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‘Hayvana işkence kabahat değil, suçtur’
Eskişehir’de kediye işkence ederek öldüren M. C. A. isimli şahsa Kayseri’den hayvan sever
bir vatandaş tepkisini ilginç bir yöntemle dile getirdi.
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Eskişehir’de bir kediyi işkence ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medya üzerinden
paylaşan M. C. A. isimli şahsın sadece 1756 lira ceza ile serbest bırakılması hayvan severler
tarafından tepkiyle karşılandı. Kayseri’den Nur Güner isimli bir hayvan sever de, olaya
tepkisini göstermek için bir çalışma gerçekleştirdi. Đş yerleri ve alışveriş merkezlerini
dolaşarak, insanlara konu hakkında tek tek bilgi vererek ellerinde ‘Hayvana Đşkence Kabahat
Değil, Suçtur’ yazılı klaketler ile fotoğraflarını çekti ve bu fotoğrafları sosyal medyada
yayarak tepkisini ortaya koymaya çalıştı.
Đnsanların duyarlılık kazanmalarını amaçlıyor
Güner, yaşanan olayın ardından; “Biz hayvan severler olarak bu vahşete dikkat çekmek ve
hayvanlara işkencenin kabahatler kanunundan çıkıp ceza kanuna girmesini talep ediyoruz. Bu
sebepten dolayı bireysel çalışmalar yapıyoruz. Ben de kendi adıma iş yerleri ve alışveriş
merkezlerinde insanlara bu konu hakkında tek tek bilgi vererek ellerinde bulunan klaketler ile
sosyal bir çalışma yaptım. Đnsanların eline ‘Hayvana Đşkence Kabahat Değil, Suçtur’ yazan bir
klaket ile poz vermelerini ve desteklemelerini istedim. Onlarda beni kırmadılar. Bu çalışma
birçok sosyal kuruluşta, özellikle hayvanları koruma sayfalarında ‘muhteşem kayseri' başlığı
ile yer aldı Amacım sadece daha çok insana bu duyarlılığı kazandırmak.” ifadelerini kullandı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5866.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Sığınma Kampı şart oldu!
Suriye’de devam etmekte olan iç savaştan dolayı Kayseri’ye gelen mülteci sayısı her geçen
gün artarken, barınma probleminin yanı sıra sosyal problemler de çözüm bekliyor. Sivil
Toplum Kuruluşlarının gücü bir yerde tıkanırken, devletin bu soruna el atması kaçınılmaz
oldu.
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Geçtiğimiz yıl kararlaştırılan ve sığınmacı yabancılara yönelik yapılacak olan Kayseri’deki
Sığınmacı Kabul ve Gönderme Merkezi yakın zamanda faaliyete geçecek. 750 yatak
kapasiteli geçici kabul merkezi önemli bir boşluğu dolduracak. Fakat uzun süreli geçici
konaklama maksadına uygun bir kamp şeklinde yapılmadığı için sığınmacı sorununu kısmen
çözmüş olacak. Her geçen gün geçici sığınmacı aile sayısının arttığı şehrimizde, bu insanların
barınabileceği bir kamp şart oldu.
KAYSERĐ ŞUANDA 6000 SURĐYELĐ’YĐ MĐSAFĐR EDĐYOR
Suriye sınırından giriş yapanların, sınırdaki nüfus yoğunluğundan dolayı sakin ve hayırsever
bir kent arayışında Kayseri önemli bir tercih.
Şu ana kadar misafir Suriyeli statüsünde şehrimizde bin civarında ailenin barındığı veya
barındırıldığı tahmin ediliyor. Olumsuz kış koşullarına rağmen bu sayı hızla artmakta. Şu
anda 6 bin civarında Suriyeli’nin barındığı şehrimizde havaların ısınmasıyla bu sayının
tırmanışa geçeceği tahmin ediliyor.
Yabancı uyruklular siciline kayıtlı olanların yanı sıra her geçen gün onlarca insanın giriş
yaptığı şehrimizde kayıtlı olmayan çok sayıda da Suriyeli bulunuyor.
STKLARIN GÜCÜ BĐR YERE KADAR
Bu şekilde hızla artan yabancı nüfusa mihmandarlık eden ve onlara katkıda bulunmak isteyen
hayırsever kuruluşlar, altından kalkabildikleri oranda misafirlere yardımcı olmaya
çalışıyorlar. Ne var ki bu artan sayıda aileye barınma konusunda yardımcı olacak çok az
sayıda kurum ve kuruluş bulunuyor.
Kayseri’ye gelenlerin ve burada barınan sığınmacıların, barınma ve yemek dışında, sağlık,
eğitim, güvenlik, denetim ve en önemlisi anlaşılabilecek ‘dil’ gibi birçok problemlerine de
çözüm getirmek gerekiyor. Bu sorunların ise hayırsever derneklerin, vakıfların, aşevlerinin ve
de vatandaşların katkısıyla çözülmesi mümkün görünmüyor.
BARINMANIN ÖTESĐNDE SOSYAL PROBLEMLER MEVCUT
Bunun şu an için görünen tek çözümü, misafirlerin bu ihtiyaçlarını giderebilecekleri,
denetimli olarak devlet tarafından Kayseri’de kurulacak olan sığınmacı kampı. Ne yazık ki bu
sürede hızla artan Suriyeli sayısı önümüzdeki günlerde şehrimiz ve yaşayan insanlarımız
açısından altından kalkılamayacak problemleri de beraberinde getireceğe benziyor.
Çok düşük ücretle emek istismarına uğrayanların yanı sıra, asayiş, denetimsizlik, kayıtsızlık,
her türlü istismar ve devletin şehrimizde bu konuda organize olmaması gibi nedenlerle de
‘dilenciliğin’ de her geçen gün arttığı bir gerçek.

Elbette Kayseri’nin hayırsever halkı geleni kovma aymazlığını göstermez ama bu konuda
Devletin de şehrimiz adına hızlı ve seri çözümler üretmesi, bu yükü hayırseverlerin de katkısı
olacak şekilde onların üzerinden alması gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5867.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Aşık Veysel Bulvarında Gecekondu Kirliliği
Köşk mahallesi sakinleri aşık Veysel bulvarı üzerinde bulunan gecekonduların üniversite yolu
üzerinde şehrin görüntüsünü bozduğunu ve görüntü kirliliğine yol açtığını söylediler.
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Melikgazi belediyesi yetkililerinden ilgi beklediklerini belirten mahalle sakinleri “Modern
binaların yanında bulunan gece kondular şehrin estetiğini bozmaktadır. Yetkililerden bu
gecekonduları bir an önce yıkmalarını bekliyoruz. Aşık Veysel bulvarı üzerinde bulunan bu
gecekondular Avrupa kenti diye övündüğümüz Kayseri ye hiç yakışmıyor. Sayın başkanımız
Memduh Büyükkılıç tan bu sorunumuza bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz.” diye
konuştular.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5869.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Yoğunburç’ta aşıklar ve ozanlar gecesi
Yoğunburç Kültür Evi’nde bu haftaki şiir akşamına aşıklar ve ozanlar damgasını vurdu.
Kayserili şair Hacı Kısır organizatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe Kayserili birçok şair, halk
ozanı ve aşık katıldı.
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Gecede Kayseri Halk Ozanları Derneği Başkanı Turgut Aydın, Aşık Marumi, Aşık Fırkatî,
Aşık Mızrakçıoğlu, Ozan Avşar, Aşık Abdülkerim Temizyürek, Kayserili ses sanat
sanatçılarından Mehmet Diker, Ersin Çimen’in yanı sıra Erzurumlu halk ozanı Mevlüd
Merdoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Saat 19.30’da şiirlerin okunması ile başlayan etkinlik, aşıkların okuduğu türküler ve yaptığı
düetlerle devam etti. Gecenin onur konuğu Erzurumlu halk ozanı Mevlüd Merdoğlu ise,
okuduğu uzun hava ve türkülerle misafirlere unutulmaz dakikalar yaşattı.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5870.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Bizi helak eder misin Allahım?
Kayseri Gündem Yazarı Mehmet Faruk Yazdı; "Đçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak
eder misin, Allahım?
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Adamın biri kendisini buğday tanesi zannettiği için nerede bir tavuk görse hemen oradan
kaçarmış. Bu durum bir müddet sonra hem kendisini hem de yakınlarını çok zor durumda
bırakmaya başladığında yakınları tedavi amacıyla bir akıl hastanesine yatırmışlar. Gel zaman
git zaman adamcağızın tedavisi tamamlanmış yani bizim hastaya kendisinin bir buğday tanesi
değil, bir insan olduğu ve tavukların da insana bir şey yapamayacağı iyice inandırılmış.
Derken adamın hastaneden çıkma zamanı gelmiş. Uyguladığı tedavinin sonuç verip
vermediğini yani hastasının hastane dışında, normal ortamda tavukları görünce nasıl
davranacağını öğrenmek isteyen doktor da peşinden çıkmış ve onu takip etmeye başlamış. Bir
müddet sonra hastane bahçesinin dışında yol kenarında toprağı eşeleyip yiyecek bir şeyler
bulmaya çalışan tavukları gören hasta ne yapacağını şaşırıp gerisin geri hastaneye doğru
kaçmaya başlayınca, doktor önüne çıkmış ve,
-“ Dur bakalım arkadaş nereye kaçıyorsun böyle?” deyince. Bizim hasta,
-“ Görmüyormusun? Doktor bey “ demiş. Yoldaki tavukları.
Doktor da;
_” Görüyorum ama onlar sana zarar veremezler artık. Çünkü sen bir buğday tanesi değil bir
insansın.” Demiş. Bunun üzerine hasta;
-“ Evet doktor bey ben bir buğday değilim onu biliyorum da, siz onu tavuklara da anlattınız
mı/ yani tavuklar da biliyor mu.? diye cevap vermiş.
*******0*********
17 Aralık dost modern darbesinin üzerinden bir ay geçti. Malum olduğu üzere Türkiye’de
yaklaşık kırk elli yıldır dini bir cemaat olarak teşkilatlanan daha sonra da özellikle eğitim
sektöründe tröstleşen dini, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir cemaatin Amerika da mukim
lideri hoca efendi hükümetin dershanelerin kapatılması veya dönüştürülmesiyle ilgili kararının
ardından Müslümanlığı konusunda hiç şüphemiz olmayan başbakana (haşa) Firavun

yakıştırması yapmış ve olmadık ağır beddua cümleleriyle beddua etmişti. Ardından malum
yolsuzluk operasyonları, kasetler görüntü ve ses kayıtları, baskınlar vs derken saflar iyice
ayrıldı sınırlar çizildi.
Bir tarafta halkın oylarıyla seçilmiş meşru hükümet, diğer tarafta bu hükümetin içinde kime
hizmet ettiğini sorgulamaya cesaret bile edemeyen fakat dine hizmet ettiğine inanarak
teşkilatlanmış yine aynı milletin çocukları.
Onlarca televizyoncu konuyla ilgili program yaptı hala yapıyor. Yüzlerce gazeteci konuyla
ilgili yazılar yazdı hala yazıyor. Kimileri kendileri için günlerce yetecek kadar çok malzeme
ve tabii ki sermaye bulmuş olmanın sevinciyle mesrur olurken, kimileri de bu konularda
konuşup yazmayı kutsal birer görev addedip adeta ibadet aşkıyla yazıp konuşuyorlar.
Kendileri adına durumdan vazife çıkarıp hizmet etmek için tam zamanı diyenler de hariçten
gazel okumaya ve keramet hikâyeleriyle ve rüya seanslarıyla hizmete katkıda bulunmayı
ihmal etmiyorlar tabi. Đşi iyice abartıp talimatları Hz Peygamberden aldıklarını söyleyerek
kendilerine korunaklı bir alan açmaya çalışan safdil kurnazlar! da işin cabası.
Bizimse ne kendisine hizmet edeceğimiz uyduruk keramet hikâyeleriyle insanların dini
duygularını istismar eden keramet ehli bir büyüğümüz ne de övgüsünü ve takdirini kazanmak
istediğimiz bir patronumuz yok elhamdülillah. Sadece henüz insanların zihinlerinde hakikatin
netleşip ortaya çıkmadığı alacakaranlık bir ortamda ve ortalığın toz duman olduğu bir
zamanda yazmak istemedik o kadar. Zira insanlar hüküm vermekte ve yargılamadan
damgalamak ta o kadar aceleci davranıyorlardı ki, bir taraf lehine konuşanı darbeci, diğer
taraftan konuşanı da yolsuzluk ve rüşveti örtbas etme taraftarı göstermek gibi bir dilemma ya
düşürüyorlardı.
Her iki taraftan birinin lehine, diğerinin aleyhine konuşma konusunda son derece dikkatli olan
mutedil bazı Müslümanlar da tarihteki bir takım ihtilaflı dönemleri örnek göstererek bu
kavgadan tüm Müslümanlar zarar görecek sadece Türkiye değil tüm dünya Müslümanları
etkilenecek yeter artık bitirin şu kavgayı diye feveran ediyorlar.
Gerçekte neye ve kime hizmet ettiği artık sorgulanır hale gelmiş bulunan taraflardan birisi
hem televizyonlarında hem de gazetelerinde takılmış bozuk plak gibi “iyi ama onlarda yapılan
yolsuzlukları örtbas etmek istiyorlar” diyor da başka bir şey demiyor. Gezi olaylarında
“anlasanıza mesele sadece kesilen üç beş ağaç mesesi değil” diyenleri hatırlatırcasına,
meselenin sadece “yolsuzluk meselesi olmadığı meşru hükümete karşı düzenlenmiş bir hınç
ve linç hareketi” olduğunu düşündürüyor.
Đşin gerçekten de yolsuzluklarla alakalı olmadığı ortaya çıktı. Zira Türkiye’nin adliyeleri/
tarihi yolsuzluk dosyalarıyla dolu ve bunu da bilmeyen yok. Fakat hangi yolsuzluk davası bu
kadar büyük bir savaşa dönüştü de başbakanın ölmesi için evlerde toplanıp kahriyye seansları
düzenleme, televizyon ekranlarından beddua ve lanetler yağdırma boyutlarına getirildi bunu
ben bilmiyorum.
Oyuncağını kaybetmiş küçük çocuklar gibi tepinip duruyorlar. Olmadık iftira denemedik yol
bırakmadan hiçbir kutsal, hiçbir ahlak kuralı ve ilke tanımadan sadece saldırıyorlar. Devletin
kendilerine verdiği makam ve yetkileri de Đllegal ve ahlak dışı yollarla kötüye kullanarak
insanların yatak odalarına bile dinleme ve gözetleme cihazları koyup tüm ülkeyi paranoyanın
kucağına bıraktılar. Cumhurbaşkanının odasına, başbakanın ofisine dinleme cihazı koyacak
kadar çıldırmış ve sınır tanımaz hale gelmişler. Ülkeyi içine soktukları kaosu ve bunalımı
görmezden gelip birde utanıp sıkılmadan tüm bu rezaletlerin talimatını rüyalarında Hz
peygamberden aldıklarını ima eden senaryolarla Efendimize bühtan ediyorlar. Kendi
gözlerindeki mertekleri görmeden ve illegal ilişkilerinin ortaya çıkmasından korkarcasına
çırpınıyorlar.
Siz hangi yolsuzluktan bahsediyorsunuz söyler misiniz.? Dünyanın yüz elliden fazla ülkesinde
açtığınız okulların finanslarının nereden ve hangi yollarla sağladığınızı millete anlatabilir
misiniz? Bu paraları kimlerin izniyle kimlerin evlerinde kimlerin bankalarında sakladığınızı

hangi yollarla yurtdışındaki şubelerinize naklettiğinizi izah edebilir misiniz? Pensilvanya’dan
konuşan mübarek hocanızın kaç yüz milyar dolara, avroya hükmettiğinin hesabını önce o zatı
muhteremlere sorup sonra da halk’a verebilir misiniz.? Bu kadar büyük miktarda parayla, bu
kadar çok sayıda okul ve dershane ve öğrenci evi de hesaba katıldığında kaç öğrencinin zihin
kontrolünü yaptığınızı bu sayede onların aileleri ve paralarına hükmettiğinizi bilmediğimizi,
anlamadığımızı mı sanıyorsunuz. Siz onları açıklayın önce çok güçlü basın kartellerinizden
bizde yolsuzlukların hesabını sormada sizin yanınızda olalım. Söz.
Yazmayacaktım ama sanırım hizmet ehli kardeşler kendileri dışında hiç kimseyi adam yerine
dahi koymayan tavırlarından vazgeçmeyecekler. Herkesi gafil ve ahmak yerine koymaya
devam edecekler. Biz haklıyız, iyiyiz, oysa siz haksızsınız, kötüsünüz saplantısından
vazgeçmeyip ayrışmayı körükleyecekler. Đmparatorluklarını korumak için de her türlü yolu
deneyecekler. “Benden sonrası tufan” diye düşünmekten vazgeçmedikçe ayrışma ve
düşmanlık büyüyecek ve bu durumdan oldukça masum büyük bir kitle de zarar görecek. Đşin
trajik yanı da kimin ne kadar zarar göreceği umurlarında değil. Borsa yükselmiş, ekonomi
tepe taklak olmuş, onlar akıllarınca dört buçuk milyar dolarlık yolsuzluğun hesabını
soracakken ülke yüz elli milyar dalar kaybetmiş, umurlarında değil.
Siz tüm meşruiyetinizi din üzerinden sağlıyorsunuz. Eğer dini istismar edip gücünüzü onun
sayesinde koruduğunuz anlaşılırsa sizinle beraber din de yara alır, bunu hepimizden daha iyi
biliyor olmanız lazım. Zira sokaktaki insanın yaptığı fısk ve fücuru siz yapamazsınız.
Müslümana iftira atamazsınız, makam ve mevkiinizi korumak yahut davanıza hizmet etmek
adına devleti zaafa uğratamazsınız. Emniyeti, askeri. Adliyeyi kontrol altına alıp sadece
yandaşlarınıza hizmet eden kurumlar haline sokamazsınız. Bu yetkiyi ve hakkı size kimse
vermedi. Bütün bunları yaparken kimseden izin almadan lâ yüs’el davranıp ümmeti
Muhammedi zaaf içinde gösterip, zaten yaralı olan bir bünyeyi bir de siz yaralayamazsınız.
Müslümanlar bunun hesabını dünyada soramasa ta inşallah ahirette sizden sorarlar.
Mehmet Faruk yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5871.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Şükür - Hayal kırıklığı ve milletlere izzet veren
Đslam medeniyeti
Hiç kimse kendi inançları için umreye gitmek isteyen insanları engelleme yetkisine sahip
olamaz. Hangi makamda veya mevkide olursa olsun.
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Önceki gün bir hikayeden bahsetmiş ve Develi Đmam Hatip Lisesi öğrencilerinin umreye
gidişini engelleyen 1981 yılında Kayseri’de valilik yapmış bir isimden bahsetmiştim. O gün
bu şehirde valilik yapan Fevzi Yetkiner bu davranışıyla birilerini şirin gözükmeye veya kendi
inancını göstermeye çalışıyordu. Fakat bir kişinin kendi kişisel hesaplarını görevinin önüne

geçirirse olabilecekler böyle vahim olabiliyor. Hiç kimse kendi inançları için umreye gitmek
isteyen insanları engelleme yetkisine sahip olamaz. Hangi makamda veya mevkide olursa
olsun.
Böyle enteresan zamanlardan geçti bu ülke. Belki o gün Mustafa Ağca hoca, öğrencileri
Đtalya’ya veya Almanya’ya ziyarete götürüyorum diye gitseydi o valinin yanında, takdir ve
taltif görecekti. Bu muhakkak çünkü kafalardaki medeniyet anlayışına göre medeniyetin
beşiği batıydı ve batı değerleri dışında doğunun hele hele Đslam beldelerinin ziyaret edilmesi
çok kötü bir durumdu. Çünkü böyle yetiştirildiler, Arapların hain olduğu, Peygamberin bir çöl
bedevisi olduğu şeklinde anlatılan şeylere o kadar inanmışlardı ki gözleri dönüyordu böyle
umre gibi ziyaretler söz konusu olduğunda ve olmayacak tepkiler gösteriyorlardı. Đşte bu
tepkilerden birisiydi Mustafa Ağca hocanın başına gelenler. Bir de o kendilerini umre için
hazırlayan o yaştaki öğrencilerin yaşadıkları hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? Bir de
bugün insanların rahatça, istedikleri gibi ve istedikleri kadar gidebildikleri umreyi düşününce,
nasıl bir şükür içinde olmamız gerektiği daha iyi anlaşılıyor. Nimete nankörlük yapılabilecek
en büyük zulümdür.
HAYAL KIRIKLIKLARI ĐLE YETĐŞEN BĐR NESĐL
Evet bu hayal kırıklığını bu çocuklar ve daha niceleri çokça yaşadı. Üniversite kapılarında
yaşadılar, lise kapılarında yaşadılar. Başörtüleri ile okullarına giremeyerek yaşadılar.
Aşağılanarak, küçük görülerek yaşadılar. Đnançları gereği namaz kılarken yaşadılar. Halbuki
onların karşısında duranların aslında kendilerinin bir aşağılık kompleksi vardı. Batının üstün
olduğuna duydukları inanç yüzünden kendilerini kendi milletini batı milletlerinden aşağıda
görüyorlardı hala daha bu aşağılık kompleksi geçmiş değil sadece şekil değiştirdi.
Hala daha batılı ağa babalarının içine düştükleri bu krizden gelip kendilerini kurtaracaklarına
inanıyorlar. Kendilerini batının bu kadar kolay satabileceğine inanamıyorlar. Çünkü batının
bu ülkenin sahibi olarak onları gördüğüne kendilerini o kadar kaptırmışlardı ki, o yaşadıkları
travmadan yeni uyanıyor ve bu travmanın sorumlusu olarak da karşılarındaki tek güç olan AK
Partiyi görüyorlar. Bütün bu toz dumanın altında yatan şey bu iktidar mücadelesidir. Nasıl
olur 80 yıldır gül gibi yönettikleri ülke ellerinin altından kayar gider.
Bu ülkede daha önce başörtüsü sorunumu vardı. Herkes istediği gibi namazını kılmıyor
muydu? Ne zaman kafası Kemalist ideolojiyle yıkanmış birisiyle konuşsanız size yaptığı
değerlendirme budur. Bu ülkede herkes inancını rahatça yaşıyordu zaten. Başörtüsü sorunumu
vardı 1980’li yıllara kadar. Fakat bu cahil kafalar bilmiyorlar ki o yıllara kadar bu ülkenin
yüzde 80’i köylerde yaşıyordu ve 1980’li yıllardan sonra bu insanlar köylerinden şehirlere
geldiler. Elbette bu insanların da okumaya, yaşamaya ihtiyaçları vardı. Sanki şehirlerde
yaşamak kendileri gibi ayrıcalıklı elitlerin hakkıydı. Başka bir düşünce sahibi gelip ne
okullarında ne de üniversitelerinde okuyabilirdi.
Bu ülkenin şehirleşmesi 1983’de Özal’ın iktidara gelmesiyle hızlandı. O küçük görülen, hor
görülen, aşağılanan köylü Mehmet Ağa, Ahmet Ağa tüm sülalesini toplayıp şehre geldi.
Şehrin nimetlerinden artık onlarda faydalanmaya başladı. Bütün her şeyi bir kenara bıraksak
bile Özal’ın arkasından rahmet okunmasına vesile olan en büyük devrim bu oldu. Bu ülkenin
ezilmiş, hor görülmüş, aşağılanmış insanlarına köyün dışında da bir hayatın olduğunu
gösterdi. Sevmeyebilirsiniz ama bu devrimi inkar etmek bugün geldiğimiz noktayı inkardır ve
bu durumlar asla hayal bile edilemezdi.
Neyin ne olduğunu gören insanımız şehre tutunma şansı elde etti. Belki bu tutunma şekli
bugünkü çarpık şehirleri de beraberinde getirdi. Ama önünde bir tecrübemi vardı o insanların.
Kendi kendilerine bir şehir kültürü oluşturdular. O kültürü bugün eleştiriyoruz. Şehirleşme
bizi mahvetti. Đnsanların arasındaki bağları kopardı. Modernizmin etkileri insanların yaşam
şekillerini değiştirdi gibi eleştiriler yapıyoruz. Bu köşede çok yazdım kapitalizmin insanlar
üzerindeki etkisini. Fakat bu eleştiriyi yaparken insaflı da olmak gerekiyor. Ne Osmanlının

son döneminde ne de cumhuriyet döneminde bizim insanımız modernizme karşı koyabilme
tecrübesi yaşamadı maalesef. Bugün ortaya çıkan çarpık şehirlerde biraz bunun eseridir.
ĐSLAM MEDENĐYETĐ MĐLLETLERE ĐZZET VE ŞEREF KATTI
Bütün bunlara rağmen, batı medeniyetine alternatif bir Đslam medeniyetini yeniden ihya
edebilmek için söylem olarak bile olsa alternatif bir dil geliştirmek zorundayız. Fakat bunu
kökü dışarıda hareketlerle yapamayacağımızı acı bir şekilde gördük. Bizden olan söylemleri
iyi süzgeçten geçirmek, hataya düşmemek, en önemlisi de kandırılmamamız gerekiyor. Bu
yolculukta Đslam medeniyetinden görünüp de bu işin sahtekarlığını yapan çok hareketle
karşılaşacağız. Önemli olan büyük tahribatlar yaşamadan bu hareketleri deşifre edebilmektir.
Bunu yapamazsak batı medeniyetinin payandası olmaya devam edeceğiz. Bazen yapılan
hataların telafisi olmuyor maalesef. Bu yüzden az hata yapmamız gerekiyor. Ben bunu 20 yıl
önce söylemiştim söylemleri hiçbir şeyi kurtarmıyor. Önemli olan neyin Đslam medeniyetinin
çıkarına olacağını iyi analiz edebilmektir. Đslam medeniyeti diye bir davası olmayan sadece
kendi milletinin bekası için uğraşan yapılarla bir yere varılmaz. Hangi millet olursa olsun,
izzet de şeref de kazandıran Đslam medeniyeti olmuştur. Hepsinin de tarihlerine bir bakın,
yenilgiler, hayal kırıklıkları, kısa kısa süren devletler, bir medeniyet haline gelememiş
birtakım inançlar. Đster Araplara, ister Türklere, ister Đranlılara, ister Kürtlere hangisine
bakarsanız bakın bunu görürsünüz. Ne zaman büyük Đslam medeniyetinin bir parçası oldular
işte o zaman tarih sahnesinde bir yerleri, değerleri, kıymetleri oldu. Bunun ötesi laf-ı güzaftır.
Vesselam…

Vedat Önal yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5872.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Ahilik Teşkilatı'nın izinde bir oluşum:
ANESĐAD
Anadolu Esnaf Sanayiciler ve Đşadamları Derneği (ANASĐAD) Yönetim Kurulu Ali Kılavuz
ile gazetemizi ziyareti sırasında bir söyleşi gerçekleştirdik. Kılavuz gerçekleştirdiğimiz
söyleşide Selçuklu ve Osmanlı’da uzun yıllar hizmet vermiş Ahilik Teşkilatı’na benzer bir
oluşum içerisinde olduklarını söyledi.
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Mevcut ekonomik düzenin ahlak dışı yapısı ve işleyişine bir tepki sonucu ortaya çıkan
Anadolu Esnaf Sanayici ve Đşadamları Derneği (ANESĐAD) Anadolu’yu dolaşarak kendi
oluşumlarını tanıtıyorlar. Dernek, geçen hafta Kayseri’yi de ziyaret ederek bilgilendirme
toplantıları düzenledi. Kayseri’yi ziyaretlerinde gazetemizin de misafiri olan dernek
yöneticileri ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kılavuz,
söyleşimizde Selçuklu ve Osmanlı’da başarılı bir şekilde hizmet vermiş Đslami hassasiyetleri

ön planda olan AHĐLĐK teşkilatı vb. modelleri de inceleyerek kendilerini bu çerçevede
şekillendirdiklerini aktardı.
ANESĐAD nedir? Nasıl bir kuruluştur?
Anadolu Esnaf Sanayici ve Đşadamları Derneği (ANESĐAD) 4 yıllık bir çabayla ulusal ve
uluslararası alanda bir örgütlü model oluşturarak Türkiye esnaf ve sanayicisinin ahlak erdem,
dürüstlük ve Đslami hareketler noktasında bir araya gelmesini hedefleyen bir dernektir.
Neden ANESĐAD’a ihtiyaç duydunuz? Mevcut benzer oluşumlardan farkı nedir?
Esnaf kelimesinin altını çizmek lazım. Türkiye’de çok büyük holdingler ve ekonomik
anlamda Türkiye’nin %80’nini karşılayan bir gruplar vardır. Bunların çoğu TÜSĐAD, çok azı
MÜSĐAD ve TUSKON’dan oluşan işadamları birliklerinde kendilerini temsil ederler. Bunun
haricindeki diğer orta seviye ve daha alt seviyedeki sektörel firmalarımız da var. Biz bunlara
arada kalmışlar diyoruz. Bunlar ulusal ve uluslararası SĐYAD’lara ne üye olabiliyorlar ne de
olanaklarından faydalanabiliyorlar. Biz kendi gerçekliğimizi yaptığımız bu analizlerin
sonucunda gördük.
Bizim dirsek temasımızın olduğu ve arkadaşlık ilişkisi içerisinde olduğumuz bir dünya var.
Bu dünya Anadolu Platformu çatısı altındaki eğitim, irşad ve davet faaliyetleri gösteren
derneklerden hareketle oluşan bir ilişkiler yumağı… Bu ilişkiler yumağı içerisindeki
esnafların birlikteliğini incelediğimizde bunların %70’nin orta ve küçük esnaf olduğunu ve
bunlarında gerçekten herhangi bir SĐYAD’ta temsil edilmediği ve edilemediği, kendilerinin de
bu konuda hakir görülmüş, yitirilmiş ve kendi sorunlarıyla, ilgilenilmeyen bir boyutta
olduğunu biz müşahede ettik. Bu çerçevede ANESĐAD’taki esnaf kelimesini önemsedik.
Çünkü eğer kendi gerçekliğimizin %70’i esnafsa bunu yadsımamak lazım. Projeleri de bunun
üzerine yapmak lazım. Bunu üzerine bir şeyler daha inşa ettik.
“Esnafı en başa aldık”
Gerçek ve doğru olan bu değildir. Doğru olan varlıklarımızın geliştirilmesi. Birbirlerine
sırtlarını dayanarak senkronize bir şekilde büyümeleri gerekiyor. Bu büyümenin de bir
KOBĐ’yi veya bir esnafı nasıl sanayici hale getirirsiniz; üretimi ve sanayisi iyi ise bunu nasıl
işadamı haline getirirsiniz? Bunları yapmamız gerektiğine inandık. Bu yüzden esnafı en başa
koyduk.
ANESĐAD’ın kurulma aşaması nasıl gerçekleşti?
2010 yılının şubat ayında başladığımız bir süreçtti. Resmi olarak da 6 Ocak 2013 yılında 85
kişi tarafında kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Bunların 68 tanesi Đstanbul’dan 17 tanesi de
muhtelif illerden oluşan arkadaşlarımız. Şuanda yapılaşmanın 1. yılını tamamlıyoruz. Bu yıl
kurumsallaşmayı gerçekleştirdi.
ANESĐAD’ın 4 yıllık sürecinin ilk yılı araştırma ve incelemelerle geçti. Daha önceki 3 yıllık
süreçte Esnaf, Sanayici ve işadamı üçlemesini bilinçli olarak koyduk. Đsmini Anadolu
koymamızın temel sebebi yerli ve yerleşik bir kültürümüz ve ortak paydamız, dünya ve
Ortadoğu coğrafyasında ortak bir değer. Bu değeri ortaya çıkarmamız gerektiğine inandık.
Bizim özellikle Anadolu Platformu bünyesindeki kardeşlik hukukumuzdan dolayı yaygın bir
yapımız var. Bu yaygın yapıyı artı meziyetleriyle, işadamları ve esnaflarımıza sunmamız
gerektiğine inandık. Dolayısıyla daha ilk adımdan itibaren Anadolu kokan, Đslami
hassasiyetler noktasında birbirlerine destek sağlayabilecek, küçümsenmeyecek, hakir
görülmeyecek bir birlik oluşturmaya çalıştık.
Đstanbul dışındaki illerin duymasını, anlamasını sağlamak için illeri dolaşıyoruz. Şuana kadar
7-8 ilde çeşitli tanıtım toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bugün Kayseri’de bulunma sebebimiz
de bu.
Bugün Kayseri’de bu atıldı mı?
Bugün bazı arkadaşlarımızla ANESĐAD’ın genel perspektifini paylaştık. Arkadaşlarımız
sorularını sordular. Eleştiri ve önerilerini sıraladılar. Biz de gerekli cevapları kendilerine
ilettik. Bu akşam daha geniş katılımlı bir davette bulundular. Orada da hitap edeceğiz. Biz

ANESĐAD’ı anlatacağız. Onlarda ANESĐAD’ın neresinde duracaklarını belirleyecekler. Nasıl
bir Kayseri modeli belirleyecekler. Arkadaşlarımız konuşup, görüşecekler.
Dünya liberal kapitalist sisteme doğru kaydı. Bunun çeşitli sol fraksiyonları olsa da genel
gidişat bu. Liberal kapitalist sistemin insanı boğan, insanı insanlıktan çıkaran vahşi bir yönü
var. Bu yönü Müslüman bir zihnin kabul etmesi mümkün değil. Bu yönü biz yaşanılır hale
nasıl getiririz. Üyelerimize projeksiyon olarak bu yönde destek vermek istiyoruz.
Bununla ilgili ne gibi hazırlıklarınız var?
Selçuklu ve Osmanlı döneminden itibaren aktif olarak kullanılan bir Ahilik yapısı vardı. Bu
yapı Đslami hassasiyetlerle kurulmuş bir modeldi. Biz Cumhuriyet ile birlikte bu süreçten geri
kaldık. Bir kesinti oluştu. Biz köklerinden geri kalmış bir millet olarak Ahiliği unuttuk. Ahilik
bir lonca sistemi ve bu sistemde esnaf ve sanatkarların, o dönemlerde yanlış yapma lüksleri
yok. Ahlaksızlık ve hile yapma şansları yok.
ANESĐAD olarak bunun üzerine ciddi bir kafa yorduk. Ahilik konusunda uzman
arkadaşlarımızdan, Ahilik teşkilatını dinleyeceğiz. Şehir Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi
Mustafa Özel, Đslam’ın ilk dönemlerinde Resullulah’ın kurduğu ‘Medine Pazarı’nın önemini,
özgür ve özerk bir pazarın önemini anlatacak. Bu ve buna benzer modellemeler var.
Yeni kurulan Đslamcı bankalar, yeni bir model üzerine oturtuldu. Ancak bu model
geliştirilemedi. Ama bunun sosyal ve ticaret uzantılarındaki alanlarında çok çeşitli
kesimlerden geliştirenler oldu. Bizim de üzerinde çalıştığımız projeler var. Bunun üzerinde
biz de çalışmalar yapacağız. Yurtdışına ilişkin projelerimiz olacak.
Şuana kadar yurtdışına ilişkin neler yaptınız veya yapacaksınız?
Suriyeli muhalif işadamlarıyla yaklaşık bir yıl önce ANESĐAD’lı işadamlarının da geniş
katılımıyla ANESĐAD’ın Gaziantep şubesinde toplantılar düzenlendi. Onların içlerinde
bulundukları durumlara rağmen ticaret yapma istekleri, hatta kendi ülkelerinden ziyade
geçmişte ticaret yaptıkları diğer Arap ülkelerinin ticaretini önemsedikleri ve onun için bizden
yardım istediklerini gördük. Bu manada bir yurtdışı ilişkileri geliştirelim istedik. Đlk
toplantıdan 2-3 ay sonra tekrar bir toplantı yaptık ve platform geliştirdik; Ortadoğu Đş
Geliştirme Platformu. Şuanda sıcak bir ortam olduğundan bu platform bekleme aşamasında…
Ama bu platformun bir altyapısı var. Đlk platform üyesi muhalif Suriyeli işadamları…
Bununla beraber Ortadoğu ve Suriye’ye ilişkin ileriye yönelik, savaşın durulduğu
dönemlerden itibaren kardeşlik hukukuna dayalı aktif bir ticaret hayatı geliştirmeye yönelik
böyle bir platform geliştirdik.
Kuzey Irak ile ilgili bir çalışmamız var. Eğer yetişirse Mart ayında Kuzey Irak’a bir ticaret
heyeti olarak gitmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili dış ilişkiler heyetimiz çalışıyor. Libya ile
ilgili benzer biri düşüncemiz vardı. Ama siyasal durumdan dolayı bunu erteledik. Bir Senegal
projemiz de var.
Yürüttüğünüz bu çalışmalarda diğer meslek kuruluşlarıyla dirsek teması kuruyor
musunuz?
Kimseye bu manada ihtiyaç hissetmiyoruz. Adlarını çok zikretmek istemediğimiz ve
kendimizi eşdeğer ya da karşıt olarak görmediğimiz meslek kuruluşları var. Bunlar dünyanın
sahibi olduklarına inanan ve insanları bir yere getirip, götürmekle ve ticaret heyeti
oluşturmakla bir yere gideceklerini zanneden kuruluşlardır. Eğer kasıt bu ise hiç kimseye
ihtiyacımız olmadığını hissediyoruz. Çünkü bizim de ANESĐAD olarak bir hinterlandımız
var.
ANESĐAD, şuanda vardığı noktada neler gerçekleştirdi? Bundan sonraki hedefleri
nelerdir?
Gaziantep’te Đş Geliştirme Platformunu kuruduğumuzda mini bir fuar gerçekleştirdik.
Özellikle Türkiye’de 50’ye yakın ANESĐAD üyesi işadamının kendi ürettiği ürünlerinin
sergilenmesi için düzenlediğimiz bir fuardı. Üyemiz olan işadamları da fuara iştirak etti.
Orada ne üretip, sattığımız beraber görmüş olduk.

Tabiki Suriye, Mısır, Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinde sular durulacaktır. Bizim o döneme
hazır olmamız gerekiyor. Kardeşliğimiz ve dualaşmamız başka bir şey, ticaretimiz başka bir
şeydir. Onlarda buna inanıyorlar. Ama şuanda içeride bulundukları coğrafi, siyasi ve askeri
şartlar çokta müsait değil. Buna rağmen ciddi bir katılım sağladılar.
ANESĐAD Malatya’da , Gaziantep’te şubesini kurdu. Van’da şuanda şube olmak üzere
Osmaniye ve Adana’da temsilcilik boyutunda şube olmak üzere… Bugün Kayseri’deyiz
özellikle Haziran sonuna kadar 7-8 tane bizim belirlediğimiz ve bazılarının duyarak üye olma
talebinde bulunduğu illerimiz var. Bir de bizim talip olduğumuz illerimiz oldu. Kayseri kız
misali kendisini ağır sattı. Biz de istemeye geldik. Biz Kayseri’yi önemsiyoruz. Kayseri bizim
için Orta Anadolu’nun ve Türkiye’nin parlayan bir yıldızı, sanayi kenti, tüccar bir zihin ve
fikre sahip, Türkiye’nin ciddi bir kazanımı…
Kayseri’de özellikle Đlim Hikmet Vakfı önderliğinde ciddi eğitim, davet ve sosyolojik
çalışmaları var. Dolayısıyla bunun bir uzantısı anlamında bir işadamı birliğinin de burada
olması kadar doğal bir şey olamaz. Biz bu doğallığın geciktiğine inandığımız için kızı
istemeye geldik.
Biz uzun bir mesafe kaydettikten sonra geri dönüp Kayseri’yi konuşamayız. Ya şimdi
konuşursunuz ya da gelecekte dönemezsiniz. Biz bunu önemsiyoruz. Çünkü daha yolun
başındayken fikirlerini ve desteklerini almalıyız.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5873.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Hiçbir kurum ona sahip çıkmadı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisi’nde tedavisi tamamlanan Đranlı
sığınmacıya iki buçuk aydır hiçbir kurum sahip çıkmıyor ve hastanın gereksiz yere Acil
Servis Đzolasyon Odası’nı işgal etmesinden dolayı ise...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisi’nde tedavisi tamamlanan Đranlı
sığınmacıya iki buçuk aydır hiçbir kurum sahip çıkmıyor ve hastanın gereksiz yere Acil
Servis Đzolasyon Odası’nı işgal etmesinden dolayı ise Đzolasyon Odası’na hasta alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Otogarda hasta olarak bulunduktan sonra 112 Acil Ambulansı ile
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis’e getirilen 56 yaşındaki Đranlı Sığınmacı
A.A.’nın, hastanedeki tedavisi 6 Aralık 2013 tarihinde tamamlandı. Fakat tedavisinin
ardından Acil Servis’ten taburcu edilmesi gereken Đranlı sığınmacıya bir türlü sahip çıkan
olmadı ve hasta iki buçuk aydan beri Acil Servis’te yatak işgal etmekte. Hastanın taburcu
edilememesinden dolayı Acil Servisin Đzolasyon Odası’na başka bir hasta alınamıyor.

Hastane yetkililerinin başta Kayseri Valiliği olmak üzere, Đl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal
Politikalar Đl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi, Sığınmacı ve Göçmenlerle
Dayanışma Derneği, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde herhangi bir sonuç
alınamadığı ve bahsi geçen kurumların hiçbirinin bu hastaya sahip çıkmadığı öğrenildi.
Hastane yetkilileri, Acil Servis’te tedavisi tamamlanan Đranlı sığınmacının taburcu olması ve
bu hastadan dolayı Acil Servis’te gereksiz yere oda işgaline son verilmesi için tüm ilgililerden
yardım bekliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5874.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Zirve yarışı devam ediyor
Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren Yolspor, Belsin Gençlikspor'u
3-0 gibi net bir skor ile yenerek takibini sürdürdü. STAT: Argıncık 2 Nolu
SahaHAKEMLER: Rıza Öztürk xxx, O. Surak Hattatioğlu xxx, Murat Kara xxxBELSĐN...
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Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren Yolspor, Belsin Gençlikspor'u
3-0 gibi net bir skor ile yenerek takibini sürdürdü.
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Rıza Öztürk xxx, O. Surak Hattatioğlu xxx, Murat Kara xxx
BELSĐN GENÇLĐKSPOR: O.Muhammet x, Kahraman x, Yaşar x, Hüseyin x, Fatih x,
Gökhan x, Sedat x, O.Faruk x, Özkan x, Muhammet x, Halil x
YOLSPOR: Yakuphan xxx, Efekan xxx, Samet xxx, Yunus xxx, Hamdi xxx, Mikail xxx,
Ahmet xxx, Erman xxx, Eray xxx, Murat xxx, M.Fetih xxx
GOLLER: Dk 56 ve 85 Eray , Dk 70 Fatih (Yolspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5875.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayseri U19 Ligi
Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Talasgücü
Belediyespor, Buğdaylıspor'u 6-1 gibi farklı bir sonuç ile yenerek liderliğini sürdürdü.STAT:
Argıncık 1 Nolu SahaHAKEMLER: Kürşat Küçükaslan xxx, Ali Yurtsevenyer...
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Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Talasgücü
Belediyespor, Buğdaylıspor'u 6-1 gibi farklı bir sonuç ile yenerek liderliğini sürdürdü.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Kürşat Küçükaslan xxx, Ali Yurtsevenyer xxx, Cemal Doğan xxx
TALASGÜCÜ BELEDĐYE: Kamil xxx, Ahmet xxx, Yusuf xxx, Ömer xxx, Samet xxx, Ömer
E xxx, Mahmut xxx, Salih xxx, Koray xxx, Đsmail xxx, ( Dk 47 Erdi xxx), Đlker xxx
BUĞDAYLISPOR: Osman x, A, Rıza x, Burak x, Aygün x, Ali x, Enes x, Yakup x, Kürşat x,
Ferhat x (Dk 57 Enes x), Mehmet x, Burakcan x
GOLLER: Dk 26 ve 75 Đlker , Dk 34, 45 ve 50 Salih , Dk 63 Đsmail ,(Talasgücü Belediye), Dk
82 Enes (Buğdaylıspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5876.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Define Aradıkları Đleri Sürülen 7 Kişi Gözaltına
Alındı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde define aradıkları ileri sürülen 7 kişi jandarma ekipleri
tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bağpınar mahallesinde devriye
gezen jandarma ekiplerinin iki şüpheli otomobili durdurarak...
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde define aradıkları ileri sürülen 7 kişi jandarma ekipleri
tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağpınar mahallesinde devriye gezen jandarma ekiplerinin iki şüpheli
otomobili durdurarak arama yaptığı öğrenildi.
Yapılan aramalarda tarihi eser bulmakta kullanılan arama cihazı bulunurken, A. Ç.,S. F., T. S,
K. A. K, A.S., D.Ş. ve T.P. gözaltına alındı.
Yetkililer, gözaltına alınan 7 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5879.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kaan Savruk: “ligde Kalma Adına Bir Sinyal
Verildi“
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, futbolcuların Akhisar Belediyespor’u
deplasmanda mağlup ederek, ligde kalma adına bir sinyal verdiğini söyledi.
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, futbolcuların Akhisar Belediyespor’u
deplasmanda mağlup ederek, ligde kalma adına bir sinyal verdiğini söyledi.
Teknik direktör Hikmet Karaman'ın, maç öncesinde futbolculara ligde kalma adına bir sinyal
vermeleri gerektiğini söylediğini belirten Savruk, "Futbolcular da aldıkları galibiyet ile bu
sinyali vermiş oldu" dedi.
Savruk, taraftarların da bu sinyali aldığını ifade ederek, "Taraftarların desteği ile mevcut
oyunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki Kardemir Karabükspor maçında da etkili
oyunumuzu devam ettirirsek, yenemeyeceğimiz bir takım yok" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5880.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Belediyeler atık suyu...
Türkiye Đstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilerde tüm belediyelerin atık su anketinin
sonuçlarını yayınladı. Ortaya çıkan verilerde Türkiye genelinde belediyelerin atık su ile ilgili
kanalizasyon şebekesi ve bununla ilişkin hizmetleri hakkında oranlara yer verildi.
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Tüm belediyelere uygulanan 2012 yılı belediye atık su istatistikleri anketi sonuçlarına göre, 2
950 belediyeden 2 300'üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile
toplanan 4,1 milyar m3 atık suyun %45,3'ü denize, %44,6'sı akarsuya, %2,8'i baraja, %1,8'i
göle ve göletlere, %0,9’u araziye ve %4,6'sı diğer alıcı ortamlara boşaltıldı.
Kanalizasyon şebekesinden boşaltılan edilen 4,1 milyar m3 atık suyun 3,3 milyar m3'ü atık su
arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun %38,3'üne gelişmiş, %32,9'una biyolojik,
%28,5'ine fiziksel ve %0,3’üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atık suyun %52,7’si denize,
%39,2’si akarsuya, %1,9’u baraja, %1,1’i göle ve göletlere, %0,3’ü araziye ve %4,8’i diğer
alıcı ortamlara boşaltıldı.Kanalizasyon şebekesi ile belediye nüfusunun %92’sine hizmet
verildi
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2012 yılı itibariyle Türkiye
nüfusu içindeki payı %78, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise %92 olarak tespit edildi.
Atık su arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise Türkiye nüfusu içinde
%58, toplam belediye nüfusu içinde %68 olarak hesaplandı.
Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık
su miktarı 190 litre olarak tespit edildi. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su
miktarı Đstanbul için 224 litre, Ankara için 197 litre, Đzmir için 230 litre olarak hesaplandı.
Haber: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5885.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

"Belediyede birlik, bu sefer büyük birlik"
Kocasinan ilçesinin iddialı BBP'li belediye başkan adayı Đbrahim Özbek 30 mart yerel seçim
çalışmalarını mahalle gezileriyle devam etti. Đlçe halkının hizmet konusunda ikinci sınıf
muamele gördüğünü belirten Özbek, Kocasinan'ın kalkınması için yeni fikirli genç beyinlere
ihtiyacı olduğunu söyledi.
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Kocasinan yıllardır aynı zihniyetle yönetiliyor
Kocasinan ilçesinde, yaşanabilir yaşam alanları kurmak adına projeleriyle 30 mart yerel
seçimlerine iddialı şekilde hazırlanan Büyük Birlik Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Đbrahim Özbek, hafta sonu Cırgalan, Akçatepe, Kızık , Güneşli ve Argıncık mahallelerinde
vatandaşlarla sohbet etti. Đlgi ile karşılanan BBP heyeti mahalle halkının sorunlarını dinledi.
Projelerini anlatan Özbek, yıllardır aynı kişi ve zihniyetle yönetilen Kocasinan ilçesinin yeni
fikirleri olan kişilere emanet edilmesini istedi. Seçmenlerin oy verirken doğru yöneticileri
seçmesi konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten Özbek," Kayseri yıllardır aynı
zihniyetle yönetiliyor. Konuştuğumuz insanlar hep şikayetçi, ama yine aynı kişileri seçiyor.
Şikayet etmeye hakkınız yok. Kimi neden seçtiğinize dikkat etmelisiniz. Hizmet gelmiyor
diye hesap soramayacağınız kişileri seçerseniz kaderinize razı olacaksınız. Ya da oy verirken

seçimlerinize önem vereceksiniz, sizlere istediğiniz hizmeti verebilecek yöneticileri
seçeceksiniz. Mevcut belediye başkanları koltuğa otururken işe aldıkları insanlar emekli oldu.
Onlar hala koltuklarını bırakmadıkları gibi ne hikmetse hizmette vermiyorlar" dedi.
Güneşli mahallesinde vatandaşların sorunlarını dinleyen Đbrahim Özbek, "Kocasinan ilçesinde
sorunlar var biliyoruz. Sorunların giderilmesi ve ilçenin kalkınması için yeni fikirler, yeni
beyinler ve vizyon sahibi genç idarecilere ihtiyacımız vardır. Yandaş politika gütmeden bütün
halkımıza eşit gözle bakacak BBP kadroları kalkınmanın adresi olacaktır. Hizmette Birlik Bu
sefer Büyük Birlik diyoruz " şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5886.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

SON DAKĐKA...
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, "sansür" ve "fişleme" eleştirilerine
neden olan internet yasasıyla ilgili muhalefet partileri ile konuyu görüşüyor. Yaklaşan
seçimlerde parti mensuplarının internet üzerinde ki videolar ile itibarsızlaştırlmaya
çalışılmaması için yasa şu sıralar partililer ile görüşülüyor..
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Đlk olarak MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'la görüşen Elvan, CHP Grupbaşkanvekili
Akif Hamzaçebi'yle bir araya gelecek. Elvan, yasayla ilgili olarak BDP'ye de ziyaret edecek.
Bakan Lütfi Elvan, Çankaya Köşkü'ne gönderilen söz konusu yasayla ilgili değişiklik sinyali
verdi. Günlerdir sonucu merak edilen yasa ile ilgili ulaşılan bilgiler ise şöyle:
Kullanıcı trafik bilgileri ve abone kimlik bilgileri iki yıl saklanacak.
Trafik bilgileri tanımı sınırlandırılacak. Trafik bilgileri URL değil, IP bazında olacak.
Örneğin Google’dan bir siteye girildiği zaman, girilen siteler değil sadece Google’a girildiği
arşivlenecek.
TĐB Başkanı’na 4 saat içinde erişimi durdurma yetkisi için de yeni bir şart getiriliyor.
Buna göre, 24 saat içinde sulh ceza mahkemesinden karar alınması gerekecek.
Köşk'e gönderilen yasada değişiklik nasıl yapılacak? Bunun için iki yol bulunuyor.
Birinci seçenek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veto etmesi durumunda, yasada değişiklik
yapılarak yeniden Köşk'e gönderilebilir. Đkinci seçenek ise yasa yürürlüğe girdikten sonra
istenilen düzenlemeler torba yasanın içerisinde yapılabilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5887.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Palancıoğlu, Talas Müftüsünü Ziyaret Etti
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu Talas Müftüsü Turgut Erhan’ı
makamında ziyaret etti.Talas Müftüsü Turgut Erhan’ı ziyaret eden AK Parti Talas Belediye
Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Talas’ta bulunan camilerin...
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu Talas Müftüsü Turgut Erhan’ı
makamında ziyaret etti. Talas Müftüsü Turgut Erhan’ı ziyaret eden AK Parti Talas Belediye
Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Talas’ta bulunan camilerin eksiklerini tespit ederek bir
dizi yenilik yapacaklarını belirtti.Đlçede bulunan camilere birçok yenilik yapacaklarını
söyleyen Palancıoğlu, "Kısmet olursa bütün camilerimizi elden geçireceğiz. Camilerimizin
abdesthanelerinden lavabolarına kadar elden geçireceğiz. Camilerimiz sıcak sulu, güneş enerji
panelli, hale getireceğiz. Bunların dışında asansörü olan, yürüyen merdivenli, kapalı otoparklı
ve teknolojik imkânlardan faydalanan kuran kurslarımız olaca" dedi.Talas Müftüsü Turgut
Erhan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Palancıoğlu ve beraberindekilere
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5888.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Davud-el Kayseri Tasavvuf Araştırmaları
Uygulama Ve Araştırma Merkezi Açıldı
Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan, Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilerek
üniversiteye bağışlanan Davud-El Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi hizmet binasının açılış töreni yapıldı.Davud-El Kayseri...
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Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan, Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilerek
üniversiteye bağışlanan Davud-El Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi hizmet binasının açılış töreni yapıldı.

Davud-El Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmet binasının
açılış törenine, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Davud-El Kayseri
Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa
Çakmaklıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Törende açılış konuşması yapan Davud-El
Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa
Çakmaklıoğlu, "Davud-El Kayseri'yi Araştırma Merkezinin açılışını yapmaktayız. Burası
özellikle Kayserimiz'de yaşayan, Kayserimiz'le bir irtibatı bulunan tasavvufi şahsiyetlerin
eserlerini konu alan bir araştırma merkezi olacaktır. Henüz kuruluş aşamasında olduğu için
öngörülen faaliyetlerine önümüzdeki süreçte kavuşacaktır" dedi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, “Milletlerin ve toplumların
gelişmesinde hepiniz takdir edersiniz ki en önemli hususlardan birisi sanayileşmek, ileri
teknoloji ürünlere sahip olabilmek, eğitilmiş topluma sahip olmak ve artık günümüzde bilgi
ötesi toplumdan bahsediliyor ama bütün bunların temelinde yatan akıl, bilim ve bunların
teknolojik ürünlere dönüştürülmesidir. Biz sanayileşmeye çalışıyoruz, bilgi üretmeye
çalışıyoruz, eğitim düzeyimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla akla ve bilme önem
vererek sanayi ve teknoloji konusunda batı toplumunu yakalamak ve geçmek durumundayız
ama bu her şeyi halledecek mi? Hayır. Đşte bizim medeniyet algımız sadece bilim ve akıl
değil, birde hikmet kavramını gündeme getirmek lazım" diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’da, “Makarrı Ulema diye bilinen
Kayserimizin gerçekten alimler şehri olan ve manevi önderlerimizin dinamik anlayışıyla bu
şehrin huzuruna kakı sağlayan bir anlayış içerisinde bizde dayanışmayı en güzel örnekleri ile
sürdürmeye devam ediyoruz. Biz üzerimize düşen ne olursa 'varız' diyoruz. Üniversite çünkü
şehrimizin medarı iftiharı. Yaklaşık 60 bin nüfuslu bir potansiyel. Tabi Melikgazi Belediyesi
olarak yada Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri bağlamında elbette şehrimizin alt yapı
hizmetleri ile ilgili ciddi manada bir sorunumuz kalmadı. Bununla birlikte şehrimizin diğer
yönlerini ön plana çıkartmak, gündeme getirmek ve sahiplenme duygusunu sağlamak da
bizim asli görevlerimizden" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5889.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Belsin 19 Mayıs Mahallesi Sakinleri Okul
Đstiyor
Belsin 19 Mayıs Mahallesi sakinleri, 17 bin nüfuslu mahallesi bir okulun yapılmasını
istediklerini ancak yetkililerden olumlu bir cevap alamadıklarını söyledi.Belsin 19 Mayıs
Mahallesi sakinlerinden Zülfi Demir, “Belsin semti kurulduktan sonra...
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Belsin 19 Mayıs Mahallesi sakinleri, 17 bin nüfuslu mahallesi bir okulun yapılmasını
istediklerini ancak yetkililerden olumlu bir cevap alamadıklarını söyledi.
Belsin 19 Mayıs Mahallesi sakinlerinden Zülfi Demir, “Belsin semti kurulduktan sonra 19
Mayıs Mahallesi haricinde diğer mahallelere okul yapıldı. Biz mahallemize okul yapılması
için 2008 yılından beri çaba harcıyoruz. 78 bloktan oluşan ve 17 bin nüfusu bulunan
mahallemize okulun yapılması için gerekli kurum ve kuruluşlarla görüştük ancak olumlu bir
cevap alamadık” diye konuştu.
Demir, okulun yapımı için bir hayırsever de bulduklarını ancak yetkililerden gerekli desteği
bulamadıklarını söyledi.
Mahalle sakinlerinden Ömer Keser ise, yetkili kurumlara defalarca başvuruda bulunduklarını
belirterek, “Gerekirse mahalle halkı olarak sokağı trafiğe kapatacağız. Genç kadınlar sabah
saatlerinde ellerinde çantalarla çocuklarını okula götürüyorlar. Bir çok kaza da oldu. Eğer
okul yapılırsa 17 bin nüfuslu mahalle rahata kavuşacak” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5890.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Sp’nin Belediye Meclis Üyeleri Aday Listeleri
Seçim Kuruluna Teslim Edildi
Saadet Partisi’nin yerel seçimlerde Melikgazi, Kocasinan, Felahiye, Akkışla ve Tomarza Đlçe
Belediye Meclis Üyelerinin listesi Seçim Kurulu’na teslim edildi.Seçim Kurulu’na teslim
edilen listeler şu şekilde:MELĐKGAZĐ:Ahmet Bayraktar, Yusuf...
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Saadet Partisi’nin yerel seçimlerde Melikgazi, Kocasinan, Felahiye, Akkışla ve Tomarza Đlçe
Belediye Meclis Üyelerinin listesi Seçim Kurulu’na teslim edildi.
Seçim Kurulu’na teslim edilen listeler şu şekilde:
MELĐKGAZĐ:
Ahmet Bayraktar, Yusuf Doğan, Ekrem Adıgüzel, Adem Kahveci, Đllas Yıldız, Mehmet Yaşar
Paköz, Hüseyin Küçükköse, Zeki Şırayder, Abdullah Sarıkaya, Adem Dinçaslan, Mustafa
Can, Şahin Namaldı, Yasin Sarıkaya, Yılmaz Moda, Mustafa Köprü, Đbrahim Özdemir,
Mehmet Fidan, Kamil Büyükkaya, Mustafa Demirkaya, Hamdi Bozkurt, Ahmet Torun, Aslan
Özçelik, Sadettin Karabayır, Selim Ulaş, Mustafa Bülbül, Hakan Kaplan, Ali Keklik, Adem
Cingil, Üstün Ağca, Ömer Etyemez
KOCASĐNAN:
Nuri Ürküntaş, Mustafa Saççıoğlu, Ahmet Ulusoy, Mehmet Durmuşçelebi, Ali Kahraman,
Osman Sevgili, Mustafa Uğurlu, Fatımatül Zehra Bıyıklıoğlu, Kayhan Etyemez, Ahmet Fatih
Karaman, Yunıs Çınar, Hilmi Çakır, Halil Özçelik, Abdullah Gündüz, Abdi Tan, Fahri
Yazıcı, Neriman Çuhadar, Yavuz Karabacak, Adem Süküt, Yunus Keklik, Yılmaz Yıldırım,

Alim Polat, Abdurrahman Çetinkaya, Gökhan Ekici, Mustafa dursun, Đzzet Bahacan, Rıdvan
Şahin, Mesut Uğur, Zafer Sarıçam, Erkan Özdemir, Đbrahim Şahin, Mehmet Karaağaç,
Mevlüt Arık
AKKIŞLA:
Mustafa Yılmaz, Salih Göktaş, Osman Güler, Đzzet Arslan, Mehmet Korkusuz, Sadık Özhan,
Ahmet Güngör, Đsmail Koçer
FELAHĐYE: Meral Akdaş, Mehtap Çilsal
TOMARZA: Hacı Atabay, Ömer Faruk Karagöz, Cemal Onat, Yakup Canıbek, Ali Ekiz,
Đsmail Yerli, Mehmet Dağlı, recep Topuz, Đbrahim Ümit, Đsmail Bingöl
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5891.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Tv 1 Rema Medya Center Đle Atağa Geçiyor
Kayseri’nin uydu televizyon kanalı TV 1, kurulduğu ilk günden itibaren yaptığı atılımlarla
dikkat çekiyor. TV1 Televizyonu Ekim ayında yapımı tamamlanacak olan yeni hizmet binası
REMA Medya Center ile Kayseri medyasında atılım yapmaya hazırlanıyor.Kayserili...
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Kayseri’nin uydu televizyon kanalı TV 1, kurulduğu ilk günden itibaren yaptığı atılımlarla
dikkat çekiyor. TV1 Televizyonu Ekim ayında yapımı tamamlanacak olan yeni hizmet binası
REMA Medya Center ile Kayseri medyasında atılım yapmaya hazırlanıyor.
Kayserili işadamı Recep Mamur’un sahibi olduğu TV 1, Melikgazi Đlçesi Necip Fazıl
Bulvarı’nda Mart ayında temeli atılacak olan REMA Medya Center ile kurumsallaşma adına
atılım yapacak. Tv 1, bünyesine katacağı radyo ve gazete ile yeni dönemde izleyicileri ile
buluşmaya hazırlanıyor.
Ayrı konsptlerde oluşturulan stüdyolar ve son teknolojik imkanlar ile donatılan REMA Medya
Center, Ekim ayının sonunda hizmet vermeye başlayacak.
TV 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur, bu güne kadar yaptıkları ilkeli
yayın anlayışına bundan sonrada son teknolojik sistemle donatılan ve daha kurumsal hale
getirilen hizmet binasında da devam edileceğini belirtti. Havur, Ekim ayı sonunda
tamamlanacak olan REMA Medya Center’de TV 1 bünyesine bir radyo ve gazetede katmak
için çalışmalara başladıklarını belirterek,şunları kaydetti: “ Ekim ayında yapımı
tamamlanacak olan REMA Medya Center’de farklı konsptlerde hazırlanan sütodyolar olacak.
Son sistem teknolojik imkanlar ile donatılacak. Dünyanın en ücra köşesine kadar Kayseri’nin
sesini duyurmak için her türlü imkanımızı kullanacağız. REMA Medya Center’in hizmete
girmesi ile birlikte medya gurubumuza bir radyo ve gazete katmak için çalışmalara
başladık”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5892.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kimse Yok Mu Derneği'nden Suriye'ye Yardım
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kimse Yok mu Derneği
tarafından başlatılan 'Sana Đhtiyacım Var' Projesi kapsamında, Kimse Yok mu Derneği
Kayseri Şubesi tarafından Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi gönderildi.AFAD...
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kimse Yok mu Derneği
tarafından başlatılan 'Sana Đhtiyacım Var' Projesi kapsamında, Kimse Yok mu Derneği
Kayseri Şubesi tarafından Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi gönderildi.
AFAD ve Kimse Yok mu Derneği tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Sana Đhtiyacım
Var' Projesi kapsamında, Kayseri'de toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi. kimse Yok mu
Derneği Kayseri Şubesi önünden Suriye'ye gitmek üzere Kilis'e hareket eden TIR'lar hakkında
bilgiler veren Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şube Başkanı Abdurrahman Haskaraman,
"AFAD tarafından başlatılan ve bir çok sivil toplum kuruluşunun desteklediği proje
kapsamında 40 Kimse Yok Mu Şubesi'nden yola çıkan 50 TIR'lık insani yardım, 19 Şubat'ta
Kilis üzerinden Suriyeli mültecilere ve Suriye'de oluşturulan çadır kente ulaşmış olacaktır.
Aynı anda Afyonkarahisar, Erzurum, Kayseri, Sakarya, Konya, Bolu ve Gaziantep
merkezlerinden mağdur Suriyelilere umut olacak 50 TIR insani yardım malzemesi, 19 Şubat
Çarşamba günü, Kilis Valisi Süleyman Tapsız ve Kimse Yok Mu gönüllülerinin katılımı ile
Öncüpınar Sınır Kapısı ve Suriye sınırı arasında oluşturulan tampon bölgedeki çadır kente ve
Suriyeli mültecilere dualarla uğurlanacaktır. 25 ton süt, 300 ton un ve 200 ton kuru gıda, 3 bin
kişilik hijyen paketi, giyim malzemesi, ayakkabı olmak üzere yaklaşık 4 milyon liralık 50 TIR
yardım malzemesi, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak"
ifadelerini kullandı.
Daha sonra, TIR'lar Kilis'e hareket etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5893.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayserili Đş Dünyası Orsifed Çatısı Altında
Buluştu
Kayseri'deki iş dünyasına yön veren iş adamlarının kurduğu 5 dernek bir araya gelerek Orta
Anadolu Sanayici ve Đşadamları Federasyonu'nu (ORSĐFED) kurdu.ORSĐFED Yönetim
Kurulu Başkanı Đbrahim Yılmaz, Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen...
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Kayseri'deki iş dünyasına yön veren iş adamlarının kurduğu 5 dernek bir araya gelerek Orta
Anadolu Sanayici ve Đşadamları Federasyonu'nu (ORSĐFED) kurdu.
ORSĐFED Yönetim Kurulu Başkanı Đbrahim Yılmaz, Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO)
düzenlenen basın toplantısında, Federasyonun kuruluş çalışmalarını ve amaçlarını anlattı.
Yılmaz, ORSĐFED'in, Kayseri Sanayici ve Đşadamları Derneği (KAYSĐAD), Kayseri
Perakendeciler Derneği (PERDER), Kadın Đşbirliğini Geliştirme Derneği (KĐGDER), Develi
Sanayici ve Đşadamları Derneği (DESĐAD) ve Kayseri Genç Girişimciler Derneği'nin
(KGGD) bir araya gelmesiyle ve kurucu dernekler olmasıyla kurulduğunu bildirdi.
ORSĐFED'e kuruluş amaçları, ORSĐFED'in amaçlarına uyumlu olan, mesleki sektörel ya da
ekonomik faaliyetlerle ilgili olan tüm derneklerin üye olabileceğini belirten Yılmaz,
''ORSĐFED, Türk Girişim ve Đş Dünyası Konfederasyonu'na (TÜRKONFED) üye olmuştur.
TÜRKONFED'e üye 21 federasyona üye derneklerin sayısı 150'ye ulaşmıştır. Aralarında
Türkiye'nin ilk 100 ve ilk 500 firması arasında yer alan pek çok kuruluşun da üyesi olduğu bu
dernekler, Türkiye ihracatında ve gayri safi milli hasılada özel sektör olarak ciddi bir
büyüklüğü temsil etmektedirler. 208 milyar iş hacmi bulunan ve 1 milyon kişiye iş veren
böyle bir Konfederasyon bünyesinde olmamız, bizim için büyük avantajlar sağlayacaktır.
Bütün bunların yanında ülkemizin en büyük işveren derneklerinden olan TÜSĐAD da
ORSĐFED'e üye oldu. ORSĐFED'i kuran Kayseri 5 dernek, TÜSĐAD ile Sivas ve Yozgat'tan
bünyemize katacağımız derneklerle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) kapsadığı
illerde faaliyet göstereceğiz ve ORAN Kalkınma Ajansı'nın sivil ayağını oluşturacağız'' dedi.
Nisan ayından itibaren ORSĐFED Yönetim Kurulu'nun bölge ziyaretlerinin başlayacağını
ifade eden Đbrahim Yılmaz, ''Özellikle ORFĐSED Tüzüğü gereğince kurulacak olan Bölgesel
Kalkınma Çalışma Grubu, Sivas ve Yozgat illerindeki girişimcileri tanımak, yatırım ortamını
ve imkanlarını yerinde görmek üzere tüm ilgili ve yetkililerle temasa geçecek ve veriler
toplayacaktır. Bu verilen hem Bölge Kalkınma Kurulu ve ORAN Kalkınma Ajansı hem de
bakanlıklar nezdinde sunumu ve raporlaması yapılarak bölgesel planların yapılmasında
dikkate alınması mümkün olacaktır'' ifadelerini kullandı.
Yılmaz, ORSĐFED'in bölgesel kalkınmayla ilgili yapacağı çalışmaların haricinde, iş
adamlarının sorunlarına çözüm üretecek çalışmalar yapacağını da vurguladı.
ORSĐFED Başkanı Đbrahim Yılmaz, kalkınmanın, toplumların başarısı olduğunu, başarının da
toplumu yönetenlerin, girişimcilerin önünü açmasına bağlı olduğunu ifade ederek, ''Biz de bir
Sivil Toplum Kuruluşu olarak ülke kalkınmasında üzerimize düşeni yapacağız. Kalkınma
politikalarına sahip çıkmak ve katkıda bulunmak istiyoruz. Bizler ve bize destek veren

herkesin düşüncesi, bölgesel kalkınmaya katkı sunmaktır. Hükümetin koyduğu 2023 hedefleri
var. Bu hedefleri kabul etmemek mümkün değil. 2023 hedeflerine ulaşmanın tek yolu,
demokrasi, hukuka saygı ve istikrardan geçiyor. Ekonomide başarı için emek, sermaye ve
verimlilik gerekir. Ancak bunların tek düşmanı, istikrarsızlıktır. Đstikrar olursa, ekonomideki
bu üç unsuru da yerine getirip başarıya ulaşabiliriz'' diye konuştu.
Yıllardır üniversite-sanayi işbirliğinin gündemde olduğunu, ancak şimdiye kadar tam
anlamıyla sağlanamadığını belirten Yılmaz, ''Biz federasyon olarak bu konuda da çalışmalar
yapmak istiyoruz. Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge ve Teknopark'ların bir arada
bulunduğu ve sürekli işbirliği halinde projeler üretmek bizim amaçlarımızdan. Bizim kuruluş
amaçlarımız arasında bu da var'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5894.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayserispor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına
Başladı
Kayserispor, Süper Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı
hazırlıklarına başladı.Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Domingos Paciencia yönetiminde
yapılan antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri...
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Kayserispor, Süper Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı
hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Domingos Paciencia yönetiminde yapılan antrenmanda
futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman sırasında Paciencia
futbolcular ile yakından ilgilendi.
Antrenman sırasında futbolcuların neşeli olması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5895.html
Erişim Tarihi:24.02.2014

Mustafa Özsoy'dan 'ağaç' Tepkisi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyesevler Mahallesi'nde, Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü'nün bulunduğu yeşil alanı ticaret ve konut alanı...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyesevler Mahallesi'nde, Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü'nün bulunduğu yeşil alanı ticaret ve konut alanı olarak satışa çıkarmasına tepki
gösterdi.
MHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Erciyesevler Mahallesi
Kavakyazı mevkiinde bulunan ve içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün
bulunduğu yeşillik alanı Büyükşehir Belediyesi tarafından ticaret ve konut alanı olarak satışa
çıkarılmasını, mahalle sakinleri ile birlikte protesto etti. Burada bir konuşma yapan Özsoy,
yeşillik alanlara dokunulmaması gerektiğini söyledi. Özsoy, "Büyükşehir belediyesi
Erciyesevler Mahallesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu 10 dönümlük
bu yeri yarın 16,7 trilyona ticaret ve konut alanı olarak satışa çıkartmaktadır. Öncelikle
seçimlere kısa bir süre kala bu alanı satışa çıkarmak hangi etik anlayışla izah edilebilir? diye
sormak istiyorum. Gayet güzel ağaçlandırılmış ve yeşile bezenmiş bu alanı ranta çevirerek bu
şehrin nefes almasına mani oluyorsunuz. Sizler yeşile ve ağaca niçin düşmansınız? Bırakın
çocuklar bu yeşil alanda oyunlar oynasın, insanlar nefes alsın" dedi.
Öte yandan, mahalle sakinleri de ellerindeki 'Beton istemiyoruz' pankartları ile Mustafa
Özsoy'a destek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5896.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Đnternet yasasını onayladığını böyle duyurdu
Başkent dün internet yasası konusunda baş döndüren bir trafiğe sahne oldu. Kamuoyunda
tepkilerin çığ gibi büyümesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onay için önünde bekleyen
internet yasası için “sıkıntı var” diyerek endişelerini açıklamasının ardından hükümet, dün
harekete geçti.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5897.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

“Üç Mesele benim Đslâm’ı tecrid safhasında
kavrayışımın ürünüdür.”
Mahmut Hop
www.twitter.com/mahmuthop
19 Şubat 2014, 11:37

Đsmet Özel’in 1978 yılında “Müslümanca Düşünmeye Başlangıç” adıyla hazırladığı ama sonra
ismini değiştirdiği Üç Mesele; teknik, medeniyet ve yabancılaşma üzerine yazdığı
makalelerinden meydana gelmiştir. Đlk basımından beri kitabın okunurluğunun artışı bir yana,
üzerinde yürütülen tartışmalar ve kitaptan hareketle oluşturulan fikriyat için kaynak eser olma
vasfıyla; Đsmet Özel’in belki de en öne çıkmış eseridir. Düşünce dünyamızı her halükarda
tedirgin etme alışkanlığına sahip olan Özel’in, ilk nesir eseri olması yönünden de fikrî
yolculuğunun görece başlangıcından izler taşır. Kitabın girişinde Özel’in de yazdığı gibi
teknoloji, medeniyet ve yabancılaşma konuları, modern dünyanın tezahürüyle ortaya çıkan
hemen her şeyi içine alabilecek bir genişlikte konuşludur. Özel kaba bir tasnifle okuyucuya
medenî bir düzenin gereği olarak mevzubahis olacak teknik ve onunla açığa çıkan
yabancılaşma konusunda bir farkındalık vermek istemektedir.
“Neyim, ne yapıyorum, ne ile yapıyorum”
Bugünün dünyasında, tuzakların, dağılmanın ve yok olmanın eşiğinde yaşarken “neyim, ne
yapıyorum, ne ile yapıyorum” sorularıyla kendine yönelen herkesin yüzleşmesinin icap
edeceği sorunlardır Üç Mesele’nin özü. Kendisi için bir şifâ olduğunu söylediği Đslâm’la ve

Kur’an’a bağlanmak sayesinde kazandığı varoluşsal güvenliğin, aynı zamanda dışsal olarak
özgürleşmesinin de yolunu açtığından bahseder.
“Üç Mesele benim Đslâm’ı tecrid safhasında kavrayışımın ürünüdür.” diye yazan Özel, bu
irtifada Kur’an’ın muhkem âyetlerinin birinci derecede güvenilir kaynak oluşunu vurgularken
kendisine dâir de anlaşılması istenen bir konumlandırma yapmıştır: Đslâm sayesinde bulduğu
güvenliğin ilk adımında Kur’an’ın açık hükümlerini önüne sermiş, yoruma ve teşbihe
mesâfeli durmuştur.
“Bu meselelerin doğru formüle edilmeleri ve varsa bunlara çözüm getirilmesi imtiyazı
sanırım Müslümanlara mahsustur.”
Özel, Đbn Haldun’dan yola çıktığını kaydederek medeniyetin bazı özelliklerini sıralarken
aslında medeniyete neden karşı olduğunun da ipuçlarını vermektedir. “Medeniyet,
sınıflaşmayı ve insanın insanı sömürmesini öngörür ve elbette sınıflaşma ve sömürü
medeniyeti doğurur, medeniyetin insanlara sunduğu toplum yapısı Kur’an’a muhaliftir.
Đnsanların madde karşısında zaaflarının ve maddî gelişmeye mahkûm olmalarının
somutlanmış halidir.”
Batı’daki uygarlığın tezahürü Katolik inancındaki ruh ve beden ayrımı ile varlık ve bilinç
arasındaki başkalıktan ileri gelir Özel için. Bunun bir devamı niteliğindeki diyalektik algı ve
Marksist altyapı-üstyapı ayrımları da bu teolojinin birer uzantısıdırlar. Bu aynı zamanda
yabancılaşma kavramının da neden gayr-i müslim bir düşüncenin yaşam biçimi olacağının da
izahını içerir: Marx’ın tarihi sınıf çatışması olarak okuması ya da Heidegger’ın insanın
dünyaya bırakılmışlığı fikri ve nihâyet postmodern düşüncenin bilinci parçalayıcı tavrı,
yabancılaşmaya da gebe olan bir zihin yapısının kodlarını ifşâ eden düşünüş biçimleridir.
Özel’in 1980’den önce kaleme aldığı makalelerinde ve kitabında yabancılaşma konusunda
kalem oynatması, her şeyden ziyâde onun hâkim durumuyla alâkalıdır. Özel, yabancılaşmayı
Batı uygarlığı içinde tartışır ve gayr-i Müslim bir yaşam tarzının ürünü olarak görür. Onun
yabancılaşmayı Marksist perspektif olarak sanayileşme içinde değerlendirmesi bir yarım
bırakma olarak görülebilir. Örneğin Marx’ın anlayışında, doğrudan teknikle ortaya çıkan
yabancılaşma insanın insan olmasının bir koşulu olarak ele alınırken; tekniği doğanın
istismarı dışında değerlendirmemesi gibi Özel de modern toplumsal hayatın ortaya çıkardığı
yabancılaşmayı tarihsel bir zeminde değil bugünün öznel şartları içinde ele alır.
Medeniyetin ne olduğundan çok, ne olmadığı üstüne giden Özel, onu tümden reddetmenin
rahatlığına da kavuşmuş görünür. Fakat böyle bir yorumda da gözden kaçabilecek olan husus,
Özel’in medeniyet ile kastettiğidir ki bu sorgulanmadığı takdirde medeniyet tartışması
muallakta kalabileceği gibi Đsmet Özel’in söyledikleri de “yine” anlaşılmazlık hanesine dâhil
edilecektir.
“Ben sünnete uygun olarak üç parmağımla yemek yiyeceğim”
Özel’in medeniyet olgusunu Batı düşüncesinin bir uzanımı sayması, şeklen bir yere
yerleşiyorsa da tam anlamıyla bir ağırlık taşımıyor. Batı’nın medeniyet diye andığı uygarlık,
kendisinin de çok güzel bir şekilde yakaladığı gibi bir tahakküm aracıdır: Batı, bugün dahi
medeniyet kavramı yerine demokrasiyi oturtarak, uygar bulmadığı, demokrasi tanrısına
tapınmayan tüm topraklara bomba yağdırmaya devam ediyor. Sosyal darwinizmin bir vetiresi
olarak uygarlaşma ilkel adamın, azgelişmiş toplumların Batılılaşmasından fazla bir anlama
karşılık gelmiyor. Özel de zaten bu sebeple “ben sünnete uygun olarak üç parmağımla yemek
yiyeceğim” demenin dün için fundamentalizm olduğuna işaret ediyor. Öyleyse Đsmet Özel bir
medeniyet karşıtı değil uygarlık karşıtıdır diyerek onun Kur’an ve sünnetin boyadığı
toplumsallık özlemini de karşılayacak bir tasnife gitmek gerekmektedir. Zaten böylece
boyanmadığında ya da boyası kalktığında Özel için toplum değerini yitirmektedir ki sadece
kelime farklılığıyla o bu durumu medeniyetle tanımlamaktadır.
Neticede Özel için “Teknoloji bir azgınlık, medeniyet çürüme ve yabancılaşma düşüncesi bir
gururdan ibarettir.” Bunların tedavisi de kendi şahsî tecrübesinin bir sonucu olarak ona şifâ

verdiğini söylediği Đslâmiyet’tir. Gayr-i Đslâmî bir varoluş algısı ile yaşam tarzının ortaya
çıkardığı bu sıkıntıları aşmanın yegâne yolu da Đslâm ahlâkının savunmasıyla olacaktır. Son
söz olarak; evet, Đsmet Özel “kuvvete karşı ahlâk”ı savunur Üç Mesele’de ve bu yönüyle bile
bugün daha etkin olan sanayi toplumlarının temel sorunlarına, zamanın dışından girdiği bir
tartışmayla yollar gösterir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5898.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Trafiğin çilesi de büyüyor
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 81 911 taşıt içinde otomobil %63,8 ile ilk sırada
yer aldı. Bunu sırasıyla %12 ile kamyonet, %9,4 ile motosiklet, %8,6 ile traktör takip etti.
Taşıtların %6,2’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

19 Şubat 2014 Çarşamba 11:32

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 17 939 447 oldu
Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 939 447 adet taşıtın %51,8’ini otomobil,
%16,3’ünü kamyonet, %15,2’sini motosiklet, %8,7’sini traktör, %4,2’sini kamyon, %2,4’ünü
minibüs, %1,2’sini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Aralık ayında 81 911 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %13,8 azaldı
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayına göre %13,8 azaldı. Bu azalış
otomobilde %13,7, minibüste %7,8, otobüste %27,3, kamyonette %14,3, kamyonda %11,5,
motosiklette %32,3 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda %52,3, traktörde ise %19,3 artış
oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13,5 arttı
Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %13,5 artış
gerçekleşti. Bu artış otomobilde %23, minibüste %43,3, kamyonda %26,2, özel amaçlı
taşıtlarda %14,5, traktörde %44,4 oldu. Otobüste %39,7, kamyonette %21,4, motosiklette
%0,7 azalış oldu.
Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak - Aralık döneminde 906 034 adet arttı
Ocak-Aralık döneminde 1 131 390 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 225 356 adet taşıtın ise
trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 906 034 adet arttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5899.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

ĐŞKUR ĐŞ ĐLANLARI
Đşkur Đş Đlanları ile her iş arayan her pozisyonda ki kişilere istihdam sağlıyor. LesCard ve
Kayseri Gündem Gazetesi ortaklığı ile işe ve işçiye açık adres sunuyoruz.
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Đşkur Đş Đlanları, Kayseri Gündem Gazetesi ile tüm Kayseri’de ve LesCARD ile tüm
Türkiye’de iş arayanların hizmetinde. Đşverenlerin istihdam ihtiyacına en büyük desteği veren
ĐŞKUR, günde 1500 civarında yeni iş ilanı ile işsizlerin de iş bulmalarına çok büyük katkı
sağlıyor. Đşkur hizmetlerinden yararlanmanın ilk adımı ĐŞKUR sistemine kayıt olmaktan
geçiyor. Hem işveren hem de Đş Arayan olmak üzere iki faklı üyelik tipi hizmeti
verilmektedir. Birincisi Đşverenler, iş ve eleman ilanı yayınlayabilmek için işveren üyesi
olmalıdırlar ve ikincisi ise açık iş pozisyonlarına başvurmak için ise iş arayan olarak ĐŞKUR
sistemine kayıt yaptırılması gerekmektedir.
Đşverenlerin eleman talepleri öncelikle ĐŞKUR’un kendi sistemine kayıtlı kişilerden pozisyona
uygun özellikte olanlara SMS ile bilgilendirme yapıyor.
Gazeteniz Kayseri Gündem olarak, Kayseri’nin Đşsizlikle Mücadelesinde çözümün bir parçası
olma amacıyla, Đşkur Kayseri Açık Đş Đlanlarını yayınlamaktadır. Türkiye’nin diğer bölgeleri
için ĐŞKUR açık iş Đlanlarına LesCARD sistemi üzerinden de ulaşabilirsiniz.
• Adana Đşkur Açık Đş Đlanları
• Çankırı Đşkur Açık Đş Đlanları
• Adıyaman Đşkur Açık Đş Đlanları
• Çorum Đşkur Açık Đş Đlanları
• Afyonkarahisar Đşkur Açık Đş
• Denizli Đşkur Açık Đş Đlanları
Đlanları
• Diyarbakır Đşkur Açık Đş Đlanları
• Ağrı Đşkur Açık Đş Đlanları
• Düzce Đşkur Açık Đş Đlanları
• Aksaray Đşkur Açık Đş Đlanları
• Edirne Đşkur Açık Đş Đlanları
• Amasya Đşkur Açık Đş Đlanları
• Elazığ Đşkur Açık Đş Đlanları
• Ankara Đşkur Açık Đş Đlanları
• Erzincan Đşkur Açık Đş Đlanları
• Antalya Đşkur Açık Đş Đlanları
• Erzurum Đşkur Açık Đş Đlanları
• Ardahan Đşkur Açık Đş Đlanları
• Eskişehir Đşkur Açık Đş Đlanları
• Artvin Đşkur Açık Đş Đlanları
• Gaziantep Đşkur Açık Đş Đlanları
• Aydın Đşkur Açık Đş Đlanları
• Giresun Đşkur Açık Đş Đlanları
• Balıkesir Đşkur Açık Đş Đlanları
• Gümüşhane Đşkur Açık Đş Đlanları
• Bartın Đşkur Açık Đş Đlanları
• Hakkari Đşkur Açık Đş Đlanları
• Batman Đşkur Açık Đş Đlanları
• Hatay Đşkur Açık Đş Đlanları
• Bayburt Đşkur Açık Đş Đlanları
• Iğdır Đşkur Açık Đş Đlanları
• Bilecik Đşkur Açık Đş Đlanları
• Isparta Đşkur Açık Đş Đlanları
• Bingöl Đşkur Açık Đş Đlanları
• Đstanbul Đşkur Açık Đş Đlanları
• Bitlis Đşkur Açık Đş Đlanları
• Đzmir Đşkur Açık Đş Đlanları
• Bolu Đşkur Açık Đş Đlanları
• Kahramanmaraş Đşkur Açık Đş
• Burdur Đşkur Açık Đş Đlanları
Đlanları
• Bursa Đşkur Açık Đş Đlanları
• Karabük Đşkur Açık Đş Đlanları
• Çanakkale Đşkur Açık Đş Đlanları
• Karaman Đşkur Açık Đş Đlanları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kars Đşkur Açık Đş Đlanları
Kastamonu Đşkur Açık Đş Đlanları
Kayseri Đşkur Açık Đş Đlanları
Kırıkkale Đşkur Açık Đş Đlanları
Kırklareli Đşkur Açık Đş Đlanları
Kırşehir Đşkur Açık Đş Đlanları
Kilis Đşkur Açık Đş Đlanları
Kocaeli Đşkur Açık Đş Đlanları
Konya Đşkur Açık Đş Đlanları
Kütahya Đşkur Açık Đş Đlanları
Malatya Đşkur Açık Đş Đlanları
Manisa Đşkur Açık Đş Đlanları
Mardin Đşkur Açık Đş Đlanları
Mersin Đşkur Açık Đş Đlanları
Muğla Đşkur Açık Đş Đlanları
Muş Đşkur Açık Đş Đlanları
Nevşehir Đşkur Açık Đş Đlanları
Niğde Đşkur Açık Đş Đlanları
Ordu Đşkur Açık Đş Đlanları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osmaniye Đşkur Açık Đş Đlanları
Rize Đşkur Açık Đş Đlanları
Sakarya Đşkur Açık Đş Đlanları
Samsun Đşkur Açık Đş Đlanları
Siirt Đşkur Açık Đş Đlanları
Sinop Đşkur Açık Đş Đlanları
Sivas Đşkur Açık Đş Đlanları
Şanlıurfa Đşkur Açık Đş Đlanları
Şırnak Đşkur Açık Đş Đlanları
Tekirdağ Đşkur Açık Đş Đlanları
Tokat Đşkur Açık Đş Đlanları
Trabzon Đşkur Açık Đş Đlanları
Tunceli Đşkur Açık Đş Đlanları
Uşak Đşkur Açık Đş Đlanları
Van Đşkur Açık Đş Đlanları
Yalova Đşkur Açık Đş Đlanları
Yozgat Đşkur Açık Đş Đlanları
Zonguldak Đşkur Açık Đş Đlanları

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5900.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

KAYSERĐ'DE KĐ O KAZA BĐZE DERS OLDU
Yolcu otobüslerinde de emniyet kemeri zorunlu hale geldi Geçtiğimiz aylarda meydana gelen
kazalarda Kayseri'de 21, Sivas'ta 9 kişinin yaşamını yitirmesi, yolculuklarda emniyet
kemerinin önemini yeniden gündeme getirdi.
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Otobüs kazalarında 30 vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine şehirlerarası otobüslerde
emniyet kemeri kullanımı zorunluluğunun yeni yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile
zorunlu hale getirildi. Verilen kararın yolcuların can güvenliği açısından önemli olduğunu
ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın,
“Basit bulup, önemsemediğimiz önlemler aslında hayat kurtarıyor. Kaza yapan otobüslerde
hayatını kaybeden vatandaşlarımız emniyet kemeri kullansalardı belki yüzde 70’i hayatta
olabilirdi” dedi.
Emniyet kemerinin kaza halinde hayat kurtarmak için geliştirilmiş önemli bir araç olduğunu
hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın,
sürücülerin emniyet kemeri ikaz sistemi susturmak için aparat takmak yerine, emniyet
kemerlerini takmaları gerektiğini belirtti. Yeni yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde

yapılan değişiklikle; ‘Otomobillerin, arazi taşıtlarının, kamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2
ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında "Emniyet kemerinin bulundurulması
ve kullanılması zorunludur. Yalnız araç dururken kullanılan koltuklar ile ayakta da yolcu
taşıyan M2 ve M3 kategorisi Sınıf A ve Sınıf 1 otobüslerde, koltuklarda, emniyet kemeri
bulundurulması zorunlu değildir. Ayrıca yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı
yapan M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüsler (umum servis araçları hariç) ile dolmuş
otomobillerindeki yolcuların da emniyet kemeri kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.’
kararı alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile yeni düzenlemeler
kapsamında şehir yaşamında saygı göstergesi kabul edilen sağa ve sola dönüşlerde, kurallara
uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını
vermemek artık 20 ceza puanına tabi olacak.
Öte yandan, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile
kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve
kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda
araç sürmelerine müsaade edilmeyecek. Ayrıca geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri
birinci defasında altı ay, ikinci defasında iki yıl, üç veya üçten fazlasında ise her seferinde
beşer yıl süreyle geri alınacak.
Tespiti için teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle hakkında işlem yapılan
sürücülere 2 bin 78 Türk Lirası para cezası kesilerek, araç kullanmaktan men edilecek
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5901.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Arsa Satışından 19 Milyon Lira
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kocasinan Kavakyazısı Mahallesi 2. mıntıka 2888
ada, 4 parseldeki 10 bin 734 metrekare yüz ölçümlü ticaret+konut alanı arsası yapılan ihale
sonucu 19 milyon liraya satıldı.Encümen Salonu'nda 3 firmanın...
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Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kocasinan Kavakyazısı Mahallesi 2. mıntıka 2888
ada, 4 parseldeki 10 bin 734 metrekare yüz ölçümlü ticaret+konut alanı arsası yapılan ihale
sonucu 19 milyon liraya satıldı.
Encümen Salonu'nda 3 firmanın katılımıyla gerçekleşen 16 milyon 745 bin lira muhammen
bedelli ihaleyi 19 milyon liralık teklifi ile Đpek Mobilya A.Ş kazandı. Đhaleye giren diğer iki
firmadan MBM Enerji Đnş. A.Ş 18 milyon lira, Kardelen Ortak Girişim Grubu ise 17 milyon
701 bin lira teklif verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5902.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Büyükşehir Belediyesi'nden Kavakyazısı
Mahallesi Đmar Planı Açıklaması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kavakyazısı Mahallesi'ndeki arazinin yeşil alan olarak
planlanmadığını bildirdi.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu
şekilde:"Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün düzenlenen ihale...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kavakyazısı Mahallesi'ndeki arazinin yeşil alan olarak
planlanmadığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün düzenlenen ihale ile satışa çıkartılan Kocasinan
Kavakyazısı Mahallesi 2. mıntıka 2888 ada, 4 parseldeki 10 bin 734 m² yüzölçümlü
ticaret+konut alanı arsası ile ilgili olarak iki gündür yapılan basın açıklamaları gerçekleri
yansıtmamaktadır. Đmar planında hiçbir zaman yeşil alan olarak planlanmamış bu arsa
üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışmak ve birilerine peşkeş çekildiğini iddia etmek, en
basit tabiriyle seçim öncesi siyasi ihtirasa mağlup düşmekle açıklanabilir.
Söz konusu taşınmaz 1985 yılından itibaren yapılan planlamalarda resmi kurum alanı olarak
planlanmışken Özelleştirme Đdaresi'ne geçtikten sonra bu kurum tarafından yapılan plan
tadilatı ile konut+ticaret alanı arsasına dönüştürülmüştür. Söz konusu taşınmaz 2013 yılı
Aralık ayında yapılan trampa ile de Büyükşehir Belediyes'ine geçmiştir. Büyükşehir
Belediyesi burada herhangi bir imar plan değişikliği yapmamıştır. Yani Büyükşehir
Belediyesi'nin yeşil alan olan bir arsayı konut ve ticaret alanına çevirerek satışa çıkarması gibi
bir durum asla söz konusu değildir. Zaten bu arsa geçmişte de hiçbir zaman yeşil alan olarak
planlanmamıştır.
Gerçekler böyleyken bilerek ya da bilmeyerek burada yeşil alan katli yapıldığı iddiasında
bulunmak ve de arsanın adrese teslim ihale ile 'birilerine peşkeş çekildiğini' söylemek
siyaseten rant sağlama kaygısından başka birşey değildir.
Sözkonusu taşınmazın satışının resmi ilan yoluyla duyurulmasını yeterli görmeyen
Büyükşehir Belediyesi ayrıca basın bültenleri ile arsanın satışını duyurarak basın kuruluşları
aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmiştir. Bugün de basın kuruluşları önünde 3 isteklinin
katılımıyla açık ve şeffaf şekilde yapılan ve aynı zamanda internetten de canlı yayınlanan
ihale için 'adrese teslim ihale ile peşkeş çekildiğini' iddia etmek insafla izah edilemez.
Seçimler arifesinde yapılan bu maksatlı sataşma vatandaşımızın sağduyu terazisinde değer
bulmayacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5903.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Büyükkılıç, Đldem'de Vatandaşlarla Bir Araya
Geldi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, seçim gezileri kapsamında Đldem bölgesinde
bulunan mahalle sakinleri ve esnafları ziyaret etti.Đldem pazar yerinden başlayan geziye AK
Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Gençlik Kolları...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, seçim gezileri kapsamında Đldem bölgesinde
bulunan mahalle sakinleri ve esnafları ziyaret etti.
Đldem pazar yerinden başlayan geziye AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Gençlik
Kolları Başkanı Ömer Demir ve parti teşkilatı üyeleri de eşlik etti. Vatandaşların yoğun sevgi
gösterileri arasında gerçekleşen ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç, uğradığı her mekanda
büyüklere tatlı ikramında bulunurken çocuklara ise satranç kitabı ve oyuncaktan oluşan çeşitli
hediyeler verdi.
Melikgazi ilçe sınırlarında bulunan Đldem’in en çok gelişim gösteren mahallelerden birisi
olduğunu vurgulayan, raylı sistemin de devreye girmesiyle bölgenin cazibe merkezi haline
geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazimiz'de bulunan her mahallemizde olduğu
gibi Đldem bölgemizde de yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Nüfus itibarıyla her
geçen gün kalabalıklaşan bölgemizde yaşam standartlarının daha da yükseltilmesi adına çeşitli
projeler geliştiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak hiç kimseye ayrımcılık yapmadan,
yaratılmışların en şereflisi insandır anlayışı doğrultusunda hizmet ediyoruz. Güler yüzlü
ekibimizle birlikte gece-gündüz demeden ve zaman mefhumu gözetmeden şehrimizin gelişimi
noktasında yoğun gayret gösteriyor, her geçen gün gelişen ve güzelleşen Melikgazimiz'de
bulunan tüm mahalleleri ‘Melikgazi Hizmet Standardı’ ile buluşturuyoruz. Sürekli gelişme
gösteren Đldem bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın da bu hizmet standardından daha çok
yararlanabilmesi sağlamak adına daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de projeler
geliştirerek, sosyal donatılarımızın sayısını artıracağız” dedi.
Gezisi sırasında bir pide fırınına uğrayan ve ocak başına geçen Başkan Büyükkılıç, fırında
pişirdiği pideleri burada bulunun vatandaşlara ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5904.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayseri Erciyes Taraftarlar
Erciyesspor'a Tepki

Derneği'nden

Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, ''Ligde zor günler geçiren
Erciyesspor, çok önemli maçlar arefesinde maalesef taraftarıyla arasına mesafe koyarak
büyük bir hata yapmaktadır. Oysa bugün en çok ihtiyacımız olan şey,...
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, ''Ligde zor günler geçiren
Erciyesspor, çok önemli maçlar arefesinde maalesef taraftarıyla arasına mesafe koyarak
büyük bir hata yapmaktadır. Oysa bugün en çok ihtiyacımız olan şey, camianın
kenetlenmesidir'' dedi.
Havur yaptığı açıklamada, ''2 hafta önce zor günler geçirip kulübümüze de sıkıntı olmak
istemediğimiz için en alt düzeyde tuttuğumuz faaliyetlerimize üyelerimizin şahsi gayretleriyle
devam etmeye çalışırken çeşitli kaynaklardan bize ulaşan haberler hevesimizi tamamen
kırmıştır. Üstelik bu haberler sadece hevesimizi kırmakla kalmayıp aynı zamanda çok da onur
kırıcı boyutlardadır. Biz kulübümüze yük getirmeden çeşitli ürünlerin tamamını sponsor
bularak yaptırdık. Dernek malzemelerimizin de tamamını sponsorlarımız almıştır. 4 sezondur
kulübümüze bir kuruş ceza yazdırmadık. Bu sezon taraftarı yüzünden 1 kuruş ceza yemeyen
tek kulüp Erciyesspor'dur. Sıfırdan meydana getirdiğimiz Erciyesspor taraftar grubu bugün
maalesef dağılma noktasına gelmiştir. Çünkü grup üyelerimiz kulübümüzden gerekli ilgi ve
desteği görmemektedirler. Kolej havasında bir ortamda yetiştirdiğimiz taraftarlarımızı
kaybetmek üzereyiz. Geçtiğimiz yıl 1500 kişiye kadar çıkan grubumuzun sayısı hızla
düşmektedir. Bizim konumumuzda olan diğer kulüpler taraftarını stada çekmeye çalışırken
kulübümüzün böyle davranmasındaki sebebi biz anlayabilmiş değiliz. Lütfen yaptığımız bir
hata, bir yanlışlık varsa bunu kamuoyuyla paylaşsınlar. Sezonun ilk yarısında derneğimize 3
maç için 100'er adet bilet gönderilmiş ve taraftarlarımıza dağıtılmıştır. Kulüp maçlarda toplam
kaç bilet satmaktadır ki biz bu biletleri satalım? Bizim tek isteğimiz Kayserisporun uyguladığı
bilet sistemini ve camiayla birleşmesini kulübümüzün de uygulaması olmuştur ve bunun
karşılığında da tepki gördük. Bu beraberlik ilk meyvesini Kayserispor- Gençlerbirliği maçında
vermiştir. Maç sonucuna taraftar tesir etmiştir'' ifadelerine yer verdi.
Açıklamasında, ''Hikmet Karaman hocamız kulübümüze ilk geldiği zaman da tanışmak ve
hayırlı olsun dileğinde bulunmak amaçlı ziyaret teklifimize henüz cevap vermemiştir ve
ayrıca kendisinin görüşmek istemediği bilgisi bize iletilmiştir. Hocamızın kulağına acaba
birileri ne fısıldadı?'' diyen Havur, ''Bu zor günlerde yapılması gerekenleri bir kenara iterek
bir takım onur kırıcı sözlere meydan vermek yerine nasıl birlik oluruz düşüncesinin hakim
olmasını çok arzu ederdik. Biz bütün bu olanları yine sineye çekip takımımızın kurtulması
için fert olarak üyelerimizle elimizden geleni gücümüz ölçüsünde yapmaya devam edeceğiz.
Tüm taraftarlarmızı cumartesi günü oynanacak olan Karabükspor maçına davet ediyoruz. Bu
sadece Erciyesspor'un meselesi değildir. Bu Kayseri'nin meselesidir. Gün birlik ve beraberlik
günüdür. Kayserililerin her iki takımımızın maçlarında bulunmaları şehrimiz açısından çok
önemlidir. Kurtuluş mücadelesinde Erciyesspor ve Kayserispor'a başarılar diliyoruz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5905.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Mutlu Aile Đçin Đşbirliği
Kayseri Đl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü arasında, 'Mutlu Aile'
konusunda ortak çalışma yapmak için protokol imzalandı.Đl Müftülüğünde düzenlenen
törende, Mutlu Aile için iş birliği protokolünü, Müftü...
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Kayseri Đl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü arasında, 'Mutlu Aile'
konusunda ortak çalışma yapmak için protokol imzalandı.
Đl Müftülüğünde düzenlenen törende, Mutlu Aile için iş birliği protokolünü, Müftü Ali
Maraşlıgil ile Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin Akyüz imzaladı. Protokol imza
töreninde konuşan Müftü Ali Maraşlıgil, ''Đl Müftülüğümüz ile Aile ve Sosyal Politikalar Đl
Müdürlüğü arasında protokol imzalamak üzere burada bulunmaktayız. Esasen, Diyanet Đşleri
Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında bir protokol anlaşması mevcuttur.
Biz bu protokolü, bir takım yerel sorunları öne almak kaydıyla ilimize taşımış durumdayız.
Đslam hukukunda da aile önemli bir müessesedir. Beylerin, hanımların ve çocukların
birbirlerine karşı hak ve hukukları, birbirlerine karşı kesin çizgilerle belirtilmiştir. Bu
müessesenin devamı, Đslam dininde esastır. Boyanmak, boşamak, aileleri dağıtmak Allah'ın
buiğuz ettiği bir mesele olarak hadislerle bizlere intikal etmiştir. Bu sebeple kutsal müessese
olan ailelerimiz, bu sıcak yuvalarımız, toplumumuzun en önemli yapı taşıdır. Aileler ne kadar
sağlam ve dinamik olursa, toplumumuza da aynı şekilde yansıyacaktır diye ümit ediyoruz''
dedi.
Son zamanlarda eskiye nispetle köklü ailelerin sayısının her geçen gün azaldığını, ufak tefek
tartışmaların mahkemelerde son bulduğunu ve aileler arasında boşanma oranlarının had
safhaya ulaştığını ifade eden Maraşlıgil, ''Kayseri'de boşanma rakamlarının çok fazla olması,
bizleri son derece üzmektedir. Bu vesileyle üzerimize düşen maddi ve manevi sorumluluğu
atabilmek için, bir takım problemlere neşter atabilmek için, bir takım konularda
Müftülüğümüz ve Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğümüz ile yaptığımız çalışmaları,
mutlu yarınlarımızı garanti etmek noktasında bir takım çalışmalar düzenlemiş bulunmaktayız''
ifadelerini kullandı.
2006 yılından beri Aile Đrşad ve Rehberlik Merkezi'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü, 5 bayan, 5
de erkek görevlinin hizmet verdiğini de kaydeden Müftü Ali Maraşlıgil, ''Aile problemlerinin
olduğu her yerde bizim bu ekibimizin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan başka,
Müftülüğümüzde Evlilik Öncesi Din Eğitimi de verilmektedir. Bu hizmetlerimiz harıl harıl
devam ediyor. Hunat Medresesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin bize tahsis ettiği 3 bölümde de
1 erkek, 1 bayan din görevlimiz hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız, her gün bizzat bu
merkezlerimize gelerek problemlerini anlatabilirler, buradan hizmet alabilirler'' diye konuştu.
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin Akyüz de, Bakanlığın isminin daha önce
Sosyal Hizmetler olduğunu, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak
değiştiğini belirterek, ''Bu alsında toplumda aileye önem verilmesinin bir ifadesidir. Bizim
sevgi evleri, yetiştirme yurdu, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri, adına ne derseniz deyin,

çocuklarımızı himaye ettiğimiz yerler var. Bu yerlere gelen çocukların sayısında büyük bir
artış var. Aslında bu ailedeki problemlerin bir ifadesinden başka bir şey değil. Kayseri'de el
birliğiyle hizmet ettiğimiz kurumların başında Müftülük geliyor. Bu çocuklar, toplumda en
çok esirgenen, korunan ve üzerlerine titrenen kesimdir. Biz devlet olarak bu çocukların iaşe
ve ibatelerini sağlıyoruz. Diğer fiziki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz.
Ancak insanların sadece maddi ihtiyaçları yok. Đnsanların kalbine ve gönlüne hitap eden
manevi konulara da ihtiyaç var. Bu protokolü imzalamamızdaki esas amaç, insanların maddi
ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak, en iyi şekilde ayakta duracakları, geleceklerine güvenle
bakacakları, Kayseri'de mutlu ve huzurlu insanların artmasına katkı sağlamaktır'' dedi.
Konuşmaların ardından Müftü Ali Maraşlıgil ile Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü
Şerafettin Akyüz, hazırlanan protokolü imzaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5906.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Yeşilay Kayseri
Göreve Başladı

Şubesi'nin Yeni Yönetimi

Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıyı
Kozaklı bölgesinde gerçekleştirdi.Başkanlığa Mehmet Adıgüzel’in seçildiği Yeşilay Kayseri
Şubesi’nde üyelerle yapılan ilk toplantıda faaliyet...
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Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıyı
Kozaklı bölgesinde gerçekleştirdi.
Başkanlığa Mehmet Adıgüzel’in seçildiği Yeşilay Kayseri Şubesi’nde üyelerle yapılan ilk
toplantıda faaliyet planları ile ilgili görüşmede bulunuldu. Sigara ve alkolle mücadelenin
yanında toplum ahlakının da önemine değinen üyeler okullarda yapacakları faaliyetlerle ilgili
konuları da istişare edildi.
Yeşilay Kayseri Şubesi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Mehmet Adıgüzel (Başkan)
Mehmet Osmanbaşoğlu (Başkan Yardımcısı)
Ayhan Aydın (Sekreter)
Bahri Đdiz (Asil üye)
Şenay Kiraz (Asil üye)
Osman Özenç
Said Tanır
Hacı Yakışıklı
Đmdat Yıldırım
Nevzat Tereci
DENETĐM KURULU ÜYELERĐ

Ahmet Aslantaş
Mehmet Gürbüz
Ahmet Yıldırım
Sami Kılıçlı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5907.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

"avusturya'da Kayseri Đyi Tanınır"
Đki günlük program için Kayseri'ye gelen Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer,
Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkanvekili Serdar Altuntuğ ile bir süre görüştü.
Büyükelçi Wölfer Avusturya'da siyaset ve ticaretle uğraşanların...
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Đki günlük program için Kayseri'ye gelen Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer,
Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkanvekili Serdar Altuntuğ ile bir süre görüştü.
Büyükelçi Wölfer Avusturya'da siyaset ve ticaretle uğraşanların Kayseri'yi çok iyi tanıdığını
söyledi.
Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde Başkanvekili
Serdar Altuntuğ ve Genel Sekreter Mustafa Yalçın tarafından karşılandı. Ziyarette
Avusturya'nın Kayseri Fahri Konsolosu Mehmet Eğlenceoğlu da hazır bulundu. Konuklarına
Kayseri hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Serdar Altuntuğ, Avusturya
heyetini Kayseri'de görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
Đki yıldır Türkiye'de görevli olduğunu belirten ve Kayseri'ye gelmekte geç kaldığını dile
getiren Avusturya Büyükelçisi Wölfer ise "Kayseri Avusturya için önemli bir şehir.
Cumhurbaşkanımız da 2008 de gelmişti. Avusturya'da siyasetle veya ticaretle uğraşan kişiler
Kayseri'yi tanıyorlar" diye konuştu.
Ziyarette Büyükelçi Wölfer ile Başkanvekili Altuntuğ işbirliği alanları konusunda görüş
alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5908.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Palancıoğlu Şehir Merkezindeki ĐmkÂnları
Çevre Mahalle Ve Köylere Taşıyacak
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu seçim çalışmaları kapsamında
Kepez ve Kuruköprü mahallerini ziyaret etti. Bölgenin sıkıntılarını bildiklerini ifade eden
Palancıoğlu şehir merkezinde bulunan imkânları bu bölgelere...
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu seçim çalışmaları kapsamında
Kepez ve Kuruköprü mahallerini ziyaret etti. Bölgenin sıkıntılarını bildiklerini ifade eden
Palancıoğlu şehir merkezinde bulunan imkânları bu bölgelere de taşımak için çalışacaklarını
söyledi.Yaklaşan yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Talas
Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kepez ve
Kuruköprü mahallelerini ziyaret etti. Coşkulu bir kalabalık tarafından yoğun bir ilgiyle
karşılanan Palancıoğlu, bölge halkıyla projelerini paylaştı.Birlik ve beraberlik içinde bütün
sıkıntıların üstesinden gelinebileceğini belirten Palancıoğlu,’’ Birlikte el ele çalışarak bu
bölgelerin gerçek potansiyelini ortaya çıkarıp, imkânların tam anlamıyla kullanılmasını
sağlayacağız’’ dedi.Bölgede tarım ve hayvancılık alanlarında daha önce diğer illerde
uygulanan sistemleri bu bölgede de hayata geçireceklerini belirten Palancıoğlu, ‘’
Belediyecilik alanına gelecek olursak bu bölgede bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Elektrik
ve mesken sorunları var. Ekmek fırını isteği var. Size şunun sözünü verebilirim, doğru,
düzgün ve nitelikli bir ekiple gece gündüz çalışan bir belediye başkanı sözü verebilirim.
Buradaki sıkıntılar bizim sıkıntımız. Bizim yapacağımız ilk iş şehir merkezin de hangi
imkanlar varsa Kepez’e, Başakpınar’a, Kuruköprüy’e , Cebir’eve bütün bu bölgeye bu
imkanları getireceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz. Göreceksiniz önümüzdeki beş yıl
içerisinde buraların çehresi değişecek’’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5910.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer Kayseri’de
Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer ve yanındaki heyet Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü
ziyaret etti.Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Avusturya ve Türkiye
arasındaki ilişkiler çok köklü bir geçmişe dayanıyor” diyerek,...
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Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer ve yanındaki heyet Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü
ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler
çok köklü bir geçmişe dayanıyor” diyerek, kış turizmi konusunda Avusturya’nın Avrupa’nın
önde gelen ülkeleri arasında olduğunu bildirdi.
Vali Düzgün, “Avusturya Cumhurbaşkanı’nın Kayseri’yi ziyaretleri iki ülke arasındaki
ilişkilerin önem kazanmasında önemli rol oynadı. Beraber göreceğimiz gibi Erciyes’te
kurulan tesislerde Avusturya’nın büyük katkısı ve bilgi birikimi oldu” diye konuştu.
Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer, Türkiye’de 2 yıldır görev yaptığını Kayseri’ye geç
kalmış bir ziyarette bulunduğunu belirterek, “Kayseri’ye çok yaklaşmama rağmen Uçhisar ve
Göreme’yi geçemedim. Geç kalınmış bir ziyaret ama yalnız gelmedim. Ticaret Ateşemiz,
Kültür Đşleri Sorumlumuz ve Göçlerle ilgili sorumlularımız ile Kayseri’ye geldim” diye
konuştu.
Büyükelçi Dr. Klaus Wölfer, Kayseri’de ilk aşamada ticari konularda görüşmelerde
bulunacaklarını belirterek, “Siyasi konularda da görüşmelerim olacak. Ben göreve atandıktan
sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e güven mektubunu sunduğum zaman bana, “Sevgili
dostuma söyle, ziyaretinde bana hediye ettiği kayak takımlarını oğlum Erciyes Dağı’nda
kullanıyor” mesajını Avusturya Cumhurbaşkanı’na iletmemi istemişti” ifadesinde bulundu.
Büyükelçi Dr. Klaus Wölfer, Türkiye ile işçi göçü anlaşmasının 50 yıl önce imzalandığını
belirterek, “Bu 50. yıl anısına Ankara başta olmak üzere çeşitli illerde sempozyumlar
düzenlenecek. Kayseri’de de Erciyes Üniversitesi işbirliği ile mimarların buluşacağı bir
program düzenlenecek. Bir çok Avusturyalı Mimar Kayseri’deki mimarlarla buluşacak” dedi.
Ziyaret sonunda Kayseri Valisi Orhan Düzgün tarafından Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus
Wölfer’e tarihi saat kulesinin maketi hediye edilirken, Büyükelçi ise Vali Orhan Düzgün’e
Almanca ve Türkçe hazırlanmış iki kitap ve bir müzik CD’si hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5911.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Büyükelçi Fena Bozuldu
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz dün makamında Avusturya Büyükelçisi
Dr. Klaus Wölfer’i ve beraberindekileri ağırladı.
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Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer, Kto Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’dan önce Kayseri
Valisi Orhan Düzgün ile turizm, ticaret, mimari ve kültürel konular hakkındaki görüştü. Daha
sonra da Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer, Kayseri ile Avusturya arasındaki ticari,
Kayseri’nin ekonomik, demografik konular hakkında izlenimlerini ve değerlendirmelerde
bulundu. Kto Başkanı Hiçyılmaz Avusturya ile ticari ilişkilerin arttırılması gereğinden
bahsetti. Đki ülke arasında Yaklaşık %5 oranında bir ticaret hacminin olduğundan da
bahseden Hiçyılmaz, Avusturalya’ya daha çok ürün sattığımız ama karşılığında fazla
ithalatta bulunmadığımız konumda olduğumuzu hatırlatarak bu hacmin daha da arttırılması
gerektiğini ifade etti.

Türkiye değil Avrupa Birliği’de istifade edecektir
Đki ülke arasında ki ticari ilişkiler konusunda siyasiler ile temaslar yapılıp yapılmadığı
konusunda ise Kto Başkanı Mahmut Hiçyılmaz siyasetle “siyasetle işimiz olmaz” dedi.
Konunun siyasetten açılması üzerine Kto Başkanı Hiçyılmaz Türkiye’nin Avrupa Birliği
süreci hakkında ki sözleri ise Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer’i pek memnun etmedi.
Konu hakkında ki şikayeti ise Kto Başkanı Hiçyılmaz şu şekilde dile getirdi. “Dünya’da
hiçbir ülke yoktur ki Avrupa Birliği kapısında bu kadar bekletilsin. AB sürecinde ise
Avusturya’nın yardımcı olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği’ne
girmemizde sadece Türkiye değil Avrupa Birliği’de istifade edecektir ” Ayrıca Kto Başkanı
Hiçyılmaz Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer’e AB’ye girmeden önce Gümrük
Birliği’ne giren tek ülke olduğumuzu da hatırlattı.
Ziyaret sonunda ise Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer Kto Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz’a Avusturya ve Türkiye arasında ki ticari ve ekonomik ilişkileri anlatan bir kitap
hediye ederken Kto Başkanı Hiçyılmaz ise ziyaretinden dolayı Büyükelçi’ye plaket
takdiminde bulundu.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5912.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Şair Yazar Ve Ressam Burhan Gümüş Vefat Etti
Pınarbaşı'nın Uzunyayla Hayriye (Jamırzey) köyünde 1950 yılında doğan şair-yazar ve
ressam olan Burhan Gümüş hayatını kaybetti.
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Pınarbaşı'nın Uzunyayla Hayriye (Jamırzey) köyünde 1950 yılında doğan şair-yazar ve
ressam olan Burhan Gümüş hayatını kaybetti.
Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Burhan Gümüş için Hunat Camiinde cenaze
namazı kılındı. Cenaze namazına Gümüş'ün yakınlarının yanı sıra çok sayıda seveni de
katıldı.
Yazarın ani vefatı yakınlarını,şair,yazar camiasını derinden üzerken, Gönül Bahçesi isimli
şiir kitabı yazan şair Burhan Gümüş Rahmet dergisinde makaleler yazıyordu.
Kayseri'de ki çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlanan şairin tabloları da dergilerde
yayınlanmaktaydı. Evli olan şair –yazarın iki oğlu var.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5913.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayseri Erciyesspor, Kardemir Karabükspor
Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kayseri Erciyespor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kendi evinde oynayacağı Kardemir
Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Hacı Boydak Tesislerin teknik direktör Hikmet
Karaman yönetiminde futbolcular antrenman yaptı. Antrenmanın...
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Kayseri Erciyespor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kendi evinde oynayacağı Kardemir
Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Hacı Boydak Tesislerin teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde futbolcular antrenman
yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular el ve ayak ile pas çalışması yaparken,
antrenmanın geri kalan bölümünde de kondisyon çalışmasında bulundu.

Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5914.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Başkan Yıldız'a Đhl Mezunlarından Teşekkür
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının dayanışmayı artırdığını
söyledi.Đmam Hatip Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Seyit Halil Yüzgeç ve yönetim kurulu
üyeleri Başkan Bekir Yıldız'ı makamında ziyaret...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının dayanışmayı artırdığını
söyledi.Đmam Hatip Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Seyit Halil Yüzgeç ve yönetim kurulu
üyeleri Başkan Bekir Yıldız'ı makamında ziyaret ederek hizmetlerinden dolayı bir teşekkür
plaketi sundu.Başkan Bekir Yıldız, çeşitli meslek ve birlik içindeki insanların bir araya
gelerek sivil toplum kuruluşları oluşturmalarının iletişimi ve dayanışmayı daha etkin hale
getirdiğinin altını çizerek, "Đnsanların bir amaç uğruna birlikte hareket etmesi, sağlanacak
faydanın da artmasını sağlar. Yararlı bir organizasyona destek vereceğimiz zaman karşımızda
toplum adına hareket eden bir kurum olması hukuki açıdan da anlam kazanıyor. Önemli
faydalar sağlayan sivil toplum kuruluşlarını bu açıdan gerekli ve verimli buluyorum. Sizlere
de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.Seyit Halil Yüzgeç de yaptığı konuşmada, "Bekir
Yıldız Başkanımız siyasi ve belediye çalışmaları haricinde Kayseri'nin Bekir Ağabey'i
olmuştur. Bekir Ağabey; etkisi, katkısı ve hizmetleriyle Kayseri'nin gönlünde yer almıştır.
Derneğimiz ve mezunlarımız adına kendisine teşekkür ediyor, şükranlarımızın anısına bir
teşekkür plaketi sunuyoruz" şeklinde duygularını dile getirdi.Başkan Bekir Yıldız Seyit Halil
Yüzgeç ve dernek üyelerine plaket için teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5915.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Belediyeler, 1 Yılda 4,9 Milyar Metreküp Su
Çekti
Türkiye genelindeki tüm belediyelerin 2012 yılında içme ve kullanma suyu şebekesine çeşitli
kaynaklardan 4,9 milyar metreküp su çekildiği bildirildi.Türkiye Đstatistik Kurumu'nun
(TÜĐK) tüm belediyelere uygulanan 2012 yılı Belediye Su Đstatistikleri...
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Türkiye genelindeki tüm belediyelerin 2012 yılında içme ve kullanma suyu şebekesine çeşitli
kaynaklardan 4,9 milyar metreküp su çekildiği bildirildi.
Türkiye Đstatistik Kurumu'nun (TÜĐK) tüm belediyelere uygulanan 2012 yılı Belediye Su
Đstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2 bin 950 belediyeden 2 bin 928'ine içme ve kullanma
suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma
suyu şebekesine 4,9 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 48,9’u barajlardan,
yüzde 28,3’ü kuyulardan, yüzde 19,2'si kaynaklardan, yüzde 2'si göl, gölet veya denizlerden
ve yüzde 1,6'sı akarsulardan sağlandı.
Đçme ve kullanma suyu şebekesine çekilen toplam 4,9 milyar metreküp suyun 2,7 milyar
metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 95,3'üne
konvansiyonel, yüzde 3,1'ine gelişmiş, yüzde 1,6'sına ise fiziksel arıtma uygulandı.
Đçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2012 yılı itibariyle
Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 83, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise yüzde 98
olarak tespit edildi. Đçme suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise
Türkiye nüfusu içinde yüzde 47, toplam belediye nüfusu içinde yüzde 56 olarak hesaplandı.
Belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 216
litre olarak tespit edildi. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı
Đstanbul için 186 litre, Ankara için 217 litre, Đzmir için 223 litre olarak hesaplandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5916.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Belediyelerde 25,8 Milyon Ton Atık Toplandı
Türkiye genelindeki 2 bin 894 belediyenin 2012 yılında toplam 25,8 milyon ton atık topladığı
bildirildi.Türkiye Đstatistik Kurumu'nun (TÜĐK) tüm belediyelere uygulanan 2012 yılı
Belediye Atık Đstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, 2 bin...
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Türkiye genelindeki 2 bin 894 belediyenin 2012 yılında toplam 25,8 milyon ton atık topladığı
bildirildi.
Türkiye Đstatistik Kurumu'nun (TÜĐK) tüm belediyelere uygulanan 2012 yılı Belediye Atık
Đstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, 2 bin 950 belediyenin 2 bin 894'ünde atık hizmeti
verildiği tespit edildi. Atık hizmeti verilen belediyelerden, 2012 yılı yaz mevsiminde 14,6

milyon ton, kış mevsiminde 11,2 milyon ton olmak üzere toplam 25,8 milyon ton atık
toplandığı belirlendi.
Anket sonuçlarına göre 2012 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık
miktarı, yaz mevsimi için 1,14 kilogram, kış mevsimi için 1,09 kilogram, yıllık ortalama ise
1,12 kilogram olarak hesaplandı.
Atık toplama ve taşıma hizmeti verilen belediyelerde toplanan 25,8 milyon ton atığın yüzde
59,9’u düzenli depolama tesislerine, yüzde 37,8'i belediye çöplüklerine, yüzde 0,6'sı kompost
tesislerine gönderildi, yüzde 1,7 ise diğer yöntemler ile bertaraf edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5917.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kto Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Đdari Para
Cezalarının Artışı Đle Đlgili Açıklama Yaptı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, idari para cezalarının
artışı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Hiçyılmaz, şirketlerin ana sözleşmelerinin
Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu hale getirilme süresi hakkında...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, idari para cezalarının
artışı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Hiçyılmaz, şirketlerin ana sözleşmelerinin
Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu hale getirilme süresi hakkında da uyarı yaptı.
Başkan Hiçyılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca Türk Ticaret Kanunu'ndaki idari para
cezalarının, her yıl yeniden değerleme oranında artırıldığını belirtti.
Başkan Hiçyılmaz, Türk Ticaret Kanunu'nda bazı fiillerin kabahat olarak tanımlandığını ve bu
fiillerin işlenmesi halinde de idari para cezaları uygulanmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Hiçyılmaz, 2014'te tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 2 bin 240 lira ceza
uygulanacağını hatırlattı.
Hiçyılmaz, Anonim ve Limited şirketlerin ana sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na
uyumlu hale getirilme süresinin 01 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatıldığını vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5918.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Selçuklu Uygarlığı Müzesi Açılıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Selçuklu medeniyetine ait tarihi
eserlerin yanı sıra şaşırtıcı dijital uygulamaları ile büyük ilgi görmesi beklenen Selçuklu
Uygarlığı Müzesi yarın (21 Şubat Cuma) açılıyor....
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Selçuklu medeniyetine ait tarihi
eserlerin yanı sıra şaşırtıcı dijital uygulamaları ile büyük ilgi görmesi beklenen Selçuklu
Uygarlığı Müzesi yarın (21 Şubat Cuma) açılıyor. Saat 13.00'de açılacak olan müzede
Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bazı uygulamalar yer alacak.
Anadolu Selçuklu hükümdarlarından Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kardeşi Gevher
Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine 1206 yılında yapımına başlanan Gevher Nesibe Medresesi,
yarından itibaren Selçuklu Müzesi olarak hizmet verecek. Farklı fonksiyonlar yükleyerek
tarihi eserleri ayağa kaldıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gevher Nesibe Medresesi'ni de
Selçuklu Medeniyetini anlatan bir müzeye dönüştürdü. Müzede, 'Selçuklu Kenti', 'mimarisi',
'sanatı', 'bilimi', 'giysisi' gibi unsurlar ile ''Kayseri'de Selçuklular'', ''Anadolu'da Selçuklular''
gibi bölümler yer alacak. Müzede ayrıca Selçuklu dönemindeki 'hastalıklar', 'tedavi
yöntemleri ve aletleri', 'bilginler', 'ecza', 'su ve sağlık', 'müzik ile tedavi', 'renk ile tedavi' gibi
bölümler bulunacak. Müze içerisinde sergilenecek etnografik eserlerin yanı sıra, etkileşimli ve
teknolojik görsellik içeren alanlar yer alacak ve böylece ziyaretçilerin; dinleyerek, deneyerek,
uygulayarak ve teknolojik aletleri kullanarak bilgilenmeleri sağlanacak. Müzede, dünyadaki
ender müzelerde yer alan holografik üç boyutlu görüntüler, arttırılmış gerçeklik için bilgisayar
donanımları da bulunacak. Bu donanımlar sayesinde ziyaretçiler suyun üzerinde
yürüyebilecek ya da Selçuklu sultanları gibi giyinebilecek. Sadece Kayseri'de değil
Türkiye'de büyük ilgi görmesi beklenen Selçuklu Müzesi yarın saat 13.00'de
gerçekleştirilecek olan törenle ziyarete açılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5919.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Öğrencinin Halinden Anlayan Başkan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nde öğrencilere çorba
dağıttı. Ailelerinden uzakta eğitimlerini sürdüren öğrencilerin sabah bir şey yiyemediklerini
öğrenciliğinden bildiğini ifade eden Başkan Özhaseki,...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nde öğrencilere çorba
dağıttı. Ailelerinden uzakta eğitimlerini sürdüren öğrencilerin sabah bir şey yiyemediklerini
öğrenciliğinden bildiğini ifade eden Başkan Özhaseki, birkaç yıldır her sabah çorba dağıtımı
yaptıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Üniversitesi'nde her sabah çorba ikramına Başkan Mehmet
Özhaseki de iştirak etti. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi karşısındaki otobüs
duraklarının bulunduğu alanda çorba dağıtımını yerinde gören ve bizzat dağıtıma iştirak eden
Başkan Özhaseki, öğrencilerin sıkıntılarını kendi öğrenciliği döneminden iyi bildiğini belirtti.
Ailelerinden uzakta olan öğrencilerin sabah kahvaltısı yapmadan derse girmek zorunda
kaldıklarını dile getiren Başkan Özhaseki bu sorunu bir nebze de olsa gidermek için böyle bir
uygulama başlattıklarını kaydetti. Başkan Özhaseki, "Benim de üniversite yıllarım sıkıntılı
geçtiği için öğrencilerin sıkıntılarını iyi biliyorum. Sabah hiç değilse bir çorba içerek derslere
daha verimli girebilmeleri için bu uygulamayı başlattık" diye konuştu. Öğrencilerle birlikte
sıcak çorba içen ve onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Özhaseki Kayseri ile ilgili
düşüncelerini sordu. Üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gören Özhaseki onlarla hatıra
fotoğrafları çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5920.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kadim Şehirde Tasavvuf Esintisi
Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri Türk Tasavvuf Musikisinin ünlü
ismi Halil Necipoğlu'nun konseri ile devam etti. Necipoğlu "Kadim medeniyetin müstesna
şehri Kayseri'de olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.Türk...
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Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri Türk Tasavvuf Musikisinin ünlü
ismi Halil Necipoğlu'nun konseri ile devam etti. Necipoğlu "Kadim medeniyetin müstesna
şehri Kayseri'de olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
Türk Tasavvuf Musikisinin tanınmış isimlerinden Halil Necipoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin
kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Şehir Tiyatrosu'nda bir konser verdi. Kayseri'yi "Kadim
medeniyetin müstesna şehri" olarak tanımlayan Halil Necipoğlu böyle bir etkinliğe
katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tasavvuf musikisinin seçme eserlerini
seslendirdi. Konserde Necipoğlu'na, Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tasavvuf Musikisi
Bölümü eşlik etti.
KONSERVATUARIN YENĐ BĐNASI AÇILIYOR
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat alanındaki yatırımları da sürüyor. Uzun
yıllardır Melikgazi Belediyesi içinde hizmet veren Büyükşehir Belediye Konservatuarı artık
yeni binasında hizmet verecek. Daha önce Onay Sineması olarak kullanılan ve yapılan
tadilatın ardından konservatuar binasına dönüştürülen yapı, yarın (22 Şubat Cumartesi) saat
13.00'de düzenlenecek olan törenle hizmete açılacak.
ERCĐYES YAZARLAR ZĐRVESĐ
Aynı gün ayrıca 2. Erciyes Yazarlar Zirvesi gerçekleştirilecek. Türkiye Yazarlar Birliği genel
merkez yönetimi ve şube başkanlarının yanısıra Kayserili şair, yazar ve edebiyatçıların
katılımıyla yapılacak olan zirvede "Anadolu'da Roman, Roman'da Anadolu" konulu panel
gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki program saat 14.00'de başlayacak.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5921.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayseri Kaskispor'da Yeni Transfer Salopek 6
Sayı Attı
Kayseri Kaskispor'un yeni transferi Emanuela Salopek, FIBA Kadınlar Eurocup
karşılaşmasında, Martinez'in yokluğunda forma şansı buldu.Kayseri Kaskispor'un UMMC
Ekaterinburg’u 78-77 yendiği maçta, basketbol severlerin karşısına çıkan Salopek,...
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Kayseri Kaskispor'un yeni transferi Emanuela Salopek, FIBA Kadınlar Eurocup
karşılaşmasında, Martinez'in yokluğunda forma şansı buldu.
Kayseri Kaskispor'un UMMC Ekaterinburg’u 78-77 yendiği maçta, basketbol severlerin
karşısına çıkan Salopek, son periyotta kaçırdığı iki pozisyonda seyircileri hayal kırıklığına
uğratırken, yine son periyotta attığı 3'lük ile takımına hayat verdi.
Kayseri Kaskispor, Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından Emanuela Salopek ile sezon
sonuna kadar sözleşme imzaladı.

1987 doğumlu forvet, Tresnjevka takımında 13.4 sayı, 4.3 ribaund ve 2.7 asist ortalaması ile
oynuyordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5923.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Bünyan Belediyesi’nde En Tatlı Sözleşme
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediye Başkanlığı arasında
yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.Bünyan
Belediyesi bünyesinde çalışan Hizmet-Đş Sendikası...
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Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediye Başkanlığı arasında
yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.Bünyan
Belediyesi bünyesinde çalışan Hizmet-Đş Sendikası kadrolu işçileri ilgilendiren toplu iş
sözleşmesi Bünyan Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen törenle imza altına alındı.
Törene Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, MHP Bünyan Đlçe Başkanı A. Kadir
Yalçın, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Hizmet-Đş Sendikası Kayseri
Şube Başkanı Halil Özdemir ve işçiler katıldı.Tören de Bünyan Belediyesinde çalışan
Hizmet-Đş Sendikası üyesi kadrolu işçilerin hiçbir alacaklarının olmadığını söyleyen Kayseri
Şube Başkanı Halil Özdemir, “Bünyan Belediyesinde çalışan arkadaşlarımız birlik,
beraberlik, huzur içerisinde bir aile gibi çalışıyorlar. Bunun mimarı da başkanım sizsiniz.
Bundan dolayı da arkadaşlarım ve sendikamız adına teşekkürlerimi sunuyorum.”
Dedi.Belediye Başkanı Özmen’de Bünyan Belediyesi şirketi bünyesinde çalışan taşeron
işçilerin de alacaklarını en kısa süre de vereceklerini belirterek, “Bünyan Belediyemizin
devletin hiçbir kurumuna borcu yoktur. Buna rağmen bu belediyeyi ve bizi yolsuzlukla
yargıladılar ama anlımızın akıyla çıktık. Çalışan arkadaşlarımızla birlikte Bünyan’ımıza
hizmet ediyoruz.Geçmişte çalışanlarımızın haklarını imkanlarımız çerçevesinde vermeye
çalıştık. Şimdi Bünyan Belediyemizin imkanları daha iyi olduğundan çalışan arkadaşlarımız
her şeyin en iyisini hak ettiğinden en güzel zammı verdiğimize inanıyorum. Sözleşmemiz iki
tarafa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.Đmza altına alınan toplu iş sözleşmesi 2014 yılı mart
ayında yürürlüğe girecek ve üç yıl süre ile yürürlükte kalacak. Sözleşmenin birinci yılında
maaşlara ve sosyal haklara yüzde 40, ikinci yılında yüzde 25 ve üçüncü yılında yüzde 20
oranında artış sağlanacaktır. Parasal olarak da ilk yıl 700 Türk lirası net artış yapılacaktır.
Törenin sonun da Şube Başkanı Özdemir günün anısına Belediye Başkanı Özmen’e bir buket
çiçek takdim etti. Sözleşmenin tatlı başlayıp tatlı bittini söyleyen Özdemir, programa
katılanlara tatlı ikramında bulundu. Đşçiler de Belediye Başkanı Özmen’in anlayışından dolayı
plaket ve bir kol saati hediye ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5924.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Siber Dolandırıcılar Tutuklandı
Kayseri'de, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne...
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Kayseri'de, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin “Banka veya Kredi Kartların Kötüye Kullanımı ve Kredi Kartı Hırsızlığı”
suçlamasıyla ilgili olarak müracaatta bulunan müştekinin verdiği bilgiler çerçevesinde çalışma
yaptığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren O.G., U.K., B.K., B.A., E.A., Đ.Ö. isimli şüpheliler
yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılardan O.G., U.K. ve B.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5925.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Polisten Kaçak
Operasyonu

Sigara

Ve

Tarihi

Eser

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak sigara ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik
yaptığı çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak sigara ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik
yaptığı çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yapılan
çalışmalarda O.D.'nin iş yerinden 147 paket, M.Y.'nin iş yerinden ise 9 bin 210 paket kaçak
sigara ele geçirildiği bildirildi.
Malatya karayolunda gerçekleştirilen çalışmalarda ise N.K., A.A. ve S.E.'nin bulunduğu
otomobilin döşemeler içine gizlenmiş 13.5x10 santimetre ebatlarında 2 santimetre
kalınlığında deriden ve üzerinde Hz. Đsa ve Meryem'e ait figürlerin yer aldığı iki adet el
yazması resimli kitap ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5926.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Ortadoğu'daki Savaşların Nedeni?
Đktibas Dergisi Kayseri Temsilciliği’nde konuşan Ortadoğu uzmanı Đslam Özkan; Şuanda
Ortadoğu’da meydana gelen savaşların çok önemli bölümünde Đsrail ve enerji hatlarının
güvenliğinin söz konusu olduğunu söyledi.
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Ortadoğu Uzmanı Đslam Özkan geçtiğimiz Pazar günü Đktibas Dergisi Kayseri
Temsilciliği’nde “Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeler” başlığı altında bir söyleşi
gerçekleştirdi. Özkan, gerçekleştirdiği söyleşide Ortadoğu’da yaşananların doğru okunması
gerektiğine dikkat çekerek, yaşananların mezhep çatışması gibi gösterilmenin büyük bir
tehlike olduğunu söyledi. Özkan buna gerekçe olarakta 1400 yıl boyunca bu topraklarda
zaman zaman bu durumun kaşınmasına rağmen kitleselleşen bir savaşın olmamasını gösterdi.
Şuanda Ortadoğu’da meydana gelen savaşların çok önemli bölümünde Đsrail ve enerji
hatlarının güvenliğinin söz konusu olduğunu söyleyen Özkan, Konuşmasında Türkiye’nin dış
politikasındaki bazı eleştirilerini de dile getirdi.
Ortadoğu ülkelerinin, Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile beraber bir dönüşüm dayatması ile
karşı karşıya kaldığını kaydeden Özkan; “Aslında Arap Baharı dediğimiz şey Sovyetler
Birliği’nin yıkılmasının günümüzdeki yansıması… Dünyanın %50’si küresel kapitalizmin
denetiminin dışında olan bir konumdaydı. Sovyetler Birliği bu yapıları himaye eder
yapıdaydı. Kapitalizm buralara sızamıyordu. Kapitalizm mantığı gereği sürekli Pazar ve
hammadde kaynağı ve enerji arayan bir yapıya sahipti.
17. ve 18. Yüzyıldan bu yana baktığımızda emperyalist faaliyetler, yeni kıtaların keşfedilmesi,
keşfedilen kıtaların yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yağmalanması, ucuz işgücü vb. olaylara
baktığımızda sürekli nüfus alanını genişleten bir yapının etkisi dışındaki her şeyi yok etmeye
ve yutmaya çalıştığını görüyoruz.
Eskiden doğrudan askeri faaliyetlerle kıtaları işgal eden, yerüstü ve yeraltı kaynakları
doğrudan kendisine bağlayan ve yağmalayan sömürgeci güçler, artık bunlara daha sofistike
yöntemler geliştirdiği için daha farklı yöntemlere müdahale ettiklerini görüyoruz.
Batı dünyayı sürekli şekillendirme çabasında… Eskiden bu dışarıdan müdahale şeklindeydi.
Artık geliştirdikleri sofistike yöntemlerle kendi adamları ve temsilcileri üzerinden, Ya da
zihinleri Batılılaştırılmış insanlar üzerinden ya da çıkar ve işbirliği oluşturduğu güçler
üzerinden şekillendirmeyi yapıyor. Arap Baharı ’da bu çerçeveden bakıldığında dünya küresel
sisteminin dışında kalmış yapıların, aslında dünya sistemine entegre çabası olarak görülebilir.
Bu tabii ki bir genellemedir” dedi.
“Suriye’de farklı bir tavır takınması düşünülemezdi”
Özkan, Arap Baharı’nın birçok kişide farklı yansımaları olduğunu da belirtrerek; “ Özellikle
Türkiye’deki en yetkili ağızlardan aktarılan şey, bunun önüne geçirilemeyecek bir şey olduğu.
Özellikle Ahmet Davutoğlu, Arap Baharı’nda takınılacak 3 tavrın olduğunu söyledi. Birincisi
bu bir akımdır. Ya bu akımın karşısında durusunuz ve direnirsiniz. Ya bu akımla birlikte
hareket edersiniz. Ya da bu akımı geciktirirsiniz. Bu 3 tavrın dışında başka bir tavır

geliştirmek mümkün değil dedi. Türkiye’yi de bu akımla beraber hareket eden bir konuma
yerleştirdi. Buna karşı direnmeniz mümkün değildir, buna karşı direnenler eninde sonunda
mağlup olur dedi. Bununla birlikte hareket edenler kazanırlar bunu geciktirmeye çalışanlarda
eninde sonunda direnenlerle birlikte mağlup olmaya mahkumdurlar. Türkiye’nin Arap
Baharı’na yaklaşımı bu şekildeydi.
Başbakanın zaman zaman Ahmet Davutoğlu ile çelişen sözlerini görüyoruz. Libya’da NATO
müdahalesi gündeme geldiğinde Başbakan ‘Orada NATO’nun ne işi var’ dedi. NATO’nun
görevi ve görev sınırı belli. Bundan bir hafta sonra Ahmet Davutoğlu’nun bununla %100
çelişen bir açıklaması oldu. Daha sonra başbakan söylediklerini hiç söylememiş gibi davrandı.
Đzmir’deki NATO üssünden uçak ve gemiler kalkarak Libya’ya gitti. Ama bu uçaklar direk
bombalamak için mi, yoksa insani yardım götürmek için mi gittiğini tespit etmek ancak devlet
yetkilileri tarafından bilinebilir.
Türkiye’nin, Suriye’de farklı bir tavır takınması düşünülemezdi. Çünkü Mısır’da, Tunus’da ve
Libya’da aynı tavrı koydunuz. Yalnız burada çok ince nüanslarda var. Hükümet biz Mısır’da
direnen halkın yanında yer aldık diyor. Ama gerçek hiçte bu kadar idealize edildiği kadar
değil” şeklinde konuştu.
“Olaylar resmi yetkililerin aktardığı gibi değil”
Mısır’da binlerce insanın kanının aktığı süreçte kendisinin de TRT Arapça kanalında
olduğunu söyleyen Özkan, bu süreçte 15 gün boyunca Türkiye’den çok cılız birkaç açıklama
dışında Mısır’ı ve Hüsnü Mübarek yönetimini kınayan herhangi bir açıklama gelmediğini
anlattı. Bu durumun insanın kafasında soru işaretleri doğurduğunu kaydeden Özkan,
açıklamalarına şöyle devam etti; “15 gün konuşmayan hükümet 15. gün Obama ile görüşüyor,
16. gün Başbakan parlamentoya çıkıyor; ‘Ey Mübarek’ diye başlayan kefenin cebi yoktur.
Sen ilelebet orada kalacaksın’ şeklinde özetleyeceğimiz bir konuşma yapıyor. Dolayısı ile
Türkiye’nin de kafası karışıktı.
Olaylar diğer tüm olaylar gibi aslında resmi yetkililerin aktardığı gibi değil. Yani bir ülke
birtakım idealist gerekçelerle yapılmış şeyler değil bunlar. Dünyada hiçbir devlet hayır
kurumu değildir. (bu Arapların çok kullandığı bir sözdür.)
Bir devlet çıkıp her gün açıklama yapıyorsa… Ajanslarını haber kanallarını ve kendisine bağlı
olan bütün organları ve kurumları böyle mobilize ediyorsa ve bunu iç politikasının bir unsuru
olarak gösteriyorsa (Başbakan Suriye bizim iç meselemizdir dedi.) öyleyse burada çok ciddi
bir çıkar çatışması söz konusudur. Arka plana baktığınızda işin içinde enerji konusunun
olduğunu görüyorsunuz. Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidecek çeşitli doğalgaz projelerinin
Suriye’den geçerek Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılma projelerinin olduğunu ve
projelerin çatıştığını göreceksiniz. Şuanda Ortadoğu’da meydana gelen savaşların çok önemli
bölümünde Đsrail ve enerji hatlarının güvenliği söz konusudur. Hiç kimse Çeçenistan’dan,
Afganistan’dan, Cezayir’den, Libya’dan, Fransa’dan, Đngiltere’den yabancı savaşçıların
gelerek bir ülkeyi darma duman ettiği bir durumda bunu Allah Rızası için yaptıklarına
inanmamızı beklemesinler. Gerçekten kişi bazında samimi olanlar olabilir. Ama onları oraya
getirenler samimi değildir. O samimi insanlarda kullanılıyor.”
“Gözümüzün önünde bir ülke kendi kendini tüketiyor”
Özkan, ülke gündemini meşgul eden hükümet ve cemaat hadisesini de değerlendirdiği
konuşmasında; “Baktığımızda, cemaatin tabanındaki insanlar mülayim, ahlaklı, sigara içmez
yani günaha bulaşmamış insanlardır. Bireysel olarak baktığınızda tertemiz insanlardır. Ama
aynı zamanda kullanılmaya da çok müsait insanlardır. Aynı şey Suriye içinde geçerlidir.
Đnsanlar Cihad adı altında Suriye’ye geliyorlar. Bir ülkeyi tarihiyle, insani değerleriyle, her
şeyiyle tüketen bir anlayış. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çok güzel söyledi; ‘Gözümüzün
önünde bir ülke kendi kendini tüketiyor.’

Dünyada iç savaş yaşayıpta bundan hayır görmüş ve bundan kazançla çıkmış ikinci bir ülke
gösteremezsiniz. Peki, bu savaşın sürmesi için çalışanlara ne diyeceğiz.” Đfadelerinde
bulundu.
Her savaşın barış için yapıldığını ve dünyada barış ile sonuçlanmayan savaşın olmadığını
hatırlatan Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Hele hele güçlerin eşit olduğu ve
yenişemediği durumlarda iş eninde sonunda ateşkes ile sonuçlanmak zorunda… Suriyeli
muhaliflerin içerisinden bazıları evet biz Esad ile masaya oturup barış yapmak istediklerini
söylediler. Fakat Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu güçler, özellikle en üst yetkilisinin
ağzından bu eylemin Esad’ın meşruiyetini tanımak olduğunu söyledi. Bunu şuana kadar
engellediler.
Emperyalist ülkeler Suriye tarzı ülkeleri ya batı yanlısı ya da kapalı diktatör yapısında
olacaksınız. Ama aynı zamanda görünüşte de olsa Amerikan karşıtı olacaksınız. Batılı
ülkelere kendi dışındaki ülkelerin bu yönde bir tavır almaya zorluyorlar. Suriye hiçbir zaman
Hafız Esad dönemindeki Suriye gibi olmadı. Hafız Esad dönemindeki Suriye’deki insan
hakları ihlalleri devasa düzeydeydi. Hama Katliamından sonra yaşananlar içler acısıydı.
Burada Türkiye’de yapıldığı gibi bazı grupların tasfiye edilmesi o kadar kolay değil. Ulusal
birliğe ihtiyacınız var. Buna rağmen Beşer Esad adımlar attı. Đlk defa özel mülkiyete ait bir
basının olmasına izin verdi. Bu Suriye için çok önemli bir adımdır. Şuanda bütün medya Baas
rejimine bağlı. Hapishaneden bir sürü insan salıverildi. Yani birtakım iyileşmelere
gerçekleştirildi.”
Suriye’de mezhep çatışması olduğunu söylemek en büyük ihanettir
Türkiye’de olayın bu şekliyle algılanmadığını belirten Özkan; “Öyle bir tablo yaratılıyor ki;
%8’lik Alevi bir rejim: bunlar ülkenini bütün ekonomik kaynaklarına oturmuşlar. Sünnilere
her gün zulmediliyor ve her şeyden dışlanıyor. Bu çok doğru bir şey değil. Baas Partisi’nin
çok önemli bir bölümü Sünni’dir. Hükümette 33 bakan var. Bu bakanların 27’si Sünni’dir.
Geriye kalanı Nusayriler, Hıristiyanlar, Dürziler arasında dağıtılır. Zaten öbür türlüsü olması
da mümkün değil.
Suriye’de asker istihdamı aynen Türkiye’de olduğu gibi oluyor. O yüzden Suriye Ordusu’nun
da %90’nı Sünni… Ama mezhepçi bir tavır sergilenen bir takım ülkelerde sanki bakanların ve
ordunun tamamı alevi gibi davranılıyor. Alevilerin çok kilit noktalarda olduğu doğrudur.
Mesela Muhaberat’ın başındaki önemli isimler Alevi’dir. Ya da bazı kritik noktalardaki
insanlar Alevi’dir. Ama Sünnilerde önemli görevlerde yer almaktadırlar. Bütün önemli
görevler eğer Sünnilere kalsa neden Sünniler devlette kalsın.
Suriye’de mezhep çatışması olduğunu söylemek en büyük ihanettir. Müslümanları birbirine
kırdırmak için bunlar uydurulmuş terminolojilerdir. Dünyanın hiçbir yerinde Sünni – Şii
çatışması olmamış. Zaman zaman bu kaşınsa da hiçbir zaman kitleselleşmemiş.
Avrupa’da Katolikler bir gece de yüz binlerce Protestan’ı katletti. Toplamda da Beş milyon
insan katledildi. Bu bahsettiğimiz daha 16. Yüzyıl. Đnsanlar sadece Protestanlığı seçtiği veya
sempati duyduğu için darağaçlarında sallandırılmıyor. Yakılarak öldürülüyor. Böyle bir şey
Đslam dünyasında hiçbir zaman olmadı” dedi.
“Suriye konusunda büyük yanılgılara düştük”
Özkan Türkiye’nin de Suriye konusunda büyük yanılgılar içerisinde düştüğünü belirterek
bunun sorumlusunun Başbakanın danışmanlarından kaynaklandığını söyledi. Özkan, bu
yanılsamaların nedenlerini de şöyle sıraladı; “Maalesef, Başbakan’ın danışmanlarının
yetersizliği, seviyesiz, Arap Dünyası’nı bilmeyen, Doğru dürüst Arapça konuşamayan ve
Arap Dünyasında yaşamamış insanların yönlendirdiği bir dış politikadan bahsediyorum.
Stratejik araştırmalar yapan kurumlar objektif analizler yapar. Amerika’da Obama’nın önüne
bir konu hakkında 500 Düşünce kuruluşundan 500 farklı öneri gelir. Bunlar elenir ve 10’a
indirilir. Sonra Obama danışmanlarıyla toplantı yapılır. En sonunda bir strateji üzerinde karar

kılınır. Biz de zaten 5-10 tane düşünce kuruluşu var. Bunlar ülkenin meşru politikalarını
meşrulaştıran raporlar yazıyorlar. Bu he hükümetin hem de ülkemizin zararına olan bir şey…
Bu sıkıntıların ben düzeleceğine inanıyorum. Ben hem başbakanın hem de diğer unsurlarında
çokta memnun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu Suriye meselesinde… Çünkü düne
kadar aile dostu olduğunuz bir yapıyla birden düşman olmak anlaşılabilir veya kabul edilebilir
bir şey değildir.”
“Türkiye’yi şuan hedef alanlar, o zamanda Suriye’yi hedef almıştı”
Esad’ın danışmanı ile yaptığı bir görüşmeyi de paylaşan Özkan; “Kendisi Halepli ve Türkiye
uzmanı… Bana, ‘Suriye’de kriz en üst seviyeye vardığında biz heyet olarak Türkiye’ye
geldik’ Bizzat Beşer Esad’ın yönlendirdiğini söylediler. Biz ayaklanmalar karşısında ne
yapmalıyız diye sormaya gelmişler. Ellerine bir kağıt verilmiş. Bunları Sayın Beşer Esad
parlamentoda çıkıp konuşacak denilmiş. Anayasal reformların yapılmasını içeren,
özgürlüklerin daha da geliştirilmesini içeren bir konuşma… Beşer Esad tek bir harfine ve
virgülüne dokunmadan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı metni çıkıp parlamentoda
okumuş. Yapılan ilk konuşma Başbakan’ın danışmanları tarafından hazırlanan bir
konuşmaydı dedi. Beşer Esad, Başbakan Erdoğan’a öyle güveniyormuş ki, Suriye’ni aleyhine
olan konularda bile eğer Erdoğan dediyse imza atacaksınız dediğini bana aktardı. Đran yerine
Türkiye’yi tercih eden ve Suriye’nin ulusal çıkarlarını ihlal etme pahasına ve kendi dostlarını
kaybetme pahasına Türkiye’nin yanında yer alan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama demin
dediğimiz şekliyle de Suriye eleştirilerimizi de sıralıyoruz.
Türkiye’nin yaptığı yanlışı fark edemediğini ve hala bu çizgide ısrarla devam ettiğini
görüyorsunuz. Cemaat operasyonu ile Amerika ve Đsrail tarafından hedef alınan siz değil
misiniz? Aynı şekilde hedef alınan da Suriye…
Eski Suriye geride kaldı. Siyasi ve ekonomik krizin olduğu yerde kapitalizm barınamaz. O
yüzden bu savaşın yavaş yavaş sonlandırma çalışmaları başlatıldı. Cenevre Konferansı da bu
şekilde ortaya çıktı. Düne kadar Esad ile aynı masaya oturmanın onun meşruiyetini tanımak
olduğu anlamına geldiğini söyleyen Türkiye, Amerika’nın tavrına direnemedi. Çünkü
Amerika ve Rusya anlaşmış. Bunun karşısında çokta duramazlardı.
Hiç kimse Suriye’deki devletin Đslami, adil, özgür ve insani değerleri içselleştiren bir devlet
olduğunu iddia etmiyor. Ama bir ülkede sorun var diye o ülkenin bütün insani kaynaklarını ve
tarihi değerlerini kurutacak şekilde hareket edilmesi yanlış. Şuana kadar orada 150 bin insan
hayatını kaybetti. Daha kötüsü insanların içerisine yerleştirilen kin ve düşmanlık. Suriye için
esas tehlikeli olan bu…
Hazırlayan: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5928.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Đlk Selçuklu müzesi açılıyor ama ilk Selçuklu
medresesi işte böyle
Selçuklu Devleti’nin kültür başkentlerinden olan Kayseri’de, Anadolu Selçuklu Devleti’nin
ilk medresesi olma özelliğine sahip Hoca Hasan Medresesi’ne 820 yıldır ne bakım yapıldı ne
de restorasyon. O medrese şimdi kaderine terkedilmiş durumda.

20 Şubat 2014 Perşembe 13:04

Selçuklu Devleti’nin kültür başkentlerinden olan Kayseri’de, Anadolu Selçuklu
Devleti’nin ilk medresesi olma özelliğine sahip Hoca Hasan Medresesi’ne 820 yıldır ne
bakım yapıldı ne de restorasyon. O medrese şimdi kaderine terkedilmiş durumda. Ne
Büyükşehir Belediyesi ne de Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü bir şey yapabiliyor.
Çünkü mülkiyetleri şahıslara ait ve onlardan satın alınamıyor. Birçok yazar, şair,
akademisyen ve sanat tarihçileri ise Kayseri’de böyle bir medrese olduğunu bile
bilmiyor.
Türkiye’nin ilk Selçuklu Müzesi olma özelliği taşıyan Gevher Nesibe Şifahanesi yarın saat
13.00’da açılıyor. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe’nin vasiyeti
üzerine yapılan Şifahanesi’nin müze olması ile birlikte yarından itibaren ziyaretçilerin
beğenisine sunulacak. Gevher Nesibe şifahanesinin müze oluşundan sonra şimdi gözler
Kayseri’de ki değer bulmayan diğer yapıtların tarihe kazandırılması için yapılacak çalışmalara
çevrildi.
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü bilgi vermedi
Konu ile ilgili bir aya yakın bir çalışma yürüten gazetemiz, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü
Đbrahim Genç’ten konu ile ilgili görüşme talebimize karşılık, Bölge Müdürü Đbrahim Genç ile
değil Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün sanat tarihçisi ile görüştürüldü. Sonrasında ise konu ile
ilgili hiçbir bilgi veremeyeceklerini söyledi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bazı
çalışanlarının Hoca Hasan Medresesi hakkında hiçbir bilgisi olmaması da akıllarda soru
işareti bıraktı.
Başkan Özhaseki : “Bir tek eseri eline aldığını görmedim. Formaliteyle oturuyor,
formaliteyle yatıyor”
Bir toplantı da gazetemizin “ Büyükşehir Belediyesi’nin milyon kilometrelik hazine arazisini
almasına rağmen ve belediyenin kültür işlerinde çalışmaları yadsınamazken Hoca Hasan
Medresesi için bir çalışma yapılmaması hakkına ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıtı ise şu
şekilde oldu: “ Hoca Hasan Medresesi’nin yerini biliyoruz harabe olarak duruyor. Hatta bir
rivayete göre en eski medresesi. Mülkiyeti şahıslarda. Đstimlak etmek için 2 senedir
uğraşıyoruz. Mirasçıların birisi Amerika’da birisi Đngiltere’de. Şimdi yapacak tek bir işimiz
kaldı o da istimlak kararı. Mahkeme kaç lira bedel biçti, parasını vereceğiz medreseyi ayağa
kaldıracağız” diye konuştu. Đngiltere ve Amerika’da olan sahiplerinden birinin az ötekinin ise
birkaç katı para istemesi işi çıkmaza sürüklediğinin de altını çizdi. Ayrıca Başkan Özhaseki
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Đbrahim Genç’e ağır sözlerle yüklendi: “Bazı Vakıflar Bölge
Müdürlerini görüyorum tarih eserleri şehirlerde ayağa kaldırıyor. Gidiyormuş arkadaş güle

güle gitsin. Daha bir tek eseri eline aldığını görmedim. Formaliteyle oturuyor formaliteyle
yatıyor.”
Çayırdağ: “10 katlı binanın arsası verildi ama razı olmadılar”
1978-80 yılları arasında Kayseri Vakıflar Bölge Müdür Yardımcılığı, 1985 -2000 yılları
arasında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine getirilen ve şimdi ise Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Kültür Danışmanı Mehmet Çayırdağ ise Hoca Hasan Medresesi’nin
1930’lu yıllarda Kayseri’nin yerli bir ailesine satıldığını şimdilerde ise satın alınamadığını
söyledi. Öte yandan 20’ye yakın mirasçısının olduğunu ve Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’nin sahiplerine teklif götürdüğünü, astronomik fiyat istediklerini
ve buna karşılık ise istimlak bedelini almadıklarını söyledi. Alınmış olsa bile binlerce lira
masrafın belediye tarafından karşılanacağını da sözlerine ekleyen Çayırdağ medresenin
mevcut alanı hakkında ise şunları söyledi: “Bazı temellerinde kazı yapıldı mevcut sınırları
açığa çıkarıldı. Etrafını tel örgü ile çevirdik. Nerden nereye kadar gidiyor diye. Anıtlar
kurulundan karar çıkması için bir çalışma yapıldı. Şimdiki yerin sahiplerine 10 katlı binanın
arsası verildi ama razı olmadılar.”
Açıkgöz: “Medrese şu an harap bir vaziyette”
Şimdi Selçuklu Müzesine dönüştürülen Gevher Nesibe Şifahanesi’nde 1985 ve 2007 yılları
arasında müdürlük, şimdi ise Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitü Şefliği yapan Kenan Açıkgöz,
Hoca Hasan Medresesi ile ilgili şunları söyledi “Hoca Hasan Medresesi Kayseri’nin en eski
medreselerinden biridir. Kitabesi şimdi şehir müzesinin arşivinde durmaktadır. Buranın ilginç
olan bir yanı da Hoca Hasan Medresesi hem camisi hem imarethanesi hem hamamı hepsi bir
aradadır.” Öte yandan Kenan Açıkgöz, “Bu tarihi yapıtların gelişen şehircilik ile birlikte
binaların arasında kaybolmuştur.” Daha sonra Hoca Hasan Medresesi ile aynı kaderi yaşayan
Hunat Medresesi’nin karşısında bulunan Sultan Hamamı ile ilgili verdiği bir örnekte; “Sultan
hamamı 800 yıl içerisinde şehrin ne kadar yükselmiş. Şehir 800 yılda 3 metre yükselmiş,
asfalt hizasına gelmiştir.” diye konuşarak değer bulmayan yapıtların kimsenin haberi olmadan
yok olacağına işaret etti.
Kayseri’nin Makarr-ı Ulema şehri olarak bilindiğini hatırlatan Kenan Açıkgöz son olarak,
Hoca Hasan Medresesi ile ilgili şunları söyledi. “Bu medrese şu anda harap bir vaziyettedir.
Tamire ihtiyacı vardır. Eser kaybolmak üzeredir. Külliye’nin %5’i ayaktadır. Tüm yetkililerin
ve hayır sahiplerinin dikkatine arz olunur.”
HABER & FOTOĞRAF: MAHMUT HOP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5929.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Erciyes’te '120' filmi canlandırıldı
Tekden Ortaokul Koleji’nin Erciyes kayak merkezindeki bugün gerçekleştirdiği ‘Vatan
Sevgisi Yürüşü’nde öğrencilerin performansları göz doldurdu.
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Vatan sevgisi bilinci oluşturmak amacı ile gerçekleşen ‘Vatan Sevgisi Yürüyüşü’ etkinliğine
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker, Đl Jandarma Komutan
vekili, Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, Kayseri Tekden Koleji Genel
Müdürü Đbrahim Orhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit dul ve Yetimleri Derneği
Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Tekden Koleji yönetimde ki bazı isimlerin yanı sıra çok
sayıda veli katıldı. ‘Vatan Sevgisi Yürüyüşü’, öncesinde ‘120’ filminin izlenmesi, şehitlik
gezisi ve bazı gaziler ile öğrencilerin bir araya gelmesinin ardından gerçekleşen son etkinlik
oldu. Öğrenciler, yönetmenliğini ve senaristliğini Özhan Eren’in üstlendiği 120 filminde
anlatılan olayı canlandırdılar; 1915 ocak ayında Van’da ki yaşlar 12-17 arasında değişen
120 çocuğun, cephanesi bitmek üzere olan Türk askerlerine yardım götürmesi sonucu
donarak şehit olmalarını canlandıran 120 öğrencinin ortaya koyduğu performans, izleyenlere
duygu dolu anlar yaşattı. Yürüyüş öncesinde canlandırdıkları konu ile ilgiyi bir de oyun
oynayan öğrenciler, hemen ardından şiirler okuyup türküler söylediler.Vali Düzgün: “Tekden
Koleji eğitimi fırsata dönüştürüyor”‘Vatan Sevgisi Yürüyüşü’ sonrasında okulda düzenlenen
mektup yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi. Etkinlik sonunda Vali Orhan Düzgün
ise Tekden Koleji’nin yapmış olduğu eğitim faaliyetlerini güzel ve faydalı bir fırsata
dönüştürdüklerini söyledi. Daha sonra Vali Düzgün, bu etkinliklerin küçük yaşlarda
yapılmasının yararlı olduğu ifade ederken, öğrencilerin bu etkinlikler ile yapılanları hayatı
boyunca unutmayacaklarının da vurgusunu yaptı. Tekden:“Görevimiz alın teri dökmek
olmalıdır”Etkinlik ile duygu ve düşünlerini paylaşan Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Op.
Dr. Kemal Tekden ise önceki yıllarda 120 filminin yönetmeni Özhan Eren’in okulunu ziyaret
ettiğinde öğrencilerin sahne oyunlarını izlerken “Filmi çekerken bu kadar duygulanmadım”
sözlerini hatırlatarak başladığı konuşmasında öğrencilere şunları söyledi: “Sizle
heyecanlandık, sizin duygularınızla duygulandık. Kökümüz geçmişte ve size bakarak daha
umut verici olduğunu görüyorum. Değerlerimizi o 120 çocuğun temsil ettiği şekilde temsil
etmeliyiz. Bağımsızlık mücadelesini verenleri anlayıp o bayrağı o şekilde dalgalandırmalıyız.
Görevimiz ise alın teri dökmek olmalıdır.”Tekden Koleji Genel Müdürü Đbrahim Orhan ise
öncesinde ‘Vatan Sevgisi Yürüyüşü’ etkinliği öncesinde ne gibi çalışmalar yaptığından
bahsederken Van’da ki 120 çocuğu anlamanın ve anlatmanın gereğinde bahsetti.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5930.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Yazar Đhsan Görücü Öğrencilerle Buluştu
Kayseri Gündem gazetesi yazarlarından araştırmacı yazar Đhsan Görücü, öğrenci-yazar
buluşması programı çerçevesinde Av. Ahmet ULUCAN ilköğretim okulu konferans verdi.
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Kayseri Gündem gazetesi yazarlarından araştırmacı yazar Đhsan Görücü, öğrenci-yazar
buluşması programı çerçevesinde Av. Ahmet ULUCAN ilköğretim okulu konferans verdi.
Đhsan Görücü, konuşmasında, “Allah insanı iyi ve temiz bir fıtratta yaratmıştır. Fıtratı ve
çevreyi bozan biziz yani insandır. Bütün kötülükler iyi olanın deforme edilmesindendir. Allah
(cc) arzını yeşil ve oksijeni bol yaratmıştır ama insanın icadı olan kimyasal ve fiziksel
atıkların ölçüsüz orantısız ve dengesiz kullanımıyla dünyamız neredeyse hayat bitecek kadar
kirlenmiş ve bozulmuştur. Bu deformasyon sadece maddi ve atmosfer planında değil ahlaki,
davranışsa olarak da aynen artarak devam etmektedir halihazırda. Đnsan fıtratın yani Allah’ın
(cc) koyduğu fıtri sınırlara dönmeliyiz. Çünkü bütün bu olumsuzlukların zararını sekiz milyar
insan, şu evrende nefes alıp veren her canlı görmektedir” dedi.
Daha sonra “iyiliğin aslı kötülük yapmamaktır” diye konuşmasına devam eden Đhsan Görücü,
“Đyilik, tanıdığımız tanımadığımız, sevdiğimiz sevmediğimiz, canlı, cansız herkese yapılmalı
iyi olmak iyilik yapmak hususunda canlı, cansız, erkek, kadın, çocuk, yetişkin, bitkisel ve
hayvanlar alemi hangi tür varlık olursa olsun ayrım yapmadan fıtratın ve Allah’ın buyruğuna
uygun davranmamız bizim ve içinde yaşadığımız kainatın devamı için yararlı ve elzemdir”
diye konuştu.
Okul konferans salonunda gerçekleşen öğrenci- yazar buluşmasında çocukların sorularını
cevaplayan Đhsan Görücü, öğrencilere nasihatlerde bulundu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Fotoğraf: Metin Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5931.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kaç geri dönüşüm tesisi faaliyet gösterdi
Türkiye’de 672 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu Atık Bertaraf ve Geri
Kazanım Tesisleri Anketi; lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri
kazanım tesisleri ile lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen
düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulandı. Anket sonuçlarına göre 2012
yılında 83 atık bertaraf tesisi ve 589 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam 672 tesisin
faaliyet gösterdiği tespit edildi.
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Düzenli depolama tesislerinde 24 milyon ton atık bertaraf edildi
Toplam kapasitesi 480 milyon m3 olarak tespit edilen 80 düzenli depolama tesisinde 24
milyon ton atık bertaraf edildi. Ayrıca, 2012 yılında faaliyette olan 116 bin ton/yıl kapasiteli
36 sterilizasyon tesisinde toplam 46 bin ton tıbbi atık sterilize edildi ve sterilize edilen tıbbi
atığın %43’ü düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken %57’si ise belediye
çöplüklerine gönderildi.
Yakma tesislerinde 50 bin ton atık bertaraf edildi

Toplam kapasitesi 61 bin ton/yıl olan 3 yakma tesisinde 47 bin ton tehlikeli ve 3 bin ton
tehlikesiz olmak üzere toplam 50 bin ton atık bertaraf edildi.
Geri kazanım tesislerinde 10 milyon ton atık geri kazanıldı
Toplam kapasitesi 389 bin ton/yıl olan 6 kompost tesisinde 159 bin ton atık işlem gördü ve 26
bin ton kompost üretildi. Ayrıca atık geri kazanımı lisanslı 32 beraber yakma (koinsinerasyon) tesisinde 539 bin ton atık yakılarak enerji geri kazanımı gerçekleştirildi.
Lisanslı diğer 551 atık geri kazanım tesisinde ise toplam 9,5 milyon ton atık metal, plastik,
kağıt vb. geri kazanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5932.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Sivas Valisi vefat etti
Sivas Valisi Zübeyir Kemelek hayatını kaybetti... Kayseri’de bir süre Vali Yardımcılığı
yapman daha sonra Sivas Valisi olan Zübeyir Kemelek bu sabah Hak’kın rahmetine kavuştıu.
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Sivas'ta yaklaşık 1.5 yıldır görev yapan Vali Kemelek'e, bir süre önce karaciğer nakli yapıldı.
Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavisi devam eden ve bir türlü sağlığına kavuşamayan 60
yaşındaki vali daha sonra fenalaştı. Doktorların tüm çabasına rağmen Vali Kemelek
kurtarılamadı.
Vali’ye bugün saat 13.00’te Sivas’ta tören düzenlenecek. Törenin hemen ardından Vali
Kemelek'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'un Đskilip ilçesine
gönderilecek.Vali Kayseri'de görev yaptığı sıralarda halkın gönlünü kazanmış bir bürokrattı.
ZÜBEYĐR KEMELEK KĐMDĐR?
1954 Yılında Çorum'un Đskilip ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi'nden mezun olan Kemelek, 1981 yılında Samsun Valiliği'nde stajına başladı. Bafra
Kaymakamlık refikliği, Espiye Kaymakamlık Vekilliği görevleri yapan Kemelek, Şabanözü,
Nazımiye ve Iğdır kaymakamlığı yaptı. Zübeyir Kemelek, 1990 yılında Đçişleri Bakanlığı
Şube Müdürlüğü'ne atandı. Đller Đdaresi Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı
görevinde bulanan Kemelek, 1999 yılında Kayseri Vali Yardımcısı olarak atandı. 2005'te
atandığı Osmaniye Valiliği görevini 24 Haziran 2009 tarihine kadar sürdürdü. 29 Haziran
2009'dan Tekirdağ Valisi olarak görev yaptı. 3 Ağustos 2012 tarihinde açıklanan Sivas
Valiliği görevine atanan Vali Zübeyir Kemelek evli ve 3 çocuk babasıydı.
Haber: Mahmut Hop.(stj)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5933.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Özhaseki, Kaskisporlu Kadın Basketbolcularla
Bir Araya Geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kaskispor Kadın Basketbol Takımı
oyuncularıyla kahvaltıda buluştu.Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, Başantrenör Ayhan Avcı ve
kulüp yöneticilerinin de katılımıyla Emirgan Çay Bahçesi'nde gerçekleşen...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kaskispor Kadın Basketbol Takımı
oyuncularıyla kahvaltıda buluştu.
Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, Başantrenör Ayhan Avcı ve kulüp yöneticilerinin de
katılımıyla Emirgan Çay Bahçesi'nde gerçekleşen kahvaltıya eşi Neşe Özhaseki ile birlikte
gelen Başkan Özhaseki, takımın çok iyi gittiğini ve başarılarıyla gururlandığını belirterek,
"Maçlara eskisi kadar çok sık gelemesem de yakından takip ediyorum. Başarılı bir sezon
geçiriyorsunuz, biz de bununla gurur duyuyoruz. Maşallahınızı var" diye konuştu.
Programda kaptan Bengü Arseven tarafından Başkan Özhaseki'ye takım oyuncularının
imzasının yer aldığı bir basketbol topu, Neşe Özhaseki'ye ise üstünde adı yazan 38 numaralı
bir forma hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5935.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Sp’de Proje Tanıtım Toplantısı
Saadet Partisi (SP) Đl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Büyükşehir, Melikgazi,
Kocasinan ve Talas belediye başkan adayları projelerini tanıttı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu’nda yapılan proje tanıtım toplantısına,...
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Saadet Partisi (SP) Đl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Büyükşehir, Melikgazi,
Kocasinan ve Talas belediye başkan adayları projelerini tanıttı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılan proje tanıtım toplantısına, SP Đl
Başkanı Mahmut Arıkan, SP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, ilçe
belediye başkan adayları, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Proje tanıtım toplantısında açılış
konuşması yapan SP Đl Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri için çalıştıklarını söyledi. Arıkan,
“Kayserimiz için en güzel ve hayırlı olanı ortaya koymak için gayret içerisindeyiz. Đnşallah
karşılıklı bu çalışmalarımız 30 Mart günü karşılığını bulacak. 31 Mart sabahı bu belediye
başkan adaylarımızı belediye başkanı olarak inşallah makamlarını teslim alacaklar” dedi.
SP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, projelerini anlatarak,
“Tarihimizin en önemli seçimlerinden birisini yapmak üzereyiz. Bu seçim sadece illerin
yöneticilerinin belirlendiği değil, mahalli seçim olarak görmemiz doğru değil. Bu seçimde
dünyaya ve olaylara yaklaşımlar oylanacak. Bu seçimde durmakta olduğumuz yer ile gerçekte
olmamız gereken yer oylanacak. 30 Mart’ta yapacağımız bu tercih ile savaş mı? Barış mı?,
Çifte standart mı?, Adalet mi?, Sömürü mü?, Adalet mi? sorularının cevabını oylayacağız. 30
Mart’ta yapacağımız tercih ile şehrin geleceğini oylayacağız. Ruhu can çekişen, kimliğini
kaybetmiş şehrin rüzgar önünde savrulmasına dur deyip demeyeceğimize karar vereceğiz. 30
Mart’ta bunu oylayacağız. Sen, ben bizim oğlan mantığı ile devam mı edeceğiz? Yoksa bu
anlayışa dur mu diyeceğiz. Karmaşanın kaosun kucağında sorunları her geçen gün artan, hızla
yaşanması güçleşen bu şehirde seyirci mi kalacağız? Yoksa müdahil mi olacağız?” diye
konuştu.
‘Projelerimizi hazırlarken bu şehrin ve insanımızın hayrını düşündük’ diyen Özçelik,
“Đnşallah hayırlısı olur. Şehrimizin daha yaşanabilir bir Kayseri olması için birçok proje
hazırladık. Proje denince zaten milli görüş akla gelir. 2004 ve 2009 yılında yaptığımız
projelerimiz elimizde delil olarak duruyor. Mevcut iktidardaki arkadaşlar bizim bu
projelerimizin bir kısmını aldılar. Biz kesinlikle projelerimizi almalarından rahatsız değiliz.
Đstiyoruz ki eğer bizim projelerimizi beğendiyseniz lütfen bizim projelerimizin ruhunu da
alın” ifadelerini kullandı.
Kayseri’nin en büyük sıkıntısının trafik sorunu olduğuna değinen Özçelik, “Trafik konusunda
son 10 yıl öncesine kadar tüm Türkiye’nin gıpta ile baktığı bir şehirdir Kayseri. Şehrin en
uzak noktasından merkezine 10 dakikada gelebilirdik ama bugün maalesef insanlarımız
trafikten dolayı sinir ve stres içerisindeler. Şehir planlayan arkadaşlar işin ruhunu
göremedikleri için nüfusu ve yerleşim alanlarının büyümesi ile paralel olarak hayata
geçirilmesi gerek projeler dikkate alınmadığı için Bu ağır fatura ile karşı karşıya kaldık”
şeklinde konuştu.
Düzenlenen toplantı, ilçe belediye başkan adaylarının projelerini tanıtması ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5936.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kuraklık Pastırma Ve Sucuk Fiyatlarını Da
Vuracak
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, kuraklığın sürmesi durumunda pastırma
ve sucuk fiyatlarının artacağını söyledi.Ülkede son günlerde yaşanan kuraklığın, pastırma ve
sucuk fiyatlarına etkisini değerlendiren Kayseri...
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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, kuraklığın sürmesi durumunda pastırma
ve sucuk fiyatlarının artacağını söyledi.
Ülkede son günlerde yaşanan kuraklığın, pastırma ve sucuk fiyatlarına etkisini değerlendiren
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, “Şimdi ortada yaşanan havaya göre kuraklık
görünüyor ama inşallah ileriki günlerde yağmur ve kar yağar da kuraklık kalmaz. Bugünkü
hava raporunda da dinledim Mart ayının 5’ine kadar pek yağış görünmüyor. Ondan sonrada
pek fazla yağış görünmüyor. Şimdi bakıyoruz Đstanbul’da ağaçlar çiçek açmış. Bu sene kar ve
yağış olmadı. Eğer kuraklık olurda arpa, buğday az çıkarsa yem fiyatları yüksek olacak. Yem
fiyatları yüksek olunca da ekmek fiyatı da et fiyatı da artar. Et fiyatı artınca da pastırma ve
sucuğun fiyatı artacaktır. Tabi kuraklık iyi bir şey değil. Ülkemiz zaten tarım ve hayvancılık
ülkesi. Đnşallah cenabı Allah yağış verir. Bizi bu sıkıntılardan kurtarır” diye konuştu.
Pastırma ve sucuğun fiyatıyla ilgili bilgi veren Ünlü, “Şu anda pastırmanın kilogramı toptan
olarak 40 liradan, sırt diye tabir ettiğimiz pastırmanın kilogramı 50 liradan, sucuğun
kilogramını da 25 liradan satıyoruz. Perakende olarak da sucuğun fiyatı 30-35 lira arasında,
pastırmanın perakende fiyatı 50 lira, sırt dediğimiz pastırmanın perakende fiyatı da 60 liradan
satılıyor. Pastırma genelde pahalandığı için hediyelik olarak gidiyor. Eskiden millet evine de
pastırma alırdı. Şimdi biz perakende dükkanlarda görüyoruz genelde ağırlık hediye üzerine
gidiyor. Artık Kurban Bayramı’nda eskiye göre çok sucuk yapılıyor. Vatandaşlar böylece
senelik sucuk ihtiyacını gidermiş oluyor. Pastırma yapması evlerde zor oluğu için
yapamıyorlar” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5937.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kızılören-hacılar Yolu Açıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đncesu programı çerçevesinde, KızılörenHacılar Yolu'nun da açılışını yaptı. Kızılören'in şehre ulaşımını yarı yarıya azaltan yolun,
bölgenin 100 yıllık rüyası olduğu vurgulandı....
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đncesu programı çerçevesinde, KızılörenHacılar Yolu'nun da açılışını yaptı. Kızılören'in şehre ulaşımını yarı yarıya azaltan yolun,
bölgenin 100 yıllık rüyası olduğu vurgulandı. Đstanbul Kızılörenliler Derneği, yolun girişine,
üzerinde "100 yıllık hayalimizi gerçekleştiren Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye
şükranlarımızı sunarız. Rabbim iki cihanda yüzünü ak etsin" yazılı taş bir sütun
dikti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Đncesu
temaslarının ardından Kızılören'e geçti. Başkan Özhaseki'ye AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem
ve Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri de eşlik etti. Kızılören'de çiçeklerle ve vatandaşın
büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Özhaseki önce seçim bürosunun açılışını yaptı, daha sonra
da Kızılören'in 100 yıllık hayali olan Kızılören-Hacılar Yolunu hizmete açtı. Kızılören
Meydanında yapılan açılışta bir konuşma yapan Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol,
bu yoldan dolayı Başkan Özhaseki'ye teşekkür ederek, Đncesu ve Büyükşehir Belediyesi
bütçelerinden Kızılören'e yapılan yatırımları anlattı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ise konuşmasında bu yolla birlikte Kızılören'in Kayseri'ye ulaşımın yarı yarıya
kısaldığını dile getirdi. 2002 yılının ülkemiz, 1994 yılının da Kayseri için bir milat olduğunu
belirten Başkan Mehmet Özhaseki, "Yıllardır emek veriyoruz. Bu şehirde altyapı sorunu
kalmadı. Altyapı gibi üst yapıda da problemlerimiz bitti. Sonra devasa projeler hayata
geçirildi. Şehrimizi aldığımız yer ile getirdiğimiz yer arasında dağlar kadar fark var.
Hemşehrilerimiz bizim omzumuza bir yük verdi, biz de mukaddes emanete toz kondurmadan
çalışıyoruz" dedi.
"RABBĐM ĐKĐ CĐHANDA YÜZÜNÜ AK ETSĐN"
Konuşmaların ardından Kızılören-Hacılar Yolu hizmete açıldı. Kızılören meydanındaki
törenin ardından açılışı yapılan yola giden Başkan Özhaseki bir sürprizle karşılaştı. "Bu yol
bizim 100 yıllık hayalimizdi" diyen Dernek Yöneticisi Muhittin Şimşek, bir plaket olarak
kabul edilmesini istedi ve bugüne kadar verilmemiş bir plaketi Başkan Özhaseki'ye hediye
etti. Yolun girişine dikilmiş bir sütunun örtüsünü kaldıran Muhittin Şimşek, Başkan
Özhaseki'ye teşekkür ederek "Rabbim iki cihanda yüzünü ak etsin" dedi.Đstanbul
Kızılörenliler Derneğince hazırlanan sütunun üzerinde "100 yıllık hayalimiz olan HacılarKızılören arasındaki yolun yapımında emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanımız
Mehmet Özhaseki Beyefendiye şükranlarımızı sunarız. Rabbim iki cihanda yüzünü ak etsin"
yazılıydı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5938.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

"güvercinler Park Edecekleri Yeri Đyi Biliyor"
Kayseri'nin tarihi surlarında yuva yapan, güneşlenen ve kendilerine atılan yemlerle beslenen
güvercinler, bu alana yerleştirilen 'bisiklet park yeri' tabelasını mesken edindi.Kayseri
Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii'nin kubbesi ile tarihi Kayseri.
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Kayseri'nin tarihi surlarında yuva yapan, güneşlenen ve kendilerine atılan yemlerle beslenen
güvercinler, bu alana yerleştirilen 'bisiklet park yeri' tabelasını mesken edindi.
Kayseri Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii'nin kubbesi ile tarihi Kayseri Kalesi surları arasında
vatandaşların attıkları yemlerle beslenen güvercinler, dinlenmek için zaman zaman
Büyükşehir Belediyesi'nin diktiği 'bisiklet park yeri' tabelasını kullanıyor. Tabelanın üzerine
tüneyen güvercinler ilginç görüntüler oluşturuyor. Meydandan geçen vatandaşlar da tabelanın
üzerine konan güvercinleri görünce, ''Bunlar akıllı hayvanlar. Park edecekleri yeri de
biliyorlar'' demekten kendilerini alamıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5939.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

“erciyes’te Düşenler” Fotoğraf Sergisi Açılıyor
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Basın Yayın Müdürlüğünde görev yapan, Hamza Aktaş'ın
“Erciyes’te Düşenler” adlı fotoğraf sergisi, Kayseri Forum'da açılıyor.Hamza Aktaş’ın 2008
ile 2014 yılları arasında çekmiş olduğu fotoğraflardan...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Basın Yayın Müdürlüğünde görev yapan, Hamza Aktaş'ın
“Erciyes’te Düşenler” adlı fotoğraf sergisi, Kayseri Forum'da açılıyor.
Hamza Aktaş’ın 2008 ile 2014 yılları arasında çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan,
“Erciyes'te Düşenler” adlı fotoğraf sergisi, bugün (21 Şubat Cuma) saat 19.00'da açılacak.
Özellikle, kayak ve snowboard sporlarına yeni başlayan ve heveslenip denemek isteyen
kişilerin istem dişi düşüşleri fotoğraflandı. Erciyes’in en büyük eğlencesi olan kızak yine en
çok düşenlerin olduğu fotoğraf karelerini oluşturdu. Sergideki fotoğraflar, 2008-2014 kayak

sezonları arasında çekilen 15.250 fotoğraftan seçildi. Erciyes Kış Turizm Merkezine farklı bir
gözle bakan Hamza Aktaş’ın “Erciyes’te Düşenler” Sergisi'nde 110 adet fotoğraf bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5940.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Yapılacak
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS)
27 Nisan 2014 tarihinde yapılacağını bildirdi.Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü'nün
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''27 Nisan...
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Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS)
27 Nisan 2014 tarihinde yapılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''27 Nisan 2014
tarihinde yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru süreci, 24
Şubat-7 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecinde engelli
adayların, engel grubu ile engellilik durumuna ilişkin diğer bilgileri içeren Ön Kabul ve
Taahhüt Beyanı Belgesi; Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından düzenlenecektir.
Sınava müracaat edecek engelli vatandaşlarımızın Fatih Mah. Oğuz Cad. No: 27
Kocasinan/Kayseri adresinde hizmet veren Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi’ne müracaat
etmeleri önemle rica olunur'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5941.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Balık Tutarken Öldü
Kocasinan ilçesi Yamula Baraj gölü yakınlarında balık tutarken kalp krizi geçiren bir kişi
hayatını kaybetti.Alınan bilgelere göre, A.P. isimli şahıs, Mollahacı köyü ile Hasancı köyü
arasındaki bir bölgede balık tuttuğu esnada kalp...
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Kocasinan ilçesi Yamula Baraj gölü yakınlarında balık tutarken kalp krizi geçiren bir kişi
hayatını kaybetti.Alınan bilgelere göre, A.P. isimli şahıs, Mollahacı köyü ile Hasancı köyü
arasındaki bir bölgede balık tuttuğu esnada kalp krizi geçirerek öldü.
Ölen kişinin cenazesinde yapılan otopside ölümün normal yollarla gerçekleştiği, herhangi bir
darp izine rastlanılmadığı tespit edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5942.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Servisçilere Site Yapılacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Minibüsçüler ve Servis Đşletmecileri
Odası'nın yemeğinde servisçi esnafı için bir site yapılacağını belirtti. Şehir hakkında da
bilgiler veren Başkan Özhaseki, risk alınarak yapılan...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Minibüsçüler ve Servis Đşletmecileri
Odası'nın yemeğinde servisçi esnafı için bir site yapılacağını belirtti. Şehir hakkında da
bilgiler veren Başkan Özhaseki, risk alınarak yapılan yatırımlarla Kayseri'nin büyüyüp
geliştiğini söyledi.
Minibüsçüler ve Servis Đşletmecileri Odası'nın düzenlediği yemeğe katılan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yoğun ilgi ve alkışlarla karşılandı. Yemeğe, Başkan
Özhaseki'nin yanı sıra Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Minibüsçüler
ve Servis Đşletmecileri Odası Başkanı Yavuz Ay, oda başkanları ve esnaflar katıldı. Oda
Başkanı Yavuz Ay, kısa bir konuşma yaparak geceye katılımlarından dolayı Başkan
Özhaseki'ye teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de sözlerine servisçilere içinde sosyal
tesislerin de yer alacağı bir site için yer belirleme çalışmasının sürdüğünü belirterek başladı.
Konuşmasında şehirdeki değişime dikkat çeken Başkan Özhaseki, "Şehirlerin geleceği
oradaki yöneticilerin ufukları ile doğrudan ilintilidir. Eğer yöneticiler risk alıyorlarsa, büyük
işler yapıyorlarsa o şehirler büyüyor ve gelişiyor. Değilse şehir göç veriyor ve gittikçe
küçülüyor. Belediye başkanlığına başladığımda şehrin nüfusu 400 binler civarındaydı.
Melikgazi'de başladığımda 179 bin nüfusu vardı. Şimdi Melikgazi'nin nüfusu 550 bin. Şehrin
nüfusu 1 milyonu geçmiş vaziyette. Demek ki bu şehir büyüyor. Đnsanlar artık burada kalıyor,
gitmiyor. Gençler gitmiyorlar. Eğitimde herkes aradığını buluyor, dört tane üniversitemiz var.
Sağlıkta herkes aradığını bulabiliyor, onlarca hastanemiz var. Kültürde, sanatta, sporda herkes
aradığını bulabiliyor. Çarşıda, pazarda herkes aradığını buluyor. Bu ortamdan dolayı da kimse
gitmiyor kolay kolay. Biz bunun için riskleri alarak yatırımlar yapıyoruz. Erciyes projesinin
altına girmek, Yamula Barajının altına girmek öyle kolay değil. En basit gözüken stat bile
ömrümden beş yıl almıştır. Ama bunları yapmak zorundayız ve yapacağız. Hepimiz faniyiz.
Önemli olan aklımızın erdiği gücümüzün yettiği dönemde iyi işler yapabilmek ve insanların
duasını alabilmek" dedi.
Konuşmaların ardından Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay, esnafa
desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy'a teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5943.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç:
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mazeret değil, hizmet ürettiklerini
söyledi.AK parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Sabah Çayı’ etkinliğine katılan Başkan
Büyükkılıç, insanların yaşam biçimi, siyasi eğilimi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mazeret değil, hizmet ürettiklerini söyledi.
AK parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Sabah Çayı’ etkinliğine katılan Başkan
Büyükkılıç, insanların yaşam biçimi, siyasi eğilimi ve bulunduğu konuma bakmadan eşit
şartlarda hizmet almalarını sağlamak için çalıştıklarını belirterek, “Kimseye ayrımcılık
yapmadan, insanlara hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyor, onların dualarını alma
kaygısıyla güler yüzle ve fedakarca çalışıyoruz” dedi.
Kamuoyunda Kayseri’nin bir marka şehir olarak anıldığını, bu durumun üzerlerindeki
sorumluluğu daha da artırdığına işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Herkes Kayseri’ye hayran,
herkes Kayseri’yi konuşuyor. Bu durumun bizlerin üzerindeki sorumluluğu daha da
artırdığının farkındayız. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde hiçbir zaman belediyeleri ele
geçirme, yandaşlara peşkeş çekme, ya da kamunun hakkını hiç etme anlayışı içerisinde
olmadık. Đnsanların en hayırlısı, onların hizmetkarıdır felsefesi ile nasıl daha çok hizmet
üretebileceğimizin kaygısını taşıyoruz. Göreve geldiğimiz 90’lı yıllardan bu yana sizlerin
çizgisi ve görüşü olan, sizlerin inancını taşıyan ve sizlerin ortak kaygılarını paylaşan bir
anlayışla çalışmalarımızı sürdürdük. Bulunduğumuz makamları her zaman sizlere hizmetin
vesilesi olacak yeler olarak gördük. Bizim anlayışımızda mazeret üretmek yok, hizmet
üretmek var. Sizlerin desteği devam ettiği sürece ayrımcılık yapmadan, insanlarımızı
ayrıştırmadan, bulunduğu konuma bakmadan yaratılmışların en şereflisi insandır felsefesi ile
hareket ettik. Bunları yaparken, kendi içimizdeki dayanışmamız ise bereketimiz oldu” diye
konuştu.
Konuşmasının ardından Başkan Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç’a yaptıkları hizmet ve
başarılı çalışmalarından dolayı AK Parti Kadın Kolları tarafından teşekkür plaketi verildi.
Düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki,
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı ile çok sayıda
vatandaş da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5944.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın:
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, vatandaş odaklı hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek,
“Vatandaşların Emniyet Teşkilatından memnuniyet oranı yüzde 87’dir” dedi. Aydın,
“Emniyet Müdürünün daha ziyade sokakta olması lazım”...
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Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, vatandaş odaklı hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek,
“Vatandaşların Emniyet Teşkilatından memnuniyet oranı yüzde 87’dir” dedi. Aydın,
“Emniyet Müdürünün daha ziyade sokakta olması lazım” dedi.
“Kayseri’de bir yıldır görevdeyim. Bir yıllık süre içinde şehrimizin asayişini sağlamak,
arkadaşlarımızla ekip ruhu içinde çalışarak ilimizde güvenlik konseptini yerine getirme
gayreti içindeyiz. Bu süreç içinde en büyük yardımcımız basın ve yayın organları oldu” diyen
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, “Son yıllarda personel kalitesi açısından, yetişmesi ve
emniyetin teknik düzeyde sahip olduğu zenginlikler açısından bizler de global yapı içinde
günümüze ayak uydurmak zorundayız. Vatandaş odaklı güvenlik hizmeti üretirken vatandaşla
beraber olmanız gerekir. Bu hiyerarşi içinde astlık, üstlük, emir ve baskı yoktur. Bu çerçevede
her polisin bir toplum mühendisi olması gerekir. Eğer devletin güvenlik politikalarını
bulunduğunuz ilde uygulayacaksanız, her şeyden önce o ilin genel manada kültürüne,
demografik yapısına hakim olmanız ve buna adapte olmanız gerekir. Kayseri insanı sıcak
kanlı ve güler yüzlü insan. Bu şartlar altında bizim asık suratlı olmamız mümkün değil.
Đnsanlarla kurulacak iletişimin en büyük şifresi gülümsemektir. Emniyet teşkilatında son
yıllarda çok büyük bir vizyon değişikliği oldu. Đnsan odaklı bir anlayış oldu” ifadesinde
bulundu.
Emniyet Müdürü Aydın, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“2012 yılındaki TÜĐK rakamlarına göre vatandaşların Emniyet Teşkilatından memnun olma
oranı yüzde 87’dir.
Günlük bize bin 100 ihbar geliyor. Bizim faal olan ekip sayımız 150 civarında. 160 civarında
da ilimizde mahalle var. Her mahalleye bile bir ekibimiz düşmüyor. Bazı ekiplerimiz belli
yerlerde sabit beklerken, bazı ekiplerimiz de devriye geçiyor. Aslı olmayan veya kasıtlı veya
yalan bir ihbar yapıldığı zaman o ekibimiz o mahalleye giderek bulunduğu yeri boşaltmış
oluyor. Đkinci bir suça ise yetişmekte geç kalıyor. Beyaz yalanlarla 155’in meşgul edilmesi
sonuç itibari ile çok ağır olabiliyor. En son bir banka soygunu olmuştu. Bize akşam saat
18:00’da ihbar edildi, 18:05’te ekibimiz olay yerine intikal etti.
Olay yerine yakın olan ekiplerimi GPS vasıtası ile hangi birime ait olursa olsun
yönlendiriliyor. O ekip o esnada başka bir olaya gittiyse bu sefer ihbar edilen yere geç
gidecektir. Vatandaşlarımız çok duyarlı olmalıdır. Gelen şikayetlerden bazıları şu, ‘Telefon
ediyoruz ama telefona uzun süre kimse bakmıyor’ haber merkezinde 7 hattımız var. Bu hatlar
gereksiz yere meşgul edilirse gerçek anlamda arayanlar tabiî ki mağduriyet yaşarlar.
Emniyet Müdürlüğü makamı statik bir makam değil kinetik bir makamdır. Emniyet Müdürü
daha ziyade sokakta olması lazım. Eğer biz vatandaşa yönelik hizmet veriyorsak vatandaş ile
birebir iletişime geçmemiz gerekiyor. Vatandaşımız da bunu çok seviyor. Vatandaşımız

sokakta olan valiyi, emniyet müdürünü ve diğer yetkilileri seviyor. Olay zamanında Emniyet
Müdürü’nün çeşitli emniyet ve talimatlarla olayı yönlendirmesi gerekir. Ayrı zamanda bir
denetim görevi de yapması lazım. Atatürk’ün bir sözü var, ‘Köylü milletin efendisidir’ diyor.
Bunu biz biraz daha genişlete biliriz. Halk efendidir, halk devletin de efendisidir. Bizler
bürokratlar halka hizmet vermek için görevlendirilmiş bulunuyoruz.
Birebir insanlarla ortaya perde koymadan, ortaya ara elekler koymadan iletişime geçmek bana
meslek hayatımda çok şeyler kattı. Gelen şikayetlerle şahsen birebir ilgilenirim. Bir
vatandaşımız, ‘Sizin çevik kuvvet personeliniz yolu kapattı. Ben de acele ile geçtim. Sizin
memurunuz bana sert sözlerle müdahale etti. Onurum ve gururum kırıldı” dedi. Olayı ben
gözümün önünde canlandırdım. Mesleki yönüyle bakarsanız vatandaş haksız, ama vatandaş
gözüyle bakarsanız acelesi var. Yasal ihlal ayrı, oradaki çocuğun ve eşinin gururunun
kırılması ayrıdır. Aradım, ‘Çocuğunuz kaç yaşında’ dedim. Buradan çeşitli oyuncaklar alarak
gönderdim Eğer bize kalbi kırıldıysa kalbini tamir etmek için bu özrümüzü kabul edin diye
gönderdim. Olaya bakış tarzı çok önemlidir. Vatandaş kültürel yapısıyla, eşiyle çocuğuyla çok
önemli normlardır.
Ali Đsmail Korkmaz davası ilimizde görüldü ve hiçbir olay yaşanmadı. Mutfak kısmında 4
memurum yaralandı, taş atıldı, su şişeleri atıldı, hakaretler edildi. O insanlar gençler, 2 bin
genç geldi dışarıdan. Pastırmacılar Parkı’na gelince onlara ben hoş geldiniz dedim. Kafelerde
çay ikram etti. Gençler insandır. Neticede burada bir Süper Kupa organizasyonu da oldu. Bu
Kayseri Emniyet Müdürlüğümüzün de davranış şeklidir.
Otobüsleri de aradık. Özel bir konuşma metni verir ve konuşur. Đkili ilişkiler içinde hukuki
prosedürleri yerine getiriyoruz. En önemlisi kendi personelimiz açısından eğer provokasyona
gelme, güler yüzlü davranma olayını benimsediyse çıkacak olan olayları yüzde 50 oranında
azaltmış oluyorsunuz.
Başta şahsım ve 4 bin 300 personelimiz adına şunu çok rahat ifade edebilirim, Sayın
Cumhurbaşkanımızın şehrinde görev yapmak bizim için başlı başına bir onur. Bu şehirde
görev yapmanın sorumluluğunu ve vebalini çok iyi özümsemiş durumdayız. Kayseri
Türkiye’nin gözbebeği, sanayinin önde gelen şehri.
Đlimizde bir sürü ülkenin fahri konsolosu var, 4 tane üniversite var. En önemlisi Türkiye’de
stratejik bir yerde kurulmuş olan bir il. Ankara’nın, Đstanbul’un güvenliğinden başta biz
sorumluyuz. Yalnızca yol aramalarında 2,5 ton civarında 2013 yılında esrar aldık. 150 kilo
civarında eroin aldık. 400 civarında tarihi eser aldık. Neresinden bakacak olursanız olun
kayseri stratejik bir şehir. Burada görev yapmak da büyük bir vebal ve Kayseri’ye layık
olmaya çalışıyoruz.
Toplum Destekli Polisimiz vasıtasıyla biz memnuniyet araştırması yaparız. Kayseri
polisinden memnun olunup olunmadığı konularında. Her hafta yaklaşık 300 kişiyi kapsayan
anketler yaparız.
Vatandaşın emniyet teşkilatına ulaşım kanallarını mümkün olduğu kadar genişletmeye
çalışıyoruz. Bize gelen her türlü twitter hesabını ciddiye alıyorum.
Đşin öznesi vatandaş. Vatandaşın işini kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa, günümüzün
teknolojisi de ne ise bunu kullanmamız lazım. Emniyet teşkilatına ulaşma konusunda
mümkün olduğu kadar fazla kanal açmaya çalışıyoruz. Bunu son derece önemsiyoruz. Diğer
taraftan bizler aynı zamanda Kayseri’ye hizmet verirken uluslar arası alanda bir takım
misyonlarımızı icra ediyoruz. Kabil emniyet müdürlüğü ile de bir protokol imzalayacağız.
Birçok ülkeye eğitim veriyoruz. Sudan’da bir Türk laboratuarı kuruldu. Biz emniyet teşkilatı
olarak dünyada da büyük bir gücüz.
Nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler ve göç ile birlikte aslında dünyanın genelinde bir diğer
yıla göre suçlarda artış oluyor. Türkiye’de bu yüzde 10 oranında. Đlimizde 2012 ve 2013 yılı
arasında yüzde 3 oranında suç artışı var. Đşin doğrusu bunu doğal karşılamamamız gerekir. Bu

da sosyolojinin bir gereği. 2013 yılında 33 bin suç işlenmiş ilimizde. Türkiye’nin genelinde
olduğu gibi işlenen suçlar şahsa yönelik olarak işlenen suçlar.
Cinayetlere baktığımızda sürekli olarak bir azalma var. 2012 yılında 37 cinayet varken, 2013
yılında 18 cinayet olmuş. Đntihar sayılarında da bir azalma var. Bu da gerçekten bizler adına
sevindirici olay. 4014 Ocak ayında sadece bir cinayet vakası var.
Mala karşı suçlar açısından ilimizde daha küçük bir rakam var. Yanı hırsızlık ve dolandırıcılık
vakaları. Bizler esasında dolandırıcılığa karşı çok ciddi bir aydınlatma faaliyeti içindeyiz.
Ancak yinede insanlarımız dolandırıcıların ağına düşüyor. Dolandırıcıların sermayesi dildir.
2013 yılında kontör dolandırıcılarına yönelik 3 operasyon yapıldı 20 kişi gözaltına alındı 16’sı
tutuklandı.
2013 yılında 50 bin civarında broşür dağıttık. Işıklı panolarda, beyaz eşya satan
televizyonlarda dahi spot bilgiler veriyoruz. Su faturalarına kadar bu bilgileri veriyoruz. En
son kent güvenlik akademisi açtık. Şu anda muhtarlarımızı aldık, bankacıları aldık.
Kayserili hemşerilerimiz ticari zihniyete sahipler, kalpleri çok büyük, hayır anlamında.
Helalinden para kazanma konusunda çok zeki, dolandırıcılık ve dolandırıcıların istismarına
uğrama konusunda şeytani zekaya sahip değil. Kayserili dolandırıcının o güzelliğinden oyuna
gelebiliyor. Azımsanamayacak derecede dolandırıcılık vakalarına rastlıyoruz. Bu da
Kayserilinin iyi niyetinden kaynaklanıyor.
Vatandaşlar, bilgisayar, internet ve telefon vasıtası ile kendilerinden polis, asker, savcı ismi
kullanılarak para isteniyorsa telefonu derhal kapatsınlar. Eğer bir savcı vatandaşı arayıp da bir
şey istemese bile savcının yüzüne kapatıyorsa bunun da bir suçu yok.
Telefonda eğer elinizi verirseniz kolunuzu kaptırırsınız. Eğer birisi para istiyorsa derhal
telefonu kapatsın. Dolandırıcı insanımızı arıyor 7 saat kapattırmıyor. En son Đldem’de bir
vatandaşımız çöp kutusunun yanına 17 bin TL para bıraktı. Trajikomik vakalar bunlar.
Türkiye’nin yakından tanıdığı bir takım şöhretli insanlar bile bunların tuzaklarına düşüyorlar.
Hipnotize olmamanın en önemli yönü telefon hemen kapatmalarıdır.
2013 yılında 300 bin vatandaşımıza ulaşarak çeşitli konuları anlatmışız. Uyuşturucu ile
mücadele, siber suçlarla ve dolandırıcılarla mücadele gibi konularla ilgili olarak
bilgilendirdik. 2014’ün ocak ayında 50 bin kişiye ulaştık. Tedbirlerimizi alabilsek hırsız veya
istismarcı şahıslar bizim açıklarımızı bularak istismar ederler. Bizim ev hanımlarımız kapının
üzerine anahtarın nerde olduğunu yazan bir not bırakıyor. Apartmanda yazıyor ‘Bu gün şu
dairede toplanacağız’ yazıyor. Hırsız binaya girse istediği daireye girebilir. Đnsanların yüzde
50’si ‘Kim o’ demeden kapıyı açıyor.
Sokak lambaları hırsızlık olaylarını yüzde 27 oranında düşürüyor. Sokak lambaları patlaksa
veya yanmıyorsa hırsızlık olaylarını yüzde 27 oranında artırıyor. Bu bize şunu gösteriyor,
apartman veya evlerimizin çevresini aydınlatacağız. Giriş kapısının dış kısmını mutlaka
aydınlatmalıyız. Gelen şahıslar mutlaka sorgulanmalı. Kapı üstüne isminizi ve soy isminizi
yazmayın. Dolandırıcılar ve hırsızlarda o kadar enteresan yöntemler var ki, bunların
akademisi olup olmadığı merak ediliyor.
Kiracılarımız yeni bir eve girdiyse evin kilidini değiştirmeli. O anahtar başkasında da vardır.
Mutlaka çift kilit sistemi olmalı. Arkada zincir düzeni olmalı. Zincir sistemi çok önem
arzeden bir güvenlik önlemi aslında.
Bu yaz Şeker fabrikası ile bir çalışmamız oldu. Bütün traktörlere reflektör taktırdık. Bu yıl
traktör kazası olmadı. Alacağımız küçük tedbirlerle çok büyük can kayıplarını önleyebiliriz.
Emniyet kemeri de bunlardan bir tanesi. Saatte 30 kilometreyi bir birim olarak kabul ederiz.
Saatte 30 kilometre hızla giderken bir cisme çarparsanız, binanın birinci katından düşmüş gibi
olursunuz. 90 kilometre hızla giderseniz ve çarparsanız 10. Kattan düşmüş gibi olursunuz.
Araca bindiğimizde emniyet kemeri takmama gibi bir realiteden bahsetmek abesle iştigaldir.
Bu konuda sürekli çalışıyoruz. En son valilik kanalıyla şeytan tokası yasaklandı. Bazı
vatandaşlar galeriden araç alınca bunu da yedek parça olarak istiyorlar. Bizim canımız

kutsaldır. Bizim yaşamamız lazım. 2013 yılında 149 kişiyi kaybettik. 7 bin civarında yaralı
var. Ocak ayında çok elim bir kaza oldu. 30 vatandaşımızı kaybettik. Türkiye’de genel olarak
yılda 5 bin vatandaşımızı toprağa gönderiyoruz. Kurallara uymuyoruz.
Telefonla konuşmak kazaları yüzde 20 oranında artırıyor. Telefon yaymış olduğu elektro
manyetik dalgalar ile sinir sisteminizi kilitliyor. Telefon kullanan şahsın refleksleri yüzde 50
oranında düşüktür. Hız kurallarına mutlaka uyulmalı. Trafik kazalarının yüzde 80’i hız
kurallarına uymama nedeniyle oluyor. Trafik kuralları kanla yazılmıştır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5945.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayseri Şeker, Özışık Ve Yönetimine Dava
Açtı
Kayseri Şeker Fabrikası yönetimi, eski Başkan Vedat Ali Özışık ve o dönemim yönetim
kurulu üyelerine dava açtı.
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Alınan bilgilere göre, son olarak Kayseri’nin Yeşilhisar Đlçesi’nde yapılan soruşturma
kapsamında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame içerisinde, yaptıkları
faaliyetlerin ve işledikleri iddia edilen suçlardan sorumlu tutulan sanıklar hakkında;
dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla Kayseri Şeker Fabrikası tarafından
yeni bir dava açıldı. Açılan dava, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi.
Kayseri Şeker yetkilileri, davaların üreticinin hakkını koruma ve çiftçi ile fabrikanın uğradığı
mağduriyeti ortadan kaldırma adına açıldığını ifade ettiler.
Halen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile birleştirilmesi de talep edilen
bu yeni dava, bir dönem tutuklu yargılandıkları ve halen devam eden davadan ayrı bir şekilde
değerlendirilerek, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Davanın konu edildiği
tarihlerde şirkette faaliyet gösteren Yöneticilerin, ticari faaliyetleri ve kooperatif faaliyetleri
sırasında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kayseri Şeker Fabrikası, açtığı bu dava ile çiftçinin ve şirketin haklarını korumak için yasal
tüm kapıları aralayacağını, özellikle şirketin zarara uğratılmasına vesile olan ve dolayısıyla
çiftçinin hakkının elinden alınmasına sebep olan tüm yöneticilerden adeta hesap soracağını da
göstermiş oldu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5946.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Oldu mu şimdi ?
Bugün açılışı gerçekleşen ilk Selçuklu Müzesi olma özelliği taşıyan müze bazı vatandaşa
hayal kırıklığı yaşattı. Ayrıca yabancı turistlerin de müzeyi ziyaret edeceği düşüncesi ise
hayal kırıklığı yaşatacağa benziyor.
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Kudüm ve Rebap’ı da bilmezsek ayıp
Bugün açılışı gerçeklşen ve içerisinde Selçuklu dönemine ait tüm izlerin yansıtıldığı müzede,
Selçuklu dönemine ait “kudüm” ve “rebap” isimli çalgıların yanlış numaralandırıldığı
gözlerden kaçmadı. Açılışa çok fazla kişinin katılması sebebi ile müzenin her bölümünün
ziyaretinde güçlük yaşanırken, müzeyi ziyaret eden vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Bu
durum ise “Acaba üzerine bilgisi yazılan eşyaların kaçında verilen bilgi doğru?” sorusunu
akıllara getirdi. Bazı vatandaşları ise bu hatanın ve yapılan bu çalışmanın Kayseri’nin imajını
zedeleyeceği düşüncesi sarmaya başladı.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5948.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Talas Proje Üreten Bir Đlçe Oluyor
Talas Mevlana Mahallesi’nde düzenlene toplantıda konuşan AK Parti Talas Belediye Başkan
Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belediye Başkanlığına geldiği gün itibariyle profesyonel bir
proje hazırlama ekibi kuracaklarını söyledi.Seçim çalışmaları...
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Talas Mevlana Mahallesi’nde düzenlene toplantıda konuşan AK Parti Talas Belediye Başkan
Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belediye Başkanlığına geldiği gün itibariyle profesyonel bir
proje hazırlama ekibi kuracaklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Talas Mevlana Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti
Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu projelerini anlatırken, Belediye
Başkanlığına geldikleri zaman yapacakları ilk işin, Belediye bütçesini rahatlatacak ve Avrupa
birliği fonlarından faydalanmayı sağlayacak bir proje hazırlama ekibi kurmak olacağını
söyledi.
Palancıoğlu, "Burada büyük, cafcaflı proje sözleri verilebilir. Gelen adaylar ben baraj
yapacağım, ben uçak fabrikası kuracağım diyebilir ama artık bunların zamanı geçti. Bizim
için en elzem en çok kullanacağımız projeler nedir, bu projelerin bütçesi nedir. Talas’ın
bütçesi belli arkadaşlar eski parayla 40 trilyonu geçmiyor. Bu bütçede personel maaşları var,
asfaltı, yolu, kaldırımı ve diğer giderler var. Dolaysıyla buna ilave kaynaklar lazım. Bakın
Avrupa Birliğine ülkemiz milyarlarca lira para veriyor ancak bunun büyük bir kısmını geri
alamıyoruz. O paralar havuzda kalıyor Almanya, Fransa, Đngiltere gibi farklı ülkelere gidiyor.
Peki neden? Çünkü proje hazırlayıp ta veren çok az. Bakın biz ORAN’da 600 bin lira
veriyorduk belediyelere proje hazırlasınlar diye ancak belediyeler bunu kabul edemiyordu
gerekli ekiplere sahip olmadıkları için. Bizimde ilk yapacağımız iş nasip olursa Belediye
Başkanlığında proje hazırlayacak güzel bir ekip bir birim kuracağım. Talas Belediyesi’nin
bütçesini yola, kaldırıma ve personele vereceğiz ama Avrupa Birliği’nin, Kalkınma
Ajansı’nın TÜBĐTAK’ın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu gibi birçok fonun paralarını
buraya çekeceğiz’’ diye konuştu.
Yararlanılabilecek bir çok fonun olduğun ancak doğru kullanılamadığına dikkat çeken
Palancıoğlu, "Bakın engellilerle ilgili fon var kullanamıyoruz, kadınlarla ilgili fon var
kullanamıyoruz, şehircilikle ilgili fon var kullanamıyoruz. Bunlar doğru kullanıldığında
cebinizdeki kadar da bu fonlardan para alabilirsiniz. Đnşallah biz bunu yapacağız, sizlerden de
destek bekliyoruz’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5949.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Mhp Đlçe Belediye Meclis Üye Adaylarını
Açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanlığı Talas, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza,
Sarıoğlan, Pınarbaşı ilçelerinin belediye meclis üye adaylarını açıkladı.Açıklanan listede
Talas belediye meclis üyeleri şöyle:“Necati Eravşar,...

21 Şubat 2014 Cuma 15:36
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanlığı Talas, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza,
Sarıoğlan, Pınarbaşı ilçelerinin belediye meclis üye adaylarını açıkladı.
Açıklanan listede Talas belediye meclis üyeleri şöyle:“Necati Eravşar, Muzaffer Ercan,
Mithat Babacan, Vahdi Orhan, Abdullah Çelebi, Veli Özcan, Ali Duman, Rıza Ünlü, Yüksel
Yalçın, Ali Karabulut, Mesude Vural, Nazmiye Büyüktaşkın, Durdu Akkoç, Hamza Dinçer,
Duran Aslankaya, Gökhan Şerbetçioğlu, Yıldıray Demirtaş, Halis Şaştım, Yasemin Akkaya,
Kadir Çifçi, Salih Zeki Cebeci, Tuncer Ceyhun, Ahmet Oruçhan, Taha Sarıçam, Yaşar
Demirkıran, Recep Karahan.”Yeşilhisar belediye meclis üyeleri ise, “Arif Yıldırım, Yavuz
Akbulut, Adem Öztürk, Hayrettin Ağa, Mehmet yılmaz, Mustafa Akiş, Mehmet Çobanoğlu,
Bülent Aktaş, Harın Çayabatmaz, Mehmet Aygün” olarak açıklandı.Yahyalı belediye meclis
üye adayları da, “Alparslan Đpekçi, Osman Türkmen, Faruk Sarıoğlu, Abdullah Dok, Mehmet

Emin Kılcan, Ahmet Kencer, Durdun Baştürk, Göksel Develioğlu, Ferhat Akcan, Hayrullah
Demir, Kadir Đşçi, Ahmet Duman, Hacı Özkan” diye açıklandı.
Tomarza adayları da şu şekilde:
“Osman Koç, Mehmet Kural, Cumali Demirci, Fahri Saraç, Enver Bulgurcu, Halil karagöz,
Yaşar Özçetin, Alaattin Aydemir, Murat Kahraman, Ümit Koçoğlu, Harun Kılınç, Đlkay
Koçoğlu, Korkmaz Çavuş”Sarıoğlan ise, “Yusuf Akbulut, Murat Özcan, Nuri Bakır, Bahri
Akdar, gazi Taşyürek, Habil Özkul, Đdris Yıldırım, Mehmet Çatalkaya, Bilal Tipieser,
Nurettin Avşar.”Açıklanan Pınarbaşı belediye meclis üye adayları ise şöyle açıklandı:
“Hikmet Şahin, Paşa Önal, Özcan Akkaya, Kerim Gökçe, Şadullah Çalışkan, Nurullah
Sezgin, Mustafa Algül, Hamit Çevik, Gaffar Acari, Erkan Çetinkaya, Sadullah Akyüz, Recep
Karabörk.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5950.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayserispor'da Neşeli Antrenman
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının
hazırlığını tamamladı.Kulüp tesislerinde teknik direktör Domingos Paciencia yönetiminde
antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda...
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının
hazırlığını tamamladı.Kulüp tesislerinde teknik direktör Domingos Paciencia yönetiminde
antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda koşu çalışması yaptı.
Futbolcuların neşeli olduğu gözlenen antrenman, kısa alanda pas çalışması ile devam etti.
Kayserispor'un antrenmanını öğrenciler de izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5951.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Lisede Đntihar Girişimi
Kayseri’de bir lisede intihar etmek isteyen öğrenci öğretmenleri tarafından
engellendi.Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı’ndaki Arif Molu Endüstri Meslek
Lisesi’nde bir kız öğrencinin, sınıfın penceresinden atlayarak intihar etmek...
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Kayseri’de bir lisede intihar etmek isteyen öğrenci öğretmenleri tarafından engellendi.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı’ndaki Arif Molu Endüstri Meslek Lisesi’nde bir kız
öğrencinin, sınıfın penceresinden atlayarak intihar etmek istediği öğrenildi. Đntihar girişiminde
bulunan öğrencinin öğretmenleri tarafından yakalanarak sınıfın içine alındığı bildirildi.
Genç kızın erkek arkadaşından ayrıldığı için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5952.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Mhp’li Başkan Adayları Hunat Esnafını Ziyaret
Etti
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları seçim gezisine Hunat Mahallesi ile
devam etti. Bölge esnafının sorunlarını dinleyen Belediye Başkan Adayları, esnafın dükkan
çalışmalarına da yardımcı oldu.Milliyetçi Hareket Partisi...
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Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları seçim gezisine Hunat Mahallesi ile
devam etti. Bölge esnafının sorunlarını dinleyen Belediye Başkan Adayları, esnafın dükkan
çalışmalarına da yardımcı oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları seçim gezilerine Hunat Bölgesi esnafı ile
devam etti. Esnaf ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent Mete
katıldı. Esnafların sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkan Adayları, raflarını ürün yerleştiren
Esnafları da yardımcı oldu. Esnaf ziyareti ile ilgili değerlendirme yapan Milliyetçi Hareket
Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Hunat Bölgesinde yer alan esnafın
büyük bir bölümünün kale içerisinden çıkartılan esnafların olduğunu belirterek esnafların zor
durumda olduğunu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5953.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Melikgazi’den Bedensel Engelliler Spor
Kulübüne Destek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bedensel Engelliler Spor kulübü tarafından
düzenlenen yemeğe katılarak,Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında ve
destekçileri olduklarını söyledi.Kayseri Bedensel Engelliler...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bedensel Engelliler Spor kulübü tarafından
düzenlenen yemeğe katılarak,Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında ve
destekçileri olduklarını söyledi.Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü tarafından
düzenlenen yemekte yönetim kurulu üyeleri ve sporcular ile bir araya gelerek, hoşça vakit
geçiren Başkan Büyükkılıç,engelliler bizim olmazsa olmazımızdır.Engelli vatandaşlarımız
için belediye olarak,elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz.hizmet binamız ve
bütün
tesislerimizde
engelli
asansörümüz,görme
engelliler
için
yürüyüş
parkuru,kaldırımlarımızda çıkış rampası,okullarda engelle asansörü gibi birçok hizmeti yerine
getiriyoruz.bunun yanı sıra Bedensel Engelliler Spor kulübümüzün belediyemizi ziyareti
sırasında bir yıl süre ile sponsor olunması yönündeki taleplerini değerlendirdik ve bu
isteklerini kabul ettik.Bundan böyle engelliler spor kulübümüze maddi manevi her türlü
desteği vereceğiz.bundan da son derece mutlu oluyoruz.” dedi.Kulüp Başkanı Faruk şahin ise
sporsorluk anlaşmasının kulübün başarılarını artıracağına inandığını ve melikgazi
belediyesinin yaptığı bu hizmetin birçok kuruma örnek olması gerektiğini kaydetti.Başkan
Memduh Büyükkılıç ve Kulüp Başkanı Şahin Ampute futbol takımı ve basketbol takımı
oyuncuları ile tek tek ilgilenerek,sohbet edip ,hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5954.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Mhp Belediye Meclis Adaylarını Açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanlığı, Melikgazi ve Kocasinan Belediye
meclis üyesi adaylarını açıkladı.Melikgazı Belediyesi belediye meclis üyeleri şu isimlerden
oluştu:"Fatma Meltem Maraşlıoğlu, Đrfan Dursun, Neşe...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanlığı, Melikgazi ve Kocasinan Belediye
meclis üyesi adaylarını açıkladı.
Melikgazı Belediyesi belediye meclis üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Fatma Meltem Maraşlıoğlu, Đrfan Dursun, Neşe Akbaş, Mustafa Hashalıcı, Kahraman Avcı,
Kemal Er, Kahraman Eraslan, Osman Haymana, Ali Çolakoğlu, Murat Titizbaş, Erkan
Yüksel, Ahmet Şahin, Yaşar Yağan, Ahmet Bilen, Gökmen Döner, Mustafa Kayhan, Kürşat
Taşdemir, Şükrü Keçeli, Erdal Dağ, Alpaslan Maden, Mehmet Zengin, Hacı Bekir Serim,
Ahmet Polat, Aytaç Kırmızıtaş, Durdu Demirel, Ahmet Salih Ay, Ülkühan Dağaşan, Demet
Tanyeli, Mehmet Ok, Hüseyin Karatut, Đlhan Zan, Zeki Göçmenoğlu, Bekir Kara, Erdal
Taşkıran, Mehmet Ayyıldız, Ahmet Çetin, Cengiz Murat, Ramazan Mermi, Nuri Candan,
Mustafa Oğuzhan."
Melikgazi Belediye meclis üyesi kontenjan adayları da, "Muzaffer Yükselen, Ahmet Rıfkı
Öztürk, Halil Teber, Hamdi Barut, Necati Bayramoğlu" olarak açıklandı.
Kocasinan Belediye meclis üyesi adayları ise:
"Hayri Solak, Kazım Yücel, Şevki Dursun, Yusuf Dalmaz, Đsa Ferah, Hüseyin Orhan, Seyfi
Coşkun, Metin Hüseyin Cihan, Mahmut Öztürk, Ahmet Yılmaz, Yusuf Yılmaz, Abdurrahman
Taşçı, Kazım Hasilik, Hayri Özdil, Alper Çatakoğlu, Mikail Allı, Şükrü Yaşar Yıldırım,
Mehmet Necati Akarsu, Mustafa Beğlen, Mürselin Gülmez, Gönül Demir, Mehmet
Karahançer, Hayati Güner, Abdulah Karakoyunlu, Mustafa Küçüksungur, Hamza Sarıoğlan,
Meral Gürgenç, Selçuk Çam, Ahmet Cantürk, Yusuf Öksüz Alioğlu, Bircan Ayata, Halit
Caner, Hamit Kutlu." olarak açıklandı.
Kocasinan Belediye meclis üyesi kontenjan adayları, "Kemal Şendil, Đbrahim Nefesli, Ali
Cenk, Ahmet Ersolak." olarak açıklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5955.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kocasinan’da ‘asfalt’ Đhalesi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Sahil Yolu'nun ve bağlantılarının yapımında
kullanılmak üzere 4 milyon liralık asfalt alım ihalesi gerçekleştirdiklerini söyledi.Başkan
Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi’nin 2014 yılı çalışma...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Sahil Yolu'nun ve bağlantılarının yapımında
kullanılmak üzere 4 milyon liralık asfalt alım ihalesi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi’nin 2014 yılı çalışma diliminde yer alan,
Kayseri'nin Sahil Yolu'nda kullanılmak üzere yaklaşık maliyeti 3 milyon 952 bin 500 TL olan
30 bin ton sıcak asfalt üretilmesi, taşınması, serilmesi ve sıkıştırılması ihalesini yaptıklarını
kaydetti. Kocasinan Belediyesi Toplantı Salonu’nda Đhale Komisyonu Başkanı Mustafa
Haspaylan yönetiminde gerçekleştirilen ihaleye Öztaşlar, Aydın ve Nalbantoğlu Asfalt Đnşaat
firmaları katıldı. Đhale hakkında bilgiler veren Mustafa Haspaylan, “Đşin süresi 45 iş günü.
Bunun hemen hemen tamamı Kuşçu'daki Sahil Yolu ve bağlantılarında kullanılacak. Alt
yapısını biz yapacağız diğer tarafları size ait. Bizim isteğimiz, yolun genişliği en fazla 6 metre
olsun. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak etsin. Komisyonumuz, firmaların

belgelerini ve yeterliliklerini inceledi. Eğer eksiklik yoksa en az teklif veren Nalbantoğlu gibi
görünüyor” dedi.
Đhaleye katılan firmaların teklifleri ise şöyle:
“Aydın Đnşaat 3 milyon 750 bin TL, Öztaşlar Đnşaat 3 milyon 297 bin TL, Nalbantoğlu Đnşaat
3 milyon 270 bin TL.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5956.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayseri'de 'aile Đçi Đletişim Ve Đnternet Bilinci'
Konulu Seminer
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan
'Yetişkin Öğrenme Projesi' kapsamında 'Aile Đçi Đletişim ve Đnternet Bilinci' semineri
gerçekleştirildi.Kadir Has Kongre Merkezi konferans...
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan
'Yetişkin Öğrenme Projesi' kapsamında 'Aile Đçi Đletişim ve Đnternet Bilinci' semineri
gerçekleştirildi.
Kadir Has Kongre Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminere Đl Milli Eğitim Şube
Müdürü Namık Kavraal, Eğitimci Salih Aksu, okul idarecileri ve Kayserili kadınlar katıldı.
Seminerde açılış konuşması yapan Đl Milli Eğitim Şube Müdürü Namık Kavraal, "Aile bizi
hayata hazırlayan bir yer. Yaşamımızın ilk yıllarında yaşamayı, beslenmeyi, hayatı
ailelerimizden alıyoruz. Çocuklarınızın her davranışını takip ederken onlara eleştirerek
yanaşmayın. Onların duygu ve düşüncelerini önemseyin. Yoksa çocukların temel binasında
çürüklük oluyor. Çocuklara güven vermeliyiz. Ailelerin büyüklere ve küçüklere olan saygısı
çok önemli. Bu sevgi ve saygıyı çekinmeden göstermek lazım. Eğer çocuklara bu duyguyu
yaşatamaz isek çocuklarda şiddet duygusu ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
'Çocuğun kendini ifade etmesine imkan verin' diyen Kavraal, "Çocuğunuz okulda ve
mahallede neler yaşadıysa sizlere anlatsın. Onları dinleyin. Çocuklarınızla arkadaş olun. Bu
açıdan çocuklarınıza güven verin. Çocukları kimseyle kıyaslamayın. Her çocuğun kendine
göre bir dünyası var. Tabi bunu yapmak için iletişim becerilerini iyi öğrenmek lazım. Aile içi
iletişimde çocuklarımıza nasıl örnek olabileceğimizi düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Seminere konuşmacı olarak katılan eğitimci Salih Aksu ise, "Kayseri geldiğimiz 54. il. Burası
en büyük katılımın olduğu illerden bir tanesi. Bakıldığında insanlığın var oluşundan beri
iletişim var. Đki insanın var olduğu ortamda iletişim gerçekleşiyor. Bakıldığın aile içi
iletişimde ilk süreç anne, baba ile başlıyor. Anne ile baba arasındaki iletişim iyi olduğunda bu
çocuğa da yansıyor. Bizim amacımız bu iletişimi kuvvetlendirebiliriz. Aile içinde iletişim
olmadığında psikolojik problemler ortaya çıkıyor. Gün geçtikçe de bunun sayısı artıyor. Đşte

bunun temelinde iletişimin sağlıklı olmaması yatıyor. Toplumda aile içi iletişim iyi olursa
çocuklarda iyi yetişiyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5957.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Emniyet Müdürlüğü Kayserispor Ve
Erciyesspor Yöneticilerini Yemekte Buluşturdu
Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayserispor ve Erciyesspor yöneticilerine yemek
verdi.Polis Evi'nde düzenlenen yemeğe, Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma ve
yöneticileri, Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren ve takım yöneticiler...
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Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayserispor ve Erciyesspor yöneticilerine yemek
verdi.
Polis Evi'nde düzenlenen yemeğe, Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma ve
yöneticileri, Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren ve takım yöneticiler katıldı. Düzenlenen
yemeği sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuran Aydın, paylaştığı fotoğrafın üstüne,
"Kayseri Erciyes ve Kayseri sporumuzun başkan ve yöneticileri ile Kayseri polisinin gönül
birlikteliği" yazdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5958.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr.
Palancıoğlu:
Yoğun seçim programına çevre mahallelerin ziyaretiyle devam eden AK Parti Talas Belediye
Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevlik, Kamber, Koçcağız ve Alaybeyli
mahallelerinde bölge halkıyla bir araya geldi.AK Parti Talas Belediye Başkan...

22 Şubat 2014 Cumartesi 17:18

Yoğun seçim programına çevre mahallelerin ziyaretiyle devam eden AK Parti Talas Belediye
Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevlik, Kamber, Koçcağız ve Alaybeyli
mahallelerinde bölge halkıyla bir araya geldi.
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevlik, Kamber, Koçcağız
ve Alaybeyli mahallelerini ziyaret ederek, mahallelerde bulunan sıkıntıları yerinde inceledi.
Bölge halkının yoğun ilgisi ile karşılaşan Palancıoğlu, bölgenin eksiklerini bildiklerini ve
göreve geldikleri andan itibaren bu eksiklerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.
Palancıoğlu ziyaretleri esnasında yaptığı konuşmada; ''Büyükşehir tarafından bu bölgelerin su,
kanalizasyon,yol gibi ihtiyaçları karşılanacak, biz de göreve geldiğimizde Talas Belediyesi
olarak meydanı olan birer tane mini futbol sahasının yer aldığı, çevre düzenlemesi yapılmış,
meydanda bir çeşmesi olan, bir çocuk parkı olan güzel mekanların sizlere kazandırılması için
çalışacağız. Merkezde yer alan ve bir de Başakpınar Mahallemiz'de bulunan toplantı
evlerinden her bölgede olmasını istiyoruz, daha nitelikli ve kullanışlı mekanları faaliyete
geçireceğiz'' diye konuştu.
Gittiği dört mahallede de vatandaşların istekleriyle birebir ilgilenen Palancıoğlu, mahalle
sakinlerinin sıkıntılarını tek tek not etti. Bu bölgelerin büyük bir potansiyele sahip olduğuna
dikkat çeken Palancıoğlu, şehrin bu yönlere doğru ilerlemesini değerlendireceklerini söyledi.
Ülkenin içinden geçtiği dönemece de dikkat çeken Palancıoğlu, ''Ülke önemli bir aşamadan
geçiyor. Yurt dışında haberleri takip ediyorum orada ''Erdoğanın sonu'', ''Türkiye'nin sonu'',
''Yeni Osmanlı'nın sonu'' diye manşetler atıyorlar. Çevremizdeki ülkeleri karıştıranlar bizim
ülkemizi de karıştırmak için çabalıyorlar. Bütün ülkelerin gözü üzerimizde. 30 Mart bizim
ülkemiz için önemli olduğu kadar, yurt dışındaki ülkeler için de önemli. 'Türkiye'de istikrar
devam edecek mi, yoksa ülkemizi de yıkabilecekler mi' bunun mücadelesindeler. Dolayısıyla
sadece yerel seçimler değil, ülkenin istikrarıyla da ilgili seçimler yapılacak'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5959.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sivas’ta
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, böcek yerleştirenlerin herhangi birşey bulamadıklarını
söyledi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerinin startını Sivas’ta verdi.
Başbakan Erdoğan, “Biz geldiğimizde verilen burs 45 TL idi....
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, böcek yerleştirenlerin herhangi birşey bulamadıklarını
söyledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerinin startını Sivas’ta verdi. Başbakan
Erdoğan, “Biz geldiğimizde verilen burs 45 TL idi. Şimdi beslenme yardımı ile birlikte 520
TL’ye çıktık. Daha da enteresanı yurtların sayısını artırıyoruz. Eskiden yurtlar ranza
sistemiydi. Şimdi karyola sistemi. Odalarda mini barlar var. Tuvalet banyosu hepsi içinde.
Daha iyi olacak. Bizim gündemimizde yeni hastaneler var. Eskiden hastanelerde bir odada 8-

10 kişi yatıyordu. Şimdi yeni yaptığımız hastaneler daha moren. Bizim gündemimizde yoğun
bir şekilde ulaşımda kolaylığı sağlıyoruz. Đnşa ettiğimiz konut sayısı 600 bine ulaştı. Konutlar,
barajlar enerji santralleri var. Türkü ile Kürdü ile, Aklınıza ne gelirse yaradılanı yaradandan
ötürü sevmek var. Kardeşlik, demokrasi var. Kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.
Hedef 2023 istedikleri kadar iftira atsınlar, istedikleri manşetle çıksınlar, istedikleri tuzağı
kursunlar bizim gündemimizde Türkiye var" dedi.
Đnternet düzenlemesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Günlerdir koro halinde internete getirilen
kısıtlamayı iddia ediyorlar. Bu iftira üzerinden bizi yurt içinde ve dışında karalamaya
çalışıyorlar. Bundan 4 yıl önce CHP genel başkanı ile ilgili görüntü yayınladılar. Maalesef
durdurma çalışmalarımıza rağmen CHP Genel Başkanını görevden uzaklaştırdılar. Şu andaki
genel müdür genel başkanının ziyaretine gitti. Aday olmayacağım söyledi ama ardından kaset
genel müdür geldi. Arkasından geçen seçimlerde hem CHP hemde MHP’lilere ait çirkin
görüntüler yayınladılar. Biz gengelledik. Bu kasetlerle ÇHP ve MHP’yi esir aldılar. Şu anda
aynı çirkin saldırıyı bize yapmaya çalışıyorlar. Sandığı esir almaya çalışıyorlar. Biz göreve
geldiğimizde Türkiye’de 20 bin internet kullanan vardı. Şu anda bu sayı 34 milyon. Biz
internete karşı değiliz internetteki ahlaki olmayan yayınlara karşıyız. Biz bununla aslında
CHP ve MHP’yi kurtarıyoruz. Sansür getirmedik. Çocukların zehirlenmesine, siyasetin
üzerinden dizayn edilmesine tedbir getirdik. Biz bu yasa ile bunları koruma altına alalım
istedik. Çünkü onlara şantaj yapılıyor. Bu paralel yapının yapmadığı yok. Bunlar iş
adamlarına da şantaj yaparlar, akademisyenlere, güvenlik güçlerine, siyasetçilere hepsine
şantaj yaptılar yapıyorlar. Ellerinden gelse bana da. Böceği yerleştirdiler bir şey bulamadılar.
Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Ey paralel yapı ve başındakiler
beddualar ediyorsunuz. Varın siz beddua edin. Biz bedduaya lanet diyoruz dualara evet
diyoruz. Gerek ülkemizde gerek toprakların dışında hamd olsun tüm Đslam dünyasında
yapılan dualar yeter de artar bile. Đstediğin kadar beddua et. Yurtlarda yavruları bedduaya
kaldırıyorlar. Hiç endişe etmeyin siz bizim arkamızda olduğunuz sürece yıkılmadık,
yıkılmayacağız" diye konuştu.
Gezi olaylarında yaşananları da anlatan Erdoğan, "Sokakları ateşe verdiler, kutsal
değerlerimize saldırdılar, sokakta 6 aylık bebeği ile yürüyen başörtülü hanım kardeşimize
saldırdılar. Bir medya grubu bu bacımızı tekrar değişik yayın planları ile paralel örgüt ile
birlikte böyle bir şey olmadığını anlatma yoluna gidiyor. MHP’nin başındaki beyefendi aile
nedir bilmez, onun derdi yok. Ama bizim derdimiz var biz çoluk çocuk nedir biliriz. Diyor ki
‘Türk’ün örfünde kadına el uzatmak yoktur’ sen zaten Geziciler ile birlikte hareket ettin.
Bunu Geziciler yaptı.
Đşte bu medyaya, bu köşe yazarlarına, onlarla birlikte CHP ve MHP’ye talimat verdi
Kabataş’taki o kızımızı linç etmeye çalışıyorlar. Ama hak tecelli edecek. Onlar talimatla
yapılıyor. Bunların da takipçisiyiz. 17 Aralık darbe gerişimi Gezi olaylarının devamıdır. Milli
bankamız Halk Bank’ı, MĐT’i, milli projelerimizi hedef aldılar. En önemlisi de milli birlik ve
kardeşlik sürecimizi ele aldılar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5960.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kayseri’nin En Uzun Đkinci Parkı Talas’ta
Talas Belediyesi’nin Bahçelievler Mahallesinde görüntü kirliliği oluşturan kömürcülere ait
işyerlerinin de bulunduğu alanda, engellilerden yetişkinlere kadar her kesime hitap eden 70
bin metrekarelik Kayseri’nin en uzun ikinci parkı hizmete...
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Talas Belediyesi’nin Bahçelievler Mahallesinde görüntü kirliliği oluşturan kömürcülere ait
işyerlerinin de bulunduğu alanda, engellilerden yetişkinlere kadar her kesime hitap eden 70
bin metrekarelik Kayseri’nin en uzun ikinci parkı hizmete açıldı.
Deliçay’ın devamdaki parkın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk,
Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker, Đlçe Müftüsü Turgut Erhan, Büyük Birlik Partisi
teşkilatları ve belediye başkan adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 10 yıllık görev süresi boyunca
Talas’ta 795 bin metrekare yeşil alan yaptıklarını söyledi. Başkan Yıldırım, 95 bin metrekare
yeşil alandan bugün 795 bin metrekareye ulaştıklarını belirterek, “34 bin nüfusta kişi başına
3,3 metrekare yeşil alan düşerken bugün 6,6 orana yükseldi.” dedi. Parkı 1 ay gibi kısa bir
sürede tamamladıklarını anlatan Başkan Yıldırım, “Bütün parklarımızda sulama ve
aydınlatma tam otomasyon oldu. Sudan ve aydınlatmadan yüzde 60 tasarruf ediyoruz. Đki
hafta sonraki açacağımız Halef Hoca Caddesindeki mesire alanındaki bütün kontroller cep
telefonu üzerinden sağlanıyor. 50 noktada 242 adet modern kondisyon aleti kurduk. 20
noktadan fazla yerde mini futbol sahaları yaptık. Talas’a en modern imalatlar yaptık” diye
konuştu.
Başkan Yıldırım, son günlerde açılışların artmasına dikkat çekerek, “Bizler inanan, davası
olan insanlar olarak asla şehrimize ve milletimize küskünlüğümüz olmaz. Siyasetin algısı
başkadır, siyasetin kararını verenler vicdanlarda değerlendirilir. Đnsana küsmek olmadığı için
son ana kadar hizmet etmek boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı.
Parka Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilmesiyle ilgili de konuşan Başkan Yıldırım, şunları
söyledi:
“Günler, makamlar, mevkiler geçer ama insanın en önemli hasleti vefadır. Đki cihanın sevgilisi
‘kula teşekkür etmesini bilmeyen Allah’a şükretmesini bilmez’ buyuyoruz. O açıdan bu
parkla beraber bir güzel ismi de yaşatıyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun köyünün ismi
Talas’tan gitme olan Elmalı’dır. Yani Yazıcıoğlu hemşehrimiz sayılır. Buradan gittiği için
değil, adam gibi adam olduğu için isminin yaşaması gerekirdi. Ülkemize hizmet eden herkese
vefa borcumuz var.”
Talas’ta bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili kısa değerlendirmelerde bulunan Başkan
Yıldırım, “Hava sporlarında dünyadaki 3 önemli noktadan biri olduk. Şuanda tarihi dokudaki
çalışmalara bu yıl ve gelecek yol çok daha iyi anlayacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından engelliler için oyun alanlarından modern çocuk oyun alanlarına,
dinlenme alanlarından yeşil alanlara, yürüyüş parkurundan açık hava spor aletlerine ve
otoparktan mini futbol sahasına kadar toplumun her kesimine hizmet eden park, edilen dua ve

kesilen kurdeleyle hizmete girdi. BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Döngel,
Başkan Yıldırım’a Muhsin Yazıcıoğlu tablosu hediye etti. Başkan Yıldırım açılışta parkta yer
alan mini futbol sahasındaki çocuklarla futbol oynadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5961.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Chp’li Belediye Başkanından Parti
Yöneticilerine Sitem
Sarıoğlan seçim çalışmalarıyla ilgili konuşan Karaözü Belediye Başkanı Şener Tatar, 30 Mart
seçimlerinden sonra istifa edeceğini ve siyasi hayatına son vereceğini söyleyerek, parti
içindeki yöneticilere sitem etti.Hacı Bektaşi Veli Derneği’nde...
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Sarıoğlan seçim çalışmalarıyla ilgili konuşan Karaözü Belediye Başkanı Şener Tatar, 30 Mart
seçimlerinden sonra istifa edeceğini ve siyasi hayatına son vereceğini söyleyerek, parti
içindeki yöneticilere sitem etti.
Hacı Bektaşi Veli Derneği’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Tatar, kendisine
meclis üyeliği ve Talas belediye başkanlığı için 1. sıradan aday gösterileceğiyle ilgili teklif
sunulduğunu iddia eti. 46 yıldır CHP’de görev yaptığını belirten Tatar, “18 yaşımdan beri
Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde mücadele veriyorum. Yani bu sene 46. yılımı
dolduruyorum. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım ve bu görevimi 30 Mart
akşamına kadar sürdüreceğim. Ben herhangi birileri gibi istediği olmayınca istifa eden, tehdit
eden insanlardan değilim. Ben gerek kasabamda soran insanlara, partililerime gerekse aşiret
büyüklerime, dayılarıma her sorduklarında, kesinlikle ben böyle bir tartışmanın veya yarışın
içerisinde değilim, benimle ilgili bu kararı il başkanlığı verdi. Ben bunun üzerine herhangi bir
çalışma yapmam. Ben örgütüme de inanıyorum. Bir tek söylediğim cümle bu. Şubat 18’de
listelerin şekilleneceği gün. Geldim yine kendileriyle konuştum. Mustafa Ayan beyefendiyle.
‘Bakın başkanım ben sıkıntı hissediyorum. Lütfen benim kasabamın huzurunu bozmayın.
Hatta bu göreve talip olan dostlarımın da huzurunu bozmayın. Bana verdiğiniz şu görevi
benden alın’ dedim” diye konuştu.
Milletvekilinin kendisini aradığını ifade eden Tatar, “Bundan 2 gün evvel seçim listeleri
Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. O gün resmileşmeden evvel saat 11’de milletvekilimiz
beni arıyor. Telefonda bana yapılanlar için ağlamaklı konuştuğunu biliyorum. Bana
yapılanları telafi etmek için, Kayseri’de 1. sıra meclis üyeliği teklif ettiler. Kendilerine
teşekkür ettim. ‘Sayın vekilim, ben Sarıoğlan’da dahi bir talepte bulunmadım. Ben Kayseri’de
1. sırayı niye talep edeyim? Bana Büyükşehir belediye başkan adaylığını sunsanız dahi kabul
etmem. Benim böyle bir talebim yok” şeklinde konuştu.
Daha sonra il başkanının kendisini aradığını ve Talas Belediye Başkan adaylığı için 1. sıraya
alındığını öğrenen Tatar, “Biraz sonra da il başkanımız aradı. Ve bana ‘Başkan seni Talas 1.

sıraya koyduk. Lütfen birkaç saat içinde bize dosyanızı iletin’ dedi. Talas’ta, Talas ilçe
başkanı, 17 yönetim kurulunun oy birliğiyle belediye başkanlığına aday gösterdiği Mustafa
Aslan’ı siz orada yiyeceksiniz. Bende Mustafa Aslan’ın yenildiği yerde gideceğim 1. sıraya
konacağım öyle mi? Kayseri’de, Talas’ta bu parti için hizmet vermiş o kadar insan varken,
ben gidip 1. sıraya yerleşeceğim öyle mi?” dedi.
“YALANCIDAN ĐLÇE BAŞKANI DA, ĐL BAŞKANI DA OLMAZ”
Sorun çıkmaması için çok uğraştığını vurgulayan Tatar, parti yöneticilerine sitem etti. Tatar
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Başkanımızın meşhur bir sözü var. Üstüne basa basa söylüyorum. Yalancıdan başbakan
olmaz diyor. O zaman yalancıdan ilçe başkanı da olmaz, il başkanı da olmaz.
Yalvarır yakarırcasına konuşmama rağmen, dün de kendisiyle 1 saat konuştum. Sen
konuşursan biz burada duramayız diyor. Partiyi yıpratır diyor. Peki o zaman yıpratacak işi
niye yapıyorsunuz? Siz benim onurumla niye oynuyorsunuz? Ben sizden meclis üyeliği mi
istedim. Başkanvekilliği mi istedim. Sen benim ailemin onuruyla ne diye uğraşıyorsun?
Benim çocuklarımın onuru yok mu? Yalvardım yakardım. Bizi bu yarışın içerisine sokmayın
dedim. Benim içimi acıttılar. Ben bu partide 46 yıldır hizmet veriyorum. 30 Mart akşamına
kadar da bu onuru koruyacağım. Devam ettireceğim ama 31 Mart’ta tekrar bir dilekçe
vermeyeceğim. Sizin vasıtanızla açıklıyorum. 31 Mart itibariyle siyasi hayatımı, politik
yaşamımı sonlandırıyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5962.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

2. Erciyes Yazarlar Zirvesi Yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Yazarlar Birliği ile işbirliği halinde
gerçekleştirdiği 2. Erciyes Yazarlar Zirvesi yapıldı. Zirveye, Türkiye'nin farklı illerinden çok
sayıda yazar katıldı.2. Erciyes Yazarlar Zirvesi Büyükşehir...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Yazarlar Birliği ile işbirliği halinde
gerçekleştirdiği 2. Erciyes Yazarlar Zirvesi yapıldı. Zirveye, Türkiye'nin farklı illerinden çok
sayıda yazar katıldı.
2. Erciyes Yazarlar Zirvesi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Zirvenin açılış
konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Đlhan, Erciyes
Yazarlar Zirvesinin gerçekleşmesine katkısı nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Zirveye Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan başta olmak üzere Kayseri
dışından gelen çok sayıda yazar olduğunu belirten ve bu yazarları tanıtan Đlhan, toplantının
farklı illerden gelen yazarlarla Kayseri'deki yazarların kaynaşmasına vesile olacağını kaydetti.
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Hicabi Kırlangıç ise, "Kayseri gerçekten kültür
başkentlerinden bir tanesi. Bunu tarihi bilgilerimizi yüklediğimiz zaman görüyoruz. Bu kültür
birikiminin yaşatılması adına yapılan çalışmaları görüyoruz. Şehirlerimizin kimlikli bir

şekilde yaşatılması adına Kayseri'de yapılan çalışmaları zikretmemiz gerekiyor. Đnşallah
Kayseri daha büyük etkinliklere imza atacaktır" diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, "Burada çok değerli dostlarımın
bulunduğu ortamda söz söyleyebilmek çok kolay değil. Bununda zorluğunu hep yaşarız.
Bizlere düşen bu tür etkinliklerin alt yapısını oluşturmak. Şimdi son çıkacak kitaplarla birlikte
neredeyse 150’ye yakın eserimiz oldu. Yeter ki kaliteli yayın olsun. Son bir faaliyet başlattık
oda çok hoşumuza gidiyor. Raylı sistemlerin kitaplıklarına kitaplar koyduk. Oraya
koyduğumuz kitap sayısı 100 bini geçti. Böyle bir faaliyet başlattık. Burada inşallah verimli
bir toplantı geçer. Đnşallah bu gayretler neticesinde biraz daha okumuş ve aydın nesiller
yetişir. Đnşallah önümüzdeki yıllarda da biz ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5963.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Mhp’li Başkan Adaylarından Develiler
Derneğine Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayları ve Đl Yönetim Kurulu Üyeleri
Develiler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Dernek Yönetim Kurulu
Üyeleri Belediye Başkanlarına Kuru Fasulye ikram etti.Yaklaşan Mahalli...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayları ve Đl Yönetim Kurulu Üyeleri
Develiler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Dernek Yönetim Kurulu
Üyeleri Belediye Başkanlarına Kuru Fasulye ikram etti.
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri Öncesi Seçim çalışmalarına esnaf ve dernek ziyaretleri
ile sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları Develiler Eğitim, Kültür ve
Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.
Ziyarette bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy, yıllardır Develi Ve Kayseri halkını kandıranların cevabını 30 Mart
seçimlerinde alacağını ifade ederek, “Hazırladığımız birçok proje çalınmaktadır” dedi.
Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Mankal ise “Develi halkı bizimle zenginleşecektir,
yapacağız hizmetler göstermelik olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Yapılan Konuşmaların ardından Develi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından
Belediye Başkan Adaylarına ve yöneticilerine kuru fasulye ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5964.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Mhp Sarız Đlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayları
Belli Oldu
30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için MHP'nin Sarız Đlçesi Belediye Meclis üyesi adayları
belli oldu.Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilen listede şu isimler yer aldı:ASIL ÜYE
ADAYLARI1- Yaşar Arkalı Lise mezunu Emekli2- Nurettin Yaldız...
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30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için MHP'nin Sarız Đlçesi Belediye Meclis üyesi adayları
belli oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilen listede şu isimler yer aldı:
ASIL ÜYE ADAYLARI
1- Yaşar Arkalı Lise mezunu Emekli
2- Nurettin Yaldız Orta Okul mezunu Serbest meslek
3- Nezir Satılmış Đlk Okul mezunu Emekli
4- Ali Uğur Canpolat Lise mezunu Esnaf
5- Selami Herekeci Đlk Okul mezunu Emekli
6- Vedat Şimşek Lise mezunu Esnaf
7- Fatih Akar Orta Okul mezunu Arıcı
8- Kenan Đzci Lise mezunu Esnaf
9- Ömer Cansız Đlk Okul mezunu Esnaf
10-Kadir Kekilli Lise mezunu Serbest meslek
KONTENJAN ADAYI
Lütfi Arık Yüksek Okul mezunu Emekli Öğretmen
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5965.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Eğitim Sen, Eğitimde Yapılan Değişiklikleri
Protesto Etti
Eğitim Sen, ‘Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı protesto etti.Eğitimde yapılan
ve yapılacak olan değişiklikleri protesto eden Eğitim Sen üyeleri, Cumhuriyet...
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Eğitim Sen, ‘Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı protesto etti.
Eğitimde yapılan ve yapılacak olan değişiklikleri protesto eden Eğitim Sen üyeleri,
Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. TBMM’ye sunulan tasarının dershanelerin kapatılması
bahanesiyle, kamu kaynaklarıyla özel okulların doğrudan desteklenmesini sağlayacağını dile
getiren Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, 100 bin civarında eğitim yöneticisinin
de tasfiye planını içerdiğini kaydetti. Tasarının eğitim alanını daralttığını savunan Ünsal,
“Özel öğretimin doğrudan desteklenmesi doğrultusunda ciddi adımlar atmaktadır. Kamusal
eğitime ayrılması gereken kaynakların dershanelerin dönüşümü bahanesiyle özel öğretime
aktarılması, özel okulların eğitim içindeki payının arttırılması için sayısız teşvik ve destek
getirilmek istenmesi, iktidarın eğitim politikasının merkezinde halkın değil, piyasa güçlerinin
olduğunu göstermektedir” diye konuştu.
Ünsal, kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber, 4 yıl ve üzeri sürelerle okul müdür ve
yardımcısı olarak görev yapanların görevlerinin hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona
ereceğini söyledi.
Eğitimde yapılan değişiklikleri eleştiren Ünsal konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yıllardır sorunlarla boğuşan eğitim sistemini yapboz tahtasına çeviren hükümetin, eğitimde
4+4+4 dayatmasının yasalaşması sürecinde olduğu gibi, eğitimde yaşanan sorunları daha da
derinleştirecek olan son hamlesini kabul etmek mümkün değildir. Aday öğretmenler bir yıl
fiilen çalıştıktan sonra performans değerlendirmesinde başarılı olmak ve disiplin cezası
almamak koşuluyla asaleten atanmak için yazılı veya sözlü sınava girmek zorunda kalacak.
Đlk sınavda başarılı olmayanlar başka bir il ya da ilçeye sürgün edilecekler ve ikinci sınavda
da başarılı olamazlarsa memuriyetle ilişikleri kesilecek. Bu düzenleme ile aday öğretmenlerin
asil kadrolara geçişi zorlaştırmakta özellikle sözlü sınav torpille bu sınavı geçme gerekliliği
doğurup, AK Parti il, ilçe teşkilatlarını öğretmenlikte asaletin onaylanma merkezleri haline
getirilecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5966.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Başkan Büyükkılıç, Hanımların Konuğu Oldu
Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları tarafından
düzenlenen ‘Sabah Kahvesi’ etkinliğine katıldı.Belsin Seçim Bürosunda gerçekleştirilen
etkinlikte hanımların konuğu olan Başkan Büyükkılıç,...
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Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları tarafından
düzenlenen ‘Sabah Kahvesi’ etkinliğine katıldı.
Belsin Seçim Bürosunda gerçekleştirilen etkinlikte hanımların konuğu olan Başkan
Büyükkılıç, gayretli çalışmalarından dolayı bayanlara teşekkür etti. Melikgazi Belediyesi
olarak kamu hakkını gözeten bir anlayışla bölgenin gelişimi için sürekli çalıştıklarını ve

yatırım yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, salonda bulunan bayanlardan 30 Mart’ta
yapılacak seçimler için daha çok çalışmalarını istedi.
Vicdanlı bir yönetim anlayışı ile borçsuz bir belediye olarak hizmetten hizmete yatırımdan
yatırıma koştuklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Şehrimiz çok şükür her geçen gün daha
çok gelişen ve güzelleşen yapısı ile herkesin gıpta ettiği bir konuma geldi. Genişleyen
imkanlarımızla yatırımlarımızı daha çok artırmanın çabası içerisindeyiz. Bir uçtan bir uca
raylı sistemle örülen güzel Kayseri’mize önümüzdeki dönemde 20’nin üzerinde alt ve üst
geçit yapacağız. Bunun yanında kavşaklarda yeni düzenlemeler yaparak ışık sayılarını
azaltacağız. Raylı sistemi, doğalgazı ve stadyumu ile buluşmuş bir şehir olarak başka
şehirlerde olup bizde de olsun diyebileceğimiz hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bin 500 yataklı
bölge hastanemizin de tamamlanması ile birlikte Belsin tarafı cazibesini daha da artırmış bir
konuma gelecektir” dedi.
Başkan Büyükkılıç, 19 Mahallesi’nde bulunan bir arsanın okul yapımı için planlamasını
yapıldığını, Milli Eğitim Bakanlığı ya da bir hayırsever bulunamaması durumunda en büyük
hayırsever olarak okulun yapımını Melikgazi Belediyesi’nin üstleneceği bilgisini de
salondakilerle paylaştı. Bunun üzerine bayanlar, “Melikgazi seninle gurur duyuyor” sloganları
ile Başkan Büyükkılıç’a sevgi gösterisinde bulundu.
AK Parti Melikgazi Kadın Kolları Đlçe Başkanı Selma Kocaoğlu da Başkan Büyükkılıç’a daha
çok çalışarak destek olma sözü verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5967.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Gemerek Đlçesi Ve Çevresi Sydd, Sp’yi Ziyaret
Etti
Gemerek Đlçesi ve Çevresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Saadet
Partisi Kayseri Đl Başkanlığı’nı ziyaret etti.Ziyarette konuşan Gemerek Đlçesi ve çevresi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sakin...
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Gemerek Đlçesi ve Çevresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Saadet
Partisi Kayseri Đl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Gemerek Đlçesi ve çevresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Başkanı Sakin Akkoyun, Kayseri’de yaklaşık 30 bin Gemerekli’nin yaşadığını söyledi.
Akkoyun, 2013 yılında kurulan bir dernek olduklarının altını çizerek, “Kayseri’de yaklaşık 30
bin Gemerekli bulunuyorsa artık bunun bir etkisi olması lazım. Artık biz de bası sonuçları
etkilemek istiyoruz” diye konuştu.
Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan ise, seçim ziyaretlerinin aralıksız olarak devam
ettiğini belirterek, “Yaptığımız görüşmelerde toplumun her kesiminin Milli Görüşü özlediğini

fark ediyoruz. Esnaflar ve çiftçiler en çok Refah Partisi’nin iktidar olduğu dönemde rahata
kavuştuklarını söylüyor” diye konuştu.
30 Mart yerel seçimlerinin iktidar partisi tarafından genel seçim havasına dönüştürüldüğü
eleştirilerini yapan Mahmut Arıkan, “Bu seçimlerde Recep Tayip Erdoğan seçilmeyecek.
Belediye Başkan adayları seçilecek” ifadesinde bulundu. Arıkan, vatandaşların futbol takımı
tutar gibi siyasi parti tutmamaları gerektiğinin altını çizerek, “Vatandaşlar belediye başkan
adaylarının projelerine göre oy vermeli. Kayseri’de 16 siyasi parti seçimlere giriyor. Bu siyasi
partilerin 15’i yapacakları projeleri anlatarak seçime girecekler. 15 siyasi partinin dışında
kalan SP’nin adayları ise geçmişte yaptıklarını anlatarak seçime girecekler. Çünkü biz
geçmişte vatandaşlarımız için çok güzel hizmetlerde bulunduk” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5968.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Erciyesevler Mahallesi Sakinlerinin Ağaç
Tepkisi Devam Ediyor
'Betona hayır' sloganları ile buluşan Erciyesevler Mahallesi sakinleri, ticaret ve konut alanı
olarak satılan alanın yanında buluşarak, alanın satılmasına tepki gösterdi.Grup, alanın
etrafında alkışlar ile dolaşarak, diğer mahalle sakinlerini...
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'Betona hayır' sloganları ile buluşan Erciyesevler Mahallesi sakinleri, ticaret ve konut alanı
olarak satılan alanın yanında buluşarak, alanın satılmasına tepki gösterdi.
Grup, alanın etrafında alkışlar ile dolaşarak, diğer mahalle sakinlerini de eyleme davet etti.
Eyleme, CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman
Çilsal ve partililer de katıldı. Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mahalle sakinleri adına
bir açıklama yapan Mustafa Yeşil, alanın korunmasını istedi. Yeşil, "Đçerisinde Trafik
Denetleme Müdürülüğü'nün de bulunduğu Kavakyazısı mevkii 2 bin 888 ada, 4 parsel
numarasında kayıtlı 10 bin 734 metrekare taşınmazın yeşil alan olarak korunmasını istiyoruz.
Her türlü politik görüşten uzak, hiçbir siyasi amaç içermeyen, tamamen çevreci amaçla
hareket etmekteyiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5969.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Melikgazi Belediyesi Daire Müdürleri
Erciyesspor'u Yalnız Birakmadı
Melikgazi Belediyesi Daire Müdürleri dün akşam saat 17.00’de Kayseri Kadir Has Stadında
oynanan Kayseri Erciyesspor ile Karabükspor arasında oynanan maçta Erciyessporu yalnız
bırakmadılar.Erciyesspor kulübü 2. Başkanı ve Melikgazi Belediyesi...
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Melikgazi Belediyesi Daire Müdürleri dün akşam saat 17.00’de Kayseri Kadir Has Stadında
oynanan Kayseri Erciyesspor ile Karabükspor arasında oynanan maçta Erciyessporu yalnız
bırakmadılar.
Erciyesspor kulübü 2. Başkanı ve Melikgazi Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Ali Süslü,
Melikgazi Belediyesi çalışanlarının gönülden Erciyesspor’lu olduğunu ve her maçta mutlaka
takımlarını desteklemek için karşılaşmalara geldiklerini söyledi.
22.Haftasında Kayseri Erciyesspor, Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldiği Karabükspor'u
2-1 yendiği maçta daire müdürlerinde aynı zamanda stres attığını belirten kulübü 2. Başkanı
Ali Süslü, Daire Müdürlerin pür dikkat maçı sonuna kadar izleyerek hem destek verdiklerini
hem de takımlarını tezahüratları ile motive ettiklerini kaydetti.
Hiçbir maçı kaçırmıyoruz.
Erciyessporun kendi sahasında oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaçırmadıklarını ve tam destek
verdiklerini ifade eden Melikgazi Belediyesi Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin spor ve sporcunun dostu olduğunu amatör sporların
destekleyicisi olarak aynı zamanda şehri temsil eden profesyonel takımlarını da gönülden
destelediğini söyledi.
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Erciyesspor’ un zorlu lig maratonunda Karabüksporu
2-1 yenmesinden de son derece mutlu olduklarını ve önümüzdeki haftalarda gerek Kayseri
Erciyesspor gerekse Kayserispor’un galibiyetler alarak ligde üst sıralara tırmanacağını ümit
ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5970.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Yörük Türk Vakfı, Hocalı Katliamını Unutmadı
Yörük Türkmen Vakfı Hocalı katliamında hayatını kaybedenleri andı.Vakıf binasında
gerçekleşen programa, Yeni Azerbaycan Partisi Siyasi Şura Üyesi Milletvekili Aydın
Mirzezade, TOBB Üniversitesi Uluslar arası Đlişkiler Bölümü Öğretim...
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Yörük Türkmen Vakfı Hocalı katliamında hayatını kaybedenleri andı.
Vakıf binasında gerçekleşen programa, Yeni Azerbaycan Partisi Siyasi Şura Üyesi
Milletvekili Aydın Mirzezade, TOBB Üniversitesi Uluslar arası Đlişkiler Bölümü Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. Toğrul Đsmail, GÜNASKAM Temsilcisi Majid Javad, Güney Azerbaycanlı
Halk Ozanı Huccet Tebrizli ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yörük
Türk Başkanı Ali Aydın, “Şubemizin düzenlemiş olduğu Türk akraba topluluğu kulübü ve
başkanı Erşan Hambarov, başkanımla birlikte Kayserimizde 7 yıldır birlikte olduğumuz ve
Türk dünyası akraba topluluğundan, Kayserimizde 45 ülkeden bin 700 şehrimizde okuyan
öğrencilerle 7 yıldır bıkmadan usanmadan, sevgi, saygı çerçevesi içerisinde onların hiçbir
şekilde burada okumak nedenlerine engel olmadan, Anadolu’nun sıcaklığını ve kardeşliğini, o
hümanist insancıl yaşamını bu vakıfta birlikte sürdüre geldik. Bu çalışmalardan ötürü, bu yıl
22. yıl dönümü olan çok taze yüreğimizde acısı hala var olan, bizim bir millet iki devlet
dediğimiz Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ında yaşanmış olan soykırım ve katliam diye geçen
600’ün üzerinde Müslüman Türk’ü orda katleden, çocuk yaşlı demeden, gerçekten hunharca
Türk ve Müslüman oldukları için, Hocalı’da bu katliama sebep olan uygar dünyada kendisini
mazlum, Türklere karşı da soykırımcı diye çalışma yürüten Ermeni Devleti’nin orada yapmış
olduğu katliamı unutturmamak adına YörTürk Vakfı adına düzenledik” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5971.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Sp Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh
Tosun:
Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı “Kimliğini kaybetmiş bir şehrin kimliğini
yeniden kazandırmaya geliyoruz” dediSaadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh
Tosun ve beraberindeki partililer Eskişehir Bağları Pazar yeri...
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Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı “Kimliğini kaybetmiş bir şehrin kimliğini
yeniden kazandırmaya geliyoruz” dedi
Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun ve beraberindeki partililer
Eskişehir Bağları Pazar yeri esnafıyla bir araya geldi. Halkın sorunlarını dinleyen ve sorunları
not alan Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun “ Halkımızdan, esnafımızdan, yeni sanayiye, Eski
sanayiden Mimsin’e kadar bilumum memleket evlatlarıyla bir araya geliyoruz. Bu süre içinde
gözlemlediğimiz husus şudur; özellikle insanların imar ve irfan noktasında noksanlıkların
bulunduğu ve bunun telafi edilmesi gerektiği hususu bizlere iletiliyor. Zaten bizler şehirleri
planlarken özellikle şehirlerin adil bir şekilde imarının yapılması bununla birlikte şehirlerin
irfanının yükseltilmesi ilgili kurumların görüşleriyle ortak çalışmalar yapacağımızı her daim
dile getiriyoruz" dedi.
Nuh Tosun, "Bizim projeler inanıyoruz ki ses getiren projeler olacak. Kendi milli ve manevi
değerlerimize bağlı, insanı merkez alan, kimliğini kaybetmiş bir şehrin kimliğini yeniden
kazandıran, ruhunu yeniden kazandıran, sokaklarında kendi medeniyetlerin hakim olduğu ve
alt ve üst yapısıyla bir Melikgazi bir Kayseri vaat ediyoruz" ifadesinde bulunarak şu şekilde
konuştu:
"Đnanıyoruz ki bu seçim istediğimiz sonuçların alınmasına vesile olacak. Buda bizim için çok
önemli bir hususu meydana getirecek, oda şudur; 1964 yılında seçimlerde Refah Partisinin
yüzde altmışlık dilimi alıp genel seçimlerde iktidarın kapıları bize aralandıysa, aynı şekilde
inanıyoruz ki bu önümüzdeki yerel seçimlerde Saadet Partisinin sıçramasının önemli
kilometre taşı olacaktır. Bu nedenle memleket evlatlarının teveccühünü bekliyoruz.
Projelerimizi yakından takip etmelerini istiyoruz. Projelerimiz noktasında kim olursa olsun
nereden gelirse gelsin sağlanacak olan katkıya açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Đnşallah
bu seçimlerin huzur, mutluluk ve sükûnet içinde geçirip arzu ettiğimiz neticeyi de Saadet
Partisi olarak ulaşacağımızı düşünüyoruz herkese başarılar diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5972.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Kadın Paraşütçü Ağaçta Asılı Kaldı
Kayseri’de yamaç paraşütü yapan kadın paraşütçü pisti pas geçince ağaçta asılı
kaldı.Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Yamaç Paraşütü alanından havalanan 22
yaşındaki Havva Ünal, rüzgarın etkisiyle iniş pistini...
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Kayseri’de yamaç paraşütü yapan kadın paraşütçü pisti pas geçince ağaçta asılı kaldı.
Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Yamaç Paraşütü alanından havalanan 22
yaşındaki Havva Ünal, rüzgarın etkisiyle iniş pistini pas geçti. Đniş pistinin yakınında bulunan
kavak ağacında asılı kalan Havva Ünal’ın yardımına arkadaşları koştu ancak ağacın yüksek
olması nedeniyle yardım edemedi.
Đniş pistine 155, itfaiye ve 112 ekipleri çağrıldı. Hava Ünal, yaklaşık 10 dakika asılı kaldığı
kavak ağacından, vatandaşların meraklı bakışları arasında itfaiye ekiplerinin uzattığı yangın
merdiveni sayesinde kurtarıldı.
Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı kontroller sonrasında yara almadığı belirlenen
Havva Ünal, yeniden arkadaşlarının yanına döndü.
Ağaçta takılı kalan paraşüt ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile indirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5973.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil
Binanın Bahçesine Daldı
Kayseri’nin Talas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, iki çocuğa çarptıktan
sonra bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada çocuklar ve otomobilin sürücüsü
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi...
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Kayseri’nin Talas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, iki çocuğa çarptıktan
sonra bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada çocuklar ve otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Malazgirt Sokak’ta meydana
gelen kazada 22 yaşındaki B.U.’nun kullandığı 38 ZF 115 plakalı otomobilin, direksiyon
hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin, B.K. (12) ve E.Đ.(12)’ye çarptıktan sonra
Yıldız Apartmanı’nın bahçesine uçarak ters döndüğü öğrenildi.

Kazada yaralanan B.K. ve E.Đ.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, sürücü
B.U.’nun ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Kaza sonrasında yaralıların aileleri hastaneye koşarken, yetkililer kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5974.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

2 Yaşındaki Çocuğu Kucağına Alarak Trafiğe
Çıkan Sürücü Şaşırttı
Kayseri’de henüz 2-3 yaşında olduğu tahmin edilen çocuğunu kucağına alarak seyreden
otomobil sürücüsü görenleri hayrete düşürdü.Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi
Ahmet Paşa Caddesi’nde bir sürücünün çocuğunu kucağına...
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Kayseri’de henüz 2-3 yaşında olduğu tahmin edilen çocuğunu kucağına alarak seyreden
otomobil sürücüsü görenleri hayrete düşürdü.
Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde bir sürücünün
çocuğunu kucağına alarak seyretmesi vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Herkesi hayrete
düşüren sürücü, muhabirler tarafından görüntülenmesine aldırış etmeden trafikte dolaşmaya
devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5975.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

'sokak Halleri' Fotoğraf Sergisi
Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) ve Đstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri
Derneği (ĐFSAK) tarafından 'Sokak Halleri' fotoğraf sergisi açıldı.Hunat Hatun Kültür
Merkezi'nde açılan sergide, UFAD ve ĐFSAK tarafından amatör fotoğrafçıların...
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Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) ve Đstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri
Derneği (ĐFSAK) tarafından 'Sokak Halleri' fotoğraf sergisi açıldı.
Hunat Hatun Kültür Merkezi'nde açılan sergide, UFAD ve ĐFSAK tarafından amatör
fotoğrafçıların gönderdiği fotoğrafların arasından seçilen 21 fotoğraf 'Sokak Halleri' adı ile
sergilendi. Sergi hakkında bilgiler veren UFAD Kayseri Temsilcisi Hüseyin Garan, Sergimiz,
UFAD ile ĐFSAK' tarafından düzenlendi. UFAD Kayseri'de fotoğrafa dair ne varsa
öncülüğünü yapmaktadır. 21 fotoğrafçının fotoğrafından olan bir sergidir. Đstanbul başta
olmak üzere, birçok ilden fotoğrafçının kadrajına yansımış fotoğrafları sergiliyoruz.
Sergimizin açılışına Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Yalçın bey eşlik etti. Herkesi
sergimize bekliyoruz. Fotoğrafları görmelerini tavsiye ederiz" dedi.
Hunat Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi, 1 hafta açık kalacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5976.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Mhp’den Bünyan’da Dev Miting
Yerel seçimler öncesi çalışmalarına tam gaz devam eden Milliyetçi Hareket Partisi,
Bünyan’da dev miting yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Büyükşehir
adayı Mustafa Özsoy, ilçe girişinde 600 araçlık konvoy ile...
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Yerel seçimler öncesi çalışmalarına tam gaz devam eden Milliyetçi Hareket Partisi,
Bünyan’da dev miting yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Büyükşehir
adayı Mustafa Özsoy, ilçe girişinde 600 araçlık konvoy ile karşılandı. Đlçe meydanındaki
mitinge ise 5 bin kişi katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin son durağı Bünyan Đlçesi oldu. Đlçe girişinde 600 araçlık
konvoyla karşılanan MHP Đl Başkanı Mete Eke ve Büyükşehir adayı Mustafa Özsoy, ilçe
meydanında binlerce kişiye hitap etti. Açık hava mitinginde ilk önce konuşan Milliyetçi
Hareket Partisi Bünyan Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Özmen, 5 yıldır Bünyan’a
layıkıyla hizmet ettiğini belirterek, “Seçilirsem yeni dönemde Bünyan’a büyük hizmetler
getireceğim” dedi. Özmen’in konuşması Bünyan halkının attığı “Bünyan seninle gurur
duyuyor” sloganı ile sıkça kesildi.Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir adayı Mustafa Özsoy
ise yaptığı konuşmada, “Bünyan’ın Kayseri’nin öz evladıyım. Benim Ankaralı olduğumu
iddia edenler gelsin Bünyan’a beni herkese sorsun” diye konuştu. Kayseri’de ne yapılıyorsa
Bünyan’a da aynı hizmetlerin getirileceğini belirten Özsoy, Bünyan-Pınarbaşı arasına ne
pahasına olursan olsun Alpaslan Türkeş Üniversitesi’ni yapacağını söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ise, 12 yıllık AKP iktidarını sert bir dille
eleştirerek, AKP’nin iç ve dış politikada Türkiye’yi gerilettiğini ifade etti. Eke, AKP’den
kurtuluşun 30 Mart seçimleri olduğunu söyledi. Özmen ve Özsoy’a destek sözü isteyen Eke,

“Artık yeter söz senin Bünyan” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi’nin Bünyan ilçesindeki açık
hava mitingi Güllüce, Büyüksüksün ile de devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5977.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Mhp Melikgazi Belediye Başkan Adayı
Karamete Turan’da Konuştu “Yavuz Hırsız
Ev Sahibini Bastırır “
Melikgazi Turan Mahallesine çıkarma yapan Melikgazi Đlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş,
Melikgazi Belediye Başkan adayı Kamil Karamete ve MHP Melikgazi meclis üyesi adayı
Mak. Müh. Erkan Yüksel vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinlediler
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Melikgazi Turan Mahallesine çıkarma yapan Melikgazi Đlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş,
Melikgazi Belediye Başkan adayı Kamil Karamete ve MHP Melikgazi meclis üyesi adayı
Mak. Müh. Erkan Yüksel vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinlediler. Çok sayıda
vatandaşın katıldığı açık hava toplantısında konuşan MHP Melikgazi Belediye Başkan adayı
Kamil Karamete “Artık mevcut başkanlar miyadını çoktan doldurdu. Vatandaşlarımız
MHP’ye büyük teveccüh göstermektedir. Đktidar partisi “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır”
misali yapılan yolsuzlukları bastırma çabasına düşmüştür. Yola devam etmek yerine yalana
devam etmeyi tercih etmektedir. Yolsuzluklara hırsızlıklara son vermek için 30 Mart Türk
Milleti için çok önemli bir fırsattır. Sevgili Turan’lı kardeşlerim Tüm Melikgazi Đlçesinin her
köşesine hizmet götürebilecek kadro, bilgi birikim ve tecrübe MHP kadrolarında mevcuttur.
Bu bölgeden meclis üyesi adayı olan Mak. Müh. Erkan Yüksel kardeşimizde sizin evladınız
ve destek vereceğinizden eminim. “ dedi. MHP Melikgazi Đlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş
yaptığı konuşmada halkın MHP’ye büyük ilgi gösterdiğini ve adayları önceden belirlemenin
avantajı ile çok mesafe aldıklarını ve Kayseri’de gitmedikleri Đlçe, belde, köy ve mahalle
bırakmadıklarını söyledi. MHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mak. Müh. Erkan Yüksel
Turan halkına hitaben yaptığı konuşmada “Turan dan yetişmiş içinizden biri olarak bu
bölgemize hizmet etmekten büyük onur duyacağım. Kayseri’de ilk Türk gazetesi ni
yayınlayan Yunus Bekir bir devlet büyüğü olarak bu topraklardan yetişmiştir ve mezarı
buradadır. 30 Mart seçimlerinde inşallah hep birlikte başaracağız. Tüm Turan’lı
hemşehrilerimin desteğini bekliyorum.” Diye konuştu. Turan’da büyük ilgi gören Başkan
adayı Kamil Karamete Turan halkına teşekkür etti.
Haber: Cengiz Taştan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5978.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Talas Palancıoğlu’nun Projelerini Bekliyor
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu’nun projelerine Talas halkından
destek yağıyor.Çiçeği burnunda siyasetçi AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa
Palancıoğlu, sunduğu projelerle Talas halkının gönlünü fethetti....
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu’nun projelerine Talas halkından
destek yağıyor. Çiçeği burnunda siyasetçi AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa
Palancıoğlu, sunduğu projelerle Talas halkının gönlünü fethetti. Kısa sürede Talaslıların sevgi
ve güvenini kazanan Palancıoğlu, güler yüzü ve projeci kimliğiyle kısa sürede ön plana
çıkmayı başardı. Gittiği her toplantıda ve her mahallede halkın yoğun ilgisi ve sevgi
gösterisiyle karşılaşan Palancıoğlu, yirminin üzerinde projesi, özgeçmişi ve temiz siyaset
anlayışıyla herksin teveccühünü kazanıyor.Hemen her toplantıda projelerini Talas sakinleriyle
paylaşan Palancıoğlu, ‘’ Öncelikle Rabbimden 120 bin nüfuslu gelişen, değişen ve büyüyen
bir ilçede, Belediye Başkanı olarak sizlere hayırlı hizmetler gerçekleştirmemizi nasip etmesini
niyaz ediyorum. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirecek ve Talas’a değer katacak
yatırımları hayata geçireceğiz’’ dedi.Talas’ta ki sosyal ve kültürel alandaki eksiklere dikkat
çeken Palancıoğlu, ‘’ Đlçemizde sosyal ve kültürel alanda eksiklerimiz var, bunları gidermeye
yönelik olarak birçok sosyo-kültürel projeyi ilçemizde uygulayacağız’’ diye konuştu.Toplantı
ve ziyaretlerde bulunan vatandaşlarda yapılması planlanan projelerin Talas’a yeni bir soluk
getireceğini belirterek, heyecanla projelerin hayat geçmesini beklediklerini söylediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5979.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

Sivas Caddesi Esnafı Başkan Büyükkılıç’ı Gül
Đle Karşıladı
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Sivas Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret
etti.520 bin nüfusu Melikgazi’nin gün geçtikçe büyüdüğünü ve güzelleştiğini...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Sivas Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti.
520 bin nüfusu Melikgazi’nin gün geçtikçe büyüdüğünü ve güzelleştiğini belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, gittikleri yerlerde esnafların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini
söyledi. Büyükkılıç, "Yapılan hizmeti görüyorlar ve taktir ediyorlar.bizde zaten her şeyi
yaptık bitti demiyoruz. Daha iyisini daha güzelini nasıl yaparız bunun çabası içerisindeyiz.
Biz esnaf dostu bir belediyeyiz. Esnaflarımız için gelen taliplere her zaman 'Varız' diyoruz.
Yeni dönemde siteleşme yönüne ağırlık vereceğiz.Projelerimiz hazır,inşallah birer birer
ihalelerini yapıp hayata geçireceğiz. Çünkü esnaflarımızı önemsiyoruz. Onların fiziki
şartlarının iyileştirilmesi yönünde her türlü fedakarlığı yapacağımızı bilmelerini
istiyorum.Kayseri seyyarı olmayan,at arabası olmayan bir şehir,kaldırımların gerçek sahibi
vatandaşlara ait olduğu bir şehir.Melikgazi ise ekonomiye de yön veren bir ilçe. Çünkü
Organize Sanayi, Mimarsinan Organize, Serbest Bölge, çarşı alışveriş merkezleri. AVM’ler
Melikgazi de, bu yüzden biz sizlere minnettarız. Sizin için ne yapsak az" ifadelerini kullandı.
Esnaflarda Başkan Büyükkılıç’a çiçek ve gül vererek, dükkanlarında bulunan çay ve
kahveden ikram edip çalışmalarında başarılar diledi. Esnaflar, "Başkanımız şehrimiz için,
Melikgazi için gece gündüz demeden çalışıyor. Cazibe merkezi konumuna gelen
Melikgazi’de yaşamaktan ve bu bölgede ticaret yapmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz
dediler" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5980.html
Erişim Tarihi: 24.02.2014

