KAYSERİ HABER ARŞİVİ
17.11.2014–23.11.2014
Kentsel Dönüşüm Projesinin Uygulandığı
Mahalleler Yenileniyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Kemeraltı,
Küçükali, Küçükmustafa, Çorakçılar ve Yeniköy Mahallelerinde imar planında yer alan
yolları açtıklarını, bu yollarda yaya yolu inşa ettiklerini, refüj...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Kemeraltı,
Küçükali, Küçükmustafa, Çorakçılar ve Yeniköy Mahallelerinde imar planında yer alan
yolları açtıklarını, bu yollarda yaya yolu inşa ettiklerini, refüj yaptıklarını söyledi.
Kemeraltı, Küçükali, Küçükmustafa, Çorakçılar ve Yeniköy Mahallelerinde Kayseri şehir
merkezinde olmasına rağmen istenilen yapılaşmayı gösteremediğini belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç “Bu mahallelerde çünkü eski evlerin temizlenmesi ve parsellerin
oluşmasının uzun zaman aldı. Eski evlerin rastgele, sağlıksız, plansız ve güvenli yapıldığı ve
artık yıkılmaya yüz tutan evlerin oturulamaz hale geldiği mahallelerde kentsel dönüşüm
projesini uyguluyoruz. Şu anda temiz parselleri ve yükselen planlı, sağlıklı binaları ile mülk
sahiplerini ağırlamaktadır. Öncelikle tehlike arz eden yapılar yıkıldı, mülk sahipleri ile
anlaşılarak imar palanında yer alan parseller oluşturuldu. Şu anda belediye hizmetleri bir
bütünlük içerisinde yerine getirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu bölge şehir merkezine
yakınlığı ile hem hızla imarlaşacak hem de yapıların ekonomik değerleri artacaktır" dedi.
Melikgazi Belediyesi’nde gecekonduların bertaraf edilmesi için belediye imkanları ile 3
bin114 konut, özel sektörce ise 10 bin dolayında konut inşa edildiğini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, Gültepe, Köşk, Yıldırım Beyazıt Mahalleri en iyi örnek çalışmaları
sergilemekte olup, gecekondu sahipleri şimdi modern dairelerde ikametgâh ettiklerini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9530.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Halk Seminerleri Devam Ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Halk eğitim seminerleri devam ettiğini
ve yine halka yönelik herkesin katılabileceği ‘İletişim ve İnsan Tanıma Semineri’
düzenlediklerini söyledi.Günümüzde bireyler arasında bir kopukluk...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Halk eğitim seminerleri devam ettiğini
ve yine halka yönelik herkesin katılabileceği ‘İletişim ve İnsan Tanıma Semineri’
düzenlediklerini söyledi.
Günümüzde bireyler arasında bir kopukluk olduğunu yanlış anlama ve algılamanın toplumda
birlik ve beraberliği zedelediğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, aile içinde dahi
geçimsizlik, şiddet ve huzursuzluk var ise bunun iletişim eksikliği ve bireylerin birbirlerini iyi
tanımamalarından kaynaklandığını kaydetti. Melikgazi Belediyesi Hizmet binasında yer alan
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda 19 Kasım 2014 Çarşamba günü saat:15.00
verileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Melikgazi Belediyesi eğitimin ve eğitimcinin dostu olduğunu her fırsatta kanıtlamaktadır. Bu
sadece okullarda değil halk seminerleri ile genelleştiriyoruz. Toplumun tüm kesimini
bilinçlendiriyor ve bilgilendiriyoruz. Özellikle bir toplumun parçası olarak iletişim ve bireyi
yani insanı tanımak çok önemlidir. Yanlış algılama ve anlama her zaman kötü sonuçlar
doğurur. Zaten toplumların en büyük sıkıntısı ve eksikliği dinlemeden, anlamadan
birbirlerimizle konuşuyor ve davranıyoruz. Sonuçta toplumda birlik ve beraberlik
zedelenmektedir. Bunun için Bu halk Seminerinde konunun uzmanından iletişim, birbirimizi
anlama, insanı tanıma ve birlikte yaşama gibi konuların ele alındığı bir seminer verilecektir.
Seminere haklımız davetledir.”
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, toplumu bilgilendirici, bilinçlendirici ve bireylerin sosyal
yaşamına renk katacak bir tür seminerlerin devam ettirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9531.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Seyit Taha Yalçın Bakan Yıldız’ın Da Katıldığı
Cenaze Namazı Sonrasında Toprağa Verildi
İstanbul’da hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın 28
yaşındaki oğlu Seyit Taha Yalçın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da
katıldığı cenaze namazı sonrasında Talas Halef Hoca...
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İstanbul’da hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın 28
yaşındaki oğlu Seyit Taha Yalçın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da
katıldığı cenaze namazı sonrasında Talas Halef Hoca mezarlığında toprağa verildi.Hunat
Camii’nde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali
Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye
Başkanı Doğan Ekinci, Bağımsız Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, İl Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.İl Müftüsü Ali Maraşlıgil’in kıldırdığı cenaze
namazı sonrasında Seyit Taha Yalçın’ın cenazesi Talas ilçesi Halef Hoca Mezarlığında
toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9532.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri’de Hatay Mutfağı İlgi Gördü
Yemekleriyle ve tatlıları ile meşhur olan Hatay mutfağı Kayseri Yörem Günleri Fuarı’nda göz
doldurduKayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen “ Yörem Günleri” fuarında Hatay
mutfağına ait yemek ve tatlılar vatandaşlardan ilgi...
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Yemekleriyle ve tatlıları ile meşhur olan Hatay mutfağı Kayseri Yörem Günleri Fuarı’nda göz
doldurdu. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen “ Yörem Günleri” fuarında Hatay
mutfağına ait yemek ve tatlılar vatandaşlardan ilgi gördü. Fuarda Hatay mutfağını temsil eden
Mehmet Cuma Sürmeli “ Künefe dediğimiz zaman Hatay akla gelir. Künefesi çok güzeldir ve

biz bunu dünyaya tanıtıyoruz. Geçen hafta Ankara’da “Hatay Günleri” vardı orada yerimizi
almıştık. Tanıtım amaçlı Kayseri’ye davet ettiler biz de buraya geldik” dedi.
Mehmet Cuma Sürmeli “ Tel kadayıf hamurunu yoğurup bakır saç’a döktükten sonra 30
dakika pişer. Piştikten sonra bunun bir gün dinlenme süresi vardır. Dinlenme süreci bittikten
sonra bakır tepside tereyağı sürerek kızartırız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9533.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Çatıdan Düşen Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kayseri’de çatıda tadilat yaptığı sırada düşen bir kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre;
Organize Sanayi Bölgesi 24 cadde üzerinde bir fabrika çatısı üzerinde tadilat yaptığı sırada
düşen A.E. ağır şekilde yaralandı. Yaralanan...
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Kayseri’de çatıda tadilat yaptığı sırada düşen bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Organize Sanayi Bölgesi 24 cadde üzerinde bir fabrika çatısı üzerinde
tadilat yaptığı sırada düşen A.E. ağır şekilde yaralandı. Yaralanan A.E. arkadaşlarının 112
Acil Servis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Yaralanan A.E. sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9534.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Film Gibi İntihar Önleme Operasyonu
Kayseri’de 6. kattaki evinin penceresinden atlayacağını söyleyen şahıs, film sahnelerini
aratmayacak bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Bir ekip kapıda oyalarken, diğer bir ekip ise
itfaiye merdiveni vasıtasıyla pencereden içeri girerek...
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Kayseri’de 6. kattaki evinin penceresinden atlayacağını söyleyen şahıs, film sahnelerini

aratmayacak bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Bir ekip kapıda oyalarken, diğer bir ekip ise
itfaiye merdiveni vasıtasıyla pencereden içeri girerek intihar girişiminde bulunan şahsı etkisiz
hale getirdi.Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Anayurt Cemil Baba Caddesinde bulunan bir
binanın 6. katından sarkan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin pencereden sarkan ve kendini atacağını söyleyen
M.K’yi ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine sağlık ile itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye
ekipleri zemine branda çekerek önlem alırken, M.K.’yi ikna çabaları devam etti. Bu arada
çevrede toplanan vatandaşlar olan biteni merakla izlerken, olayın meydana geldiği binada
yaşayan küçük yaştaki çocuklar da pencerelere çıkarak korku dolu gözlerle neler olduğunu
anlamaya çalıştı.
FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON
Binaya giren polis ekipleri kapıdan M.K.’yi ikna etmeye çalıştı. M.K’nın pencereden
uzaklaşmasını fırsat bilen polis ekipleri, itfaiye merdiveni ile 6. kattaki pencereden daireye
girdi. Yaklaşık 1 saat sonra M. K. etkisiz hale getirilirken, hazır bekletilen sağlık ekipleri
tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9535.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Agüspor Seriyi Sürdürdü
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) ligdeki galibiyet serisini
Edirne’de de sürdürdü.Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi
Edirne Belediyesi Edirnespor’u 60-46 yenen AGÜ Spor ligdeki 4.maçından...
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Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) ligdeki galibiyet serisini
Edirne’de de sürdürdü.Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi
Edirne Belediyesi Edirnespor’u 60-46 yenen AGÜ Spor ligdeki 4.maçından da galibiyetle
ayrıldı.Mücadeleye Tanisha Wright, Kaltsidou, Pınar Demirok, Laura Nicholls ve Lara
Sanders beşiyle çıkan ekibimiz ilk çeyrekle birlikte oyunda hakimiyeti ele aldı.İlk çeyrek 168, devre ise 25-18 AGÜ Spor üstünlüğüyle geçilirken, karşılaşmanın 2. devresi de takımın
kontrolünde devam etti. Kırmızı-beyazlı oyuncular 3.çeyreği 43-31, maçı da 60-46’lık skorla
galip bitirerek ligde üst üste 4. maçını da kazanmayı başardı.AGÜ Spor’da; Kaltsidou 17 sayı,
4 ribaund, 3 asist, Lara Sanders 12 sayı, 9 ribaund, 2 asist, Pınar Demirok 8 sayı, 4 ribaund,
Lucie Melek 6 sayı, 5 ribaund, Laura Nicholls 4 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle sonuca katkı
yapan isimler oldu.AGÜspor ligde 5.maçını, 23 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Kadir Has
Spor Salonu’nda İstanbul Üniversitesi B.G.D. ile karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9536.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Cinsel Saldırıya 17 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
Kayseri’de ’cinsel saldırı’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından yargılanan 1
kişiye 17 yıl 3 ay hapis cezası verildi.1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu
sanık A.M. hazır bulundu. A.M. mahkeme heyetine...
17 Kasım 2014 Pazartesi 12:43
Kayseri’de ’cinsel saldırı’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından yargılanan 1
kişiye 17 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık A.M. hazır bulundu. A.M.
mahkeme heyetine verdiği savunmada, suç işlemediğini ve beraatini talep ettiğini söyledi.
Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti A.M.’ye, ’cinsel saldırı’ suçundan 11 yıl 3 ay, ’kişiyi
hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 6 yıl toplamda 17 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9537.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa
Yalçın’ın Acı Günü
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın oğlu Seyit Taha Yalçın hayatını
kaybetti.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın İstanbul’da yaşayan oğlu
Seyit Taha Yalçın hayatını kaybetti. Seyit Taha...
17 Kasım 2014 Pazartesi 09:01
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın oğlu Seyit Taha Yalçın hayatını
kaybetti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın İstanbul’da yaşayan oğlu Seyit
Taha Yalçın hayatını kaybetti. Seyit Taha Yalçın’ın cenazesi bu gün öğle namazına müteakip
Hunat Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9538.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

İşte Yeni Türkiye’nin Şifreleri
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için geldiği
Kayseri'de Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği'nin (KİMDER) düzenlediği 'Yeni Türkiye
Seminerlerine katıldı.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere Numan Kurtulmuş'un
yanı sıra Vali Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, KİMDER Başkanı Halil Seyit Süzgeç ve
çok sayıda davetli katıldı.
‘’KARANLIK DÖNEMLERİ GERİDE BIRAKTIK’’
Türkiye’nin eki karanlık günleri geride bıraktığının altını çizen Kurtulmuş,’’ Türkiye olarak
eski Türkiye'nin kalıntılarından kurtulduk. Millet eski zamanlarda devletten çekiniyordu.
Kimi etnik yapısından korkuyordu. Kimi de başörtüsünden korkuyordu. Karanlık dönemleri
geride bıraktık. Türkiye'de 18 yıl 'Tanrı Uludur'u ezan diye dinlettiler. 18-20 yaşındaki genç
kızların başörtülü olduğu için üniversite kapılarından geri çevrildiği günler geride
kaldı. Camileri ahır yapan, samanlık yapan ve depo haline getiren Cumhuriyet Halk
Partisi'nden, genel merkezine mescit açan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönülmüştür. Kerim
devlet anlayışına ilerledik. Yeni Türkiye'nin geldiği mesafeyi anlatalım. 1999 yılında fazilet
partisinde milletvekili oldu. İsmi de Merve kavakçıydı yemin ettirilmedi. Başörtüsü yüzünden
meclise sokulmadı. Ama geride kaldı. Meclisimizde artık başörtülü milletvekillerimiz var.
Devlet dairelerine başörtüleriyle artık girebiliyorlar. Belediye Başkanlarımız da oldu" dedi.
‘’MİLLET, ELİTLERİN ELİNDE ALDI DEVLETİ’’
Numan Kurtulmuş, " Elitlerin elinde olan devlet, milletin eline geçti. Şehir kulüpleri vardı.
Şehrin yöneticileri bu kulüplerde 'pişpirik' oynarlardı. Yöneticiler halkın içine karışmazdı. Ne
milletin camisine giderlerdi. Ne de milletle bir araya gelirlerdi. Yeni Türkiye'de biz milletin
içindeyiz. Millet, elitlerin elinde aldı devleti. Camileri ahır yapana kapatan CHP'den artık,
genel merkezinde mescit açan bir CHP' ile karşı karşıyayız" diye konuştu.
‘’YENİ TÜRKİYE'NİN DAHA BAŞINDAYIZ’’
Eski Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde halka söz verilmezdi diyen Kurtulmuş,’’
Cumhurbaşkanı elitler tarafından seçilirdi. 1980 öncesi Cumhurbaşkanı seçilemiyordu. Ahmet
Necdet Sezer'in nasıl seçildiğini biliyorsunuz. Kapalı kapılar ardından. O günlerden artık
cumhurbaşkanını halkın seçtiği günlere geldik. Yeni Türkiye'nin daha başındayız.
Cumhurbaşkanını halk seçmeye devam ederse. Bu milletin camisiyle ilgisi olmayan,
milletiyle ilgisi olmayan kimse Cumhurbaşkanı seçilemeyecektir. Bunlar bile Yeni Türkiye'de
ne kadar yol aldığımızın göstergesidir. Türkiye'nin 64 yıllık siyasi hayatında 5 kez darbe oldu.
28 Şubat'ta millete nice zorluklar çıkartıldı. Bütün bunlarla beraber hep beraber mücadele
ettik. Çok şükür bu millet bunları geride bıraktı. Bundan sonraki süreçte bu vesayet
odaklarıyla mücadelemiz devam edecektir" şeklinde konuştu.
‘’MİLLETTEN OY ALMAYANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ’’

Milletten oy almayanlara fırsat vermeyeceklerini belirten Kurtulmuş, "Eğer bu milleti
yönetecekseniz sandık orada. Yaptığımız en önemli iş zihniyet değişimi oldu. Yollar yapıldı
hastaneler yapıldı. Hava alanları yapıldı. Ama bana sorarsanız en önemli olarak ne oldu
derseniz, devletin zihniyetinin değiştirmek oldu derim. Zihniyet değiştirmek, deveye hendek
atlatmaktan daha zor bir şey. Ama adım adım bu anlamda ilerledik. Önemli bir değişim
başlatmış olduk. İnsanı yaşatırsanız devlet iyi yaşar. İnsanı kendi seçimlerinde özgür
bırakmak anlamına gelmektedir. İşte biz bunu sağlayabilirsek insanı yaşatırsak insanı
yaşatırız" dedi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a, konuşmasının ardından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fahrettin Keleştemur tarafından hattat Hüseyin Akbaş tarafından yapılan hat tablo,
KİMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç tarafından plaket verildi.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9539.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Numan Kurtulmuş Furkan Doğan Yurudnu
Ziyaret Etti
Bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için Kayseri'ye gelen Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş programında olmamasına, rağmen İlim yayma Cemiyeti tarafından yaptırılan Şehit
Furkan Doğan Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.
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Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Numan Kurtulmuş'u İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan, yurt
idarecileri ve öğrenciler karşıladı.
Kurtulmuş büyük bir özveri ile inşa edilen 300 öğrenci kapasiteli yurt ve İlim Yayma
Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yurtta incelemelerde bulunan Kurtulmuş, İlim
Yayma Cemiyeti’nin ülke genelindeki fonksiyonunu bildiğini belirterek, babasının da İlim
Yayma Cemiyeti kurucularından olduğunu söyledi. Yeni Türkiye vizyonunda İlim Yayma
Cemiyetine önemli işlerin düştüğünü ifade eden Kurtulmuş inşaatı devam eden Şehit Furkan
Doğan Gençlik merkezi hakkında da bilgi alarak emeği geçenlere teşekkür etti.
BAŞBAKAN’DA ZİYARET ETMİŞTİ
Daha önce ilimize gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu’da programında olmamasına rağmen
yurdu ziyaret etmiş ve duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9540.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri’ye Ne Oldu?
Kayseri’nin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın derlediği rakamlarda Gaziantep ve
Konya gibi illerin çok gerisinde yer alması sadece Kayseri değil Türkiye kamuoyunda yankı
buldu. İmalat, inşaat, ticaret, ulaştırma, finans gibi birçok alanda Gaziantep ve Konya’nın
gerisinde yer alan Kayseri için “Bizim Kayseri’nin durumu hiç de parlak değil’’ yorumları
yapıldı.
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Kayseri’nin durumunu köşesine taşıyan Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras, yazısında
‘’Anadolu Aslanları’nın, Anadolu Kaplanları’nın sembolü olarak Kayseri’yi biliriz.
Anadolu’da, ticaret ve sanayi denilince “Kayseri” adı gündeme gelir. Ne var ki Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın derlediği rakamlara göre, “Bizim Kayseri’nin durumu hiç de
parlak değil’’ ifadelerine yer verdi.
Uras’ın yazısının detayları ise şöyle:
Tayyare fabrikası vardı
Orta Anadolu’da küçük sanayiden büyük sanayiye geçiş iki şehirde, Kayseri ve Gaziantep’te
başlamıştı.Yarış başlarken Kayseri’nin avantajları vardı. İlk tayyare fabrikası Kayseri’de
kurulmuş. Sümerbank, bez fabrikası açmış. Şeker fabrikası, ana tamir tesisleri şehirde
ekonomiyi canlandırmış. Kaliteli, deneyimli işgücünün yetişmesine imkân vermiş. Geliniz
görünüz ki şimdilerde Kayseri Gaziantep’in çok gerisinde, hatta daha sonra yarışa katılan
Konya’nın da çok gerisinde.Şehirlerde faaliyet gösteren işletmelerin, bulundukları
şehirlerdeki faaliyetleri sonucu elde ettikleri cirolara göre, İstanbul 2013 yılında 1.445 milyar
TL ciroyla başta geliyor. İstanbulluyu 305 milyar TL ciro sıralamasıyla Ankara izliyor.
Gaziantep Türkiye sıralamasında 7’nci sırada. Konya 9’uncu, Kayseri 14’üncü sırada yer
alıyor. Gaziantep’teki işletmelerin ciroları 82 milyar TL, Konya’dakilerin 64 milyar TL,
Kayseri’dekilerin 46 milyar TL. Şimdilerde Anadolu Aslanları’nın büyüklüklerini imalat
sanayiindeki büyüklüklerine bakarak ölçüyoruz. İmalat sanayiinde Gaziantep’in 2013 cirosu
27 milyar TL, Konya’nın 16 milyar TL, Kayseri’nin 14 milyar TL.
İyi tüccar bilirdik...
Biz Kayserilileri iyi tüccar olarak biliriz. Ama ticaret cirosu Gaziantep’te 24 milyar TL,
Konya’da 24 milyar TL iken, Kayseri’de 12 milyar TL. Bilim ve teknik konularında,
konaklama ve yeme içme sektöründe ve hepsinden önemlisi eğitim konusunda her 3
şehrimizin de durumu parlak değil. Her üç şehirde de inşaat kesimindeki faaliyetlerin canlılığı
dikkati çekiyor.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9541.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

“Tehlike Çanları Çalıyor”
BEF Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu gazetemize verdiği özel söyleşide Türk aile
yapısına dikkat çekerek: “Düne kadar yapısal olarak aile kurumu en güçlü olan toplumlardan
biri olduğumuz iddiasında idik. Ancak; gelinen noktada aile kurumuna dair iddialı ifadeler
kullanmakta artık zorlanıyoruz. Aile kurumumuzda ne yazık ki; tehlike çanları artık çalmaya
başlamıştır” ifadelerini kullandı
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BEF Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim
faaliyetlerini ve gerçekleştirecekleri yeni projelerini konuştuk. Tuzcuoğlu, bir yandan mevcut
çalışmaları anlatırken diğer yandan toplumumuzu bekleyen tehlikeleri de anlattı. Özellikle
aile yapısına ve gençlere dikkat çeken Tuzcuoğlu, bu nedenle çalışmalarını bu alanda
yoğunlaştırdıklarını söyledi. Tuzcuoğlu, düne kadar yapısal olarak aile kurumu en güçlü olan
toplumlardan biri olduğumuz iddiasındayken gelinen noktada aile kurumuna dair iddialı
ifadeler kullanmakta artık zorlandığımızı söyledi. Tuzcuoğlu: “Pek çok farklı nedene bağlı
olarak aile kurumumuzda ne yazık ki; tehlike çanları artık çalmaya başlamıştır. Yeni tedbirler
almak, ailede ortaya çıkan sorunları ve bunların gerçek nedenlerini tespit etmek, akılcı
stratejiler ve politikalar üretmek bir zorunluluk haline gelmiştir” şeklinde konuştu.
Kayseri'de faaliyet yürüten en önemli hizmet birimlerinden birinin BEF olduğunu kaydeden
Tuzcuoğlu; yaptıkları gençlik çalışmalarını ise şu sözlerle dile getirdi: “BEF, dezavantajlı
gruplar dediğimiz düşük gelir grubundaki gençlerle ilgili Genç KAYMEK isimli bir proje
daha yürütüyor. Genç KAYMEK, orijinal detaylar içeren bir gençlik projesi olarak hayata
geçirilmiştir. Yeni dönemde, yeni bir gençlik modeli ile hizmet vermeye başlamış olduk.
Hayırlı niyetlerle çıkmış olduğumuz bu hizmet seferberliğinde ortaya koyduğumuz yeni
gençlik projemizin, Türkiye’de de model olacağını ümit ediyoruz.”
BEF’in yaptığı diğer çalışmaları ayrıntıları ile bulabileceğiniz söyleşimizle sizleri başbaşa
bırakıyoruz. Keyifli okumalar…
“109 branşta eğitim veriyor”
BEF olarak yapmış olduğunuz faaliyet ve çalışmaları bizimle paylaşır mısınız?
BEF; ağırlıklı olarak sosyal, kültürel, eğitim alanları ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet
yürüten Büyükşehir Belediyesi’nin bir hizmet birimidir. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim
Kursları, Genç KAYMEK ve Huzur Çınarı Projesi ile sosyal tesisler birimimize bağlı olarak
faaliyetlerini yürütmektedirler. KAYMEK, önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 2004 yılında
tek merkezde 2 farklı branşla yola çıkan KAYMEK, 2014 yılı itibariyle 14 merkezde 109
farklı branşla eğitim veriyor. KAYMEK; mesleki eğitimden hobi amaçlı kurslara, sanat
kurslarından kişisel gelişime varıncaya kadar çok geniş bir yelpazeye sahip. Bunun yanında
yıl boyunca konferans, seminer ve sergi faaliyetleri sürdürmektedir. Bu gibi etkinliklerle
ortalama her yıl 100 bin vatandaşa ulaşılmaktadır. Ayrıca KAYMEK’ten yılda 16 bin
civarında kursiyer mezun olmaktadır. KAYMEK Mesleki Beceri ve Teknolojik Eğitim
Kursları’nın; muhasebe, modüler mobilya ustalığı, aşçılık, web tasarımcılığı, bilgisayar

işletmenliği, yönetici asistanlığı, evde çocuk bakımı, hasta ve yaşlı refakatçiliği, kuaförlük
branşlarından mezun olan kursiyerler BEF bünyesinde kurulan KAYMEK Kariyer Merkezi
aracılığıyla istihdama yönlendirilmektedir.
Kayseri'de faaliyet yürüten en önemli hizmet birimlerinden biri olan BEF, dezavantajlı
gruplar dediğimiz düşük gelir grubundaki gençlerle ilgili Genç KAYMEK isimli bir proje
daha yürütüyor. Genç KAYMEK, orijinal detaylar içeren bir gençlik projesi olarak hayata
geçirilmiştir. Yeni dönemde, yeni bir gençlik modeli ile hizmet vermeye başlamış olduk.
Hayırlı niyetlerle çıkmış olduğumuz bu hizmet seferberliğinde ortaya koyduğumuz yeni
gençlik projemizin, Türkiye’de de model olacağını ümit ediyoruz. Bu anlamda AK Parti'nin
düzenlediği gençlik çalıştayına katılmamız istendi. Gençlik hizmetleri ile ilgili
tecrübelerimizin son derece yararlı katkılar sağladığını ifade edebilirim. Gayemiz, şehir ve
ülkemiz gençliğinin ufkunu aydınlatmak. Türkiye olarak tarihi ve kültürel birikimimiz ile
buluşmayı hedefleyen ve Anadolu değerlerini yeniden ihya etmeye çalışan bir süreç içindeyiz.
Ülkemizin, bölgemizde ve yaşadığımız dünyada daha etkin rol oynamasını istiyorsak o zaman
bu misyonu taşıyacak donanımda nesillere ihtiyaç var. Bu ancak, eğitim yoluyla mümkün
olabilir. Gelecekte nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya görmek istiyorsak gençlerimize ona
göre istikamet vermeliyiz. İşte Genç KAYMEK, böyle bir ulvi gayeye hizmet etmeye
çalışıyor. Şu an, 12 tesis ve 4 bin öğrenciye ulaşmış durumdayız.
“Tehlike çanları artık çalmaya başlamıştır”
Aile ile ilgili yürüttüğünüz çalışmalar var mı?
Çağın getirdiği sorunlar yumağının başında ailede ortaya çıkan sancı gelir. Düne kadar yapısal
olarak aile kurumu en güçlü olan toplumlardan biri olduğumuz iddiasında idik. Ancak;
gelinen noktada aile kurumuna dair iddialı ifadeler kullanmakta artık zorlanıyoruz. Pek çok
farklı nedene bağlı olarak aile kurumumuzda ne yazık ki; tehlike çanları artık çalmaya
başlamıştır. Yeni tedbirler almak, ailede ortaya çıkan sorunları ve bunların gerçek nedenlerini
tespit etmek, akılcı stratejiler ve politikalar üretmek bir zorunluluk haline gelmiştir.
Popüler kültür baskısıyla değişen ilişkiler ağının sarmalından etkilenen aile kurumunun güçlü
kılınmasında, her kişi ve kuruma sorumluluklar düştüğü inancındayız. Bu maksatla, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi olarak Huzur Çınarı Projesi kapsamında Aile Danışmanlık ve
Rehberlik Merkezleri’ni faaliyete geçirdik. 5 yıldır sürdürülen proje kapsamında, her yıl
ücretsiz olarak randevu sistemiyle en az 3 bin kişiye aile içi iletişim problemleri, bireysel
sorun ve sıkıntılar, eğitim ve okul başarısı gibi birçok konuda eğitim verdik. Bu alanda,
uzman danışmanlarla hizmet verilmektedir. Sudan sebeplerle boşanma kararı almış yaklaşık
150 aileyi boşanma kararlarından vazgeçirerek tekrar bir araya getirmeyi ve huzurlu bir yuva
ortamını yeniden kurmalarını sağladık. Birçok aile yuvasında yolunda gitmeyen aile içi
iletişim probleminin giderilmesine katkı sağlayan hizmetlerimiz oldu. Aile Akademisi evlilik
öncesi ve sonrası huzurun devamına katkı sağlayan projeler çok ciddi yankılar buldu. Yine
anneleri bilinçlendirmeye yönelik olarak faaliyet yürüten Anne Akademisi ile yüzlerce anneyi
eğitmiş olduk.
İnsana hizmeti kutsal bir vazife olarak addediyoruz
BEF’in ortaya koyduğu çalışmaların ana felsefesi nedir?
Ana felsefemiz, kendi faaliyet alanımızda kalan konular çerçevesinde insanımıza hizmet
etmek. Eşrefi mahlûkat olarak bildiğimiz insana hizmeti kutsal bir vazife olarak addediyoruz
ki; belediyeciliğin en temel alanı da zaten budur.
Şu anda istediğiniz hedef kitleye ve sayısına ulaştınız mı?
Hizmette sınır yok kuşkusuz. 26 tesiste on binlere ulaşan hizmetlerimizin Kayseri için son
derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece KAYMEK birimi yılda yaklaşık 15-16 bin
kursiyere hitap ediyor. Bu sayıya Genç KAYMEK ve Huzur Çınarı’nı dâhil ettiğimizde
düzenlediğimiz seminer, konferans, kültürel etkinlikler ve danışmanlık hizmetleriyle beraber

yılda yaklaşık 100 bin insanımıza ulaşmış oluyoruz ki; bu da oldukça iddialı bir sayı.
Hedefimiz, açacağımız yeni tesislerle bu sayıyı daha da yukarıya taşımaktır.
“istihdama yönelik kurslar rağbet görüyor”
Kurslarınıza en fazla kimler rağbet gösteriyor?
Kurslarımız; kültür-sanat, hobi, kişisel gelişim ile istihdama yönelik meslek ve teknik eğitim
kursları olmak üzere 4 başlık altında toplanmaktadır. Kurs türlerinden en fazla ilgi gören ise
istihdama yönelik olanlar. Aldığı MEB onaylı sertifika ile meslek sahibi olmayı hedefleyen
gençler, kurslarımıza en fazla rağbet gösteren gruptur. Kurslarımıza genel anlamda en çok da
bayanların ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz.
En fazla rağbet gören kurslarınız hangileridir? Neden?
Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Hasta Kabul İşlemleri, Hazır Giyim,
Girişimcilik, İngilizce, Türk Mutfağı ve Aşçılık gibi branşlar iş bulma şansının yüksekliği
sebebiyle en fazla rağbet gören kurslarımız arasındadır. Sanat kurslarımıza katılan
sanatseverleri de burada anmak gerekiyor. Bayanlar arasında sanat kurslarımıza katılım oranı
da memnuniyet veriyor.
Geniş yelpazede bir çalışma alanına sahipsiniz. Peki, bu çalışmaları kaç kişilik bir ekiple ve
nasıl koordine ediyorsunuz?
Sosyal tesisler dâhil yaklaşık 500 çalışanımız var. 4 ayrı koordinatörlükten oluşan bir hizmet
ve organizasyon şemamız mevcut. Her bir koordinatörlüğün kendi alt organizasyonları var
tabi. Ağırlıklı olarak uzman eğitmenlerden, aile rehberlerinden, danışmanlardan oluşan bir
kadromuz var. İdari kısımda ise yaklaşık 30 kişilik bir ekip ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.
“Daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
Beyazşehir’de çok kapsamlı bir gençlik merkezinin yapımı ve Talas’ta bulunan tarihi
Amerikan Koleji’nin restorasyonu sonrasında vatandaşın hizmetine sunulacağını
kamuoyuna açıklamıştınız. Bu projelerdeki son durumu öğrenebilir miyiz?
TOKİ-Beyazşehir Bölgesi’nde faaliyete geçecek olan gençlik merkezimizi çok yakında
hizmete açmış olacağız. 4 bin metrekare alanda içinde konferans ve sinema salonu, kafeterya,
modern bir kütüphanesi olan; gençlerin dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri mekânların
bulunduğu, ders çalışılabilecekleri etüt merkezlerinin yer aldığı gençlik merkezinde
gençlerimize her yönüyle hizmet vermek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Mehmet Özhaseki'nin öncülüğünde, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu tesisimiz
çok yakında hizmet vermeye başlayacak. Yıllardır atıl halde bekleyen Talas Amerikan Koleji
’nin restorasyon çalışmalarına ise, birkaç ay önce başladık. 2015 yılı Nisan-Mayıs aylarında
çalışmalar tamamlanarak hizmete açabileceğimizi tahmin ediyorum. Misyonerliğe hizmet
maksadıyla 1871 yılında kurulan bu merkezde şimdi Anadolu değerleriyle donanmış gençlere
hizmet etmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda gençlik kampları için kısa süreli konaklama imkânı
da düşünüldü.
Bildiğiniz üzere Büyükşehir yasası ile birlikte ilçelere yapılan hizmetlerde Büyükşehir
öncülük etmeye başladı. İlçeler üzerinde BEF olarak benzer çalışmalarınız söz konusu olacak
mı?
Büyükşehir yasası ile bağlanan ilçeler Büyükşehir'e yeni hizmet alanları açtı. Bu çerçevede
Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçelerdeki sosyo-kültürel ihtiyaca cevap verecek kadın ve
gençlik merkezleri yapılacağını ifade etmişti. Şimdi bunlar, bir bir hayata geçmeye başlıyor.
Temel atma törenleri başladı. Bunu diğerleri izleyecek. Dolayısıyla ilçelerdeki
vatandaşlarımız bu merkezlerde verilecek olan eğitim hizmetlerinden faydalanabilecek.
Yeni projeleriniz olacak mı? Bunları bizimle paylaşır mısınız?
Yeni projelerimizden ikisini söylemiş olduk. Beyazşehir ve TOKİ Bölgesi’ne hitap edecek
olan gençlik merkezi ile Talas Amerikan Koleji bizim için önemli projeler. Ayrıca, Talas
Öğretmen Evi’ni de a'dan z'ye gözden geçirerek yeni ilavelerle prestij bir merkez olarak

Kayseri'ye kazandıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özhaseki'nin dikkat ve
takibi, emin adımlarla projelerin ilerlemesini sağlıyor. Daha yaşanabilir bir dünya için hiç bir
heyecan kaybetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cenab-ı Hakkın yardımı, milletimizin
dualarıyla attığımız her adım, tuttuğumuz her iş hamdolsun hayırla neticeleniyor.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin/Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9542.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Servisçilerden Büyükşehir Belediyesi Önünde
Basın Açıklaması
Kayseri’de, fabrikalara servisçilik yapan esnaflar yaptıkları basın açıklamasında, servisçi
esnafı dışında kimseye P plaka verilmemesini istedi.Büyükşehir Belediyesi önünde basın
açıklaması yapan esnaflar adına konuşan Aydın Altundal,...
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Kayseri’de, fabrikalara servisçilik yapan esnaflar yaptıkları basın açıklamasında, servisçi
esnafı dışında kimseye P plaka verilmemesini istedi.
Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan esnaflar adına konuşan Aydın
Altundal, "Servisçiler olarak sıkıntılarımız var. İsteklerimiz servisçi esnafı dışında kimseye P
plaka verilmesin. 12.12.2012 tarihinde UKOME tarafından P plakalarla ilgili alınan kararın
üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bir türlü bitmeyen bu sürecin yıl başında bitirilmesi. İşyeri
ve fabrika araçlarının D3 yetki belgesi almaları. Bu araçların belediye tarafından uygunluktan
geçmeleri bu araçlara güzergah izin belgesi olmadan çalıştırılmamaları" diye konuştu.
Altundal ayrıca, "Bu araçların korsan araçlardan ayırt edilebilmeleri için ön ve arka camlarına
belediye logosu ve belge sıra no yazılı belirleyiciler yapıştırılmalı. Korsan araçların
kontrolleri zabıta ve trafik tarafından daha sıklıkla yapılmalı. Alınan şoför uygunlukları için
aynı araca isteyen yedek şoför yazdırabilmeli" şeklinde konuştu.
Kalabalık grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9543.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Sobadan Sızan Gazdan 3 Kişi Zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.Edinilen bilgilere göre,
Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde meydana gelen olayda sobadan sızan
karbonmonoksit gazından D.Y., F.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde meydana gelen
olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazından D.Y., F.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1
yaşlarındaki çocuğun zehirlendiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri
zehirlenen D.Y., F.A. ve 1 yaşlarındaki çocuğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırarak tedavi altına aldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9544.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Projeni Getir, 3 Milyonu Götür!
Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
kapsamında yapılan çalışmalara 1 ile 3 milyon lira arasında hibe desteği verecek.
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Kayseri Tarım ve hayvancılık il müdürü Özkan Kayacan, Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara,
Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda 1 ile 3 milyon lira arasında değişen hibe desteğinde
bulunacaklarını belirtti.
Maliyetin yarısı karşılanacak
Bu kapsamda sunulan ve kabul gören projelerin maliyetinin yüzde 50’sini karşılayacaklarını
ifade eden Kayacan, ‘’Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma
dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin
desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin

güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında sunulacak projeleri bekliyoruz’ dedi.
Son Başvuru Tarihi 24 Aralık 2014
Destek programından yaralanmak isteyen yatırımcılar için son başvuru tarihinin 24 Aralık
2014 olduğunu hatırlatan Kayacan, ‘’Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık
2015'tir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün
uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde
tamamlanabilir. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan
çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son
başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir’’ diye konuştu.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI/BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9545.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

ORAN Kobileri Bekliyor
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, mali destek programları kapsamında girişimcilere 20 milyon
lira hibe desteğinde bulunacak.
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OPRAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı ile yapmış olduğumuz
söyleşinin ikinci kısmını paylaşıyoruz
Geçtiğimiz yıl özel bir uygulama yaparak kâr amacı gütmeyen kurumlara 1 milyon TL’ye
kadar destek verdiklerini belirten Gavgacı: ‘’Ama belki burada vurgulanması gereken en
önemli husus ajansın esas amacı KOBİ’leri desteklemek. Dolayısıyla bu güne kadar
aktardığımız kaynaklara baktığımızda %80’i KOBİ’lere aktarılmış durumda’’ dedi.
Destek verilecek olan ürünleri nasıl belirliyorsunuz?
En başta planlama çalışmalarını yapıyoruz. Planlama çalışmalarında amacımız bu bölgenin
gelişim alanları nelerdir? Bu bölgenin KOBİ’sine hangi alanda destek vermemiz lazım ki
biraz evvel ifade ettiğimiz gibi bir ARGE alt yapısı oluşturalım. İkincisi, katma değerlerimizi
üretelim üçüncüsü ithal ikametini sağlayalım. Bunları tespit ettikten sonra buna yönelik
rehberler hazırlıyoruz. Ajans olarak diyoruz ki: Kayseri’de KOBİ’lere 2014 yılında şu alanda
destekler vereceğiz. 2015 yılında şu alanda destekler vereceğiz. Ancak belirlediğimiz bu
önceliklerde proje sunan KOBİ’ler veya kâr amacı gütmeyen kurumlar ajanstan destek
alabilecekler ve sonrasında destek başvuru süreci başlıyor. Kobilerimiz bize başvuruda
bulunuyorlar kâr amacı gütmeyen kurumlarda aynı şekilde biz bu başvuruları ajans
bünyesinde kapalı bir ortamda ses ve görüntü kaydının alındığı bir ortamda bu bölgeden
olmayan yani kayseri, Sivas, Yozgat illerinde doğmamış ilgili uzmanlar tarafından
değerlendirilmesini sağlanıyor. Bu uzmanlar geliyorlar her bir projeyi her hangi bir iletişim
ortamı olmadan telefon bilgisayar ortamından uzak görüntü ve ses kaydı altında 3, 3,5 saat
içerisinde değerlendiriliyorlar. Değerlendirmeleri manuel olarak değil bilgisayar ortamında

madde olarak değil dijital olarak online olarak sisteme giriyorlar. Kalkınma ajansı yönetim
sistemine dolayısıyla değerlendirme sürecinde gerek puanlama öncesinde gerek puanlama
sonrasında yapılan değerlendirmeye ajansın en ufak bir müdahalesi olmuyor. Ajansın
müdahale etme imkanı yok. Burada ajansın en önemli rolü doğru şekilde programları
oluşturmak, rehberleri hazırlamak ve doğru projelerin ajansa başvuru yapmalarını sağlamak.
Yani doğru projeleri alırsak zaten ortaya istediğimiz neticeleri alabilecek sonuçlara
ulaşabiliyoruz. Sonrasında o proje değerlendirildikten sonra ilgili uzman tarafından aradan bir
hafta 10 gün geçtikten sonra ayrı bir uzman aynı projeyi ayrı ortamlarda değerlendiriyor.
Ancak değerlendirmeyi yaparken o projeyi ilk defa kendisi mi değerlendiriyor, yoksa bu
projeyi ikinci defamı değerlendiriyor her hangi bir bilgisi yok. Projeyi sanki ilk defa
değerlendiriyormuş gibi değerlendiriyor. O da online olarak sisteme giriyor puanlamayı tabi
biz sistemden görüyoruz. Eğer ilk değerlendiren kişiyle ikinci değerlendiren kişinin verdiği
puanlar arasında 15 puan ve üstü fark varsa proje hakeme gidiyor. Yok birbirine yakın puanlar
vermiş ise örnek veriyorum ilk değerlendiren uzman 80, ikinci değerlendiren uzman 70
vermişse projenin notu aritmetik ortalama 75 olarak kayda giriyor. Ve ajansın destekleri de en
yüksek puanı alan projeden başlamak suretiyle o yıl için belirlenen destek projesi bitinceye
kadar bu projelere aktarılıyor. İfade ettiğim gibi burada değerlendirme sürecinde
değerlendirmeler ajans tarafından yapılmıyor. Ajansın herhangi bir müdahale imkanı yok.
Ancak biz burada doğru kişilere doğru proje başvurusu yapmalarını sağlayacak rehberlik ve
danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Mali destek oranı neye göre belirleniyor?
Şimdi bizim mevzuatımızda kâr amacı gütmeyecek kurumlara verilecek oran en fazla %75’tir.
En düşük %25 olarak belirlenmiş durumda… KOBİ’ler içinde aynı şekilde oran en fazla %50
en az %20’dir. Bu demek değildir ki %50’sini vereceğiz ya da %75’ini vereceğiz. Bizim
destek oranıyla bir de destek limitimiz var. Örnek vermek gerekirse 2014 yılında bizim kâr
amacı güden bir KOBİ’ye en fazla sağladığımız destek 500 bin TL’dir. Bu ne manaya geliyor:
Eğer sizin bir işletmeniz var ve 1 milyon TL’lik bütçeli bir proje yapacaksanız bunun
%50’sine tekabül eden 500 bin TL’yi ajanstan talep edebilirsiniz. Ancak yapacağınız proje
şayet 1,5 milyon TL’ ise bu sefer orana takılmıyorsunuz. Çünkü orana vurduğunuzda 1,5’un
%50’si 750 bin TL ama ajans 500 bin TL’de sınırlıyor. O zaman bizden %33’ünü talep
edebiliyor. Yani ajanstan talep edilebilecek miktar 500 bin TL’yi veya %50’yi geçemiyor.
Kâr amacı güden kuruluşlar bu iki şartı da sağlamak durumunda. Kâr amacı gütmeyen
kurumlar için ise %50 oranı %75 şeklinde değişiyor.
Kar amacı gütmeyen kurumlarda miktar değişiyor mu?
Miktar, programa göre değişiyor. Örnek veriyorum geçtiğimiz yıl özel bir uygulama yaptık
kâr amacı gütmeyen kurumlara 1 milyon TL’ye kadar destek verdik. Ama belki burada
vurgulanması gereken en önemli husus ajansın esas amacı KOBİ’leri desteklemek.
Dolayısıyla bu güne kadar aktardığımız kaynaklara baktığımızda %80’i KOBİ’lere aktarılmış
durumda… Ancak %20’ye yakın bir kısmını kâr amacı gütmeyen kurumlara aktarıyoruz.
Çünkü kalkınma üretimden geçiyor kalkınma KOBİ’lerden geçiyor. Aksi takdirde kamunun
kaynağını kamu maliyeti ile başka bir kamu kurumuna aktarmak gibi ajansın bir misyonu yok.
O alanda biraz evvelde ifade ettim çok stratejik önemli gördüğümüz bazı projelere kâr amacı
gütmeyen kurumlara ki onlar da bizim genelde çok ciddi ortağımız.
Bildiğimiz kadarıyla hem KOBİ’lerin hem de kar amacı gütmeyen kurumların ajansa proje
hazırlayıp sunmamasından ajans olarak şikâyetçisiniz? Bu bağlamda şunu sormak istiyoruz:
Kayseri, Sivas, Yozgat gibi şehirlerin ORAN’a bakış açısı nasıl?
Yaptığımız çalışmalarla her geçen gün farkındalığı artırıyoruz. Ama birçok belediyemizde
kapasite problemi var. Bu problemleri aşmak için de bir insan kaynağı gerekiyor. Yetenekli
nitelikli proje hazırlamaya yeterli düzeyde bilgi sahibi olan insan kaynağı kapasitesi
gerekiyor. Bu birçok belediyemizde yok. Dolayısıyla bu programda proje hazırlama sıkıntıları

oluyor. Biz de bunu bertaraf etmek için teknik desteklerle bölgede proje hazırlama eğitimleri
veriyoruz. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde yaklaşık 4 bin kişiye 2 gün süreli proje hazırlama
eğitimi verdik. Bunlar tamamen ücretsiz eğitimler. Amacımız insanları danışmanlık
müesseselerine bağımlı olmaktan kurtarmak. Belki danışman kullanabilirler ama danışman
kullanıyor olmasalar bile danışman tarafından yazılan projeyi okuyup, değerlendirebilmek
için bilgi birikimine sahip olmaları amacıyla biz bu insanlara 2 gün süren proje hazırlama
eğitimleri veriyoruz. Bundan sonraki dönemde de eğitim vermeye devam edeceğiz. Bazen
yerel yönetimlerin talepleriyle bizler yerel yönetimin bulunduğu il veya ilçede o
kurumumuzun çalışanlarına ücretsiz eğitim veriyoruz. Tabi bazı yerel yönetimlerde ajansa
mevzuat gereği katkı payı ödemek zorunda... Yerel yönetimler bu meblağı ödemek
durumunda. İfade ettiğim gibi ajans gelirlerinin %85’ini merkezi bütçeden gelen paylar
oluştururken %15’ini de yerelden gelen paylar oluşturuyor. Belediyelerimiz, sanayi ve ticaret
odalarımız ve il özel idarelerimiz bu payları ödeyemedikleri için ajansa proje başvurusunda
bulunamıyorlar. Bu da bir kısım belediyelerimizin başvurularında bir engel oluyor. Şu anda
mevzuatta bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılması gündemde en azından il belediyeleri
dışında taşra belediyeleri ilçe ve belde belediyelerinin ajansa hükümlü oldukları bu payın
alınmaması yönünde ama hali hazırdaki mevzuat gelirlerinin 1000’de 5’i oranında bir pay
ödemeleri gerektiğini öngörüyor ve maalesef ödemeyen kurumlarımız ajansa proje sunamıyor
ve destek alamıyor. Fakat teknik destek ödemeseler de ajanstan destek alabiliyorlar. Bunu da
belirtmekte fayda var.
2015 yılındaki hedefleriniz nelerdir?
2015 yılında yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 20 milyon TL’ye yakın bir kaynağın bölge
illerimizde kâr amacı güden ve gütmeyen kurumlar için kullandırılması gündemde… Şuan
için çok net olmamak kaydıyla birlikte yenilenebilir enerji bizim için çok önemli bir konu
2014 – 2023 bölge planında ajans tarafından hazırlanan bölge planında da önemli yer verilmiş
durumda… Bölgesel gelişme ulusal stratejisi gelişiminde de bu konu önemli bir şekilde yer
alıyor. 10. Kalkınma planında da zaten bu konuya yer veriliyor. Çünkü cari açığın en ciddi
etkenlerinden biri enerji… Müşahede ettiğimiz gibi biz bu bölgede %73 oranında ithal enerji
kullanıyoruz. Ve üretilen enerjinin de %45 – 50’si oranında ithal ettiğimiz doğalgazdan
üretiyoruz. Bölgemize baktığımızda üretilen ve tüketilen enerjinin %2’sini biz tüketiyoruz.
Tüketilen doğalgazın %1,6’sını biz tüketiyoruz. Dolayısıyla bunlara bir şekilde ajans
kaynakları el verdiği ölçüde destek sağlamalıyız. Yenilenebilir enerji bizim öncelikli
gündemimiz arasında… Önümüzdeki yıllarda bu alanda destekler sağlanabilir. Tabi gerek
Kayseri Erciyes bölgesiyle birlikte ciddi bir atılım yapmanın eşiğindeyiz. Planlandığı şekliyle
tamamlandığı taktirde önümüzdeki yıllar içerisinde otellerimizde 6 bin yatak kapasitesine
ulaşacak. Buradaki gerek turizm gerek kültür varlıklarının tanıtımı ve bunlarla ilgili ihtiyaç
duyulan altyapı gerek inşaat altyapısı gerek insan kaynağı altyapısının geliştirilmesi için
desteklerimiz olacak. Çünkü turizm bizim bölgemiz için kritik. Gerek kayseri gerek Sivas
gerek ise Yozgat için turizme yönelik ciddi potansiyeller var. Bu potansiyellerin
değerlendirilmesi için de tabi ki biz kaynaklarımızı ön plana çıkaracağız. Bu alanlarla ilgili
çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız açıklamalarda muhtemelen bu
alanların sıklıkla sizlerde duyacaksınız, göreceksiniz. Bu alanda destekler sunacağız.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Öncelikle kalkınma ajansının bölgedeki farkındalığının artırılmasına katkı sağladığınız için
çok teşekkür ediyorum. Biz ajans olarak bir iletişim stratejisi izliyoruz. Ama mümkün
mertebede ilgili paydaşların bizleri tanıması yönünde çünkü farklı beklentiler oluşup beklenti
karşılayamama noktasına düşmek istemiyoruz. Bu süreçte tabiki medyayla sizlerle çok daha
sıkı diyalog halinde olmamız gerek. Bizden bilgilerin doğru aktarılması gerekse ajansın sizler
çok ciddi bir kamuoyuna hitap ediyorsunuz. Çalışmalarımızın sizler tarafından kamuoyuna
aktarılması bizim için kritik. Tabi kalkınma ajansı olarak sizlerle ve çalıştığınız kurumlara da

teknik manada destek sağlama imkanlarımız mevcut. Geçtiğimiz yıl gazeteciler cemiyetine de
bir destek sağlamıştık. Bu manada sizlerle her zaman işbirliğine hazırız teşekkür ediyoruz.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin & Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9546.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Üretiyoruz, ama tasarım katmıyoruz
ORAN Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı: “Biz üretiyoruz. Ama ürettiğimiz ürün hak ettiği
değerin altında… Çünkü tasarım katmıyoruz. Sıradan ürünler üretiyoruz. O yüzden 1,7 Milyar
Dolar ihracat bandında sıkışıp kalıyoruz. Bunu aşmakta zorlanıyoruz. Bunu aşmak için bir
tasarıma ihtiyacımız var.”
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ORAN Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Amacımız
ORAN’ı yakından tanımak ve tanıtmak. Ajansın çalışmalarını sorguladık 2013 yılı Aralık
ayında ORAN Genel Sekreter Vekilliğine gelen Fatih Gavgacı ise tüm içtenliğiyle
sorularımızı cevaplandırdı. Faaliyete geçtiği 2010 yılından beri önemli bir yol kat eden ajans,
bundan sonra çalışmalarını daha büyük bir titizlikle yürüteceğe benziyor. Gavgacı’nın bundan
sonra ajansa sunulacak projelerde arayacakları kriter sıralamasında katma değeri yüksek
ürünleri tercih edeceklerini söylemesi bunun söylememizdeki en büyük dayanak. Gavgacı,
diğer bir önemli husus olarak ürünlerin tasarım boyutuna dikkat çekerek “Biz üretiyoruz. Ama
ürettiğimiz ürün hak ettiği değerin altında… Çünkü tasarım katmıyoruz. Sıradan ürünler
üretiyoruz. O yüzden 1,7 Milyar Dolar ihracat bandında sıkışıp kalıyoruz. Bunu aşmakta
zorlanıyoruz. Bunu aşmak için bir tasarıma ihtiyacımız var” önerisinde bulunuyor.
Öncelikli sizi tanıyabilir miyiz?
Endüstri yüksek mühendisiyim. Kalkınma ajansından evvel Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nde yönetici olarak görev yaptım. Ondan evvel Türk Telekom Müdürlüğü’nde
uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görevde bulundum. 2010 yılında ise program yönetim
birim başkanı olarak kalkınma ajansında görev almaya başladım. 2013 yılı aralık ayına kadar
bu görevimi sürdürdüm. 2013 yılı aralık ayından itibaren Sayın Mustafa Palancıoğlu’nun
Talas Belediye Başkanlığı’na adaylığı sebebiyle ajanstan ayrıldığı süreçten bu güne kadar
genel sekreterliği vekaletten yürütüyorum. Kayseriliyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.
ORAN’ı bilmeyenler için sizden dinleyebilir miyiz?
Kalkınma ajansları yönetişim mantığının tezahürü olarak bölgelerde kurulan yapılanmalardır.
Yerinde yönetim de diyebiliriz. Yönetimin içine hem lokal hem de iletişimi katan bir
yaklaşım. Bu noktada 2006 yılında başlayan bir süreç… İlk olarak İzmir’de İzmir Kalkınma
Ajansı ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın kurulmasıyla ajans yapılanması Türkiye’de başladı.
2010 yılına kadar Türkiye’de 26 bölgede kalkınma ajansı kuruldu. Kalkınma ajanslarının
kurulmasında ki temel mantık o bölgede yapılacak faaliyetlerin ve çalışmaların bölgedeki
aktörler tarafından planlanması ve planlanan, tespit edilen potansiyellerin yapılan analiz ve

planlarla ortaya çıkarılan bölge değerlerinin yine bölgede sağlanan desteklerle ve bu belirtilen
çalışmalarla kurumlar arası koordinasyonla harekete geçirilmesinin sağlanmasıydı. Bununla
birlikte ajansın en temel misyonlarından biri de bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması…
Biz ORAN olarak TR 72 bölgesi dediğimiz Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet
gösteriyoruz. 3 ilin de farklı potansiyeli var. Farklı gelişim alanları var. Farklı öncelikleri var.
Siz Kayseri’de uyguladığınız bir politikayı model olarak Yozgat’ta Sivas’ta
uygulayamazsınız. Kayseri sanayi üretimi ile ön plana çıkarken Yozgat hayvancılık ve tarımı
ile Sivas aynı şekilde doğal kaynaklarıyla ve tarımıyla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla
yerindelik mantığıyla hangi bölgemizde, ilimizde ve alanımızda be yapılabilir önce bunun
tespit edilmesi sonra da gerek ajansın kaynakları kullanarak gerekse bölgedeki diğer
kurumların bu alana farkındalık oluşturmasını sağlayarak diğer kurumlarla işbirliği içerisinde
bu alanda gelişimi sağlamak ajansın temel amacıdır.
İfade ettiğimiz gibi 2010 yılında bir de fiili olarak faaliyete geçtik. O günden bu güne 10
farklı başlıkta mali destek programları uyguladık. Bu kapsamda 1300’e yakın proje kabulü
yaptık. 250’den fazla projeye de destek sağladık. Ajans tarafından hibe olarak bölgede kar
amacı güden ve gütmeyen kurumlara destek programı çerçevesinde yaklaşık 70 Milyon TL
kaynak aktardık. Bu kurumların kendi sağladıkları finansmanlarda katıldığında geçtiğimiz 4
yıllık süre zarfında bölgede 150 Milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılmasına vesile olduk.
Kayseri, Sivas ve Yozgat kıyaslandığında ajansın verdiği desteklere talep noktasında nasıl bir
denge var?
Destek alan proje bakımından Kayseri daha fazla destek alan projeye sahip. Aslında bu da
doğal bir sonuç. Çünkü Kayseri potansiyel olarak da KOBİ sayısı bakımından ve kurum sayısı
bakımından da diğer illere göre daha fazla işletmeye sahip. Bizden Yozgat’ta yararlanacak
firma sayısı 100’lü rakamlarla ifade edilirken Kayseri’de birkaç binli rakamlarla ifade
ediliyor. Sivas’ta bu rakam 500-1000 arasında ifade ediliyor. İşin gerçeği Sivas’ta belki de
500’ün altında… Dolayısıyla bu potansiyel doğrultusunda destek alan işletme sayısı ve destek
verilen miktar Kayseri’de diğer illere göre daha fazla… Ancak oransal olarak baktığımızda
Sivas ve Yozgat illerinin daha fazla destek aldığını ifade edebilirim.
Kayseri’den başvuran firmaların %25’i destek alırken Sivas’tan başvuran firmaların %35’i,
Yozgat’tan başvuranların yaklaşık olarak %40’ı ajanstan destek alabiliyor.
Uzun süre Sivas ve Yozgat atıl kaldı. Destek oranlarını farklılık göstermesini bu duruma
bağlayabilir miyiz?
Biz bunları planlarken biraz önce ifade ettiğim gibi ajansın temel bir amacı var. Bu nedir:
bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılması… Yani görece daha az gelişmiş bölgelere
sağlanan desteklerinde o miktarda dikkate alınması gerekiyor. Yaptığımız planlama
çalışmalarında ve rehberlerde bunu da dikkate alıyoruz. Dolayısıyla sağlanan küçük
avantajlarla oransal olarak Yozgat ve Sivas, Kayseri’ye göre biraz önde…
Sadece mali destek mi sağlıyorsunuz? Kaç farklı destek programınız var?
Ajans tarafından mali, teknik ve faiz destekleri sağlanıyor. Şuana kadar geçtiğimiz 4 yılda
mali destekleri uyguladık. Teknik destekleri uyguladık. Henüz faiz desteğini uygulamadık.
Türkiye’deki hiçbir ajansta uygulamadı. Bu da 2015 ve sonrası için bakanlık tarafından
görüşülen konular arasında yani bir bakıma işletmelere finansal kuruluşlarla iletişim
geçmelerini sağlayıp onlardan kredi almaları ve alınacak kredilerin ajans tarafından faizlerin
işletmelere ödenmesi…
Bir de güdümlü destek projeleri var. Ajansın önemli gördüğü konularda kâr amacı gütmeyen
kurumlarla koordinasyon halinde bölge için yatırım yapması: bu da güdümlü proje… Bu
konuda hâlihazırda Erciyes Üniversitemizle ve Sivas Sanayi ve Ticaret odamızla ortak
yürüttüğümüz bir çalışma var. Bu çalışmalar neticelendiği taktide güdümlü proje
uygulamasını da 2015 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz.
ORAN’a sunulan ve hayata geçen projelerden biraz bahsedebilir misiniz?

Ajans olarak biz 2010 yılında kurulduğumuzda amaç daha fazla algı oluşturmaktı. Bu yüzden
fazla tematik alanlara girmeden genel başlıklı projelere çıktık. Yani KOBİ’lerimiz için
iktisadi kalkınma başlığında ‘yeter ki bize proje üretin ve sunun biz sizi destekleyelim’ dedik.
Kar amacı gütmeyen kurumlarımız için de küçük ölçekli altyapı projeleri inceledik. 2010
yılında bu programlarla 500’e yakın proje kabulü yaptık.
KOBİ’lerin kapasite artışını kamu kurumlarında ihtiyaç duydukları öncelikle alt yapılarının
sağlanmasına destek sağladık. 2010 yılında bu hedefimizi gerçekleştirmekle beraber işin
gerçeği bir etki analizi yapacak düzeyde de temalara ulaşamamış olduk. Çünkü çok geniş bir
portföy çiziyorsunuz, aynı zamanda çok fazla proje kabulü yapıyorsunuz. Ama kaynaklarınız
kısıtlı… Gelen projelerin ancak %15’ine destek sağlayabiliyorsunuz. Hem riskli bir küskün
kitle oluşturuyorsunuz hem de sadece belli bir alana yönelmediğiniz için o alanda bir etki
oluşturamıyorsunuz.
2010 yılından sonra ise daha tematik alanlarda örnek veriyorum: Kayseri’de sadece kapasite
artışı içeren, modernizasyon içeren herhangi bir katma değer üretmeyen projelerin kabulüne
sıcak bakmadık. Sivas’ta onların önceliklerine göre jeotermal ve maden dedik. Tarımla gelen
kalkınma dedik. Böylelikle daha başarılı projeler yürütülmüş oldu. 2015 yılında da bu manada
çalışmamız olacak. Muhtemelen aralık ayının ortalarında bunun bilgisini de siz değerli
basınımızla ve kamuoyu ile paylaşacağız.
“Ürettiğimiz ürün hak ettiği değerin altında”
Bizim şuan da en ciddi sıkıntımız cari açığımız. Bu cari açığın azaltılmasına yönelik ithal
ikamesi üreten projeler, yani ithal ettiğimiz ürünleri burada üretebilirsek bu projeleri bize
getirin. Kullandığımız enerjinin %73’ünü ithal ediyoruz. Burada enerji üretme imkânımız var.
Yeterince güneş alan ve altyapıya sahip bir yerdeyiz. O zaman enerji üreten projelere örnek
veriyorum. Veya yüksek katma değer üreten projelere… İtalya’nın ürettiği mobilya bizim
ürettiğimiz mobilyadan 8 kat daha kaliteliyse biz bu ürüne ya tasarım ya da marka değeri
katacağız. Piyasada üretilen çelik kapının katma değer kazanması için ne gerekiyorsa onun
yapılması gerekiyor. Bu manada projelere destek sağlamayı hedefliyoruz. Bunda sonra da
destekler böyle olacak. Bu kapsamda belki de en ciddi ve kayda değer projelerden birisi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz endüstriyel tasarım
merkezi projesiydi. Aslında biraz önce yaptığım açıklamaları destekle nitelikte… Biz
üretiyoruz. Ama ürettiğimiz ürün hak ettiği değerin altında… Çünkü tasarım katmıyoruz.
Sıradan ürünler üretiyoruz. O yüzden 1.7 Milyar Dolar ihracat bandında sıkışıp kalıyoruz.
Bunu aşmakta zorlanıyoruz. Bunu aşmak için bir tasarıma ihtiyacımız var.
Kayseri’deki birçok firma küçük ve orta işletme… Bunların her birisinin ARGE tasarım
atölyesini kurma imkanı yok. OSB müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde 2010 yılındaki
program kapsamında dedik ki burada bir endüstriyel tasarım merkezi inşaa edelim ve bu proje
hayata geçti. Proje kapsamında Erciyes Üniversitemizde ve tekno parkımızda bir protokol
imzaladık. Şuanda OSB içerisinde ajans desteğiyle alt yapısı oluşturulan endüstriyel tasarım
Merkezi faaliyette… İşletme içerisinde de üniversitemiz ve tekno parkımız aktif olarak görev
yapıyor. Bunu da iyi bir uygulama olarak paylaşmak istiyorum. Bunun gibi çok farklı
projelerim var ama üretime KOBİ yönüyle bakan bu kayde değer projelerden biri…
Söyleşi: Bünyamin Gültekin/Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9547.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri’nin Turizm Değerlerini Tanıtmak İçin
50 Bin Broşür Basılacak
Kayseri’nin tanıtımına yönelik iki proje için Kayseri Valiliği ile Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı (ORAN) arasında işbirliği protokolü imzalandı.Vali Orhan Düzgün, Valilik Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda düzenlenen imza...
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Kayseri’nin tanıtımına yönelik iki proje için Kayseri Valiliği ile Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı (ORAN) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Vali Orhan Düzgün, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda düzenlenen
imza töreninde, sahip olduğu zengin kültür mirası, doğal güzellikleri ve Erciyes Dağı ile
Kayseri’nin turizm alanında çok daha iyi yerlerde olmayı hak eden bir il olduğunu söyledi.
Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirası ile doğal güzelliklerinin çok daha iyi tanıtılabilmesi
amacıyla yapılan çalışmaları çeşitlendirmek amacıyla projeler geliştirildiğini anlatan Vali
Düzgün, bunlardan birinin de “Kayseri İli Turizm İmkânlarını Tanıma ve Tanıtma Projesi”
olduğunu söyledi.
Başkanlığını yürüttüğü Kayseri İli Turizm Kültür ve Sanat Araştırma Vakfı (KAYSAV)
tarafından hazırlanan ve Kayseri’nin tanınırlılığının artırılması amaçlanan projenin ORAN
tarafından destekleneceğini ifade eden Vali Düzgün, “Proje ile Kayseri’yi tanıtmak amacıyla
geçtiğimiz aylarda Valilik ve ORAN işbirliğinde bastırılan Kayseri Yürüyüş Rotaları ve
Turizm Keşif Rehberi isimli kitaptan faydalanılarak 50.000 adet tanıtım kitapçığı bastırılacak
ve önümüzdeki aylarda Atlas Dergisi okurlarına ücretsiz dağıtımı yapılacak” dedi.
Diğer işbirliği protokolünün de uluslararası turizm fuarları konusunda olduğunu kaydeden
Vali Düzgün, tanıtım açısından turizm fuarlarının önemine işaret ederek, Valilik olarak bu
yönde de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.
Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ile 19. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı’nda Kayseri’nin tanıtılabilmesine ilişkin ORAN ile işbirliğine gideceklerine
belirten Vali Düzgün, gerek KAYSAV Projesi, gerekse turizm fuarları çalışmalarının ilin
turizm yönünden gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.
ORAN Genel Sekreteri Fatih Gavgacı da, turizm alanında ki projelere destek vermenin
önemini anlatarak, Kayseri Valiliği ile birlikte çalışacak olmalarından duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
Konuşmaların ardından, Vali Düzgün ile Genel Sekreter Gavgacı işbirliği protokollerini
imzaladı. Törende, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya ile Kayseri Valiliği AB Dış
İlişkiler Koordinatörü Hakan Yiğit ve ORAN Genel Sekreterliği uzmanları da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9548.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ’yalnız
Değilsiniz’ Projesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, engelli 2 öğrenci ve ailesini evinde ziyaret
etti.’Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında...
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, engelli 2 öğrenci ve ailesini evinde ziyaret etti.
’Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri engelli
öğrencileri ve ailelerini evlerinde ziyaret edecek. Proje başlangıcında ilk ziyareti İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu yaptı. Ziyarette Çandıroğlu, engelli Zahide Mandacı
(8) ve Halil Mandacı (16) ile ilgilenerek hediyeler verdi. Ziyarette konuşan Çandıroğlu,
"Geçen yıl ‘Yalnız Değilsiniz’ diye bizim bir projemiz vardı. Bu proje kapsamında biz
Kayseri’de yaklaşık 50 bin ailemize ziyaretlerimiz oldu. Bunun eğitime dair birçok katkısını
aldık. Buradan yola çıkarak ’Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında bugün buradayız. Bu
projemizle bizim ilimizde yaklaşık 7 bin 425 civarında engelli öğrencimiz var. Rehberlik
Araştırma Merkezinin koordinesinde bu çocuklarımızı uzman arkadaşlarımız evlerinde ziyaret
edecek. Okullarda ailelerle biraraya geliyoruz. Evlerde de yalnız olmadıklarını hissettirmek
için buradayız" diye konuştu.
Çandıroğlu ayrıca, "Bu proje kapsamında işte çocuklarımız nesi var? Bizden ne gibi beklentisi
var? Bunu bir nevi alan çalışması olarak değerlendirebiliriz. Sağduyusu yüksek bir
memlekette yaşıyoruz. Bu memleketin ferdi olmaktan dolayı ne kadar şükretsek azdır.
Toplumumuzda biraz daha hassasiyeti yüksek bir alana dokunuyoruz. Engellere dokunuyoruz.
Önümüzdeki süre içerisinde dokunulmadık engelli öğrencimiz kalmayacak. Bu projede görev
alacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Engelli öğrencilerin babası Hacı Asker Mandacı ise, "Gerçekten güzel bir uygulama. Bu işler
inşallah güzel gider. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduk. Böyle bir ziyaret beklemiyorduk.
Özürlülere artık önem veriliyor. Allah razı olsun" dedi.
Anne Fatma Mandacı da, "Böyle bir ziyaretten dolayı çok memnun olduk teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Ben çocuklarımızın güzel bir eğitim almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9549.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayserigaz’dan Yetkili Firma Uyarısı
Gerçekleştirdiği seminer ve bilgilendirme toplantılarıyla sektörün doğalgaz nabzını sürekli
canlı tutan Kayserigaz, abonelerini bilgilendirmek için yetkili firma görsellerinde değişikliğe
gitti.Kaliteli hizmeti ve müşteri odaklı çalışmalarıyla...
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Gerçekleştirdiği seminer ve bilgilendirme toplantılarıyla sektörün doğalgaz nabzını sürekli
canlı tutan Kayserigaz, abonelerini bilgilendirmek için yetkili firma görsellerinde değişikliğe
gitti.Kaliteli hizmeti ve müşteri odaklı çalışmalarıyla Kayseri’nin sorunsuz gaz arzını
sağlayan Kayserigaz, abonelerini yetkili firmalar konusunda uyarıyor. Daha önce yetkili
firmalara sertifika dağıtarak, firmaların doğalgaz konusunda yetkilendirildiğini ve
abonelerinin sertifikası olmayan doğalgaz firmalarına işlem yaptırmamaları konularında
bilgilendirmelerde bulunan Kayserigaz, mevcut sertifikalar üzerinde değişiklik yapıyor. Gaz
kullanıcılarının yetkili firmaları daha kolay fark etmelerini sağlamak, belirli kriterleri
standartlaştırmak ve en önemlisi de yetkisi olmayan firmalar tarafından yapılan usulsüz ve
ihmal taşıyan işlerin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar Kayserigaz yetkilileri
tarafından tüm yetkili doğalgaz firmalarında uygulamaya geçirilmiştir.Konuyla ilgili
açıklamada bulunan Kayserigaz İç Tesisat Birimi Sorumlusu Onur Aydın, yaptıkları
uygulamayla doğalgaz sektöründe kaliteli hizmeti devam ettiklerini belirterek, bir kez daha
vatandaşları yetkisi olmayan firmalara karşı işlem yaptırmamaları konusunda hatırlatmalarda
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9550.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Ak Parti Develi İlçe Başkanlığı’na Sıtgı Yılmaz
Da Aday Oldu
Ak Partinin kuruluşundan itibaren Develi İlçe teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Sıtgı
Yılmaz, ilçe başkanlığına aday oldu.1969 doğulu evli, 3 çocuk babası ve İmam Hatip Lisesi
mezunu olan Sıtgı Yılmaz, Kayseri’de 7 Aralık 2014...
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Ak Partinin kuruluşundan itibaren Develi İlçe teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Sıtgı
Yılmaz, ilçe başkanlığına aday oldu.
1969 doğulu evli, 3 çocuk babası ve İmam Hatip Lisesi mezunu olan Sıtgı Yılmaz, Kayseri’de
7 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olan Develi İlçe Kongresinde İlçe Başkanlığı için aday
olacağını açıkladı. Sıtgı Yılmaz, adaylık sürecinde gerekli istişareleri yaptıktan sonra aday
olduğunu belirtti.
Sıtgı Yılmaz, Develi İlçesinin Kayseri’de örnek olarak gösterilen ve yükselen değerlerine
katkı sağlamak amacıyla deneyimli ve Develi kamuoyu tarafından kabul görmüş bir ekip ile
yol çıktığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9551.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Aracına Gaz Alamayan Şoför Korku Saçtı
Kayseri’de borcu olduğu gerekçesiyle kendisine gaz verilmeyen otobüs şoförü, silahı ile
havaya ateş açtı.Edinilen bilgiye göre isminin Bilal olduğu öğrenilen bir şahıs, Bağdat caddesi
üzerinde bulunan bir gaz dolum tesisine gelerek otobüsüne...
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Kayseri’de borcu olduğu gerekçesiyle kendisine gaz verilmeyen otobüs şoförü, silahı ile
havaya ateş açtı.
Edinilen bilgiye göre isminin Bilal olduğu öğrenilen bir şahıs, Bağdat caddesi üzerinde
bulunan bir gaz dolum tesisine gelerek otobüsüne gaz almak istedi. İddiaya göre daha
önceden borçları olduğu nedeniyle otobüsüne gaz alamayan Bilal isimli şahsın, yanında
bulundurduğu silahla çevreye ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri olayda yaralanan
olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ekipleri kaçan şahsı
yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9552.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Yeni Ürünlerle Tanışacak
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, Türkiye’den yurtdışına giden ürünler
üzerine ve Kayseri iklimine uygun yeni ürün bitkilerini getirdiklerini söyleyerek, adeta
Kayseri’nin yeni ürünlerle tanışacağının haberini verdi.
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Söyleşi bölümümüze bu kez de İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan’ı
konuk ettik. Bugün söyleşimizin ilk kısmını sizinle paylaşıyoruz. Söyleşimizin ilk kısmında
Özkan Kayacan ile müdürlüğün son yıllarda ortaya koyduğu faaliyetlerini ve devam eden
çalışmalarını konuştuk. Kayacan, şuanda Türkiye’den yurtdışına gitmiş birçok ürün olduğunu
ve onlar üzerine araştırma yaptıklarını söyledi. Kayacan: “Şuan siyah mercimek üzerine bir
çalışma yapıyoruz. Onun tohumunu getiriyoruz. Çok verimli kıraçta yetişebiliyor. Bununla
ilgili Türkiye’de her hangi bir akademik çalışma yok ya da çok kısıtlı. Bunun Türkiye’ye
adapte olacak çeşitlerini getiriyoruz. Bununla ilgili 4 – 5 tane daha ürün bitki getiriyoruz
inşallah. Bunları da Türkiye’de ilk deneyen biz olacağız bunun yanında Kayseri’de geçen
hafta yine 4 tane yeni buğday çeşidi 2 tane arpa çeşidi getirdik. Bunu 16 tane ilçede denedik
vatandaşlara gerekli bilgiyi verdik” diyerek Kayseri’nin yeni ürünlerle tanışacağının adeta
haberini verdi.
ÖNCELİKLE SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
Aslen Burdur’luyum. 6 yıldan fazla bir zamandır Kayseri’deyim. 4 yıl İl Özel İdare’sinde
Tarım Daire Başkanlığı yaptım. 2 yıldır da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olarak
görev yapmaktayım. Bu sektörde hizmet olarak 23’ncü yılım. Bakanlığa tarım yüksekokuluna
öğrenci olarak başladım. 27 yıldır bakanlığın içerisindeyim. Tabiri caizse hem mektepli hem
de alaylıyız. Ziraat meslek lisesi mezunu olarak üniversiteye geçtiğimiz için de bu bakanlığın
her kademesinde görev aldım.
2014 YILINDA NE GİBİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜNÜZ?
Bizim asli görevlerimizden biri bakanlığın ve merkezi hükümetin her türlü yatırım, teşvik ve
primlerinin bu şehirdekilere aktarılması… Yani biz tüm bakanlığın teşvik ve primlerini
aktarmakla görevliyiz. İkinci görevimiz denetim… Gıdadan zirai ilaçlara kadar her türlü
üründeki denetimi sağlamak. Üçüncü görevimiz ise eğitim… Bununla ilgili bakanlığımızda
daire başkanlığımız var.
BU YIL YAPILAN MADDİ TEŞVİKLERİN ORANI NE?
Kayseri’ye bu yıl 115 Milyon TL hibe olarak aktarıldı. Aktarmaya da devam edeceğiz. Gıda
denetimlerimiz devam ediyor. 2 yıl önce göreve geldiğimizde arkadaşlarımıza Kayseri’de kaç
tane işyeri olduğunu sormuştuk. Bize verilen rakam 2.500’dü. Bu gün itibariyle 9083
rakamına ulaştık. İki yıl içerisinde bu kadar işyeri açılmadı tabi… Bunlar vardı. Ama biz
bunları bilmiyorduk. Biz şuanda bu 9083 işyerinin denetimini yapıyoruz. Göreve geldiğimde
arkadaşlara 2500 işyerinin denetimini sordum. 2500-2600 dediler. Biz bu rakamları aynı yıl
içerisinde 5300’e çıkardık. 2013 yılında 1200 ulaştırdık. Bu seneki hedefimiz en az 15.000…
şuanda 12.000 rakamını geçtik. Bunu yaparken eğitici birçok program yaptık. Bu eğitimlere
uymayanlara gerekli cezaları verdik. Geçen sene ceza yiyen işyeri sayısı fazlaydı. Bu sene

ceza alanların sayısı düştü. Bu da eğitimimizin etkili olduğunu gösteriyor. Hamdolsun 2014’te
daha az cezayla daha etkin bir kurum haline geldik. Bu da esnafımızın duyarlılığını ve
kurumumuzun ciddiyetini göstermesi açısından çok önemli. Bu tür denetimlerimiz aynen
devam ediyor.
MADDİ TEŞVİKLERİNİZİN DIŞINDAKİ KATKILARINIZI DA ANLATABİLİR
MİSİNİZ?
Geçmişten gelen bazı hastalıklarımız vardı: Kayıt tutmama, defter tutmama… Adı büyük
işleme olan yerlerde de bu problemler vardı. Onları tamamladık şimdi… Bunların hepsi
geleceğe yönelik problem… Eğitime gelirsek: Kayseri’de bilinmeye bir şeyi ortaya koyduk.
Kadın çiftçilerimiz ile başladığımız bir çilek üretimi var. Bu basına da yansıdı. Kayseri’de
Kocasinan Cırgalan Mahallesi’nde çilek ürettik. Bu çilekleri de hala don düşmeyen yerlerde
bu gün toplayanlar oldu. Kilosunu 5 liraya kadar satıyorlar hala… Biz ilk yaptığımızda tabiri
caizse dalga geçildi. ‘Burada çilek olmaz üretemezsiniz’ dediler. Kadınlarımız başarılı bir
şekilde bu üretimi yaptı. Biz birer dekarlık çilek ağaçları kurmuştuk. Şuanda kendileri 3-5
dekar kendileri ilave yaptılar. Biz sadece danışmanlık tapar hale geldik. Güzelde para
kazandılar. Bunun yanında biz bunu organiğe çevirdik. Malum 2 tane Pazar kurmuştuk. Biri
Kocasinan’da biri de Talas’ta üretimlerimiz devam ediyor. İlk zamanlar 30 dekarla
başlamıştık. Bu sene 2500 dekar alana ulaştı. Şuanda 75 civarında çiftçimiz orada üretim
yapıyor.
SOLUCAN GÜBRESİYLE ÜRETİM YAPTIRIYORUZ
Bakanlıkta bir proje kapsamına dâhil ettik ekstradan da tarım desteklemesi bu çiftçilerimize
yatırım yapmaya başladık bu kamu çiftçilerimizin bir kısmını organizeye çevirdik. Bunun için
solucan gübre diye bir üretim yaptık bunu da çiftçi şartlarında tarla şartlarında yapan iki şehir
var. Bunu iki tane fabrika yapıyor İstanbul ve Tekirdağ’da olmak üzere oralara gittik gezdik
oradaki yerleri gördük ve biz şu anda dört tane tarım çiftçimize solucan gübresiyle üretim
yaptırıyoruz. Kayseri’de bu da bir ilk oldu. Buna bir avukat arkadaşımız başladı. Kendi
yazıhanesinin altında bir yerde yapıyor şimdi. Bu da ona bir ilham oldu. İnşallah fabrika
haline getirecek. Biz de kırsal kesimdeki yatırımlarından dolayı destekleyeceğiz onu.
Bünyan’da bir fabrika kuruldu. Bu da önemli bir yatırım olacak. Çünkü orta Anadolu’nun
olduğu yerde tamamen organik gübre satışı gündeme gelecek.
HAYVAN GÜBRESİNDEN BEŞ VEYA ALTI KATI DAHA VERİMLİ
Solucan gübresinin önemi ne diye sorarsanız? Solucan gübresi bizim normal hayvan
gübresinin beş veya altı katı daha verimli bir gübre. Yani siz diğerinden altı birim
kullanacağınıza bundan bir birim kullanmanız yeterli. İçerisindeki azot fosfor posat
mikroorganizma yani diğerinin beş katı daha fazla azot fosfor mineral yapıya sahip. Bu tabi
çok bilinen bir şey değil ama bu da farklı olacak inşallah.
2015’TEN İTİBAREN TÜRKİYE’DE KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FİYATININ
TAMAMINI BİZ BELİRLEYECEĞİZ
Diğer taraftan yine Tomarza’da bir kabak borsası kuruldu. Hedef 2015’ten itibaren
Türkiye’de kabak çekirdeğinin fiyatını belirlemek. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü şuanda
Türkiye’deki yumurtanın fiyatını Kayseri belirliyor. Üretim yapan biziz fiyatı belirlemekte
bizim hakkımız diye düşünüyorum. Kabak çekirdeği üreticiler birliği faal hala geldi. Orada
eleme paketleme tesisimiz var. Türkiye’deki en modern eleme paketleme tesisi şu anda
Tomarza’da yani Kayseri de. İnşallah bu tesisler buna hakem olacak. Yine aynı şekilde orada
bir tane büyükşehir belediyesine geçen laboratuvar var. Bu laboratuvarında oraya kaymasını
sağladık. Vatandaşın ihtiyacı olan analizleri de orada çözmek için kurum olarak her türlü
teşviki ve desteği veriyoruz.
Aynı zamanda biz o birliğin çalışması içinde bizim bakanlık nezdinde tarımsal danışmanlık
bölümü var. Şu anda sekiz tane de ziraat mühendisinin orada çalıştırması için yol gösterdik.
Ücretini bakanlık olarak biz karışılacağız. Sekiz tane de ziraat mühendisini orada istihdam

etmelerini sağılacağız. Aynı şekilde bu ekiplide Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na şu anda iki
veya üç tane projeyi de biz hazırlıyoruz. Kabak çekirdeğiyle ilgili bu projeler hayata geçtiği
zaman inşallah daha da farklı bir hale gelecek.
KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇALIŞTAYINA HAZIRLANIYORUZ
Yine bunun devamı olarak bir çalıştayımız var. Ayın 26’sı 27’sinde kabak çekirdeği çalıştayı
olacak. Türkiye’nin değişik illerinden Prof., Doç. ve Araştırma görevlisi katılımcılar olacak.
Bu çalıştaydaki hedef ne diye sorarsanız? Bir tohum şu anda bizim dekarımız 35 – 40 kilo…
Hedefimiz inşallah daha yüksek rakamlarla sertifikalı tohumluk üzerine Kayseri’ye bunu
kazandırmak. İki, kabak çekirdeğini daha iyi nasıl pazarlayabiliriz. Bunun üzerine kafa
yoruyoruz ve bunu farklı sektörlerde kullanmak istiyoruz.
AVRUPA’DA İLAÇ OLARAK KULLANILIYOR
Yaptığımız kısa araştırmalarda gördük ki Avrupa’da kabak çekirdeği soyulmuş halde
şişelerde satıyorlar. Yani çekirdeğin kabuğu soyulmuş ilaç niyetine şuanda Avrupa’da
satılıyor. Kabızlığı giderici kıl kurtları düşürücü olarak Avrupa’da satılıyor. Ama bizim
ülkemizde kimse bunu bilmiyor. Bize hala kapsül yutturuyorlar ilaç yutturuyorlar doğal bir
ürün yani siz bir avuç kabak çekirdeğini yediğinizde özellikle çocuklarda bu kıl kurdunun
düşmesinde Avrupa’da kullanılıyor. Ama biz bilmiyoruz. İnşallah bu çalışmalarla bunları
hedefliyoruz. Bu çalıştayda Tomarza Belediyesi, kaymakamlık ve ticaret borsası ile
birlikteyiz. Yani geniş katılımlı bir organizasyon. Bundan sonraki süreçte inşallah bunu gerek
borsa gerek belediye gerek kaymakamlık yapacak. Güce sahip olacaklar. O zaman gelir
gelmez biz dert etmeyi biliriz siz devam edin diyeceğiz.
KABAK ÇEKİRDEĞİ DIŞINA ÜZERİNE ÇALIŞTIĞINIZ BAŞKA BİR ÜRÜN VAR
MI?
İkinci aşamada kabak çekirdeğinden sonra inşallah yine gündemimizde olan elmayla ilgili bir
çalıştayımız olacak. Bunun ilkini biz Yahyalı’da planlıyoruz. önümüzdeki yıl Develi, daha
sonraki yıl Yeşilhisar… Yani bu üç ilçe arasında döngü yapmayı hayal ettik. Üçüncü yıldan
sonra bilmiyoruz nasıl olur. Ama bu çalıştaya üç belediye başkanımızı ve üç kaymakamımızı
da dâhil ederek artık Yahyalı elması, Develi elması, Yeşilhisar elması değil de Kayseri elması
şeklinde ortaya çıkmak istiyoruz. Çünkü bu çalışmalar ilçe bazında olursa biraz daha sönük
kalıyor. Şimdi Amasya’da Suluova’ydı yok Taşova’ydı dersek kimse bilinmezdi. Kayseri her
şeyde markaysa kabak çekirdeğinde de marka olmalı… Bunun üretiminin çoğu Tomarza’da
olabilir. Ama bunun yanında Develi’de de üretim var. Pınarbaşı’nda da üretim var. Ama
marka olarak Kayseri kabak çekirdeği olacak. Yine elma da Kayseri markası olacak.
Şuanda yine alabalık üretiminde Türkiye ikincisiyiz. Biz bunu işte yok Yamula’ydı yok
Bahceşehir diye ayırırsak başka türlü olsa da bu bizim gücümüzün bölünmesi olur. Yine
alabalıkta da marka olarak Kayseri’yi ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu kabak çekirdeğinden
sonra bize büyük bir tecrübe olacak. Çünkü eksiğimizi gediğimizi belirleyeceğiz. Elmada
daha verimli bir çalıştay yapacağız.
ARGE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NELER YAPIYORSUNUZ ?
Tabi bunun yanında çok bilinmeyen 2014’te bazı çalışmalar yaptık. Bu da biraz sıra dışı
çalışmalardı. normalde bizim görevimiz olmayan çalışmalar. Nedir bu? ARGE çalışması
mesela biz kimya diye bir bitki getirdik. Kopenhag Üniversitesi’nden 2 kilo tohum getirdik.
Çünkü 2 kiloya kadar müsaade ediyorlar fazla olunca bunun sağlık sertifikasını teferruatı
fazla. Bunu da denileni yaptığımızda gördük ki bu bitki bizim bu bölgede bildiğimiz bir
yabancı ot. Bunu bizden yıllar önce almışlar bunun üzerinde çalışmalar yapmışlar bitkinin
yatsı şekli halinde sadece tohum bağlama özelliği farklı biz bunu hayvan yemi olarak bile
kullanmadan yabancı bir ot. Söküp attığımız otu onlar ithal etmişler.
SOYADAN BİLE FAZLA PROTEİNİ VAR
Bugün bizim pirinç ve bulgur yerine kullandığımız onların kimya ürünü. Bulgur ve pirince
benziyor. Özelliği protein değeri çok yüksek. Soyadan bile fazla proteini var. 2013 yılında

kimya yılı ilan edilmiş. Avrupa’da biz bunu araştırırken gördük. Türkiye’de birkaç araştırma
enstitüsüne gelmiş. Ama çalışmalar yok hala biz bugün olur mu olmaz mı derken Bünyan’da
ekimini yaptık oldu. Zaten yabancı ot çevresel şartlara çok dayanıklıdır. Ama geç kaldık
tohumu bağladık ama istediğimiz özellikte olmadı. Şimdi onunla ilgili özel sektörden bir
firma ile görüştük onlar bizim bölgeye uygun bir tohumluğunu bize verdi. Şimdi düşünün
oturduğumuz takdirde Bünyan’dan Tomarza’ya Pınarbaşı’na kadar bütün alanlarda biz bunu
ekebiliriz.
KİNOA ürünü şuanda Türkiye’de sosyetenin tükettiği bir ürün kilosu 50 lira… Biz şimdi
bunun Avrupa’daki alış fiyatlarına baktık 3 Euro’ya kadar alıyorlar. Çiftçiden alıyorlar. Yani
biz şu anda normal şartlarda baktığımızda bir kilo dahi satsak çiftçi bugünün şartlarında çok
karlı bir iş, bakım isteyen bir bitki değil. Bunun yanında şimdi daha 7 – 8 tane daha ürün
getiriyoruz. Ama bunu basınla paylaşmak istemiyorum.
Şuanda biz mesela Türkiye’den yurtdışına gitmiş birçok ürün üzerine araştırma yapıyoruz.
Şuan siyah mercimek üzerine bir çalışma yapıyoruz. Onun tohumunu getiriyoruz. Çok verimli
kıraçta yetişebiliyor. Bununla ilgili Türkiye’de her hangi bir akademik çalışma yok ya da çok
kısıtlı. Bunun Türkiye’ye adapte olacak çeşitlerini getiriyoruz. Bununla ilgili 4 – 5 tane daha
ürün bitki getiriyoruz inşallah. Bunları da Türkiye’de ilk deneyen biz olacağız bunun yanında
Kayseri’de geçen hafta yine 4 tane yeni buğday çeşidi 2 tane arpa çeşidi getirdik bunu 16 tane
ilçede denedik vatandaşlara gerekli bilgiyi verdik.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin-Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9554.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Uluslararası Öğrenciler Asya'dan Avrupa'ya
Yürüdü
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği işbirliği ile organize edilen program ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitim
gören yabancı öğrenciler Avrasya halk yürüyüşüne katıldı.
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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin öncülük ettiği organizasyonla Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde eğitim
gören 50 yabancı öğrenci Asya’dan Avrupa’ya yürüdü. Organizasyona öğrencilerin yanı sıra
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yetkilileri, Medeniyetin
Burçları Derneği yetkilileri, Kocaeli Enderun Bilim Sanat ve Eğitim derneği ve İstanbul Bilim
Sanat Akademisi yetkilileri katıldı.
Pazar sabahı Altunizade Köprüsünde buluşan Öğrencilere, Türkiye Bursları tişörtü dağıtıldı.
Soğuk havaya rağmen yoğun katılım gözlendi. Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile

getiren öğrenciler, böyle bir deneyimi yaşamalarına vesile olan YTB ve Medeniyetin Burçları
Derneği yetkililerine teşekkür ettiklerini belirttiler.
Türkiye'de uluslararası nitelikteki en önemli maraton yarışıdır.
İlk olarak Tercüman Gazetesi tarafından 1973 yılında gündeme getirilen, Asya’dan Avrupa’ya
maraton fikri, 1979’da bir grup Alman turistin girişimiyle hayata geçti. 1979 yılında koşulan
bu yarışın galibi Hasan Saylan olmuştu. Kıtalararası Avrasya Maratonu başladığı günden bu
yana tam üç defa güzergah değiştirdi. Son yıllarda Halk Koşusu, 15 km ve Maraton olarak 3
farklı güzergâhta koşulan maraton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde
düzenlenmektedir.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9555.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Ermeniler ve onların “Armenizm“(Ermenilik)
ideolojisi üzerine derlemeler
Erciyes Üniversitesi Edebiyat fakültesi Ermeni dili ve Edebiyatı Anabilim dalı öğretim üyesi
Doç.dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev, Ermeniler ve onların “Armenizm“(Ermenilik) ideolojisi
üzerine yazdı.
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Her toplumun kendi millî kimliğine dayalı bir ideolojisinin oluşması, şekillenmesi için belli
aşamalardan geçmesi gerekir. Genellikle ideolojiyi siyasi ve sosyal bir eğitim olarak meydana
getiren ve siyasi ve toplumsal hareket olarak yönlendiren düşünce, inanç ve görüşler sistemi
sağlıklı olmalıdır, aksi takdirde o bir topluma, bir döneme ya da toplumsal bir sınıfa özgü
inançlar sistemi olarak belirirken kendisi ile temel sorunlar yaratabilir. Milletlerin kendi var
oluş koşulları ve birbirleriyle ilişkilerinden doğan yaşam tarzlarıyla ilgili yapılan siyasi ve
sosyal tasarımların hepsini onun belli zaman içinde geliştirdiği ideolojilerde aramak çok da
doğru olmaz. İdeolojiyi somut kişiler oluşturur. Ermeni milletinde bu kişiler daha çok
organize suç dünyasının adamları olduklarından onların öğretisinin de diğer milletlere
kıyaslandığında eksikleri görülür. Bu anlamda Ermenilik mükemmel ideoloji sayılamaz.
Ermeniler kasıtlı olarak kendilerinin tarihî geçmişini karıştırarak dünyanın bu konu ile ilgili
çalışmalar yapan yabancı ülke Ermeni araştırmacılarını da şaşkına çevirmişler.
Tarihe bakalım.Bir coğrafi ad olarak “Arminia” veya “Armani” adına en erken Eski Fars
(Pers) imparatoru I. Darius'un MÖ 510 tarihli Bisutun Anıtı'nda rastlanır. MÖ 399 yılında
bölgeyi gezerek buraları ayrıntılı tarif eden Yunan tarihçisi Ksenofon’un eserinde ülke adı
“Armenia” olarak geçer. Strabon’un "Coğrafya"sında (M.S. 1. Yüzyıl) ve Roma
İmparatorluğu'nun idari arazisi bölümünde Armenia sınırları şöyle tanımlanır: Batıda Fırat
nehri, Güneyde Güneydoğu Toros sıra dağları, Güneydoğuda Hakkâri dağları ve Urmiye
Gölü, Kuzeydoğuda Gökçe gölü ve Karabağ, Kuzeyinde Çıldır Gölü ve Doğu'da Karadeniz

dağları. Ortaçağ Arap kaynaklarında aynı bölgenin adı Armaniyya veya Ermeniyye (Ar:
 )أرم ن يةolarak geçiyor. Eski Türkçe metinlerde Ermeniyye adına 15. yüzyıla kadar rastlanır.
Asırlarca sadece tarihî bir isim olarak anılan "Armenia / Ermenistan" adı, 19. yüzyılın
milliyetçi politikaları döneminde tekrar güncel anlam kazanmıştır. Ermeniler kendilerine Hay
ve ülkelerine Hayastan veya Hayk adını verirler. Yabancı ulusların Ermeni ülkesi için
kullandıkları bir terim olan Armin veya Arminia ilk defa MÖ 510 tarihli eski Farsça (Persçe)
Bisutun yazıtında yazılmıştır. Bu ise dediğimiz gibi, şimdiki anlamda Hayastan
(Հայաստան) demek değildir. Eski Pers İmparatorluğu'nun Arminia eyaleti (Satraplığı) Van
Gölü havzası merkez olmak üzere Ağrı Dağı bölgesi ve Aras ve Arpaçay vadileri ile en Batıda
Elazığ ve Erzincan bölgesi de dâhil Yukarı Fırat havzasını kapsamıştır. Aynı bölge eski
dönem boyunca eski Yunan ve Latin kaynaklarında Armenia, İslam dönemine ait Arap
kaynaklarında ise Armaniyya / Ermeniyye olarak isimlendirilir. Bu coğrafyada çeşitli halklar
yaşadığından daha sonralar bunların çoğu Hıristiyan veya başka din mensubu olduğundan
buradan gelen her kese “Ermeni”, “Ermeniyeli” denilmiştir.
Erken dönem Azerbaycan el yazılarında coğrafi bölge adı olarak Ermeniyye terimine 15.
yüzyılın başlarına kadar rastlamak mümkün. Bölge MÖ 1. binyılda, daha doğrusu bu binyılın
ilk yarısında Urartu Krallığı yönetimi altında olmuştur. Urartu uygarlığının MÖ 7. yüzyıldan
itibaren zayıflayıp çökmesiyle, aynı bölgede birbirinden bağımsız hareket eden çeşitli
Beyliklerinin ve Urartu dili ile hiçbir ilgisi olmayan Ermeni (hay) topluluğunun varlığı
bilinmektedir Ermeni unsurunun bölgede hep Urartu egemenliği altında bulunan bir unsur mu,
yoksa Urartu düzeninin zayıfladığı dönemde bölgeye dışarıdan gelen işgalcilerle birlikte gelen
toplum mu olduğu tarihçiler arasında hep tartışma konusu olmuştur, Ermeni tarihçiler
arasında da bununla ilgili fikir birliği yoktur. Urartu, Hint-Avrupalı olmayan (N.İ.Marr’ın
deyimiyle, "Yafet") bir kültürdür; bu karşılık Ermeni kültürüne ciddi bir etki ve onun için
zenginlik kaynağı olmuştur. Bu anlamda, diğer toplumların, ulusların kullandığı "Ermeni,
Armenian, Armenien" kelimesinin de Perslerin Urartu bölgesine verdiği isim olan "Arminia"
ile ilişkisinin olduğu reddedilemez delildir. Bunu Ermeni ideologlar kabul etmezler çünkü bu
isim altında benimsedikleri kültürlerin kendilerine ait olmadığı ortaya çıkabilir. Yine
Ermenilerin kendilerini adlandırdıkları "hay" kelimesinin de bazı Frig kabilelerinin bunlara
verdiği isim olan "Hayk"la hiç ilgisi yoktur. Bir millete önce kendisi isim verir. Kendini
başkasının verdiği isimle adlandırmaz. Buradan anlaşılıyor ki, Ermeni dediğimiz toplumun
hay ismi de doğru değildir. Ermenistan'a sonraları gelmiş ‘Ahbar’ denilen İran ve Doğu
Ermenistan Ermenileri kendilerine "Frang" diyorlardı. Bizce, bu Frigya. Şimdi adına Ermeni
dediğimiz toplumla ilgili şu sonuca varabiliriz ki, Ermenilerin:
- "Ermeni, Armenian, Armenien" isimlerine iddiaları saçma;
- Tarihîi Armaniyya veya Ermeniyye Ermeni halkının ülkesi demek değildir;
- Urartularla hiçbir ilgisi yoktur;
- Haykla da hiç ilgisi yoktur.
Peki, modern Hay-Ermeni dili nasıl oluşmuştur? Çünkü dilin oluşması ile halkın oluşması
aynı bir süreçtir. Akademisyen N. Marr şöyle diyor: “Ermeni halkı gibi, Ermeni dili de
hibrid, dikiş dildir”. Ermeni bilim adamı, akademisyen M.Abekyan da aynı fikri tekrar ediyor.
"Ermeni dili hibrid dildir. Öbür yandan Ermeni kabilesi de hibrid, Urartu ve diğer komşuları
asimile etmiştir ". Modern Ermeni-Hay dilinin İran dillerine dâhil edilmesinin doğru
olamadığını gösteren M.Abekyan’a göre ise: "Hay dilinin yaklaşık 800 kelimesinin kökü İran
kökenli olması bahane olmuştur". Demek ki, Hay dili İran dillerinden değildir ve olamaz da.
Çünkü Haylar, Sami kökenlidirler, Hayların kökeni, Hay halkının türevi Hay dilinin kökenini
açmak için de önemli anahtardır. Hayların Ermenistan'ın eski nüfusu Urartulularla genetik
bağlantısı olmadığı açıktır.
“Hay” milletinin oluşması hakkında bir teoriye göre onlar "mimar halk" olarak sunuluyorlar.
Gerçekten hayların kökeni yoğun şekilde inşaat işleri ile ilgilidir. Urartu ile Asurlular arasında

uzun süren savaşlar sırasında çok sayıda insan köle gibi bir elden öbür ele geçirildi ve onları
genellikle ağır inşaat işlerinde kullandılar. Ermenilerin bugün daha çok taşçı olarak bilinmesi
de bundandır, geleneksel meslekleri mimarlık olmuştur. M.Ö. VIII. yüzyılda Urartu şahı
Asurlara karşı on dört kez askerî hareket yapar ve sonuçta 91 bin erkek, 52500 kadın ve 74
bin çocuk ele geçirebiliyor. Bu erkek-işçi ele geçirme siyaseti Urartu toplumunda şah
Argisti’den sonra da devam etmiştir. Bu köleler hem ev işlerinde, hem de inşaat işlerinde
kullanılıyordu. Asurlulardan savaş kazancı gibi getirilen köleler sadece Asurlulardan ibaret
olmayıp, ayrıca çeşitli milletlerden olan askerî esirler ve çeşitli unsurlardan oluşan bir
topluluktu. Haylar da Asurlular da ağır maden işlerinde zorunlu çalıştırılıyorlardı. Asurlular,
Urartu üzerinde zafer elde ettiğinde kendi kullarını bu araziye yol ve ağır inşaat malzemeleri
elde etmek için taş ocaklarında kullanıyorlardı. Sonuçta Asur köleleri dağlık bölgelerde
yerleşti çoğaldılar. Urartu'nun kendi nüfusunu ise Asur imparatorluğunun başka yerine
götürüyorlardı. Hayların dağlarda yerleşimine hem Urartu hem de Asur yardım ediyordu.
İ.M. Dyakonov yazıyor: "Proto Ermeni dilinin yayılmasına Urartulular, tuttukları araziden
halkı aktarma politikası ile çok yardım ettiler." Azerbaycanlı araştırmacı Beytulla Şahsoylu
(Haykanlar (Ermeni) Kafkasya ve Panermenilik) KARABAĞ - Dün, bugün ve yarın "8'inci
bilimsel pratik konferansının materyalleri-2010) da yazıyor ki, Ermeniler sahte tarih
oluşturarak komşuların kültürünü benimseme yolu tutmuşlar. Bunların hepsi Ermeni
ırkçılığının sonuçları sayılmalıdır. Demek, Ermeni ırkçılığının total ırkçılığa dönüşünde yine
de ideolojik faktörler önemli rol oynamaktadır. Bilgi ve inançlar sistemi gibi Panarmenizm de
ideoloji ile yüklüdür ve kendini teyit etmek için sahte tarih oluşturma yolunu seçmişler. Bu
ideolojinin Ermeni milletinin devlet anlayışı ruhunda şekillenmesi eğilimi onu ırkçılığa
yaklaştırır. Ve bu nerede yaşadığına bakılmaksızın tüm halkı, tüm Hayları kapsar ve gittikçe
total özellik taşır...
Bugünkü Ermenistan’da yaşayan Ermeni olarak bildiğimiz millet kendine “hay” diyor. Ama
eski çağlarda yaşamış ve QRABARCA KONUŞAN HALK “hay” değildir. Yani bunlar
birbirinin aynısı değildir. Ermeniler kendi memleketlerinde, kendi aralarında “haydırlar”,
dışarıda Ermeni (armen). Ülkenin adı Hayastandır (Հայաստան), ama her yerde Armeniya
olarak veriliyor. Her halkın kendine ait bir adı olur ve kendi toplumu içinde bu adla tanınır.
Bir halkın, bu şekilde kendini adlandırmasına endoetnonim denir. Bazen herhangi bir halkı
komşuları da adlandırır. Bu tür dış adlandırmalara da ekoetnonim denir. Genellikle, dış
adlandırma, halkın özelliklerine, hayat tarzına, yaşadığı coğrafyanın adına, hatta giyim tarzına
göre verilir. Bu da belirli tarihî-siyasî şartlarla ilişkili olarak zaman zaman değişebilir; fakat
halkın kendi içindeki millî adı, binlerce yıl yaşar, çok nadir hallerde unutulur. Etnonim
biliminin bu kanunları Ermeni adı için de geçerlidir. Asıl
adları olan Hay etnonimi,
bugün Ermeniler arasında yaşadığı halde, Gürcüler onlara Somehi, Kürtler File, biz ve
başkaları Ermeni diyoruz. Ancak Ermeni etnosu ilk dönemlerde bugünkü Haylara değil,
tamamen başka bir dile ve medeniyete mensup Subar Türklerinin Ermen adlı boylarına aitti.
Haylar ise, Ermenistan’a geldikten epeyce zaman sonra, özellikle de Hıristiyanlığı kabul
etmelerinin ardından, civar bölgelere yayıldıkça bu yeni eko etnonimle adlanmışlar; zira bazı
komşu halklar, tabii olarak onları Ermenistan halkı olarak tanımışlardır. Haylar da, aynı
Ermen boylarının adını benimsedikleri gibi, alfabe değiştirip kendilerine tarih yazarken,
onların eski tarihini de kendilerine mâl etmişlerdir. Bu sebeple de, Ermeni adının kaynağından
bahsederken, gereken şartlardan biri, sonraki sahte Ermeniler (pseudo-Ermeniler) (Haylar) ile
asıl eski Ermenilerin ayrılmasıdır.Bu adın kaynağından bahsetmek için, hangi tarihî çağlarda,
hangi coğrafî mekânda, hangi halkın dilinde ve adında kullanıldığını araştırmak gerekir. Bu
adın kullanım tarihine bakarsak, çok eskiden mevcut olduğunu görürüz. Kullanım sahasına
baktığımızda ise, bu ada Altay’dan Tuna nehrine, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar muhtelif
coğrafî arazilerde, özellikle eski Azerbaycan’da rastlarız. Tarihin muhtelif çağlarında Mitanni

devletinin, Sami dil ailesine mensup Arami gruplarının, Kafkas dilleri ailesine mensup HurriUrartu halklarının, Doğu Germen (Ostrogot) boyunun ve Türk dilli Subar, Bulgar, Mitan
boylarının bu adla doğrudan veya dolaylı ilişkilerine ait bilgileri de buraya ilave ettiğimizde
ve sonraları Balkan yarımadasından Ermenistan’a gelen Hay gruplarının da burada
“Ermenileştiği”ni dikkate aldığımızda, zaman ve mekân ölçüleri çok büyük olan Ermeni
adının kaynağını açıklayabilen dil ve tarih delillerini toparlayıp genel bir sonuç çıkarmanın o
kadar da kolay olmadığını görürüz. Önce Ermeni adı ile ilişkisi olan Arman, Arme
toponimleri ve Aramey etnonimi üzerinde duralım; çünkü bilim adamlarının çoğu Ermeni
adının kaynağından bahsederken bu sözlere dayanırlar. Buradaki Ermen ülkesinin adı,
yukarıda gözden geçirdiğimiz diğer etnonimler gibi, er-men kalıbında yapılmıştır; lakin
burada Subarların Mitan-Armi boylarının da olduğunu dikkate alırsak, aynı etnonimin Urartu
dili vasıtasıyla oluşturulduğunu istisna kabul edemeyiz. Çünkü Türk lehçelerinde olduğu gibi,
Urartu dilinde de Armi yer adından Armini (“armili”) etnonimi oluşturulabilir. Zira Urartular
da hiçbir zaman kendilerine Urartu dememişler ve Van gölünün eski adı Bia sözünden, kendi
adları olan Biaine (Bia-ine) etnonimini ve ülkenin adını (Biaine=Urartu) oluşturmuşlardır.
Fakat Hurri-Urartu dillerinde etnonimler daha çok –na / -ne ekiyle değil, -ge ekiyle verilir.
Her iki durumda, Subar boylarından olan Mitan-Armilerin adından türeyen Armini adının
Haylarla ilgisi yoktur ve burada akademisyen İ. Meşşaninov’un Erimen terimi hakkında
ortaya attığı fikri bir kez daha doğruluyor: “Terim, Ermeni saldırısının bilimsel tespitinden
çok daha önce bu çevrede mevcuttu.” Bu artık belli bir kanıttır ki, Ermenler (armenler) hay
değildir. Başka şeylerde olduğu gibi onlar bu adı da benimsemişler.
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Türk Telekom, Kayseri’nin büyük markaları ile
bir araya geldi
Kurumsal firmaların en önemli teknoloji ve çözüm ortağı olan Türk Telekom’un, Türkiye’nin
dört bir tarafında büyük ölçekli kurumsal müşterileri ile bir araya gelmeyi hedeflediği “Büyük
Ölçekli Müşteri Buluşmaları” Kayseri’de başladı. Türk Telekom, Kayseri’deki büyük ölçekli
müşterilerine ‘Teknoloji Ortağı’ olarak sunduğu hizmetleri anlattı.
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Türkiye’nin en değerli markalarının ‘Teknoloji ortağı’ olan ve sunduğu yenilikçi ve esnek
servislerle müşterilerine rekabet avantajı sağlayan Türk Telekom, Türkiye’nin dört bir
tarafında büyük ölçekli kurumsal müşterileri ile bir araya geleceği ‘Büyük Ölçekli Müşteri
Buluşmaları’na Kayseri’de başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom
Anadolu-Merkez 2 Bölge Müdürü Muhammet Katmer “Türk Telekom olarak büyük ölçekli
kurumsal müşterilerimize işlerini kolaylaştıran güvenli, kaliteli, hızlı ve esnek hizmetler
sunuyoruz. Değerli markalarımızla bu hizmetleri paylaştığımız bugünkü etkinliğin bölge
ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyorum” diye konuştu.
“Değer katan ortaklık”
Türk Telekom olarak büyük ölçekli müşterilerle değer katan ortaklıklara imza attıklarını
belirten Türk Telekom Kurumsal Pazar Yönetimi Direktörü Aykut Erdinç ise Türk
Telekom’un sunduğu güvenli, kaliteli, hızlı ve esnek servislerle, Türkiye’nin birçok büyük
markasına teknoloji ve iletişim desteği verdiklerini ve bu ortaklığın Türkiye ekonomisine
değer kattığını vurguladı.Birçok büyük markaya ses, internet, data iletişimi, mobil ve
yönetilebilir servisler olmak üzere her kulvarda değer kattıklarını ifade eden Büyük Müşteri
Satış Direktörü Gürkan Arpacı ise “Türk Telekom olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel
çözümler geliştiriyoruz. Tek elden sunduğumuz esnek hizmetlerimizle Türkiye’nin büyük
markalarına güç katıyoruz. Bu buluşmalarla ortaklığımızı daha da güçlü ve etkin hale
getireceğiz” diye konuştu.
Kayseri’nin konuğu Deniz Gökçe oldu

Her ilde konusunda uzman bir ismin konuşmacı olarak yer alacağı etkinliklerin Kayseri’deki
konuğu ise Deniz Gökçe oldu. Gökçe, Kayseri’nin büyük ölçekli işletmelerinin temsilcileri ile
bölge ve Türkiye ekonomisini konuştu. Türk Telekom Büyük Ölçekli Müşteri Buluşmaları
Kayseri’nin ardından sırasıyla Ankara, Trabzon, Antalya, Bursa, İstanbul, Adana ve İzmir’de
devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9557.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Eczacılar Odası’nın Ziyareti
Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulukaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek dumansız
hava sahası, kapalı yerlere sigara içilmemesi, belediye örnek ve çalışmalarını...
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Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulukaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek dumansız
hava sahası, kapalı yerlere sigara içilmemesi, belediye örnek ve çalışmalarını bilgi alış
verişinde bulunarak ortak projeler çalışmalarını değerlendirdilerBilinçli ilaç kullanımı
tedavinin ön koşuluKayseri Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş “Çevre ve Halk
sağlığı konusunda yapmış olduğu çalışma ve yatırımları takip ediyor ve takdir ediyoruz.
Melikgazi belediyesi gerek koruyucu sağlık gerek ise 112 acil servis binaları için arsa ve bina
tahsisi yaparak toplumun sağlık hizmetine katkı sağlamaktadır. Ayrıca gerçekleştirmiş olduğu
sürekli eğitim hizmeti ile halk seminerleri düzenleyerek sağlık konusunda halkı
bilgilendirmekte ve bilinçlendirmektedir. Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisinin geleneksel
hale getirdiği ilaç toplama kampanyası ile kullanılmayan ilaçları toplayarak hem ihtiyaç
sahiplerine aktarmak hem ekonomiye katkı sağlamakta ve hem de israfı önlemektedir”
dedi.Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’da ise yaptığı açıklamada,
“Melikgazi belediyesi şehri bir bütün olarak görür ve hizmet eder. Adı üzerinde şehri emin
yani şehrin her şeyinden sorumlu idarecileriz. Ayrıca benim tıp doktoru olmam belki sağlık
konusunda daha hassas olmama neden olmaktadır. Çevre ve Halk Sağlığı denilince akan sular
durur. Çünkü her işin başı sağlıktır. Şehrimizin 3 ayrı yerine 112 acil sağlık istasyonu için
bina tahsis ettik. Sağlık ocakların çevresine dükkânlar inşa ederek eczanelere ihale ile kiraya
verdik. Çocuk Meclisimizce Kullanılmayan ilaçları atmayın kampanyası ile ilaç israfını
önlüyoruz “dedi.Kayseri Eczacılar Odası yönetimi ile her zaman diyalog ve dayanışmasında
içerisinde çalıştıklarını ve bu ziyaret vesilesi ile Eczacılar Odası yönetimine teşekkür ettiğini
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri Eczacılar Odası ile ortak bir çalışma ile
yine ilaç toplama kampanyası düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9558.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri’de Sahte Marka Operasyonu
Kayseri’de sahte marka üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çoğunluğu giyim
malzemesi olmak üzere yaklaşık 40 bin ürün ele geçirildi.Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı
açıklamaya göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu...
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Kayseri’de sahte marka üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çoğunluğu giyim
malzemesi olmak üzere yaklaşık 40 bin ürün ele geçirildi.
Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11
ülkede yürütülen “Black Poseidon 3” operasyonu kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü
ekipleri de operasyon düzenledi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ünlü markalara ait ürünlerin taklitlerini üreterek
piyasa süren sahtecilere karşı gerçekleştirilen operasyon kapsamında daha önceden tespit
edilen 36 iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 34 bin 933 adet ürün ele geçirildi.
Açıklamada, taklit ürün satan ve imalat yapan 27 işyeri ile 28 şahıs hakkında “556 Sayılı
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Muhalefetten” işlem
yapılarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9559.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Ab’li Gençlerden Vali Düzgün’e Ziyaret
Vali Orhan Düzgün, Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında Letonya, Romanya, Yunanistan
ve Türkiye’nin bazı illerinden Kayseri’ye gelen gençleri kabul etti.Kayseri Valiliği tarafından
desteklenen Erciyes Doğa Grubu’nun Projesi “Yaşamak İstiyorsan...
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Vali Orhan Düzgün, Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında Letonya, Romanya, Yunanistan
ve Türkiye’nin bazı illerinden Kayseri’ye gelen gençleri kabul etti.
Kayseri Valiliği tarafından desteklenen Erciyes Doğa Grubu’nun Projesi “Yaşamak İstiyorsan
Doğayı Yaşat” projesi kapsamında 17-22 Kasım tarihleri arasında Kayseri’de bulunacak 35’i

katılımcı ülkelerden toplam 50 genci Valilikte ağırlayan Vali Düzgün, gençlere Kayseri
hakkında bilgiler verdi.
Bu tür projeleri ve katılımları her zaman desteklediğini hatırlatan Vali Düzgün, tarihi geçmişi
binlerce yıl öncesine dayanan Kayseri’nin en önemli unsurlarından biri olan ticaretin, 2014
yılında Dünya Geçici Miras listesine eklenen Kültepe’de bulunan tabletlerde yer aldığını
söyledi.
Vali Düzgün, AB’li gençlerden tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’yi iyi
tanımalarını ve ülkelerine döndüklerinde anne baba ve arkadaşlarına da anlatmalarını
isteyerek, şu bilgileri verdi:
“Burada bulunacağınız sürede Türkiye’nin tek Selçuklu Müzesini de görme fırsatı
bulacaksınız. Bugün Selçuklu Müzesi olarak hizmet veren bina, aslında Dünya’da Tıp
Fakültesi ve Hastanenin bir arada bulunduğu ilk yapılardan birisidir. Özellikle psikiyatrik
hastalar başta olmak üzere, pek çok hastanın günümüzden 800 yıl önce burada tedavi
edildiğini biliyoruz. Türkiye’de de Selçuklu eserlerinin bulunduğu 3 önemli vilayet, Konya,
Kayseri, Sivas yine UNESCO tarafından bu yıl Dünya Geçici Mirası listesine alındı.
Kayseri’nin önemli simgelerinden biri de, Erciyes Dağıdır. Erciyes Dağı volkanik bir dağ, yüz
binlerce yıl önce volkanik patlamalara sahne olmuş bir dağ. Erciyes’in volkanik patlamaları
sonucu oluşan coğrafi tabakanın, binlerce yıl yağış, sel, rüzgar, fırtına vb. doğa olayları ile
etkileşimi sonucu Kapadokya Bölgesinde bugün ziyaret edilen peri bacaları oluşmuş ve bu
bölgede yaşayanlar tarafından yeraltında ve yerüstünde yaşam alanlarına dönüştürülmüştür.
Günümüzden 1500-2000 yıl öncesinde, yer üstünde olduğu kadar yer altında da yaşam
olduğunu görüyoruz. Yeraltında şehirlerin ve kiliselerin olduğunu biliyoruz ve buralarda
yaşamın olduğunu görüyoruz. Bunlardan birini görmenizi tavsiye ediyorum.”
AB’li gençlere dünyanın en önemli mimarlarından Mimar Sinan’ın Kayserili olduğunu
anlatan ve doğum yeri Ağırnas’ı ve oradaki yer altı şehrini ziyaret etmelerini tavsiye eden
Vali Düzgün, Erciyes’in de Kayak Merkezi olarak sahip olduğu imkânlara işaret etti.
AB’li gençler adına söz alan Yunanistan’dan Eleni Pleva, Letonya’dan Ilona Ivanova ve
Romanya’dan Adina Popa, yakın ve samimi ilgisinden dolayı Vali Düzgün’e teşekkür ederek,
ülkelerinden getirdikleri sembolik hatıra eşyaları ve tanıtıcı yayınları Vali Düzgün’e takdim
ettiler. Vali Düzgün de ziyaret anısına AB’li gençlere Soğanlı Bebeği ile Kayseri’yi tanıtıcı
kitap ve yayınlar hediye etti.
22 Kasım tarihine kadar Kayseri’de kalacak AB’li gençler, bu süre içerisinde Kayseri’nin
tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecekler, proje kapsamında çevre konulu sorunlar ve bu
sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak için çalışma yapacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9560.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Doğu Türkistanlılardan Emniyet Müdürü
Kulular’a Ziyaret
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ve yönetim kurulu
üyeleri Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ı makamında ziyaret etti.Emniyet Müdürü
İbrahim Kulular’a Doğu Türkistan’da yaşanan son durum...
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ve yönetim kurulu
üyeleri Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ı makamında ziyaret etti.
Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’a Doğu Türkistan’da yaşanan son durum ve Kayseri’deki
dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Erkinbeğ Uygurtürk, “ Doğu Türkistan
işgal edildiği tarihten bu yana büyük bir zulüm ve asimilasyona maruz kalmaktadır. Çin
hükümeti, Doğu Türkistan’da ki 45 milyona yakın Müslüman Türkün en doğal hakkı olan
insanca yaşama hakkını dahi elinden almaktadır” diye konuştu.
Uygurtürk, dernek olarak Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlıların kültürel ve sosyal
anlamda da desteklenmesi için yoğun çaba sarfettiklerini de belirterek, Emniyet Müdürü
İbrahim Kululara kendilerini kabulünden dolayı teşekkür etti ve “Uygur Doppa’sı” hediye
etti.
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’da, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı
Erkinbeğ Uygurtürk ve yönetim kurulu üyeleri ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Uygur Tüklerinin Türkiye’deki Türklerden bir farklı olmadığını ve her zaman
Uygur Türklerinin yanında olacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9561.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu’ndan
Hakkında Çıkan İddialara Yanıt
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dini siyasete alet ettiği yönündeki iddia üzerine,
Zade Camii’nde düzenlenen organizasyonda misafir olarak yer aldıklarını belirterek, “Hem
belediye olarak hem de parti olarak organizasyona katkı...
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dini siyasete alet ettiği yönündeki iddia üzerine,
Zade Camii’nde düzenlenen organizasyonda misafir olarak yer aldıklarını belirterek, “Hem
belediye olarak hem de parti olarak organizasyona katkı sunmadık. Selamlama
konuşmasından başka da siyasi içerikli herhangi bir konuşmamız söz konusu değildir” dedi.
Belediye binasında basın açıklaması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancığlu,
geçtiğimiz günlerde Zade Camii’nde kürsüde yaptığı konuşmanın ardından çıkan haberlerle
ilgili olarak, “Malum Zade Camii’nde yapılmış olan Aşure Günü etkinliği ile ilgili CHP İl
Başkanlığının yaptığı açıklama ve basında çıkan haberlere yönelik bir beyanat verme ihtiyacı
olduğundan sizleri misafir ediyoruz. Geçtiğimiz cuma günü sadece Zade Camii’nde değil,
Türkiye genelinde Aşure Günleri cuma namazından önce birçok yerde yapıldı. Bazı
programlar hava şartları el veriyorsa, dışarıda bazıları da içeride yapılmış durumda.
İnternetten bunları alabilirsiniz. Aynı şekilde kaldı ki bu ilk program değil. Talas’ta hem Zade
Camii’nde hem İzzet Bayraktar Camii’nde hem de diğer camilerde rutin olarak daha önceki
senelerde İl ve İlçe Müftülüğünün düzenlemiş olduğu organizasyonlardan bir tanesi” diye
konuştu.Palancıoğlu ayrıca, “Özellikle üzerini vurgulayarak söylemek istiyorum; Talas
Belediye Başkanı olarak bu organizasyonda misafir olarak yer aldık. Organizasyonda
haberlerde bahsedildiği gibi kürsüydü, masaydı, sandalyeydi, aşureydi veya işte katılımcılarla
ilgili bizim herhangi dahilimiz yoktur. Hem belediye olarak hem de parti olarak
organizasyona katkı sunmadık. Sadece ilçe müftülüğümüzün daveti üzerine İl Müftümüz ve
ben katıldım. Şahsıma selamlama konuşması yapmam söylendi. Ben de orada bir selamlama
konuşması yaptım. Ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde olması ile ilgili iyi niyet mesajları
verdik. Bunun dışında programda herhangi bir siyasi konuşmam olmamıştır” şeklinde
konuştu."Ben ilk defa siyasete atılıp belediye başkanı seçilen birisiyim" diyen Plancıoğlu,
“3,5 ay süresinde seçimlerde dahi siyasi konuşmam olmamıştır. Dolayısıyla akademisyen
geçmişi olan birisinin zaten siyasete değil, ülkenin birlik, beraberliğine ihtiyacı vardır. Kaldı
ki belediye başkanı olduktan sonra siyasi söylem ya da çalışmada zaten biz bulunmuyoruz.
CHP’liler, MHP’liler, başka partilere üye olan arkadaşlara da ülkemizin kalkınması için
destek veriyoruz. Her türlü desteğe de açığız. Dolayısıyla böyle bir siyasi söylemin olması söz
konusu değildir. Belediye olarak da bu organizasyona herhangi bir destek vermedik”
ifadelerini kullandı.Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı açıklamalarla ilgili olarak konuşan
Palancıoğlu, “CHP’nin yaptığı açıklamada dini siyasete alet ettiğimiz yönünde bir itham var.
Aslında kendilerinin beyanatlarına bakılırsa dinin siyasete nasıl alet edildiğini gösterir. Biz
kesinlikle polemiğe girmeyiz. Provokasyona da inşallah gelmeyiz. Biz herkesin belediye

başkanıyız. Bir belediye başkanının okulda, sağlık ocağında, camide olmasından daha doğal
bir husus yoktur. Zaten yasa gereği de biz bu kurumlara destek veririz. Buraya gelip
oturmamız, ibadet etmemiz zaten gerek bir şey. Biz her zaman içinde hayatımız boyunca
camilerden ayrı durmadık, duramayız da” dedi.Üzerlerine atılan suçlamalarla ilgili olarak
yasal hakkını kullanacaklarını belirten Palancıoğlu, “İftiralara yönelik kesinlikle yasal
hakkımızı kullanacağız. Bunu da kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Ayrıca bununla ilgili
sadece belediye olarak biz değil, bundan önceki dönemde CHP’lilerin dahi mesela Yeni
Camii’nde yapmış olduğu bir mevlit okutma var. Orada kürsü kurmaları veya bayanları davet
etmeleri, bu tür benzer şeyler var. Biz oraya misafir olarak gittik. Selamlama konuşmasından
başka da siyasi içerikli herhangi bir konuşmamız söz konusu değildir” şeklinde konuştu.Bir
basın mensubunun, "Vicdanen rahat mısınız?" sorusunu yanıtlayan Palancıoğlu, “Ben
vicdanen çok rahatım. Buradaki olayın kamuoyunda çok büyütülmesinden dolayı beyanat
verme gereği hissettim. Bizim çok şükür utanılacak bir şeyimiz yok. Kendileri utansınlar. Biz
camilerde bulunmaktan her zaman gurur duyarız” ifadelerini kullandı.Camide masa, sandalye
ve kürsü kurulması ile ilgili soruyu yanıtlayan Palancıoğlu, “İl ve ilçe müftülüklerinin bunu
düzenlemesi gerekir. Yurt dışına baktığımız zaman bu tür uygulamalar var ama Türkiye’nin
belki alışık olmadığı tablolar. Aynı seviyede olsa, yerde oturulsa daha şık olabilirdi. Bu bizim
organizasyonumuz değil. Misafir olarak gittiğiniz organizasyona müdahil olmak
terbiyesizlikten başka bir şey olmaz. Biz çok kısa süre bulunduğumuz için hızlı bir şekilde
selamlama konuşmasını yapıp ortamdan ayrıldık. Diğer programımıza dahil olduk” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9562.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri’de 3 Dakikada Varis Ameliyatı Yapıldı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye’de ve dünyada yeni uygulanmaya
başlanan ‘vein sealing’ yöntemiyle 3 dakikada varis ameliyatı yapıldı.Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde Türkiye’de ve dünyada yeni uygulanan...
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye’de ve dünyada yeni uygulanmaya
başlanan ‘vein sealing’ yöntemiyle 3 dakikada varis ameliyatı yapıldı. Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde Türkiye’de ve dünyada yeni uygulanan ’vein sealing’ yöntemi ile
varis hastası olan bir kişi 3 dakikada sağlığına kavuştu.Ekibi ile beraber Kalp ve Damar
Cerrahi Ameliyathanesi’nde varis hastası Ömer Durmuş’u ameliyat eden Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Fatih Yılmaz, işlemin 3 dakika sürdüğünü söyledi.
Kayseri’de sadece Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ’vein sealing’ yönteminin
kullanıldığını söyleyen Yılmaz, ameliyatın ardından hastaların taburcu edildiğini söyledi.
Uygulanan yöntem hakkında bilgi veren Op. Dr. Yılmaz, "Eskiden kullandığımız varis
ameliyatı yöntemleriyle kıyasladığımızda çok modern ve konforlu bir yöntem. İç varis

dediğimiz toplar damar yetmezliği olan hastalarda çok yol yürümekle, ayakta kalmakla
ağrılar, şişlikler ve gece krampları oluyor. Bize bu şikayetle ulaşan hastalarımıza vein sealing
yöntemini uygulamaya başladık. Hastayı ultrason eşliğinde toplar damarın varise neden olan
damarı küçük bir iğneyle girerek buluyoruz. Özel bir katater yerleştirip beyin ve genel cerrahi
ameliyatlarında kullanılan özel yapıştırıcı bir ilaçla damarı birbirine yapıştırıp, işlev görmeyen
damarı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.Yılmaz, hastaların ameliyatın ardından evlerine
gidebildiğini belirterek, "Hastalarımız yaklaşık 2-3 dakikalık bir sürede bacağı bandajlanıp
yürüyerek evine gidebiliyor. Hastalarımız, eğer çalışıyorsa, aynı gün iş sağlığına
kavuşabiliyor. Daha önceden lazer yöntemi uyguluyorduk. Lazer yönteminde ısıyla yapıldığı
için hastalarımızda belden uyuşturma yöntemiyle anestezi uygulamamız gerekiyordu. Bu
işlemde 1-2 cc lokal anesteziyle ameliyatımızı tamamladık. Lazer yönteminde hastanın
taburcu olması uzun sürüyordu çünkü hastalar birkaç gün kadar ağrı duyuyordu. Bu yöntemde
hasta ameliyathaneden servise çıkıyor ve evine gidiyor. Yaptığımız işlem sadece damar
yapıştırma" ifadelerini kullandı.Hasta Ömer Durmuş ise, ameliyatın kolay geçtiğini
söyleyerek, "Geçen ameliyatımda da çok kolay oldu. Şu an çok rahat bir ameliyat gerçekleşti.
Ufak tefek sancılar oldu” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9563.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Grassroots C Futbol Antrenör Kursu
Kayseri’de Başladı
TFF ve TÜFAD işbirliği ile Merhum Ahmet Duman anısına düzenlenen ’’Grassroots C
Futbol Antrenör Kursu” Kadir Has Stadı’nda başladı.Türkiye Futbol Federasyonu’na
zamanında müracaat eden ve isimleri federasyon tarafından tespit edilen...
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TFF ve TÜFAD işbirliği ile Merhum Ahmet Duman anısına düzenlenen ’’Grassroots C
Futbol Antrenör Kursu” Kadir Has Stadı’nda başladı.Türkiye Futbol Federasyonu’na
zamanında müracaat eden ve isimleri federasyon tarafından tespit edilen 30 kişinin katıldığı
kursta teorik uygulamalar Kadir Has Stadyumu toplantı salonunda yapılırken pratik çalışmalar
ise Atatürk Dışa Saha’da olacak. 27 Kasım tarihine kadar sürecek olan kurs sonunda başarılı
olan kursiyerler Grassroots C Futbol Antrenör belgesi almaya hak kazanacak. TÜFAD
Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, kursun ilk gününde kursiyerleri ziyaret ederek başarılar
diledi.Kursta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim Dairesi’nden Coşkun Süer ile
Ramazan Torunoğlu ders veriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9564.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular:
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 16 bin 908 Suriyelinin kayıt altına alındığını
açıkladı.Kayseri’de yayın yapan bir uydu kanalındaki programa konuk olarak katılan İl
Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, “Kayseri Emniyeti önleyici...

18 Kasım 2014 Salı 14:20
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 16 bin 908 Suriyelinin kayıt altına alındığını
açıkladı.
Kayseri’de yayın yapan bir uydu kanalındaki programa konuk olarak katılan İl Emniyet
Müdürü İbrahim Kulular, “Kayseri Emniyeti önleyici polislik hizmetlerini öne çıkararak,
olayı olmadan önleme ve olay olduktan sonra gerekli bilim ve teknik çalışmalar yaparak olayı
çözmek bizim genel şiarımızdır. Olayların olmadan önlenmesi bizim için asıl önemli
konudur” dedi. Kulular, “Genel olarak bakarsak Türkiye’nin 15. büyük şehri Türkiye’de 12.
suç işleme büyüklüğüne sahip şehrimiz. Kayseri’de aydınlatma oranı mala karşı olaylarda
yüzde 32, mala karşı olaylarında ise yüzde 92 oranındadır” diye konuştu.“Avrupa normlarının
üzerinde bir başarı sağlanıyor. Kayseri kişi başına düşen suç bakımından Türkiye’nin 68.
güvenli şehridir. Bizim bunu 81’e çıkarmamız gerekiyor” ifadesinde bulunan Kulular, “155
konusunda vatandaşları uyarmak isterim, 155’e günlük bin 500 oranında ihbar geliyor. Her bir
arama değerlendiriliyor. Sabah ilk olarak 155 kayıtlarına bakıyorum. 3 dakika içinde 155
çağrısına cevap verilmediyse nedenini soruyorum. 155 acil bir çağrıdır ve anında polisin
orada olması gerekiyor. Her çağrı değerlendiriliyor.Gereksiz konularda 155’i rahatsız
etmemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istediğimiz konularda kesinlikle
çekinmemelidir. Kayıtlar gizlidir. Bizim en büyük yardımcımız 155’tir” diyerek, Kayseri’deki
çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:“Biz kendimizi Avrupa Ülkeleri ile kıyaslayabiliriz.
Kayseri Emniyeti olarak Rotterdam Emniyeti ile işbirliği içindeyiz. Rotterdam’daki suç
işleme oranları Kayseri’nin 4 katı. Türkiye asayiş olayları açısından dünyanın en güvenli
ülkeleri arasındadır. Terör önyargısı sanki ülkede kargaşa varmış izlenimi vermektedir. Ama
Türkiye dünyanın en güvenli ülkeleri arasındadır.Kayseri göç alan bir şehir, göç alması
nedeniyle bir genç nüfus oluyor. Üniversite şehri Kayseri. Bu nedenle ilimizde göç ile birlikte
suç oranı da artmaktadır. Suç ile mücadelede polisimizin başarısı da artmaktadır.
Okullarla işbirliği içindeyiz, Valilik ve belediye ile işbirliği içinde sokaktaki çocuklarımızı,
mendil satan gençlerimizi de alıyoruz.Bunun sebebi Suriyeli misafirlerimiz var. Bunların
hepsi bir etken. Kanunumuz bunda ebeveynlerine sorumluluk veriyor. Her gün 7-8 çocuğa
işlem yapılıyor. Kayseri’de 16 bin 908 Suriyeli bulunuyor. Kayıt altına alacağımız ile birlikte
bu sayının 20 bini geçeceğini tahmin ediyoruz.Yabancılar şube müdürlüğümüzde bir masa
oluşturduk. Bu masa sürekli Suriyelileri takip etmekte. Sorunları olanları takip ediyor. Suça
karışan, toplumun huzurunu bozanları alıp diğer kamplara gönderiyoruz. 20 bine yakın insan
Kayseri’de halkımızın arasında yaşıyor. Halkın arasında yaşayan insanların problemleri
kampta yaşayanlardan fazla olur ama Kayseri’de şu anda böyle ciddi bir sıkıntı yok.Emniyet
olarak Türkçe kursu açtık. 50 Suriyeli vatandaşımıza Türkçe kursu veriyoruz. En önemli olan
iletişim kurmak, bunun için de kurs açtık.Trafik tescil müdürlüğümüzde randevulu sisteme
geçtik. Kimsenin kimseye hakkı geçmiyor. Bununla ilgili çok tebrik mesajı da
alıyoruz.Genelde bakarsak kontrol edilen araçlarla kesilen cezalar arasında sevindirici bir oran
ortaya çıktı. Bu yıl kontrol ettiğimiz araç sayısı iki katına çıkmasına rağmen, kestiğimiz ceza

sayısı ise yarı yarıya arttı. Kayseri’de özellikle başlattığımız emniyet kemeri uygulamasına
vatandaşlarımız büyük ölçüde uydu. Cezalarda da geçen yıla oranla yarı yarıya azalma var.
Biz günlük belli bir saatte radar uygulaması yapmak zorundayız. Sürat konusunda bir
vatandaşımız canını kaybederse tüm cezalar hiç kalır. Radardan şikayetten ziyade hızdan
şikayet etseler hoşumuza gider.300’ün üzerinde modifiye araçları bağladık. Bunu kendileri ile
görüştük. Daha uygun ortamda yapmalarını söyledik. Bu konuda acımasızız, geçen hafta
100’e yakın araç toplandı ve gerekeni yaptık. Halkımızın huzuru için bunları sıfırlayacağız.
EDS sisteminde 2954 araca ceza kesildi. Bunu Kayseri’de genişleteceğiz. Belediyelerimiz ile
görüştük. Kamera sistemimizi belediyelerle ve kendi öz imkanlarımız ile geliştirmek kaydı ile
Kayseri’yi tamamen kamera kontrol sistemi altına alacağız. İleriki yıllarda EDS gelişecek.
Herkes hakkına razı olacak.MOBESE sistemi ile biz hem insanları suçu işlemekten
vazgeçiriyoruz, olmuş olan olayı da çözüyoruz. Bu gelişecek Kayseri’de, her noktasını
kamera ile izleyeceğiz.İlimizde şahsa karşı suçlarda büyük oranda bıçak kullanılıyor. Bir
proje gerçekleştirdik. Bıçak taşımayı özellikle araçlarda taşıyanlara işlem yapmaktayız.
Kayseri’de düğün polisini ilk gerçekleştiren biziz. Düğün yapacak insanlar otomatik olarak
belediyelere başvuruyor. Biz de bunun bize bildirilmesini istedik. Düğün yapacak olanları biz
biliyoruz. Toplum Destekli polislerimiz düğün sahipleri ile görüşüyor.İstenmeyen olaylar
meydana geldiğinde resmi polisi göndermiyoruz. Sivil polislerimizi göndererek, irtibat
kuruyoruz. Bu da Türkiye’de ilk olarak başlatılan bir proje ve başarıya ulaştı.Bölünmüş aile
yapısı olan aileler büyük sıkıntı, sevgisizlik, sevgi ortamından uzak yetişen çocuklar özellikle
suça meyilli oluyor. Bize daha çok sonucu geliyor. Kayseri’de işlenen her 100 suçun 10’unu
çocuklar işliyor. Çocukların okulda olması, sosyal faaliyetlerde olması gerekir. Çocukların
çoğunun da ailelerinin ayrı olduğunu görüyoruz. Ekonomik gelir seviyesi de çok önemli.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9565.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Balıkçılar Sokağı Sosyal Yaşama Renk Katacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat mahallesinde yer alan Uluğ
Sokakta çevre düzenleme ve şehir estetik çalışması yaparak, Kayseri’ye yeni bir yaşam alanı
kazandıracaklarını söyledi.Sivas Caddesi üzerinde yer alan...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat mahallesinde yer alan Uluğ
Sokakta çevre düzenleme ve şehir estetik çalışması yaparak, Kayseri’ye yeni bir yaşam alanı
kazandıracaklarını söyledi.
Sivas Caddesi üzerinde yer alan Balık Satıcıların dükkanlarının arka tarafından bulunun ve
balıkçı lokantaların yer aldığı Uluğ Sokakta yeni proje çalışması başlattıklarını hatırlatan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluğ Sokakta yapılan proje çalışması ile şehrin sosyal
yaşamına renk katarak, yemek kültürü katkı sağlayacaklarını kaydetti. İlk etapta 7 balıkçı
lokantasında gerçekleştirilen çalışma ile nezih, temiz ve refah bir çevre hazırlandığını ifade

eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehir merkezinde Balık Lokantacıları Sokağı
ile ilgili olarak, "Şehrimizin merkezinde yer alan ve Hunat Mahallesi 50. Yıl Dedeman Orta
Okulu yanında bulunan ULUĞ Sokakta yeni bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Dükkan sahipleri
ile ortak bir çalışma yapılarak bu sokağı balıkçılar lokantası sokağı haline getirerek
Kayserimize yeni bir yaşam kültürü kazandıracağız. Anadolunun ortasında BALIKÇILAR
LOKANTASI SOKAĞI ile hem yemek kültürüne hem de sosyal yaşama renk
kazandırılacaktır. İlk etapta alanları 39 ile 135 metrekare arasında değişen 7 dükkânda yapılan
çalışma ile ışıklı ve katlamalı raylı sistem ile üst kaplama yapıldı ve sokak araç trafiğine
kapatıldı. İlk etapta 100 metrelik bölüm yapılacak ikinci etapta ise tamamı yapılacaktır. Uluğ
Sokağın toplam uzunluğu 230 metre olarak planlanmıştır. Şu anda çalışmalar devam etmekte
olup bu yılsonunda sonunda hizmete sunulacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9566.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Esder Şube Başkanı Kemal Erçalık:
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, "Küçük ve orta ölçekli
işletmeler ülkemizdeki işletmelerin %99,9’unu oluşturmakta. İstihdamdaki payları yüzde 81.
Katma değerdeki payları yüzde 59’dur. KOBİ’ler...
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, "Küçük ve orta ölçekli
işletmeler ülkemizdeki işletmelerin %99,9’unu oluşturmakta. İstihdamdaki payları yüzde 81.
Katma değerdeki payları yüzde 59’dur. KOBİ’ler yatırımların yüzde 62’sini, ihracatın ise
%26’sını gerçekleştiriyor. Buna rağmen gün geçtikçe büyük sorunlarla karşılaşmaktalar" dedi.
ESDER Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, "ESDER olarak esnaf ve sanatkarların
ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktayız. Esnaf ve sanatkar işletmeleri, öncelikle finans
kaynaklarına kolay ulaşamama sorunu yaşamakta, finansman araçlarından yeterli ölçüde
yararlanamamaktadır. Pazarlama, yönetim, tanıtım bilgileri genellikle eksiktir ve bu bilgilerin
eksikliği işletmelerin büyümesine ve rekabet gücü kazanmasına engel olmaktadır. Esnaf ve
sanatkara yönelik danışmanlık hizmetlerinin yoğunluğunun ve çeşitliliğinin artırılması
önemini korumaktadır" açıklamasında bulundu.
ARTAN AVM SAYISI ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Her geçen gün artan AVM sayısının esnafı olumsuz etkilediğinin üzerinde duran Erçalık:
"Esnaf ve sanatkârlarımızın en önemli sorunlarından birisi de, perakende sektöründeki haksız
ve insafsız rekabet ortamı. Perakende sektöründeki kuralsızlıktan beslenen haksız rekabet çok
sayıda esnaf ve sanatkâr meslek dalını olumsuz etkilemekte. Esnaf ve sanatkâr işyerlerinin
kapanmasına neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sektör için çalışma
kurallarının konulmaması, küçük esnafı yok olma sürecine sokmaktadır." dedi.
NİTELİKLİ İŞGÜCÜNDE SIKINTILAR VAR

Erçalık: "Esnaf ve sanatkar işletmelerinin önemli bir sorunu nitelikli işgücü temininde
yaşadıkları sıkıntılardır. Aslında bir yandan giderek büyüyen işsizlik sorunundan
bahsedilirken, diğer yandan işletmelerin nitelikli işgücü bulmada sorun yaşaması bir çelişki
gibi görünse de, gerçek böyledir. Bunun nedeni, iş hayatı ile mesleki eğitim politikasını
oluşturanlar ve yürütenler arasındaki koordinasyon eksikliğidir." açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9567.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Tomarza’da Coşkulu Kongre
AK Parti Kayseri Teşkilatı, 5. Olağan İlçe Kongrelerinin üçüncüsünü Tomarza ilçesinde
gerçekleştirdi.Kongre sonucunda, Sarız İlçesi’nde olduğu gibi, Tomarza ilçesinde de mevcut
Başkan Davut Şahin ile yola devam edildi.Girişten itibaren...
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AK Parti Kayseri Teşkilatı, 5. Olağan İlçe Kongrelerinin üçüncüsünü Tomarza ilçesinde
gerçekleştirdi.
Kongre sonucunda, Sarız İlçesi’nde olduğu gibi, Tomarza ilçesinde de mevcut Başkan Davut
Şahin ile yola devam edildi.
Girişten itibaren delegelerin misafirleri kırmızı karanfillerle karşıladığı ve coşkulu bir katılım
ile Tomarza Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Kayseri Milletvekili
Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Kayseri Koordinatörü Recep Yıldırım, AK Parti Kayseri İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl Kadın Kolları Başkanı Gülcan Cengiz, il ve ilçe yönetim
kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve delegeler
katıldı.
Toplantının açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır,
güzel ve coşkulu bir kalabalık tarafından Tomarza İlçe Kongresi’ni ifa etmenin gurur ve
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu gün burada bu birlik ve beraberlik gösteriyor ki,
AK Parti milletimiz tarafından büyük bir teveccüh görüyor. İlçemizde adeta bir il kongresi
gibi coşkulu bir kongre yapıyoruz. Bunun da büyük bir mutluluk olduğunu belirtmek
istiyorum.
Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığına da değinen Bakır, "Türkiye artık yepyeni bir
Türkiye. Eski günlerdeki gibi sömürülen bir Türkiye değil. Eski Türkiye’de bundan 12 sene
evvel, milli gelirimizin yüzde 15’ini faize ödüyorduk. Türkiye sömürülen bir ülke idi. Bu gün
bu oranı yüzde 2.5’a kadar düşürdük. Daha da düşüreceğiz. Bu Türkiye için büyük bir
atılımdır. Yine 2008 yılı ekonomik krizinden beri, vatandaşlarımız için 6 milyon yeni iş
imkanı sağladık. Bu sayı bir çok Avrupa Birliği üye ülkesinin nüfusundan bile fazla. Türkiye
gelişiyor, büyüyor. Etrafında oluşan ateş çemberine rağmen Türkiye büyüyor. Ülkemize 1.6
milyon civarında mülteci kabul etmemize rağmen büyüyoruz. Bunların kıymetini hakikaten
bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Türkiye’deki bu barış ve istikrar ortamı sürdükçe daha da

gelişecektir. Önemli olan ülkede refahın, istikrarın, birlik ve beraberliğin devam etmesidir.
Tek parti olan, AK Parti iktidarının devam etmesidir" şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de, Yeni Türkiye’nin, yeni adımlarını bu gün de
inşallah Tomarza’dan başlatmak istediklerini ifade ederek, "Kongreler her zaman için
yenilenme, tazelenme ve yeni adımlar atma günleridir. Bizim için de yeni günlerin ve yeni
heyecanların başlangıcıdır. Yeni Türkiye’mizi hep birlikte inşa edeceğiz. Eski Türkiye’nin
nasıl olduğunu burada anlatmama gerek yok, çünkü herkes bunu çok iyi biliyor. Hükümetimiz
bir icraatlara imza atıyor ama, ne Tomarza’nın nede Türkiye’nin işi biter. Türkiye’yi de daha
ileriye götürmek için, bir adım daha ileriye gidebilmemiz için ne gerekiyorsa yapmamız
lazım. Bunun içinde yeni kadrolarımızla, yeni bir şevkle var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından kongreye tek liste ile giren, mevcut başkan Davut Şahin
yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9568.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

İlhan Cavcav’a Usturalı, Sabunlu Ve Fırçalı
Tepki
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Seyit Halil Yüzgeç,
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın sakallı futbolculara 25 bin TL ceza verilmesi
yönündeki açıklamasına ilginç bir şekilde tepki gösterdi.Bir televizyon...
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Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Seyit Halil Yüzgeç,
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın sakallı futbolculara 25 bin TL ceza verilmesi
yönündeki açıklamasına ilginç bir şekilde tepki gösterdi.
Bir televizyon programına ustura, sabun ve fırça ile katılan KİMDER Başkanı Yüzgeç, “İlhan
Cavcav bıyıklı açıklamayı yaparken bıyıklarını kesmemiş. ‘Sakallı olanın sakalını kesmek
lazım, 25 milyar TL de ceza vermek lazım’ demiş. İlhan Cavcav’a köpükle modern bir tıraş
bıçağı tavsiye etmek isterdim. O daha 30 yıl önce uyumuş ama yeni uyandırılmış gibi. Sanki
birisi ona, ‘Kalk kalk’ demiş. Yeni Türkiye’den haberi yok, olayın nereye gittiğinden haberi
yok. 80 yıldır tıraş oluyorum diyor ancak bu şekilde tıraş oluyordur. Bunu ben bir espri olarak
yapıyorum. İlhan Cavcav’ın tavsiyesi komik. Uzun saç, bıyık sakal, bizim artık yeni
Türkiye’nin gündemi olmaması gereken konu. Sanki İlhan Cavcav 25 yıldır Gençlerbirliği’nin
başında değil de sabahleyin kulübün başına geçmiş, Gençlerbirliği Avrupa şampiyonu
alacakken sakallı futbolcular engel olmuş. Öyle zannediyorsunuz” dedi.
Yüzgeç, “Sanki 3 sakallı futbolcu topu auta atmış, tarzı da komik. 25 bin TL ceza keseceğini
söylüyor. Ne zaman uyandı diye düşünüyorum kendi kendime. Acaba 2004’te mi uykuya
daldı 2003’te mi? 25 milyar diyor. Paradan sıfır atıldığından da haberi yok. 25 milyar ceza
keserseniz futbolcunun anası ağlar yeni süreçte. İlhan Cavcav da gelse, başkaları da gelse

bunu ödeyemez” diyen Yüzgeç, “‘İmam Hatipli Başbakanı içime sindiremiyorum’ diyen
Barolar Birliği Başkanını gördük. ‘Tüm her yere imam hatipli dolduruyorsunuz’ diyen bir
Cumhurbaşkanı gördük ama bu problemlerden, sıkıntılardan arınmış bir Türkiye yaşıyoruz.
Bu yeni dönemin, yeni Türkiye’nin kalıpları içerisinde ne saçla ne sakalla uğraşacak halimiz
yok” diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“İlhan Cavcav’ın Türkan Şoray’ın yasaları gibi yasaları olacak. Futbolcular sahaya takım
elbiseleriyle çıksın. Altta krampon yerine iskarpin, güzel bir ayakkabı olması lazım. Böyle
olmazsa İlhan Cavcav’ın takımında yer bulamaz futbolcular. Yaptığı şey, yeni Türkiye ile
uyuşmuyor. İmam Hatip’te uzun saçlı, bıyıklı ağabeylerimiz vardır. İmam Hatipler denildiği
zaman 1920’lerden gelen tiplemelerin olduğunu zannediyor. İlhan Bey öldüğü zaman da bir
İmam Hatiplinin önünde olacak. Gençlerbirliği Kulübü’nün başkanı sakallıya takmış, ben de
bıyıklıya takıyorum. Gel şu malzemelerle tıraş olsun. 150 TL de tıraş parası gönderelim. Belki
Ankara’da tıraş parası pahalıdır. Yeni Türkiye’nin vizyonu dünyanın dört bir yanında umutla
bekleniyor. Sağcısı solcusu, Alevi’si-Sünni’si bu ülkede kaşınan tüm noktalar çözülme
aşamasına geliyor. İlla birilerinin şunu mu demesi lazım, ‘Hadi bakalım cezaevine girin 2.5
metrekarede yaşayın’ demesi mi lazım. İnsanlar şu anda huzur içerisinde. Kadınlar
öldürülüyor, madenlerde kazalar oluyor, işsizlik var. Türkiye’de taş üstüne taş koymak varken
bunlar niye? Brezilyalılar sakalsız oldukları için mi bize gol atıyorlar? Gençlerbirliği sakalsız
takımlara karşı oynadığı için mi böyle olmuş? Bunlar Türkiye’de çok aştığımız işler. Türkiye
futbolunun 30 yıldır içindesiniz, sahalardan seyirciler gidiyor, Türk futboluna neler kattınız bu
zamana kadar? Türkiye futbolunun geldiği noktada en çok pay sahibi olanlardan birisi de
kendisidir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9569.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Okullararası Futbol Müsabakaları
Başladı
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okullar Arası Futbol (Genç Erkekler)
müsabakaları başladı. İlk maç, Okullar arası futbol B Grubu’nda bulunan Hürriyet Meslek ve
Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi arasında...
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okullar Arası Futbol (Genç Erkekler)
müsabakaları başladı. İlk maç, Okullar arası futbol B Grubu’nda bulunan Hürriyet Meslek ve
Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi arasında Argıncık Stadı’nda
oynandı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ilk karşılaşmada gülün taraf 21’lik sonuç ile
Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okul futbol karşılaşmaları yarın oynanacak
olan maçlar ile devam edecek.

STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Salih Ulu *** Ahmet Furkan Küçükkahveci *** Abdullah Genç ***
HÜRRİYET MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: Eray Hasdemir *** Erdem Demir
*** Yunus Emere Gürkan *** Erdem Onur Beytaş *** İlker KArakaya *** (Seyit Mehmet
***) Mehmet Tutar *** (Fırtına Doğukan **) Bora Barlas *** (Oktay Fındık **) Kerim Can
Güzeldal *** Abdullah Hilmi Çolak *** (Furkan Ağça ***) Harun Okan Yılmaz *** Ahmet
Erdek *** (Caner Gökçek **)
MUSTAFA ERASLAN ANADOLU LİSESİ: Oğuzhan Yılmaz ** Berkan Kardan ** Erdem
Doğan ** Volkan Altuner **Mehmet Utku Esen ** Hasan Furkan Sayım ** Salih Kamacı **
Necmettin Küp ** Furkan Ulu ** Hasan Özçelik ** Hacı Ali Emel **
GOLLER: Dk.6 Ahmet Erdek, Dk.21 Bora Barlas ( Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu
Lisesi) Dk.15 (pen) Salih Kamacı (Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9570.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayserispor, Tesislerin Kapısını A Milli Takım’a
Açmaya Hazır
A Milli Takım’ın, grup maçlarını Kadir Has Stadı’nda oynaması gündeme gelirken,
Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, tesislerin milli takım için hazır olduğu
bildirildi.Kazakistan maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu...
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A Milli Takım’ın, grup maçlarını Kadir Has Stadı’nda oynaması gündeme gelirken,
Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, tesislerin milli takım için hazır olduğu
bildirildi.
Kazakistan maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Müsabaka ve Organizasyon
Birimi yöneticilerinin Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali
Üstünel’den stadın durumu hakkında bilgi alması sonrasında, A Milli Takım’ın 2016 Avrupa
Şampiyonası grup maçlarını Kadir Has Stadyumu’nda oynaması gündeme geldi.
Bu gelişme sonrasında Kayserispor Kulübü tarafından resmi internet sitesinden yapılan
açıklamada, "A Milli Takımımız’ın, maçlarını Kayseri’de oynaması halinde; Kulübümüzün
tüm tesisleri ve çalışanları Milli Takımımız için hazırdır. Bundan büyük gurur duyacağız"
denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9571.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Erü Beden Eğitimi Ve Spor Meslek Yüksek
Okulundan İhtiyaç Sahibi Okul Ve Öğrenciler
Yararına Kermes
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu tarafından ihtiyaç
sahibi okul ve öğrencilere malzeme desteğinde bulunmak amacıyla kermes düzenlendi.Okul
binasında düzenlenen kermese çok sayıda öğrenci katıldı. Kermeste...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu tarafından ihtiyaç
sahibi okul ve öğrencilere malzeme desteğinde bulunmak amacıyla kermes düzenlendi.
Okul binasında düzenlenen kermese çok sayıda öğrenci katıldı. Kermeste birbirinden çeşitli
yiyecekler yer aldı. Kermes hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Hasan Aksoyak, "Erciyes Üniversitesi Beden Eğitim
Yüksek Okulu olarak düzenlemiş olduğumuz kermesteki amacımız Türkiye genelinde ihtiyaç
sahibi okullar ile öğrencilere malzeme desteğinde bulunmak. Yaklaşık 4 yıldır bu projeyi
sürdürüyoruz. Bu senede bu proje kapsamında bize başvuran okul sayımız 160’a ulaştı. Bu
okullara destek olabilmek için öğrencilerimizle böyle bir fikir aklımıza geldi. Bugün
kermesten elde edeceğimiz tüm geliri okullarımıza gönderceğiz. Bu kermesimizin
hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9572.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Cinsel İstismara 2 Yıl Hapis
Kayseri’de, 18 yaşından küçük bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile yargılanan
şahıs 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada,
tutuksuz sanık C.A.K. ile mağdur M.N. (16) hazır bulundu....
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Kayseri’de, 18 yaşından küçük bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile yargılanan
şahıs 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz sanık C.A.K. ile mağdur M.N. (16)
hazır bulundu. 18 yaşından küçük bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile yargılanan
C.A.K., "M.N. ile kendi rızası ile birlikte olduk. Ben zorla ilişkiye girmedim. Beraatımı talep
ediyorum" dedi.
Mağdur M.N. ise, C.A.K.’nin kendisini evlenme vaadi ile kandırdığını belirterek, şikayetçi
olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda C.A.K.’ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9573.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Ortopedik Ayakkabı Sağlıklı Ayakta
Düztabanlık Nedeni
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Ailelerin, sağlıklı ayak yapısına sahip olan çocuğu için mutlaka ortopedik
ayakkabı alma ısrarı gereksiz hatta bazen zararlı olabilir. Sağlıklı...
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Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Ailelerin, sağlıklı ayak yapısına sahip olan çocuğu için mutlaka ortopedik
ayakkabı alma ısrarı gereksiz hatta bazen zararlı olabilir. Sağlıklı ayak gelişiminde ayakların
olabildiğince rahat bırakılması önemlidir" dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Ortopedik olduğu iddia edilen sert, esnek olmayan ve gereksiz kısıtlayıcı
özellikteki ayakkabılar çocuklarda düztabanlık gelişimine ya da bebeklikten itibaren var olan
ve belki de ileri yaşta düzelecek olan sorunun kalıcı hale gelmesine yol açabilir. Bu nedenle
ailelerin çocuklarına ayakkabı seçerken uyması gereken kural; sağlıklı ayak için normal,
ortopedik sorunu olan ayak için ise ortopedik ayakkabıdır" diyerek şu bilgileri verdi:
"Sağlıklı ayak gelişimi için çocukların doğuştan itibaren takibi çok önemlidir. Ailelerin
özellikle hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri, çocuklarına mutlaka ortopedik
ayakkabı giydirmektir. Oysa ortopedik ayakkabı, yalnızca ortopedik sorunu olan ayaklar için
idealdir ve bilinçli, iyi seçilmiş olması gerekmektedir. Yani ayakta herhangi bir sorun yoksa
ortopedik ayakkabıya gerek yoktur. Ortopedik ayakkabı denildiğinde, ayağın anatomik
yapısına uygun ayakkabılar kastedilmektedir. Ancak ayaktaki ortopedik sorunlar tek tip
değildir ve bilinçsiz olarak kullanılan ortopedik ayakkabılar ayağı cendere içinde tuttuğu için
ayak gelişimi sağlığı olumsuz etkilenmektedir.
Çocuklar için en sağlıklı ayakkabı patik

Çocuklarda ayak gelişimi için ailelerin ortopedik ayakkabı ısrarı nedeniyle olumsuz
etkilenebilir. Bu nedenle özellikle çocuklarda patik gibi yumuşak ayakkabılar tercih edilmesi
ayak sağlığı açısından daha uygundur. Her çocuğun mutlaka giyme zorunluluğu inanışı
yanlıştır. Çocuk ayağı için en sağlıklı olan ayakkabı, kıvrıldığında topuk kısmı ile burnu
değecek kadar yumuşak olanlarıdır. Erişkinler için ise ayağın hareketlerini en az şekilde
kısıtlayacak, ayağın ortopedik yapısını bozmayacak ama onu dış etkenlerden koruyacak kadar
kalınlığı olan esnek ayakkabılar tercih edilmelidir.
Gereksiz ortopedik ayakkabı ayağı tembelleştirir
Ortopedik ayakkabıların çoğu, ayağın kıvrımlarını pasif olarak yani alttan yükseltir (ark
takviyesi) ve bir yerde ayağın motor gelişimini geciktirir. Ayağın sağlıklı olarak görevini
yapabilmesi için kaslarının çalışması gerekir ve bunu da ortopedik ayakkabı engelleyebilir.
Bu durum, ileride olmayacaksa bile bazı problemlerin ortaya çıkmasına yol açabilir, kişi
zorlanarak problemli bir ayağa sahip olabilir. Bunun en önemli nedeni ortopedik ayakkabının
ayak tabanındaki çukurları doldurması ve ayağın motor gelişimi bir yerde geciktirmesidir.
Çünkü ayağın çalışması gereken bazı kasları çalışamaz hale gelir ve onun görevini ayakkabı
yapmış olur. Ayak bu nedenle tembelleşir.
Düztabanlık gelişebilir
Türk toplumunda %20-25 gibi düztabanlık sorunu bulunmaktadır. Bunların da çok büyük bir
çoğunluğu esnek düztabanlıktır. Yani bir hastalık değildir ve bunun çocukluk yaşındaki oranı
%90’dır. Diğer bir değişle çocukların 590’ı düztaban olarak doğar. Hem motor gelişiminin
tamamlanmaması hem de yağ dokunun fazla olması nedeniyle ayaktaki görüntü bu şekildedir.
Gerekli olmadığı durumlarda ortopedik ayakkabı kullanarak ayak kaslarının gelişimine engel
olunduğunda, çocuklarda düztabanlığın kalıcı hale gelme olasılığı daha da artar. Kısaca
ortopedik ayakkabı, ayakta gerçek bir ortopedik sorun varsa doktor tarafından önerildiğinde
kullanılmalıdır. Fizyolojik, geçici durumlar için ayakkabıdan daha çok, egzersiz gibi
yöntemler tercih edilmelidir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9574.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Yahyalı’da Temel Atma Heyecanı
Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte sınırlarına dahil olan ilçelerde
başlattığı yatırım hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yeşilhisar’da düzenlenen
Kadın ve Gençlik Merkezi ile park ve...
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Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte sınırlarına dahil olan ilçelerde
başlattığı yatırım hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yeşilhisar’da düzenlenen
Kadın ve Gençlik Merkezi ile park ve spor sahalarının temel atma töreninin ardından bu kez
de Yahyalı da kültür merkezinin temeli atılacak.

21 Kasım Cuma günü saat 12.30’da Yahyalı Hal Meydanı Ulu Cami önünde düzenlenecek
Hacı Hasan Efendi Kültür Merkezi temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’nin yanısıra çok sayıda protokol mensubu ile davetli katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9575.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

140 Kilo Alabalığı Satmak İsterken
Yakalandılar
Kayseri’de çalıntı 140 kilo alabalığı semt pazarında satmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri
tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı
Emmiler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, K.A.’nın...
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Kayseri’de çalıntı 140 kilo alabalığı semt pazarında satmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri
tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı
Emmiler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, K.A.’nın Yamula baraj gölündeki alabalık
çiftliğinden balıkların çalındığını ihbar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ile jandarma ekiplerinin
ortaklaşa yaptığı çalışmalarda F.B., A.G. ve T.K.’nın çaldıkları 140 kilo alabalığı semt
pazarında satmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan zanlılar, yapılan
soruşturma sonrasında serbest bırakılırken, ele geçirilen balıklar K.A.’ya teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9576.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Vali Düzgün’den Esnaf Ziyaretleri
Vali Orhan Düzgün, kentin gelişiminde önemli görev üstlenen esnaflara yönelik ziyaretlerini
Yer altı Çarşısı ile sürdürdü.Yeraltı Çarşısı’na “Vilayet Girişi” olarak bilinen kapıdan inen V
ali Düzgün, çat-kapı ziyaretinde ilk...

19 Kasım 2014 Çarşamba 11:41

Vali Orhan Düzgün, kentin gelişiminde önemli görev üstlenen esnaflara yönelik ziyaretlerini
Yer altı Çarşısı ile sürdürdü.
Yeraltı Çarşısı’na “Vilayet Girişi” olarak bilinen kapıdan inen Vali Düzgün, çat-kapı
ziyaretinde ilk olarak bir giyim mağazasını ziyaret etti. Esnafın durumunu soran ve hayırlı
kazançlar dileyen Vali Düzgün, esnaf ve vatandaşlarla
Kayseri’deki ticari hayat ve güncel konular hakkında bir süre sohbet etti.
Ziyaretinde, Yeraltı Çarşısı Derneği’ni de ziyaret eden ve burada Başkan Salih Günay’dan
bilgiler alan Vali Düzgün, Yeraltı Çarşısı’nın önemine işaret ederek, işlerinde başarılar diledi.
Vali Düzgün, Yer altı Çarşısı esnafının dile getirdiği istek ve önerileri dinledikten sonra yol
güzergâhındaki esnafları da ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu.
Vali Düzgün’ü aralarında gören esnaf ve vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9577.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Servis araçları modernize edilecek
Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Odası Başkanı Yavuz Ay düzenlediği basın
toplantısında, personel servis araçlarının en geç iki yıl içinde modernize edileceğini
söyledi.Başkan Ay, odada düzenlediği basın toplantısında...

19 Kasım 2014 Çarşamba 10:59

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Odası Başkanı Yavuz Ay düzenlediği basın
toplantısında, personel servis araçlarının en geç iki yıl içinde modernize edileceğini söyledi.
Başkan Ay, odada düzenlediği basın toplantısında Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi
önünde yapılan eylemle ilgili olarak, “Hafta başında yaklaşık 50 civarında ‘P’ plaka ile
çalışan arkadaşlarımız Büyükşehir Belediyesi önünde bir eylem yapmak istemişler. Kendileri
ile görüştük. İyi niyetli olan arkadaşlarımız bunlar, kendi dertlerini anlatmak için böyle
yapmışlar ama çok yanlış bir formül öncelikle bunu da belirtmek istiyorum” dedi.
“Kayseri’de biz bu güne kadar ulaşım sektörü olarak, Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri
Odası olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir şekilde tavrımız olmadı, olamaz da”
diyen Başkan Ay, “Kayseri’de yaklaşık 2 bini aşkın servis ve 800 civarında da öğrenci servisi
var. Toplamda biz 3 bin kişilik geniş bir aileyiz fakat bu geniş aile içinde odamıza kayıtlı üye
sayısı 900 civarında. Diğer arkadaşlarımız ticaret odasına kayıtlı. Bu güne kadar her
toplantıda bizim odamıza bağlı veya değildir diye bir ayrım içinde olmadık. 3 bin kişilik bir
aile içinde arkadaşlarımız iyi niyetli arkadaşlarımızdı. Olay sonrasında Genel Sekreter
Yardımcısı Hayri Naziksoy ile görüştük. Gelişmeleri zaten kendisi ile görüşecektik. Genel
Sekreter Mustafa Yalçın’ın cenazesinden dolayı toplantı iptal edildi” diyerek şu şekilde
konuştu:
“Dün Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy ile görüştük. Aydın
bey de toplantıda bulundu. Tüm arkadaşlarımızın dile getirmek istediği şeyleri masaya
yatırdık ve görüştük. Bu güne kadar öğrenci servislerinde bir araya getirme olayını çözdük.

Personel servisi ile uğraşanlar daha yeni arkadaşlar. Ticaret odasına üye olanlar da var. Her
gelişmeyi bunlarla paylaşmamız mümkün olmuyor. ‘P’ plaka alım şartları bellidir.
Büyükşehir Belediyesi bunun kanununu kuralını en başından koydu. Sınırlama getirdi. Vergi
kaydı olan ve aktif bu işi yapan esnaf ve sanatkarımız ‘P’ plaka almaya hak kazanmıştır. 5
bine yakın dosya müracaatı oldu. 2 bin 500’e kadar bir dosya onaylandı. Süreç uzadı ama 4
bin 500 esnaf olduğu için uzadı. Bunların göz ardı edilmemesi gerekir. Düşüncemiz personel
servis araçlarını da modernize etmektir. Yaklaşık bir yıldır bu işle mücadele ediyoruz. Bir
veya iki yıl içinde personel taşımacılığı yapan araçların daha kaliteli araçlar haline geldiğini
göreceksiniz sizlerde.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9578.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Vali Düzgün Ana Okulu Öğrencilerini Ağırladı
Vali Orhan Düzgün, Valiliği tanımak ve Valinin İl yönetimindeki rolünü öğrenmek isteyen
anaokulu öğrencilerini ağırladı.Valiliğe gelişlerinde ilk olarak Kent Tanıtım Salonu’nu gezen
Hikmet Madazlı Anaokulu öğrencileri, burada kentin...
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Vali Orhan Düzgün, Valiliği tanımak ve Valinin İl yönetimindeki rolünü öğrenmek isteyen
anaokulu öğrencilerini ağırladı.Valiliğe gelişlerinde ilk olarak Kent Tanıtım Salonu’nu gezen
Hikmet Madazlı Anaokulu öğrencileri, burada kentin tanıtımına ilişkin görselleri ilgiyle
izleyerek, görevlilerin anlatımıyla bilgi sahibi oldular.Valilik birim ziyaretlerinde sempatik
tavırları, kimi zaman da afacanlıkları ile çalışanların neşe kaynağı olan anaokulu öğrencileri,
daha sonra Vali Orhan Düzgün ile görüşmenin mutluluğunu yaşadı.
Okul Müdürü Önder Yıldız, Müdür Yardımcısı Ayla Avcı ve Ana Sınıfı Öğretmeni Fatma
Cırdı ile birlikte arkadaşları adına Vali Orhan Düzgün’e çiçek takdim eden ana sınıfı öğrencisi
İrem Çokyaşar ve diğer çocuklara çeşitli hediyeler verdi.“
7’si kız 17 öğrenciden oluşan Yıldızlar Sınıfı öğrencileri, birlikte hazırladıkları ve Vali Orhan
Düzgün’e de yıldız olarak yer verdikleri kara kalem çalışmasını da Vali Düzgün’e hediye
ettiler. Hediye takdimi sırasında etrafında adeta sevgi çemberi oluşturan çocuklarla yakından
ilgilenen ve onları kucaklayan Vali Düzgün, çocukların kendisi ve makamıyla ilgili sorularını
da cevaplandırdı.
Ana sınıfı öğrencileri ile tek tek tanışarak onların sevincine ortak olan Vali Düzgün, anne,
baba ve öğretmenlerin sözlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.
Vali Düzgün ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren ana sınıfı öğrencileri, daha sonra
şarkılar eşliğinde Valilikten ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9579.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Emir Sultan Mescidi Ve Türbesi İle Şeyh
İbrahim Tennuri Camiisinde Restorasyon
Çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Cumhuriyet
Mahallesinde bulunan Emir Sultan mescidi ve Türbesi ile Şeyh İbrahim Tennuri Camisi’nin
restore edilerek gelecek kuşaklara kazandırılacağını bildirdi.Gelecek...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Cumhuriyet
Mahallesinde bulunan Emir Sultan mescidi ve Türbesi ile Şeyh İbrahim Tennuri Camisi’nin
restore edilerek gelecek kuşaklara kazandırılacağını bildirdi.
Gelecek nesillere bırakılacak tarihsel yapılar
Melikgazi Belediyesi olarak şimdiye kadar 12 tarihi yapıda restorasyon çalışması
gerçekleştirdiklerini ve koruma altına alındığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
tarihi yapı ve binalar ile doğal alanlarına sahip çıkılarak hem tarihi koruma altına alınmakta
olduğunu hem de gelecek kuşaklara miras devredildiğini belirtti.
Kayseri Kültürel varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan
Cumhuriyet Mahallesindeki Emir Sultan Mescidi ve Türbesi ile Şeyh İbrahim Tennuri
Camisinin gerek yapı gerek ise maneviyat açısından çok önemli birer eser olduğu ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
Kayseri’nin tarihsel kimliğine ve tarihsel dokusuna uygun yapılar
"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içersinde yer alan çevre ve doğal yapılara önem
veriyoruz. Erciyes Dağı ilimiz için çok önemli ve bu doğal alan dünya turizmin hizmetindedir.
Yine İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılar belediyemizin öncülüğünde Tarihi Yapılar
birer birer onarılarak günümüzün hizmetine sunulmaktadır. Bu tarihsel yapılar çevresi için
son derece önemlidir. Bu tarihi yapılar adeta Anadolunun birer tapusudur. Bu tarihi mekânlar
ve yapılar bir bütün olup gelecek kuşaklara miras bırakılmalıdır. Anadolu’nun kültür mirası
korunmak zorunludur. Belediye olarak Melikgazi ilçesinde yer alan bu alanlar tarihi yapılar
restore edilerek Kültür Yolu Projesi kapsamında değerlendirilecektir. Şu anda çatı katı
onarımı devam etmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılını tarihi mekânların onarım
yılı olarak ilan ediyoruz. Kentsel Planlama ve Tasarım Müdürlüğü tahsis edilerek uzman karo
ile çalışmalar devam ettirilecektir”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9580.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Pınarbaşı İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğü Muhtarları Bilgilendirdi
Pınarbaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Muhtarlara ÇKS ( Çiftçi kayıt
sistemi ) hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi Salonunda
yapılan toplantıya Pınarbaşı İlçe Gıda Tarım...
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Pınarbaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Muhtarlara ÇKS ( Çiftçi kayıt
sistemi ) hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi Salonunda yapılan toplantıya Pınarbaşı İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Mehmet Demirbaş, Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ülker ve
Muhtarlar katıldı.
2015 yılı ÇKS dosya alım hakkında genel bilgi vermek için toplanıldığını ifade eden İlçe
Tarım Müdürü Demirbaş yaptığı konuşmada, “ 2015 Üretim yılı çiftçi kayıt sistemi (çks)
başvuruları 1 Eylül 2014 tarihinde başladı. Başvuru süresi 31 Aralık 2014 tarihine kadar
devam edecektir. Çiftçiler bu süre zarfında yapacakları başvurularda 2015 üretim yılı için
planladıkları tarımsal faaliyet bilgilerini tamamen beyan etmelidir. Çiftçilerimizin bu
yenilikten mağdur olmaması için gerekli bütün çalışmalar yapılmıştır ” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9581.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Abdullah Gül 'kayıp trilyon' davasında ifade
verdi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'kayıp trilyon' davası kapsamında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'nda dün akşam ifade verdi.
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11. Cumhurbaşkanı Gül'ün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı
Gül, görev süresinin bitmesini takiben Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak

milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlıkları nedeniyle işlem görmeyen hakkındaki
davanın sonuçlandırılması için gerekli muamelenin yapılmasını istemişti. Başsavcılığın ilgili
dosyayı tekemmül ettirmek maksadıyla hukuki usuller çerçevesinde ifadeye davet etmesi
neticesinde 11. Cumhurbaşkanı Gül dün savcılığa giderek ifadesini vermiştir. Abdullah Gül,
'Olay tarihi itibariyle Refah Partisi’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı
sıfatını taşıdığını, esasen parasal hiçbir konuda hak, yetki ve sorumluluğu bulunmadığını;
bununla birlikte davada adı geçen herkesin ifadesinin alınmış olması ve hukuka duyduğu
saygı çerçevesinde ifade vermeye geldiğini' kaydetmiştir. 'Kayıp trilyon' davasına bakan Ağır
Ceza Mahkemesi’nin kendisi gibi ilgisiz bütün parti yetkilileri hakkında ve özellikle de Refah
Partisi’nin bu konularla ilgili genel muhasibi hakkında bile beraat kararı verdiğini hatırlatan
Gül, 'Hukukun tüm koşullarıyla eksiksiz ve kusursuz olarak işlemesi, hiçbir konuda en küçük
bir kuşkunun hiçbir taraf için kalmaması maksadıyla bizzat ifade verdiğini' belirterek, bu
işlemin tamamlanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9582.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kocasinan’dan Kentsel Dönüşüm Müjdesi
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ahi Evran Mahallesi’nde uygulayacakları Harika
Park Kentsel Dönüşüm Projesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onay verdiğini
söyledi.Kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamayı...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ahi Evran Mahallesi’nde uygulayacakları Harika
Park Kentsel Dönüşüm Projesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onay verdiğini söyledi.
Kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktıklarının altını çizen Başkan
Mustafa Çelik,” Kasım 2013 tarihinde Ahi Evran Mahallemizde hazırlayacağımız Kentsel
Dönüşüm Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bölgenin riskli alan ilan edilmesiyle
ilgili başvuruda bulunmuştuk. Geçtiğimiz hafta Ankara’ya giderek Çevre ve Şehircilik Bakanı
Sayın İdris Güllüce Bey’le görüştük. Projemizi tüm detaylarıyla anlattık. Kendisi de projeyi
çok beğendiğini söyledi. Projenin sosyal konut tarzında değil de adeta lüks konut projesi
kapsamında hazırlandığını belirtti. Gerek kat yükseklikleri, gerekse sosyal donatıları ve yeşil
alanları açısından değer verdikleri bir proje olduğunu söyleyerek ‘kısa sürede biz projeyi
onaylarız’ dedi. Hakikaten dediği gibi de oldu ve bu hafta içerisinde bizim proje başvurumuz
onaylandı” müjdesini verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu imzasından sonra Başbakanlık’a ‘olur’
yazısını da hazırladığına dikkat çeken Başkan Çelik,” Tabi bu bizim için önemli bir aşamadır.
Bundan sonra yapacağımız çok iş var: Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün istediği
tarzda uygulama projelerinin hazırlanması, hak ve mülk sahipleriyle ilgili bire bir görüşmeler,
yerinde uygulamaların birer birer oturtulması gibi işler” şeklinde bilgiler aktırdı.

Başkan Çelik konuşmasına şöyle devam etti; ”Biz yılmadan, yorulmadan bu çalışmalara hızla
devam edeceğiz. Projemizin beğenilmesi ve kısa sürede onaylanması Kocasinan Belediyesi
açısından gurur verici ve başarılı bir durum. Bu proje Kocasinan’ın, Kayseri’nin hatta
Türkiye’nin parmakla göstereceği bir proje olacak. Anadolu Harikalar Diyarı’nın karşısındaki
Ahi Evran Mahallemizde uygulanacak bu projenin tam önünden Raylı Sistem geçiyor. Bu
alanda 370 hak sahibi var. Burada işgalci durumunda olanlar, gece kondular, mevcut yapılar,
iş yerleri ve daha önce yapılan blokların tamamı proje kapsamı içerisinde yer alıyor” diye
konuştu.
Başkan Çelik, Harika Park Projesi tamamlandığında pırıl pırıl tertemiz, herkesin parmakla
göstereceği bir kentsel dönüşüm olacağını belirterek konuşmasını yine bir müjdeyle bitirdi.
“Bu konuda bir de müjde vermek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki bu işlemler
sürerken İnşallah Mart ayıyla birlikte belediyemize ait olan alanda ilk kazmayı vurarak
konutları yapmaya başlayacağız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9583.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Tartıştığı Kız Arkadaşını Başından Vurdu
Kayseri’de bir kişi, parkta tartıştığı kız arkadaşını kafasından tabanca ile vurdu. Olay yerinden
kaçan zanlı, bir binanın 8. katında saklandığı dairede gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre
Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 19...
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Kayseri’de bir kişi, parkta tartıştığı kız arkadaşını kafasından tabanca ile vurdu. Olay yerinden
kaçan zanlı, bir binanın 8. katında saklandığı dairede gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 19 Mayıs Mahallesi’ndeki 19 Mayıs
Parkı’nda 24 yaşındaki M.G. ile 17 yaşındaki T.G. arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim
olamayan M.G., yanındaki tabanca ile T.G.’nin kafasına tek el ateş ederek kaçtı. Silah sesini
duyan vatandaşlar 112 ve 155 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık
ekipleri, ağır yaralanan T.G.’yi ilk müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı ve bilinci kapalı olan T.G. burada yapılan müdahaleden
sonra ameliyata alındı.
Olay sonrasında kaçan M.G. ise girdiği bir binanın 8. katına çıkarak kapısı açık olan bir
daireye girdi. Kapıyı arkadan kilitleyen M.G., eline ekmek bıçağı alarak balkona çıktı ve
kendisini aşağı atacağını söyledi. Zanlı M.G. polis ekiplerinin ikna çabaları sonrasında
yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9584.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Yörem Günleri Fuarında Safranbolu
Lokumlarına Büyük İlgi
Kayseri dünya Ticaret Merkezi’nde kurulan Yörem Günleri fuarında stant açan ve
Safranbolu’nun yöresel ürünlerini satan ramazan Katırcıoğlu, Kayserililerin ilgisinden
memnun olduğunu söyledi.Safranbolu’nun yöresel ürünlerini tarih kokan...
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Kayseri dünya Ticaret Merkezi’nde kurulan Yörem Günleri fuarında stant açan ve
Safranbolu’nun yöresel ürünlerini satan ramazan Katırcıoğlu, Kayserililerin ilgisinden
memnun olduğunu söyledi.
Safranbolu’nun yöresel ürünlerini tarih kokan bir kentten getirdiğini ve Kayserililerin
beğenisine sunduğunu söyleyen Katırcıoğlu, "Kayserililere, Safranbolu’nun yöresel ürünlerini
tanıtmak amacıyla geldik. Yoğun bir talep ve ilgi gösterildi" dedi.
Kayseri’ye hem ziyaret hem ticaret için geldiğini söyleyen Katırcıoğlu, "Kayserili
vatandaşlara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9585.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Eğitime Melikgazi Belediyesinden Katkı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 50. Yıl Dedeman ile Nazmi Toker
İmam Hatip Okullarına belediye teknik ekibi ile bir ziyarette bulunarak, yapılan çalışmaları
yerinde görüp incelemelerde bulundu.Okul Müdürleri Mustafa Elmalı,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 50. Yıl Dedeman ile Nazmi Toker
İmam Hatip Okullarına belediye teknik ekibi ile bir ziyarette bulunarak, yapılan çalışmaları
yerinde görüp incelemelerde bulundu.
Okul Müdürleri Mustafa Elmalı, Şerafettin Kuşçu ve öğretmenler tarafından karşılanan
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, okula yapılan yatırım ve hizmetleri
bizzat gezerek yerinde inceledi ve yetkililerden hem yapılan çalışmalar, hem öğrenci sayısı,

hem de servis yolu ve dersler hakkında bilgi aldı. Melikgazi ilçe sınırları içerisinde özel ve
kamu kurumlarına ait olmak üzere 18 anaokulu, 79 İlköğretim, 64 orta öğretim ve 55 lise ile
özel eğitim kurumları olmak üzere 285 eğitim kurumunun yer aldığını belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, "Her zaman ve her ortamda deklare ediyoruz. Melikgazi eğitim ve
eğitimcinin dostu, destekleyicisi ve yatırımcısıdır diye. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile
eğitim kalitesini yükselttiğimiz gibi eğitimde başarıyı artırıyoruz. Spor sahaları, tiyatro
salonları, çevre düzenleme ve ısı yalıtım ile boyama çalışmaları ile okullarımıza hizmet
veriyoruz. 50.yıl Dedeman ile Nazmi Toker İmam Hatip Orta Okullarında çevre düzenlemesi,
dış cephe ısı yalıtımı, dış cephe boyası ile basketbol sahası yaparak hizmetlerine sunduk"
dedi.
Eğitime ve öğretime yapılan hizmet ve yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu
ifade eden Büyükkılıç, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım ve hizmetleri artırılarak
devam edeceğini kaydetti.
Sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet eden Büyükkılıç, halk ve çevre sağlığı ile eğitimin
Melikgazi için olmazsa olmazlarından olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9586.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Park Halindeki Otomobil Yandı
Kayseri’de park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak
mahallesi Bozantı caddesi üzerinde park halinde bulunan 38 YR 937 plakalı otomobilde
yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye...
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Kayseri’de park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak mahallesi Bozantı caddesi üzerinde park halinde bulunan
38 YR 937 plakalı otomobilde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen
itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü otomobilde maddi hasar
meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9587.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Fıba Kadınlar Avrupa Basketbol Ligi
AGÜspor başantrenörü Ayhan Avcı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu karşılaşması
ardından,” Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı, bundan dolayı oldukça mutluyuz. Ama iyi
oynadığımızı söyleyemem”dediFIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu...
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AGÜspor başantrenörü Ayhan Avcı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu karşılaşması
ardından,” Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı, bundan dolayı oldukça mutluyuz. Ama iyi
oynadığımızı söyleyemem”dedi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında İspanya’nın Baloncesto Avenida
takımını yenmenin gurur verici olduğunu söyleyen AGÜ başantrenörü Avcı,” Bugün iyi
basketbol oynadığımızı söyleyemem. Sadece son periyotta maça daha iyi odaklandık.
Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Seyircimizin desteğiyle kazandık ama oyuncumuz
yeterli değil. Koyduğumuz hedefler için bu basketbol yeterli değil. Ancak puan için
kazanılması gereken bir maçı kazandık” şeklinde konuştu. Baloncesto Avenida başanterönü
Alberto Miranda da ellerinden gelen mücadeleyi sahada sergilediklerini belirterek, Biz
savunmada çok kötüydük, hücumda da attığımız topların çoğu girmedi. Ama bu bizim gerçek
kimliğimiz değil. Oyunumuzu daha iyi geliştirerek daha iyi noktaya geleceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9588.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Vali Düzgün ’bize Bir Merhaba’ Projesinde
Yaşlılarla Buluştu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Bize Bir Merhaba” projesi kapsamında Akkışla ilçesinde
yaşamlarını sürdüren yaşlılarla öğle yemeğinde bir araya geldi.Akkışla Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan,...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Bize Bir Merhaba” projesi kapsamında Akkışla ilçesinde
yaşamlarını sürdüren yaşlılarla öğle yemeğinde bir araya geldi.
Akkışla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan, yaşlı
ve engelli vatandaşların ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesini amaçlayan “Bize Bir Merhaba”
projesinin, Kayseri Gezisi programı kapsamında düzenlenen öğle yemeğine, Vali Düzgün’ün
yanı sıra, Akkışla Kaymakamı Cevat Gün, Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, Akkışla
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Atilla Yıldırım, Akkışla İlçe Sağlık
Müdürü Dr. Hatice Yıldız, proje çalışanları ve projeden faydalanan yaşlı ve engelli
vatandaşlar katıldı.
Özel bir restoranda düzenlenen yemekte yaşlılarla yakından ilgilenen, ellerini öpüp, istek ve
ihtiyaçlarını dinleyen Vali Düzgün, Akkışla Kaymakamlığınca hazırlanan ve 10 ay sürecek
projenin ekonomik ve sosyal açıdan zor durumda olan yaşlılarımıza sahip çıkmak adına çok
önemli bir proje olduğunu belirterek, proje kapsamında kendi ihtiyaçlarını karşılamakta
zorlanan evlerine haftada bir vakıf görevlisi gönderilerek evin temizliğinin yapıldığını,
çamaşırlarının yıkandığını, yemeklerinin yapıldığını, gençliklerinde bu ülke için çalışmış
yaşlılarımızın haklarını asla ödeyemeyecekleri, yaşlıların her zaman yanlarında olmaya gayret
gösterdiklerini ifade etti.
Projeden ihtiyaç sahibi 30 engelli ve yaşlı vatandaşın faydalanacağını anlatan Vali Düzgün,
yaşlıların unutulmadığının en önemli göstergelerinden olan proje sayesinde 10 ay boyunca
ihtiyaçların karşılanmasının yanında yaşlılar için değişik etkinlik ve aktiviteler
düzenleneceğini ifade etti.
Proje faydalanıcılarından bazılarının uzun yıllar sonra ilk defa Kayseri’ye geldiğini, buradaki
şehir turu ile değişik mekânları görme şansı yakaladığını ifade eden Vali Düzgün, projenin bu
yönüyle de yaşlılar için önemli bir sosyal etkiye sahip olduğunu ve yaşlıların kendilerini
değerli hissetmelerine ve gönül bağı oluşturmasına vesile olduğunu kaydetti.
Akkışla Kaymakamı Cevat Gün de, “Muhterem büyüklerimiz ile hazırladığımız proje
kapsamında birlikte vakit geçirmenin ve devlet olarak onların yanlarında olduğumuzu
hissettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Kaymakam Gün, yaşlılar ile birlikte Selçuklu Müzesi ziyareti, Beştepeler parkında çay ve
Kayseri manzarası seyir molası, Seyyid Burhaneddin Müzesi, Atatürk Evi, Güpgüpoğlu
Konağı ziyareti ve Hayvanat Bahçesi ile Harikalar Diyarı’nı gezdiklerini söyledi.
‘Bize Bir Merhaba’ projesi faydalanıcılarından 87 yaşındaki Ali Eroğlu, duygularını,
“Valimiz ve Kaymakamımız halkla iç içe, bizlerle ilgilenip sorunlarımıza yardımcı oluyorlar”
ifadeleriyle dile getirirken, 75 yaşındaki Elif Bulmuş ise “Evim temizleniyor, yemeğim
hazırlanıyor, bana çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun bu projede çalışan herkesten” diye
konuştu.
Vali Düzgün’ün proje faydalanıcısı yaşlılarla bir süre sohbet ettiği yemek programı, hatıra
fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9589.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Erkek Arkadaşının Başından Vurduğu Genç
Kız Hayatını Kaybetti
Kayseri’den dün tartıştığı erkek arkadaşı tarafından kafasından tek el ateş edilerek vurulan
genç kız hayatını kaybetti.Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 19 Mayıs Mahallesi 19
Mayıs Parkı’nda M.G. ile kız arkadaşı 17...
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Kayseri’den dün tartıştığı erkek arkadaşı tarafından kafasından tek el ateş edilerek vurulan
genç kız hayatını kaybetti.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Parkı’nda M.G. ile
kız arkadaşı 17 yaşındaki T.G. arasında tartışma çıkmıştı. çıkan tartışmada M.G. yanındaki
tabanca ile kız arkadaşı T.G.’yi kafasının sağ tarafından vurarak ağır yaralamıştı.
Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ambulansı tarafından Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan T.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrasında intihar girişiminden vazgeçirilerek gözaltına alınan zanlı M.G.’nin ise
Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9590.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Kayseri’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır
7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde
meydana gelen kazada, İ. G.’nin kullandığı 38 P 1070...
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Kayseri’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır
7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen
kazada, İ. G.’nin kullandığı 38 P 1070 plakalı minibüs ile H. T.’nin (19) kullandığı 34 HS
2975 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 7 kişi yaralanırken, sürücü H.

T. otomobilde sıkıştı. H. T., olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından sıkıştığı
yerden kurtarılırken, yaralılar ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9591.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

'Doğuya tecrübeli öğretmenler gönderilsin'
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Doğu ve Güneydoğu’da yapılan
eylemlerin yanlış algılandığını belirterek, gençliğin kazanılması için mutlaka tecrübeli
öğretmenlerin oraya gitmesi gerektiğini belirtti. ‘Öğretmenliği bilen arkadaşların orayı tercih
etmesi gerekir’ diyen Kalkan bunun içinde maaş farklarının gündeme getirilmesi gerektiğini
kaydetti.

20 Kasım 2014 Perşembe 10:36

8 Kasım’da Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanlığı’na tek aday olarak giren ve aldığı
sonuçla güven tazeleyerek çıkan Aydın Kalkan ile söyleştik. Kalkan ile Eğitim Bir Sen’in
geçtiğimiz yıllardaki faaliyetleri ve mücadelelerinin yansıra önümüzdeki yıllarda
düzeltilmesini istedikleri yeni alanları konuştuk. Tabi müdür atamaları, yetim projesi ve
akademisyenlere yapılan %35’lik zam gibi gündemdeki konuları da es geçmedik.
Gerçekleştirdiğimiz söyleşide Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan,
televizyonda sokak olaylarını izleyenlerin Doğu ve Güneydoğu’nun elden gittiği gibi bir algı
sahibi olduğunu söyleyerek: “Aslında bu bir avuç insanın yaptığı eylem… Oradaki insanları
üzerinde baskı var. Oradaki insanlar Müslüman insanlar. O insanlar tamamen bizim gibi
düşünen insanlar. Ama şuanda birilerinin baskısıyla o insanlar sindirilmiş durumda”
ifadelerini kullandı. Kalkan, oradaki gençliğin kazanılması için mutlaka tecrübeli
öğretmenlerin oraya gitmesi gerektiğini belirtti. ‘Öğretmenliği bilen arkadaşların orayı tercih
etmesi gerekir’ diyen Kalkan bunun içinde maaş farklarının gündeme getirilmesi gerektiğini
kaydetti.
Yukarıda değindiğimiz ve ilgi alanınıza girecek birçok konuyu da bulabileceğiniz konuların
detaylarıyla sizi baş başa bırakalım.
“Birlik ve beraberliğimiz bozulmadı”
8 Kasım’daki genel kurulda yeniden başkan seçildiniz. Öncelikli hayırlı olsun. Seçim
sürecini değerlendirir misiniz?
Teşekkür Ederim. 8 Kasım’da genel kurulumuz oldu. Genel kurulumuzun tüm Türkiye
genelinde demokrasi şöleni içerisinde olmasını istiyorduk. Gerçektende tüm şubelerimizde
kiminde iki kimin de ise tek liste çıktı. Ama birlik ve beraberliğimizi bozacak herhangi bir şey
duymadık. Önümüzdeki hafta Türkiye genelinde kurullarımızı bitiriyoruz. Birkaç tane il

kalmış. 2015 yılının Şubat’ında da genel kurul üyelerimizi seçip, seçim sürecini tamamlamış
olacağız.
“Kravat zorunluluğu kalksın”
Eğitim Bir Sen’in öncelikle geçmiş dönemlerde ne gibi faaliyetlere imza attığını sizden
dinleyebilir miyiz?
Biz genel yetkili sendika olarak Türkiye genelinde 2011 yılında toplu sözleşme masasına
oturduk. Geriye dönük olarak baktığımızda aklımızda kalan en önemli şey: kamuda ve
okullarda kılık kıyafetin serbest hale gelmesi için topladığımız 12 milyon 300 bin imza...
Kayseri’de de 300.000 imza toplamıştık. Bu imzalar teslim edildikten sonra iktidarın bu
konuyla ilgili karar alması beklenmişti. Karar alınmayınca da 18 Mart 2014 tarihi itibariyle
okullarda serbest kıyafetle gitme kararı almıştık. Genel merkezin aldığı karar gereği okula
serbest kıyafetle gittik. Daha sonra şimdi Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Başbakanlığı döneminde paketin açıklanmasından sonra kadınlar için başörtüsü özgürlüğü
gelmiş oldu. Daha sonra biliyorsunuz, imam hatiplerde tüm derslerde, diğer okullarda ise
sadece seçmeli Kur’an’ı Kerim derslerinde çocuklarımız başörtüsü ile derse girebileceklerdi.
Bu yönetmeliğin değişmesi konusunda da büyük çabalar sarf ettik. Bakanlık sağolsun bunu da
dikkate aldı ve şuanda okullarda artık hangi okulda olursa olsun inancı gereği başı kapalı
olarak gitmek isteyen kız öğrencilerimiz okullarına rahatlıkla gidiyorlar. Kamuda çalışan
bayanlarda inancı gereği başını örtüyorsa rahatlıkla başörtüsü ile işine gidebiliyor.
Serbest kıyafet eyleminde biz erkekler için de serbest kıyafeti önemsiyorduk. İnsanlar
kendilerini nasıl rahat hissediyorlarsa o şekilde işyerlerine gitsin istiyoruz. Artık kravat takma
zorunluluğu ortadan kalksın istiyoruz. Cumhurbaşkanını, başbakanını, belediye başkanını ve
muhtarını seçen ergin insanların kendi giyeceği elbisesini de seçsin istiyoruz. Her şeyi
seçiyorsunuz ama kendi kıyafetinize geldiği zaman devlet size şunu giyeceksiniz diye
dayatıyor. Artık ‘Yeni Türkiye’de insanlar kendilerini nasıl rahat hissediyorlarsa o şekilde
işyerlerine gitsinler. Oralarda biz daha verimli olacaklarına inanıyoruz. Ziraat mühendisi
gitsin tarlada çalışsın, veteriner hekim gidip hayvanların bulunduğu çiftliklerde tulumunu
giysin çalışsın. Kravatlı bir veterinerin ve kravatlı bir ziraat mühendisinin bu ülkeye katacağı
çok şeyin olmadığını düşünüyorum. Erkeklerinde bundan sonra kendilerini rahat
hissedecekleri kıyafetlerle işyerlerine gitmesi için mücadelemiz devam edecek.
Geçtiğimiz dönemde 4+4+4 zorunlu kesintisiz eğitim sistemine tekrar geçildi. İmam hatip ve
meslek liselerinin önü tekrar açıldı. Milli Güvenlik dersleri sadece fişlemek için konulan bir
ders idi. Bunlar kaldırıldı. ‘Yeni Türkiye’de yeni güzel şeyler olsun. Tüm vesayetler ortadan
kalksın istiyoruz. Askeri, yargı, oligarşik vesayetlerin tümüne karşıyız. Önümüzdeki dönemde
inşallah çok şey yapılacak. Her şey bitmiş değil.
“Yeni Türkiye için Yeni Anayasa”
Eğitim Bir Sen olarak yeni dönemde talepleriniz neler olacaktır?
‘Eski Türkiye’ye dönülmemesi için yeni bir anayasa istiyoruz. Zaten iktidarda bunu
dillendiriyor. Mutlaka yeni bir anayasanın yapılması lazım. Biz eğitim işkolunda öğretmen
arkadaşlarımızın ücretli öğretmenlik, vekil öğretmenlik çalışmasını istemiyoruz. Biz artık
öğretmenler kadrolu çalışsınlar istiyoruz. Kadrolu çalışan öğretmenlerinde mutlaka çalıştığı
yerlerdeki zorunluluğa göre ücretlerinin belirlenmesini istiyoruz. Biz Kayseri merkezde
çalışan öğretmenle Sarız Damızlık’ta Yahyalı’nın Ulupınar’ında çalışan öğretmen
arkadaşlarımız aynı parayı almasınlar istiyoruz. Tabi bu Doğu ve Güneydoğu için düşünülürse
Şemdinli’de, Cizre’de v.b. yerlerde de uygulanması lazım. Anket yapıldı, Doğu’da buralara
giden öğretmenlerin ortalama çalışma süreleri 1,5 yıl içerisinde oradan gelmeye bakıyor
insanlar. Orada can güvenliğinin yokluğundan dolayı böyle bir sıkıntı yaşıyor. Devlet can
güvenliğini sağlasın. Öğretmen arkadaşlara da artı bir para verilsin… Biz bunu
değerlendiriyoruz.

Öğretmen rotasyonunu destekliyoruz. Biz rotasyona karşı değiliz. Diğer sendikalar karşı
çıkmıştı. Ama rotasyon yapıldığında ne kadar güzel bir uygulama olduğunu herkes anladı.
Öğretmen rotasyonu da olsun istiyoruz. Ama il içinde bir rotasyon olsun. İller arası bir
rotasyon olmasın. Çünkü adam 20 yıla yakındır çalışmıştır. Kendi şehrine dönmüştür. Oradan
ben sizi alıyorum tekrar başka bir şehre göndermek doğru değildir. Yapılacak şey Türkiye’yi
bölgelere ayırmak. Ben 1986’da göreve başlarken Türkiye bölgelere ayrılmıştı. O bölgelere
çalışma sürelerini ayarlarsınız. Polisler gibi, öğretmenler de göreve başlarken diyecek ki ben
burada 4 veya 5 yıl kalacağım ya da kaç yıl kalacaksa ona göre kendisine bir düzen verir. En
son yerleşeceği yerde de evini alır. Çocuklarını da oraya yerleşeceği duruma göre ayarlar.
“Doğuya tecrübeli öğretmenler gönderilsin”
Benim ilk görev yerim Diyarbakır Ergani’ydi. Bu geçen sene iktidar tarafından da gündeme
gelmişti. Yani Doğu ve Güneydoğu’ya acemi öğretmenler gönderilmesin. Oralara tecrübeli
öğretmenler gönderilsin. Bunun içinde biraz maaş farkının olması lazım. Mutlaka maaş farkı
olsun istiyoruz. Oraları ve oraların gençliğini tekrardan kazanmamız lazım. Televizyonda
sokak olaylarını izlediğiniz zaman tamamen Doğu ve Güneydoğu’nun elden gittiği gibi bir
algı oluşuyor. Aslında bu bir avuç insanın yaptığı eylem… Oradaki insanları üzerinde baskı
var. Oradaki insanlar Müslüman insanlar. O insanlar tamamen bizim gibi düşünen insanlar.
Ama şuanda birilerinin baskısıyla o insanlar sindirilmiş durumda… Oradaki gençliğin
kazanılması için öğretmenlerin mutlaka tecrübeli öğretmenlerin oraya gitmesi gerekir.
Öğretmenliği bilen arkadaşların orayı tercih etmesi gerekir.
Yeni dönemde öğretmen arkadaşlarımızın 3600 ek gösterge almalarını talep edeceğiz.
Öğretmenler emekli olamıyorlar. Çünkü emekli olduklarında maaşları baya bir
düşüyor. Onun için 3600 ek göstergenin öğretmenler için verildiğinde emeklilik yaşı dolan
arkadaşlarımızın mutlaka emekli olacaklarını biz tahmin ediyoruz. Bunun için 3600’ün
verilmesi talebimiz olacak.
Karma eğitimden vazgeçilsin istiyoruz. Avrupa’da birçok yerde karma eğitimden vazgeçildi.
Karma eğitimden kastımız: kız liseleri olsun, erkek liseleri olsun bir de karma liseler olsun.
Veli desin ki ben kızı mı kız lisesine ya da oğlumu erkek lisesine veya ben karma okula
göndereceğim diyorsa, karma liseye gönderilsin. Yani bu velinin tercihine bırakılsın. Ama
mutlaka karma eğitimden vazgeçilsin istiyoruz. İnsanlara karma eğitim göreceksin diye
dayatılmasın…
“Her Eğitim Bir Sen’linin bir yetimi olsun”
Öğretmenlerin haftalık görevleri angarya olmaktan çıksın istiyoruz. Nöbetler ek ders karşılığı
tutulsun istiyoruz. Yine ek ders ücretlerimizin saati 9.45 TL… Şuanda biliyorsunuz
dershanelere alternatif olarak okullarda TEOG kursları açıldı. Yöneticilerimiz burada
özveriyle çalıştı. Gerek ilçe milli eğitim müdürlerimiz gerekse il milli eğitim müdürlerimiz
özveriyle çalıştılar. Diğer öğretmen arkadaşlarımız hafta sonu kurslarına gelmek istemediler.
Bazıları bu kursları sabote etmek için gelemedi. Paralel yapının öğretmenleri dershaneye
alternatif olarak açılmış kurslardır diye sabote ettiler. Ama bazı arkadaşlarımız hafta sonu ve
hafta içi de okula gelmek zorunda kalmamak için böyle bir uygulamaya gitti. Ek ders
ücretlerinin M.E.B. Bakanımız iki katı olacağını söyledi. Bu dillendirildi. Ama biz bunun bir
an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.
Eğitim Bir Sen’in bu yıl çok önemli bir projesi var. Burada ona da değineyim. Yetim
projesine bu yıl biz de paydaş olduk. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri, İHH ve Eğitim
Bir Sen olarak. Her sınıfın bir yetimi olsun parolasıyla yola çıktık. Kayseri’de de 7300 Eğitim
Bir Sen üyesi var. Ben de diyorum ki ‘Her Eğitim Bir Sen’linin bir yetimi olsun’ sloganıyla
yola çıkıyoruz. Yetime iyilik kendimize iyiliktir diyoruz. Allah’u Teala mutlaka yetimin
rızkını verecektir. Rızkı veren Allah’tır. Biz istiyoruz ki o rızk bizim elimizle verilsin. Bizim
elimizle olursa daha iyi olur. Biz de o yetimin sayesinde cenneti kazanmış oluruz. Çünkü
Allah Resulü: ‘Yetime bakanla ben başparmağı ve işaret parmağını göstererek diyor ki

cennette böyle olacağız. Biz de eğer cenneti kazanmak istiyorsak bir yetime bakalım.
Kayseri’de en az 5 bin yetim diyoruz. Bizim üyelerimiz duyarlıdır. Bizim üyelerimizin
inşallah aylık 90 TL ayıracak kadar bir parası vardır. Bir yılda 1080 lira yapar. Kayseri’de bu
kampanyayı başlattık. Cuma günü ilçe yönetimlerinde zorunlu organlar toplantısında bunu
dile getireceğiz. Yine okul temsilcileri ve idarecileri toplantısı yapacağız. Bu toplantılarda da
bunu gündeme getireceğiz. Yetim projesine önemli bir katkı sağlamayı umut ediyoruz.
Diğer bir önemli projemiz okullarda ibadethanelerin açılması… Biliyorsunuz bakanlığında bu
konuda bir genelgesi var. %99’ı Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. İbadethaneler okulların
merdiven altlarındaydı ya da en kuytu yerlerindeydi. Yani birisi geldiğinde ama kimse
görmesin sonra ne der düşüncesindeydi. ‘ Eski Türkiye’de böyleydi. Yeni Türkiye’de
inşallah okullarımızda en iyi yerlerimizin mescit olması için çaba sarf edeceğiz. Okul idarecisi
arkadaşlarımızla bunu paylaşacağız. Hatta iki tane mescit olmasını isteyeceğiz. Çünkü okulda
kız öğrencilerimizde var. Bu konularda sadece erkekler düşünülüyor.
“Gençlik çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz”
Eğitim Bir Sen olarak gençlik çalışmalarınızdan da bahsedebilir misiniz?
Gezi olaylarından sonra gençliğin elden gittiğini daha iyi anladık. Genç Memur Sen’in
teşkilatını daha önce kurmuştuk. Ama bundan sonra Genç Memur Sen’e daha ağırlık
vereceğiz. Gençlere şahsiyet kazandırmakla ilgili elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymaya
gayret edeceğiz.
Kayseri’de sendikaların olmazsa olmazı üye yazımı… Şuanda Kayseri’de 17.000’ne yakın
eğitim çalışanı var. Bunlardan 7.300’ü bizim üyemiz. Eğitim Bir Sen olarak genel
kurulumuzda hedefimizin 2015 yılı için 8.500, önümüzdeki 4 yıl içerisinde de inşallah hedef
10.000 koyduk. 10.000 hedefine de ulaşmak için gayret edeceğiz. 2015 toplu sözleşme
masasında ise eğitim çalışanlarını en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz.
Kamu kurumlarında ve okullarda kılık kıyafetin serbest kalmasının ardından desteğin
yanında bazı tepkiler ve endişeler de dile getirilmişti. Şuanda serbest kıyafet uygulaması
ile ilgili son durum nedir?
Bir iki okul dışında herhangi bir sorun olmadı. Erkek arkadaşlarımızın kılık kıyafetleriyle
ilgili bazı sıkıntılar oluyor. Bazı kaymakamlarımız bu ne biçim kıyafet falan diyor. Biz de
eğitimciye yakışır şekilde bir kıyafetle arkadaşlarımızın okullarına gidip orada rahatlıkla
çalışmasını istiyoruz. Eylemimiz devam ediyor. Genel merkezimizin aldığı bir karar.
Arkadaşlarımız serbest kıyafetlerle gitsinler istiyoruz. Kayseri’de ciddi bir sıkıntı yok.
“Bizim asli görevimiz öğretmenlik”
Okullara müdür atamalarıyla ilgili tartışmalar olmuştu bu konuda neler söylemek
istersiniz?
Ben en baştan beri söylüyoruz. 2014 Martında çıkan 6528 sayılı yasa ile idarecilikleri
üzerinde bulunan arkadaşlarımızdan 4 yılını dolduranların idarecilikleri yasa ile sona erdi.
Bizim asli görevimiz öğretmenliktir. Devletle sözleşme imzalarken biz öğretmen olarak
sözleşme imzalıyoruz. İlleri de herhangi bir idarecilik söz konusu değil. İdarecilik daha
sonradan ikinci bir görev olarak verilen bir görevdir. Bu 2014 14 Mart itibariyle 4 yılını
dolduran idarecilerimizin üzerindeki görevleri alınmış oldu. Yani asli görevlerine döndü.
Bunu bu kadar büyütülmesini anlamış değilim.
Burada bir eşitsizlikte var. Devlet diyor ki siz müdürlük yaptınız. Sizi tekrardan
performansınıza göre değerlendireceğim diyor onlara… Performans değerlendirmesini de
okulun paydaşlarıyla birlikte değerlendirme yapıyor. Okul aile birliği orada çalışan
öğretmenler, öğrenci meclisinin başkanı gibi bir değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirmede
70-75 üzeri alırsanız sizi devam ettireceğim diyor. Bunun altında kalırsanız sizinle
çalışmayacağım diyor. Ben öğretmenim. Ben de o zaman onlarla eşit olmam lazım. Beni de
çağırması lazım. Beni de değerlendirsin diyorum ama beni çağırmıyor. Devlet siz hizmet
ettiniz diyor onlara bir ayrıcalık tanıyor.

“Biz rotasyondan yanayız”
Kayseri’de böyle 700-800 tane müdür işinden oldu gibi bir şey yok. Bu sayı 336’ıydı. 336
tane 4 yılını dolduran arkadaşımızın görevi sona erdi. Bizim de 44 tane de bizim Eğitim Bir
Sen üyemiz vardı. 147 tanesine devam kararı verildi. 189 tane arkadaşımızın da müdürlüğü
bitirilmiş oldu. Şuanda biliyorsunuz Kayseri’de 327 okul açtık. Bu okullara müdür ataması
yapılacak. Denildi ki ek 2’ye göre yani hizmet süresi takdir teşekkür gibi bizler de kriterler
var. Bu kriterlere göre 327’nin 3 katı kaç diyelim ki 990 ve arkadaşlara denildi ki eski
müdürler de bunlara dahil. müracaat edin tekrar sizi mülakata alacağız. Tekrar müdür atama
yapacağız. Şuanda mülakatlar yapıldı ve değerlendirildi. O mülakatlarda ki puanlara ve ek
2’nin ortalamasına göre Şuanda 327 arkadaşımızın ataması yapılacak. Bunlarında ataması
yapıldıktan sonra Kayseri’de müdür atamaları yapılmış olacak. Daha sonra da müdürler
çalışacakları müdür yardımcılıklarını seçecekler. Artık hesap müdürden sorulsun. Müdür,
yardımcı kadrosunu da kursun ve orada çalışsın istiyor. Önümüzdeki süreçte müdür
yardımcılarını da müdür arkadaşlarımız belirleyecek. Ondan sonra atamalar olacak. Ardından
bu süreç tamamlanmış olacak. Gerçekten bu süreç içerisinde şimdi eski müdüreler görevdeki
müdür arkadaşlarımızın yerine vekaleten idare tarafından arkadaşlar görevlendirildi. Çok
olumlu şeyler aldık. Görevlendirilen genç arkadaşlar bir aylığına da olsa okulları
değiştirdiler. Okullarda 15-20 sene kaldığı zaman insanda görme körlüğü başlıyor. Adam
yanlışı göremiyor. O nedenle biz rotasyon ve değişimin yanındayız. 15 günlüğüne
görevlendirildi bazı arkadaşlarımız. Canla başla çalıştılar. Okullardan çok olumlu tepkiler
geldi. İnşallah yeni müdürlerin atamasıyla da Kayseri’de ki eğitim seviyesinin üst seviyelere
gelmesini istiyoruz. Liyakatli müdürler görevden alındı. Liyakatsizler göreve getirildi diye bir
şey yok. Ben bizim üyemiz olan arkadaşlara okulun fiziki durumunu başarı durumunu tespit
edin diyorum. Bir sene sonra da okulu hangi hale getirdiniz, okulun durumu neydi ne hale
geldiğini mutlaka istiyorum. Bunu yapsınlar. Bir yıl sonra TV programında ben bunu
değerlendireceğim. Liyakatli müdürlerin okulları ne haldeydi liyakatsiz gelen bizim genç
arkadaşlar okulları ne hale getirdiler. Onları TV programında konuşacağım.
Aktif Eğitim Sen 17 Aralık süreci öncesinde açılmış ama çalışmalarına ara vermişti. 17
Aralık’tan sonra da aktif hale geldiler. Biliyoruz ki Bu sendikanın bazı üyeleri de sizin
sendikanıza üye idi. Bu sendikanın tekrar aktif hale gelmesi sizi nasıl etkiledi?
Arkadaşlar daha önceden kuruldu. Tekrar kapatıldı tekrar açıldı. Şuanda oraya giden
arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Eğitim Bir Sen üyesiydi. Fakat ikinci açılmadan sonra
tabi birince açılmada niyetler biraz daha halisti. 2. açılmada bazı arkadaşlarımız gördüler ki
niyetler halis değil. Burada oynanan bir oyun var. Bunun üzerine daha önce üye olup da
gitmeyen arkadaşlarımız var. Birinci de gidenlerden çoğu gitmedi. Ben baştan beri Eğitim Bir
Sen varken Aktif Sen’e ne gerek var. Bizim söylemeyeceğimiz iş yerlerinde bizim
dillendirmediğimiz neyi söyleyeceksiniz demiştim ben onlara. Benim çıkışım buydu. Neyi
söyleyecekler merak ediyorduk. 17 ve 25 Aralık’tan sonra ne söyleyeceklerini anladık. Bu
nedenle bizi etkilemedi. Tüm sendikaların toplamından daha fazlayız. Önümüzde ki günlerde
de eğitim çalışanlarının sorunlarını çözdükçe üyelerimiz artacak inşallah.
“Akademisyenlerin maaşı gülünçtü”
Akademisyenlere %35’lik bir zam yapıldı. Bazıları bu zamları fazla bulurken, bazıları
ise geç kalınmış bir uygulama olarak gördü. Siz bu zamlar hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Akademik personellin maaşı hakikaten çok gülünçtü. Üniversitelerde ne yazık ki yetkili
sendika biz değiliz. Ama şuanda akademik personelin maaşı hakkında genel merkezimiz 2
yıldır yatıp kalktı. Başbakanı gördüğü zaman, maliye bakanını gördüğü zaman, Çalışma
bakanını gördüğü zaman akademik personel maaşı ne olacak dedik. Yeni başbakanımızın da
akademisyen olmasının da etkisi olabilir tabi… Personele yapılan zam çok değil. Bunu da

birileri üstlenmeye çalışıyor. Kesinlikle bunda Eğitim Bir Sen’in çalışması var. Kimse
hırsızlık yapmasın. Akademisyenlerin zammını alan Eğitim Bir Sen’dir.
Bu arada akademik personelin de artık kendisi için çalışan sendikaya gelmesi lazım.
Erciyes’te yetkili değiliz. Erciyes’te şube olmak istiyoruz. Erciyes’te 400 sayısının yakalarsak
orada üniversite şubemizi açacağız. Üniversitenin çok fazla sorunlarını bilmiyoruz üniversite
şubesini açarsak eğer oraya devredeceğiz artık. Onlar da orada daha aktif halde çalışacaklar.
Siz zammı alın biz üye olacağız diyenlere çağrım biz zammı aldık artık onlarda gereğini
yapsın.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9592.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Büyükşehir’den Arsa İhalesi
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehrin değişik yerlerinde bulunan toplam 31 parsel
arsa, açık teklif usulü ihale ile satışa sunuldu. İhalede 14 parsel arsa satılarak 15 milyon 285
bin TL gelir elde edildi.Büyükşehir Belediyesi Encümeni...
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Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehrin değişik yerlerinde bulunan toplam 31 parsel
arsa, açık teklif usulü ihale ile satışa sunuldu. İhalede 14 parsel arsa satılarak 15 milyon 285
bin TL gelir elde edildi.
Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda Anbar, Tontar, Gesi, Keykubat, Yeşilyurt,
Konaklar, Pervane, Karpuzatan, Beyazşehir ve İncesu mevkilerinde bulunan 31 adet konut ve
ticaret alanı arsasının satışı için ihale yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılan ihaleye Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Hüseyin Beyhan başkanlık etti. Büyük ilgi gösterilen ihalede satışa
sunulan 31 parselden 14’ü alıcı buldu. 240 bin TL ile 3 milyon 220 bin TL arasındaki
fiyatlarla satılan 14 ticaret ve konut arsasından toplam 15 milyon 285 bin TL gelir elde edildi.
İhalede yeterli teklif verilmeyen 17 parsel arsa ise pazarlığa bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9594.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Öldürülen genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı
Kayseri’de erkek arkadaşı tarafından başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki kızın hamile
olduğu ortaya çıktı.Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs
Parkı içinde kız arkadaşını vuran 24 yaşındaki...
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Kayseri’de erkek arkadaşı tarafından başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki kızın hamile
olduğu ortaya çıktı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Parkı içinde kız
arkadaşını vuran 24 yaşındaki katil zanlısı M.G., polise verdiği ifadede başka erkeklerle
konuştuğu için T.G. ile tartıştığını anlattı. Zanlı M.G., tartışma sırasında tabanca ile T.G.’yi
başından vurduğunu itiraf etti.
Zanlı M.G.’nin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, olayda ağır yaralanan 17
yaşındaki T.G., hayatını kaybetti. Yapılan otopside, T.G.’nin hamile olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9595.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Veteriner Hekimleri Odasından Mhp’ye Ziyaret
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete
Eke’yi makamında ziyaret etti.Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün, oda faaliyetleri
hakkında bilgi vererek, İl Başkanı Mete Eke’ye çalışmalarında...
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Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete
Eke’yi makamında ziyaret etti.
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün, oda faaliyetleri hakkında bilgi vererek, İl Başkanı
Mete Eke’ye çalışmalarında başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ise yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. İl başkanı Eke,

toplumun yararına fayda sağlayacak, bayrağını, ülkesini, milletini seven her sivil toplum
kuruluşları ile koordineli çalıştıklarını ve çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9596.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Başhekimi Tamer Şenel:
Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi Başhekimi D.T. Tamer Şenel, merkez olarak ayda 30 bin, yılda ise 360 bin hastaya
hizmet verdiklerini söyledi.22 Kasım Diş Hekimleri Haftası nedeniyle...
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Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi Başhekimi D.T. Tamer Şenel, merkez olarak ayda 30 bin, yılda ise 360 bin hastaya
hizmet verdiklerini söyledi.22 Kasım Diş Hekimleri Haftası nedeniyle açıklama yapan
Başhekim Şenel, "Ağız ve Diş Sağlığı ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biridir.
Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak amacımız hasta ve çalışan güvenliğini en
üst seviyeye çıkarmak ve merkezimizden hizmet alan hastalarımızın sağlıklı bir ortamda en
iyi şekilde diş tedavilerini yapmaktır" dedi.Başhekim Şenel, "Bize düşen görev Ağız ve Diş
Sağlığının artık sorun olmadığı bir toplum yaratmaktır. 22 Kasım diş hekimleri haftası olması
sebebiyle Merkezimizin önünde stand açarak halkımıza diş fırçası ve diş macunu ve
çocuklarımıza balon ve Ağız ve Diş Sağlığının önemini anlatan broşürler dağıtılarak
etkinlikler düzenlenmiştir" diye konuştu."Merkezimizde ortalama 58 - 64 diş hekimi ile aylık
ortalama 25 bin ile 30 bin yılda 300bin ile 360 bin hastaya hizmet vermektedir. 0-13 yaş
grubuna hizmet veren Pedodonti bölümünde ise bugüne kadar 28.000 çocuğun tedavileri
yapılmıştır" diyen Başhekim Şenel, şu şekilde konuştu:"Evde sağlık hizmetleri kapsamında
bugüne kadar 235 hastaya hizmet verilmiş olup, hastalarımıza gerekli tedavi uygulanmıştır.
İlköğretim Okullarına gidilerek koruyucu sağlık hizmetleri uygulanmaktadır. 2013 yılında 99
okulda toplam 35 bin öğrencimize, 2014 yılında 64 okulda 22 bin 989 öğrencimize florlama
yapılmıştır. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapmış olduğumuz protokolle genel
anestezi altında tedavi yapmaktayız.Hastalarımız 182 MHRS sistemi ile randevu alabilmekte
veya www.mhrs.gov.tr adresinden istedikleri hekimi seçerek sıra beklemeden poliklinik
hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.22 Kasım Diş Hekimliği haftası vesilesi ile halkımızın
ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hususunda büyük bir özveri ile çalışan tüm
diş hekimi meslektaşlarımızın 22 Kasım Diş Hekimleri Gününü kutlar, saygılar sunarım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9597.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kontrolsüz Kesimi Yapılan 6 Sığır Gövdesi İle
37 Koyun Gövdesi İmha Edildi
Kayseri’de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde,
kontrolsüz kesim yapan bir iş yerinde tespit edilen 6 sığır gövdesi ile 37 koyun gövdesi imha
edildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü...
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Kayseri’de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde,
kontrolsüz kesim yapan bir iş yerinde tespit edilen 6 sığır gövdesi ile 37 koyun gövdesi imha
edildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karpuzatan
mevkiinde bulunan bir işletmede veteriner hekim olmaksızın kesim yapıldığının belirlendiği
öğrenildi. Yapılan incelemelerde 6 sığır gövdesi ve 37 koyun gövdesinin tespit edildiği ve
bunların polis nezaretinde imha edildiği kaydedildi.
Veteriner hekim olmaksızın kesim yapan iş yerine 13 bin 400 TL para cezası kesilirken,
hayvanların sahiplerine de para cezası uygulandığı bildirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, hafta içinde yapılan kesimlerde
kesinlikle veteriner hekim görevlendirdiklerini, Pazar günü ise özel izin ile veteriner hekim
gönderilerek kesim yapıldığının altını çizerek, işlem yapılan iş yerinin Pazar günü veteriner
hekim olmadan kesim yaptığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9598.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Katil Zanlısının Paylaştığı Fotoğraf Dikkat
Çekti
Kayseri’de 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan T.G.’yi kafasına ateş ederek öldürmekten
gözaltına alınan M.G.’nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ’insanlık’ yazılı tabutu
taşıyan bebeklerin fotoğrafını paylaşması dikkat...
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Kayseri’de 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan T.G.’yi kafasına ateş ederek öldürmekten
gözaltına alınan M.G.’nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ’insanlık’ yazılı tabutu
taşıyan bebeklerin fotoğrafını paylaşması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki M.G., dün Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 19 Mayıs
Mahallesi 19 Mayıs Parkı’nda tartıştığı 17 yaşındaki T.G.’yi kafasına ateş ederek ağır
yaralamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan T.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybetmiş, yapılan incelemelerde 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
İntihar girişiminden vazgeçirilerek gözaltına alınan katil zanlısı T.G.’nin, sosyal paylaşım
sitesindeki hesabından bebeklerin ’insanlık’ yazılı tabutu taşıdığı fotoğrafı paylaşması dikkat
çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9599.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

4 Kişi Sobadan Sızan Karbonmonoksit
Gazından Zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi’nde meydana gelen olayda
E.Y. , F.Y. , E.Y. ve Y.Y.’nin yanan sobadan sızan karbonmonoksit...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.Y. ,
F.Y. , E.Y. ve Y.Y.’nin yanan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
Zehirlenen 4 kişinin ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı
bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9600.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Genç Kızın Katil Zanlısı Tutuklandı
Kayseri’de kafasına tek el ateş ederek öldürülen genç kızın katil zanlısı olarak gözaltına
alınan şahıs tutuklandı.Kayseri’de dün meydana gelen olayda hamile olduğu ortaya çıkan 17
yaşındaki T.G.’yi aralarında çıkan tartışmada...
20 Kasım 2014 Perşembe 18:49
Kayseri’de kafasına tek el ateş ederek öldürülen genç kızın katil zanlısı olarak gözaltına
alınan şahıs tutuklandı.
Kayseri’de dün meydana gelen olayda hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki T.G.’yi
aralarında çıkan tartışmada kafasına tek el ateş ederek öldüren M.G., Kayseri Emniyet
Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünün
ardından mahkemeye çıkarılan M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9601.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Büyükşehir’in Bütçesi 820 Milyon Tl
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı
bütçesi de karara bağlandı.Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantısı Meclis Başkanvekili
Mehmet Savruk başkanlığında Kadir Has Kongre Merkezi...

20 Kasım 2014 Perşembe 17:47

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı
bütçesi de karara bağlandı.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantısı Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk
başkanlığında Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda yapıldı. 30 gündem
maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2015
yılı bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu raporlar da görüşüldü.
Görüşmeler sonucu hazırlanan rapor kabul edildi ve Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 820
milyon TL olarak belirlendi.
Meclis toplantısında nazım imar plan tadilatlarına ilişkin gündem maddeleri de görüşülerek
karara bağlandı.
Bir sonraki meclis toplantısı 8 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9602.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Otopark Çalıştayı Başlıyor
Otopark işletmeciliği ve yatırımı yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarını tek çatı altında
toplamayı hedefleyen OİD (Otopark İşletmecileri Derneği) tarafından düzenlenen "Türkiye
Otopark Mevzuatı Çalıştayı" yarın (21 Kasım Cuma)...
20 Kasım 2014 Perşembe 17:23
Otopark işletmeciliği ve yatırımı yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarını tek çatı altında
toplamayı hedefleyen OİD (Otopark İşletmecileri Derneği) tarafından düzenlenen "Türkiye
Otopark Mevzuatı Çalıştayı" yarın (21 Kasım Cuma) başlayacak.
Ulaşım araçlarının park çözümlerine yönelik strateji geliştirmek ve bilgi paylaşımında
bulunmak amacıyla 21-22 Kasım tarihlerinde Kayseri Radisson Blu Hotel’de düzenlenecek
çalıştay ile otopark alanında geleceğe dönük hamlelerin geliştirilmesi hedefleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BELDE A.Ş, Bursa
Büyükşehir Belediyesi BURBAK ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İMAR A.Ş’nin yanısıra
PARKTURK, POLARIS PARK, T-PARK ve otopark alanında faaliyet gösteren diğer özel
sektör temsilcilerinin katılımı ile kurulan OİD’e üye çok sayıda katılımcının biraraya geleceği
çalıştay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş’nin evsahipliğinde düzenlenecek.
İki gün sürecek çalıştayda yarın saat 09.30’da açılış konuşmaları yapılacak ve ilk gün
programı icra edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9603.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kaski, Kan Bağışı Konusunda Duyarlı
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresince (KASKİ) her yıl düzenli olarak kan bağışına
katıldıklarını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Her kampanyada ihtiyacı olan
hastaların derdine kan vererek derman olabilmenin huzurunu yaşıyoruz”...
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Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresince (KASKİ) her yıl düzenli olarak kan bağışına
katıldıklarını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Her kampanyada ihtiyacı olan
hastaların derdine kan vererek derman olabilmenin huzurunu yaşıyoruz” dedi.
Kan alımlarının, KASKİ Genel Müdürlüğü’nde, Erciyes üniversitesi kan merkezinden gelen
10 kişilik sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Batukan, “Kan vermek kutsal bir
görevdir. Kan ihtiyacı hepimizin başına gelebilecek bir durumdur. Milyonlarca insanın hayatı,
özgürce ve hiçbir karşılık beklemeden kanlarını bağışlayan insanların sayesinde kurtuluyor.
Bu yüzden sağlıklı olan her bireyi bu kutsal göreve davet ediyorum” diye konuştu.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Batukan, “KASKİ Genel
Müdürlüğünce yıllardan beri ERÜ Kan Merkezinin, kan talebine katkıda bulunmaya
çalışıyoruz. Gönüllü olarak kan bağışına destek veren personelimi bu onurlu davranışından
dolayı tebrik ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9604.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Senegalli Esnaf Da Kayseri Pazarlığından Dert
Yandı
Kayseri’de kurulan Yörem Günleri fuarına katılan Senegalli esnaf da Kayseri pazarlığından
dert yandı.Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde kurulan Yörem Günleri fuarı, Türkiye’nin
diğer illerine has lezzetleri ve ürünleri Kayserililerin...

20 Kasım 2014 Perşembe 14:47

Kayseri’de kurulan Yörem Günleri fuarına katılan Senegalli esnaf da Kayseri pazarlığından
dert yandı.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde kurulan Yörem Günleri fuarı, Türkiye’nin diğer illerine
has lezzetleri ve ürünleri Kayserililerin ayağına kadar getirirken, fuarda yurt dışından gelerek
stant açan esnafların ürünleri de dikkat çekiyor. Senegal’den geldiğini söyleyen ve hediyelik
eşya satan Ebubekir Sedar, "Burada arkadaşlarımız ile yaptığımız el emeklerimizi satmaya
çalışıyoruz. Boynuzlar var, el yapımı süs balıkları ve filler var. Kayserililerin ilgisinden çok
memnunuz" diye konuştu.
Satıştan memnun olduğunu söyleyen Sedar, alışverişte pazarlığı ile ünlü olan Kayseri’de
pazarlıktan dert yandı. Sedar, "Gelen müşteriler fiyat soruyor. 15 olduğunu söylüyorum ama 5
TL veriyorlar. Kyaserililer çok pazarlık ediyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9605.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Çocuklarda Tedavi Edilmeyen Alerjiler Astım
Nedeni
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzman Doktoru Osman
Fidanoğlu, ailelerin, gribal enfeksiyon sanıp fark etmediği alerjik hastalıkların, ileriki yaşlarda
astıma neden olduğunu söyledi.Kayseri Özel Tekden Hastanesi...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzman Doktoru Osman
Fidanoğlu, ailelerin, gribal enfeksiyon sanıp fark etmediği alerjik hastalıkların, ileriki yaşlarda
astıma neden olduğunu söyledi.
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzman Doktoru Osman
Fidanoğlu, çocuk yaşlarda ortaya çıkan ve fark edilmediği için tedavi edilmeyen alerjilerin,
ilerleyen yıllarda akciğer dokusunda ciddi hasar bırakarak astıma dönüştüğünü ifade etti.
Alerjik hastalıkların gribal enfeksiyonlarla ortak belirtilere sahip olduğunu belirten Uzm. Dr.
Osman Fidanoğlu, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ALERJİ BELİRTİLERİ DAHA UZUN SÜRÜYOR
Alerjik hastalıklarda belirtilerin daha uzun süre görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Osman
Fidanoğlu, “Aileler bize geldiğinde çocuğumun burnu akıyor, öksürüyor gibi şikayetlerde
bulunuyor ama hastayı sorguladığımızda bunun üç beş günlük bir hikaye olmadığı, çok uzun
zaman önce tekrar görüldüğü ortaya çıkıyor. Sorguladığımız zaman da bunun enfeksiyondan
kaynaklı değil alerji kaynaklı bir problem olduğunu görüyoruz. Her iki hastalıkta da belirtiler
birbirine benziyor ama alerjide daha uzun sürüyor. Bu nedenle çocuktaki gribal enfeksiyon
sanılan belirtiler çok uzun devam ederse alerjiden şüphelenilmeli.” diye konuştu.
YANILGILAR TEDAVİYİ ENGELLİYOR
Bu tür yanılgıların tedaviye engel olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Osman Fidanoğlu,
“Böylece çocuklar gereksiz yere antibiyotik kullanımına maruz bırakılıyorlar ve antibiyotiğe
direnç geliştiriyorlar. En önemlisi de, alerji tedavi edilmediği için ileriki yaşlarda akciğerlerde
ciddi hasarlar görülüyor ve astım ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle aileler çocuklardaki bu
belirtilerde kendi başlarına önlem almamalı, doktor yardımına başvurmalıdır.” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9606.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Kadın Girişimciler Kurulundan
’mikrokredi Elele’ Etkinlik Duyurusu
Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ’Kayseri Kadın Girişimci Kurulu ile
Mikrokredi Elele’ etkinliğinin duyuru toplantısı yapıldı.Kayseri Ticaret Odası VİP salonunda
yapılan toplantıda konuşan Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu...

20 Kasım 2014 Perşembe 15:13

Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ’Kayseri Kadın Girişimci Kurulu ile
Mikrokredi Elele’ etkinliğinin duyuru toplantısı yapıldı.
Kayseri Ticaret Odası VİP salonunda yapılan toplantıda konuşan Kayseri Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu, "TİSVA tarafından ortaklaşa başlatılan Türkiye Grameen
Mikrofinans programı Türkiye’nin ilk, tek ve kar amacı gütmeyen iktisadi bir mikrofinans
kuruluşu olup Türkiye genelinde 68 ilde 107 şubesiyle halen 60 bin üzerinde üyeye hizmet
vermektedir. Kuruluş geleneksel bağış ve sadaka yerine Türkiye’de yoksulluğu azaltmak için
mikrokredi hizmeti sunmaktadır. Mikrokredi sisteminin amacı dar gelirli kadınların
sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına ve onların aile bütçelerine katkıda
bulunmalarına yardımcı olmaktır" diye konuştu.
Karaoğlu ayrıca, "Türkiye’de her 5 kadından biri yoksuluk sınırında olup kendi potansiyelini
gerçekleştirmeyi, ailesine ve toplumsal üretime katkıda bulunmayı bekliyor. Türkiye Grameen
mikrofinans programının yaygınlaştırılması amacıyla TİSVA ve Turkcell işbirliğinde hayata
geçen ekonomiye kadın gücü Türkiye’de ilk defa sosyal borçlanma modelinin hayata
geçirilerek kadınların gelir getirici işler yapması için küçük sermaye desteği sağlayan
mikrokredi sistemine yeni kaynak oluşturmasını hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9607.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Hisarcık Vadisi Nefes Alıp Verecek
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Bölgesinde yer alan ve Fatih
Parkı devamı olan Erciyes Dağına kadar uzanan Hisarcık vadisinde belediye olarak doğal
park ve kent ormanı çalışması gerçekleştireceklerini söyledi.Hisarcık...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Bölgesinde yer alan ve Fatih
Parkı devamı olan Erciyes Dağına kadar uzanan Hisarcık vadisinde belediye olarak doğal
park ve kent ormanı çalışması gerçekleştireceklerini söyledi.Hisarcık Vadisi Doğal Piknik ve
Yürüyüş Parkuru hakkında bilgi veren ve bu bölgenin bir mesire alanı olarak Kent Ormanına
dönüştürüleceğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ‘Melikgazi Şehrinin Nefes
Almalı, Bu Şehre Nefes Vermeli’ sloganıyla hizmet ettiklerini bu neden doğal güzellikleri ve
tabiat harikası içeren bu tür bölgeleri şehre kazandıracaklarını kaydetti.Melikgazi şehrinin
Erciyes dağı eteklerinde kurulu olmasının birçok avantajı olduğunu doğal alanları, yeşil bitki
örtüsü ile çevrili olmasının şehre ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, “Hisarcık Bölgesinde yer alan ve Fatih Parkı sonrası Erciyes Dağına kadar
uzanan Hisarcık Vadisi doğal sit alanıdır. Ağaçları, dere yatağı, kayaları, arazi yapısı ile adeta
görsel bir doğa harikasıdır. Ancak bu vadi doğal hali ile şehir insanlarına hizmet
verememektedir. Belediye olarak öncelikle ulaşım yolunu açacağız. Sonra buralarda doğal
alanı kullanarak oturma alanları, piknik masaları, yürüyüş parkuru, tahta köprüler ve şelaleler
ile su değirmenleri inşa edeceğiz. Doğal parka yeni aktiviteler kazandırarak bu alanı
şehrimizin güzide alanlarından biri haline getireceğiz ”dedi.Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediyesi olarak şu anda Hisarcık Vadisi ile ilgili proje çalışması yapıldığını ve
Hisarcık Bölgesinin tarihsel, çevresel ve doğal alanı bütünleşen bir proje sonrası çalışmalara
başlanılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9608.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayserispor 6 Aralık’ta Genel Kurula Gidiyor
Kayserispor Yönetimi, 6 Aralık tarihinde genel kurula gitme kararı aldı.15 Kasım’da yapılan
genel kurulda Yücel Şahin’in yönetim kurulu başkanlığına geldiği seçim sonrasında,
Kayserispor yönetimi kulübün internet sitesinden yaptığı...
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Kayserispor Yönetimi, 6 Aralık tarihinde genel kurula gitme kararı aldı.
15 Kasım’da yapılan genel kurulda Yücel Şahin’in yönetim kurulu başkanlığına geldiği seçim
sonrasında, Kayserispor yönetimi kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada yeniden
genel kurul yapma kararı almıştı.
Kayserispor yönetiminin 6 Aralık 2014 tarihinde kongreye gideceği kongrenin Gültepe
Mahallesi’nde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tiyatro salonunda
gerçekleştirileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9609.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Başkan Özhaseki, Kayserispor Kulübü’nü
Ziyaret Etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübü Başkanı Recep
Mamur’u ziyaret etti.Başkan Özhaseki ziyarette "Bu gün özellikle Kayserisporumuzun hem
idareci arkadaşlarımızla istişare hemde futbolcularla görüşme...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübü Başkanı Recep
Mamur’u ziyaret etti.Başkan Özhaseki ziyarette "Bu gün özellikle Kayserisporumuzun hem
idareci arkadaşlarımızla istişare hemde futbolcularla görüşme babında ziyarete geldik. Sağ
olsun Recep Başkanımız ile de burada görüşerek Kayserispor’un geleceği ile ilgili istişare
etmek istiyoruz" dedi.Başkan Özhaseki, "Kayserispor bu şehrin komple herkesin sahip çıktığı
bir takım. Yıllardır gerek Süper Lig’de gerekse ikinci liğde bizi başarı ile temsil etmiş bir
ekip. Hepimizin bu takım ile ilgili hatıraları var. Beklentileri var. Ümitleri var. Bu anlamda
doğrusu son dönemde bu kongrelerin yapılmasıyla birlikte ortaya çıkan manzara da sanki
biraz boşluk varmış gibi veya sahipsizlik oluşuyormuş gibi bir his varmış gibi bir hissin
olması bizi üzer. Bu anlamda gelecekle ilgili planların yapılabilmesi ve bu konuda bir takım
istişarelerde bulunmak amacıyla başkanımız ile oturacağız görüşeceğiz. Sonra arkadaki
tesileri gezeceğiz. Çok güzel bir tesisleşme başladı. Türkiye’nin en güzel tesisleri yapılıyor.
Hepimiz günü birlik başarılarla veya sporlarla durumu idare ettiğimiz için buradaki tesisleri
kimse görmüyor ve gözardı ediyor. Halbuki bu maçlardaki sonuçlar, skorların bir çok geçici,
kalıcı olan ise arkadaki eserlerdir" diye konuşarak şunları söyledi:
"Buraları gezip, eksik ve ihtiyaçlarına bakacağız, bu amaçla buradayız. İnşallah bu
görüşmeler hayırlı olur.kayseri’de 3-4 sene öncesine kadar hiç milli maç yapılamamış, 6 bin
yıllık şehirde bir kere bile milli maç yapılmamış ama 3-5 senedir değişik vesilelerle gerek
futbolda, gerek basketbolda gerek voleybolda veya başka türlü turnuvalarda milli maçlar
uluslararası turnuvalar yapılıyor. Bunun tek sebebi var bu şehrin büyümesi, gelişmesi ve spora
altyapısının uygun olması. Eğer sizin buna uygun bir altyapınız olmazsa yabancılar

gelidğinde, havaalanından inip şehre girdiklerinde bu köye nereden geldik diye bakacaklarsa
hiçkimse buraya milli maçı vermez. Bir taraftan şehrimizin buna hazır olması lazım.
Otellerinizin ve altyapınızın buna hazır olması lazım. İkisi birden olursa ancak federasyonlar
Kayseri’ye maç verirler yoksa vermezler. Allah’a şükür şehir bu konuda hazır. Şehir bizim
övünebileceğimiz bir şehir ve Türkiye’de parmakla gösterilebilecek bir şehir.
Stadımız ile de övünüyoruz. Bu Kayserispor’da da şahane bir ortam var. Yeni yapılan tesis
her türlü milli takımımızı misafir edebilecek 5 yıldızlı otel kapasitesinde. Böyle olunca
Kayseri akla gelen ilk şehir oluyor. Eğer milli takımımızın yapacağı diğer maçların
Kayseri’ye verileceğinin konuşulduğu şu ortamda Kayseri’ye verilirse biz seve seve ev
sahipliği yaparız. Yüzümüzü de ağartırız Türk Milleti olarak. Son yıllarda futbola olan ilginin
azaldığını biliyoruz. Bunu inkar edemeyiz. Bunun passolig’e bağlanmasını çok doğru
bulmuyorum. Ama bir soğumanın olduğu kesin. Belkide zamanındaki o yapılan soruşturmalar
neticesindeki ortaya çıkan işler konuşmalar insanları biraz soğuttu. Bunu hiçkimsenin inkar
etmeden açıklıkla tartışması lazım ve gerçeği kabullenmesi lazım ve geleceğe ait plan yapalım
ve konuşalım.
Ancak aynı dönemde Avrupa’ya bakıyorsunuz bütün statlar dolu. Hem de küçük küçük şehir
statları. Orada aileler haftalık şenlik haline getirmişler. Eğer Türkiye’de Galatasaray,
Fenerbahçe gibi yüz yıllık kulüpler statlarını dolduramıyorsa, bunun sebebini düşünmemiz
lazım. Kimseyi suçlamak amacıyla söylemiyorum. Öyle bir niyetim de yok zaten. Objektif
olarak bütün bu sorunları ortaya yatırıp çözümü de beraber düşünmek gerekir,. Kayserimizde
böyle bir soğukluğun olduğu kesin. Bunu takımın ikinci ligde olmasına bağlamamak lazım.
Erciyessporumuz var Süper Lig’de fakat görüldüğü gibi seyirci desteğini doğru dürüst
sağlamıyor. Bu konuda Kayserililerin maçlara gelmesi lazım. Futbolla uğraşan insanlar
kendilerini yanlız hissetmesinler"
Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur ise, "28 yıldır ben bu kapıdan içeri giriyorum.
İçinde de olsam dışında da olsam, gönlüm Kayserispor ile beraber. Gönül bağım olan insanlar
var. Onlarla birlikte olmayı çok arzu ederim. Hayırlısı olsun. Kayserispor’un menfaatleri neyi
gerektiriyorsa onu yaparım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9610.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Memorial Hastanesi’nden Aile Hekimlerine
‘kardiyoloji Söyleşisi’
Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji bölümü doktoru Prof. Dr. Namık Kemal Eryol
tarafından aile hekimlerine ‘Kardiyoloji söyleşisi’ düzenlendi.Memorial Kayseri Hastanesi
Kardiyoloji bölümü doktoru Prof. Dr. Namık Kemal Eryol tarafından...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji bölümü doktoru Prof. Dr. Namık Kemal Eryol
tarafından aile hekimlerine ‘Kardiyoloji söyleşisi’ düzenlendi.
Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji bölümü doktoru Prof. Dr. Namık Kemal Eryol
tarafından Kayseri’de görev yapan aile hekimlerine düzenlenen söyleşi ile kalp cerrahisi
hakkında bilgiler verildi. Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji bölümü doktoru Prof. Dr.
Namık Kemal Eryol tarafından sunum eşliğinde bilgilendirilen aile hekimleri, olası bir kalp
sorunları hakkında güncel bilgi sahibi oldu.
Söyleşi hakkında bilgiler veren Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji bölümü doktoru
Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, “Kayseri’de görev yapan aile hekimlerine kardiyoloji
konusunda belirli konuları anlatacağız. Kalp krizi, hipertansiyon ve ritim bozukluğu gibi
konularda yeni ve güncel bilgileri paylaşmak adına bir toplantı düzenledik. Ümit ediyorum ki
arkadaşlarımız memnun kalırlar. Faydalı olabileceğimi ümit ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9611.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Konaç'tan, Metin Feyzioğlu'na ziyaret
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ve Divan heyeti, TOBB Başkanı Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu’nu ziyaret etti.T
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Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ve Divan heyeti, TOBB Başkanı Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu’nu ziyaret etti.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun makamında gerçekleştirilen ziyarette, Kayseri Barosu
Başkanı Fevzi Konaç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kayseri’de yapılacak olan yeni
sosyal tesis hakkında da TBB Başkanı Feyzioğlu’na bilgiler veren Kayseri Barosu Başkanı
Fevzi Konaç, TBB’dan sosyal tesis için yardım talebinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9612.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Ağız Kokusunu Gidermek İçin Dişlerinizi
Düzenli Olarak Fırçalayın
Özel Dünyam Hastanesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Dt. Zahide Genç,
ağız kokusu şikayeti yaşayan vatandaşların dişlerini düzenli olarak fırçalaması gerektiğini
söyledi. Genç ayrıca, dişlere gereken özenin gösterilmediği...
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Özel Dünyam Hastanesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Dt. Zahide Genç,
ağız kokusu şikayeti yaşayan vatandaşların dişlerini düzenli olarak fırçalaması gerektiğini
söyledi. Genç ayrıca, dişlere gereken özenin gösterilmediği takdirde ileride diş kaybına yol
açabileceğini belirtti.
Özel Dünyam Hastanesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Dt. Zahide Genç,
ağız kokusu ile ilgili olarak, “Ağız kokularının temel nedeni gıda artıklarının diş etine
yapışmasına bağlı olarak o bölgede temizlenmemesi sonucunda zamanla bozuşmaya ve
ağızda değişik kokulara neden olmaktadır. Genelde buna bakterilerde eşlik ettiği zaman diş
etinde iltihaplanmalar, kanamalar, şişmeler ve ağız kokusunu beraberinde getirmektedir. Bir
süre sonra tabi bunlar diş eti zamanla kemik dokuya kayarak kemik iltihabına ve diş kaybına
kadar gidebilmektedir. Ağız kokusunu önlemek için dişleri çok düzenli fırçalamak gerekir"
diye konuştu.
Genç ayrıca, "Her yemekten sonra düzenli olarak dişleri fırçalama veya sabah ve gece
yatmadan önce dişlerin temizlenmesi gerekir. Eğer bu ağız kokusunun başka hastalık ve
etkenleri yoksa gıda birikimi dışında herhangi bir hastalığa bağlı ağız kokularıyla da
karşılaşabiliyoruz. Genelde diyabet hastalarında ağız kokusu oluyor yada herhangi bir kanser
tedavisi sonucu çeşitli ağız kokuları karşımıza çıkabilmektedir. Genellikle dişlere bağlı olan
kokular diş iltihabına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni de gıda artıklarından
oluşmaktadır. Düzenli temizlik ile bunun önüne geçilebilir. Fırçalama seanslarına çok dikkat
edilmeli. Mutlaka rutin 3 ayda bir diş hekimi kontrolleri de önerilmektedir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9613.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kocasinan İMKB İmam Hatip'ten üst üste
önemli dereceler...
Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi geçtiğimiz günlerde düzenlenen Atletizm
müsabakalarında önemli dereceler elde etti.Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi
sporcuları geçtiğimiz haftalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle...
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Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi geçtiğimiz günlerde düzenlenen Atletizm
müsabakalarında önemli dereceler elde etti.
Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcuları geçtiğimiz haftalarda 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen kros yarışlarında da, Genç erkekler
kategorisinde Kayseri birinciliğini elde ederken, Yıldız kızlarda 2.lik, Yıldız erkeklerde 3.lük,
Küçük erkekler de ise 3.lük dereceleri elde ederek tüm kategorilerde derece elde etme başarısı
gösterdiler.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciliğinin Atatürk’ün ebediyete
intikalinin 76. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Kros Yarışmalarında İKMB İmam Hatip
Lisesi Yıldız Erkeklerde takım halinde 2., Yıldız kızlarda takım halinde 3., Küçük erkeklerde
takım halinde 3.’lük elde etti.
Okul Müdürü Mehmet Ayman, öğrencilerin elde ettiği başarılarından dolayı büyük mutluluk
duyduklarını ve okullarını en iyi şekilde temsil eden öğrencilerine canı gönülden teşekkür
ettiklerini belirterek takımlarının başarısında emeği geçen Beden Eğitimi öğretmenleri Fatih
Okur ve Hatice Ülker’i de tebrik ederek, kendilerine başarılarından dolayı teşekkür etti.
Öğrenciler, Okul bahçesinde düzenlenen törenle elde ettikleri başarıyı arkadaşları ile
paylaşma imkanı buldu.
Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Kros takımları şu öğrencilerden oluşuyor:
Yıldız Erkekler A Takımı: M. Emin Karabulut, Cihan Kahraman, Oğuzhan Kalem, Burak
Saylak.
Yıldız Erkekler B Takımı: Fikret Kayhan, Mehmet Güner, İbrahim Dayıoğlu, Mevlüt Çelik.
Yıldız Kızlar A Takımı: Cansel Patıhan, Gülhanım Cihan, Zehra Sarıkaya, Tuğçe Demir.
Yıldız Kızlar B Takımı: Emine Yiğit, Kübra Guvci, Fadime Kocakaya, Fatmanur Koçyiğit.
Küçük Erkekler: Hacı Mehmet Su, Mustafa Boylu, Halil Yılmaz, Enes Sarım.
Ferdi Sporcular: Samed Karaaslan, Leyla Karakaya.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9614.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kaski Genel Kurulu Yeniden Toplandı
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, I. Birleşimde (10 Kasım
2014) Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konuları görüşüp karara bağlamak üzere
yeniden toplandı.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen...
21 Kasım 2014 Cuma 08:52
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, I. Birleşimde (10 Kasım
2014) Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konuları görüşüp karara bağlamak üzere
yeniden toplandı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen II. Birleşimde, Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen konular görüşüldü.
Yedi konunun görüşülerek karara bağlandığını açıklayan KASKİ Genel Müdürü Ender
Batukan; gündem maddeleri ve alınan kararlar hakkında şu bilgileri verdi:
- “2014-2015-2016 yılları stratejik plan revizesi konusu üzerindeki Plan ve Bütçe
Komisyonun hazırladığı rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 2014 yılı ek ödenek talebi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı rapor oybirliği
ile kabul edildi.
- 2015 Yılı Yatırım Programı üzerinde hakkında Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı rapor
oybirliği ile kabul edildi.
- 2015-2016-2017 Yılları Performans Programı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunun
hazırladığı rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 2015 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı rapor
oybirliği ile kabul edildi.
- 2015-2016-2017 Yılları Gelir - Gider Bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonun
hazırladığı rapor oybirliği ile kabul edildi.
- KASKİ asil denetçiliğine Av.Ramazan Bedir, Ragıp Dost; yedek denetçiliği ise Av.Hüdai
Barut, Av. Ahmet Büber’in getirilmesine oybirliği ile karar verildi. ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9615.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kaza yapan araba hurdaya döndü
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil hurdaya döndü.Edinilen bilgiye göre
Cengiz Topel caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
meydana gelen kazada 38 UV 815 plakalı otomobil hurdaya döndü. Otomobil...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil hurdaya döndü.
Edinilen bilgiye göre Cengiz Topel caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 38 UV 815 plakalı otomobil hurdaya döndü.
Otomobil içerisinde olduğu öğrenilen 4 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine
gelen itfaiye ekipleri otomobilde kurtarma çalışması yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin
ardından otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9616.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Belediyeden Yağmur Altında Çalışan İşçilere
Çadırlı Koruma
Türkiye’de son günlerde artan iş kazaları dikkat çekerken, Kayseri Kocasinan Belediyesi
yağmur altında çalışan işçiler için tekerlekli çadır formülünü buldu.Kayseri’nin Kocasinan
Belediyesi önünde sürdürülen kaldırım çalışmasında,...
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Türkiye’de son günlerde artan iş kazaları dikkat çekerken, Kayseri Kocasinan Belediyesi
yağmur altında çalışan işçiler için tekerlekli çadır formülünü buldu.
Kayseri’nin Kocasinan Belediyesi önünde sürdürülen kaldırım çalışmasında, bugün başlayan
yağmurdan işçilerin etkilenmemesi için pratik bir çözüm bulundu.
Tekerlekli ve katlanabilir çadır sayesinde yağmurdan etkilenmeden çalışmalarını
sürdürdüklerini söyleyen Seyfi Ali Yıldız, "İşimizi yağışlardan etkilenmeden sürdürüyoruz.
Bunun için Kocasinan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "Kocasinan’ın
tarzı, iş bitiriciliği başkanından daire müdürüne, daire müdüründen müteahhidine kadar
yansıdı. Yağmur altında böyle bir formül bulunmuş. Bu çalışmaların da kısa zamanda
bitirilmesi gerekiyordu. Bu çadır raylı sistem ile çalışıyor. Rahatlıkla hareket ettirilebiliyor.
Bu sayede hem iş devam ediyor hem de çalışanlar yağmurdan etkilenmiyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9617.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Erciyes’te Kar Yağışı Etkili Oldu
Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok araç
yolda kaldı.Erciyes Kayak Merkezi’nde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili
oldu. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme...
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Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok araç
yolda kaldı.
Erciyes Kayak Merkezi’nde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken,
kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.
Erciyes Kayak Merkezi’nde yağan karı fırsat bilenler ise kar topu oynamayı ihmal etmedi.
Yetkililerden alınan bilgilere göre Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 30
santimetreye kadar çıktığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9618.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Pınarbaşı’da Kkydp Bilgilendirme Toplantısı
Yapıldı
Pınarbaşı ilçesinde Kayseri İl Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı (KKYDP) ’Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ’ kapsamında Pınarbaşı İlçesinde Bilgilendirme...
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Pınarbaşı ilçesinde Kayseri İl Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı (KKYDP) ’Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ’ kapsamında Pınarbaşı İlçesinde Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya İlçe Tarım Gıda
Müdürü Mehmet Demirbaş, Ziraat odası başkanı İbrahim Ülker, Ziraat Bankası Pınarbaşı

Şubesinden yetkililer ile işletme kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal kooperatifler,
birlikler ve şirketler olmak üzere toplam 90 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İlçe Tarım Müdürü Mehmet Demirbaş Çiftçilere yaptığı konuşmada
“Bakanlığımız tarafından Çiftçilerimize yönelik olarak yapılan (KKYDP) çerçevesinde
yapılan bu desteklemelerden Pınarbaşı’lı Çiftçilerimiz yeterli oranda yararlanabilir” Dedi.
Konuşmasının devamında Müdür Demirbaş, çiftçilere yönelik bu tür bilgilendirme
toplantılarını devam edeceğini söyledi.
Kayseri İl Müdürlüğü personellerinden Hakan Kılıç’ın konu ile ilgili çiftçilere, birlik ve
şirketlere konu hakkında bilgi verdi. Toplantının sonunda soru cevap kısmana geçilerek
toplantı son erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9619.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden Tazminat
Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki arasındaki davada ile ilgili olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
açıklama yapıldı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki arasındaki davada ile ilgili olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
açıklama yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bir kaç yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ilgili iftiralarda bulunmuştu. Bu iftiralara
bazı CHP milletvekilleri ile CHP’ye yakın medya gurupları da büyük vaveylalar kopararak
katılmış ve bir yıpratma kampanyası yürütmüşlerdi. Kopartılan bu gürültü neticesinde daha
önce neticeye kavuşmuş olan iddialar tarihte az rastlanır bir şekilde yeniden savcılık
tarafından incelenmiş ve bir kez daha kesin olacak şekilde neticeye varılmıştır. Bu neticeye
göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi Kayseri’de herhangi bir
yolsuzluğun olmadığı ikinci kez olmak üzere savcılık tarafından tescillenmiştir. Kılıçdaroğlu
ve diğer yandaşlarının müfteri olduğu, iddialarının asılsız olduğu açık ve net bir şekilde ortaya
çıkmıştır. Kesinleşen ceza hukuku sürecinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı, meclis
üyeleri ve belediye çalışanları tarafından, siyasi ahlakla bağdaşmayan bu iftira kampanyasına
katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğerleri hakkında yaklaşık 60 adet
tazminat davası açılmıştır.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından Kemal Kılıçdaroğlu, Şevki
Kulkuloğlu ve Sözcü Gazetesi hakkında açılan tazminat davalarından birer tanesinde
tazminata hükmedilmiş ve Yargıtay dahil olmak üzere bütün yasal süreçler tamamlanmıştır.
Yani toplamda 3 adet tazminat davası kesin bir surette neticelenmiş ve adı geçen şahıslar
tazminata mahkum olmuşlar ve toplam 35 bin TL tazminat paralarını geri dönüşü olmayacak
şekilde ödemişlerdir. Diğer tazminat davalarında ise yargılama süreçleri devam etmektedir.

Kesinleşen bu üç dava; atılan iddiaların gerçek dışı, yalan ve iftira olduğunun mahkemelerce
de tesbitidir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9620.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Vali Düzgün’den “gıda Denetimi” Açıklaması
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, insan sağlığını yakından ilgilendiren gıdaların üretimi ve
satışıyla ilgili yılın ilk 10 ayında 10 bin 205 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, kurallara
uymayan 179 işletmeye 1 milyon 254 bin Türk Lirası...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, insan sağlığını yakından ilgilendiren gıdaların üretimi ve
satışıyla ilgili yılın ilk 10 ayında 10 bin 205 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, kurallara
uymayan 179 işletmeye 1 milyon 254 bin Türk Lirası para cezası uygulandığını açıkladı.
Vali Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu, bu
durumu istismar edenlere karşı taviz verilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.
Huzurlu ve sağlıklı bir toplum için kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görevi
eksiksiz yerine getirmesinin önemine işaret eden Vali Düzgün, başta İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili kurumların insan sağlığının ilgilendiren
konularda canla başla çalıştığını ifade etti.Uzman ekiplerce teknolojik cihazlar da kullanılarak
sürdürülen denetimler kapsamında yılın ilk 10 ayında 10 bin 205 denetim gerçekleştirildiğini
kaydeden Vali Düzgün, önceki yıllara oranla önemli bir artışın yaşandığı denetimler sonucu
179 işletmenin insan sağlığını olumsuz etkileyecek şartlarda üretim ya da satış yaptığının
tespit edildiğini vurguladı.“Eksiği görülen işletmelere 1 milyon 254 bin Türk Lirası ceza
yazıldı” diyen Vali Düzgün, gıda denetimlerinin mesai kavramı olmaksızın devam edeceğine
dikkati çekerek, haksız kazanç peşinde koşanları insan sağlığına ve kanunlara saygılı olmaları
konusunda uyardı.
- “ALO 174 GIDA HATTI”
Vali Düzgün, gıda konusunda vatandaşların duyarlılığının da artmasının memnuniyetini
yaşadıklarını belirtti.Vatandaşların gıda konusunda her türlü şikâyetlerini iletebildiği “Alo
174 Gıda Hattı”na yılın ilk 10 ayında 996 şikâyet geldiğini dile getiren Vali Düzgün, “Bu
şikâyetlerden 895’i sonuçlandırılmıştır. Şikâyetler sonucunda, 106 işletmeye idari para cezası
kesilmiş, 2 işletme hakkında ise faaliyetten men cezası uygulanmıştır. 1 işletme hakkında ise
faaliyetlerinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”
Vali Düzgün, vatandaşlardan hijyen ve sağlık açısından eksiklikleri olduğunu düşündüğü ve
gözlemlediği işletmeleri “174 Alo Gıda Hattı”nı bildirmelerini isteyerek, bunun aynı zamanda
bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9621.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

24. Çınar Kayseri’de
Türkiye’nin köklü firmalarından Çınar Gümrük Müşavirliği Kayseri’de şube açtı.
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180 çalışanı ve 1250 m2 kapalı alanı ile Çınar Gümrük Müşavirliği Türkiye genelinde AHL,
Halkalı, Ambarlı, Çerkezköy, Çatalca, Tekirdağ, Edirne, Erenköy, Derince, Dilovası, İzmit,
Adapazarı, Bolu, Ankara, Gemlik, Bursa, İzmir, Mersin, İskenderun, Habur, Antep, Samsun,
Konya şubelerinden sonra 24. Şubesini Kayseri’de açtı.
Kayseri şubesi adına yapılan açıklamada “ Çınar Gümrük Müşavirliği kuruluşundan bu güne
kadar kurumsallaşma, vizyon, misyon, hedef, ilke, disiplin, ahlak, istikrar, takım ruhu,
mevzuata hakimiyet, ilişkilerde şeffaflık ilkeleri ile yürüyüşüne devam ediyor. Şimdi
Kayseri’deyiz. Gümrük binasının yanındaki lojistik firmalarına ayrılan mütevazı bir yerde bir
çalışanımız, bir arabamız, bir evimizle Kayseri Sanayi ve İş Adamlarına Gümrük Müşavirliği,
Sigorta Acenteciliği, Deniz Taşımacılığı, Hava Taşımacılığı, Dâhilde işleme İzin Belge
çıkarımı ve takibi, Teminat çözümü, Antrepo işlemleri, Dahili Nakliye, 20 yıldan bu yana süre
gelen ücretsiz dış ticaret eğitimlerimiz ile hizmet vermek için Kayserililere misafir olarak
geldik. “Misafir Baş Tacımızdır” diyen siz Kayserililere hizmet vermek bizim için gurur
vesilesi olacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9622.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

“hastanelerde Antibiyotik Direnci Ve Yönetimi”
Kursu
Türk Hastane İnfeksiyoları ve Kontrolü Derneği ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastaneleri’nin işbirliğiyle “Hastanelerde Antibiyotik Direnci ve Yönetimi” konulu kurs
düzenlendi.Bir otelde düzenlenen kursa, Erciyes Üniversitesi...
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Türk Hastane İnfeksiyoları ve Kontrolü Derneği ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hastaneleri’nin işbirliğiyle “Hastanelerde Antibiyotik Direnci ve Yönetimi” konulu kurs
düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen kursa, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Doğanay, Türk Hastane
İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Akalın ve davetliler katıldı. Kurs
hakkında bilgiler veren Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Başkanı Prof. Dr.
Erdal Akalın, "Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği bölgesel toplantılar ile infeksiyon
kontrolü, hastane infeksiyonlarını önlemeyi ve bunun yanında da vücut infeksiyonlarını
azaltmayı amaçlayan toplantılar yapamaya başladı. Bu yaptığımız 2’inci toplantıdır" dedi.
Akalın ayrıca, "Amacımız bu toplantıları bütün ülke bazında yapmak ve infeksiyon kontrol
önlemleri ile hastane infeksiyonlarının görülme sıklığını azaltmaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9623.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Otopark İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet
Çevik:
Otopark İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Çevik, “Amacımız, Türkiye genelinde 200
bin otopark açarak 100 bin kişiye istihdam sağlamaktır” dedi.Otopark İşletmecileri Derneği
Başkanı Mehmet Çevik, Kayseri’de düzenlenen ‘Otopark...
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Otopark İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Çevik, “Amacımız, Türkiye genelinde 200
bin otopark açarak 100 bin kişiye istihdam sağlamaktır” dedi.
Otopark İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Çevik, Kayseri’de düzenlenen ‘Otopark
Mevzuatı Çalıştayı’nın ilk oturumunun ardından çalıştayın amaçlarından bahsetti. Çevik,
“Türkiye’de Otopark İşletmecileri Derneği’nin kuruluş amacını birkaç madde altında
toplayabiliriz. Birincisi megapollerimizde şu ana kadar çok büyük otopark sıkıntısı var. Şehir
içi trafiği de düzenli akmıyor. Bunun asıl sebebinin otopark eksikliğinden olduğunu hepimiz
biliyoruz. Bunun düzenlenmesi ile ilgili yeni otoparklar açarak çözüm üretileceği apaçık
meydandadır” dedi.
Çevik ayrıca, Türkiye genelinde 200 bin otopark açmayı ve 100 bin kişiye istihdam sağlamayı
amaçladıklarını belirterek, “Dolayısıyla bu çalışmamızla ilgili ileride ülkemizin illerinin
tamamında olan yaklaşık 200 bin otopark faaliyete geçirmek ve bunları projelendirip faaliyete
geçirmektir. Arkasından da yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlamak gibi bir hedefimiz var.
Bununla ilgili gerek bakanlıklarımızla gerek belediyemizle ve otopark girişimci
vatandaşlarımızla devamlı irtibat halindeyiz. İnşallah ülkemizde bunu başaracağız. Bir kısım

belediyeler ile ilgili yasaların çıkması noktasında biz de elimizden gelen desteği sağlamak
istiyoruz. Otopark demek, trafik demektir, trafiğin akışı demektir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9624.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayserisporlu Yöneticiler, Futbolcular Ve
Gazeteciler Yemekte Buluştu
Kayserisporlu yöneticiler, futbolcular ve gazeteciler verilen yemekte biraraya
geldi.Kayserispor takımı, Albimo Alanyaspor maçı öncesi, Recep Mamur’un çiftlik evinde
akşam yemeğinde buluştu. Yemekte Kayserisporlu futbolcuların morallerinin yüksek...
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Kayserisporlu yöneticiler, futbolcular ve gazeteciler verilen yemekte biraraya geldi.
Kayserispor takımı, Albimo Alanyaspor maçı öncesi, Recep Mamur’un çiftlik evinde akşam
yemeğinde buluştu. Yemekte Kayserisporlu futbolcuların morallerinin yüksek olduğu
gözlenirken, futbolcular gecede moral depoladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9625.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Afetlerden Zarar Gören 290 Çiftçiye 3 Milyon
712 Bin Tl Tazminat Ödendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, don afetinden zarar
gören 290 çiftçiye 3 milyon 712 bin 676 TL tazminat ödemesi yapıldığı bildirildi.Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan...
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, don afetinden zarar
gören 290 çiftçiye 3 milyon 712 bin 676 TL tazminat ödemesi yapıldığı bildirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan tazminat ödemesi ile ilgili olarak şu
bilgiler verildi:
" İlimizde 28-30 Mart 2014 tarihleri arasında bazı meyve (elma, armut, ceviz, kiraz, şeftali ve
vişne) ağaçları çiçeklenme öncesi tomurcuk döneminde don nedeniyle %40-100 oranında
zarar görmüştür. Bu nedenle don zararı ile ilgili 2090 Sayılı Kanun Kapsamında çalışmalara

başlanmıştır. Don afetinden zarar gören çiftçilerin zarar ve ziyanlarının mahiyetini ve hasar
oranları belirlemek üzere İlçelerimizde İlçe Hasar Tespit Komisyonları kurularak hasarla ilgili
çalışmalar yapılmıştır.
Özellikle Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerimizde elma bahçelerinde ortalama %90 oranında hasar
meydana gelmiştir. Çiftçilerimizden Yeşilhisar ilçesinde genel zarar oranı %40 ve üzeri olan
255 çiftçinin 5700 dekar ve Yahyalı ilçesinde 35 çiftçinin 344 dekar olmak üzere toplam 290
çitçinin 6044 dekar elma bahçesinde zarar meydana gelmiştir.
Hasar tespitleri neticesinde İlçe Hasar Tespit Komisyonları tarafından yapılan çalışmalar İl
Hasar Tespit Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmış ve ödeme cetvelleri tanzim
edilmiştir.
Yapılan tespitler sonucunda oluşan zararı kendi imkânları ve diğer tarım dışı gelirleri ile
karşılayamayacak durumda olanlardan genel zarar oranı %40 ve üzeri olan Yeşilhisar
ilçesinden 255 çiftçiye 3.520.954,34 TL ve Yahyalı ilçesinden 35 çiftçiye 191.722,16 TL
olmak üzere toplam 290 çiftçimize 3.712.676,50 TL tazminat ödemesi yapılmıştır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9626.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Yahyalı Kültür Merkezine İlk Harç Kondu
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı’ya yaptırılacak olan ‘Hacı Hasan Efendi Kültür
Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin yanısıra ilçe belediye başkanlarının katılımıyla...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı’ya yaptırılacak olan ‘Hacı Hasan Efendi Kültür
Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanısıra ilçe belediye başkanlarının
katılımıyla yoğun yağış altında gerçekleştirilen temel atma törenine vatandaşların ilgisi
büyüktü.
Törende ilk konuşmayı yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçelerine böylesine
önemli ve anlamlı bir merkezi kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’ye teşekkür etti.
Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yoğun yağışa
dikkat çekerek, ‘Rahmet altında rahmetli ve bereketli bir işin temelini atıyoruz’ dedi.
Konuşmasında 1,5 yıl önce yürürlüğe giren ve ‘Bütünşehir Yasası’ olarak bilinen yasanın
faydalarına değinen Başkan Özhaseki, son bir yıl içinde 5 kez Yahyalı’ya geldiğine vurgu
yaparak, “Buraya her geldiğimde Esat Başkanla ve diğer yetkililerle biraraya gelerek
Yahyalı’nın nelere ihtiyaç duyduğunu tespit ettik ve çalışmalara başladık. Bunlar artık ete
kemiğe bürünür hale geldi. TOKİ bölgesinin benim su sorununu hallettik, Kirazlıbağ-Yahyalı
yolunu yaptık. Şehir içinde asfalt eksiklerini giderdik. Yepyeni bir Meydan için çalışmalara
başladık. Tamamlandığında şahane bir meydan ortaya çıkacak. Şimdi de benim çok

önemsediğim ve ilçelerimize kazandırmak için gayret gösterdiğim Kültür Merkezi’nin
temelini atıyoruz. İsmini de Yahyalı’nın manevi dinamiklerinden Hacı Hasan Efendi olarak
belirledik. Yapımını hızlı bir şekilde tamamlayıp Yahyalılı hemşehrilerimizin hizmetine
sunacağız” dedi.
Daha sonra 1994 yılından bu yana şehirde yaşanan değişim ve gelişime de dikkat çeken
Başkan Özhaseki, ortaya konulan başarılardan dolayı Kayseri’ye ‘Marka Şehir’ denildiğini
ifade ederek, “1994 yılından bu yana Kayseri’ye hizmet ediyoruz. O günden bu yana
durmadan çalıştık ve ortaya herkesin gıptayla baktığı bir şehir çıktı. Şimdi Kayseri’ye
‘Vizyon Şehir’ deniliyor, ‘Marka Şehir’ deniliyor. Bunu başarmak için işini severek
yapacaksın, aşkla sevda ile yapacaksın. Hizmet etmeyi seveceksin, hizmet ettiğin insanları
seveceksin ve de çok çalışacaksın” diye konuştu.
“SEVİNDİRİK OLDULAR”
Konuşmasının son bölümünde CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden
davaların seyri konusunda da açıklamalar yapan Başkan Özhaseki, ‘Sucuk paralarını iade etti’
şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, “Bir kaç yıl önce CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iftiralarda
bulunmuştu. Bu iftiralara bazı CHP milletvekilleri ile CHP’ye yakın medya gurupları da
büyük vaveylalar kopararak katılmış ve bir yıpratma kampanyası yürütmüşlerdi. Kopartılan
bu gürültü neticesinde daha önce neticeye kavuşmuş olan iddialar tarihte az rastlanır bir
şekilde yeniden savcılık tarafından incelenmiş ve bir kez daha kesin olacak şekilde neticeye
varılmıştı. Bu neticeye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi
Kayseri’de herhangi bir yolsuzluğun olmadığı ikinci kez olmak üzere savcılık tarafından
tescillenmişti. Kılıçdaroğlu ve diğer yandaşlarının müfteri olduğu, iddialarının asılsız olduğu
açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Kesinleşen ceza hukuku sürecinden sonra Büyükşehir
Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve belediye çalışanları tarafından, siyasi ahlakla
bağdaşmayan bu iftira kampanyasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve
diğerleri hakkında yaklaşık 60 adet tazminat davası açılmıştı. Şimdi bunlardan kurtulmak için
mahkemelerde usturuplu yalanlar söylüyorlar. ‘Biz ne dedik ki, sadece eleştirdik’ diyorlar.
Yaptıkları itirazlardan bazılarını da Yargıtay bozuyor. Böyle bir gelişme olunca da sevindirik
oluyorlar ve basın toplantıları ile duyuruyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar kurtuluş yok.
Attıkları her iftiranın bedelini ödemeye devam edecekler” dedi.
Konuşmaların ardından Hacı Hasan Efendi’nin oğlu Ali Ramazan Dinç Hoca efendi’nin
yaptığı duanın ardından kültür merkezinin temeline ilk harç kondu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9627.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Özhaseki: Bizim başımız dik
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan aldığı sucuk paralarını geri iade ettiği ile ilgili haberlere, "Bazen ama şöyle
bir şey oluyor; üsturuplu yalan söyledikleri için Yargıtay’dan dönüveriyor. Nasıl dönüyor?
‘Valla biz öyle söylemedik. Biz ne dedik ki? Eleştirdik canım. İftirada etmedik. Ne var bunda
falan’ diyorlar" dedi.
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Başkan Özhaseki, "Bugün büyük gazetelerden birine baktım ki benimle ilgili şöyle bir haber
çıkmış; Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldığı sucuk paralarını geri iade ediyor. Meğerse kendi
kesesinden yerdirmiş" dedi.
Özhaseki, "Arkadaşlar hatırlarsanız bundan 2-3 yıl kadar önce Anamuhalefetin Genel Başkanı
bir iftira ile ortaya çıktı. Aslında savcılıkta incelenmiş kesinde karar verilmişti o konuda. O
iftiraları devam ettirince savcılık bir kere daha o dosyayı açtı. 3 tane savcı inceledi. ‘bu
iftiradır’ diyerek yüzlerine çarptı ve iş bitti fakat bununla duramadılar algı idaresine
başladılar. Her hafta televizyonlarda, meclis konuşmalarında, basın toplantılarında iftiraya
devam etti. Yalanlarına devam etti" diyerek şu şekilde konuştu:
"O zaman bizde 50’den fazla dava açtık. Bu davaların çoğunu kazandık. Zaten hukuki
süreçler devam ediyor. Paraları aldık, almaya da devam ediyoruz. Bazen ama şöyle bir şey
oluyor; üsturuplu yalan söyledikleri için Yargıtay’dan dönüveriyor. Nasıl dönüyor? ‘Valla biz
öyle söylemedik. Biz ne dedik ki? Eleştirdik canım. İftirada etmedik. Ne var bunda falan’
diyorlar. O zaman bazen davaların döndüğü de oluyor. Şimdi ona sevindirik olmuş gibi basın
toplantıları yapıyorlar. ‘Meğerse bu paralar bizim değilmiş de Haseki’nin kendi parasıymış’
diyorlar. Makbuzlar çantamda. Basın mensupları istiyorsa dağıtayım. Kesinleşmiş paralar var.
Yarın birgün de zaten ilçe kongrelerinde sucuk dağıtmaya devam edeceğim. İstedikleri kadar
yalan söylesinler. İstedikleri kadar iftira etsinler. Allah’ın izniyle bizim başımız dik, alnımız
açık. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunlarında yalanlarını yüzlerine çarpmaya devam
edeceğiz".
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9628.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Ticaret Odası Sürücü Kursları
Konfederasyonu Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
Kayseri Ticaret Odası, Sürücü Kursları Konfederasyonu toplantısına ev sahipliği yaptı.Sürücü
Kursları Konfederasyonu toplantısı KTO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sürücü Kursları
Konfederasyonu başkanlığına yeni seçilen...
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Kayseri Ticaret Odası, Sürücü Kursları Konfederasyonu toplantısına ev sahipliği yaptı.
Sürücü Kursları Konfederasyonu toplantısı KTO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sürücü
Kursları Konfederasyonu başkanlığına yeni seçilen Mesut Uçan ve Yönetim Kurulu
üyelerinin yer aldığı toplantıya, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ev
sahipliği yaptı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Hiçyılmaz, Sürücü Kursları Konfederasyonu
yönetim kurulunu konuk etmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti ve hayırlı olsun
dileklerini paylaştı. Başkan Hiçyılmaz, trafiğin insan hayatını doğrudan ilgilerinden bir konu
olduğunu ve sürücü kurslarının bu anlamda önemli bir görevi yerine getirdiklerini kaydetti.
Sürücü Kursları Konfederasyonu Başkanı Mesut Uçan ise ev sahipliğinden dolayı Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9629.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Şapka Satan Esnafın Dükkanında Valinin
Dikkatini Çeken Kitap
Vali Orhan Düzgün’ün yaptığı esnaf ziyaretinde girdiği şapkacı dükkanında rafta bulunan bir
kitap dikkatını çekti.Kayseri Valisi Orhan Düzgün, bu gün tarihi Kapalı Çarşı’da Vali
Yardımcısı Ali Candan, İl Emniyet Müdürü İbrahim...
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Vali Orhan Düzgün’ün yaptığı esnaf ziyaretinde girdiği şapkacı dükkanında rafta bulunan bir
kitap dikkatını çekti.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, bu gün tarihi Kapalı Çarşı’da Vali Yardımcısı Ali Candan, İl
Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Öğle yemeğini
esnaflarla birlikte yiyen Vali Düzgün, Tarihi Bedesten çarşısını da ziyaret ederek esnaflarla
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vali Düzgün, ziyaretleri sırasında bir şapkacı dükkanına da uğradı. Dükkana girdiğinde
dikkatini çeken raftaki kitabı alan Vali Düzgün, kitabın Montaigne’den Denemeler olduğunu
görünce şaşırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9630.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Ticaret Odası Üyeleri Bilgilendirme
İstişare Toplantısının 6’ıncısını Gerçekleştirdi
Kayseri Ticaret Odası, yeni üyeleri bilgilendirme ve istişare toplantılarının 6’ncısını
gerçekleştirdi. KTO Başkanı Hiçyılmaz, “Yeni anlayış ile çalışan Odamıza üye olan
tüccarımızın sayısı hızla artıyor” dedi.Kayseri Ticaret...
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Kayseri Ticaret Odası, yeni üyeleri bilgilendirme ve istişare toplantılarının 6’ncısını
gerçekleştirdi. KTO Başkanı Hiçyılmaz, “Yeni anlayış ile çalışan Odamıza üye olan
tüccarımızın sayısı hızla artıyor” dedi.
Kayseri Ticaret Odası, yeni üyelerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi.
VIP salonda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve Odaya kayıt yaptıran yeni üyeler
katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası’nın şehrin en
büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, “Yeni bir anlayış ile çalışan yönetim
kurulumuz, Odamızın bu özelliğini korumak ve geliştirmek adına sizlere en iyi hizmeti
sunmaya gayret göstermektedir. Sürekli olarak yenilenen Odamıza, üye olan tüccarımızın
sayısı da giderek artmaktadır. Her ay 100-150 civarında üye sayımızın artığını gururla
belirtmek istiyorum. Sizlere de odamız üyesi olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.
Oda bünyesinde 40 meslek komitesinin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade eden
Hiçyılmaz, “Her ay düzenli olarak yapılan meslek komitesi toplantılarımız ile üyelerimizin
görüşlerini ve taleplerini gündeme almakta ve değerlendirmekteyiz. Gerçekleştirilen bu
toplantılara meslek komiteleri üyelerimizi 50’şer kişilik gruplar halinde davet etmekteyiz.
Komitelerin asil üyelerinin yanı sıra yedek üyelerini de toplantılarımıza davet ediyoruz. Siz
yeni üyelerimizin de meslek komitesi toplantılarına katılmasını arzu ediyoruz. Bu toplantılara
katılmanız sizlerin ve odamızın menfaatleri içindir” diye konuştu.

Üye temsilciliği sistemi hakkında da bilgi veren Hiçyılmaz, “Odamızdaki tüm iş ve
işlemlerinizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için ‘Üye Temsilciliği Sistemini’
oluşturduk. Odamızda her bir üyemize işlerinde yardımcı olacak personelimiz bulunmaktadır.
İşlerinizin daha kısa sürmesi adını Odamıza gelerek veya telefon aracılığı ile üye temsilcisi
arkadaşımızla mutlaka irtibata geçmenizi öneriyorum. Bunların dışında üyelerimize tüm
faaliyetlerimizi duyurmak adına SMS ve mail yoluyla bilgilendirmeler yapıyoruz. Bizden
önce 800-900 üyeye SMS atılabilirken bugün itibariyle 12 bin üyemize SMS
gönderebiliyoruz. Ayrıca 7 binin aşkın üyemize de mail yoluyla ulaşıyoruz” ifadelerinin
kullandı.
Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak, üyelerimizin ihracat kapasitelerinin artırılması, hiç
ihracat yapmayanların teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Hiçyılmaz,
“Bu kapsamda Erbil’de açacağımız ticaret ofisine ilişkin çalışmalarda bulunduk. İhracat
yapmak isteyenlere bu ofisimiz aracılığı ile yardımcı olacağız. Her anlamda hazır olan Erbil
ticaret ofisimizin açılması noktasında Irak’ta yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Yaşanan
gelişmelere göre ofisimizi kısa sürede hizmete açmayı hedefliyoruz. Oda olarak dış ticaret
başta olmak üzere eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım
konusunda üyelerimize bilgi ve belge desteği sağlıyoruz. Bununla da yetinmiyor ve yurt
içindeki fuarlara katılmanız halinde yol ücretlerinizin yarısını biz karşılıyoruz” dedi.
Konuşmasında, Tahkim Merkezi çalışmalarında son aşamaya geldiklerini vurgulayan
Hiçyılmaz, bilirkişi, eksper ve hakemleri belirlediklerini ve üyelere etkin hizmet vermeye
başladıklarını söyledi.
Oda üyelerine daha iyi hizmet verebilmek adına, yeni hizmet binası yapımı için harekete
geçtiklerini ifade eden Hiçyılmaz, “Ulusal düzeydeki proje yarışması sonucunda seçilen 3
projeden biri üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu proje ile ilgili çalışmalarda son
aşamadayız ve 1-2 ay içinde ihale sürecine geleceğimizi söyleyebilirim. Her türlü hizmetin en
rahat ve uygun şekilde üyelerimize verilmesi için tüccarımıza uygun ve yaraşır bir hizmet
binasının yapımı konusunda dikkatle çalışmaktayız” şeklinde konuştu.
2014 yılı başında alınan karar ile belge ücretlerine zam değil indirim yaptıklarını hatırlatan
Başkan Hiçyılmaz, “ Yüzde 25 ile yüzde 47 arasında değişen oranlardaki indirim üyelerimizin
menfaati için uygulanmaktadır. Ayrıca, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü irtibat büromuz
eliyle de üyelerimiz, şehir merkezindeki hizmet binamıza gelmeden de, kolay ve hızlı bir
şekilde işlemlerini yaptırabilmekte ve belgelerini alabilmektedirler.” dedi.
Odamız bünyesinde kurulan komisyonlar aracılığıyla tüccarımızın ihtiyaç duyduğu her
konuda araştırma yaptıklarını söyleyen Hiçyılmaz, “Tüccarımızın talep ettiği konular
hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışıyoruz. Buna en güzel örnek
Erciyes Üniversitesi bünyesinde gelecek yıl öğrenci almaya başlayacak olan matbaacılık
meslek yüksekokulu açılması girişimlerimizdir. Bu ve benzer konularda girişimlerimizi
sürdürüyor ve siz üyelerimizin talepleri doğrultusunda işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz.
Ayrıca, tüccarımızın geleceğine ışık tutacak, Kayseri insanının görüşlerini ortaya koyacak
araştırmaları da yapmaktayız. En son olarak Merkez Çarşı’ya ilişkin bir araştırma da yaptık”
ifadelerinin sarf etti.
Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından Oda birimlerinin işleyişi ve verilen hizmetlerle
ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9631.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Teog Sınavına Hazır
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak TEOG
sınavına Kayseri olarak hazır olduklarını söyledi.26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak olan
TEOG sınavı ile ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü...
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak TEOG
sınavına Kayseri olarak hazır olduklarını söyledi.
26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak olan TEOG sınavı ile ilgili konuşan İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak TEOG sınavına çok
şükür hazırız. Geçen senede bu sınavın ilki yapıldı. Geçen yılda ilk uygulama olmasına
rağmen en ufak bir aksaklığa meydan vermeden sınavlarımızı her iki dönem için
tamamlamıştık. Bu yıl da ilki 26-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Biz aslında bu
sınavların tatbikatını da yapıyoruz. Yani sınav sürecinde evrakların dağıtımından
toplanmasına kadar hangi evreler geçiyorsa onun tatbikatını yapacağız” diye konuştu.
Çandırıpğlu ayrıca, “Sınava girecek olan çocuklarımızın kendi okulunda kendi arkadaşlarıyla
kendi okul ortamında herhangi bir strese, sıkıntıya girmeden bu sınavın yapılabilmesiydi.
Aslında bu bir nevi merkezi sınav demek çok doğru bir yaklaşım değil. Bu aslında ortak bir
sınav. Bu sınav sadece tek başına bir kriterde değil. Bu sınavın yüzde 70’i, okul başarısının da
yüzde 30’u sınav sürecinde etkili olacak. İnşallah 26-27 Kasım tarihlerinde kazasız, belasız bu
sınavları tamamlarız.
26-27 Kasım tarihlerinde ilimizde yapılacak Temel Eğitimden Orta Öğretime geçiş sınavları
(TEOG) Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ,İnkılap Tarihi ve
Yabancı Dil derslerinden altı oturumda yapılacaktır. Sınavlar saat 9.00 başlayacak, saat 12.00
bitecektir. Her ders için 40 dakika süre verilecektir. Her ders sınavı bitiminde öğrenciler 30
dakika aradan sonra diğer dersin sınavına gireceklerdir.
İlimizde 249 okulda 23331 sekizinci sınıf öğrencisi 1652 sınıfta sınava girecektir. Biz bu
konuda ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize
güveniyoruz. Bunların sayesinde zaten bir önceki sınavı rahat bir şekilde atlatmıştık. İnşallah
bu yılda bu sınavı kazasız, belasız atlatırız diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.
Sınava girecek öğrencilere seslenen Çandıroğlu, “Sıkıntı edilecek, strese girilecek herhangi
bir konu yok. İşte normal olarak Türkçe dersinden bir yazılı, Matematik dersinden bir yazılı
bunlar. Kendilerini kasmadan, sıkıntıya sokmadan rahat bir şekilde kendi okullarında kendi
arkadaşlarıyla sınava girecekler. Biz onlarla beraberiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9632.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

İnşaatçılara Güvenlik Ve Görsellik Uyarısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, inşaat sektöründe çalışan ve iş yapan
şirketlere çevre temizliği, inşaat alan temizliği ve kent estetik yapısının korunması ile rastgele
asılan ilan, pano ve reklam afişleri konusunda...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, inşaat sektöründe çalışan ve iş yapan
şirketlere çevre temizliği, inşaat alan temizliği ve kent estetik yapısının korunması ile rastgele
asılan ilan, pano ve reklam afişleri konusunda uyulması gereken konularda bilgilendirici bilgi
notu gönderildiğini bildirdi.
Sürücülerin dikkatini dağıtacak levha ve panoların kaldırılması
Çevre kirlenmesi kadar görsel temizliğinde çok önemli olduğunu özellikle trafik akışının
sağlıklı ve güvenli olabilmesi için sürücülerin dikkatini dağıtacak levha ve panoların
kaldırılmasını gerektiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi ve turistlik
zenginlikleri olan şehrimizin estetik dokusunu bozacak her türlü olumsuzlukların ortadan
kaldırılmasının şart olduğunu belirtti.
inşaat yapımı esnasında gürültü, görsel ve çevre kirliği
İnşaat yapımı esnasında gürültü, görsel ve çevre kirliğinin oluşturulmaması gerektiğini ifade
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Kent dokusunu korunmalı ve inşaat yapımında çevre ve görsel önceliğe önem verilmelidir.
Modern ve sağlıklı kentleşmeye zarar veren görüntülerin Melikgazi’de yaşanmasını
istemiyoruz. Şehrimiz, tarih, sağlık ve turizm bölgesi olduğu için inşaat sektörünün kurallara
dikkat etmelerini istiyoruz. İnşaatları yaparken çevreyi de düşünmemiz ve güvenlik
bariyerlerin mutlaka oluşturulması gerekir. Binaların özellikle kaldırımlara bakan cephelerinin
kapanması gerekir. Kaldırımlar inşaat malzemeleri ile işgal edilmemelidir. Herkes kendisine
düşeni yaptığında bu şehir tertemiz olur, sağlıklı olur ve gürültüsüz olur. İnşaat sektöründe
şehir estetiğinin korunmasında cezai müeyyideler yanı sıra duyarlılığın önemli olduğunu
düşünüyoruz. Çevre ve görsel temizliğine katkısı olan inşaat sektörü çalışanlarına teşekkür
ediyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9633.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Simurg Ateşi Nevşehir’de Yandı
10. GELENEKSEL VE ULUSLAR ARASI KAPADOKYA ŞİİR ŞÖLENİ MUHTEŞEMDİ
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Edebiyatta bir ses bir nefes olma arzusunda olan 10 şehirden 10 şair, şehirleri dolaşmaya
devam ediyor. Ben değil “BİZ” felsefesiyle yola çıkan Simurgların bu ay ki durağı doğal
güzelliğiyle ünlü şehrimiz Nevşehir’di. Bu ayın ev sahipliğini Ayşe Paslanmaz kardeşimiz
yaptı. Daha önce yaptığı dokuz organizasyonun 10. sunu yine başarıyla gerçekleştirdi.
Programa Simurg Ateşi Grubundan Ayşe Paslanmaz, Ahmet Sargın, Ali Özkanlı, Birgül Sevil
Tekinay, Şafaknur Yalçın ve Süleyman Altunbaş katıldı. Grubun elemanlarından Hasan Akar
ve Mehmet Metin Baş kardeşlerimiz çok istemelerine rağmen mazeretlerinden dolayı
programa katılamadılar.
10. Geleneksel ve Uluslararası Kapadokya Şiir Şölenine davet edilen değerli şairler: Duran
Tamer, Turgut Aydın, İbrahim Düğer, Bolat Ünsal, Ümmiye Yılmaz Erçevik, Süleyman
Karacabey, Şeyhmus Çiçek, Tutkun Durukan, Dost Cemali, Kelami Akdemir, Asuman
Yiğitoğlu, Sevda Özbey, Duran Aydın, Çiğdem Karakuzu, Ayşe Pekcan Turan, Sonay
Altunbaş, Süleyman Murat Erçevik ve Zeynep Düğer.
Her yıl başarıyla yapılan Kapadokya Şiir Şöleninden bahsetmek istiyorum. Kurum ve
kuruluşların cesaret edip yapamadığı programları başarı ile yapan bir kardeşimiz Ayşe
Paslanmaz. Devlet adamları, ünlü sanatçıların katıldığı birbirinden güzel şölenlerin altında
imzası var kardeşimizin. Simurg Ateşi grubunun bir üyesi olması bizleri çok mutlu
etmektedir. Kardeşimizin başarıları daim olsun.
Konuyla ilgili olarak daha önce yapılan Kapadokya Şiir Şölenlerinde önemli dereceler alan
Eğitimci Şair – Yazar Nihat Malkoç kardeşimizin şu değerli satırlarına kulak verelim.
“Kapadokya, ülkemizin ölmeden evvel mutlaka görülmesi gereken sihirli ve şiirli
yörelerinden biridir. Peribacalarının bulunduğu Kapadokya’da şiir perileri de yer almaktadır.
Ömrünü şiire adamış, gönül dostu Ayşe Paslanmaz başarı ile sekiz yıldan beri Kapadokya Şiir
Şölenini aralıksız olarak düzenleyen, şairleri en iyi şekilde ağırlayan, gönle yatırım yapan bir
şiir perisi…
Kapadokya’nın gizemiyle şiirin tılsımını birleştirerek olağanüstü bir atmosfer oluşturan bu
güzel insan, ülkemizde her şehrin yapması gerekeni büyük bir emekle ve titizlikle
gerçekleştiriyor. Bu yıl da Ayşe Paslanmaz uzun yıllar konuşulacak ve hafızalardan
silinmeyecek bir şiir şöleni gerçekleştirdi Nevşehir’de. Paslanmaz, otuz kişiye yaklaşan
katılımcılarıyla tek tek ilgilendi.
Şölene katılan herkese plaket ve katılım belgesi takdim etti. Misafirlerini en güzel mekânlarda
ağırladı, onlara Nevşehir mutfağının leziz yemeklerinden tattırdı. Bunlar az parayla yapılacak
işler değildi. Fakat o, bu iş için sponsorlar bularak bu işin zor olan maddî boyutunu da halletti.
Ona bütün şairler adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsın Peri Kızı…
Devletimiz hemen her yıl sanata hizmet edenlere ödüller veriyor. Bu güzel bir uygulama.
Fakat devlet yetkililerimiz bazen kime ödül vereceğini şaşırıyor. Ne idüğü belirsiz kişilere
de “Kültür Sanat Ödülü” veren devletin, Nevşehir’de sekiz yıldan beri şiire ve şaire hizmet

eden bu güzel yüreğe, Ayşe Paslanmaz’a da Kültür Bakanlığı Kültür Sanat Ödülü’nü vermesi
gerekir. Bunun için de Nevşehir’in sivil toplum örgütlerinin ve devleti Nevşehir’de temsil
edenlerin bu konuda önayak olması lazım. İnsanların onure edilmesi için ille de ölmelerini
beklemek gerekmiyor. Benden söylemesi…”
Yine bize yol görünmüştü. Ocak ayında başladığımız seyahat zinciri her ay bir şehirde devam
ediyordu. Şehirde yapılan Simurg Ateşi programına katılmak için Kayseri Halk Ozanları
Derneği Başkanı Turgut Aydın, Dernek sekreteri Duran Aydın ve Dost Cemali kardeşlerimle
beraber Cuma günü saat 9. 00 da Kayseri’den Nevşehir’e doğru yola koyulduk. Hoş sohbet ve
türkülerle çok güzel bir yolculuğun ardından Nevşehir’de diğer şehirlerden gelen şair ve âşık
dostlarla 5 yıldızlı Ürgüp Perissia Otelde buluştuk.
Öğle yemeğinden sonra programın yapılacağı Nevşehir Lisesine varıp bu güzel programa
katılmış olduk. Simurg felsefesine uygun bir şekilde öğrencilerle şairleri buluşturmak, onlara
şiiri sevdirme gayesiyle Cuma günü saat 13.30 da Nevşehir Lisesinde 3 kategoride yapılan
yarışmanın ödül töreniyle başlayan program çok güzel geçti. Şair dostlar birer birer sahneye
davet edildi. Çok kısa bir selamlamanın ardından şiirlerimizi seslendirdik. Programın
sunuculuğunu Asuman Yiğitoğlu ve Kelami Akdemir yaptı. Okudukları şiir ve eserlerle
öğrencilerin gönüllerini fethettiler.
Kapadokya Şiir Şöleni Görkemli Şekilde Kutlandı
Kültür Bakanlığı Halk Şairlerinden, Ürgüp Fm’in Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe
Paslanmaz önderliğinde her sene düzenlenen geleneksel Uluslararası Kapadokya şiir şöleninin
onuncusu büyük bir coşkuyla 14-15-16 Kasım 2014 tarihinde Nevşehir’de gerçekleştirildi.
Görkemli şekilde kutlanan şiir şöleni, 14 Kasım Cuma günü başlayıp 16 Kasım Pazar gününe
kadar devam etti. 10. Kapadokya Şiir Şöleni kapsamında Nevşehir Lisesi öğrencileri arasında
yarışma düzenlendi. Öğrenciler şiir yazma, şiir okuma ve Türk Halk Müziği ses yarışması
olmak üzere üç kategoride yarıştılar. Nevşehir Lisesinde ödül almaya layık görülen
öğrencilerin isimleri şöyle.
Şiir Yazma Yarışması Ödül Sahipleri
Yarışma birincisi Nur Pelin Başbuğ
Yarışma ikincisi Elif Gedik
Yarışma üçüncüsü Gamze Nur Doğan
Şiir Okuma Yarışması Ödül Sahipleri
Yarışma birincisi Gökçe Bayram
Yarışma ikincisi Beytullah Küçüktüfekçi
Yarışma üçüncüsü Ayşegül Değerlier
Türk Halk Müziği Ses Yarışması Ödül Sahipleri
Yarışma birincisi Mine Çağlar
Yarışma ikincisi Gülden Tutan
Yarışma üçüncüsü Hilal Yiğit
Ürgüp Fm tarafından düzenlenen yarışma sonunda ödül töreninde dereceye giren Nevşehir
Lisesi öğrencilerine: plaket, takdir belgesi, madalya ve birincilere altın takdim edildi.
Ülkemizin değişik şehirlerinden davet edilen şairler öğrencilere şiirlerini sundular. Ayrıca
Türk Sanat Müziğinden güzel örnekler sunuldu. Türk Halk müziğinden seçme türkülerle
öğrenciler adeta coştular. Eserlere zaman zaman öğrenciler de katıldı.
Ayşe Paslanmaz tarafından okul müdürüne plaket takdim edildi. Nevşehir Lisesi Müdürü
Muhammed Orçin’in de Ayşe Paslanmaz’a çok güzel bir sürprizi vardı. Günün sürprizi
öğrencilik yıllarındaki resmiyle güzel bir çerçeve içinde öğrenci belgesini Sayın Paslanmaz’a
takdim edildi. Ayşe kardeşimiz bu güzel jest karşısında heyecanlanmanın yanında
duygulanmasına da sebep oldu. Ayrıca programa katılan şairler, Türkiye şairleri adına Türk
Edebiyatına yaptığı hizmetlerden dolayı Ayşe Paslanmaz’a bir plaket takdim ettiler. Plaketi
şairlerin en kıdemlisi Âşık Veysel’in son talebelerinden Şair Duran Tamer verdi.

Programa Nevşehir Vali Vekili Vural Demirtaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf
Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Oktay Yivli, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Sigarayla
Savaşanlar Derneği Başkanı Şahin Güneş, şairler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ayşe
kardeşimiz sağ olsun zahmet edip bizler için akşam Ürgüp Fm’de hem bedenlere hem de
ruhlara ziyafet hazırlamış. Şehirlerinden bu güzel programa gelen şairler, Asuman Yiğitoğlu
tarafından ikişerli olarak canlı yayına alındı ve şairler yürek seslerini Nevşehir ve Kapadokya
bölgesi halkına duyurmaya çalıştılar. Bir gün daha bitmişti. Otelde istirahata çekildik.
Cumartesi günü sabah otelde yaptığımız kahvaltıdan sonra Ürgüp, Göreme, Avanos gibi tarihi
ve doğal güzelliklerin gezisiyle gözlerimize eşsiz bir ziyafet çekmiş olduk. Öğle yemeği
ardından Çavuşin, Üç Güzeller ve şu an isimlerini hatırlayamadığım güzellikleri şair dostlarla
gezdik ve bu güzel anları fotolarla kalıcı olmasını sağladık.
Akşam yemeğinden sonra Ürgüp Mado’da Simurg Ateşi programına katılmak için salona
vardığımızda öğrenciler aileleriyle salonda bizleri bekliyorlardı. Öğretmen arkadaşlar ve bizi
dinlemeye gelen güzel yüreklere bir an önce seslenmemin tadını alacaktık.
Simurg Ateşi grubu üyeleri Simurg felsefesini ve grubun amaçlarını, Ayşe Paslanmaz’ın
sanatını, şiire bakışını, kişiliğini anlattılar ve şiirlerinden örnekler sundular. Bu sunumdan
sonra ülkemizin değişik şehirlerinden programa davet edilen şairler şiirlerini yorumladılar.
Semazen gösterisi duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. 10. yıl pastasının kesilmesi ve bu
güzel anların fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Bir günün daha sonuna gelmiştik. Otele dönerek
istirahata çekildik. 3 gün boyunca başta Ayşe Paslanmaz kardeşimiz olmak üzere programa
emek veren gece gündüz koşturan, emeklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.
Pazar günü kahvaltıdan sonra yolcu yolunda gerek prensibince yola koyulduk. Ürgüp’te
yaptığımız alış veriş sonrası yeni öğrendiğimiz yeni yapılan kestirme yoldan çok kısa
zamanda yuvamıza kavuştuk. Bizi sağ selamet götürüp getiren, eşsiz nimetleriyle bizi
besleyip doyuran, yaşatan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
Bir yıl boyunca şehir şehir dolaşmıştım. Şimdi ev sahibi olma sırası bize geldi. Rabbim nasip
ederse 13 Aralık’ta gönül dostlarımızı şehrimizde misafir edeceğim. Allah utandırmasın.
Rabbim programımızı hayırlara vesile etsin inşaAllah. Âmin…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9634.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Uyuşturucuyla Mücadelede Yeni Adım: Şura
Toplanıyor
Talas AK Parti 5. Olağan Kongresi’ne katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur
İslam, “Önümüzdeki günlerde bir uyuşturucu şurası düzenleyeceğiz. Ve o şurada alınan bütün
tedbirler tek tek açıklanacak” dedi.Talas’ta bir...
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Talas AK Parti 5. Olağan Kongresi’ne katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur
İslam, “Önümüzdeki günlerde bir uyuşturucu şurası düzenleyeceğiz. Ve o şurada alınan bütün
tedbirler tek tek açıklanacak” dedi.
Talas’ta bir sosyal tesiste düzenlenen kongreye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur
İslam, TBMM Başkanvekili, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Kayseri Milletvekili Pelin
Gündeş Bakır, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 22. ve 23. Dönem
Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici, Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.
Kongre toplantısında konuşan Bakan İslam, bonzaiyle mücadele konusunda 7 bakanlığın
ortak çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek şurada yeni
kararlar alınacağını söyleyen İslam, alınan kararların tek tek açıklanacağını ifade etti. İslam,
"Uyuşturucuyla mücadele konusunda hassasiyetimiz sürüyor. Bununla ilgili 7 bakanlık
birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir uyuşturucu şurası düzenleyeceğiz. Ve o şurada
alınan bütün tedbirler tek tek açıklanacak. Ama şu anda alınan tedbirlerin sonuçlarını yavaş
yavaş görmeye başladık. Adını telaffuz etmek istemiyorum. Bu sentetik uyuşturucuların
Türkiye’ye girmesini engelliyoruz. Girmişse yakalanmasını sağlamak için uğraş veriyoruz.
Bir taraftan bunları kullananlar, sevk edenler, satanlar ile ilgili kanunları güçlendiriyoruz. Bir
taraftan talebi azaltmaya çalışıyoruz. Kimse niyet etmesin istiyoruz. Diğer taraftan da tedavi
etmeye çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. 7 bakanlık birlikte
çalışıyoruz. Başında sağlık bakanımız var" şeklinde konuştu.
“EN ÇOK ULUSLARARASI YARDIM YAPAN 3. ÜLKEYİZ”
Türkiye’nin Küresel İnsani Yardım 2014 Raporu’na göre en çok uluslararası yardım yapan
ülkeler arasında Amerika ve İngiltere den sonra 3. sırada yer aldığını söyleyen İslam, “Milli
gelire oranla bakıldığında ise Türkiye, milli gelirinin üçte ikisi oranında yardım yapan birinci
ülkedir. Bir taraftan ülke olarak yardımseverliğimizi ortaya koyarken bir yandan da kan
istemiyoruz. Hepimiz biliyoruz aslında artık evlat acısı istememe iradesinden kaynaklanıyor.
Artık Türkiye’de hiç kimse evlat acısı yaşamak istemiyor. Onun için de çözüm süreci çok
önem arz ediyor. Birçok sorunu çözerek ulaşılmış bir süreçtir” dedi.
“ELİNE MOLOTOF KOKTEYLİ ALAN BOMBA TAŞIYICILIĞIYLA SUÇLANACAK”
Çözüm sürecinin kamu düzeninin alt üst olması anlamına gelmediğini söyleyen Ayşenur
İslam, “Hiç kimse sokak vandalizmine aldığımız önlemin aşırı güç kullanımı olduğundan
bahsetmesin. İnsanlarımızın tabii ki gösteri yapma hakkı var. Ama bir gösterici elinde molotof
kokteyliyle yüzünü kapatarak geliyorsa onun niyeti başkadır. O yüzünü örterek ben buraya
suç işlemeye geliyorum demiş oluyor. Bundan sonra vandalizm yok. Molotof kokteyli, kanun
meclisten geçtiği anda bomba sayılacak. Eline alan bomba taşıyıcısı olacak. Kamu malına
zarar verenler bu zararı ödeyecekler. Bu tedbirleri özgürlük ile emniyeti beraber yürütebilmek
için alıyoruz” ifadelerini kullandı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Kayseri’de bir Umut Evi’ni ziyaret ettikten
sonra, Kayseri programına son verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9635.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Chp İl Başkanı Mustafa Ayan, Genel Başkanını
Savundu
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu savundu.CHP İl Başkanı Mustafa Ayan partide düzenlenen basın
toplantısında, "Sayın Özhaseki, açmışsın davayı. Bir kere benim...
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CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu savundu.
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan partide düzenlenen basın toplantısında, "Sayın Özhaseki,
açmışsın davayı. Bir kere benim Genel Başkanıma dava açmak senin haddin değil. Sayın
Genel Başkanımdan hak etmediği halde alıp parayla sucuk dağıtmaya kalktı. O zaman dedik
ki, ’Bu para helal sana yaramaz, başına iş açar’ Bu sucuğun kimin parasından yendiği belli
değil" diyerek şu şekilde konuştu:
"Belli ki bu sucuk Mehmet Özhaseki’nin parası ile yenilmiş. Önce yerel mahkeme tazminata
hükmediyor, sonra yargıtay yerel mahkemenin kararını bozuyor ve yerel mahkeme
Yargıtay’ın verdiğgi karara uyuyor. Sayın Genel Başkanımızın verdiği tazminatı faizi ile
birlikte geri alıyoruz. Allah’a şükür helal paramızı Mehmet Özhaseki’den kurtardık"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9636.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kto Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’dan
Öğretmenler Günü Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Hiçyılmaz, mesajında milletlerin gelişmişlik düzeyinin
eğitime verdikleri önemle ölçüldüğünü vurgulayarak,...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Hiçyılmaz, mesajında milletlerin gelişmişlik düzeyinin eğitime verdikleri önemle ölçüldüğünü
vurgulayarak, eğitimde en önemli unsurun hiç şüphesiz öğretmenler olduğunu belirtti.
Öğretmenlerin sadece öğrencileri değil, içinde bulundukları toplumun tüm bireylerini
aydınlattığının altını çizen Hiçyılmaz, "Öğretmenlerimiz, yol gösteren bir lider, yaşam
boyunca örnek alına bir rehberdir. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı hayata hazırlayan, onlara
aile, vatan, millet, bayrak, insanlık sevgisi aşılayan, yegâne varlıklarımızdır" ifadesinde
bulundu.
Hiçyılmaz, öğretmenlerin tarih boyunca sevginin ve fedakârlığın simgesi olduklarının altını
çizerek, "İnsanlık ideallerinin ve çağdaş uygarlığın yaratıcısı olan öğretmenlerimiz, ilmin ışığı
ile ufukları aydınlatmış, insanlığı bugünkü uygarlık düzeyine taşıyan kişiler olmuşlardır"
ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yaşadığımız yüzyıl, bilgi üretim ve kullanımda zaman kavramının zorlandığı bir yüzyıldır.
Milletlerin ve ülkelerin ayakta kalmaları ancak, bilgiye sahip olmak ve bilgi üretebilmekle
mümkündür. Bilgi sahibi olmak, öğretmenlik mesleğine yeni boyutlar ve sorumluluklar
yüklemektedir. Öğretmenlerimiz omuzlarına yüklenen bu sorumluluğun bilinci ile görevlerini
yerine getirmektedirler. Öğretmenlerimizin toplumumuzu daha ileri noktalara taşıyacak yeni
nesilleri bilgi çağı ışığında yetiştireceğine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle,
tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyorum.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi de
rahmet ve şükranla anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9637.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Mhp İl Başkanı Mete Eke’den 24 Kasım
Öğretmenler Günü Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir
mesaj yayımladı.Eke, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verilişinin
yıl dönümü olan 24 Kasım 1928, aynı zamanda 1981 yılından...
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Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir
mesaj yayımladı.
Eke, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümü olan
24 Kasım 1928, aynı zamanda 1981 yılından beri kutladığımız öğretmenler gününü 2014
yılında da birçok sıkıntı ve zorluklar içerisinde bulunan öğretmenlerimizin dertlerini ve

çığlıklarını duyuramadığı bir günde kutlamaya çalışmaktayız" ifadesinde bulunduğu mesajına
şu şekilde devam etti:
"Yılda bir kez akıllarımıza getirdiğimiz öğretmenlerimiz geleceğimizi emanet ettiğimiz
yavrularımızın şefkatli ellerinde devlet idaresinde en alt düzeyden en üst düzeye kadar çok zor
şartlarda onları bilgilerle donatan zihinlerini aydınlatan öğretmenlerimizin haklarını
ödememiz mümkün değildir. Öğretmenlerimizin içinde bulunduğu sıkıntıları saymakla
bitirmek mümkün değildir. Eşler arasındaki tayinlerden tutunda ders ücretleri, alan tercihleri,
sıkıntılarının en büyüğüdür. Bunlarla beraber, son on yıldan beri yanlış bir milli eğitim
politikası yüzünden onurları kırılan, haklarını ararken şiddete maruz kalan, geleceğini tahmin
edemeyen, öğretmenlerimiz bu zorluklar karşısında bile minik yavrularımıza içinde
bulundukları sıkıntıları hissettirmeden onların en güzel yetişmesindeki gayretleri ve cefakâr
mesaileri, takdire şayandır. Görev yapan öğretmenlerimizin sıkıntıları kat kat fazla iken,
atanamayan ve sayıları 400 bine yakın olan öğretmen adaylarımızın hak arama mücadelesi
karşısında, hükümetin ve milli eğitim bakanının takındığı tavır ve söylediği sözler bütün
öğretmen camiamızı yaralar ve incitir mahiyettedir. Öğretmenlerimizi yılda bir defa
hatırlamak yetmez, onları her gün okullarında, sınıflarında, dağ başındaki zor şartlarda görev
yaptığı yerlerde hatırlamak ve onlara sahip çıkmak gerekir.
Öğretmenlerin son yıllarda şiddet kurbanı olduğunu söyleyen İl Başkanı Mete Eke
"Bilinmelidir ki, öğretmeni ve öğretmenlik mesleğini değersizleştirmeye, küçümsemeye, hor
ve hakir görmeye yeltenenler eninde sonuna sükûtu hayale uğrayacaklardır" dedi. Bu duygu
ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmenlik unvanını aldığı yıl dönümü
ve 24 Kasım öğretmenler günümüzü kutluyor, saygı, sevgi ve esenlikler diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9638.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Türk Eğitim-sen Genel Başkanı İsmail Koncuk:
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Öğretmenler Günü nedeniyle Kayseri’de
düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Türkiye kamu kurum ve kuruluşları kaosa
doğru gidiyor" dedi.Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi’nin davetlisi...
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Öğretmenler Günü nedeniyle Kayseri’de
düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Türkiye kamu kurum ve kuruluşları kaosa
doğru gidiyor" dedi.
Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi’nin davetlisi olarak Kayseri’de düzenlenen etkinliğe katılan
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Burada eğitim ve öğretim hayatındaki
sorunları tartışmak ve sohbet etmek için bulunuyoruz" dedi.
Koncuk, Türk milli eğitiminin çok ciddi bir kaosa gittiğini ileri sürerek, "Siyasetin eli
maalesef okullara kadar girdi. Siyasi iktidar okullara ayrımcılığı soktu. Yıllarca bundan endişe
duyuyorduk. Çalışma barışı bozulur diye ifade ediyorduk. Bugüne kadar siyaset okullarımıza

kadar müdahil olmamıştı. Artık okul müdürü olabilmek için siyasi iktidara teslim olmadan bu
makamlarda oturabilmek mümkün değil. Okullarda çalışma barışından bahsetmek mümkün
değil" diye konuştu.Koncuk, "Türkiye kamu kurum ve kuruluşları kaosa doğru gidiyor.
Türkiye’de kamuda huzurun sağlanması mümkün değil. İktidar kamu çalışanlarının haklarını
teslim etmek için kamu çalışanlarının yakasından elini çekmeli" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9639.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Mehmet Özhaseki’den Vatandaşa ’Tazminat
Sucuğu’
AK Parti Talas İlçe Teşkilatı 5. Olağan Kongresi’ne katılan Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu ile olan bir davanın sonuçlanmasıyla aldıkları
15 bin liralık tazminat sebebiyle , kongre sonrasında...
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AK Parti Talas İlçe Teşkilatı 5. Olağan Kongresi’ne katılan Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu ile olan bir davanın sonuçlanmasıyla aldıkları
15 bin liralık tazminat sebebiyle , kongre sonrasında vatandaşlara sucuk dağıtacaklarını
söyledi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile olan davaları hakkında çıkan haberleri
yalanlayan Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na
şu ana kadar 60’a yakın dava açtığını söyledi. En son sonuçlanan davada mahkemenin
kendisini haklı bulduğunu ifade eden Özhaseki, "Kemal abi çıktı elinde bir dosya ’Kayseri’de
yolsuzluk var’ diye. Baktık ki 5 sene önceki dosya. Aynı olay hakkında Türkiye’de ilk kez 3
savcı görevlendirildi. Savcılık kararıyla bizim masum olduğumuz belli oldu. Sonra ise algı
idaresine başladılar. İftira attılar. Bol bol beyanat veriyorlar. Halkın içindeymiş gibi
görünüyorlar. Hepsine dava açtık. Temiz olduğumuz kesinleşti. Söyledikleri yalanların takip
edilmesi gerekiyor. 60’a yakın dava açtık" şeklinde konuştu.
“SAVUNMALARDAN YIRTTILAR”
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı davalardan verdiği ifadeler sayesinde tazminat ödemediğini
söyleyen Özhaseki, "Bazen de bunlar savunmalardan yırttı. Başkana söylemedik eleştiri
hakkını kullandık diyorlar. Bunlardan kurtarıyorlar. Kazandıkları davalar kıvırttıkları davalar.
Tazminattan yırttıkları davalar. Çok yalan söyleyen bir insan. Başka insan bunu beceremez.
Beni dava etti. Yalancı diyor diye. Karar savcılığın."
“SON DAVADAN 15 BİN LİRA TAZMİNAT ALDIK”
En son sonuçlanan davadan 15 bin TL tazminat aldıklarını söyleyen Özhaseki, "Bununla ilgili
haber yapılsın istemedik. Sucuklarımızı aldık. Kongre sonrasında vatandaşlara ikram
edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9640.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Ak Parti İlçe Kongreleri
AK Parti Kayseri teşkilatı tarafından, 5. Olağan İlçe Kongreleri kaldığı yerden devam
ederken, Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerinde de kongreler tamamlandı.Kongreler sonucunda,
Akkışla İlçesi’nde Davut Altınoluk’un yerine, Hayrullah Dündar...
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AK Parti Kayseri teşkilatı tarafından, 5. Olağan İlçe Kongreleri kaldığı yerden devam
ederken, Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerinde de kongreler tamamlandı.
Kongreler sonucunda, Akkışla İlçesi’nde Davut Altınoluk’un yerine, Hayrullah Dündar ilçe
başkanı olurken, Sarıoğlan İlçesi’nde ise, mevcut Başkan Ahmet Cerit ile yola devam edildi.
İlk olarak Akkışla ilçesinde yapılan 5. Olağan İlçe Kongresi’ne TBMM Başkanvekili ve AK
Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK
Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, 23. Dönem Sakarya Milletvekili ve
Kayseri Koordinatörü Recep Yıldırım, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl
Kadın Kolları Başkanı Gülcan Cengiz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, İlçe başkanları ve
ilçe belediye başkanları ile delegeler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, karın yağması
ile Akkışla’nın beyaza büründüğünü ve ismi ile müsemma hale geldiğini belirterek, " Belli ki
Akkışla’ya yeni bir el değmiş. Akkışla’ya yı yeniden ayağa kaldırmak için hep birlikte
buradalar. Bu gün Akkışla’da bu kadar kalabalık, görkemli ve düzenli nir kongre yaşıyoruz.
Emeği geçenleri kutluyor, hepinize teşekkür ediyorum. Hangi şartlarda olursak, olalım
partimize sahip çıkalım. Biz yalnız başına bir parti değiliz. Bizler aynı zamanda bir davanın
adıyız. Selçuklu’dan, Osmanlı’dan ve Cumhuriyet’in insanları olarak bizler, bir davanın, bir
misyonun insanıyız. Bu misyonumuzu da inşallah 2023, 2071 ve daha da ileriye götüreceğiz.
Bu davanın adı halk davasıdır. Bu davamızın adı millet davasıdır. İnşallah bu davamız yerini
bulana kadar bu mücadelemiz devam edecektir" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır da, AK Parti’nin bir çok kişinin
emekleri sayesinde bu günlere geldiğini ifade ederek, "Ak Parti çok büyük fedakarlıklar
sonucunda buralara kadar gelmiş bir partidir. Bizler burada huzur ve sükun içerisindeyiz.
Çünkü AK Parti iktidarda. Şükürler olsun ki, tek parti iktidarı devam ediyor. Ama Dünya’nın
diğer ülkeleri bu kadar rahat değil. Bir yanda Kırım Türkleri tutuklanıyor. Türk yurdu olan
Kırım, Rusya tarafından işgal edilmiştir. Biliyorsunuz G-20 zirvesinde de Rusya’ya bu
konuda çok tazikler yapıldı. Fakat bir türlü geri adım atmadılar. Peki Rusya neden geri adım
atmıyor. Çünkü ekonomik olarak sıkıntısı yok. Rusya ekonomik yaptırımlardan hiç bir şekilde
zarar görmüyor. Demek ki yumuşak yöntemler etken olmuyor. İşgal eden ülkeler üzerinde. O
zaman NATO’nun daha etkili yöntemlere baş vurması lazım" dedi.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise, "Bu Ak günde. Her tarafın Ak’a büründüğü bu
günde". Tüm Akkışla teşkilatının salona hoş geldiğini belirterek sözlerine başladı.
Yeni Türkiye için Akkışla’da yeni bir gün olduğunu belirten Özden, " Yeni Türkiye’nin, yeni
adımlarının atıldığı, Akkışla için yeni oluşumların ortaya çıktığı bir gün. Yeni Türkiye
diyoruz. Yeni Türkiye’nin adımlarını kongrelerde atacağız. Kongreler yeni bir başlangıç. Yeni

başlangıçların ilk adımı. Bu gün Akkışla’da, Akkışla’nın yeni adımlarını atıyoruz.
Akkışla’dan sonra, kayserimizi, Kayseri’den sonra da, Türkiye’mizi kucaklayacak adımlar
atacağız." şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Akkışla İlçesi’nde kongreye tek liste ile giren, Hayrullah
Dündar, Davut Şahin’inden görevi devraldı.
Daha sonra Sarıoğlan İlçesi’nde 5. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Bu ilçede ise,
mevcut Başkan Ahmet Cerit tek liste ile girdiği kongrede ilçe başkanı olarak yoluna devan
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9641.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

’Yılın Annesi’ Engelli Çocuklar İçin Kayseri’de
Stant Açtı
Kosova’da 2008 yılında engelli çocuklara verdiği hizmetlerden dolayı ’yılın annesi’ seçilen
Resmije Krasniqi, Kosova’da yaptığı el işi ürünleri engelli çocuklar için Kayseri’de kurulan
Yörem Günleri Fuarı’nda satıyor.Kayseri’de...
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Kosova’da 2008 yılında engelli çocuklara verdiği hizmetlerden dolayı ’yılın annesi’ seçilen
Resmije Krasniqi, Kosova’da yaptığı el işi ürünleri engelli çocuklar için Kayseri’de kurulan
Yörem Günleri Fuarı’nda satıyor. Kayseri’de Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan Yörem
Günleri Fuarı’nda dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yabancılar da stant açıyor. Kosova’da
2008 yılında engelli çocuklara verdiği hizmetlerden dolayı ’yılın annesi’ seçilen Resmije
Krasniqi de Kosova’da bulunan engelli çocuklar yararına Yörem Günleri Fuarı’nda stant açtı.
Ülkesine has ürünler ile fuarda stant açan Kranisqi’ye Kayserililer de ilgi gösterdi.Engelli
çocuklar için 1999 yılından beri çalıştığını söyleyen Kosovalı Kranisgi, kendisinin de engelli
çocuğunun bulunduğu söyledi. Resmije Krasniqi, "Engelli çocuklarla 1999 yılından beri
çalışmaktayım. Benim de bir kızım var. 38 yaşında ve o beni bu işte çalışmaya teşvik etti.
Bizim belediyede 3 yıl çalıştım. Engelli kızımın evini satarak engelli çocuklara ev kurdum.
Bazı çocukların annesi ve babası yok. 13 çocuk 2005’ten bu yana bizde kalıyorlar. Bu
çocuklara bir dernek kurdum. Hasta çocuklar da orada" dedi.Kapı kapı dolaşarak engelli
çocuklara yardım istediğini belirterek, "Kapı kapı dolaştım. Engelli çocuklar bir odada
kapanıyordu ben açtım onları. Anneler el işleri yapıyorlar. Şimdi engelli çocuklar ve anneleri
dernekte toplanarak hem sohbet ediyorlar hem de el işi yapıyorlar. O el işlerini ben getirdim.
Burada sattık. Fuarda hem göstermeye hem de satılanların karşılığı engelli çocuklara ve
annelerine gitmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9642.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kaza Yapan Kadın Sürücü Şok Geçirdi
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu bulvarı Karayolları kavşağında G.C.’nin
sürücüsü olduğu 38 KC 398 plakalı otomobil ile sürücü...
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Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu bulvarı Karayolları kavşağında G.C.’nin sürücüsü
olduğu 38 KC 398 plakalı otomobil ile sürücü ismi öğrenilemeyen 06 NM 428 plakalı
otomobil çarpıştı. Kaza sonrası kadın sürücü G.C. şoka girerken, uzun bir süre kazanın neden
olduğunu anlamaya çalıştı. Diğer otomobilde bulunan sürücü ve bir kişi yaralanırken,
yaralılardan biri otomobil içerisinde sıkıştığı yerden vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından
çıkartıldı. Yaralılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekiplerinin incelemesinin ardından otomobiller çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9643.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği
Öğretmenler Gününü Kutladı
Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Fevzi Önder, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Dernek Başkanı Fevzi Önder mesajında,
kalkınmanın şartının eğitim ve öğretim olduğunu vurgulayarak,...
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Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Fevzi Önder, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dernek Başkanı Fevzi Önder mesajında, kalkınmanın şartının eğitim ve öğretim olduğunu
vurgulayarak, “Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, ekonomik
alanında da kalkınmış ve ilerlemişlerdir. Eğitime önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar, başka
ulusların kölesi olmaya mahkumdur. Kalkınmanın şartı eğitim ve öğretimdir. Kayseri Lisesi
öğretmenleri: doğruyu, güzeli, iyiyi, her alanda yeniliği ve yenileşmeyi savunan gerçekleri
anlatan, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı, geleceğin ışık saçan aydınlık nesillerini
büyük bir sabır ve özveri ile yetiştirmişlerdir. Atatürk, Lisesi’nin şeref defterine kendi el
yazısı ile şöyle yazar ve imzalar; ‘Kayseri Lisesi’ni, müdürüyle, muallimleriyle, bütün
talebesiyle cumhuriyetin ateşli, feyizli bir ocağı bulduk’. Öğretmenlerimizin 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü kutlar, ebediyete göç etmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet dileriz”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9644.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kosova'nın Hızırı Kayseri’den Yardım Bekliyor
Kosova’da savaş mağduru ve zihinsel engelli çocuklar için kurduğu Hader Derneği sahibi
Resmiye KRASNİÇ, bakımını üstlendikleri çocuklar için Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’den yardım bekliyor.
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“Kosova’da yılın annesi seçildi”
Kosova savaşından sonra yaptığı çalışmalar ile 2008 yılında Kosova’da yılın annesi seçilen
Resmiye Krasniç, ilimizde düzenlenen yöresel ürünler fuarı dolayısıyla Kayseri’ye geldi.
Fuarda Hader derneğinde ürettikleri el işi ürünleri satarak yardım toplamaya çalışıyor.
Resmiye hanım Savaşın kendilerini çok kötü etkilediğini belirterek :“Kosova’da savaştan
sonra birçok çocuk annesini ve babasını kaybetti. Kimsesiz kalan çocukların çoğu sokakta
kaldı. Bu çocukları bir bir topladım. Bir de ailesinin bakamadığı zihinsel ve fiziksel engelli
çocukları topladım. Evimi onlara ayırdım ve Hader Derneğini kurudum. Evimde onlara kendi
imkânlarımla baktım. Sadece engelli çocuklara değil, ailelerine de eğitim çalışmaları
yapıyoruz. Çocuklara psikolog desteği veriyoruz. Benim de üç tane çocuğum var ve hiçbir
çocuğu kendi çocuklarımdan ayırmadım. Hepsine anneleri gibi bakıyorum. ” ifadelerini
kullandı.
MEHMET ÖZHASEKİ İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM
Dernek binasının artık ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Resmiye Hanım: “ Evimi dernek
olarak kullandığım için artık ihtiyaçları karşılamıyor. Çocuklar büyüdü artık. Kızlı erkekli
aynı mekânlarda kalıyorlar. Çocuklarımın büyümesi ile masraflarımızda büyüdü. Bu nedenle
Kayseri’den ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki beyden çocuklara
yardım etmelerini istiyorum. Kendisi ile görüşüp derneğimiz ve çocuklar hakkında da bilgi
vermeyi çok istiyorum. Kayseri’ geldiğim ilk gün Mehmet Özhaseki Bey ile görüşmeye
gittim ama kendisini bulamadım. Hader derneğindeki çocuklar en ufak bir yardıma muhtaç.

Kış mevsimi geldi. Havalar iyice soğumaya başladı. Çocukların ısınması gerekiyor. Kışlık
elbiselere ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için ben çocuklarımı emanet olarak
bıraktım. Onlar bensiz duramazlar. Çocuklarım için Pazartesi günü geri döneceğim. Onun İçin
Kayseri’den gitmeden Mehmet Özhaseki Bey ile görüşmeyi çok isterdim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9645.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Burası Da Sema Yazar Gölü!
Sema yazar Anadolu Lisesi önünde oluşan ve 3 yıldır herhangi bir çalışma yapılmayan su
birikintisi servisçileri isyan ettirdi.
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Kayseri’de etkili olan yağmur sonrası Sema Yazar Anadolu Lisesi önünde oluşan ve yapay bir
gölü andıran su deryası, okuldan öğrenci almak için bekleyen servisçileri çileden çıkardı.
Yaklaşık üç yıldır aynı çileyi çektiklerini belirten servisçiler kısa zaman önce yeni asfaltlama
çalışmasının yapıldığını, lagarların yerinin değiştirildiğini ancak sıkıntının halen devam
ettiğini belirttiler. Sorunun çözümü için çalmadıkları kapının kalmadığını ifade eden
servisçiler yetkilerin kendilerine geri dönüş yapmamasından şikâyet ederek, ‘’ şehrin
göbeğinde yaşadığımız sıkıntıyı görüyorsunuz, gölün içinden öğrenci almaya
çalışıyoruz. Sorumluların bir an önce yaşanan bu sıkıntıyı çözmesini istiyoruz’’ dediler.
Göle dönüşen alandan geçerek servise binmek için yoğun bir çaba sarf eden öğrenciler ise
durum karşısında ‘’ Burasıda Sema Yazar Gölü’’ yorumlarını yaptılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9646.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri’de Her Yıl 600 Bin Dekar Tarım
Arazasisi Yok Oluyor
Türkiye'de son 10 yılda, 2 milyon 573 bin futbol sahasına denk gelen 27 milyon 825 bin 64
dekar tarım arazisinin, imara, inşaata kurban gittiği, Kayseri'de bu rakamın 600 bin ila 100
dekar arasında değiştiği iddia edildi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yola çıkarak, Türkiye'nin 2004-2013 yılları
arasında kaybettiği tarım arazisi miktarını ortaya koyan bir çalışma yapıldı. TÜİK
verilerinden derlenen rakamlara göre Türkiye'de son 10 yılda toplam 27 milyon 825 bin 64
dekar tarım arazisinin kaybedildiğini belirten ATB Başkanı Ali Çandır, "2004 yılında 265.9
milyon dekar olan tarım arazisi varlığı, 2013 sonu itibariyle 238.1 milyon dekara düşmüş.
Aradaki fark 27.8 milyon dekar. Türkiye son 10 yılda tarım topraklarının yüzde 10.46'sını
kaybetmiş durumda" dedi.
Çandır Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 36 ilde rakamın 600 bin ile 100 bin dekar
arasında değiştiğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9647.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Özhaseki’den Öğretmenler Günü Mesajı
Büyükşehir Belediyesi Başkan Mehmet Özhaseki, 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Mesajında, toplumların bilgili ve kültürlü nesiller olarak
yetişmesinde öğretmenlerin önemine dikkat çeken Başkan Özhaseki,...
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Büyükşehir Belediyesi Başkan Mehmet Özhaseki, 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, toplumların bilgili ve kültürlü nesiller olarak yetişmesinde öğretmenlerin önemine
dikkat çeken Başkan Özhaseki, öğretmenlerin toplumların mimarı olduklarını belirterek
"Toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli etken eğitim sistemidir. Öğretmenler

de bu sistemin en önemli parçasıdır. Bir toplumun hamurunu yoğuran ve ona şekil veren
öğretmenler, toplumların yarınlara güvenle bakabilmeleri, geleceklerini garanti altına
alabilmeleri için varlığına ihtiyaç duyulan en önemli kişilerdir" dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nün öğretmenlerimizi hatırlamak ve onlara ne denli değer
verdiğimizi ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Başkan Özhaseki,
"Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, toplum
olarak onlara duymuş olduğumuz minnet borcunu ifade ederek başarı ve huzur dolu yarınlar
diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9648.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Vali Orhan Düzgün’den ’öğretmenler Günü’
Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mesajında,
"Bir ülkedeki eğitim sistemi ve öğretmenlerin eğitim anlayışı, o ülkenin her alanda
kalkınmasına, ilerlemesine ve geleceğinde çok büyük etkiler...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında, "Bir ülkedeki eğitim sistemi ve öğretmenlerin eğitim anlayışı, o ülkenin her alanda
kalkınmasına, ilerlemesine ve geleceğinde çok büyük etkiler oluşturmaktadır" ifadesinde
bulundu.
Vali Düzgün, mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Eğitim bugün kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru olmasının yanı sıra, aynı
zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değer olarak
vurgulanmakta olup, bu anlamda ülkemizin aydınlanmasında ve gelecekte daha eğitimli,
bilgili ve bilinçli bireyler oluşturulmasında öğretmenlerimizin bilgisi ve eğitim anlayışı son
derece önemlidir.
Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, çağın gereklerine uygun biçimde gelecek kuşakların
yetiştirilmeleri için çaba gösteren öğretmenlerimizin, toplumun her kesiminde kabul gören
saygıdeğer meslek mensupları olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.
Bu yüce mesleği yerine getirirken karşılaştıkları güçlükleri aşmalarında, öğretmenlerimize
toplum olarak destek vermeli; onların düşüncelerinin, fikirlerinin çocuklarımız ile
gençlerimizin yaşamına yön vereceğini ve zenginleştireceğini unutmamalıyız.
Değerli öğretmenlerimizin her geçen gün değişen ve gelişen dünyamızda kendilerini
yenileyerek ve geliştirerek çocuklarımızın ihtiyacı olan bilgileri ve değerleri onlara
aktarmalarını, iyi bir meslek sahibi olmakla birlikte “iyi bir insan” olmanın da önemini
kavratmalarını diliyorum.

Bu düşüncelerle bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyor, görevleri başındaki
öğretmenlerimize başarılar, emeklilere sağlıklı ve huzurlu bir hayat, başta şehit
öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9649.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kayseri Şekerspor 3 Puanı 3 Golle Aldı
Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kayseri Şekerspor, kendi sahasında Beylerbeyi
Spor’u 3-2 mağlup etti.STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Ahmet Eşref
Sarı xx, Okan Barcın xx, Abdulkadir Döner xxKAYSERİ ŞEKERSPOR: Deniz x,...
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Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kayseri Şekerspor, kendi sahasında Beylerbeyi
Spor’u 3-2 mağlup etti.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Ahmet Eşref Sarı xx, Okan Barcın xx, Abdulkadir Döner xx
KAYSERİ ŞEKERSPOR: Deniz x, Aytunç xx, Birol xx, Altan xx, Cemil xx, Emre xx,
Doğancan xx, Zahid xx, Ümit xx, Burak xx, Okan xx
YEDEKLER: Batuhan, Tugay, Mustafa, Tolga, Süleyman Öztürk, Süleyman Köse
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Aşık
BEYLERBEYİSPOR: Raifcan x, Metehan x, Kerem xx, Alper xx, Mustafa x, Berat x, Sertaç
x, Ulaş x, Hıfsullah xx, Mümin x, Mehmet x
YEDEKLER: Atakan, Cem, Erhan, Umut, Metehan, İsmail, Tolga
GOL: Zahid (Dk 4) (Pen), Aytunç (Dk. 56), Emre (Dk. 57) (Keyseri Şekerspor), Erhan (Dk
76), Cem (Dk. 90+2)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9650.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan’dan 24
Kasım Mesajı
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj
yayımladı.Kaymakam Candan mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi , büyük
bir özveri ile yetiştiren ve gösterdikleri fedakarlıkla her türlü övgüye...
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj
yayımladı.
Kaymakam Candan mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi , büyük bir özveri
ile yetiştiren ve gösterdikleri fedakarlıkla her türlü övgüye layık olan öğretmenlerimizin 24
Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadesinde bulundu.
Kaymakam Candan, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyeteintikal etmiş
tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9651.html
Erişim Tarihi: 24.11.2014

