KAYSERİ HABER ARŞİVİ
18.01.2016–24.01.2016
TMMO Kayseri Şubesi’nin 13. Olağan Genel
Kurulu yapıldı
Türkiye Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu Toplantısı
yapıldı.
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Geçekleşen toplantıda Makine Mühendisleri Kayseri Şube Divan Başkanlığı’na Mazhar
Gündoğu seçilirken divan üyeliğine Tahir Demirel, Rıza Tekin ve Ahmet Göçen seçildi.
Toplantıda konuşan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener meslek ve
meslektaş odaklı odacılık anlayışı içerisinde olduklarını belirterek, “Kayseri Şubesi kurulduğu
ilk günden bu güne kadar meslek ve meslektaş odaklı odacılık anlayışıyla hareket eden bir
meslek odası olmuştur. Sahip olduğu en büyük değeri üyesi bilmiş, oluşturduğu birlikle
mesleğine, meslektaşlarına, iline, kendisine bağlı bulunan temsilcilik illerine ve ülkesine
hizmet etme gayreti içerisinde olmuştur” açıklamasında bulundu. Üyeleri arasında dini, siyasi
ve etnik hiçbir ayrım gözetmediklerini ifade eden Fener sözlerini şu şekilde sürdürdü;
“TMMO Kayseri Şubesi oluşturduğu bu yapıyla birlikte üreten birlikte karar alan ve birlikte
uygulayan bir odacılık anlayışı sergilemiştir. Sahip olduğu en büyük değer olan üyelerini
ideolojik, siyasi, etnik ve mezhepsel ayrım gözetmeden bir tutmuş, odasının
siyasallaştırılmaması noktasında mücadele etmiş ve tarafsız odacılığını sürdürülebilir
kılmıştır. Bu kapsamda 18 uzmanlık komisyonu, iş yeri temsilcileri, sektör temsilcileri ve
danışma kurullarını oluşturmuştur. Her fırsatta iş yeri temsilcilerimizle iş yeri
temsilcilerimizle, danışma kurullarımızla, sektör toplantılarıyla, üye toplantılarıyla
üyelerimizin beklenti, öneri, talep ve değerlendirmeleri alınmış ve yönetim kurulu çalışmaları
şekillendirilmişti.”
Gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul’da Divan Başkanı seçilen Mazhar Gündoğu, 'Barış
İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin bildirisine imza atan akademisyenler hakkında açıklamada
bulundu. İmza atan akademisyenlerin mevcut durumu daha da gerdiklerini vurgulayan
Gündoğu, “Bu durumu aydın bir düşünce olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bu
karanlık düşüncenin PKK terör örgütü tarafından kazılan hendeklere süpürülmesi de divan
olarak en büyük temennimiz. Bu bildiriyi şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Hiç
kimse bu ülkede toprağa düşmüş tek bir fert kalmadan bu vatan üzerinde sinsi ve kalleş plan
yapmasın. Çünkü biz daha doğarken yeminli doğduk.

Biz bu vatanı ancak Allaha teslim ederiz, o da insansız. Sağduyulu, sorumlu insanların
sustuğu bir ortamda çılgınlığın akılsızlığın, vahşetin ve katil ruhların ön plana çıkmasına
Makine Mühendisleri Odası olarak asla müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16198.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Terör karşıtı bildiriye ERÜ’den büyük destek
"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiriye karşı yapılan
"Akademisyenler teröre karşı" anketine 5 bin imza atıldı. Ankete, Kayseri’deki
üniversitelerden Erciyes’ten 213, Abdullah Gül’den 5, Melikşah’tan 3 akademisyenin katılımı
sağlanırken Nuh Naci Yazgan’dan ise herhangi bir katılımın gerçekleşmediği görüldü.
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Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Metin Aksoy öncülüğünde yayımlanan "Akademisyenler Teröre Karşı"
bildirisine 3 gün içerisinde 5 bin akademisyen imza attı. Erciyes Üniversitesi akademisyenleri
ankete yoğun bir katılım sağladı. Aralarından Erciyes Üniversitesi’nin çiçeği burnunda
rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’in de yer aldığı 213 akademisyenden öne çıkan isimler
ise şöyle;
Erciyes Üniversitesi’nden ankete imza atan akademisyenlerden öne çıkanlar;
Prof.Dr. Hamza Çakır
Prof. Dr. Yusuf Benli
Prof.Dr. Bekir Çoksevim
Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun
Prof. Dr. Mustafa Baktır
Prof.Dr. Veysel Aslantaş
Prof.Dr. Abdullah SAYDAM
Prof.Dr. Mustafa AKDAĞ
Prof.Dr. Ekrem Erdem
Prof.Dr. Mehmet İnbaşı
Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa
Prof.Dr. İ.Suat Öktem
Prof.Dr. Şefaettin Severcan
Prof.Dr. Murat Doğan
Prof.Dr. Atabey Kılıç
Prof.Dr. Kudret Doğru
Prof.Dr. Temel Yeşilyurt
Prof.Dr. Hasan Yetim
Abdullah Gül Üniversitesi’nde ankete imza atan akademisyenler;

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
Okt. Tuğba Birdal
Doç.Dr. Ali İhsan Özdemir
Öğretim Görevlisi Fatih Yalçın
Araştırma Görevlisi Muhammet Furkan Bilgi
Melikşah Üniversitesi’nden ankete imza atan akademisyenler;
Prof. Dr. Murat UZAM
Doç. Dr. Abdullah Yuvacı
Yrd. Doç. Dr. Esma AKCAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16199.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Ravaber Avrupa’ya açılıyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ravaber taşyünü üretim tesisleri
Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor. Şu an iç piyasada % 35’lik bir paya sahip olan Ravaber’de
hedef 2016 yılında sektörde Türkiye’de ilk sırada yer almak. Sonrasında ise Avrupa’ya
açılarak adını tüm dünyaya duyurmak isteyen Ravaber yetkileri ilk olarak Macaristan’da bir
tesis kurmayı planlıyor.
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Türkiye’de taş yünü sektöründe öncü firmalar arasında yer alan ve Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ravaber, ülke genelindeki başarısını Avrupa’ya taşımak için
kolları sıvadı.
Kayseri Gündem Gazetesi olarak biz de sektördeki başarısıyla ön plana çıkan Ravaber
firmasını daha yakından tanımak ve sizlere duyurabilmek adına fabrikaya misafir olduk.
Haber ekibimizi tüm içtenliğiyle karşılayan Genel Müdür Harun Hasyüncü ile samimi bir
sohbet gerçekleştirdik.
Risk almadan başarıya ulaşamazsınız
Ravaber Genel Müdürü Harun Hasyüncü daha önce Beşler Tekstil bünyesinde farklı bir
sektöre girme düşüncesi sonucu taş yünü üretiminin ortaya çıktığını dile getirerek; “2007
yılında taş yünü yatırımı yaptık ve 2008’de üretime başladık. Tabi tekstil ile uğraşırken farklı
bir sektöre geçmenin riskleri var. Bizim hiç bilmediğimiz bir yapıydı taşyünü. Ama riskle
kazanç doğru orantılı şeylerdir. Ne kadar çok risk varsa o kadar da kazanç vardır. Sıkıntı
yaşadık. Daha sonrasında toparlanmayı başardık. Dolayısıyla risk almadan başarıya
ulaşamazsınız” dedi.
Macaristan’da 40 milyon euroluk proje
Türkiye pazarını her geçen gün genişleten Ravaber gözünü Avrupa pazarına çevirdi. Firma
Macaristan’ın Miskolç, Simek, Balaton bölgelerinden her hangi birisinde Macar hükümetinin
de %50 teşvik sözüyle birlikte yaklaşık 40 milyon euroluk bir tesis kurmaya hazırlanıyor.

Firma yetkililerinden alınan bilgilere göre birkaç Avrupa ülkesinde söz konusu tesis için
fizibilite çalışması yapıldığı ve şu an kesin olmamakla beraber Macaristan’da olması
konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Söz konusu fabrikanın Macaristan’da sektörde
Avrupa’da söz sahibi bir firmanın yakınına kurulacak olması sektörde ne kadar iddialı
olduğunun bir göstergesi niteliği taşıyor.
Macar hükümeti de destek veriyor
Ravaber Genel Müdürü Harun Hasyüncü söz konusu tesis hakkında şunları söyledi:
“Macaristan konusunda ‘yüzde yüz oraya gideceğiz, oraya yatırım yapacağız’ demiyoruz.
Ama çok araştırmalar yapıldı. Fizibilite çalışmaları yapıldı. Ancak en son nihai karar
alınmadı. Orada yatırıma başlıyoruz diyemem ama üretimi nerede yapabiliriz diye yola çıktık.
Kazakistan’a baktık ve oradaki pazarın yeterli olmadığını gördük. Sonrasında Suudi
Arabistan’a baktık. Acaba orada yer alabilir miyiz dedik. Maalesef orada da içerideki firmalar
üretime başlamış. Baktık ki bir anda üretim fazlalığı olacak o yüzden oradan da vazgeçtik.
Bazı coğrafi bölgelerde fizibilite çalışmamız vardı. Ravago’nun en güçlü olduğu yer Avrupa
pazarı. Ravago’nun mesela Macaristan’da hale hazır üretim tesisleri ve pazarlama şirketleri
var. Slovenya olsun, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti olsun oralarda da yapıları var.
Durum böyle olunca Macaristan bölgesi olur mu diye düşündük ve araştırma yaptık. Şu anki
almış olduğumuz veriler sonrasında Macaristan olumlu gibi görünüyor. Çalışmalarımız halen
devam ediyor. Biz de bu kardeş ülkeye yatırıma sıcak bakıyoruz. Zira diğer ülkelere göre
Macar hükümeti daha fazla teşvik veriyor. Macaristan dışarıdan yatırımcıyı çekmek adına
biraz daha hassas bu konuda. O coğrafya da bu işi daha iyi yapanı göremedik. Macaristan
bunu da başarmış gözüküyor. Büyük bir ihtimalle tesis kuracağımız bölge orası olacak.”
Haber: Ramazan Karakuş
Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16200.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Hac kayıtları bugün başlıyor
İl Müftülüğü 2016 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 18 Ocak tarihinde başlayacağını duyurdu. 27
Ocak’a kadar sürecek kayıtlara başvurular diyanetin resmi internet sitesinden veya doğrudan
müftülüklerden yapılabilecek.
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İl Müftüsü Şahin Güven, “2016 yılı hac ön kayıt işlemleri; 18-27 Ocak 2016 tarihleri arasında
yapılacaktır. 2016 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptırmak isteyenler kişi başına
20 TL’yi ilgili banka hesabına yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca
gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir” dedi.
Başvuruların ‘hac.diyanet.gov.tr’ internet adresinden elektronik ortamda veya form dilekçe ile
doğrudan müftülüklere yapabileceğini belirten Müftü Güven,“Hac kura sonuçları ile kesin
kayıt bilgileri SMS yolu ile hacı adaylarına bildirileceğinden özellikle cep telefon bilgilerinin

güncellenmesi gerekmektedir. Değişiklik yaptırmak isteyenlerin herhangi bir müracaat
yapmasına gerek yoktur. Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler nüfus
cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda
aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecektir. İlk defa kayıt yaptıracaklar
Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat
dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da
almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri
halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir. Müracaatlarda; eş, anne, baba
kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya hiçbir akrabalık bağı
olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde günlük aktivitelerini
kendi başlarına yerine getiremeyecek derecede engelli vatandaşlarımızın ise hacca hiç
gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya girme talepleri kabul edilecektir” bilgisini verdi.
Önceki yıllarda hacca gidenlerin müracaatlarının kabul edilmeyeceğini vurgulayan Güven,
“Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura
çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve ön kayıt
ücreti de iade edilmeyecektir. Hac kurası 2 Mart tarihinde Başkanlığımız Konferans
Salonunda basına açık bir şekilde katılımcılarında olduğu ortamda saat 11.00’da çekilecektir.
Hacı adaylarımıza kayıt tazelediği yıl oranında kat sayı uygulanarak kuraya gireceklerdir.
Ülkemizden hac çıkışları 4 Ağustos, 6 Eylül tarihlerinde yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16201.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Dile Dökülen Acı: Kayseri İncesu’dan Ağıtlar
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Yazan: Aysel Özen
Aşıp aşıp gider, yaylanın yolu
Sihile dayanmaz, Erciyes’in gülü
Alı koyum da karalar bağlayım.
Ne deyim de ağlayım, kaderim böyleymiş.
Eridi mi günden
Erciyes’in karı buzu
Ben sana ne yaptım da zalim ecel
Yaslı koydun gelinkızı
Ağıt; acı, hüzün ve kederin türkü gibi söylenerek ağlamayla karışık dışa vurumudur. Genelde
kadınlar tarafından genç ölümler, çok sevilen anne, baba, kardeş gibi yakın akrabaların
ölümleri, ayrılıklar, sıla hasreti ve beklenmeyen acı olaylar karşısında söylenir. Çoğunlukla
ölü evinde ağlayarak söylenen ağıtlar, hüzünlü olsa da ağlayamayan kişilere dokunur, onları
da ağlatır.

Şiir gibi olmasına karşın söyleyenler şair olmadığı gibi vezin ve kafiyeye de dikkat edilmeden
doğaçlama söylenen ağıtlar, o andaki üzüntülü ruh halini yansıtır. Herkes kendi ağıtını kendi
yakar. Sadece o ana özel bu ağıtlar, bir düzen kaygısı taşımazlar. Bir yere yazılıp da tekrar
söylenmezler. Unutulamayanlar, kulaktan kulağa aktarılır.
Çok sevdiğin biri bir gün çok uzaklara gider. Günler, aylar, hatta yıllar geçer ama o gelmez.
Sen gidemezsin. Öyle bir ayrılık ateşi çöker ki içine, bunu dile dökmek artık kaçınılmaz olur.
Oturursun bir köşeye, başlarsın yüksek sesle derdine yamaya. Ağıt’ında; hasretinin yüzü
döner aya, sözleri bala. Esen rüzgarda onun kokusunun hissedersin. Elini uzatasın tutacak
gibisindir ama uzun yollar vardır arada. Ona kavuşamamanın verdiği açıyla dilimden dökülür
nağmeler. Varsa yayında arkadaşın, dostun ona da bu melankolik hale daldırırsın. İster
istemez yaşlar süzülür yanağından. Ama yine de içinde bir kavuşma ümidi vardır. Bu da
dökülür nağmelere. Ya dönülmez yollara gitmişse sevdiğin. Bu ister yarin olsun, ister anan,
ister baban, isterse kardeşin... Hele bir de bakmaya doyamadığın yavrunsa... İşte o zaman
içinde patlayan volkanları durduramazsın. Hele öyle bir kültürde yetiştiysen, o zamana kadar
iki dörtlük dahi dökülmediyse bile dilinden, bir anda kendini ağıt eder bulursun. Sen onu
kafanda şekillendirmemişsindir aslında. Ne odadaki seni teselli etmeye gelen arkadaşların
durdurabilir seni, ne de sen kendini. Ağzından dökülen ağıtlar yanardağdan çıkan lavlar gibi
onlarında yüreklerini yakar. Bu lavı söndürmek için gözlerinden yaşlar sel olur akar. Sonunda
sen de biraz rahatlamışsındır, dostun da. “İnsan insanın ağısını (zehirini) alır.” demişler. Zehir
ne kadar acıysa da panzehiri olan dil, onun acısını alır. Gönülden söylenen bu dizelere
İncesu’da değişet adı verilmektedir. Aşağıda değişet / ağıt örnekleri bulunmaktadır.
Askerde iken hastalanıp 1980 yılında vefat eden Şahin Aykar için yakılan ağıt:
Yaylasına vardım, yaylası otlu
Suyunu içtim, uyu tatlı
Oğlan gelir samur kürklü
Ne deyim de ağlayım, kaderim böyleymiş.
Ağ koyun da koşanın da koşulu
Yoz davarının üstü aşılı
Oğlan gelir boynu poşulu
Ben ağlamayım da kimler ağlasın?
Aşıp aşıp gider, yaylanın yolu
Sihile dayanmaz, Erciyes’in gülü
Alı koyum da karalar bağlayım.
Ne deyim de ağlayım, kaderim böyleymiş.
Yaylanın yolları diken değil mi?
Dikenin üstünde güller biter mi?
Oğlansız evler de günler geçer mı?
Ben ağlamayım da kimler ağlasın?
Bizim koyun da tuz taşına gelmiyor
Arayıp da kuzusunu bulmuyor
Ellerin kuzusu da kuzu olmuyor
Ben ağlamayım da kimler ağlasın?
Yüksekten götürün, gençin ölüsü
Çiçekler donatın, tabut dolusu

Ağlayan anası, bacısı
Ne deyim de ağlayım, kaderim böyleymiş.
Nişanlıyken ölen damat için yakılan ağıt:
Şu yaylanın güne yüzü
Gün vurdukça erir buzu
Kör olasın zalim ecel
Yansız koydun gelinkızı
Ölen dedim ölemedim
Bir murada eremedim.
Ecel almış nazlı yari
Muradıma eremedim.
Erciyes’in karı buzu
Eridi mi günden
Ben sana ne yaptım da zalim ecel
Yaslı koydun gelinkızı
Kocasına, genç eşi tarafından yakılan ağıt:
Evlerinin önü küllük
Küllükte yatıyor pulluk
Daha yaşım yirmi beş idi
Bana yakışır mı dulluk?
Akan sular akışır mı?
Bakan gözler kamaşır mı?
Daha yirmi beşti yaşım
Bana dulluk yakışır mı?
Ölüm döşeğinde yatan bir hastaya yakılan ağıt:
El yazıya, el yazıya
Duman çökmüş çöl yazıya
Ben de kurbanlar olayım
Beşikte yatan kuzuya
El veriyor, el veriyor
Orta direk bel veriyor,
Döndüm baktım sağ yanıma
Hacı Bey’im can veriyor
1920’li yıllarda Hacı Vali’nin oğlu Mustafa ile Leylefer (Nilüfer) evlenirler. 20-25 günlük
evliiken, daha gelinin elinde kınaları solmadan eşi Mustafa genç yaşta ölür. Babası Hacı Vali
tarafından yakılan ağıtlardan bir bölümü:
Seher vakti doğan yıldız
Ah çekerim gece gündüz
Seher vakti doğan yıldız
Ölüme çare bulunur mu?

Ala at ahırda kişniyor
Arpa yemez, musulu dişliyor
Döndüm baktım sağ yanıma
Mustafa’m can veriyor
Mustafa için analığı (üvey annesi) tarafından yakılan ağıt:
Uzun olur devemizin urganı
Kısa geldi Leylefer’in yorganı
Dokuz devede Mustafa’mın kurbanı
İnin kuşlar inin kepir taşına
Leylefer gelmesin koşan başına
İrili ufaklı da yaylamızın taşları
Kalem gibiydi de Mustafa’mın kaşları
İki topak da Leylefer’in saçları
İnin kuşlar inin Kepir taşına
Leylefer de gelmesin koşan başına
Çobanlar da bakmasın hilal kaşına
Makinalar da dikişleri dolaşır
Karalı haber de Garipçe’ye ulaşır
Vali babanın da dili dolaşır
İnin kuşlar inin Kepir taşına
Leylefer de gelmesin koşan başına
İstanbul’a para savdım saz geldi
Dokuz beşli de ak gerdana az geldi
Leylefer de bize kademsiz geldi
İnin kuşlar inin Kepir taşına
Leylefer de gelmesin koşan başına
***
Koyun gelir kuzuyla
Ayağının tozuyla
Leylefer’im suya gitmiş
Yanı çifte kuzusuyla
Leylefer oturmuş taşın üstüne
Al yazma bağlamış kaşın üstüne
Leylefer’in koyunu geliyor içi közzüklü
Leylefer geliyor çuha dizlikli
Çoban geliyor beli azzıklı
1960’lı yıllarda çok güzel bir kız vardır. Bu kız tarafından reddedilen bir genç ve arkadaşları,
kızın komşularına yalvararak cacık (madımak) toplamak için Tuz Deresi civarına kızı
getirmelerini isterler. Hiçbir şeyden haberi olmayan, kız komşularla cacığa gider. Ansızın
kadınların önlerine çıkarak kızı yakalayan gençler, kadınların korkudan kaçışmasıyla birlikte
kızı bıçaklayarak öldürürler. Bu kız için yakılan ağıttan bir bölüm:

Tuz deresi derler de bir ıssız dere
Yedim bıçağı serildim yere
Benim bu halimi dostlarım göre
Alın destanımı kalmasın yerde.
Keşke yağmur yağsa da ıslansaydım
Bir çoban görse de seslenseydim
Kanlı derelerde de ıslansaydım
Şu benim halimi gören ağlasın
Kaynak: (Ağıt Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16203.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Trafik denen püsküllü bela …

Mahmut Şahin
tuketicibilinci@hotmail.com
18 Ocak 2016, 12:28

Neymiş efendim yollar da neden yığınla çukur varmış…
Belediye bu çukurlu yolları neden düzeltmiyormuş?
Hatta daha da ileri gidip eleştiriyi abartanlar diyor ki:
Neden her tarafı delik deşik olacak asfalt kullanılıyor?
Sanırsınız ki soruyu soran Londra’da doğup büyümüş.
Ya da mesela Paris Belediyesinde asfalt şefliği yapmış.
Nasreddin Hoca yaşasaydı muhtemelen derdi ki:
Hırsızın hiç mi kabahati yok sevgili Kayserililer.
Hırsız dediysem aklınıza asfalttan çalanlar gelmesin.
Bu konuda ne kadar bonkör olduğumuzu âlem bilir.
Mesela falanca mevkiinin filanca bağlarını düşünün.
İt ürümez kervan geçmez yerlere evler yapılıyor.
Gecekondu değil tabii gündüzkondu yaşam alanları.
Şehrin kalitesini artıran lüks ve kaliteli evler bunlar.
Bakıyorsunuz garajlarına kadar asfaltlar döşeniyor.
Yazık, tekerler eskimesin sonuçta milli servet sayılır.
Hiç ayrım yapılıyor mu burada oturanlara hizmette.
Asgari ücretliymiş, fabrika işçisiymiş, emekliymiş…
1.300 lira asgari ücretle çalışan işçilerimizin her ay;
Gelirinden 25.000 lira(!) kısarak yaptırdığı evler.
Dişinden tırnağından artırarak yaptığı yatırım için…
İşçi, emekli demeyip kapısına kadar dökülen asfalt.
Yüzünüze gözünüze dursun diyeceğim ama demem.

Sonrada kalkmışlar ‘‘asfaltlar neden delik deşikmiş?’’
Yağan yağmurun ya da karın hiç mi suçu yok?
Finlandiya ya da Norveç mi zannettiniz burayı?
Soğuk memleketiz sonuçta, buz vaaaar don var.
Finlandiya gibi kutupların dibinde değiliz ki? Nasip işte.
Sabahları ve akşamları trafikte kilitlenme oluyormuş.
Bundada mı belediyeyi suçlayacaksınız hey insafsızlar.
Herkes aynı anda işe giderse olacağı budur tabii ki.(!)
Bazılarınız sabah 9 da bazılarınız 12 de gitse olmaz mı?
Hele de iş çıkışlarını tam bir faciaya dönüştürüyorlar.
Zannedersiniz ki, her gün iftar var ve iftara yetişiliyor.
Nöbet sisteminin bir an önce uygulanması lazım.
Bazı çarşı ve sanayinin kapanış saati değiştirilmeli.
Bu konunun ivedilikle çözülmesi gerekmektedir.
Sanayi odası, Ticaret odası ve Esnaf odaları vs vs.
Üyelerinden para toplamak dışında neye yararlar?
Trafik sorununu da mı belediye çözsün istiyorsunuz?
Mesela bunca araç alanların hiç mi suçu yok?
Sağlıklı yaşam için yürüsen ya da bisiklete binsen.(!)
Yok tabi kolayca belediyeyi suçlamak dururken.
Trafik sorununu da mı belediye çözecek?
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı çıkmış demiş ki:
‘‘Trafik sorununu çözemeyen belediye BAŞARISIZDIR.
Adamlara ağız tadıyla gökdelenler yaptırmayacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16204.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Şehidin Kayseri'deki evinde hüzün hakim
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristler tarafından keskin nişancı silahı Kanas ile başından
vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fazlı
Altuntaş'ın Kayseri'de bulunan evinde hüzün hakim.
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristler tarafından keskin nişancı silahı Kanas ile başından
vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesi'nde şehit olan Piyade
Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş'ın Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2350. Sokak'ta
bulunan evinde hüzün hakim. Piyade Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş'ın acı haberini alan
yakınları ve silah arkadaşları, şehidin evine akın etti. Binanın dışına Türk bayrakları asıldı.

Öte yandan Altuntaş'ın Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yaptığı ve Diyarbakır'ın Sur
ilçesine geçici görev ile gittiği öğrenildi.
2 çocuk babası olan Altuntaş'ın cenazesinin Diyarbakır'da düzenlenecek olan törenin ardından
Kayseri'ye getirileceği ve öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sivas'ın
Gemerek ilçesine bağlı Sızır Kasabası'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16206.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Yoğun kar yağışı Kayseri’de etkili oldu
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar Kayseri’de de etkisini gösterdi.
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Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Şehir
merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Meteoroloji
Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışının Cuma gününe kadar etkisini azaltması
hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Kar yağışının Cuma
gününden sonra tekrar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16207.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Şehrin Eskitemediği Öncü: Ahmet Taş Ve
Mazlumder
Hacı Yakışıklı
haci-kayseri@hotmail.com
19 Ocak 2016, 11:58

Ahmet Taş, Kayseri’nin sivil toplum öncüsü…
85 dernek, vakıf ve sendikanın birleşerek oluşturduğu Kayseri Gönüllü Kültür
Teşekkülleri’nin Sözcüsü ve Mazlumder İnsan Hakları Derneği Kayseri Şube Başkanı…

1953’te o zamanlar Adana’nın ilçesi olan, bugün ise il olan Osmaniye’de doğmuş. Sırasıyla
Adana Tufanbeyli, Kadirli, Osmaniye, Kayseri Merkez İmam Hatip Lisesi, Kayseri Ali Rıza
Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Tarih öğretmenliği yapmış ve 2004’te emekli
olmuş. Gerçi öğretmenin emeklisi olmaz, o da bu mesleği tamamen gönüllü olarak
derneklerde ve vakıflarda icra etmeye başlamış.
Mazlumder’den önce de sivil toplumun içinde olan bir insan! Öğretmenlik yıllarında Eğitim
Bir Sen Kayseri Şubesi’nde iki dönem, 2001’le 2004 yılları arasında şube yönetim kurulu
üyeliği yaptı. Bu arada 1994’le 2008 sonrasına kadar Kayseri İlim Hikmet Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanlığını yürüttü. 2005’de Mazlumder’e üye oldu ve o sene yapılan Olağan Genel
Kurul’da Mazlumder Şube Başkanlığı’na seçildi. O günden bu güne 1 dönem ara vererek
Mazlumder Şube Başkanlığı görevi devam ediyor. Yine 2005’te Kayseri Gönüllü Kültür
Teşekkülleri toplantısında sözcülüğe getirildi.
2015 yılı içerisinde Mazlumder çatısı altında sayısız etkinlik yaptı. Özetle söyleyecek olursak:
*40 adet Basın Açıklaması
*10 adet - İlçe okullarında İnsan Hakları seminerleri
*4 Adet fotoğraf sergisi
*Çanakkale Bursa gezisi
*Huzur evi ziyareti
*Geleneksel Piknik
*Geleneksel İftar
*Ümmet iftarı
*İstanbul STK’ları ziyaret
*Kayseri küçük millet meclisi toplantılarına katılım
*Konferans (28 Şubatta ne oldu?) – Demokrasi ve Darbeler
Allah, Ahmet Taş hocamıza hayırlı ömürler nasip etsin! Kendisi ömrünü insanlığa ve insan
haklarına vakfetmiş, toplumun en zayıf bireyine varana kadar ilgilenen bir insan işçisi!
Kendisi bazen “Biz bu toplumun hamalıyız aslında” der! Doğrudur, toplumun dertlerini hiç
gocunmadan ve büyüklenmeden sırtına yüklemek kolay değil!
Birçok insanın üzerinde emeği vardır ve bu emekleri hiçbir karşılık beklemeden vermiştir.
Benim üzerimde de hocamın emeği var, bugün sivil toplumun içinde yaptığımız etkinliklerde
Ahmet Taş hocamın verdiği cesaretlendirme ve eğitim önemli yer tutar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16208.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Üzerimizden ameliyata müsaade etmeyiz
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Metin Aksoy öncülüğünde yayımlanan "Akademisyenler Teröre Karşı"
bildirisine kısa sürede 5 bin akademisyen imza attı. Erciyes Üniversitesi’nden de 200’ün
üzerinde imzanın atıldığı bildiriyle ilgili gazetemize konuşan Doç. Dr. Metin Aksoy, ERÜ
akademisyenlerinin teveccühünün sevindirici olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin
akademisyenler üzerinden ameliyat edilmesine, müsaade etmeyen aydınların da olduğunu
gösterdik” dedi.
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Akademisyenler töhmet altında bırakıldı
‘Akademik Birlik Platformu Adına’ yayınlanan bildiriye gelen destekleri, tüm
akademisyenlerin ‘ihanet metni’ üzerinden töhmet altında bırakılmasına karşı bir çıkış olarak
nitelendiren Doç. Dr. Aksoy, “Erciyes Üniversitesi de Selçuk Üniversitesi ile birlikte İç
Anadolu’da önemli üniversitelerden bir tanesi ve önemli bir merkez. Teröre karşı hassasiyeti
yüksek ve bu nedenle de teveccühü de fazla olabiliyor” dedi.
ERÜ’den yoğun katılımın olması sevindirici
Türkiye genelinde İç Anadolu’da bildiriye imza atanların daha fazla olduğunu kaydeden
Aksoy, “Gurur duyuyorum. Türkiye’nin akademisyenler üzerinden ameliyat edilmesine
müsaade etmeyen aydınların da olduğunu gösterdik. Erciyes Üniversitesi’nden de bu bildiriye
yoğun katılımın olması sevindirici” ifadelerini kullandı.
Bildirinin yayınlandığı siteye 100 bin siber saldırı
Bildiriye imza atan akademisyenlerin şuan 5 bin 300’e ulaştığını belirten Aksoy, bildirinin
yayınlandığı siteye 100 bin siber saldırı gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca sitenin 1 milyon 57
bin tıklanma aldığının bilgisini veren Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bildiriye imza atmayı
cumartesi günü sonlandıracağız. 2 gün içerisinde ise gelen imzaların 6 bini aşmasını
bekliyoruz.”
Aksoy, ‘Akademik Birlik Platformu’ olarak bundan sonra da ülkeyi belli bildirilerle dizayn
etmeyi düşünenlere karşı ve ülke hassasiyeti ile ilgili kamuoyu ile düşüncelerimizi
paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.
“Akademisyenler Teröre Karşı!” bildirisinin tam metni
Bu ülkenin akademisyenleri olarak terörün “birlikte yaşamı” ortadan kaldırmasına karşı
çıkıyoruz!
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde artarak devam eden terör olaylarından
akademisyenler olarak rahatsızlık duymaktayız.
Daha önceki süreçler gibi çözüm sürecini de akamete uğratan, hukuk ve kardeşlik ortamını
bozan, uluslararası destekçileri olan terör örgütü, kamu düzenini ortadan kaldırarak silahlı
çatışmaya geri dönmüştür. Silah zoruyla Türkiye’nin belirli bir bölgesini kontrol etme amaçlı
yapılan terör eylemlerinden dolayı sivil vatandaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin şehit
haberlerini almak hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmektedir.

“Barış” söylemini dillendirerek bölgeye ve ülkemize tamamen düşmanlık tohumları eken,
ahlaken son derece sorunlu; temel insan haklarını yok sayarak bölgede yaşayan tüm halkı
baskı, tehdit yoluyla sindiren terör guruplarına karşı yürütülen huzur operasyonlarına sahip
çıkmakta; bu operasyonların bölgede yaşayan masum insanlarımızı yakın bir gelecekte huzura
kavuşturacağına inanmaktayız.
Temel hak ve özgürlükleri ve kişi güvenliğini yok sayan, bunları şiddet ve tehditle ortadan
kaldırmaya çalışan terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların, vatandaşlarımızın
mağduriyetinin giderildiği tarihe kadar devam ettirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Masum halkın yaşam, eğitim, sağlık, ifade hürriyeti gibi temel haklarına kasteden, mallarına
zorla el koyan, insanımızı yerinden ve yurdundan eden, halkı yoksullaştıran, iş imkânlarını
bitiren, demokratikleşmeyi, barışı ve kalkınmayı engelleyen terörün, ülke huzuru adına bir an
önce bitirilmesini ümit etmekteyiz.
Belli bir kesimin “özyönetim” haklarını savunma iddiasına yönelik gayrimeşru eylemlerle
ortaya çıkan ve terör yöntemini kullanan gruplara karşı halkımızın, barış, güven, birlik ve
beraberlik içinde hiç bir korku ve endişe hissetmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri gerektiğini
düşünmekteyiz.
Devletimizin hukuk çerçevesinde yürüttüğü terörle mücadele devam ederken, bölge
insanımızın demokratikleşme ile eş zamanlı olarak ekonomik ve sosyal rehabilitasyonuna
dönük çalışmaların hızlandırılmasının gerektiğine inanmaktayız. Bu bildiriye imza atan
akademisyenler olarak üzerimize düşen her türlü çalışmayı üstlenmeye hazır olduğumuzun
bilinmesini isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Not:
Son günlerde kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanan “terörle mücadele” konusunda
Akademik Birlik Platformu olarak yukarıdaki bildiri metnini imzaya açıyor ve bu konuda
desteklerinizi bekliyoruz. Metnin altına siz de imza atmak istiyorsanız aşağıdaki formu
kullanabilirsiniz.
Gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz.
Akademik Birlik Platformu Adına
Doç. Dr. Metin AKSOY
Selçuk Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Haber: Bünyamin Gültekin (özel Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16209.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Ak Parti heyeti brifing aldı
AK Parti heyeti, Tarım İl Müdürü Özkan Kayacan'dan Tarımın Kayseri'deki yeri ve önemi
hakkında brifing aldı.
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Hafta sonu Kayseri'deki il müdürleri ile yapılan istişare toplantısının ardından, tüm il
müdürlerinden Kayseri için yapılması gereken projeler ve çalışmalar hakkında brifing alma
kakarı alan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ilk toplantısını, Tarım İl Müdürlüğü'nde
gerçekleştirdi.
Tarım İl Müdürlüğü'ndeki toplantıya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK
Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı ve Sami Dedeoğlu, AK Parti İl
Yönetim Kurulu Üyeleri, Cengiz Hakan Aslan, Fatih Hasyüncü, Mehmet Berk, Süleyman
Karaköse, Tarım İl Müdürü Özkan Kayacan, İlçe tarım müdürleri ile tarım il müdürlüğü
yetkilileri katıldı.
Milletvekillerine, Tarımın Kayseri'deki yeri ve önemi hakkında brifing veren, Tarım İl
Müdürü Özkan Kayacan, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlarla bitlikte Kayseri'de 130 bin
büyükbaş hayvan kesildiğine dikkat çekerek, " Bu Kayseri için önemli bir sayı. Belki
Kayseri'de bu derecede kesim yapıldığı bilinmiyor ama, Kayseri kesim konusunda önemli bir
yerde. Diğer bir konuda, Kayserimizde koyun etinin organik olarak daha sağlıklı olduğunun
anlatılması gerekiyor. Kayseri olarak koyun eti tüketimi konusunda gerideyiz. Koyun eti
koktuğu düşüncesi ile fazla tüketilmiyor. Manda yetiştiriciliği konusunda da Afyon bu konuda
önemli bir yerde ama, bizde 3. sırada yer alıyoruz. Bu konuda da teşviklerin artırılması ve
manda yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yerimizi almamızın önemli olacağını düşünüyorum.
Diğer bir konuda yumurta tavukçuluğu, bu konusunda da önde gelen bir kaç il arasındayız.
Kayseri yıllık 409.135.250 adet yumurta üretiyor. Geçen yıl kuş gribi nedeniyle çok sayıda
tavuk itlafı yapılmasına rağmen bu sayıya ulaşmamızda önemli bir konu diye düşünüyorum.
Kayseri olarak tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir yerdeyiz ama, desteklenme
konusunda bir gerideyiz. Siz milletvekillerimizden bu konuda destek bekliyoruz" şeklinde
konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Üyesi ve AK parti Kayseri Milletvekili
Hülya Nergis Atçı, AK parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti kayseri Milletvekili
Sami Dedeoğlu, Tarım İl Müdürü Özkan Kayacan'ın anlattıklarını tek tek not alarak, bu
konuları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,e ileteceklerini söylediler.
Toplantı sonrası, Tarım İl Müdürlüğü tarafından misafirlere, kabak çekirdeği, bal, kaymak ve
gilaburu suyu ikram edildi. Tarım İl Müdürü Kayacan'da, Kayseri adı kullanılarak pastırma,
sucuk ve mantı nasıl tanıtılıyorsa, bu ürünlerin de tanıtılması konusunda gerekli gayretlerin
gösterilmesi talebinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16210.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Doğal bahçe ürünleri üretimi başlıyor
Büyükşehir Belediyesi ile Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği arasında organik
tarıma yönelik protokol imzalandı. Protokol kapsamında Türkiye'de ilk kez Doğal Bahçe
Ürünleri Üretim ve Satış Yerleri kurulacak. İlki Harikalar Diyarı yanında yapılacak olan
Organik Bahçe'de üretimin baharla birlikte başlaması planlanıyor.
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Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez yapılacak olan bir uygulamayı daha hayata
geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye'de bir ilk olacak organik
bahçenin Harikalar Diyarı içinde bulunacağını söyledi. Başkan Çelik, Harikalar Diyarı içinde
bulunan Bilim Merkezi ile Hobi Bahçesi arasındaki alanın Doğal Bahçe Ürünleri Üretim ve
Satış Yeri olacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği
Başkanı Oluş Molu ile birlikte Doğal Bahçe Ürünleri Üretim ve Satış Yeri projesi için
protokol imzaladı. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin alt ve üst yapısını
hazırlayacağı alanda organik tarım yapacak vatandaşlara Kapadokya Organik Tarım
Üreticileri Derneği de eğitim desteği verecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, belirlenen bölgedeki 330 metrekarelik 76 adet bahçede
üretimi o bölgede oturan ve tarımla uğraşan çiftçilerin yapacağını belirtti. Bu uygulamanın
yaygınlaşabileceğini de vurgulayan Başkan Çelik, "Derneğimizle birlikte vereceğimiz
eğitimle o bölgenin yerleşik ahalisi artı bir gelir kaynağına sahip olacak. 55 bin metrekare
alanda yapacağımız uygulama pilot uygulama olacak. Şehrin farklı yerlerinde ve daha geniş
alanlarda bu uygulamayı yaygınlaştırabiliriz" dedi.
2007'de organik tarıma başladıklarını ve kamu kuruluşlarının da destek vermesiyle çok iyi bir
duruma geldiklerini ifade eden Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Oluş
Molu da, "Dernek olarak yapmış olduğumuz çalışmaların ikinci etabı da organik tarımın halk
arasında yaygınlaştırılması ve bilinçlendirme çalışması olacak. Şehir içinde yaşayan halkın
üretime geçmesi ve ürettiğini direk tüketici ile paylaşması çok güzel bir nokta. Bunun devam
edeceğine inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16211.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Rektör Sabuncuoğlu'ndan TÜBİTAK'a ziyaret
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin'i makamında
ziyaret etti.

19 Ocak 2016 Salı 13:05

Rektör Sabuncuoğlu, Başkan Ergin'le üniversite-sanayi işbirliği ve Ar-Ge faaliyetleri ile diğer
bazı konularda görüş alışverişinde bulundu. Sabuncuoğlu, Ergin’e yeni görevinde de başarılar
diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16212.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Kınaş yine gözaltında...
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında iş adamı Hamdi Kınaş yeniden gözaltına alındı.

19 Ocak 2016 Salı 13:36

Kayseri'de 13 Ocak'ta yapılan paralel yapı soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı
Hamdi Kınaş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktor kontrolü için getirildi.
Kınaş, doktor kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16213.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Mübarek topraklarda ülkemiz için dua edin
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftülüğü'nün girişimleriyle Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından Umreye gönderilecek olan işitme engelli öğrencilerle bir araya geldi.
Başkan Çelik, hayatının en çok duygusal anlarından birisini yaşadığını belirtti ve engelli
gençlerin mukaddes topraklarda ülkemiz için dua etmelerini istedi.

19 Ocak 2016 Salı 13:47

Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla Umreye gidecek olan öğrenciler için Harikalar Diyarı'nda
verilen kahvaltıya Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Şahin Güven, işitme engelli
öğrenciler ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim'in okunması ve Diyanet İşleri Başkanı'nın
öğrencilere Umre sözünü verdiği konuşmasının izlenmesinin ardından İl Müftüsü Şahin
Güven, organizasyonun nasıl gerçekleştirildiğini anlattı. Konuşmasında Büyükşehir
Belediyesi'ne engelli öğrencilerin Umre yolculuğu sırasında Ankara'ya gidiş ve gelişlerini
üstlenmesi nedeniyle teşekkür eden Güven, 22 Ocak Cuma günü toplam 63 öğrenci ve bu
öğrencilere işaret diliyle yardımcı olacak 20 görevlinin uğurlanacağını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında, "Bugüne kadar kutsal
topraklara pek çok kafileyi uğurladık; ancak bu kadar duygulandığımı hatırlamıyorum" dedi.
Engellilerin inanması halinde neler yapabileceğini bir örnekle anlatan Başkan Çelik, "Hac
sırasında Kuran okuyan görme engelli bir genci gördüm. Onunla tavaf yaptık. Bu gencin
Konya'da öğrenim gören Ali isimli bir genç olduğunu öğrendim. Çok başarılı bir gençti. Daha
sonra da görüşmeye devam ettim. İlahiyat Fakültesini dereceyle bitirerek Konya'ya müezzin
olarak atandı. İstenirse her şey yapılabilir" diye konuştu. Konuşmasında mübarek topraklarda
yapılan duaların kabul edildiğini de hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, "Hepimiz için; ama en
başta ülkemiz için dua edin. Bugün bir şehit haberi daha aldık. Komando Tugayımızdan
Uzman Çavuşumuz Diyarbakır'da şehit düştü. Ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı
diliyorum" dedi. Başkan Çelik, Umre organizasyonunda emeği geçenlere de teşekkür etti.
Vali Orhan Düzgün de yaptığı konuşmada öğrencileri mukaddes yolculuğa uğurlamanın
kendileri için de heyecan verici olduğunu belirtti. Engellilerin engelsiz bireyler gibi günlük
hayatlarını devam ettirmeleri için çok güzel çalışmalar yapıldığını belirten Vali Düzgün,
engellilerin gelecekte çok daha rahat yaşayacaklarını kaydetti.
Program, konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi. Başkan Çelik, Umreye gidecek
olan öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16214.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Kınaş, yardım ve yataklıktan tutuklandı
Kayserili İşadamı Hamdi Kınaş, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yardım ve yataklık
yaptığı gerekçesiyle ‘terör örgütüne finans sağlamak’ suçundan tutuklandı.

19 Ocak 2016 Salı 15:16

Kayseri’nin tanınmış işadamlarından Hamdi Kınaş, geçtiğimiz günlerde ‘paralel yapı
soruşturması’ kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınmış, gözaltına alınan Kınaş
serbest bırakılmıştı. Kınaş’ın serbest kalmasının ardından savcılık itirazı ile yeniden gözaltına
alınan Kınaş hakkında, bugün 3. Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıktı.
FETÖ’ye ‘finans sağlamak’ suçuyla tutuklanan Kınaş, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16215.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

19 Ocak 2016 Salı 17:10

Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Mersinönü mevkiinde meydana gelen trafik
kazasında 35 yaşındaki İlker T.'nin kullandığı 38 YR 603 plakalı otomobilin karşı yönden
gelen M.A.'nın kullandığı 38 HC 677 plakalı çekici ile çarpıştığı öğrenildi. Kazada 38 YR 603
plakalı otomobilin içinde sıkışan İlker T. olay yerinde hayatını kaybederken, çekicinin
sürücüsü M.A.'nın yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16216.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Uyuşturucu tacirlerine operasyon
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 8 kişi
tutuklandı.

20 Ocak 2016 Çarşamba 11:10

Kayseri - Malatya Karayolu üzerinde durdurulan, içerisinde A.Ş. ve A.K. isimli şahısların
bulunduğu 34 plakalı aracın arka koltuğu üzerinde, araçtan bağımsız olarak bulunan LPG
tankı içerisinde zulalanmış vaziyette 7 kilo 10 gram ve A.K. isimli şahsın montunun cebinde
de 20 gram esrar ele geçirildi. Haklarında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan
işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen A.Ş. ve A.K. isimli şahıslar adli makamlarca
tutuklandı.
Uygulama noktasına öncülü ve artçılı olarak giriş yapan 34 plakalı araçlardan içerisinde M.K.
ve O.D. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde 17 kilo 370 gram esrar bulunması üzerine;
M.K. ve O.D. isimli şahıslar, diğer araçta bulunan E.İ. ve Ö.Ş. isimli şahıslarla birlikte
yakalandı ve haklarında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapılarak sevk
edildi. Şahıslar adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Şüphe üzerine durdurulan 46 plakalı araçta ise, not kağıdına sarılı vaziyette 0,50 gram eroin,
araç içerisinde bulunan E.T. isimli şahsın bacağının arasında 1 adet alüminyum folyoya sarılı
vaziyette 0,85 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde E.T. ile birlikte bulunan
B.N.M. isimli şahsa “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem
yapılarak, şahıs serbest bırakılırken; hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan
işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen E.T. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Durumundan şüphelenilen Ö.E. isimli şahıstan da 7 ayrı alüminyum folyoya sarılı vaziyette
daralı ağırlığı 1 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) ve 7 adet ecstasy tablet ele geçirildi.
Hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk
edilen şahıs tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16218.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

20 yıllık master planı hazırlayacağız
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ve Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin,
geçtiğimiz hafta Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Muhammet Güven’i
makamında ziyaret etti. Ziyarette Güven’e, adaylığı döneminde gazetemize verdiği röportajda
dile getirdiği vaatleri ile ilgili sorular yöneltildi. Vaatlerinin arkasında olduğunu dile getiren
Güven, bunları en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

20 Ocak 2016 Çarşamba 11:36

Kampusun alt ve üst yapısı ile ilgili 20 yıllık bir master planı hazırlayacaklarını kaydeden
Güven, “Biz görevden ayrıldıktan sonra yerimize gelecek olanlara da bir yol haritası bırakmak
istiyoruz. Kampusumuzda yeşil alanların ve yerleşim alanlarının nereler olduğunu
belirleyeceğiz. Bu bizden sonra göreve gelecek olanların da işini kolaylaştıracaktır” dedi
Sabancı Kültür Sitesi’nin tam bir sanat merkezi haline gelmesi için de gerekli girişimleri
yapacağını kaydeden Güven, uzun süredir yapımı devam eden ‘Kongre Merkezi’nin de sona
erdirilerek hayata geçirileceğinin bilgisini verdi.
Kampüsün güvenliği
Güven, kampusun güvenliğini de çok önemsediklerini vurgulayarak, sorunların aşılması için
en kısa zamanda gerekli adımların atılacağını söyleyerek üniversitenin hastane kısmı ile ilgili
de bazı çalışmalar yapılacağını ve hastane kısmının kampus dışına taşınabileceğini aktardı.
Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve dünya standartlarına gelmesi için uğraşacaklarını belirten
Güven, bununla ilgili yapacakları çalışmaları ise şöyle anlattı;
“Hem doktora hem de tıpta uzmanlık sonrası öğretim üyeleri ilan edilen kadrolara müracaat
edip öğretim üyesi oluyorlar. Lisans eğitimi ve lisansüstü eğitimi sırasında akademik
eğiticiliği ölçme ve değerlendirmeye yönelik çok fazla bir eğitim görmüyorlar. Zaman
içerisinde hocalarından gördükleri ya da kişisel becerileri ile bir şeyler elde etmeye
çalışıyorlar. Bu amaçla burada bir standardın sağlanması için öğretim üyelerimize yönelik
eğiticilerin eğitimini ölçme ve değerlendirme kursları düzenleyeceğiz. Böylece derslerin daha
kaliteli geçmesini ve sınavların daha kaliteli olmasını sağlayacağız.”
Haber:Ramazan Karakuş
Fotoğraf:Ahmet Ceylan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16219.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Cumhuriyet Halk ‘Fıkrası’

Mustafa Bostancı
20 Ocak 2016, 11:48

İletişim alanında bilim üretmeye çalışan bir akademisyen olarak, daha çok yeni medya ve
özellikle sosyal medya gelişmesini irdelemeye çalışıyorum.
Sosyal medyayı sadece bilimsel olarak araştırmakla kalmıyor, aynı zamanda aktif olarak
kullanıyor, bu konuda eğitimler ve konferanslar gerçekleştiriyorum.
Doktora tezimde sosyal medyanın siyasetle olan ilişkisini inceleyerek liderler, siyasi partiler,
milletvekilleri ve seçmenler özelinde analizler gerçekleştirmiştim.
Bu çalışmayı “Sosyal Medya ve Siyaset” adıyla kitaplaştırdık ve konuyu merak eden
okurlarımızın beğenisine sunduk.
İletişimci olmak, küçük ayrıntılara daha fazla dikkat etmeyi de beraberinde getiriyor.
Şüphesiz aşırı dikkatli olmanın iyi olmadığını düşünenler olacaktır.
Doktora tez çalışmamı gerçekleştirirken TBMM'de grubu bulunan dört siyasi partinin resmi
Facebook beğeni sayfalarını analiz ettim.
Bir çok bulguyla beraber siyasi partilerin sosyal medya kullanımlarının karşılaştırılmalı
analizlerine kitabımda yer verdim.
Eğitim ve konferanslarda ısrarla üzerinde durduğum konulardan biri; paylaşım yapmadan
önce tekrar tekrar içeriği kontrol etmek ve acele etmemek hususu.
Aceleyle yapılan bir çok paylaşım, sosyal medya gibi bilginin hızla dolaşıma girdiği ve
düzeltmenin adeta mümkün olmadığı bir mecrada önü alınamaz hatalar doğurabiliyor.
Tıpkı "Halk Fıkrası" örneğinde olduğu gibi…
CHP’ye ait resmi Facebook beğeni sayfasının ilk paylaşımı aynen bu hatayı içeriyor.
Bu paylaşımdaki hatayı görünce, 23 Eylül 2014 tarihinde CHP'nin resmi Twitter hesabına
mention yaparak ve yukarıdaki fotoğrafı da tweetime ekleyerek ilgili hataya dikkat çektim.
Fakat değişen bir şey yok.
Yazıyı kaleme aldığım an itibariyle tekrar kontrol ettim ve aynı yazım hatasının halen
durduğunu gördüm.
Siyasi partiler gibi her an göz önünde olan organizasyonların sosyal medyada daha hassas ve
dikkatli olmaları gerekiyor.
Milyonlarca beğeni, takipçi ve her paylaşıma gelen etkileşim güzel, fakat ince detayları
gözden kaçırmamak lazım...
Vesselam..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16220.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Kurt Ailesinin Mutlu Günü
AKEN Mühendislik İnşaat, asansör LTD. ŞTİ. Sahibi ve Kayseri Gross Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Kurt ile İHH Yetim Birimi Sorumlusu Hatice Kurt’un oğlu Ramazan Faruk
Kurt, dünya evine girdi. Çiftin nikahını Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
kıydı.

20 Ocak 2016 Çarşamba 11:57

Kurt ailesinin oğlu Ramazan Faruk Kurt, Özge Külahçı ile hayatını birleştirdi. Birçok
davetlinin katıldığı düğün töreni Kaşık-La Balo Salonu’nda gerçekleşti. Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükılıç’ın nikahını kıydığı çiftin, nikah şahitliğini ise İl Müftüsü Doç.
Dr. Şahin Güven, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kıyafet mağazasının sahibi
Mustafa Tekeli, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Müdürü Atabay Çelik, Erol Bedir,
Mehmet Fırattürkmen ve Mehmet Tokluman yaptı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16221.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Tarab Kayserililerle buluştu
Prof. Dr. İlhan Özkeçeci’nin geliştirdiği Türk Musikisi enstrümanı “tarab” Kayserililerle
buluştu. Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Musiki Gecesi’nde tanıtılan
tarab beğenildi.

20 Ocak 2016 Çarşamba 12:05

Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Musiki Gecesi KCETAŞ Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören programı Enerji ve Tabii Kaynaklar eski
Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediyesi eski Başkanı Bekir Yıldız da
izledi. Gecede Kayserili sanatçılar Prof. Dr. İlhan Özkeçeci tanbur ve tarabı, Fikret Karakaya
klasik kemençesi, Dr. Hakkı Tekin de neyi ile sahne aldı.
Tekelioğlu’nun açılış konuşması

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Fikri
Tekelioğlu “köklü bir tarih serüveni olanların mutlaka musiki kültürü de var demektir.
Kendisini bu medeniyet içinde bulan her insanın tarihsel süreç içerisinde mutlaka doğumdan
ölüme kadar musiki yolculuğu da olmuştur.” dedi. Tekelioğlu, geceye olan yoğun ilgiden
dolayı musikiseverlere teşekkür etti.
Kayserili saz Kayserililerle buluştu
İki bölüm halinde icra edilen gecede klasik musikimizden örnekler verildi. Peşrev, semai ve
taksimlerin sunulduğu ilk bölümün sonunda Özkeçeci kendi geliştirdiği “tarab” sazını tanıttı.
Tambur ve rebaptan ilham alınarak hazırlanan bu sazın yayla çalındığını ve 115 cm
uzunluğunda olduğunu kaydeden Özkeçeci tescilini de aldığını söyledi. 1985 yılında
Kayseri’de iken bu sazı tasarlamaya başladığını söyleyen İlhan Özkeçeci bazı eserleri tarabla
icra etti.
Taksim ve Sadullah Ağa’nın semaileriyle başlayan ikinci bölümde ise çeşitli makamlarda
klasik eserler solo olarak icra edildi. (Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16222.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Katliamın sorumlusu PKK'dır
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ‘Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’ tarafından
yayımlanan bildiriye imza atan akademisyenlere tepki gösterdi.

20 Ocak 2016 Çarşamba 14:56

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş yaptığı açıklamada
akademisyenlerin bin 128 imzanın atıldığı bildiriyi talihsiz bir açıklama olarak
değerlendirdiğini belirterek, “PKK silahlı örgütüne “silah bırak” diyemeyip, devleti katliam
yapmakla suçlayan akademik unvanlı bu kişilerin yayınladıkları bildiriyi şiddetle kınıyor,
onları imzalarını geri çekerek hatalarından dönmeye, değilse devletteki görevlerini bırakmaya
davet ediyoruz” dedi. Devletin vatandaşını korumak için yapması gerekeni yaptığını ifade
eden Taş; “Devlet vatandaşını korumak, kamu düzenini sağlayarak şehirleri işgale kalkışan
PKK militanlarının direnişini kırmak için, operasyonlarını devam ettirirken akademisyen
unvanlı, ülkemizin farklı üniversitelerinde görevli bin 128 akademisyen PKK’nın saldırılarını
görmezden gelerek, saldırılan şehirler, yakılan yıkılan beldeler, onların marifetiyle olmamış
da devletin saldırısı ile olmuş gibi devleti katliam yapan güç gibi gösteren bir bildiriyi
yayımlayarak talihsiz bir harekete kalkıştılar” açıklamasında bulundu. Taş, imzalanan
bildirinin kamu vicdanına aykırı olduğunu vurgulayarak, “Birçoğunun okumadan imzaladığı
belli olan, daha sonra büyük bir kısmının imzasını geri çektiği bu bildiri, isminin önüne
öğretim üyeleri vasfı bulunan insanlar adına talihsiz bir açıklama, kamu vicdanında karşılığı
olmayan kabul edilemez bir girişimdir” şeklinde konuştu.
Bildiride imzası bulunan akademisyenlerin akademisyenliği bırakıp siyasete girmesi
gerektiğini söyleyen Taş; “Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak 30 yıldan bu yana

insanımızın kanını akıtan, son 6 ayda yaptığı saldırılarda çok sayıda sivil masum insanları
şehit edip ölümüne sebep olan, camilere, okullara, hastanelere, kamu binalarına saldırıp,
mabetleri ve kutsal kitapları yakıp bombalayan, çok sayıda insanımızı bulundukları yerleri
terk etmek zorunda bırakan PKK silahlı örgütüne ‘silah bırak’ diyemeyip, devleti katliam
yapmakla suçlayan akademik ünvanlı bu kişilerin yayınladıkları bildiriyi şiddetle kınıyor,
onları imzalarını geri çekerek hatalarından dönmeye, değilse devletteki görevlerini bırakmaya
ve siyasete girmeye davet ediyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16223.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Büyükkılıç'tan Rektör Güven'e ziyaret
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık,
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof.Dr. Muhammet Güven’i makamında ziyaret
ederek atanmasından dolayı tebrik ettiler.
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Kayseri, Anadolu’nun eğitim merkezi…
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık,
Kayseri ilinin bir ticaret, üretim, sağlık, kültür ve yüksek öğretim merkezi olduğunu turizm
merkezi olmaya da yatırımları ile aday olduğunu ifade ederek Kayseri’nin ‘Makar-ı ulema’
şehri olarak bilindiğini söylediler
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Öncelikle değerli hocam, Kayserimize,
Erciyes Üniversitemize, şahsınıza hayırlı uğurlu olsun. Erciyes Üniversitesi Kayserimizin ilk
göz ağrısıdır. Kayseri için önemli bir eğitim merkezidir. Mezunları ile öncelikle ilimize, çevre
illere ve milletimize büyük katkı sağlamıştır. Yeni açılacak devlet ve özel üniversiteler ile
Kayserimiz şimdi de eğitim adresi ve merkezi olmuştur. Özellikle üniversite yönetiminin sivil
toplum, mesleki örgütler ve yöre halkı ile bütünleşmesi o şehre büyük gelişme sağlamaktadır.
Kayseri halkı Erciyes Üniversitesi’ni sahiplendi. Üniversite yönetimleri de kurulduğu günden
beri halkı ile bütünleşti. Sonuçta Kayseri kazandı.” Dedi
Üniversite-Belediye işbirliğinin en güzel örneği..
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Muhammet Güven ise ortak çalışmaları değerlendirerek,
Deprem Araştırma Merkezi ile Çağırağası Konağı’nın belediye tarafından inşa edilerek
üniversitenin hizmetine verilmesinin Üniversite-Belediye işbirliğinin en güzel örneğinin
sergilediği belirterek “Sayın kaymakamımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha
önceki görevimizde de iş birliği yaptık beraber çalıştık. Her zaman desteklerini yanımızda
gördük. Erciyes Üniversitesi geldiği noktada belediyelerimize, il yönetimimize büyük minnet
duyuyor. Onların büyük katkıları ile buralara geldi. Bundan sonra da bizleri yalnız
bırakmayacaklardır. Geçmişte yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da iş
birliği içerisinde el birliği ile şehrimiz için güzel hizmetler yapmak istiyoruz. “ dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Muhammet Güven, bu ziyaretlerinden dolayı son derece
mutlu olduğunu ve belediye-üniversite işbirliğinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16224.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Öğrencilerden şehitlere mektup
Kadir Rezan Has Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri Güneydoğu’da vatan savunmasında şehit
olan ağabeylerine mektup yazdı.
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Kadir Rezan Has Ortaokulu öğrencileri Ceyda Özkan ve Emine Buse Kaya son zamanlarda
gündemden düşmeyen şehit haberlerinden çok etkilendiklerini ve şehit ağabeylerine
mektuplarla, şiirlerle ve resimlerle destek olmak istediklerini anlattı. Bu amaçla Okul Müdürü
Oktay Polat ve 6-B öğrencilerinden Ceyda Özkan ve Emine Buse Kaya; Kayseri İl Jandarma
Komutanlığı’na ziyarette bulundu. Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal’a mektupları teslim
eden öğrenciler şehitlerimizin çocuklarının babasız kaldıklarını fakat kendilerinin şehit
çocuklarını kardeş olarak gördüklerini, iyi günde kötü günde şehit çocuklarıyla aynı duyguları
paylaşacaklarını dile getirdi. Okul müdürü Oktay Polat ise çalışmadaki amaçlarını anlatarak,
“Bu çalışmadaki amacımız, öğrencilerimize vatan sevgisi, bayrak sevgisi, asker sevgisi, polis
sevgisi, şehitlik gibi kavramlar konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bu farkındalıklarla
Mehmetçiklerimiz ile öğrencilerimizi ortak bir paydada buluşturmaya çalıştık” İfadelerini
kullandı. Polat; “Küçük yüreklerden, kocaman yüreklere akan bir sevgi seli oluşturmak
istedik. Zor şartlar altında vatani görevlerini yapan güvenlik güçlerimize moral kaynağı
olmak, öğrencilerimizin ortak değerlerimiz etrafında buluşmasını sağlamak, vatanını
korumanın önemini ve şehitliğin ne demek olduğunu anlamalarını sağlamaktı” dedi.
Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal ise; “Böyle bir çalışma yapmanız öncelikle beni çok
mutlu etti. Bu zor zamanlarda bu değerlerle ilgili farkındalık bilincini oluşturmaya çalıştığınız
için teşekkür ederim. Mehmetçiklerimiz için yaptığınız bu güzel eserleri gereken yerlere
ulaştıracağımdan emin olun” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16225.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Sağlık hizmetinde Melikgazi katkısı
Halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ve her fırsatta sağlık sektörüne yatırım ve
hizmet sunduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesi Meslek Edindirme Kursları olarak sağlık sektörüne destek olmak için “HASTA
KABUL İŞLEMLERİ” kursu açtıklarını söyledi.
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Tıbbi Laboratuarlar, Sağlık Ocakları, Tıp Merkezleri,
Poliklinikler ve Hastaneler için
Kayseri ilinin üniversite ve bölge devlet hastanesi ile özel hastaneler ile İç Anadolu’nun
sağlık merkezi haline geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Sağlıkta, eğitimde, sporda,
kültür ve sanatta kısacası her alanda Melikgazi referans hizmetleri ile ön plana çıkmaya
devam ediyor. Kayseri artık bir bölge şehri ise bunun gerekleri yerine getirilecektir. Kayseri
ilinde yer alan 15’ten fazla özel hastane ve sağlık kuruluşları ile sağlık merkezi haline geldi.
Bu nedenle büyük bir sektör için ara eleman ve sağlık elemanı yetiştirilmesi konusunda destek
olmak istedik bu amaç ile tıbbi laboratuarlar, sağlık ocakları, tıp merkezleri, poliklinikler ve
hastaneler için uygulamalı Hasta Kabul İşlemleri Kursu açtık.”dedi.
Sağlık sektöründe bilgili, bilinçli ve etkin bir personelin hayat kurtarabileceği bu amaç ile her
geçen gün büyüyen sağlık sektörüne Melikgazi Belediyesi olarak uzman eğitimciler
tarafından eleman yetiştirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kurslara katılmak
isteyenlerin 0352 225 16 52 ve 53 olu telefonu arayabileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16227.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Ravaber Türkiye pazarının %35’ine hakim
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, sektörde her geçen gün hızla
büyüyerek taş yünü üreticiliğinde aranan marka olan RAVABER bugünki üretim ağıyla
Türkiye pazarında %35’lik bir paya sahip. Firma yöneticileri kısa zamanda çok iş yapmanın
haklı gururunu yaşıyor.
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Yalıtım sektöründe her geçen gün basamakları hızla tırmanan Ravaber taş yünü üretim
tesisleri iç pazarda şu an Türkiye’de iki büyük üreticiden biri haline geldi.
Ravaber nasıl doğdu?
Yıllık üretimi 20 bin ton olarak Beşler Tekstil Sanayi A.Ş tarafından 2007 yılında kurulan taş
yünü üretim tesisi İzoberrock kısa sürede inşaat sektöründe marka haline geldi. 2013 yılı
üretim kapasitesi 60.000 ton olan firmanın yurtiçi satış ve dağıtımını Belçika menşeili Ravago
Holding iştiraki Mardav Yalıtım A.Ş yürütmekteydi. Uzun süredir güvene dayalı devam
eden ortak çalışma sonrası Ravago ile Beşler arasında atılan imzalar Ravaber Yapı Ürünleri
San Tic. A.Ş ‘yi oluşturdu.
Bugün Türkiye pazarında geniş bir yere sahip olan Ravaber’de yetkililer; taş yünü üretimi için
gerekli makina parkuru projelendirilmesi ve imalatı konularında yeterli know how’a sahip bir
firma olan Beşler ile Ravago’nun uluslararası pazarlarda da yapı malzemeleri konusunda
geniş pazarlama tecrübesini birleştirerek; uluslararası bir firma haline getirebilmek için kolları
sıvadı.
Ortaklık teklifi onlardan geldi
Ravago firmasıyla ortaklık sürecinin nasıl geliştiğine değinen Genel Müdür Hasyüncü şunları
söyledi:
“Ravaber’in yüzde 50’si Beşler Tekstil’in, yüzde 50’si ise Ravago’nun. Ravago, sektörde 46
ülkede 370’den fazla fabrikası olan ve yıllık cirosu 8 milyar Euro olan dev bir firma. 2013
yılından bu yana ortaklığımız devam ediyor. Ortaklığın amacı Beşler Tekstil’in aslında taş
yününde finansal bir ortağa ihtiyacı yoktu. Ravago firması bize ‘Siz bu sektörde iyi işler
yaptınız. Adınızı duyurdunuz. Sadece taş yünü üretiminde değil, makinalarda da bilgi birikimi
sahibisiniz. Bizim Uluslararası Pazar bilgimizi sizin üretim bilginizi birleştirmek istiyoruz’
dediler. Bizde Ravaber’i uluslararası bir firma kimliğine büründürmek için gelen ortaklık
teklifini değerlendirdik. Dolayısıyla ortaklığımızın en büyük beklentisi bu şekildeydi. Hatta
sadece Ravago firması değil sektörde söz sahibi birkaç büyük firmadan daha teklif gelmişti.
Ama dediğim gibi uluslararası pazara açılma düşüncesiyle Ravago’yu tercih ettik. Bugünki
görüntüsüyle Ravaber artık uluslararası pazara açılacak duruma geldi”
Genel Müdür Harun Hasyüncü başarıya giden yolun ürün kalitesini artırmaktan ve çok
çalışmaktan geçtiğini belirterek ekledi: “Ne kadar risk=o kadar kazanç”
Harun Hasyüncü, rekabetin yoğun olduğu bir sektörde yer aldıklarını dile getirerek ; “Biz
başladığımızda 3 firma vardı. Şu an 8 firma var. Pastadaki payımızı koruma, hatta büyütme
çabası içerisindeyiz. Büyüyen bir yapımız var. Hedefimiz 2016 yılında sektörde zirveye
yerleşmek. Yeni yatırımla birlikte de Türkiye’nin en büyük üretim tesisine sahip, Pazarda da
en büyük paya sahip bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Pazar
payı olarak şuan pastada %35’lik bir paya sahibiz. İlk etapta bu yüzdeyi korumak sonrasında
ise yüzdeyi artırmak niyetindeyiz” diye konuştu.
Seramik yün üretimi ilk olacak
Genel Müdür Hasyüncü ayrıca mart ayında Türkiye’de ilk kez seramik yünün üretimine
başlayacaklarını belirterek; “Yenilikçi işlere imza atma yolunda da ilerliyoruz. Bunlardan bir
tanesi seramik yün üretimi olacak. Türkiye’de ilk kez bir yapmış olacağız. İnşallah Avrupa’da
Fransa’nın ardından bu işi yapan ikinci ülke olacağız” dedi.
Yalıtım arka planda kalmış
“Türkiye’de bugüne kadar yalıtım çok ön plana çıkarılmamış” diyen Hasyüncü nedenlerini
ise şu şekilde sıraladı:
“Birincisi Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri. Yani insanlar başların sokacak bir yer
bulamazken evleri yokken, “”Yalıtım yaptır kışın üşüme, yazın yanma” deme şansımız yok.
Tamamen ülkenin gelir durumuyla alakalı. Araştırma yaptırmıştık bir ara. İnsanlar ısı yalıtımı,
milli gelir 3 bin dolar üzerine çıktığı konuşulmaya başlanıyor. Daha sonrasında su yalıtımı ise

5 bin dolar milli gelire sahip olunca kişi başına o zaman konuşuluyor. 7-8-10 bin dolar olunca
yangın yalıtımı konuşuluyor. 10 bin doların üzerine çıkınca da akustik, ses yalıtımı
konuşuluyor. İkinci bir husus da Türkiye pazarı maalesef biraz tekelci bir yapı olmuş ve çok
pahalı satılmış. Biz bu işe başladığımızda “Çok doğru bir karar vermişsiniz. Biz kullanmak
istiyoruz ama normal yalıtım malzemesine göre 3-4 kat daha pahalı. Bunu veremediğimiz için
de kullanamıyoruz ” diyenler oldu. Bugün ki gelinen nokta da Petrol türevi malzemeler
ile mineral yün malzemeler arasındaki fiyat farkı çok daraldı. Onun için daha fazla tercih
edilmeye başlandı. Türkiye’de sadece minera l yün değil yalıtım pazarı büyüdü. Çünkü küçük
bir pazar. Küçüğü büyütmek kolay. Yani 1’i 2, 2’yi 4, 4’ü 8 yapmak kolay. Ondan sonra 8,
16-32 olmuyor.“
Enerji açığını kapatmanın yolu yalıtım
Enerji açığını kapatmanın yolunun yalıtımdan geçtiğini dile getiren Hasyüncü ; “Türkiye’de
yalıtım çok önemli. Biz hep enerjiyi nasıl üretiriz, nasıl kendi imkanlarımızla yaparız diye
bakıyoruz. Türkiye kullanmış olduğu enerjinin %73’ünü ithal ediyor. Yaklaşık %25’ini
kendimiz üretebiliyoruz. Yani ancak 4’te 1’ini. Bu toplam kullanılan enerjinin de 3’te 1’i bina
ısıtma ve soğutmalarında kullanılıyor. Diğer taraftan bakıldığında Türkiye’de %85 binada
yalıtım yok. Yalıtımlı bina ile yalıtımsız bina arasında da % 50 enerji farkı var. İkisi de aynı
sıcaklığa ulaşıyor ama biri birine göre yarı enerji tüketerek ulaşıyor. Buna rağmen %85
binada maalesef yalıtım yok. O da Türkiye’nin gereksiz yere enerjiyi verimli
kullanmadığından dolayı her yıl 8-10 milyar dolarlık dış ticaret açığına artı bir etki yapmış
oluyor. O yüzden en ucuz enerji aslında tasarruf edilen enerjidir. Enerji verimliliğinin en
önemli etkenlerinin başında ise yalıtım geliyor” dedi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16229.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

ERÜ'den destek yüzde 80’i bulur
"Akademisyenler Teröre Karşı" bildirisinde imzası bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr.
Muhammet Güven “iyi bir organizasyon yapılabilseydi üniversitemizden akademisyen
arkadaşlarımızın en az yüzde 80’i teröre karşı olan bu metne destek verirdi” dedi.
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Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Metin Aksoy öncülüğünde yayımlanan "Akademisyenler Teröre Karşı"
bildirisinde imzası bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven “iyi bir
organizasyon yapılabilseydi üniversitemizden akademisyen arkadaşlarımızın en az yüzde 80’i
teröre karşı olan bu metne destek verirdi” dedi.
ERÜ’den 250 imza
Makamında görüştüğümüz Rektör Güven, 6 bin kişinin imzaladığı bildiriye kısa sürede 250
civarında ERÜ’lü akademisyenin destek verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Ancak Konya’daki arkadaşımızın haricinde başka illerden de alternatif bildiriler ortaya çıktı.
Üniversitemizden bazı arkadaşlarımız da yine terör karşıtı bu bildirilere imza atmışlar. Yani
iki-üç ayrı bildiri yerine yekvücut olarak ortaya çıkılabilseydi bizim üniversitemizden destek
yüzde 80’in altına düşmezdi”
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16230.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Ertuğrul Sağlam ve Süleyman Hurma'dan
Özhaseki'ye ziyaret
Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve geçtiğimiz yıllarda
Kayserispor'un Onursal Başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki'yi Kayserispor eski Teknik
Direktörü Ertuğrul Sağlam ve eski Genel Menajeri Süleyman Hurma, AK Parti Genel
Merkezi'nde ziyaret etti.
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Ziyarette Kayserisor'un geçen 10 yıldaki başarılı yıllarını konuşan Özhaseki, Sağlam ve
Hurma üçlüsü uzun süre sohbet etti. Özhaseki, Ertuğrul Sağlam ve Süleyman Hurma'nın
Kayserispor'a çok ciddi emek verdiklerini ve başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, bu
hizmetlerinin hiç bir zaman unutulmayacağını ifade etti.
Süleyman Hurma ve Ertuğrul Sağlam da Kayserispor'un başarılı yıllarında Özhaseki'nin de
büyük katkısı olduğunu çok güzel günler geçirdiklerini dile getirdi. Ziyarette Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16231.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Tüketicinin “Üç Mesele”si
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, toplum içerisinde fısıltı şeklinde kulaktan
kulağa yayılan, tüketicilerin yanlış bildiği üç konu hakkında açıklama yaptı. Banka borçlarına
verilebilecek cezalar, elektrik kayıp kaçak bedelinin iadesi meselesi ve doğal afetlerde
tüketicinin hakkını nasıl araması gerektiği konularına açıklık getiren Mahmut Şahin,
tüketicilerin doğru bilgi ve başvuruyla sorunları kısa sürede çözerek kurumlardaki iş yükünü
de hafifletileceğini söyledi.
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Doğal afetlerde zararınızı karşılayabiliriniz
Kayseri’de son günlerde etkili olan lodos ve fırtına dolayısıyla ev, işyeri ve araçları zarar
gören tüketicilerin haklarını arayabileceklerini ve zararlarını nasıl karşılamaları gerektiği
konusunda bilgiler veren Mahmut Şahin,” Öncelikle hasar tespitinin vakit geçirilmeden
yaptırılması gerekiyor. Sigortalı ise sigortacımıza hasar tespitinin yaptırılması değilse kolluk
kuvvetlerine. Genellikle tabela ve çatı uçmalarına şahit oluyoruz. Bu durumdan aracımız veya
pencere ve balkonumuz zarar görmüşse biz o tabela veya çatının bulunduğu dükkân veya
binadan şikâyetçi olacağız. Onlar bizim zararımızı karşıladıktan sonra ise çatılarını veya
tabelalarını yapan firma veya müteahhite dönüp bu bedeli ondan isteyebilir” diyerek doğal
afetlerle zarar gören tüketiciye rehber oldu.
Banka borcundan dolayı cezaevine gireceği yalanı
Tüketiciler arasında banka borçlarını ödeyemeyenlere hapis cezası verildiği şeklinde yayılan
haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Şahin, “Borçtan dolayı cezaevine girmek için
bankalara tanınmış özel bir hak yoktur. Her borçlu cezaevine girseydi ülkemiz açık cezaevi
haline gelirdi. Cezaevine girmesi için bir borçlunun icra dairesine gidip ödeme taahhüdünde
bulunması ve o taahhüde uymadığında da alacaklının şikayeti üzerine mahkemenin karar
vermesi gerekir. 3 aylık bir hapis cezası verilir ki, ödeme yapıldığında da ceza kaldırılır. Bir
de nafakasını ödemeyenler için hapis cezası vardır. Onda da ödeme yapıldığında cezaevinden
çıkılır. Bankalara borcu olan milyonlarca insanı tedirgin eden bu haberin aslının olmadığını
tüketicilerimize duyururuz”dedi.
Elektrik kayıp kaçak bedelinin iadesi meselesi
Elektrik kayıp kaçak bedelleri konusunda her gün değişik bilgiler ortaya çıktığına değinen
Mahmut Şahin ”Son iki senedir bir bakıyoruz falan Tüketici Hakem Heyeti iade kararı verdi;
feşmekân Tüketici Mahkemesi kayıp kaçağı iade kararını onadı. Emsal karar teşkil edecek…
Bütün tüketiciler hakem heyetlerine akın ediyor, tarzında şovlara dönüşen ama sonuçta
tüketiciye fayda sağlamayacak bir yönlendirme ile karşı karşıyayız. Birilerinin kendini tatmin
ya da tanıtma aracına dönüşen kayıp kaçak iadesi konusu adeta kumarhane makinalarına
çevrildi. Bir kazanan olunca herkes duyuyor ama kaybeden binlerin sesi çıkmıyor. İki senedir
her fırsatta tüketicilere bu işin çözümünün iki yolu olduğunu ve bu olana kadar beklenmesi
gerektiğini söylüyoruz söylemeye de devam edeceğiz. Ya bir yönetmelik çıkarılacak ya da
Danıştay kayıp kaçak bedelini iptal edecek. Lütfen şovlara ve tahriklere kapılmadan beyhude
uğraşlar içine girmeyelim” uyarısını yaptı.

Mahmut Şahin bildiri şeklindeki açıklamasını “Sağlıklı çatılar ve doğru bilgilerin olduğu bir
ülke olmak dileği ile….” bitirdi.
(Haber merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16232.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Kayseri Şeker, pancar bedellerini ödedi
Pancar çiftçisini banker yapan Kayseri Şeker, pancar bedellerini pancar tesliminden bir ay
sonra 20 Ocak’ta para kasası ile teslim ederek Türkiye’de bir ilke daha imza attı.
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2015-2016 kampanya döneminde Kayseri Şeker Fabrikasına 8.816 pancar çiftçisi tarafından
yatırılan 2.412.694 bin ton pancar bedelinin 505 Milyon 843 Bin 945 TL olduğu, pancar
çiftçilerine tohum, gübre, mazot desteği ile pancar ekimi, sulama, çapa ve söküm avansları
dahil olmak üzere 8 aylık süre içerisinde 337 Milyon TL ödendiği belirtilerek, pancar
bedellerinden kalan 168 milyon TL’nin ise 20 Ocakta ödendiği açıklandı.
Pancar paralarının dağıtımı esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkan Hüseyin Akay; "Pancar paraları daha önceleri 30 Nisan'da ödeniyordu. Zaman zaman
bu ödemelerin Mayıs Haziran ve Temmuz aylarına sarktığını çiftçilerimiz ifade ediyorlar.
Biz önce 20 Mart’ta daha sonra 20 Şubat’ta şimdi de 20 Ocak’ta ödeneceğini ifade etmiştik.
Bu her sene söylediğimiz tarihte gerçekleşti. Bu sene de çok şükür bugün pancar parasını
ödeme noktasına geldik. Bu aslında Türkiye de bir ilk. Şimdiye kadar 20 Ocakta hiçbir tarafta
pancar bedeli ödenmedi.
Bu sadece pancar bedelinin ödenmesinin yanında pancar bedeli için ortaya konulan fiyatta
önemli ve anlamlı. Yine bu da Türkiye de bir ilk ton başı 200 TL taban fiyat. Yine dünyada da
kayseri şeker en yüksek fiyatı gerçekleştirmiş durumda. Bunlar bizim yaptığımız icraatların
bir örneğidir" dedi.
Hüseyin Akay, "Geçmişte buna benzer uygulamalar yapılmıştı. Hep ilkler gerçekleşmeye
devam ediyor ve böylede devam edecek. Bu düzen, disiplin, anlayış devam ettiği sürece artık
pancar bedelinin geriye gitmesi söz konusu olmayacak. Gelecek sene için hesaplar bitince 20
Ocak olmadan Ocak ayının ilk haftasında paralar peşin ödenecek.
Bizim inancımızda, çalışanın alın terinin kurumadan hakkının ödenmesi diye bir şey vardır.
Biz Peygamber Efendimizin söylediği bu söz çerçevesinde çiftçimizin alın terinin kurumadan
ödemesini gerçekleştiriyoruz. İnsanların yüzünün gülüyor olmasını görmek, zamanında onlara
hak ettiklerini vermek bize mutluluk veriyor.
Türkiye de şeker fabrikaları kotalarını dolduramazken Kayseri Şeker kotasından fazla üretim
yaptı. Bunu çiftçisinin desteği ve başarısı ile yaptı. Bu verimin sonucunda Kayseri Şeker
Türkiye’de kotasını dolduran tek fabrika oldu. Kayseri Şeker Fabrikası da 2011 yılında pancar
bedellerini ödeyemez halde iken, bugün 20 Ocak'ta öder hale gelmiştir.
Çiftçilerimiz daha fazla üretip daha fazla kazanmak istiyorlar. Bu onların en doğal hakkıdır.
Artık herkes pancar üretmek istiyor. Bu işi bırakan da, tarlası olan da, üretim yapan da biz de

pancar ekelim kazanalım deyip istekte bulunuyorlar. Yeni sulama alanları açılıyor onlar da
istiyorlar. Kayseri Şeker’in Bölgesinde pancar tarımına yoğun bir talep var. Diğer bölgelerde
şeker kotası dolmazken bizde yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Biz de istiyoruz ki bize kota
verilsin çiftçimize dağıtalım istiyoruz. Bunun için de hep beraber mücadele veriyoruz. Orta
Anadolu’nun çiftçisi Türkiye’nin en çalışkan en büyük ve en çok gelir sağlayan çiftçisi olacak
biz bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ise, "Bugün 20 ocak 2016 pancar
çiftçilerimiz ve kayseri şeker için tarihi bir gün ilk defa pancar bedelini bu kadar erken
ödemekle o gururu yaşıyoruz. Tüm çiftçilerimize, şirketimize ve çalışanlarımıza hayırlı
uğurlu olsun. Özellikle şunu belirtmeden geçemeyeceğim; 20 Ocak’ta ödenmesinden ziyade
bu bedelin ödenmesinden sonra 100 bin ton şekerin depolarımızda kalması, şirketimizin çok
güçlü durumda olduğunun bir göstergesidir. Tüm banka ve finans kurumları da bize
gönderdikleri raporlarla Kayseri Şeker’in gücünü sabitlemiş durumdalar" diye konuştu.
Kayseri Şeker’de 2015-2016 kampanya dönemi pancar bedelleri, Pancar tarımını teşvik ve
pancar çiftçisinin bulundukları bölgelerin ekonomilerine katkıları, pancar verimi ve kalitesi en
yüksek oluşuna göre bölgesinde en fazla para alan 12 pancar çiftçiye para kasaları ile teslim
edildi.
Pancar çiftçisinin pancar bedellerinin ve para kasalarının tesliminde 12 Bölgede Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni
Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak,
Denetim Kurulu Üyeleri, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu ,Başkan Vekili Atilla Yalçın, Kurulu Üyeleri Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş,
Niğmetullah Sevim, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli,
Genel Müdür yardımcıları, Bölge Müdürleri ve Banka yetkilileri hazır bulundular.
2015-2016 kampanya döneminde bölgelere göre 20 Ocak’ta ödenen pancar bedeli olan
168.385.282 TL’ nin dağılımı; Boğazlıyan Bölge 39.990.437 TL, Yeşilhisar Bölge
16.046.236 TL, Şarkışla Bölge 14.972.945 TL, Yenipazar Bölge 14.707.267 TL, Sarıoğlan
Bölge 14.615.810 TL, Gemerek Bölge 14.556.489 TL, Kayseri Merkez Bölge 13.315.932 TL,
Develi Bölge 11.875.995TL, Yenifakılı Bölge 11.174.783TL, Bünyan Bölge 9.448.106TL,
Pınarbaşı Bölge 4.749.195 TL, Çandır Bölge 2.932.085 TL olarak gerçekleşti
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16233.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Cumhurbaşkanının talimatıyla Kayserili
şehidin ailesine ev
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak
kaldırıldığı hastanede 4 Ocak 2016'da şehit olan Özel Harekât Polisi Musa Yüce'nin ailesine,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ tarafından konut tahsis edildi.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, makamında Kayseri’nin son şehidi Musa Yüce’nin eşi Hatice
Yüce, çocukları Muhammed Ali ve Zehra, babası Halis Duran Yüce, kardeşleri Adem ve
Seyit Yüce ve diğer yakınları ile bir araya geldi. 4 Ocak’ta hain bir saldırıcı sonucu şehadet
şerbetini içen ve 5 Ocak’ta Bünyan Büyüktuzhisar Mahallesi’nde dualarla son yolculuğuna
uğurlanan Musa Yüce için bir kez daha ailesine başsağlığı dileyen Vali Düzgün, bu cennet
vatanın birliği, dirliği ve geleceği için canını feda eden şehitlerimizin emanetleri için ne
yapılsa az olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları
doğrultusunda aileye konut tahsis edildiğini ifade etti. Vali Düzgün, şehidin emaneti olan
ailesinin devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, peygamberlikten sonra en yüce
makama ulaşan şehitlerimizin asıl mükafatını ise Allah katında göreceklerine inandığını
söyledi.
Vali Düzgün, şehidin çocukları Zehra ve Muhammed Ali adına düzenlenmiş olan konut tahsis
belgesini şehidin eşi Hatice Yüce’ye takdim ederek, “Kahraman şehidimizi bir kez daha bu
vesile ile rahmetle anıyoruz. Allah sizlere ve çocuklarınıza daha başka acılar yaşatmasın.
Çocuklarımızın bahtı açık olsun. İnşallah sizlere ve milletimize hayırlı bir evlat olsunlar”
dedi.
Şehidin ailesi, “Devletimizden ve bu hayırlı işe vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan
Allah razı olsun” diyerek duygularını dile getirdiler.
Şehit polisin öğretmen olan kardeşi Seyit Yüce, zihinsel engelli öğrencileriyle birlikte
kardeşinin şehit haberini aldıktan sonra gramofon kâğıtlarından yaptığı Türk bayrağını Vali
Düzgün’e hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16234.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Hava soğuyunca kömür piyasası hareketlendi
Kayseri Katı Yakıt ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, havaların
soğumasıyla kömür satışlarının arttığını söyledi. Dernek Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kentte
havaların soğuması ve kış mevsiminin iyice hissedilmesinin ardından kömür satışlarını
değerlendirerek kömür satışlarının arttığını, vatandaşların küçük ağırlıkta kömür aldığını
söyledi.
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Tiryakioğlu, “Havalar soğuyunca küçük çapta perakende tane hesabı kömür satışlarımız bolca
oluyor. Odun da olsa kömürde olsa Kayseri’de yedinci aylarda kış ihtiyaçlarını giderirler.
Gidermeyenler de tahminen günü birlik alıp yakıyor, bitince gelip bir daha alıyor” dedi. Odun
ve kömür fiyatlarında bir artış olmadığını kaydeden Tiryakioğlu, “Fiyatlarda 6. ayda ne ise 7.
aydaki fiyatımız da aynısıdır. Dolar arttığında kömür fiyatı da artıyor. Mesela altıncı ayda 650
TL’ye sattığımız birinci kalite kömür şimdi 700 TL’dir. İkinci kalitelerde 600, 650 TL gibi
fiyatlarda piyasada ton hesabı satılıyor” ifadelerini kullandı.Son iki aydır satışlarının iyi
olduğunu sözlerine ekleyen Kayseri Katı Yakıt ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet
Tiryakioğlu, “Son iki aydır satışlarımız iyi durumda. Kış olduğu için insanlar kömüre mecburi
olarak ihtiyaç duyuyor. Doğalgaz bizim işimizi aksattı” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16235.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Sihirli Mikrofon Ödülleri için geri sayım
Türkiye'nin en büyük radyo ödülleri olarak da bilinen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan
‘4. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’ için geri sayım başladı. Kayseri’den de birçok radyo ve
radyo programcısının da ödül törenine katılması beklenirken 4. Sihirli Mikrofon Radyo
Ödülleri bu yıl 11 Şubat tarihinde sahiplerini bulacak.
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Organizasyon ile ilgili gazetemize bilgi veren Enderun FM Radyosu’nun Yayın Kurulu
Başkanı Levent Adıgüzel, “Ön elemede bin 500 oy alan radyo, radyocu ve radyo programı bir
üst tura çıkma hakkını kazanacak. Ardından finale kalan radyolar ve programcılar için
yapılacak oylamalar 9 Şubat 2016 tarihine kadar devam edecek” dedi.

Oylar sihirlimikrofon.org adresinden veya cep telefonlarından 4605’e kısa mesaj göndererek
kullanılacak. Mükerrer oy kullanımının önüne geçmek amacıyla, oylamada SMS sistemi
kullanılacak. Cep telefonu ile oy kullanılacaklara hiçbir ücret yansıtılmayacak.
Zorlu Center PSM’de 11 Şubat Perşembe akşamı yapılacak ödül törenine birçok ünlü sanatçı
da radyocuları yalnız bırakmayacak. Gecede radyo severlerden en çok oyu alan radyolar ve
programcılar, ödüllerine kavuşacak, ayrıca radyo duayenleri için de Sihirli Mikrofon Özel
Ödülü de verilecek.
Enderun FM olarak yarışmaya 5 dalda katıldıklarını dile getiren Adıgüzel; “Yılın en iyi yerel
radyosu ve yılın en iyi tematik radyosu kategorilerinde Enderun FM olarak yarışmaya
katılıyoruz. Programlarımızdan yılın en iyi radyo konuk programı kategorisinde Bünyamin
Gütekin’in hazırlayıp sunduğu ‘Misafir Odası’, ‘yılın en iyi şiir edebiyat programı’
kategorisinde Ali Osman Bağırgan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Mimi Dergah’ ve ‘yılın en iyi yerel
radyo programı’ kategorisinde Hacı Yakışıklı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Haftaya Bakış’
programlarımızla yarışmaya dahil oluyoruz. Tüm dinleyicilerimizden desteklerini bekliyoruz.
Bize destek olmak isteyenler http://www.sihirlimikrofon.org/on-eleme internet adresinden
ilgili kategorilerde radyomuz ve program ile programcılarımızın isimlerini yazabilirler”
şeklinde konuştu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16236.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Vali Düzgün’den yarıyıl tatili mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, yarı yıl tatili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Orhan
Düzgün, "Eğitim, geçmişimizi bugüne bağlayan bir köprü olmasının yanı sıra geleceğin
temellerini atan bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimin lokomotifi konumundadır" ifadesinde
bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
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"Toplumlar, karşılaştığı yeni durumlara uyum sağlayabilen, karşısına çıkabilecek her türlü
engelle mücadele etme gücüne sahip, kendini geliştirmesini, düzeltmesini bilen, dengeli,
disiplinli, öz denetimi güçlü bireylerle geleceğe güvenle bakabilirler. Bunun için eğitim
yöneticileri, öğretmenler ve veliler olarak çocuklarımızın gerekli bilgi ve beceriyle donanmış
olarak hayata atılması için aramızdaki diyalogu ve işbirliğini sürekli diri tutmalıyız.
Kayseri’de bin 14 okulda, 18 bin 367 öğretmenimiz ve 286 bin 105 öğrencimiz 2015-2016
eğitim-öğretim yılının ilk dönemini bitireceklerdir. Ancak her bitiş yeni bir başlangıcı da
beraberinde getirir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gelecek geçmiş üzerine kurulur.
Öğrencilerimiz de yarıyıl tatilinde yapacakları iç muhasebeyle birinci dönemi değerlendirme
şansı bulacaklardır. Bu vesileyle öğrencilerimizin ikinci döneme daha dinamik başlayacağına

ve gelecekteki hedefleri için daha azimli ve kararlı olacaklarına inanıyorum.
Sevgili Öğrenciler;
Karnenizdeki notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, inancınızı ve kendinize olan güveninizi
diri tutarak iyi bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum. Yarıyıl tatilinizi bir boşluk olarak değil
aksine eksiklerinizi tamamlayacağınız, kitap okuyacağınız, faydalı bilgiler edineceğiniz bir
zaman dilimi olarak değerlendirmelisiniz.
Kıymetli Veliler;
Çocuklarımızı sadece dönem veya yılsonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Bazı
öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Bunları çocuklarınıza yansıtmadan
nedenleri üzerinde kendimizi sorgulayarak, çocuklarımızı sistemli ve düzenli çalışmalara
yönlendirerek başarıyı daha üst noktalara taşımaya çalışmalısınız.
Kıymetli Öğretmenler;
Atatürk’ün, “Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler
yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…” sözünden yola çıkarak ülkemizin
geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımız sizlerin eseri olacaktır. Öğrencilerinize yarıyıl
tatilinde dinlenmeleri, kitap okumaları ve sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak güzel zaman
geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunabilirsiniz.
Bu duygu ve düşüncelerle, karnelerin öğrencilerimiz, aileler ve öğretmenler için hayırlı,
bundan sonraki dönemlerde de daha güzel başarılara vesile olmasını diliyor, huzur dolu bir
tatil geçirmenizi temenni ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16237.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

KAYSO'dan Koç ailesine başsağlığı mesajı
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, işadamı Mustafa
Koç'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
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Başkan Boydak yayınladığı mesajda şunları söyledi; “İş dünyamızın önde gelen isimlerinden,
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa V. Koç’un, geçirdiği kalp krizi sonucu
hayatını kaybetmesini derin üzüntü ile öğrendim. Ekonomimizin ve sanayimizin gelişimine
büyük katkıları ve emeği olmuş, on binlerce kişiye istihdam sağlamış, işadamlarımıza örnek
projeler gerçekleştirmiş, ülkemizin çok önemli bir değeri Mustafa Koç'un genç yaşta
aramızdan ayrılması, ülkemiz ve Türk iş dünyası adına büyük kayıptır. Merhuma Allah'tan
rahmet; başta Koç Ailesi olmak üzere, Koç Grubu’na ve ülkemize baş sağlığı ve sabırlar
diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16238.html
Erişim Tarihi: 22.01.2016

Kayseri'de, Kılıçdaroğlu'na protesto
CHP Kayseri İl Başkanlığı'na gece kimliği belirsiz kişiler tarafından çok sayıda kaset, acı
biberli notlar ve siyah çelenk bırakıldı.

22 Ocak 2016 Cuma 11:17

Kayseri'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden bir grup, gece
saatlerinde CHP İl Başkanlığı'na siyah çelenk, üzerinde notlar yazılı çok sayıda acı biber ve
çok sayıda kaset bıraktı. Sabah İl Başkanlığı'na gelen görevliler, polis ekiplerine ve İl Başkanı
Feyzullah Keskin'e haber verdi. Yapılan incelemenin ardından kasetler, acı biberler ve notlar
ile siyah çelenk parti içerisine alındı.
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, polis ekiplerinin incelemelerinin sürdüğünü, protestocu
grubun kamera kaydının bulunduğunu ve polis ekipleri tarafından incelendiğini bildirdi.
Keskin, yapılacak olan incelemenin ardından konuyla ilgili açıklama yapacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16240.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

13 yaşındaki çocuk intihar etti
Kayseri'de 13 yaşındaki bir çocuk karne almaya 1 gün kala iple kendini asarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak'ta meydana gelen olayda, S.C.K.
(13) okuldan geldikten sonra odasına geçti. S.C.K. bir süre odasından çıkmayınca merak eden
annesi odaya girdi. S.C.K.'nın odasında ipte asılı olduğunu gören anne, oğlunu ipten
indirdikten sonra durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen sağlık
ekipleri, ilk müdahalenin ardından S.C.K.'yı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırdı. S.C.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.C.K.'nın cenazesi
otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

S.C.K'nın derslerinin kötü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16241.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Büyükşehir'den karne hediyesi
Büyükşehir Belediyesi öğrencilere karne hediyesi veriyor. İlk ve ortaokul öğrencileri yarıyıl
tatili süresince Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi'ne ücretsiz olarak girebilecekler.
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Büyükşehir Belediyesi bugünden itibaren tatile girecek olan öğrenciler için karne hediyesi
hazırladı. Bugünden başlayarak yarıyıl tatilinin biteceği 7 Şubat Pazar gününe kadar Anadolu
Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olacak.
Öğrencilerin yarıyıl tatili boyunca Hayvanat Bahçesi'ne ücretsiz ziyaretleri ziyaretçi saatleri
olan 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16242.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Şeker, bankayı çiftçinin ayağına götürdü
Kayseri Şeker’de çiftçinin hakkını alnının teri kurumadan verilmek üzere başlatılan girişimler
çiftçiler tarafından büyük beğeni topluyor. Çiftçinin itibarını artırıcı girişimlere bir yenisi
daha eklenerek Kayseri Şeker çiftçisinin pancar parasını ödemek için banka şubesi TIR ile
ilçeye taşındı. Kayseri Şeker tarafından Türkiye de ilk defa 20 Ocakta pancar bedelinin
ödenmeye başlanması yanında çiftçinin parasını ödeyecek olan bankanın ilçede şubesinin
olmamasına da çözüm bulunarak özel izin ile ilgili banka seyyar şube izni alarak bankayı
TIR’a yükleyip pancar paralarını çiftçinin ayağında dağıttı.
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Pancar paralarının erken ödenmesi ve çiftçinin ayağına pancar bedellerinin TIR ile
götürülmesi konusunda açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay; "Biz çiftçimizin ayağına böyle bir hizmeti getiren garanti bankasına teşekkür
ediyoruz. Bu çiftçinin Türkiye de ne kadar itibarlı bir noktaya geldiğinin bir ifadesidir.
Eskiden çiftçiler banka şubesine gider ve belki de bankaya zor girerlerdi. Şimdi banka şubesi
çiftçimizin ayağına geliyor. Bu pancar çiftçisinin ne duruma geldiğinin bir göstergesidir.
Bu vesile ile Kayseri Şeker yine bir ilki uygulama imkanı bulmuş oldu. Türkiye de ilk defa 20
Ocak’ta pancar bedelinin ödenmesi, çiftçimizin alın terinin kurumadan kendilerini mutlu
etmek bizim için de mutluluk vericidir. Cenabı Allaha bize böyle bir hizmeti kısmet ettiği için
şükrediyoruz
Türkiye de herkesin bizi takdir ederek takip ettiğini düşünüyorum. Türkiye’ de şu an diğer
fabrikaların kotalarını dolduramadığı bilgisini aldım. Biz ise çiftçilerimizden fazla kota talebi
alıyoruz. Bu sene de fazla üretimden dolayı C kotasına girdik. Bu da çiftçimizin işine ne kadar
sahip çıktığını, ne kadar ilgi alaka gösterdiğinin bir ifadesidir. Kayseri Şeker’e bağlı orta
Anadolu çiftçisi daha fazla üretmek ve daha fazla kazanmak istiyor. Bunun içinde kota
istiyorlar biz de onlara bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim fazla üretimimiz bir
tesadüf değil. Bu sene tarla üretimimizde % 10 a yakın verim yakaladık. Diğer bölgelerdeki
kota eksikliği verim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İşte bizim çiftçimiz özverisi ile işe
sahip çıkarak verimli bir şekilde üretim yaparak kotalarını doldurmuşlardır. Zaten şeker
sektörünün geleceğinde de bu verim artışına ihtiyaç bulunmaktadır. Ben tüm çiftçilerimize
teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun. Allah ağız tadıyla paralarını harcamayı nasip etsin"
dedi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden İlhan Argun; "Yeşilhisar bölgesinin
en önemli gelirlerinden birisi pancar tarımıdır. Ben 50 yaşındayım. Bildim bileli pancar ekeriz
ama birinci ayda pancar parası ödendiğini hiç görmedik. Çiftçimizin ve esnafımızın
memnuniyeti en üst seviyede. Çünkü gelirimizin lokomotifi pancar tarımıdır. Bunun avansı
temliği, gübresi ve mazotu çiftçinin diğer ürünlerini de üretmesinde yardımcı oluyor. Bunun
üzerine pancar fiyatlarımız dünya fiyatlarının üzerinde bir fiyat. Buna ekstra olarak da birinci
ayda ödeme yapıldı. Çiftçiye ne gibi bir duygu yaşatıyor diyorsanız, bundan iyisi can sağlığı.
Bu gelişmelerden dolayı Çiftçimizin memnuniyeti çok yüksek. Bu memnuniyetin bizim
yönetimimiz zamanında yaşanmasından dolayı biz de gururlanıyor ve seviniyoruz.
Çiftçimizin alacağı bu parayı ailesi, eşi dostu ile hayırlı bir şekilde yemeyi Allah nasip etsin.
Bu sene bizim alternatif ürünümüz olan çekirdekte hiç para etmedi keza buğday da öyle
olduğu için fazla ekilmiyor. Artık tek bir dayanak kaldı o da pancar parası. Önümüzdeki
yılların çiftçilerimiz için daha bereketli ve daha olumlu geçmesini temenni ederim" diye
konuştu.
Yeşilhisar Pancar Çiftçisi Şükrü Köşk; "Ben Yeşilhisar pancar çiftçisiyim 1968 yılından beri
pancar ekiyoruz. Yeşilhisar tren istasyonunda tren vagonuna pancar yüklediğimi bilirim. Daha
sonra kepçeler çıktı sonrasında da teknolojinin getirdiği yeniliklerden mause, altı sıralı
makinalarımız çıktı. Traktör ile sıralı söküm makinaları çıktı. Ben 1000 tona yakın pancar
üretiyorum. Pancar paraları Geçmiş yıllarda nisan, mayıs aylarında ödenirken şimdi ben bu
yönetime teşekkür ediyorum kışın cebimizde harçlığımız olmadığı bir gün imdadımıza yetişti"
dedi. Yeşilhisar Bölge çiftçilerine Banka şubesini TIR ile ilçeye gelip pancar parası ödenmesi
esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Üyelerinden İlhan Argun, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve diğer
yetkililer de hazır bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16243.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Karne öğrencinin değil hepimizin
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencinin aldığı karnede aile, okul,
çevre başta olmak üzere herkesin katkısı olduğunu söyledi.
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2015-2016 eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesi nedeniyle bir mesaj
yayımlayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Alınan karnede; öğrenci, okul, aile ve çevrenin
de önemli katkısı vardır. Karne hepimize verilmektedir, hepimizin performansını
göstermektedir. Bunu sadece öğrenciye ait olarak değerlendirmek adil bir yaklaşım olmaz"
dedi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan sınırları içerisinde okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve lisede eğitim-öğretim gören 94 bin 907 öğrenci ve görev yapan 4 bin 422
öğretmen bulunduğunu belirterek, yarıyıl tatilinin dinlenmek, fazla ve eksiğin tespitini,
muhasebesini yapmak için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.
Mesajında özellikle velilere seslenen Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızı sadece karne
notlarıyla, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirmek yanlış olur. Karne notları ne olursa
olsun, çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır ve bunu asla unutmamalıyız. Karne
çocuklarımıza olan sevgimizi, ilgimizi, desteğimizi, verdiğimiz değeri asla azaltmamalı;
aksine artırmalıdır. Gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimiz elbette görevlerinin
bilincindedir. Onların ileriye odaklanarak, daha sağlıklı, daha başarılı nesillerin yetişmesi
adına sadece dersler noktasında değil, güzel ahlak gibi erdemler noktasında da gereken
hassasiyeti göstermeleri geleceğimiz adına bize ümit vermektedir” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin yarıyıl tatilinde kendilerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini vurgulayan
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak; çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir
tatil yapabilmeleri için bilgisayar, televizyon gibi sanal ortamla sınırlı kalmamaları, daha
güzel vakit geçirip enerjilerini boşaltabilmeleri istiyoruz. Bu amaçla kış mevsimine rağmen
parklarımızda oyun ve spor alanlarını gözden geçirdik. İyi bir tatille çocuklarımızın ve
gençlerimizin kendini dinlendirmiş, yenilemiş ve geliştirmiş olarak yeniden okula
dönmelerini sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek” şeklinde sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16244.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Bu tatlılar sigortalı
Kayseri’de pastane işleten Durmuş Dilli, tatlılarını sigorta yaptırdı. İşletmesindeki 200 çeşit
tatlı ve kurabiyenin lezzetine güvendiğini belirten Dilli, ürettiği un ve un mamullerini
sigortalattıktan sonra geceleri huzur içinde uyuduğunu söyledi.
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Mimarsinan Mahallesi’nde Akdil Unlu Mamulleri işletmecisi Durmuş Dilli ürettiği gıdaları
sigortalayarak gıda sektöründe bir ilke imza attı. 18 yıllık ticaretle uğraşan Dilli, günlük
ürettiği tatlı, kurabiye ve pastaların bulunduğu 200 çeşit gıdayı tüketimlerinde doğabilecek
sorunlara karşı sigorta yaptırdı.
Tecrübeli üretim elemanlarıyla kaliteli ürünler hazırladıklarını belirten Dilli ”Şirketimiz ve
elemanlarımızın resmi sigortalarını yaptırdık. Bunların yanısıra sigorta şirketimize yıllık bin
200 lira fazladan ödeyerek ürünlerimizi de sigortalattık. Pastanemizde üretilen ve satışa
sunulan ürünlerin tüketiminden doğabilecek bütün sorunlar güvence altına alındı. TSE belgeli
üretim yapıyoruz. Sigortaladıktan sonra gece huzur içinde uyuyorum. Bu güne kadar şikâyet
almadık. Müşterilerimiz de güven ve huzurla ürünlerimizi tüketebilirler” dedi.
(Ahmet
Bolat)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16245.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç Aradı Ve…

Hacı Yakışıklı
haci-kayseri@hotmail.com
22 Ocak 2016, 13:12

Geçtiğimiz hafta “KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ İSMAİL KILIÇ NEREDE?” demiştik.
Kendisi yazının yayınlandığı gün telefonla aradı ve görüştük.
Ne cevap verdiğini yazmadan önce bizim yazdığımız yazıyı hatırlayalım. Şöyle demiştik:
“Geçen gün TV 1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur aradı ve Kayseri İl Sağlık
Müdürü’nü tanıyıp tanımadığımı sordu.
Şöyle bir düşününce kendisinin ismini dahi hatırlayamadım!

Sayın İl Sağlık Müdürü niçin halktan kopuktur yahut biz niçin böyle bir düşünceye kapıldık.
Neyse efendim, ben kendisine bir şey sormak istiyorum, cevap verirse de buradan cevap
hakkını kullanabilir.
“Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Fatma Aktaş Anteplioğlu’nun görev yeri değiştirilmiş ve
yerine Talas İlçe Sağlık Müdürü Duygu Horoz getirilmiş. Bunun sebebi nedir?”
Buyrun, size çok basit bir soru! Niçin böyle bir değişiklik gerçekleştirdiniz, neyi esas aldınız,
birinin diğerinden daha iyi çalıştığını mı düşünüyorsunuz, yoksa işin içinde bizim de
gerçekten bilmediğimiz başka sebepler mi var?”
Yazımız bu şekildeydi.
Telefonla aradı, selamlaştık, hal hatır sorduk, ardından İl Sağlık Müdürü Dr.İsmail KILIÇ
şunları söyledi:
“Bir İlçe Sağlık Müdürünü alıp başka bir yerde yine ilçe sağlık müdürü olarak atamışız.
Yönetim bir ekiptir, sonuçta kişileri görevden almadık, ilçeler arasında bir sirkülasyon
sağladık.
Her iki kişiyle de bir sorunumuz yok.
Duygu Hanım daha önce Melikgazi İlçe Müdürü idi, Talas’a atanmıştı.
Şimdi Talas’tan geri alıp Melikgazi’ye getirdik.
Görev değişimi yok, yer değişimi var.
Personelin odasını değiştirsek de bizi şikâyet ediyorlar.
‘İl Müdürü nerede?’ demişsiniz.
Şimdi telefonum sizde var.
Dilediğiniz zaman ziyaretimize gelebilirsiniz, biz de sizin ziyaretinize gelebiliriz.
Biz basından uzak durmuyoruz, sordukları zaman cevap veriyoruz.”
Dr. İsmail KILIÇ’ın cevabı bu şekilde..!
Şimdi iş vatandaşa düşüyor.
Şayet varsa bir şikâyetiniz, derdiniz, sıkıntınız direkt olarak iletin! Hakkınızı kullanın! Biz de
Sayın KILIÇ’a iletelim, sorunun çözümü için karınca kadarınca aracı olalım. İl Sağlık
Müdürü iletilen sorunları “yetkisi çerçevesinde” çözmez ise o takdirde sizlere duyururuz.
Şayet İl Sağlık Müdürü, kendi alanını ilgilendiren sorunu çözmüşse, o takdirde de kendisine
teşekkür ederiz.
Sonuçta makamlar kimseye kalmadığı gibi, kalemler de her yazılanın hesabını bu dünyada ve
dahi ahrette verecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16246.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında ümit verici
gelişmeler yaşandı
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılının,
eğitim çalışanları adına ümit verici gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi.
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, eğitim ve öğretim yılını değerlendirdiği
basın toplantısında, "2015-2016 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi angaryaya son
verilerek nöbete ücret ödenmesi, sınav ücretlerindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması, 159
TL ek ödemeyle 4/C'li personele ilave artış sağlanması, Yurtkur'da fazla çalışma ücretinin
yüzde 100 artırılması, akademisyenlere yüksek öğretim tazminatının kazandırılması, Cuma
namazı konusunda yaşanan mağduriyetin giderilmesi gibi sorunların çözüme kavuşturulması
dolayısıyla eğitim çalışanları açısından ümit verici gelişmelerin yaşandığı bir dönem
olmuştur.
2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlarıyla yüzleri
gülen eğitim çalışanlarının eve eğitimin çözüm bekleyen diğer sorunlarının bir an evvel
gündeme
alınması
beklentilerine
karşılık
verilmelidir"
dedi.
Kalkan, "Eğitim, bütün bir milleti, ülkeyi ilgilendirmektedir. Bu anlamda, eğitim sisteminin
temel sorunlarına çözüm aramak ve bulmak konusunda çaba harcanmalı, sonuç alıcı adımlar
atılmalıdır. Çünkü temel meseleler çözülmediği takdirde, pansuman tedaviler mesabesinden
öteye gitmeyen ve gitmeyecek olan önerilerin bizi asıl amaca götürmediği anlaşılmıştır"
ifadesinde bulundu.
Kalkan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Anayasadan başlanarak bütün mevzuat insan onuru merkezli, demokratik ilkeleri önleyen bir
anlayışla yeniden düzenlenmeli, Türkiye darbe anayasasıyla yönetilme ve darbeci zihniyetin
sinsi hükümlerinin yer aldığı mevzuatla yol alma ayıbından ivedilikle kurtarılmalıdır.
Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılması beklenmektedir. Ara dönemde 30 bin
öğretmen ataması azımsanacak bir rakam olmamakla birlikte öğretmen ihtiyacı dikkate
alındığında bunun yeterli olmayacağı açıktır. Eğitim sistemindeki reformları kalıcı kılacak
olan okullarda boş ders kalmaması ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin olmasıdır. Bu
nedenle öğretmen ataması imkanlar zorlanarak ihtiyaç kalmayacak şekilde yapılmalıdır"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16247.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

''Bin Bir Emek Bir Lokma Ekmek'' projesi ile
Türkmenlere
Pınarbaşı Kaymakamlığı, Pınarbaşı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü,
Pınarbaşı Dosteli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kayseri Türk Kızılayı ''Bin Bir
Emek Bir Lokma Ekmek'' projesi ile ortaklaşa Türkmenlere yardım kampanyası düzenledi.
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Pınarbaşı Hasan Tahsin Önalp Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin organize ettiği
programa, Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun
Ataş, Garnizon komutanı Yüzbaşı Erdoğan Mutlu, daire müdürleri, vatandaşlar katıldı.
Öğrenciler aynı gün hem karne heyecanını hem de haftalardır ev ev mahalle mahalle
topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine göndermenin heyecanını yaşadı.
Pınarbaşı Hasan Tahsin Önalp Ortaokulu müdürü İkram Güler, projenin iki amacının
olduğunu söyledi.
İkram Güler'' Bin Bir Emek Bir Lokma Ekmek'' projesi ile Bayır bucak Türkmenlerine yardım
yapmak amacıyla yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımızdan gönlünden ne geçerse
isterse bir lokma ekmek, bir avuç un, bir avuç bulgurla katılsın istedik. 4640 öğrenci 330
Öğretmen projemizin paydaşıydı. Bu işe girişirken bu kadar ilgi çekeceğini tahmin
etmiyorduk. Şunu anladık ki Anadolu insanı harika bir insan’ ‘dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16248.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

İl Koordinasyon Kurulu Vali Düzgün
başkanlığında toplandı
İl Koordinasyon Kurulu'nun 2016 yılı 1'nci dönem toplantısı Vali Orhan Düzgün
başkanlığında yapıldı.
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Kayseri'de gerçekleştirilen yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel
kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip
olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun
sağlanması amacıyla Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)
Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı
kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.
Vali Düzgün, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yılın ilk toplantısında 2015 yılı
Yatırım Programında yer alan ve ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen
yatırımların 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle gerçekleşme durumunun değerlendirmesi
yapılacağını belirterek, aynı zamanda 2016 yılı hedeflerinin konuşulacağını ifade etti.
Vali Düzgün, 2015 yılında il genelinde mahalli idareler hariç eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım,
enerji, turizm ve diğer kamu hizmetleri sektörlerinde toplam 529 proje üzerinde çalışma
gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu projeler için öngörülen 773 milyon liralık ödenekten yaklaşık
757 milyon liranın harcanarak yüzde 98'lik bir gerçekleşme oranına ulaşıldığını ifade etti.
Vali Düzgün, '2015 yılında en çok harcama yapılan sektörlerimiz eğitim, ulaştırma, tarım,
enerji ve sağlık sektörlerinden oluşmaktadır. Eğitim sektöründe 158 projeye karşılık ayrılan
306 milyon 709 bin liralık ödenek ayrılmıştır. Ulaştırma sektöründe 93 projeye 59 milyon lira
ödenek ayrılmış,104 proje için çalışma yürüten tarım sektörümüzde ise yaklaşık 133 milyon
liralık ödenek, enerji sektöründe 31 projeye 104 milyon lira ödenek ayrılmıştır' diye konuştu.
Vali Düzgün, mahalli idarelerde ise 456 projeye 2015 yılı yatırım bütçelerinde 667 milyon
liralık ödeneğin ayrıldığını, Aralık ayı sonu itibariyle 538 milyon liralık harcamanın
gerçekleştirilerek, yüzde 81’lik bir gerçekleşme oranına ulaşıldığını ifade etti.
Yatırımcı kuruluşların yatırımları ile mahalli idare yatırımlarının birlikte değerlendirildiğinde
il genelindeki toplam proje sayısını 985 olarak açıklayan Vali Düzgün, toplam 1 milyar 440
milyon liralık ödeneğin 1 miyar 295 milyon lirasının harcandığını ve yüzde 90 oranında
parasal gerçekleşme oranına ulaşıldığını kaydetti.
2016 yılında da ilimizde kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yatırımcı
kuruluşlarına başarılı bir dönem geçirmelerini dileyen Vali Düzgün, kamu yatırımlarının daha
hızlı ilerleyebilmesi adına terör olaylarının biran önce son bulması temennisinde bulundu.
Toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen
ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili toplantıya katılanlara bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16249.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Alman İrina Müslüman olarak Esra adını aldı
Almanya’da yaşayan İrina Shaposhnik, Kayseri'de kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
Kayseri İl Müftülüğü'ne Müslüman olmak için müracaat eden İrina Shaposhnik, kelime-i
şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.
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Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Shaposhnik, ismini de “Esra” olarak
değiştirdi. İhtida merasimine İrina Shaposhnik'in arkadaşları ve İl Müftü yardımcıları da
iştirak etti.
Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasimi, İl Müftüsü Şahin Güven’in İslam dininin
temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Shaposhnik'in kelime-i şahadet getirmesi ve
yapılan dua ile son buldu. İl Müftüsü Güven, Shaposhnik'e ihtida belgesini ve Müslüman
olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur’an-ı Kerim ve Meali
ile dini bilgiler ihtiva eden çeşitli kitaplar hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16250.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

“Geçmişe Değil İleriye Bakalım”
Herkes İnanıp Destek Vermişti: Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Boydak Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, gazetemiz yazarı Hacı Yakışıklı’ya konuştu. Boydak,
geçmişte bir takım kişilere ve gruplara herkesin inandığını, destek verdiğini söyleyerek;
“Geriye bakmaya gerek yok, ileriye bakalım” açıklamasında bulundu.
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Devletimizin Hükümetimizin Yanındayız:
“2016’nın Kayseri’de zihinlerin netleştiği, ithamların bir kenara bırakıldığı bir ortam olmasını
istiyoruz” diyen Boydak, açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Devletimizin koyduğu hedefleri
harfiyen destekliyoruz. Ancak makro planlar sanayicilik açısından zordur. Bu noktada
hükümetimizin hedeflerinde mutabıkız, biz de zaten bu planların parçasıyız”
“Türkiye’yi belirsizliğe sürüklemek istediler”
Türkiye’nin istikrarsız olmadığını bildiklerini ama bazı çevrelerin Türkiye’nin bu ortama
sürüklenmesini istediğini kaydeden Boydak, “Hamdolsun 1 Kasım’da belirsizlikler ortadan
kalkmış oldu. Her şeye rağmen 2015’te %4 üzerinde büyüme oldu. Kayseri’de 2015;
sanayimizin geliştiği yıl, yeni yatırımlarımızı büyüttük, istihdamda artış var. Seçim belirsizliği
büyümemizi birkaç puan aşağı indirse de bunu telafi edebiliriz” dedi.
“Hükümetimizin hedeflerinde mutabıkız”
“2016’nın Kayseri’de zihinlerin netleştiği, ithamların bir kenara bırakıldığı bir ortam olmasını
istiyoruz” diyen Boydak, açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Devletimizin koyduğu hedefleri
harfiyen destekliyoruz. Ancak makro planlar sanayicilik açısından zordur. Bu noktada
hükümetimizin hedeflerinde mutabıkız, biz de zaten bu planların parçasıyız”
“Birtakım kişilere, herkes inandı”
Boydak, “Kardeşlerime ilk sözüm şu; ailemizi hayatımızın merkezi yapalım. İşimize sahip
çıkalım, geliştirelim. Sosyal hayat elbette gerekli ama sosyal hayat diye boş işlerden uzak
duralım. Devletin men ettiği faaliyetlerden kaçınalım. Rakiplerimiz olduğunu unutmayalım,
hiç kimse unutmasın ki sektörde tek değilsiniz. Başka insanların durumuyla uğraşmaktan
vazgeçip kendi işimize bakalım. Kendimizi hâkim-savcı yerine koyup yargılamalara

girmeyelim. Geçmişte yapılmıştır, hizmetler olmuştur, bir takım kişilere, gruplara herkes
inandı, destek verdi; geriye bakmaya gerek yok. Önümüze bakalım, ileriye bakalım.
Kendimizi, çalışanlarımızı, ailemizi koruma gayreti içinde olalım. Etrafı dinleyelim, tek
benim görüşüm diye toplumda yanlış imaj oluşturmayalım” sözleri ile açıklamalarını
sonlandırdı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16251.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

İlhan Özkeçeci 10. kitabını yayımladı
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. İlhan
Özkeçeci tarafından kaleme alınan “Türk Sanatında Desen ve Kurgu” adlı kitap Yazıgen
Yayımcılık tarafından yayımlandı. 213 sayfalık kitap Özkeçeci’nin 10. eseri oldu.
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Türk Sanatı eğitiminde ufuk açıcı
Türk Sanatı analizlerinde yeni terkiplere yol gösterecek nitelikte hazırlanan ve 70 civarındaki
motif ve kompozisyonun desen ve çizim aşamalarının kademe kademe açıklandığı “Türk
Sanatında Desen ve Kurgu” adlı bu eserde, desenlerin siyah-beyaz çizimlerinden sonra renkli
fotoğraflar yer almakta. Böylelikle çini, ahşap, taş, mermer, dokuma, tezhip ve maden sanatı
üzerine seçilen örneklerin motif karakterlerinin detaylarına varıncaya kadar resmedildiği Prof.
İlhan Özkeçeci’nin bu yayını “Türk Sanatı” eğitiminde yeni açılımlara yol açacak nitelikler
sergilemekte.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16252.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

KAFDER Çerkeslere ana dilde eğitim verdi
Kayseri Kafkas Derneği (KAFDER) tarafından Çerkesler için düzenlenen “Ana Dilde
Okuma-Yazma Kursu” başarıyla tamamlandı. İki günlük hızlandırılmış programda sekiz
saatte tamamlanan eğitim alfabe öğretimi ile başlayıp yazma ve okuma çalışmalarıyla devam
etti.
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Kayseri Kafkas Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kursu dil öğreticilerinden
Hikmet Baykaldı verdi. Baykaldı, eğitimi vermelerinin amacını şöyle açıkladı:
Çerkeslerin en büyük sorunu
“Çerkeslerin en büyük sorunlarından biri de hâlihazırda bu dili konuşanların okuma yazma
bilmemeleridir.
Dolayısıyla
anadilini
konuşan
fakat
yazıya
dökemeyen
Çerkesler; kendilerinden sonraki nesillere yazılı ve kalıcı metinlerle kültürel birikimlerini
aktaramamakta ve kendilerinden önce yazıya dökülen eserleri de okuyup
yorumlayamamaktadır.
Ayrıca anadilde okuma-yazma bilmemenin bir diğer sonucu da anavatanda yaşayan Çerkesler
ile sağlıklı bir iletişim kurulamamasına yol açmaktadır. Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak
ve konuştuğumuz dili bir okuma-yazma diline çevirerek kültürel etkinliği artırmak, anavatan
ile sağlam köprüler kurmak adına bu eğitimi verdik.” (kayserikafder.org.tr)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16253.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Tarihi inceleme
Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi projeleri olan Kayseri Mahallesi, Kayseri Lisesi Milli
Mücadele Müzesi ve 24 saat açık kütüphaneye dönüşecek olan Meryem Ana Kilisesi
restorasyon çalışmalarında incelemeler yapıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapılan ve yapılmakta olan projelerle ilgili
tarihi mekanları konukları ile yerinde inceledi. İnceleme gezisine Başkan Mustafa Çelik'in
yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Enerji
ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen katıldı.
İncelemeler Kayseri Mahallesi'nde başladı. Kayseri Mahallesi'nin son durumunu ve yapılacak
olan yeni çalışmaları anlatan Başkan Mustafa Çelik, konuklarına Kayseri Mahallesi'ndeki bazı
konakları gezdirdi.
Tarihi inceleme Kayseri Mahallesi'nin ardından Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde
devam etti. Heyet, bitme aşamasına gelen müzeyi gezerek bilgi aldı. Başkan Mustafa Çelik,
Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile birlikte müzede yer alan tarihi bir sınıfta sıraya
oturarak poz verdiler.
Başkan Mustafa Çelik, Milletvekilleri Özhaseki ve Yıldız, Başkan Çolakbayrakdar ve Çekül
Vakfı Başkanı Metin Sözen Kiçikapı'daki kilisede de incelemelerde bulundular. Başkan
Mustafa Çelik, restorasyon çalışmaları devam eden Meryem Ana Kilisesi'nin 24 saat açık
kütüphane olarak hizmet vereceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16254.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı getiren Ata uçağı saat 18:00'da Kayseri Erkilet
Havalimanı'na indi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Ommar Oteldeki KTO'nın 120. yıl programına
katıldı.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16255.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

Kayseri hep yanımızda oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok bakan ve milletvekili ile Kayseri’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet 'Kayseri Ticaret Odası 120. onur yılı'
programına katıldı.
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Erdoğan, “Kayseri mücadelemizde hep yanımızda oldu. 2002’den beri vesayet rejimine,
teröre, paralel yapıya karşı mücadelemizde hep destek verdi” dedi.
Erdoğan daha sonra Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın oğlu Hakan’ın Flamingo de Luxe
Tesisleri’ndeki düğününe iştirak etti.
Ankara Kayseri’ye taşındı
Cumhurbaşkanı heyetinde Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor
Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Başbakan Başdanışmanı Ahmet Doğan, Kayseri milletvekilleri,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu gibi isimler dikkat çekti. Saat 18.00’da Kayseri Erkilet
Havaalanı’na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ommer Otel’deki 'Kayseri Ticaret Odası 120.
onur yılı' programına katıldı. Programda açılış konuşmasını KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz
yaptı. Hiçyılmaz, “Birlik ve beraberliğimize kasteden Paralel Yapı amacına ulaşamayacaktır.
Mücadelemizde sonuna kadar yanınızdayız” dedi.
Hiçyılmaz’ın ardından kürsüye çıkan Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, bu günden sonra
Türkiye’nin önünün açık olduğunu söyleyerek, “2016 ve sonrası Türkiye’nin yılı olacaktır”
açıklamasında bulundu.
Anadolu’nun ortasındaki başarı hikayesi
Programın onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise gündeme dair
açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “24 Ocak kararlarının 26. yıldönümündeyiz. Bu kararlarla
dışa açık, rekabetçi, mücadeleci, müteşebbis işadamlarımızın önü açıldı. Kayseri, Gaziantep
gibi yeni merkezler oluştu. Kayseri, Anadolu’nun ortasında başarı hikayesi yazdı. Biz de her
türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz” dedi
Ulaştırma projelerimizin merkezinde Kayseri var
Kayseri’yi ulaştırma projelerinin merkezine aldıklarını belirten Erdoğan, “2023’e kadar iki
hızlı tren projesi Kayseri’den geçecek. Ankara-Yozgat-Kayseri hızlı treni 2020’de, diğeri
Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı tren projesi de 2023’te hizmete girecek.
Mevcut Kayseri-Niğde-Mersin-Adana demiryolu ile Kayseri-Yozgat-Sivas demiryolları da
modernize ediliyor” ifadelerini kullandı.
Kayseri bölgesel sağlık merkezi oluyor
Kayseri’de devam eden projeler hakkında da konuşan Erdoğan şunları söyledi;
“Kayseri aynı zamanda bölgesel sağlık merkezi oluyor. TOKİ’nin yaptırdığı 13.580 konut
50-60 bin kişilik şehir oluşturdu.
Kayseri’de deniz yok ama Yamula Denizi’ni yaptık. Toplamda 43 baraj, gölet ve sulama tesisi
kazandırdık. Böylece Kayseri’nin iklimi değişti.

Kayseri mücadelemizde hep yanımızda oldu. 2002’den beri vesayet rejimine, teröre, paralel
yapıya karşı mücadelemizde hep destek verdi.”
“Millettin iradesinden korkuyorlar”
İhanet bildirisine imza atan akademisyenlere de sert sözlerle yüklenen Erdoğan, “Milletin
tercihlerinden çok korkuyorlar. Milli iradeden çekiniyorlar. Millete güvenseler başkanlık
sisteminden korkmazlar. Bugün yeni anayasa konusunda olumsuz tavır alanları ortak özelliği
milletin iradesinden korkmalarıdır.
Bölücü terör örgütünden, paralel devlet yapılanmasının hiçbir farkı yoktur.
Devlet Kürtleri öldürüyor diyorlar. Elinize, dilinize dursun. Bunu diyenler 1128 sözde
akademisyen. Hayatta o bölgelere gidip, bölge halkıyla görüştükleri yok. Biz kefenimizi
giydik bu yola öyle çıktı” şeklinde konuştu.
Erdoğan konuşmasının ardından onur ödüllerini dağıttı.
(Haber: Bünyamin Gültekin ve Ramazan Karakuş)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16256.html
Erişim Tarihi: 26.01.2016

