alt yapı sorunu olmayan modern binaları ile prestij mahallesi
olduğunu söyledi.
Başkan Büyükkılıç ” Melikgazi İlçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet

kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi şehrin Anbar semtinde
Pazaryeri inşa ederken, Subaşı mahallesinde açık alan spor aletleri yerleştiriyor,
Kıranardı’nda köprü inşa ederken, Mimarsinan ve Gesi de çok amaçlı sosyal ve spor tesisleri
inşa ediyoruz. Semtler arası hizmet uçurumu olmadığından sosyal ayrımcılık olmamakta ve
toplumda birlik ve beraberlik duyguları artmaktadır. Belediye olarak yapılan hizmetin
kalitesine ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde bulunduruyoruz" dedi.
Mahalle de bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile sohbet eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Köşk Mahallesi halkına aşure ikram ettiler ve mahalle halkına ayrıca çam ve
meyve fidanları dağıtımında bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12232.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Kadın ve Gençlik Merkezi'ne ilk harç kondu
Büyükşehir Belediyesi tarafından Akkışla'da yaptırılacak olan 'Kadın ve Gençlik Merkezi'nin
temeli, düzenlenen törenle atıldı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Akkışlalıların törene ilgisi
büyüktü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile eski başkan ve AK Parti Kayseri Milletvekili
Aday Adayı Mehmet Özhaseki'nin yanısıra ilçe belediye başkanları, partililer ve kalabalık bir
halk topluluğunun katılımıyla düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Akkışla Belediye
Başkanı Ali Ergül, tüm geliri 72 bin lira olan bir belediye olarak bu tür yatırımlar
yapmalarının mümkün olmadığına dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı
olsun. Her iki başkanım da Akkışla'ya büyük ilgi gösteriyorlar. Her zaman bizimle omuz
omuza yürüyorlar. Bizim kendi imkanlarımızla bu tür tesisler yaptırmamız mümkün değil.
İlçemize kazandırılacak olan bu tesis için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra
kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de hizmetin tek elden yürütülerek
kaynakların daha verimli kullanılması ve özelliklede imar ve planlama bütünlüğü açısından
son derece önemli bir kanunun bir yıl önce hayata geçirildiğine vurgu yaparak, "Bu kanunla
birlikte başta atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını kapsayan altyapı
yatırımları olmak üzere ulaşım, itfaiye ve mezarlık gibi hizmetler Büyükşehir Belediyesi'ne
geçti. Biz, bu kanun daha yürürlüğe girmeden önce tüm ilçelerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik
ve kanunla birlikte yatırımları tek tek hayata geçirmeye başladık. Bugün burada Akkışla'nın
sosyal kültürel hayatına canlılık katacak 'Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temelini atıyoruz.
Burada bir yandan gençlerimiz vakitlerini nezih bir ortamda en güzel ve verimli şekilde
değerlendirirken bir yandan da kadınlarımız kendilerini geliştirebilecekleri mesleki eğitimler,
el sanatları ve beceri kursları alacaklar. Bu merkezin yapılmasına karar veren ve yatırım
planına koyan değerli Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm
ilçeler için planlanmış projeleri hazır bulduk ve onları hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 merkez ilçe dışında kalan 11 ilçeye önemli
yatırımlar yaptığına dikkat çeken Başkan Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehir
merkezinde ne varsa ilçelerde ve onlara bağlı mahallelerde de aynısının olması için gayret
sarfettiklerini kaydederek, "Herkesin, bulunduğu yerde yaşamını kolaylaştıracak temel
hizmetleri almasını, ayrıca sosyal hayatına renk katacak tesis ve yatırımlara kavuşmasını
hedefliyoruz. Bunları belli bir plan dahilinde hayata geçirmek için bir yatırım programı
hazırladık. Bunu gün be gün uyguluyoruz. Bugün buradayız, yarın da Develi'de yapımını
tamamladığımız su ve kanal hatlarının açılışını yapıp Atıksu Arıtma Tesisi'nin temelini
atacağız inşallah. Ardından diğer ilçelerimizde de temel atma ve açılışlarımız sürecek.
Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimiz için hizmet
üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi. Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki de konuşmasında 21 yıllık
belediye başkanlığından görevini yerine getirmenin huzuru içerisinde ayrıldığını belirterek,
"Belediye başkanlığını, görevini yapmanın huzuru içerisinde alnımın akıyla bıraktım.
Gittiğim her yerde başım dik gezip dua alıyorum. 21 yılım Kayseri için ne yapılacaksa hepsini
yaparak geçti. 'Bu iş belediyenin değil' demeden tüm işlere omuz verdik. Bu sayede dün taşra
olarak bakılan Kayseri, marka şehir haline geldi. Nüfusumuz 400 binlerden 1 milyon 400
binlere çıktı. Şehir büyüdü ve gelişti. Şimdi görevi Mustafa Çelik'e devrettik. Belediye
başkanlığından önce tanıdığım, ortak siyasi mücadele verdiğimiz bir isim kendisi. Kayseri'de
kurduğumuz vakıflarda insanlara ekmek, yemek, yakacak yardım faaliyetlerinde bulunduk.
Bizim belediye başkanlığından önceki işlerimiz de insana hizmet üzerine kuruluydu. Bu bizim
hayat tarzımız. Bu nedenle de, milletvekili olurum olmam, insanımıza hizmet etmeye
ölünceye kadar devam edeceğim inşallah" dedi. Törende konuşmaların ardından butona
basılarak Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temeline ilk harç kondu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12233.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Köşk
Mahallesi'nde
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesinde yer alan Ahmet
Zeki Yurttaş Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ve esnaf ile sohbet ederek belediye
çalışmalarını değerlendirdi.
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Başkan Memduh Büyükkılıç’ın Köşk mahallesi gezisine AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı
Sami KADIOĞLU, Melikgazi İlçe Müftüsü Musa Dolar, Belediye Meclis Üyeleri, daire
müdürleri ile mahalle muhtarları da iştirak etti. Mahalle halkına memnuniyeti önemli… Köşk
Mahallesinde gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına

memnuniyetlerini soran Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Köşk barındırdığı nüfus, kamu
hizmet binaları, sosyal ve spor tesisleri ile adeta bir uydu kent olduğunu ve hiçbir alt yapı
sorunu olmayan modern binaları ile prestij mahallesi olduğunu söyledi. Kentsel dönüşümün
bir sonucu; Köşk mahallesi ... Başkan Büyükkılıç ” Melikgazi İlçe sınırları içerisinde semtler
arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Melikgazi
Belediyesi şehrin Anbar semtinde Pazaryeri inşa ederken, Subaşı mahallesinde açık alan spor
aletleri yerleştiriyor, Kıranardı’nda köprü inşa ederken, Mimarsinan ve Gesi de çok amaçlı
sosyal ve spor tesisleri inşa ediyoruz. Semtler arası hizmet uçurumu olmadığından sosyal
ayrımcılık olmamakta ve toplumda birlik ve beraberlik duyguları artmaktadır. Belediye olarak
yapılan hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde bulunduruyoruz
”dedi. Mesken ağırlı mahalle … Mahalle de bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile
sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesi halkına aşure ikram ettiler ve
mahalle halkına ayrıca çam ve meyve fidanları dağıtımında bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12234.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Seçimden seçime gelenlerden değiliz
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Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki,
Akkışla’da yaptığı konuşmada siyasetin dürüstlükle yapılmasının gerektiğini vurguladı ve
hiçbir zaman seçim döneminde hamasi nutuklar atarak kaybolanlardan olmadıklarını söyledi.
Akkışla’ya son bir yılda altıncı kez gittiğini dile getiren Özhaseki, “İnşallah sizlerden
kopmadan, hizmet ederek duanızı almaya devam ederiz” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi
tarafından Akkışla’da yapılacak olan Kadın ve Gençlik Merkezi’nin temel atma törenine
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet
Özhaseki’nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Akkışla, Hacılar,
Yahyalı, Yeşilhisar ve Felahiye Belediye Başkanları, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş
katıldı. “HASEKİ BAŞKAN SON 20 YILA DAMGA VURDU” Temel atma töreninde
konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mehmet Özhaseki’nin Kayseri’nin son
20 yılına damga vurduğunu belirterek, “Haseki Başkanımız hep sizler için, Kayseri için
çalıştı. Hala da Kayseri için çalışmaya devam ediyor. İnşallah Haseki Başkanımdan aldığımız
bu bayrağı daha yükseklere taşımak için gayret edeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Eski
Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki de 21 yıldır gece gündüz
demeden hizmet ettiğini ve bunun sonucunda görevi alnının akıyla bıraktığını belirtti. Her
girdiği sokakta, uğradığı iş yerinde ve her gittiği ilçede başı dik gezdiğini ifade eden
Özhaseki, “Sizlerle konuşurken dualarınızı duyuyorum. Çünkü 21 yıl dolu dolu, çalışmayla
geçti. Kayseri’ye neler yapılacaksa, yükü ağır ya da hafif demeden omuz verdik. Elimizden
gelen ne varsa yaptık ve bunu yapmak için tüm gücümüzü kullandık. Allah şahittir ki şöyle
bir iş var; ama benim gücüm yetmez ya da bu iş riskli yapmayayım dediğim hiçbir anım

olmadı. Yapılması icap eden, doğru olan ne varsa; bu iş belediyenin veya değil demeden
omuz verdik. Geldiğimiz noktada dün Kayseri’ye taşra diye bakılırken bugün marka şehir,
vizyon kent deniliyor. Göreve başladığımda Kayseri’nin merkez nüfusu 421 bindi; ama
bıraktığımızda 1 milyon 100 bine çıktı. Bir şehirde nüfus neden artar? O şehirde aş olduğu
için, iş olduğu için, ekmek olduğu için, hareket ve bereket olduğu için, çocukların gideceği
üniversite, hastaların gideceği hastaneler yapıldığı için, hayat kolay olduğu için insanlar o
şehirde kalır. Türkiye’nin birçok şehri göç verirken Allah’a şükürler olsun ki bizim şehrimiz
büyüyor ve gelişiyor” diye konuştu. “SİYASET DÜRÜSTLÜKLE YAPILIR” Konuşmasında
siyasetin ancak dürüstlükle yapılabileceğini vurgulayan Mehmet Özhaseki sözlerini şöyle
sürdürdü: “İnsanların seçimden seçime gelip hamasi nutuklar attıktan sonra kaybolduklarını
çok iyi biliriz. Geriye doğru bakarsanız son bir sene içinde Akkışla’ya altıncı gelişim. İşte bu
ziyaretlerin neticesinde ilçenin sorunları tespit edildi ve projeler yapıldı. 70 kilometreden
fazla su hattı, 50 kilometreden fazla kanal, meydan düzenlemesi, kapalı pazaryeri, gençlik
merkez, gibi hizmetler tek tek devreye girecek. Siyaseti ve belediyeciliği eğer hizmet olarak
görüp dürüstlükle yaparsanız Allah yardım ediyor, insanlar da sizi seviyor ve bunun
bereketini görüyorsunuz. Onun için şehirler büyüyor ve gelişiyor. İnşallah bundan sonra da bu
huzurumuz devam eder. Sizler bizleri seçen insanlarsınız. Bizler de inşallah sizlerden
kopmadan, içinizden birisi olarak ve her zaman gelip hizmet eder sizin duanızı alırız.” Temel
atma töreninde Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül ilçeye yapılan yatırımlardan dolayı
Mehmet Özhaseki ve Başkan Mustafa Çelik’e çiçek verdi. Törende daha sonra Akkışla Kadın
ve
Gençlik
Merkezi’nin
temeli
atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12235.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Dünden bu güne sivil toplum konferansı
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T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin konuğu İlim
Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş olacak. Kayseri ve Civarı Elektrik
şirketi konferans salonunda 21 Mart 2015 Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak olan
programda Oğuz Memiş ‘ Dünden bugüne sivil toplum’ konulu bir konferans verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12236.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Pancar ekicileri endişeli
2007 yılında Büyükşehir Belediyesine hastane yapılmak üzere devredilen ve daha sonra da
Milli Emlak’a devredilen Kayseri Kocasinan İlçe sınırları içerisinde kalan Kayseri Şeker’e ait
249 bin 950 metrekare arsanın akıbetinin belirsizliği yöneticileri, çalışanları ve çiftçileri de
endişelendirmeye başladı.
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Kayseri Şeker’in arazisi hakkındaki kamuoyundaki dedikodular ve çalışanlar arasında
'Fabrikamız, ekmek kapımız kapanacakmış' endişeleri üzerine bahse konu olan şeker arazisine
gidilerek Şeker-İş sendikası yöneticileri ile birlikte, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı Hüseyin Akay çalışanları
bilgilendirdi. Başkan Akay, "Kayseri şeker arazisi ile ilgili 2006 yılında başlayan süreç
görüyoruz ki hala devam ediyor. Bu arazi tabii ki Kayseri Şekeri ilgilendirecek . Kayseri
Şekerin Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğü, bürokrasi yöneticileri bütün çalışanları ve
çiftçilerini ilgilendiriyor. Bu arazide binlerce çalışanın çoluğunun çocuğunun ve on binlerce
çiftçisinin geleceği bulunmaktadır. Şimdi bu gün güncel olması nedeniyle sürekli bu konu
gündemde olması nedeniyle basında da bir takım haberler çıkması nedeniyle biz öncelikle
personelimize bu arazi ile ilgili bir bilgi paylaşımı kamu ile bir bilgi paylaşımı yapma ihtiyacı
duyduk. 2006 yılında o zaman ki yönetim Kayseri Şekerin arazisi ile ilgili imar çalışması
yapılmak üzere müracaatta bulunmuş. Sonuçta bu imar çalışmaları yapılmış ve Kayseri
Şekerin 1500 dönümden fazla arazisi Büyükşehir Belediyesine tapuları ile devredilmiş.
Arkasından da ayrıca 250 dönümlük araziyi de istemişler galiba, o zamanki yönetim
tarafından güya hastane arsası olarak 1 lira bedelle Büyükşehir Belediyesine devretmiş.
Yönetim Kurulu kararında hastane arsası olmakla birlikte tapuya hiçbir şekilde şerh
düşülmemiş. 2007 yılına gelindiğinde 3 Nisan 2007 tarihinde 250 dönümlük bu arazi yapılan
protokolde özellikle bu arsanın güya hastane arsası olduğu yazılmış ama Büyükşehir
Belediyesine 1 TL ile satılan bu arazi Büyükşehir Belediyesi ile olan protokollerin hiç
birisinde hastane arsası şartı konulmamış. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de tapu
kayıtlarında hastane arsası olduğuna dair hiçbir kayıt bulunmamaktadır. 3 Nisan 2007
tarihinde tapudan devir işlemleri yapıldıktan sonra 10 Mayıs 2007 de Büyükşehir
Belediyesine arsanın devrinden 37 gün sonra Büyükşehir Belediyesi bu 250 dönümlük araziyi
trampa yolu ile Milli Emlak’a hazineye devretmiş. 2007 yılından itibaren bu arazi Milli
Emlak’ın arazisi haline gelmiş. Biz de bu arazide halen tarım yapıyoruz. 2014 yılına
gelindiğinde Milli Emlak burayı TOKİ’ ye devretmiş. 2015 Ocak ayına gelindiğinde biz
arazinin TOKİ tarafından satışı ile ilgili ilanla karşılaştık.. Bunun üzerinden 22 Ocak tarihinde
yapılan ihaleye yönetim kurulumuzdan arkadaşlarımız girdiler 50 milyon bedeli vardı biz
verdik bu bedeli ve aldık. Aldığımızı sandık ama alamamışız, peşinatını yatırdık bütün ihale
şartlarını yerine getirdik ancak 45 gün sonra TOKİ den bir yazı geldi. 10 günlük sürede
sonuçlanması gereken ihale 45 gün sonra sonuçlanmış ve ihale iptal edildiği bize bildirildi. 10
günde sonuçlanması gereken bir ihale 45 güne uzatıldıysa bunun değerlendirilmesini kamu
oyunun yapması lazım. Bu arada basında bir takım yazılar çıktı; özellikle bura ile ilgili

konfeksiyoncularla alakalı bir kooperatifin kurulduğu onlara bu arazinin TOKİ tarafından
satılacağına dair basında haberler çıktı bizde basından öğreniyoruz. Aslında bu konuyu pek
çok kişi biliyormuş ta biz bilmiyormuşuz. Biz basından öğrenmiş olduk. Şimdi gelinen nokta
itibari ile bu arazinin bizim açımızdan öneminin hem çalışanlarımız için hem çiftçilerimiz
hem de kamu oyu tarafından bilinmesine ihtiyaç var. Bu arazi üzerinde Kayseri Şeker’in
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına çıkan nizamiyesi bulunmaktadır. Kayseri Şeker Fabrikasını 3
tane nizamiyesi var birisi pancar giriş , birisi personel giriş nizamiyesi ve biriside şeker çıkış
nizamiyesi. Bu şeker çıkış nizamiyesi eğer ortadan kalkacak olursa ki bu 250 dönümlük
arazinin içerisinde; eğer burayı başkaları alırda buraya site yapacak olurlarsa bu nizamiye
otomatikman kapanır. Aynı alanda bizim şeker ambarlarımız var, buranın da yarısını yıkmak
gerekiyor bu arsanın içerisinde kalıyor şeker ambarı. 250 dönümlük arazi arkaya doğru uzayıp
gidiyor. Şimdi bunu başkaları aldığı taktirde Kayseri Şeker Fabrikasının Şeker ambarları ve
şeker çıkışı tarafındaki faaliyeti tamamen duracak demektir. Buda Kayseri Şeker Fabrikasının
kapanması demektir. Biz 4 senedir, batmış bir fabrikayı kurtarmak için gayret veriyoruz çaba
gösteriyoruz. Gece gündüz bu insanlar çalışıyorlar ve bu gün gelinen nokta ile başarılı bir
noktaya geldi Kayseri Şeker Fabrikası. Şimdi Kayseri Şeker fabrikasını kapatılması gibi bir
durumla karşı karşıyayız. Biz bu can bedende oldukça Allah güç kuvvet verdikçe işimizi
başarılı bir şekilde yürüttükçe bu çalışanlarımız ve çiftçimizle beraber bu fabrikayı
kapattırmayız. Bunun da kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor, burası ile ilgili hesap
yapanların da anlaması ve bilmesi gerekiyor. İnşallah Aklı selim galip gelir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12237.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Maça gelene sucuk ekmek
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Twitter
hesabından Çaykur Rizespor maçı için taraftar kampanyası düzenlediklerini açıkladı.
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Takım olarak taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Savruk, maça gelen taraftarlara
sucuk ekmek ve meyve suyu ikramında bulunacaklarını, maçın biletlerinin ücretsiz olacağını
ve maça gelen ilk bin taraftara forma hediye edileceğini söyledi. Savruk, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, "21.03.2015 tarihinde Kayseri Erciyesspor’umuz tarihi
günlerden birini yaşayacaktır. Çaykur Rizespor maçına tüm taraftarımızı bekliyoruz. Siz
değerli taraftarımızı takımımıza destek olmaya bekliyoruz. Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor Yönetimi olarak maç gününde bazı kararlar aldık. Maça gelecek olan ilk bin
kişiye takımımızın formasını hediye edeceğiz. Maçın Passolig biletlerini bugünden itibaren
ücretsiz yapıyoruz. Maça gelecek herkese sucuk ekmek ve meyve suyu ikramında
bulunacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12238.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Çanakkale şehitlerine 100 yıl sonra diplomaları
verildi
Kayseri Lisesi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. yıld önümü nedeniyle düzenlenen
programda, Çanakkale Savaşına giden ve şehit olarak diplomalarını alamayan Kayseri Lisesi
öğrencilerinin diplomaları, temsili olarak okulun son sınıf öğrencilerine verildi.
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Kayseri Lisesi'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu,
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, araştırmacı yazar Talha Uğurluel, ilçe milli eğitim
müdürleri ve öğrenciler katıldı. Çanakkale Savaşında şehit olan ve diplomalarını alamayan
Kayseri Lisesi öğrencileri için düzenlenen programda şehit öğrencilerin diplomaları temsili
olarak okulun son sınıf öğrencilerine verildi. Ardından Çanakkale Savaşında şehit olan
öğrencilerin isimlerinin yazıldığı alanın açılışı yapıldı. Açılışın ardından konuşan İl Milli
Eğitim Müdürü Bila Yılmaz Çandıroğlu, “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferini anma
münasebetiyle Kayseri Lisemiz bir etkinlik düzenledi. Bilindiği üzere Sakarya Savaşı
döneminde Kayseri Lisesi taş mektep öğrencileri şehit olmuşlar. Bugün Çanakkale Savaşında
şehit olan taş mektep öğrencilerine temsili diplomaları verildi. Bu aslında Kayseri Lisemizin
bünyesinde bu vatanı bizlere kimlerin emanet ettiğinin bir göstergesidir. Bunu bizim eğitim
camiası olarak öğrencilerimize aksettirilmesi noktasında anlamlı bir etkinlik. Hayatlarının
baharında vatan için, memleket için, namus için şehit olan çocuklarımızı bir daha bu okulda
anmak bizlere farklı bir duygu kattı” diye konuştu. Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ise,
“Bu okuldan mezun olan biri olarak uzun yıllar girmediğim koridorlara girmenin mutluluğunu
yaşıyorum. 122 yıllık tarihi ile Kayseri’de artık marka bir okul anlamında lisenin değerini
hepimiz biliyoruz. Bugün gönlümüzü hüzünlendiren bir tarafı var ki mezun veremediği yılda
tüm şehitleri ile beraber Türkiye’nin ve şehrin gurur kaynağı olmuş bir eğitim kurumu. Bu
kurumu yeniden ayağa kaldırmak ve bu ruhu gençlerimize aşılamak açısından yapılan bu
faaliyetin önemini ve değerini biliyorum. Bu anlamda emeği geçenlere çok teşekkür
ediyorum. Yeni nesle vatanda, bayrak, toprak, iman sevgisi anlatmalıyız, aşılamalıyız ki bu
toprakların geleceği güven altında olsun. Diploma töreninde herkes gibi bende hüzünlendim.
Manevi ve sembolik değeri olan bir şey ama onların yattığı toprakta biz bugün güvenle
oturuyoruz. Arkalarından ne kadar dua etsek yetersiz kalacak” şeklinde konuştu. Araştırmacı
yazar Talha Uğurluel de, “Burası bizim çok kıymetli bir eğitim kurumumuz. Aynı bu eğitim
kurumumuz gibi İstanbul’daki bir eğitim kurumumuzda ilginç bir olay yaşanıyor. İstanbul
Üniversitesi ama o günlerde orası üniversite değil. O günlerde orası harbiye nezareti. Gecenin
yarısı kapıda bir genç beliriyor. Nöbetçi sesleniyor, ‘evladım gecenin vakti burada ne işin var’
diyor. Gönüllü ‘kayıt için geldim’ diyor. Nöbetçi ‘gönüllü kaydı yarın sabahlayacak, git yarın
gel’ diyor. 17 yaşındaki genç ‘ben adımı 1 numaralı gönüllü olarak kaydettirmek istiyorum’
diyor. Biz bugün İstanbul’da iki numaralı gönüllüler listesine baktığımızda 1 numaralı isim 17
yaşındaki Celal İbrahim’i görüyoruz. Bugün bakıyorsunuz elektronik mağazaların
kampanyalarında gecelerden kuyruğa giren gençlerimiz var. O gün de gençler kuyruğa

giriyorlardı ama bir şey almak için değil, bir şey vermek için. Yani bizim için kendi
hayallerinden vazgeçmişlerdi. Bu etkinlik çok güzel olmuş. Bu örnek olmalı” ifadelerini
kullandı. Kayseri Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Hasan Adıbelli ise, “Diplomayı alırken o an
onların ruhlarını bizzat yaşamış oldum. Böyle bir diplomayı almak ve bu okulda okumak
benim için çok büyük bir gurur” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Çanakkale Savaşı ile
ilgili sergi gezildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12239.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Kayserigaz 2015 yılı yol haritasını çizdi
Sektöre kattığı yeniliklerle isminden sıkça bahsettiren Kayserigaz, yetkili iç tesisat firmaları
ile bir araya gelerek 2015 yılının aksiyon planını hazırladı.
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Gerçekleştirdiği toplantılarla sektörün nabzını sürekli canlı tutan Kayserigaz, yetkili iç tesisat
firma toplantılarına 2015 yılında da hız kesmeden devam etti. 75 ayrı firma ile bir araya gelen
Kayserigaz İç Tesisat Birimi, mevcut verileri değerlendirirken, 2015 yılında yapılması
gerekenleri de bir bir masaya yatırdı. Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Kayserigaz İç Tesisat Birimi Sorumlusu Onur Aydın, bu gibi toplantıları sürekli
olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, yaptıkları bu son toplantıda 2015 yılına ait
kilometre taşlarını belirlediklerini kaydetti. Diğer yandan, abonelere olan hizmetin kalitesini
artırmak adına çalışmalar da gerçekleştireceklerini belirten Aydın, yetkisi olmayan firmalar
için de ayrıca bir çalışma yapacaklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12240.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Makina Mühendislerinden Çanakkale
konferansı
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından Çanakkale Zaferi Haftası
münasebetiyle konferans verildi.

20 Mart 2015 Cuma 17:40

Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Salonu’nda TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Kayseri Şubesi tarafından 18 Mart Çanakkale Haftası nedeniyle düzenlenen programda
katılımcılara Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verildi. Talha Uğurluel tarafından verilen
konferansta, Çanakkale Savaşı slayt eşliğinde detaylarıyla anlatıldı. Programa Oda Başkanı
Ersin Fener, oda üyeleri ve makina mühendisleri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12241.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

İlkokul öğrencilerinden Çanakkale gecesi
Kayseri’de 3. sınıf öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla program düzenledi.
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Habibe Taş İlköğretim Okulu öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda program düzenledi. Programda 3. Sınıf öğrencileri
şiirlerin yanı sıra Çanakkale Savaşı’nı canlandırdı. Habibe Taş İlkokulu Müdür Yardımcısı
Sergen Gürbüz, gelecek nesillere tarihi anlatmak ve hatırayı yaşatmak için böyle bir gece
düzenlediklerini belirterek, “Habibe Taş İlköğretim Okulu olarak öğretmenlerimiz Çanakkale
Savaşları’nın 100. yılı ile alakalı program düzenlediler. Tarihimiz çocuklarımızı masalarda
uyutmak için onları uyandırmak için. Çanakkale de millet olarak çok büyük bedeller ödedik.
Gelecek nesillerimize bu hatırayı yaşatmak için bir program düzenledik. Bize bu programı
sunmamızda mekanını tahsis eden belediyemize teşekkür ediyoruz. Geleceğimize güvenle
bakmamız için tarihimiz çok önemli. Ödediğimiz bedeller bizim için çok önemli. İnşallah
velilerimize, misafirlerimize güzel bir program hazırlamışızdır ve çocuklarımıza tarih
şuurunu, vatan şuurunu verebilmişizdir” ifadelerini kullandı. Düzenlenen program hakkında
bilgi veren Gürbüz, “Program içeriği olarak 3 bölümde program hazırlandı. 3. Sınıf
öğrencileri bu programı hazırladı. Birinci bölümde Çanakkale şiiri ve oratoryo şeklinde bir
bölüm var. Çanakkale’nin temsili olarak askere çağırılmaları, cephede savaşmaları, askerlerin
cephedeki annelerine yazdıkları mektuplar. Çanakkale Savaşları’nda dedelerimizin nasıl
fedakarlıklar yaptıklarını anlatmaya yönelik piyesler hazırlandı. Bir ara bölümde de Ege
yöresinden bir halk oyunu gösterimiz olacak” dedi. Salonu dolduran veliler ellerindeki Türk
bayraklarıyla öğrencilere eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12242.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Geleceğin kan bağışçılarının kazanımı teknik
destek projesi
'Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Teknik Destek Projesi' ile ilgili 69 personele
farkındalık oluşturmak için eğitim semineri verildi.
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İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim semineri hakkında bilgi veren İl
Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Bilindiği üzere kan; tek kaynağı insan olan ve henüz başka
hiçbir yolla üretilemeyen biyolojik maddedir. Tüm Dünyada hastaların güvenli kan ve kan
bileşenlerine ihtiyaç duydukları anda ve miktarda ulaşabilmeleri ise ancak gönüllü, karşılık
beklemeyen ve düzenli kan bağışçıları aracılığı ile sağlanmaktadır. Bakanlığımız bu
kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay’ı işbirliği ile gönüllü, karşılıksız ve düzenli
kan bağışının arttırılması ve kan teminindeki sorunların önlenmesini hedefleyen “Geleceğin
Kan Bağışçılarının Kazanımı Teknik Destek Projesi” yürütmektedir" dedi. Dr. Kılıç, "Biz de
bu projemizle kanın acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir gereksinim olduğu gerçeğinden
hareketle, güvenli ve yeterli kan tedariki için ülkemizdeki, gönüllü, düzenli ve karşılık
beklemeyen kan bağışçılarının sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Tüm Vatandaşlarımızın
ihtiyaç duyduğu kan ve kan bileşenlerine sıkıntı yaşamadan ulaşabilmesi hedefi ile Geleceğin
Kan Bağışçılarının Kazanımı Teknik Destek Projesi”dir. Kan bağışı perspektifinden daha
etkin hizmet sunumunu sağlamak amacıyla söz konusu Avrupa Birliği Projesi kapsamında
Sağlık Bakanlığı İl Proje Koordinatör ve Eğitici Eğitimi 18-20 Şubat 2015 tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirilmiştir" diyerek şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda; 18-19 Mart 2015
tarihlerinde Kurumumuz Konferans Salonunda ilimiz Kamu Hastaneleri, Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi ve Özel Hastaneler bünyesinde mevcut transfüzyon merkezlerinde
görev yapan 69 personelimize farkındalık oluşturmak ve iş ve iş işleyişle ilgili 3 seans
şeklinde eğitim verilmiştir. Kurumumuz personeli Seyhan Daştan ve Dilek Öz tarafından
verilen eğitimde, Yasal Mevzuatın Transfüzyon Merkezlerine Getirdikleri, Transfüzyon
Merkezlerinin Sorumluluk ve Görevleri, Transfüzyon Merkezlerinde Dokümantasyon,
Hemovijilans, Gönüllü Karşılıksız Kan Bağışı konularında Trans füzyon merkezi
çalışanlarına eğitim verilmiştir. Eğitim öncesi ön test, sonrasında ise son test uygulamaları ile
katılımcıların bilgi seviyeleri ve kazanım tespitleri yapılmıştır. Verimli geçen eğitim ve
katılımcı bilgileri Sağlık Bakanlığı’na sunulmuş olup katılımcılar eğitimden duydukları
memnuniyeti
bildirerek
eğitim
sona
ermiştir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12243.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Böbrek kanserinde artış var
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah
Demirtaş, son yıllarda dünya genelinde böbrek kanserindeki artış olduğunu belirterek, böbrek
kanserinde risk taşıyan hastaların rutin sağlık kontrollerine mutlaka dikkat etmesi ve
sigaradan uzak durması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Demirtaş, yaptığı açıklamada, Amerika
Üroloji Derneği’nin yayın organı ve üroloji alanında dünyanın en saygın dergilerinden biri
olan The Journal of Urology dergisinde Haziran 2014’de yayınlanan bir makaleye dikkat
çekerek, makalede, böbrek kanseri sıklığının yeni ortaya çıkan vaka sıklığında yüzde 17
oranında artış olduğu ve bu kanser vaka sıklığının gençlerde daha fazla ve ileri evre olarak
görüldüğünün belirtildiğini kaydetti. Erkeklerde 2-3 kat daha fazla görülüyor Doç. Dr.
Abdullah Demirtaş, böbrek kanseri risk faktörleri ve tanısı konusunda da bilgiler verirken,
“Böbrek kanseri genellikle 50-70 yaşları arasında ortaya çıkar. Erkekte kadına göre 2-3 kat
daha fazla görülür. Böbrek kanserinin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak,
böbrek kanseri gelişmesi açısından bazı risk faktörleri belirlemişlerdir. Bu risk faktörlerine
sahip olan herkes böbrek kanserine yakalanmayacağı gibi her böbrek kanserli hastada da bu
faktörler bulunmayabilir. Bu risk faktörleri; sigara, aile öyküsü, diyet, yüksek tansiyon,
şişmanlık, radyasyon, diyaliz, genetiktir (Von Hippel-Lindau hastalığı). Böbrek kanseri
başlangıç aşamasında çok belirgin bir yakınmaya sebep olmayabilir. Erken tanı konulduğunda
tedavi hem daha kolay olmakta, hem de kanserden tamamen kurtulma olasılığı artmaktadır.
Ancak, tümör büyüdükçe ve yayıldıkça tedavi olasılıkları azalmaktadır. En iyisi, erken tanı
için rutin kontrolleri aksatmamaktır. Böylelikle rastlantısal yakalama şansı artacak ve
dolayısıyla hastalıktan kurtulmak mümkün olabilecektir. Böbrek kanseri tanısında
‘ultrasonografi’ böbrekte tümör olup olmadığını belirlemek için kullanılacak en kolay ucuz ve
hastaya zararı olmayan bir yöntemdir, bu tetkiklerde elde edilen görüntülerde böbrek tümörü
gösterilmiş ise ya da şüphesi varsa bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi yapılmalıdır.
Böbrek kanserinde risk faktörü taşıyan hastaların rutin sağlık kontrollerini dikkat etmeleri ve
sigaradan uzak durmaları gerekir” dedi. Böbrek kanserinin belirtileri Böbrek kanserinin
belirtilerinin idrardan kan gelmesi (zaman zaman çıplak gözle görülebilir, bazen kaybolabilir.
Bazı durumlarda ise sadece idrar analizlerinde çıkabilir), böbrek bölgesinde kitle, ağrı,
iştahsızlık, genel hastalık hali, kilo kaybı, tekrarlayıcı yüksek ateş, yüksek kan basıncı
(hipertansiyon), kansızlık (anemi), kanser yayılmışsa yayıldığı organla ilgili bulgular
olduğunu ifade eden Doç. Dr. Demirtaş, “Bu yakınmalar böbrek kanserinin belirtisi
olabileceği gibi enfeksiyon gibi başka problemlerden de kaynaklanabilir. Bu yakınmalara
sahip olan insanlar mutlaka bir üroloji uzmanına görünmelidirler” diye konuştu. Doç. Dr.
Demirtaş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda 2006 yılında böbrek
tümörü nedeniyle 65 ameliyat yapıldığını, bu sayının 2014 yılında 87’e çıktığını ve bu artış
oranının dünya genelindeki artış oranıyla uyumlu olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Abdullah
Demirtaş, açıklamasının sonunda, Avrupa Üroloji Derneği web sayfasında Türk
akademisyenler ve Türk Üroloji Derneği işbirliği ile hazırlanan http://patients.uroweb.org/tr/

adlı linkten, hastaların böbrek kanseri ve çeşitli ürolojik hastalıklar hakkında Türkçe olarak
bilgi sahibi olabileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12244.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Milletvekillerini belirlemek için temayül
yoklaması yapılacak
7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25. Dönem milletvekili genel seçimlerinde, Kayseri’de
AK Parti’yi temsil edecek milletvekili adaylarını belirleme çalışmaları kapsamında çeşitli
STK ve vakıflar nezdinde temayül yoklaması yapılacak.
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Yapılacak temayül hakkında açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK
Parti’nin milletvekili adaylarını belirleme çalışmalarının halen devam ettiğini belirterek, “Bu
çalışmalara ciddi anlamda katkı sağlayıp yön vereceğini düşündüğümüz ilimizdeki çeşitli
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vakıfların yönetim kurullarında görev alanların bu sürece
dâhil edilmesi konusunda, Genel Merkezimiz tarafından karar alınmıştır. Bu karar
kapsamında ilimizde vakıf, dernek, meslek kuruluşları ve benzeri sivil toplum
kuruluşlarındaki yönetim kurullarının 23 Mart 2015 Pazartesi günü Kadir Has Kongre
Merkezi’nde (Fuar Alanı) Saat 09:00'dan akşam 17:00’a kadar oy verme işlemi yapılacaktır.
İlimiz STK yönetim kurulları tarafından yapılacak oylamada ilimizde kimleri milletvekili
olarak görmek istediklerini belirleyecek oy pusulalarının en fazla 9 (dokuz) milletvekili
sayısınca oluşturulması esasına göre oylama yapılacak ve buna ilişkin sandık kurulacaktır.
İlimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, vakıf ve derneklerin bu konuda gerekli hassasiyeti
göstereceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12245.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Hatice Kurt, Başkan Çolakbayrakdar’ı ve
Mazlumder’i ziyaret etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar’ı ve MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş’ı ziyaret etti.
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Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı
Hatice Kurt, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ve MAZLUMDER
Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş’ı ziyaret etti. Kurt’un ilk ziyareti Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbaytrakdar’a oldu. Kurt, Çolakbayrakdar’a yeni görevinde hayırlı olsun
dileklerini iletti. Çolakbayrakdar ise Kurt’a çıktığı yolda başarılar diledi. Kurt,
Çolakbayrakdar ziyaretinden sonra MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş’ı ziyaret etti.
MAZLUMDER yöneticiler tarafından karşılanan aday adayı Hatice KURT, kendisinin de bir
sivil toplum kuruluşu temsilcisi olduğunu, bu alanda kazandığı bilgi ve tecrübelerini bir bayan
milletvekili olarak ülkenin hizmetine sunmak istediğini, özellikle gençlerin erdemli ve
donanımlı yetişmesi için çaba sarf edeceğini, bunun için sivil toplum kuruluşlarının destek ve
dualarını beklediğini dile getirdi. Ak Parti aday adayı Hatice Kurt'un ziyaretinden memnun
kaldıklarını bildiren MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, sivil toplum kuruluşlarındaki
bilgi ve birikimi ile milletvekilliğine talip olan Hatice Kurt'un aday adaylığının hayırlı
olmasını dileyerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Milletvekili seçilmesi halinde
hizmet ehli, sivil topluma yakın bir vekil olmasını beklediklerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12246.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Kayseri Şeker ts en ıso 9001 proses eğitimi
TSE yetkilileri tarafından Kayseri Şeker’de, Kalite Yönetimi, Üretim, Bakım Onarım, Enerji,
Otomasyon ve İç denetim birimlerinin personeline TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Proses eğitimi verildi.
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Kurumsal altyapıyı geliştirmek için gerekli sorumlulukların alınması, iyi uygulama
örneklerinin Kayseri Şeker’e taşınması, Belgelendirme sürecine tüm çalışanların katkı
sağlamasının hedeflendiği eğitimlerde, TS-EN 9001 : 2008 proses Modeli, Prosesin
Özellikleri, Pratik çalışma, Proses Hiyerarşisi, Proses Etkileşimleri, Proses Yaklaşımı ve
Faydaları, Proses İyileştirmesi konularına yer verildi. TSE Baş Tetkikçisi ve Eğitmeni Murat
Sayar tarafından verilen eğitimlerde, TSE’nin uyguladığı sistemin dünyanın değişik ülkeleri
ile aynı standart olduğunu belirtilerek, üretim süreçlerinde, işleme prosesi, ürünün kalitesi ve
maliyetleri üzerinde direkt etkili olmanın yanı sıra müşteri memnuniyetinin önemine dikkat
çekildi. Sayar ayrıca; müşteri şikayeti alındığında sistemin nasıl yönetilmesi gerektiğini,
şikayetten kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini memnuniyete dönüştürmenin yollarını,
müşterilerine beklentilerinin de ötesinde hizmet vermeyi arzulayan şirketlere kılavuzluk eden
bir standart olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12247.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Başkan Büyükkılıç'tan 'dolandırıcı' uyarısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son günlerde telefon ile e-mail ile veya
facebook ve twitter ile yapılan ihbarlarda Melikgazi Belediyesinin adını kullanarak yardım
toplandığı bilgisi alındığını bildirdi.
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Melikgazi Belediyesi ismini kullanarak özellikle Engelli Vatandaşlarımız için engelli araç
alınacağını ve belediye olarak yardım topladıklarını belirten dolandırıcılara itibar
edilmemesini isteyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kendilerini telefon ile veya bizzat
işyeri ile evlerine gelerek Melikgazi Belediyesi adına yardım toplayanların emniyet güçlerine
bildirilmesi gerektiğini söyledi. Melikgazi Belediyesinin hayırsever ve sosyal belediyeciği en
iyi uygulayan bir belediye olduğunu bunun içinde maddi bir sıkıntısı olmadığını hele hele
yardım toplamadığını vurgulayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları söyledi: Melikgazi belediyesi olarak bize bir takım şikâyetler gelmektedir. Son
günlerde Melikgazi Belediyesi adını kullanarak yardım toplandığını duyuyoruz. Birçok
duyarlı vatandaşımız telefon ile arayarak, bizzat gelerek veya e-mail ile bizlere
sormaktadırlar. Çünkü dolandırıcılar Melikgazi Belediyesi adını kullanarak engelli
vatandaşlara araç alınacak diye yardım talebinde bulunuyorlarmış. Kesinlikle inanmayın.
Hayırsever belediyemizin yardım yapması için yardım toplamaya ihtiyacı yoktur. Yardım
konusunda belediye ismini kullananlara itibar etmeyiniz ve en yakın güvenlik güçlerine ihbar
ediniz.

Dolandırıcılara fırsat vermeyiniz." Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yardımlaşmayı,
paylaşmayı ve hayırsever Anadolu insanının bu iyi niyeti kötüyü kullananlara kesinlikle itibar
edilmemesini ve duygu sömürüsüne izin verilmemesini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12248.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Nevruz birlik, beraberlik ve barışı da sembolize
eder
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türk toplulukları ve
Türk Milleti tarafından yüzyıllardır kutlanmakta olan Nevruz’un birlik, beraberlik ve barışı da
sembolize ettiğini söyledi.
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Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Nevruz Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Prof.
Dr. Sabuncuoğlu mesajında, Nevruz’un Türk insanını öteden beri birbirine kenetleyen,
bağlayan, Ergenekon’da demir dağları eriterek, dirilen atalarının ruhu ile yanan bir ateş olarak
bilindiğini ifade etti. Nevruz’u tanımayan, yaşatmayan herhangi bir Türk devleti yada
topluluğu olmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, Türk dünyasının tamamında ve Türk dünyasına
komşu olan bütün coğrafyalarda kutlanmakta olduğunu anımsattı. Nevruz’un eski takvimlere
göre yeni yılın ve baharın ilk günü ve müjdecisi, yeni takvime göre de gece ve gündüzün eşit
olduğu ve 21 Mart olarak bilinen ve kutlanan gün olduğunu dile getiren Sabuncuoğlu, şu
görüşlere yer verdi: “Nevruz birlik, beraberlik ve barışı da sembolize eder. 1990 yılında
bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Azerbaycan ile Rusya Federasyonu bünyesinde bulunan Tataristan
devletleri, 21 Mart Günü Türk topluluklarında aynı zamanda Ergenekon olarak da bilinir.
Milli bir bayram olarak o günden beri de kutlamaktadırlar. Nevruz, hem milli kültürümüz
içerisinde birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz kültür varlıklarımızdan birisidir ve
atalarımızdan bize kalan bir mirastır. Nevruz'u, bu duygu ve düşüncelerle, birlik ve
beraberliğimizi daha da pekiştirmesi dileğiyle kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12249.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

İlahiyat Vakfından Kayseri’ye imam hatip lisesi
Kayseri İlahiyat Vakfı tarafından yaptırılacak olan İmam Hatip Lisesi için Vali Orhan
Düzgün, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Kayseri İlahiyat Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Bacanak ’ın katılımıyla protokol İmzalandı.
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Protokolü imzalanan İmam Hatip Lisesinin bir adet eğitim binası ve 2 adet pansiyon
binasından oluşacak. Eğitim binasında 24 adet derslik bunun yanında fizik, dil, kimya ve
bilgisayar laboratuarları bulunacak. 4.166 metrekare olan lise binası zemin ve 2 kattan
oluşacak. Kocasinan İlçesi, Erkilet mahallesinde bulunan arsanın toplam alanı 20.000
metrekaredir. Arsanın etrafını çevreleyen parseller Kocasinan Belediyesi tarafından eğitim
alanı olarak tahsis edildiği için toplam alan 60.000 metrekare olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12250.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Misafirlikte sandılar, evinde ölü buldular
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Kayseri'de yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye
göre, Talas Harman Mahallesi Emekevler Sokak'ta bulunan evinde 10 yıldır yalnız yaşayan
Z.A.'dan (80) komşuları bir süre haber alamadı. Şüpheye düşen komşuların ihbarı üzerine
olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
İçeriye giren polis ekipleri Z.A.'nın cesedi ile karşılaştı. Z.A.'nın cesedi burada yapılan
incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
morguna kaldırıldı. Öte yandan, Z.A.'nın komşularının Z.A.'yı oğluna gittiği için şüphe
etmediği ama bir süredir haber alamayınca olayı polis ekiplerine haber verdikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12251.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Erciyes'te Snow Kite heyecanı
Uluslararası bir içecek markasının sponsorluğunda gerçekleşecek "Gazozuna Kapışalım"
isimli Snow Kite yarışmaları haftasonu dünyanın en güzel Snow Kite (Paraşüt Kayağı)
pistlerinden birisine sahip Erciyes'te yapılacak.
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Yarışlar öncesi bir açıklama Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı,
"Erciyes uluslararası kayak dergilerinde dahi övgüyle bahsedilen Paraşüt Kayağı pistlerine
sahip. Özellikle Tekir Bölgemiz hem hava akımının ideal olması, hem gittikçe yükselen rahat
eğimi, hem de etrafta ağaç olmaması hasebiyle Snow Kite diye isimlendirilen paraşüt
kayakçılarının en gözde mekanı. Tüm dünyadan dağımıza paraşüt kayağı için her yıl gelen
sporcular var ve kendileri de Erciyes'in bu spor için dünyada emsalsiz olduğunu
vurguluyorlar. Ayrıca Erciyes yönetimi olarak bizi memnun eden diğer gelişme de
Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu yatırımlara büyük markaların da dikkat
kesilmesi ve reklam faaliyetlerinde Erciyes'i tercih etmeleridir. Özellikle Avrupa Kupası gibi
uluslararası ve ulusal yarışmalar Erciyes'in büyük markalar tarafından da duyulmasına vesile
oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Alaçatı, Gökçeada, Gökova, Ayvalık gibi ülkemizin dört bir
tarafından gelen paraşüt kayağı sporcuları Erciyes'te hem keyifli anlar yaşayacak hem de
ortaya konulan mükafatları haketmek için heyecan dolu bir haftasonu yaşayacaklar" dedi.
"SNOW KİTE İÇİN MÜKEMMEL BİR ORTAM VAR" Organizatör Volkite Snow Kite
Kulübü ve Etkinlik Ajansı temsilcileri Cüneyt Gazioğlu ve Volkan Günel de Erciyes'in bu
kayak türü için dünyada eşi benzeri olmadığını, pistler dışında kilometrelerce uzunluktaki
sahada keyifle snow kite yaptıklarını ve bu yüzden Erciyes'te bu yarışmayı yapmak
istediklerini vurguladı. Ayrıca ulaşım, konaklama, hizmet kalitesi ve bütçe gibi unsurlarında
Erciyes'te çok büyük avantajlar sunduğunu hatırlatan Volkan Günel, kendilerinin yıllardır
Erciyes'te paraşüt kayağı yaptıklarını ve müşterileri olan markayı da "Gazozuna Kapışalım"
yarışmaları için buraya yönlendirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12252.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Sorunlarımızı STK’larla birlikte çözeceğiz
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, STK’larla her zaman iletişim halinde
olacağını dile getirerek: “Hiçbir STK’yı ayırt etmeden Kayseri’de oluşturulacak bir
konsorsiyum ile belli aralıklarla sürekli fikir alışverişinde bulunacağım. Sorunlarımızı
STK’larla birlikte çözeceğiz” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, kendisinin de sivil toplum
kuruluşlarında aktif olarak yer aldığını kaydederek, milletvekili seçilmesi halinde hiçbir
STK’yı ayırt etmeden Kayseri’de oluşturulacak bir konsorsiyum ile belli aralıklarla sürekli
fikir alışverişinde bulunacağını söyledi. Bu konsorsiyumda yapılacak olan istişareler
sonrasında sivil toplum örgütlerinin hassasiyetlerini mecliste ülke gündemine taşımak
istediğini aktaran Kurt: “Bu şekilde gerçek gündemimiz olan manevi değerlerimizi
gündemimize almış olacağız. Burada devletle işbirlği yapmak çok önemli. STK’ların ortaya
koyduğu projelerin devlet desteğiyle nasıl büyük aşamalar kat ettiğini gördüm. Son olarak
‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projemize Milli Eğitim Bakanlığı destek verdikten kısa
bir süre sonra 500 yetime sponsor bulduk” şeklinde konuştu. Gençlerimizin tekrar
yardımlaşma ruhuna kavuşması yolunda adımlar atılması gerektiğine de dikkat çeken Kurt:
“Bunu da ancak STK ve devlet işbirliği ile gerçekleştirebiliriz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12253.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Sürekli savunma yapıyoruz
Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde, Nisan ayında 100. yılına girecek olan Ermeni
Tehciri ile ilgili ‘Ermeni Tehcirinin 100. Yılında Göç, İsyan ve Diaspora’ adlı bilgilendirme
konferansı düzenlendi. ERÜ Fen Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansa
konuşmacı olarak Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı: Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı, Yrd.
Doç. Dr. Hikmet Zeki Kapçı, Yrd. Doç. Dr. Yahya Bağçeci, Prof. Dr. Hasan Babacan ve
Araştırma Görevlisi Özer Özocak katıldı.
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Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde, Nisan ayında 100. yılına girecek olan Ermeni
Tehciri ile ilgili ‘Ermeni Tehcirinin 100. Yılında Göç, İsyan ve Diaspora’ adlı bilgilendirme
konferansı düzenlendi. ERÜ Fen Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansa
konuşmacı olarak Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı: Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı, Yrd.
Doç. Dr. Hikmet Zeki Kapçı, Yrd. Doç. Dr. Yahya Bağçeci, Prof. Dr. Hasan Babacan ve
Araştırma Görevlisi Özer Özocak katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı,
Ermenilerin Nisan ayında ki programlar için çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti.
Ermenilerin iddia ettikleri soykırımı Türkiye’ye kabul ettirmek için uluslararası propaganda
yaptıklarını söyleyen Çakmaklı, konuşmasının başında 24 Nisan’ın Ermeniler için neden
önemli olduğunu açıkladı. Çakmaklı; “24 Nisan’ da neler olduğunu bilmeliyiz. 24 Nisan 1915
yılında Ermeni çete liderleri Osmanlı askerleri tarafından hapsedilmiştir ama öldürülmemiştir.
İstanbul’da 234 kişi çetecilikten dolayı tutuklandı ve sürgüne gönderildi. Daha sonra birçoğu
sürgünden geri döndü. 1. Dünya savaşı başlamadan önce Ermeniler ile Osmanlı arasında
anlaşma yapılmıştır. Fakat savaş başlayınca Ermeniler, Osmanlıyı arkadan vurmuştur. Bundan
dolayı da Ermenilerin tehcir ettirilmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Tehcir ile
Ermenilerin savaş bölgelerinden alınarak, güvenli yerlere götürüldüğünü belirten Çakmaklı: “
Tehcir ise insancıl bir adımdı. Ermeniler buna minnettar olmalıydılar. Fakat Ermeniler 24
Nisan’ı bir soykırım günü olarak kabul ettiler. Bu tarihten sonra 24 Nisan’ı kutlamaya
başladılar. Bunu uluslararası hale getirdiler. Bu yalan Ermenilerin var olma mücadelesi haline
geldi” dedi. TÜRK’E FİLM YAPTIRDILAR Ermenilerin Türkiye’ye kabul ettirmeye
çalıştıkları sözde soykırım iddialarının ardında gizli taleplerinin olduğunu açıklayan Çakmaklı
şöyle konuştu; “Ermeniler en çok iddia ettikleri soykırımı özellikle Türkiye’nin kabul
etmesini istiyorlar. Çünkü Türkiye’ye kabul ettire bilirlerse ardından toprak talepleri ve
tazminat talepleri olacaktır”. Propaganda konusunda Ermenilerin çok ilerde olduğu iddia eden
Çakmaklı,” Busene tehcirin yüzüncü yılına girdik. Ermeniler tehcirin yüzüncü yılına çok ciddi
hazırlıklar yapıyor. Ana hedefleri iddia ettikleri sözde soykırımı diğer ülkelere kabul
ettirmektir. Fakat esas mesele Türkiye’nin kabul ettirilmesidir. Baskıları da bu yönde
yoğunlaşmaya başladı. Şimdiye kadar dünyanın her yerinde çeşitli etkinliklerle tanıtımlar
yaptılar. Ermeniler bir Türk olan yapımcı Fatih Akın’a çok yüksek bir maliyete soykırım
iddialarını anlatan bir film yaptırdılar. Bu filmi özellikle bir Türk’e yaptırmaları bir stratejidir.
Ermeniler bütçelerinin çok büyük bir bölümünü bu tür tanıtım çalışmalarına harcıyorlar.
Tehcirin yüzüncü yılında da bunları kamuoyuna sunacaklar. Bizler sürekli savunma
yapıyoruz. Ne yapacaklarını görmek için bekliyoruz. Bundan dolayı birçok konuda geride
kalıyoruz. Ermeniler propaganda konusunda bizden çok ilerideler” ifadelerini kullandı.
Sözlerinin sonunda Ermenilerin iddialarının yalan olduğunu söyleyen Çakmaklı: “Ermeniler
ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar gerçekler ortadadır. Onlara yönelik her hangi bir soykırım
yapılmamıştır. Soykırımın yapılmadığına dair her türlü belge ortadadır” dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12254.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Dedesi için bin 500 metre yüzdü
Eski Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak 70 yaşına rağmen, Çanakkale Zaferinin 100. Yılı ve
Çanakkale Savaşlarında şehit olan dedesi için bin 500 metre yüzdü.
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Eski Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak 70 yaşına rağmen, Çanakkale Zaferinin 100. Yılı ve
Çanakkale Savaşlarında şehit olan dedesi için bin 500 metre yüzdü. Çanakkale Zaferinin 100.
Yılı sebebiyle Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu
yüzme müsabakalarına katılan Şaban Bayrak, Çanakkale Savaşlarında şehit olan dedesi için
bin 500 metre yüzme denemesinde bulundu. İlk olarak tek başına bin 500 metre yüzen
Bayrak, ardından 5 yüzücünün bulunduğu 400 metre yüzme yarışına katıldı. Yüzme sporuna
uzun yıllarını verdiğini söyleyen Bayrak,” Yüzme sporuna 1960 yılından beri devam
ettiriyorum. Babam’ın fabrikada çalıştığı zamanlarda başladım yüzmeye. O zamandan beri de
bırakmadım. Bugünde neden böyle bir günde yüzmek istedim diye soracak olursanız.
Çanakkale şehitleri anısına Kayseri’de bir haftadan beri etkinlikler devam ediyor. Bu etkinler
arasında Kayseri’de bir yüzme müsabakası vardı.Benimde yüzme merakım olduğu için bu
yüzmeye katılmak istedim. Mart 1915 yılında dedem Çanakkale de şehit oldu. Bu şehitler
anısına burada yüzdüm. Bu sebepten dolayı müsabakalar kapsamında bin 500 metreyi yüzmek
istedim. 254 bin şehidin anısına yüzdüm” dedi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Kayseri Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de,”Şaban beye böyle bir etkinliğe katıldığı için
teşekkür ediyorum. Çanakkale şehitlerinin 100. Yılında böyle bir etkinliğe katıldı. Şaban bey
öncelikle bin 500 metre yüzme denemesi yapacak. Ardından kendisine ayarladığımız 5
sporcuyla
yarışacak”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12255.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Abdullah Gül'ün akrabası Azmi Gül son
yolculuğuna uğurlandı
Kayseri’de yaşadığı evde hayatını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün akrabası
Azmi Gül kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Kayseri’de yaşadığı evde hayatını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün akrabası
Azmi Gül kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cami Kebir'de
kılınan cenaze namazına hayatını kaybeden 83 yaşındaki Azmi Gül'ün yakınları vatandaşlar
katıldı. Geçtiğimiz gece yaşadığı evinde hayatını kaybeden Azmi Gül, bugün ikindi namazını
müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12256.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Develi’de 'İçme Suyu Ve Biyolojik Atık Su
Arıtma Tesislerinin temeli atıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi'de yaptırılan içme suyu tesisleri ve Develi
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı. Törende konuşan Büyükşehir
Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki, "Bu
beraberliğin ve birliğin faydasını Develi ilçemizde diğer ilçelerimizde görecek” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi'de yaptırılan içme suyu tesisleri ve Develi
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı. Törende konuşan Büyükşehir
Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki, "Bu
beraberliğin ve birliğin faydasını Develi ilçemizde diğer ilçelerimizde görecek” dedi. Törede
konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "1 ay önce belediye meclisi
tarafından yapılan seçim sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Başkanım

Mehmet Özhaseki’den devraldım. O gün mecliste bir konuşma yaptım. Altını çizerek bir iki
hedef belirledim. Ama asıl söz verdiğim hedeflerden birisi ilçelerde yaşayan tüm hemşerileri
doğdukları yerde doymalarını çalışmak amacıyla, merkezimizde olan sosyal imkanları
ilçelerimize ulaştırabilmek. Eğitim ve iş imkanları yaratabilmek. Ulaşım ve tüm alt yapı
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışacağıma ben o meclis toplantısında söz vermiştim.
Bugünde burada bu sözümüzü yerine getirmek amacıyla önce proje çalışmaları başlatılan
ihale süreci tamamlanmış olan içme su ve atık toplama tesisinin temelini atacağız” dedi.
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet
Özhaseki ise, "Bu soğuk günde bizleri güler yüzle ve sıcak bir ilgi ile karşıladınız. Her
geldiğimde zaten iltifat ediyorsunuz. Sizlere çok teşekkürler ediyorum. Marifette iltifata
tabiymiş. Şurada bir dostunuza uğradığınızda size bir çay söylediği zaman karşılığında
teşekkür ediyorsunuz. Tatlı söz ya da güler bir yüz göstermişse teşekkür ediyorsunuz. Allaha
hamdolsun bu şehir de ve Develide kendi çapımda az da olsa karınca kararınca emeğim var.
Bundan dolayı arkadaşlar iltifat ediyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Su bu başka bir şeye
benzemez. Zamanında Kayseri’de bizim 2. Katlara su çıkmazdı. Halbuki Erciyes ile Serbest
bölge arası bir denizdi. Vurduğunuz her yerden su çıkıyordu. Fakat 2. Katlara su çıkacak bir
yapı ya da bir belediye yoktu. Biz bunları gördük. Yanı başımızdan devasa sular akarken tabi
bunları da alıp getirmek kolay değildir. Her birisinin kendine has bir bütçesi vardır. Biraz
önce başkanımızda hatırlattı Develiye gelecek hattın toplam maliyeti 17 milyon liradır” diye
konuştu. Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12257.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

AGÜ Spor 9’da 9 yaptı
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ), sahasında konuk ettiği
Samsun Canik Belediyesi’ni 79-60’lık skorla mağlup etti.
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Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ), sahasında konuk ettiği
Samsun Canik Belediyesi’ni 79-60’lık skorla mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip mücadeleye,
Whalen, Pınar, Marginean, Mazic ve Sanders beşiyle çıktı. Kayseri ekibi, ilk yarısı başa baş
geçen karşılaşmanın ikinci yarısında oyun kontrolünü tamamen eline aldı. Mücadelenin
çeyrekleri, 23-25, 45-42, 64-51 ve 79-60’lık sonuçla kırmızı-beyazlı ekip lehine sonuçlandı.
Bu sonuçla ligde son 9 maçını kazanan AGÜ Spor’da, Whalen 23 sayı 5 ribaund 3 asist,
Sanders 16 sayı 17 ribaund, Pınar 12 sayı 5 ribaund, Tanisha 10 sayı 5 asist, Marginean 7 sayı
ile öne çıkan isimler oldu. Kırmızı-beyazlı ekip bir sonraki maçında ise 25 Mart Çarşamba
günü,
erteleme
karşılaşmasında
Fenerbahçe
ile
deplasmanda
karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12258.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Turan Derneğinden Nevruz kutlaması
Turan Derneği 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle etkinlik düzenledi.
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Turan Derneği 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle etkinlik düzenledi. Cumhuriyet
Meydanında düzenlenen etkinliğe Turan Derneği Başkanı Ali İhsan Öztürk ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Etkinlikte yakılan ateş üzerinden atlanılarak, demir dövüldü. Ardından
konuşan Turan Derneği Başkanı Ali İhsan Öztürk, "4652 yılı önce bu millet Ergenekon’dan
dünyaya yayıldı. Bugün o günü kutluyoruz. O gün demişlerdi ki ‘Türk milleti yok oldu’
küllerimiz üzerinden doğmasını bildik. Bugün Turan’ın başkenti Kayseri Cumhuriyet
Meydanında yakmış olduğumuz ateş 7 bağımsız Türk Cumhuriyetinde ve onlarca Türk
topluluğunda yanmaktadır. Diliyoruz ki bu ateş esir Türklerin bağımsızlığının da kılıcı oldu"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12259.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Yahyalı Belediyesi’nden karla mücadele
ekiplerine baklava ikramı
Yahyalı’da şiddetini artıran kara karşı Yahyalı Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir
mücadele veriyor.
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Yahyalı’da şiddetini artıran kara karşı Yahyalı Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir
mücadele veriyor. Yahyalı İlçe merkezi ve mahallelerinde 50 cm’ye yaklaşan kar kalınlığının
hayatı olumsuz etkilememesi için Yahyalı Belediyesinin oluşturduğu karla mücadele ekipleri
gece-gündüz demeden yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk’ün Ankara’da olması sebebiyle başkanlığa vekalet eden Belediye Meclis Üyesi Merve
Sarıoğlu, Meclis Üyeleri Mehmet Keçibaş ve Ramazan Yapıcı ile birlikte ilçede çalışmalarını

devam eden karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, ekiplere
baklava ikram etti. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan cadde ve mahalle yollarını
ulaşıma açtıklarını aktaran Merve Sarıoğlu, şunları söyledi: "Belediyemize gelen talepleri de
dikkate alarak kapanmış yolları en kısa sürede açıyoruz. Zorlu kış şartlarıyla mücadelemiz
sürekli devam ediyor. Yüksek mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın kardan olumsuz
etkilenmemesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Yahyalı Belediyesi olarak oluşturduğumuz 50
personel ve 10 araçlık acil müdahale ekiplerimiz ilçemizin her noktasında çalışıyor.
Ekiplerimiz kar küreme araçları, yükleyici iş makinesi ve greyderler ile kapanan yolları
açıyor. İnsanlarımızı mağdur olmaması için çalışmalarımız devam edecek."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12260.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
Kayseri’de yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

22 Mart 2015 Pazar 12:08
Kayseri’de yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.
Kayseri’de gün boyu etkili olan olumsuz hava koşulları devam ederken, kar yağışı ve tipi
nedeniyle Kayseri-Malatya Karayolu ulaşıma kapandı. Karayolu girişinde polis ekipleri araç
geçişlerine izin vermezken, metrelerce kuyruk oluştu. Yağışın etkili olduğu yerlerde
karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme ve tuzlama
çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışının kentte bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12261.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

MHP kurultayından dönen midibüs çaya uçtu:
29 yaralı
Kayseri’de Milliyetçi Hareket Partisi’nin 11. Olağan Büyük Kurultayı’na katılanları taşıyan
midibüsün şarampole devrilip çaya uçması sonucu 2’si ağır 29 kişi yaralandı.
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Kayseri’de Milliyetçi Hareket Partisi’nin 11. Olağan Büyük Kurultayı’na katılanları taşıyan
midibüsün şarampole devrilip çaya uçması sonucu 2’si ağır 29 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye
göre Kayseri-Malatya karayolunun 60. Kilometresinde H.G.’nin sürücüsü olduğu, içerisinde
MHP’nin 11. Olağan Büyük Kurultayı’na katılanları taşıyan Ankara’dan Kahramanmaraş’a
gitmekte olan 46PA143 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu şarampole devrilerek bir kısmı çaya girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis,
jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, ekipler yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle
olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken,
Kayseri-Pınarbaşı yolu ulaşıma kapatıldı. Midibüsteki yaralılar, sağlık ekipleri tarafından
Pınarbaşı ile Kayseri’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12262.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Kültür sanatta hedef bir milyon
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri TRT Akşam Sefası Sanatçılarından Alp
Arslan konseri ile devam etti.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri TRT Akşam Sefası Sanatçılarından Alp
Arslan konseri ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen konseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelikve ailesi ile izlerken
sanatseverlerde salonu tıklım tıklım doldurdu. Konser esnasında duygularını diele getiren
sanatçı Alp Arslan Kayseri'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Aslan; "TRT'nin bir şubesi
Kayseri'de olsa hiç düşünmeden gelir burada sanatçılık yapar burada yaşarım."dedi. Konseri
ilgiyle izleyen seyirciler Alp Arslan'ın seslendirği eserlere eşlik ederek keyifli bir akşam
yaşadılar. Konser sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Çelik; geçtiğimiz yıl
yaptığımız kültür sanat etkinliklerinde katılım 600 bin kişiydi bu sene inşallah bu sayı 1
milyon kişiyi bulacak. Bu ay ki kültür sanat takviminde yer alan 18 etkinliğin 12. yaptık.
İnşallah bu etkinlikler hızını kesmeden devam edecek" diye konuştu Konser sonrası Başkan
Mustafa Çelik, sanatçı Alp Arslan'a çiçek takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12263.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Mazlumder Kayseri Şubesi’nin 8. Olağan Genel
Kurulu Yapıldı
Mazlumder Kayseri Şubesi’nin yapılan 8. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ahmet
Taş güven tazeledi.
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Mazlumder Kayseri Şubesi’nin yapılan 8. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ahmet
Taş güven tazeledi. Mazlumder Kayseri Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu, Melikgazi
Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Kurul öncesi Araştırmacı-Yazar Süleyman Arslantaş
tarafından katılımcılara ‘Demokrasi ve Darbeler’ konulu konferans verildi. Kurulda konuşan
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, program hakkında bilgi vererek, “Bugün
Mazlumder Kayseri Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu. 17 yıl önce Kayseri’de kurulup
milletin hizmetine giren zalime karşı mazlumun destekçisi olma umuduyla kurulan
Mazlumder, bu olağan kurul ile Kayseri’de 17. yılını tamamlamış oluyor. 17 yıldır Kayseri
toplumuna, Türkiye toplumuna, dünya toplumuna insan hakları ihlalleri konusunda hizmetler
vermeye çalışıyoruz. İstedik ki bu genel kurulumuzu bir konferansla süsleyelim. AraştırmacıYazar Süleyman Arslantaş’ı davet ettik, sağ olsun davetimizi kabul ettiler. Bugün ‘Demokrasi
ve Darbeler’ konulu konferansı icra ettiler. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye’de
meydana gelen özellikle askeri darbeler, darbelerin topluma verdiği zarar ve darbelerin
dışarıdan ve içeriden kimler tarafından yönlendirildiği, arkasında hangi uluslar arası güçlerin
olduğundan bahsetti. Darbelerin Türkiye toplumuna vermiş olduğu zarardan bahsetti. Ayrıca
konferansın yanı sıra genel kurulumuzu süslemek için Kayseri’de bulunan Suriyeli
sığınmacılar program düzenledi” şeklinde konuştu. Yapılacak genel kurul sonrası iki yıldır
kurulda görev yapan üyelerin bir kısmının değişeceğini söyleyen Taş, “Genel kurulumuzda iki
yıldan bu yana görev yapan arkadaşlar arkadaşların bir kısmı değişecek, bir kısmının yenisi
gelecek. Yönetim, denetim kurulları asil ve yedek üyeleriyle üst kurul delegeleri seçilecek.
Bugüne kadar Kayseri’de Mazlumder, toplumun vicdanı olarak zalimin karşısında mazlumun
yanında görevini hakkıyla yürütmeye çalıştı. Tüm toplum kesimlerinin desteğini almaya
çalıştı. Yine farklı toplum kesimlerinin temsilcilerinden oluşan bir genel kurulumuz olacak”
ifadelerini kullandı. Yapılan genel kurul sonrası mevcut başkan Ahmet Taş, güven tazeleyerek
tekrar başkanlığa seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12264.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Sobadan sızan gaz can aldı
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba hayatını kaybederken,
kızı hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba hayatını kaybederken,
kızı hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Zincidere mahallesinde
meydana gelen olayda, Y.S. ve kızı E.S.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendiği öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 ekiplerinin
muayenesinde baba Y.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen E.S.'nin ise ambulansla
hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12265.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Maçlara kar engeli
Kayseri'de dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle bu gün oynanacak olan amatür küme
maçları iptal edildi.
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Kayseri'de dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle bu gün oynanacak olan amatür küme
maçları iptal edildi. Kayseri'den dün sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı
il genelinde etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu gün oynanacak olan Amatör Küme
Futbol müsabakaları da iptal edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12266.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesiyle bir kişi öldü, 18
kişi de yaralandı.
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesiyle bir kişi öldü, 18
kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle
Diyarbakır’a giden 21 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 21 yaşındaki
Y.K. hayatını kaybetti, yaralanan 18 kişi de ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12267.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

2015 yılı taşeron işçiler için sözleşme yılı olacak
Hizmet-İş Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna katılan Hak-İş Konfederasyonu Genel
Başkanı Mahmut Arslan, “2015 yılı taşeron işçiler için sözleşme yılı olacak” dedi.
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Hizmet-İş Kayseri Şubesi’nin mevcut Başkanı Halil Özdemir'in tek aday olduğu Olağan
Genel Kurul'da konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kayseri’de
6 bin 550 civarında Hizmet-iş sendikasının en büyük şubesi olma gururunu Kayseri Şubesi
taşımaktadır. Bütün mücadeleci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Arslan, “Taşeron
firmalardaki arkadaşlar için 2015 yılı sözleşme yılı olacak. Süreç bizim istediğimiz
doğrultuda oluyor. Toplu sözleşme sıkıntıların çözümü olmayabilir ama biz bir yerden
başladık” diye konuştu. Arslan, “Biz bu arkadaşların sendikaya üye olabilmesi için öncelikle
başkanların barajlarını aşmamız lazım. Bu arkadaşların hangi vehimlerle sendikamıza üye
olduklarını ben biliyorum” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Öncelikle mevzuatta yeri
olmadığı halde önce belediye başkanlarını ikna etmemiz lazım. Ben yaklaşık 5 yıl eski
Başkan Özhaseki ile bu konuyu dile getirdim. Türkiye’nin gerçekleri öyle değil. Uzaktan
gazel okuyanlar bunları bilmiyor. Bu süreçlerin sanki kendiliğinden olduğunu zannediyorlar.
Eski Başkan Özhaseki’ye teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın üye olmasında onun büyük
payı var. Sendikanın üye olmanın bile ne kadar zor ve engellerle dolu olduğu bir ülkedeyiz.

Bu süreç kolay olmadı. Hala bir çok şehirde işçileri örgütleyemiyoruz. Bir çok belediye
başkanı ‘Üye olursanız atarız’ diyor. Kayseri teşkilatları ile teşekkürü hak ediyor. Bundan
sonra da bu süreç çok kolay yürümeyecek. Toplu sözleşme görüşmelerinin istediğimiz
seviyede olmaması sonrasında çeşitli engeller çıkacak. Artık belli bir aşamaya geldik ve
bunun aşağısına düşmememiz lazım. Birlik ve dayanışma bizim için en önemli şart. Bu gün
bu birlikteliğin ciddi bir tehlike altında olmadığını söyleyemem. Sendikamıza güvenmemiz
lazım. Kadrolarınızı almak da inşallah bize nasip olacak. Ben 3 milyon üyenin olduğu bir
konfederasyonun başkanı olmak istiyorum. Biz istediğimiz peformansı gösteremiyoruz.
Mazeret göstermeyeceğiz. Buradaysak bunun hesabını vermek zorundayız. Hak-İş'i ve
Hizmet-İş'i büyütmek zorundayız. Taşeron araştırması yaptık, 5 bin 500 kişi ile. Taşeron
işçilerin yüzde 12'si asgari ücretin altında ücret alıyor. Bu ülkede taşeron işçi olmak asgari
ücretin altında maaşa mahkum olmaktır. O yüzden bu arkadaşların da sorunu bizim
sorunumuz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12268.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

KAYDERS'ten öğrencilere sinema jesti
Kayseri Dershane Eğitim Rehabilitasyon Sanat Kültür ve Yardımlaşma Derneği
(KAYDERS) tarafından düzenlenen etkinlikte maddi durumu iyi olmayan 120 öğrenci sinema
keyfi yaşadı.
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KAYDERS Başkanı Zeliha Köksal dernek olarak maddi durumu iyi olmayan öğrencilere
yönelik olarak hayırsever iş adamlarının da desteği ile sinema keyfi yaşattıklarını söyledi.
Köksal, "Etkinliğimizde öğrencilerimiz 'Son Mektup' isimli filmi izleyerek bu vatanın
topraklarının nasıl kazanıldığını gördüler" dedi. Köksal, dernek olarak Erciyes Üniversitesi
öğrencilerinin de gönüllü olması ile birlikte maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına
destek olduklarını belirterek, "Bu gün de burada 120 öğrencimiz sinema keyfi yaşamış
oldular" diye konuştu.
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Kayseri’de saati durduran kar yağışı
Kayseri Cumhuriyet meydanında bulunan Tarihi Saat Kulesi’ndeki saat aşırı kar yağışı
nedeniyle durdu.
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Kayseri’de sıfırın altında 2 dereceye düşen hava sıcaklığı ve kar yağışı yaşamı olumsuz
etkiledi. Soğuk hava ve kar yağışı Cumhuriyet meydanındaki 109 yıllık Saat Kulesi’ni de
etkiledi. Kent merkezinde 10 santime ulaşan kar, Kayseri'deki saat kulesindeki saatin de
durmasına neden oldu. Kar birikintileri, saat kulesinin yelkovanının hareket etmesini
engelledi. Bu nedenle saat kulesindeki saati gören vatandaşlar küçük bir şaşkınlık yaşadı.
Aşırı kar yağışı, Kayseri'de amatör küme maçlarını etkiledi. 10 santime ulaşan kar kalınlığı
nedeniyle bu gün oynanması gereken amatör küme maçları iptal edildi.
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Nevruz ateşinde yanıyordu
Kayseri'de, HDP'lilerin nevruz kutlamasında, odunların üzerine dökülen benzinin bir anda
alev alması panik yaşanmasına neden olurken, bir kadının tutuşan eteği çevredekilerin
müdahalesiyle söndürüldü.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesinde HDP'liler tarafından nevruz kutlaması
düzenlendi. Müzik eşliğinde halay çeken HDP'liler, nevruz ateşinin yakılması için odunların
etrafında toplandı. Kalabalıkta bulunan bir kişi elindeki bidonda bulunan benzini odunların
üzerine döktü. Dökülen benzin bir anda alev alırken kalabalık panik yaşadı. Benzinin bir anda
alev alması sonrasında bir kadının eteği tutuşurken, yardımına yakınında bulunanlar yetişti.
Kutlamalar müzik eşliğinde çekilen halayla devam etti.
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Hafızlık yarışması yapıldı
Kayseri’de bulunan Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında Kur’an-ı Kerim okuma, hafızlık ve
ezan okuma yarışmaları yapıldı.
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Zümrüt Mahallesi’ndeki Zümrüt Camii’nde yapılan yarışmaya İl Müftü Yardımcısı Tandoğan
Topçu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Tatlı, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.
Ezan okuma yarışmasında Melikgazi Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Yunus
Fırat 95.40 puanla birinci, Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mohammed
Nasser Ali Cumael 93.75 puanla ikinci, Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mustafa
Karaca ise 89.80 puanla üçüncü oldu. Hafızlık yarışmasında Mustafa Germirli Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nden Abdulaziz Muhammed Abdulkadir 94.75 puanla birinci, Melikgazi Hacı
Hüseyin Aksakal Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden İsa Gebeş 86.5 puanla ikinci ,
Melikgazi Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Abdurrahman Husam Jameel 83.75
puanla üçüncü oldu. Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında ise Mustafa Germirli Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nden Seydma Omer Coliy 96.20 puanla birinci, Develi Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nden Talha Arslan 93 puanla ikinci, Melikgazi Ali Rıza Özderici Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nden Hilmi Altınok ise 91.80 puanla üzüncü oldu. Ezan okuma
yarışmasında birinci olan Yunus Fırat’a ödülünü veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Mustafa Tatlı, “Böyle öğrenciler yetiştiren aileleri ve eğitimcileri tebrik ediyorum” diye
konuştu.
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Vali Düzgün, yaşlılar ile bir araya geldi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Yaşlılar Haftası” münasebetiyle düzenlenen kahvaltıda
huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi.
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Kayseri Valiliği tarafından yaşlılar onuruna özel bir restoranda düzenlenen kahvaltıya, Vali
Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün’ün yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ve eşi Selen
Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, Huzurevi Müdürü Osman
Özgür Göveç ve huzurevi çalışanları katıldı. Vali Düzgün, burada yaptığı konuşmada, çeşitli
vesilelerle yaşlılarla bir araya gelmeye çalıştıklarını hatırlatarak, huzurevi sakinlerinin yaşlılar
haftasını kutladı. Vali Düzgün, yaşlıların Türk toplumunda çok önemli yeri olduğunu ifade
ederek, şunları kaydetti: “Yaşlılar haftası olsun, bayramlar olsun değişik vesilelerle sizlerle
beraber olmaya özen gösteriyoruz çünkü sizler gençliğinizde, yetişkinlik dönemlerinizde bu
millete hizmet ettiniz. Sizleri unutmamak, sizlere şükran duygularımızı, vefa duygularımızı
ifade etmek de bizim için bir görev. Sizlere sağlıklı, hayırlı ömürler diliyoruz.” Huzurevi
sakinlerinin oldukça mutlu olduklarının gözlendiği kahvaltıda, 5 şiir kitabı bulunan huzurevi
sakinlerinden Rahmi Kurt şiirlerinden bazılarını okudu. Kurt ve huzurevi sakinleri Vali
Düzgün ve eşi Gül Düzgün’e kendilerini unutmayıp misafir ettikleri için teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12273.html
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Kayseri Şekerspor-Bergama Belediye: 1-0
Spor Toto Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta mücadele eden Kayseri Şekerspor, ligin 27. haftasında
dün kendi sahasında ağırladığı Bergama Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalma adına
önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Yeşil-Beyazlı takıma galibiyeti getiren tek golü 54.
dakikada Volkan Kabadayı kaydetti. Kayseri Şekerspor, bu galibiyet ile puanını 28'e
çıkartarak Bergama Belediyespor ime puanlarını eşitlemiş oldu.
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STAT: Kadir Has Dış Saha HAKEMLER: Bayram Başkan ** Gürhan Karamelek ** Mürvet
Yavuztürk ** SAHA KOMİSERİ: Mustafa Irmak KAYSERİ ŞEKERSPOR: Deniz Çınar ***
İbrahim Ethem Sevinç *** Mizgin Demir *** Yaşar Kabakçı *** Burak Öztürk *** Kudret
Kanoğlu *** İsmail Bulut *** (Dk.81 Ümit Kale ***)Volkan Kabadayı *** (Dk.71
Süleyman Köse ***) Emre Erol *** Rıdvan Gökçe ***(Dk.46 Cemil Karakum ***) Özgür
Meriç Gayretli *** BERGAMA BELEDİYESPOR: Eren Abadanç * Gökhan Çetinus ** Mert
Yüksel ** Harun Tutum ** Abdullah Berkay Velivar *(Dk.74 Samet Samancı *) Ali Demir
** Serdar Vefa Yeşil ** Muhammed Çağlar * Davut Aslan *(Dk.85 Mert *) Bilal Niyaz **
Ahmet Sefa Emmioğlu * GOL: Dk.54 Volkan Kabadayı (Kayseri Şekerspor) SARI
KARTLAR: Yaşar Kabakçı, Deniz Çınar, İbrahim Ethem Sevinç, Özgür Meriç Gayretli
(Kayseri
Şekerspor)
Muhammed
Çağlar
(Bergama
Belediyespor)
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Kayseri Düşünce Akademisi’nin
Araştırmasından Ali Ekşi Çıktı
Kayseri’deki sivil toplum örgütleri ve kamuoyunda bine yakın vatandaşla tek tek görüşülerek
yapılan araştırma neticesinde ,ortağı ve yöneticisi bulunduğu şirketle başta ALTAY TANK
,ATAK HELİKOPTER ve MİLLİ GEMİ Projeleri olmak üzere bir çok kritik savunma sanayi
projesinde Aselsan ,Havelsan gibi kamu kurumlarına üretim ve mühendislik hizmeti veren
ALİ EKŞİ ön plana çıktı.
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Toplumun tamamına yakın kesmi bu projelerde önemli görevler ifa eden Ali EKŞİ’yi
milletvekili olarak görmek istediğini ifade ettiler. KAYSERİ, PROJESİ GÜÇLÜ ADAYLAR
İSTİYOR Kayseri Kamuoyu ;listenin başında 21 yıldır Belediyelerde önemli projelere imza
atan Mehmet Özhaseki veya Demokratik Açılım ve Parelel Yapı ile mücadele konularında
ciddi çalışamları olan Akil insanlar heyeti üyesi Ayhan OĞAN’ın ismini görmek istiyor.
Akademik kariyeri olan adayların mutlaka olması gerektiği görüşünde birleşen kamuoyu
Yıllardır sivil toplum çalışmaları yürüten ,Mavi Marmara Faciasında evladını şehit veren
,akademisyen Ahmet DOĞAN’ın da listede olması gerektiği konusunda birleşti. En az bir
kadın adayın mutlaka listede yer alması gerektiği konusunda Kayseri kamuoyu görüş
bildirdi.Özellikle STÖ temsilcileri ise sivil toplumun içinde İHH Yetim biriminde önemli
çalışmalar yürüten Hatice KURT ismi üzerinde mutabakata vardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12275.html
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