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Vosvos Kayseri Kayseri'ye
Türkistanlılara Yardım Etti

Gelen

Doğu

Vosvos Kayseri grubu, Kayseri’ye gelen Doğu Türkistanlılar’a kıyafet yardımında bulundu.
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Kayseri’de klasik vosvoslardan oluşan ve yaptığı etkinlikler ile adından sıkça bahsettiren
Vosvos Kayseri grubu, Doğu Türkistan’dan gelerek Ambar Mahallesi’nde bulunan eski polis
lojmanlarına yerleştirilen Doğu Türkistanlılar’a kıyafet yardımında bulundu. Oluşturduğu
etkinlik ile çocuk ve yetişkin kıyafeti toplayan grup üyeleri, vosvosları ile lojmana giderek
kıyafetleri teslim etti. Vosvos Kayseri grubu başkanı Erdem Altındiş, Vosvos Kayseri olarak
yardımların devam edeceğini söyleyerek, grup olarak birden fazla etkinlik düzenlediklerini
kaydetti. Altındiş, "Bugün burada Doğu Türkistan’dan gelen ağabeylerimize ve
kardeşlerimize yardım etmek için toplanmış bulunuyoruz. Grubumuzda ki arkadaşlarımız ile
gece gündüz demeden kıyafet topladık ve bugün buraya ulaştırdık. Çok mutluyuz. Grubumuz
olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10892.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kayseri’de otomobil ile öğrencisi servisinin
çarpışması sonucu meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi yaralandı.
Kayseri’de otomobil ile öğrencisi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi yaralandı.
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Kaza, Mustafa Şimşek Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (36)
yönetimindeki 38 ST 066 plakalı otomobil ile Y.Y. yönetimindeki 38 S 0264 plakalı öğrenci
servisi çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği
caddede olası bir kazayı engellemek için güvenlik önlemi alırken, kazayı sağlık ve itfaiye
ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobil
içerisinde bulunan S.T.’yi çıkardı. Ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil
servisine kaldırılan S.T., tedavi altına alındı. S.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10893.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Karısını 13 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren
Koca Hakim Karşısına Çıktı
Kayseri’de karısını 13 yerinden bıçaklayarak öldürmekten tutuklanan koca, ilk defa hakim
karşısına çıktı.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan F.V. ile 13 yerinden
bıçaklanarak öldürülen Firdevs Vanlı’nın yakınları hazır bulundu. Tanıkların dinlendiği
duruşma eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

6 Kasım 2014 tarihinde Kocasinan İlçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen
olayda, F.V., boşanmak üzere olduğu 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Firdevs Vanlı’nın kaldığı
eve balkondan girmiş ve 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10894.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

AK Parti Kadın Kolları Kongresi
AK Parti İncesu ve Yeşilhisar, 4. Olağan Kadın Kolları İlçe Kongreleri gerçekleştirildi.
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İncesu İlçesi’nde seçime tek liste ile giren Rahime Yapıcı, Yeşilhisar İlçesi’nde ise, seçime
tek liste ile giren Betül Karakuş ilçe kadın kolları başkanı oldu. İlk kongre, İncesu İlçesi’nde
gerçekleştirildi. Konferans Salonu’ndaki kongreye, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İncesu ilçe
koordinatörleri, İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar, İl Gençlik Kolları Başkanı
Hüseyin Okandan, İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz, İlçe Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, il
ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından Konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti’nin
kurulduğu günden bu tarafa her dönem oylarını artırarak gelen ve Dünya’da da eşi, benzeri
olmayan, 4. milyonu aşkın kadın üyesi ile bir Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu belirterek,
"AK Parti’nin Dünya’da bir örneği olmadığı kesin. Çünkü, 14 Ağustos 2002 yılından bu
tarafa 12 yıl geçmiş. 12 yıldan bu tarafa da 9 seçim geçirmiş. 9 seçimden de hep oylarını
artırarak başarı ile ayrılmıştır. Özellikle son günlerde Avrupa ülkelerinde, bir terör belası var.
Yıllar öncesinde hep biz bu terör belasını ifade ediyorduk. Türkiye terör belasından çok çekti.
Biz bunu her platformda ifade ettiğimizde çok fazla önemsemiyorlardı. Ne zaman ki, bırakın
çuvaldızı iğne kendilerine battığında, hoplamaya başladılar. Fransa’ya yapılan bir saldırı. Ve
tüm Dünya’yı ayağa kaldıran bir tablo. Terörün her zaman karşısındayız. Terörün dini, imanı,
milleti ve cinsiyeti olmaz. Ama bunu İslam ile bağdaştırmak, çok yanlış bir durum. İslam
kardeşlik dinidir. İslam güzellik dinidir. Birlik ve beraberlik dinidir. Terör ile hiç biz zaman
ilgisi ve alakası olmaz. Terörle, İslam’ı hiç biz zaman karıştırmamak lazım. Buradan Avrupa
ülkelerine sesleniyorum. İslamofobiyi bırakın." şeklinde konuştu. İl Kadın Kolları Başkanı
Sevilay İlkentapar da, AK Parti’nin hedefinin, 2015 seçimlerinden başarı ile çıkarak,
milletimize söz verdiğimiz gibi, 2023 Türkiye’sine istikrarla, huzurla, gelişmeyle ve selametle
ulaşmak olduğunu ifade ederek, " Milletimizin bizlerden beklentisi budur. Partimizin
arkasındaki güç, hiç kuşkusuz kadınlarımızdır. Kadın kolları teşkilatlarımız, fedakar, gayretli,
istekli ve güler yüzlü çalışmaları ile Ak Parti’nin başarısında her daim öncü güç olmuştur.
Bizle siyasetin, bir takım oyunu olduğunun bilincindeyiz. Bizler, birbirimizin değil,
takımımızın başarısı için mücadele ediyoruz. Bizim anlayışımız, birbirimizin önünde yada
arkasında olmak değil, Yan yana durabileceğimiz bir takım olmaktır." dedi İncesu İlçe
Başkanı İsmail Tekinsiz de, yeni seçilecek kadın ve gençlik kolları ile birlikte bir uyum

içerisinde çalışacaklarını belirterek, "2014 yılında başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz,
yerel seçimler ve Türkiye’de ilk defa halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini
başarılı bir şekilde tamamlamış teşkilat olarak, İncesu ve ilimizde AK Parti teşkilatının en
yüksek oyunu alması için tüm gayretimizi göstereceğiz" dedi. Son olarak konuşan Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol ise, AK Parti ile Türkiye’nin son 12 yılda çok büyük kazanımlar
elde ettiğini ve diğer ülkelerdeki ateş çemberini de göz önüne alarak bu kazanımların
kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Seçime
tek liste giren, Rahime Yapıcı İlçe Kadın Kolları başkanı seçilerek güven tazeledi. Günün
ikinci kadı kolları kongresi ise, Yeşilhisar İlçesi’nde gerçekleştirildi. Burada da seçime tek
liste ile giren, Betül Karakuş Yeşilhisar İlçe Kadın Kolları başkanı oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10895.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

İffaiyeciler Yemin Ederek Görevlerine Başlıyor
Kayseri’de göreve yeni başlayan itfaiye ekipleri, doktorların mezun olduktan sonra ettiği
’hipokrat yemini’ gibi ’itfaiyeci yemini’ ederek göreve başlıyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli itfaiye ekipleri, tıp
fakültesinden yeni mezun olan doktorların göreve başlamadan önce ettiği ’hipokrat yemini’
gibi ’itfaiyeci yemini’ ederek görevlerine başlıyor. Özel günlerde edilen yemin ile görevlerine
sım sıkı tutunan itfaiye ekipleri, yemin ederken duygusal anlar yaşıyor. İtfaiye Daire Başkanı
Aytekin Kahraman, "Özellikle özel günlerde itfaiyecilerimiz yemin ediyorlar. Bu yeminde
güzel ve anlamlıdır. Bunu sürekli değil de, belirli ve özel zamanlarımızda beraber
olduğumuzda yapıyoruz. Diğer zamanlarda ise normal olarak rutin işlerine devam ediyorlar"
dedi. İtfaiyeci yemini şöyle: "Allah’ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük
bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver.
Yangında mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimi arttır. Sevgimi, cesaretimi ve inancımı
eksiltme. Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil
et. Kaderimde ölmek varsa çocuklarımı, eşimi ve yakınlarımı koru Allah’ım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10896.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yabancı Öğrenciler Arabaşı Ziyafetinde Buluştu
KUDER tarafından düzenlenen organizasyonda, 30 ülkeden gelerek Kayseri’de eğitim gören
üniversite öğrencileri, arabaşı ziyafetinde buluştu.
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KUDER Eğitim Sorumlusu Ömer Arif, yaptığı konuşmasında, "Kendimiz ve toplumumuzla
alakalı, Kayseriyle alakalı, bizimle alakalı, olan kültürümüzden, örfümüzden, geleneğimizden
ve bize ait olan yöresel yiyeceklerimizi size taktim etmek suretiyle tanışma kaynaşma
toplantısı yapıyoruz" dedi. Ömer Arif’in konuşması sonrasında 30 ülkeden gelerek Kayseri’de
üniversitede eğitim gören öğrencilere arabaşı ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10897.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Uygur Türkleri “Yardım Ve Koordinasyon
Merkezi” Kuruldu
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de barınan Uygur Türklerinden ihtiyaç sahibi olanlara kamu
kurumlarınca sağlanan desteklere ilave olarak çok sayıda hayırsever vatandaşımız ve sivil
toplum kuruluşunca da yardım sağlandığını ve bundan sonra da yardım etme isteklerinin
geldiğini belirterek, yapılacak yardımların samimiyet içerisinde, düzenli ve sağlıklı bir
biçimde ulaştırılması amacıyla “Yardım ve Koordinasyon Merkezi” kurulduğunu belirtti.
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Kayseri’deki kamu lojmanlarına yerleştirilen soydaşlarımızın daha düzenli bir yaşama
kavuşmaları için alınacak tedbirler ve hayırseverlerce yapilacak yardım ve desteklerle ilgili
Vali Orhan Düzgün başkanlığında Valilikte değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali
Yardımcıları Mehmet Emin Avcı ve Mehmet Aktaş, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular,
İl Defterdarı Mehmet Özefe, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Ayçiçek ve İl Milli
Eğitim, İl Sağlık, Halk Sağlığı müdürlüklerinin yöneticileri ile Doğu Türkistanlılar Derneği
Genel Başkanı Seyit Tümtürk katıldı. Vali Düzgün, toplantının ardından Melikgazi ilçesinde

Maliye Bakanlığı’na ait Şeker Mahallesi’ndeki lojmanlarda konaklayan misafirlerin acil temel
ihtiyaçlarının karşılandığını, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının misafirlerin ihtiyaçlarına
yönelik çalışmalar yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini kaydeden Vali Düzgün,
“Hayırsever” yapısıyla bilinen Kayseri halkı ile Sivil Toplum Kuruluşlarının misafirlere
yardımcı olabilmek amacıyla imkânları ölçüsünde yardımda bulunmaya çalıştığını ifade
ederek şöyle konuştu: “Misafirlerimize yardım edebilmek için gayret gösteren herkese
yürekten teşekkür ediyor, örnek davranışlarından dolayı kutluyorum. Vali Yardımcılarımız
başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Dernek
yöneticilerimiz temel ihtiyaçların karşılanması yönünde bu zamana kadar birlikte hareket etti.
Zorda olana yardım edebilmek amacıyla aynı duyguda birleşen çok sayıda kişi ve
kuruluşlardan yardım ve destek çağrıları geliyor. Bu nedenle, yardımları tek elden
yürütebilmek, ihtiyaç sahibi soydaşlarımıza hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmak amacıyla
Melikgazi Kaymakamımız Erkaya Yırık koordinesinde ‘Yardım ve Koordinasyon Merkezi’
kurduk. Bu merkez aracılığıyla ihtiyaç duyulan malzemeler tespit edildi, bundan sonra da
gelişmelere göre güncellenecek. Gelen yardımlar hem kayıt altına alınacak hem de düzenli bir
dağıtım sistemi ile kimin neye ihtiyacı varsa ona göre ulaştırılmış olacak. Yardımlarda
samimiyetin tesisi ve ihtiyaç sahiplerinin rencide olmaması için veren el ile ihtiyaç sahipleri
karşılaştırılmayacak. Yardımlardan faydalanan kişilerle fotoğraf çekimine izin verilmeyecek.”
Vali Düzgün, Uygur Türklerine temel ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim, sağlık ve din hizmetleri
ile ilgili ihtiyaç ve taleplerini karşılamak amacıyla ilgili kamu kurumları aracılığı ile gereken
çalışmaları da başlattıklarını ifade etti. İlimizde barınan Uygur Türklerine yardım yapmak
isteyen kişi, kurum ya da Sivil Toplum Kuruluşları Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (0352) 236 3627 ve 0 549 236 3627 numaralı
telefonlarını arayarak ya da bizzat başvurarak yardımlarını ulaştırabilecek. Yardım yapmak
isteyenler arzu ettikleri takdirde yardımlarını Melikgazi ilçesi Şeker mahallesindeki Maliye
lojmanları nda oluşturulan "Yardım ve Koordinasyon Merkezi"ne mesai saatleri içinde teslim
edebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10898.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Avukatlardan Türk Sanat Müziği Konseri
Kayseri Barosu’na bağlı avukatlar, Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.
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Kayseri Barosu’na bağlı avukatlar, düzenledikleri gecede Türk Sanat Müziği konseri verdi.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda tamamen
avukatlardan oluşan koro, Türk Sanat Müziği’nin eserlerini seslendirdi. Kayseri Baro Başkan
Yardımcısı Sedat Karabulut, adliyenin kasvetli havasından biraz da olsa kurtulmak ve
rahatlamak için bu tür faaliyetleri düzenlediklerini belirterek, programlara katılımların fazla

olduğunu ve beğeni topladığını söyledi. Karabulut, “Adliyenin o tozlu, kasvetli havasından
kurtulmak için, bir nebze olsun rahatlamak için devamlı suretle bu tür faaliyetlerimiz
olmaktadır. Meslektaşlarımızın sesinden bu tür güzel eserleri dinlemek bize her zaman ayrı
bir haz veriyor. Avukat olmanın getirdiği güzel yönlerin yanında bu tür faaliyetler de mesleki
olarak avukatlar arasında adliye koridorlarında aramızda bir bağ oluşturuyor. Bu tür
organizasyonlarda aileler de eşleri ve çocuklarıyla birlikte katılmak suretiyle ilgi
gösteriyorlar. Biz inşallah sadece Türk sanat müziği değil halk müziği olarak bunun yanında
resim, yağlı boya, dil kursları tarzında birçok sosyal faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Kayseri Barosu olarak da bu tür faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Meslektaşlarımız bu tür
süreçlerde gerek mesailerinden gerek aileleriyle geçireceği zamanlardan bir fedakarlık
gösteriyorlar. Bu fedakarlığın sonunda da burada büyük bir haz alarak tabiri caizse bizlerin
kulağının pasını siliyorlar, duygularımıza hitap ediyorlar. İnşallah bundan sonra da
faaliyetlerimiz artarak devam edecektir” dedi. Salonu dolduran avukat ve aileleri, koronun
seslendirdiği eserleri beğeni ile dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10899.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

2 Kişi Karbonmonoksit gazından Zehirlendi
Kayseri’nin Talas ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesi İbni Sina caddesi üzerinde ikamet
eden 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlar, olay yerine çağırılan
ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alını.
Karbonmonoksit gazından zehirlenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10900.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas
Tamgü'den KGC'ye ziyaret
Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tamgüç, Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut
Arıkan ve Saadet Partisi İl yönetimi Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ı
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Tamgüç, "İnşallah 7 Haziran’da adaylarımız milletin huzuruna
çıkmış olacak" dedi.
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Yapılan ziyarette konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tamgüç, “İl
Başkanımız Mahmut Arıkan ile birlikte Kayseri’de halkla buluşmak için 2 günlük bir program
hazırladık. 7 Haziran’da yapılacak olan seçimler nedeniyle çalışmalarımıza hız kazandırdık.
Bununla ilgili temayül çalışmaları yapacağız. İnşallah 7 Haziran’da adaylarımız milletin
huzuruna çıkmış olacak. Biz üreten ülkeyi her zaman özledik. Üretimi ve istihdamı
önemseyen bir partiyiz. Bunun için gerekli hazırlıkları yaparak milletin karşısına çıkmaya
hazırlanıyoruz. Bizim sesimizin vatandaşlarımıza ulaştırılması konusunda basınımıza
ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Tamgüç ayrıca, “Yaptığımız çalışmalarda
ekonominin iyi gitmediğini öğreniyoruz. Herkes onuruyla ayakta kalmanın çaresini arıyor.
Esnafımız ve sanayicimizin yürümesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Bu borçlanma
yapısıyla ülkenin üretim ve istihdam sağlama imkanı yoktur. Eğitimde işsizlik oranının yüzde
25 oranına çıkması önemli tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, yapılan ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Saadet Partisi etkin bir yere sahip. Haberlerin yapılması
konusunda endişeniz olmasın. Bugün Kayseri’de gazete, televizyon ve aylık yayın yapan
dergiler çıkmaktadır. Bu açıdan Saadet Partisi bu kanalları iyi kullanacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10901.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Anadolu Muhtarlar Ve Mahalli İdareler
Derneğinden Kayseri Gazeteciler Cemiyetine
Ziyaret
Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul ve dernek üyeleri Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ı ziyaret etti.
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Yapılan ziyarette konuşan Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul,
“Bu dernek muhtarları bir çatı altında toplayan bir dernektir. Dernek yeni kuruldu. 300’e
yakın üyemiz bulunmaktadır” dedi. ’Amacımız muhtarların özlük haklarına yönelik devletten
haklarını almaktır’ diyen Burul, "Bu dernekle Kayseri geneline açıldık. 16 ilçeye hizmet
vermek istiyoruz. Burada vatandaşların destekleri önemlidir. Bütün kamu kuruluşlarıyla
çalışmaya gayret edeceğiz. 1 ay sonra genel kurulu yapacağız. Medya bize destek verirse
insanlara ulaşmamız daha kolay olur” ifadelerini kullandı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Metin Kösedağ ise, yeni kurulan dernekte muhtarların birlik ve beraberlik içerisinde
olması gerektiğini belirterek, "Muhtarlara yönelik kurulan bu derneğe üzerimize düşen ne
varsa yapacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10902.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Genç Müslümanlar Derneği'nden Karikatür
Tepkisi
Genç Müslümanlar Derneği Kayseri Şubesi, geçtiğimiz günlerde Fransız Charlie Hebdo
dergisinin Hz. Peygamberle ilgili yayınladığı karikatüre tepki gösterdi.
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Kent meydanında toplanan Genç Müslümanlar Derneği Kayseri Şubesi üyeleri ’Siz Charlie
olun biz Müslümanız’ pankartları ile sloganlar atarak Charlie Hebdo dergisinin Hz.

Peygamberle ilgili yayınladığı karikatüre tepki gösterdi. Grup adına bir konuşma yapan Genç
Müslümanlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Ebabekir Karakaş, “Dünyanın gündeminde Paris
eylemi, Charlie Hebdo adlı mizah dergisine yapılan saldırı var. Beklendiği üzere eylem yoğun
bir şekilde lanetlenmektedir. Küresel sistemin egemenleri açısından gayet anlaşılabilir bir
durum. İnşa ettiği düzeni savunacaklar elbette. Ne ilginçtir ki bu saldırı Demokrasimize,
Cumhuriyetimize saldırıdır diyorlar. Demek ki sizin Cumhuriyetiniz, Demokrasiniz bizim
inancımıza hakaret temeline oturuyor. Sistemin gönüllü tabilerinin de tepkileri anlaşılabilir,
başka türlüsünü düşünemezler. Asla Müslümanların tepkilerini, acılarını, duygularını
anlamıyor, anlama çabası da göstermiyorlar. Çünkü kainatın merkezinde onlar var. Doğru ya
da yanlış ölçüsünü onlar belirliyorlar. Buna uygun düşmediğinizde de anında, aşırı, fanatik,
terörist damgası yiyorsunuz. Yazık ki Müslümanların bir kısmı onlarla lanetleme yarışına
giriyorlar. Hatta frenini tutamayan bazıları ise tüm insanları hedef alan terör saldırılı
söylemlere kadar gidiyorlar” diye konuştu. Karakaş ayrıca, "Kim masum? Hz. Peygamberi
alaya alan, milyonlarca Müslümana eziyet eden hiçi eden aşağılayan bu kendini beğenmiş
züppeler mi masum? Ortada fikir mi var? Doğrudan saldırı söz konusu. Karşı konulmadığında
doğrudan saldırı söz konusudur. Bu noktada caydırıcılık vasfı akla gelmelidir. Rabbimiz,
Tevbe Suresi 123’inci ayette ’Ey iman edenler, kafirlerden yakınınız da olanlarla savaşın ve
sizde bir sertlik bulsunlar’ buyuruyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10903.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yenilenebilir enerjiye 11 milyon lira bütçe
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2015 Yılı Mali Destek Programları
Toplantısı’nda konuşan Kayseri Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Orhan
Düzgün, "2015 yılı içerisinde 17 milyon TL’lik bütçenin 11 milyon TL’sini yenilebilir enerji
kaynaklarıyla değerlendirmeyi gördük" dedi.
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Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Orhan Düzgün,
ORAN Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve ORAN
Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Hiçyılmaz ve iş adamları katıldı. Toplantının açılış
konuşmasının yapan ORAN Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı, "Bölgesel kalkınma
hedefinde gerçekleştirdiğimiz planlama, koordinasyon teknik ve mali destekler ve yatırım
destek faaliyetleri çalışmalarına geçtiğimiz dönemde olduğu gibi 2015 yılında da aynı
heyecan ve motivasyonla devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde ve bölgemizde neredeyse
bütün paydaşların katılımıyla ajansımız koordinasyonunda bölgemizin sosyo ekonomik
gelişim eğilimlerini, gelişme eksenlerini ve sektörel hedeflerini ortaya koyma maksadıyla
hazırlanan TR 72 bölgesi 2014- 2023 bölge planı 30 aralık 2014 tarihinde başbakanımız

başkanlığında bölgesel gelişme yüksek kurulu tarafından hazırlanarak resmiyet kazanmıştır"
dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve ORAN Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Hiçyılmaz
ise, "ARGE ve inovasyona dayalı olarak üretim faaliyetini artırmak kapsamında sermaye
başta olmak üzere bilgi ve sistem kurma becerisi gibi konularda destek almak büyüğünden
küçüğüne kadar tüm kuruluşların ve kobilerimizin vazgeçilmez isteği halindedir. Tabi orta
doğu kalkınma ajansı bu desteklerin sağlanması noktasında bölgemizde çok başarılı
çalışmalar gerçekleştirilen bir kuruluştur. Ticaret odası üyelerimizin azami şekilde bu
desteklerden yaralanması noktasında tavsiyede bulunuyoruz. Projelerimizi yazarken
değerlendirmenin sadece kağıt üzerinde yapılmasından dolayı ve iş yerlerine gelip çalışmalar
konusunda herhangi bir görüş alınmamasından dolayı projeleri yazan kişiler çok dikkatli
olmalıdırlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10904.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

300 bin ton atık yağ toplandı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bitkisel atık yağ toplanma sistemine
dahil edilen işletme ve hanelerden ülke genelinde 2013 yılında 270 bin ton toplanırken 2014
yılında bu rakamın yaklaşık 300 bin tona ulaştığını söyledi.
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2010 yılından 2015 yılına kadar Melikgazi ilçesinden toplamda 250 ton bitkisel atık yağ
toplandığını, 2014 yıl sonundaki toplama miktarının, 2010 yılına göre yüzdelik artışın büyük
fazlalık gösterdiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Çevre duyarlığı ve geri
dönüşüm tamamen eğitim odaklı bir olgudur. Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme de ne
kadar başarılı iseniz o derece atıkları verimli bir şekilde toplarsınız. Bu neden ile Melikgazi
Belediyesi olarak atıkların toplanılmasında eğitime büyük önem veriyoruz. Yıllar itibari ile
atık yağ toplamada büyük artış göstermektedir. Bu bilinçlendikçe toplanan yağ miktarı da
artacaktır. Ülke genelinde toplanan 300 bin ton atık yağın yüzde 95 kanalizasyon ile denizleri
ve akarsuları kirletmektedir. Yaklaşık yüzde 5 geri kazanılmaktadır” dedi. Geri kazanılan atık
yemek yağlarının yemlik yağ, biyodizel ve biyoelektrik üretildiğini ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesine bakıldığından 2013 yılında yaklaşık 70 ton
toplayarak, Kayseri ilindeki bitkisel atık yağ toplanan miktarının büyük bir kısmını
oluşturduğunu kaydetti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde sanayi bölgesi
ve büyük yemekhane firmalarının olmasının bir kazanç olduğunu bu rakamların bitkisel atık
yağ konusunda halkın artan bilinç seviyesini ve duyarlılığını gösterdiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10905.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

'Eminevim' 100 Aileye Tapularını Teslim Etti
Eminevim tarafından Kayseri’de ikincisi düzenlenen ve 100 aileye tapularının verildiği Tapu
Teslim Töreni’nde konuşan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Şu
ana kadar 40 bin müşterimizden 15 bini tapularını aldı" dedi.
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Kayseri’de Eminevim tarafından düzenlenen Tapu Teslim Töreni ile beraber 100 aile sahibi
oldukları evlerin tapularını aldı. Bir otelde düzenlenen törene, Emin Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Üstün, şirket yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende
konuşan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 25 yıldır Eminevim
sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Üstün, "25 yıldır Eminevim sistemini üzerinde çalıştık.
Bu çalışmalarımızı devam etmektedir. Eminevim’in şu an 40 binin üzerinde müşterisi var.
Bunun 15 binine yakını evini aldı. Daha önce de 60 bin kişiye otomobil verdik. Otomobil
Eminotomotiv altında, ev ve konut ise Eminevim adı altında Türkiye’nin 60 bölgesinde
şubeleri ile hizmetlerine devam etmektedir" dedi. Üstün, "Bizden ev alanlara hayırlı uğurlu
olsun. Çocukları ile beraber mutlu yaşasınlar. Ev alamayanların da inşallah en kısa zamanda
ev alma temennisini söylüyorum. Ev, insanların hayatında dönüm noktasıdır. Evi olan insan
için ev bir şey ifade etmiyor ama evi olmadan kirada yaşayan bir insanın ev sahibi olması bizi
çok mutlu ediyor. Onların sevinmesi bizi sevindirmiş oluyor" ifadelerini kullandı.
Eminevim’in sistem çalışmasını yapan bir firma olduğunu söyleyen Emin Üstün, "Şu an Emin
İnşaat olarak İstanbul’da ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor.
İstanbul’da binin üzerinde konut imalatımız var. Anadolu’da da bu imalatı artıracağız. Orta ve
alt gelir grubuna hitap eden konut imalatı yapmayı düşünüyoruz. İstanbul’da kentsel dönüşüm
ile ilgili Fikirtepe’de çalışmalarımız var. El birliği ile neler yapılabilecekse onu yapacağız.
Mühim olan insanları bir araya getirmektir" diye konuştu. Evinin tapusunu alan Ahmet Ayhan
isimli vatandaş Eminevim çalışanlarına teşekkür ederek, “Mutlu ve sevinçliyiz. En sevinçli
günlerimizden birini yaşıyoruz. Allah herkese nasip etsin. Eminevim’in böyle bir sistemi
ortaya çıkarması bizim için yeni bir alternatif seçenek oldu. Bankaya defalarca bulaşmak
zorunda kaldık ama bulaşmadık. Eminevim’in yöneticilerine ve bu sistemin ortaya
çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların
ardından 100 aileye tapuları teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10906.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Çözüm Süreci Ve Ortadoğu
Gazeteci yazar Nevzat Çiçek İlim Hikmet Vakfı’nda Çözüm Süreci ve Ortadoğu konulu
konferans verdi. İlim Hikmet Vakfı konferans salonunda düzenlenen konferansa vakıf
yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansın başında konuşmacı Nevzat Çiçek’i
tanıtmak için kısa bir video sunum yapıldı.
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Gazeteci yazar Nevzat Çiçek konuşmasına çözüm sürecini ele alarak başladı. Çözüm sürecine
girişte bölünme korkusuna değinen Çiçek, bölünme korkusunun Osmanlıya karşı ayaklanan
Arnavutlardan başlayıp günümüze kadar geldiğini belirterek. İsyan sonrası merkez yönetime
karşı yapılan her eleştirinin bölücülük olarak algılandığını söyledi. Çözüm sürecinde PKK’nın
taleplerini Kürtlerin talebi saydığımızı ve ayırt edemediğimizi kaydetti. Çiçek, çözüm süreci
hakkında yaklaşan seçimler öncesinde değişik senaryoların olabileceğini sözlerine ekledi.
Konuşmasının ikinci konusu olan Ortadoğu bölümünde ise bölgede yaşanan olaylara yer
verdi. Konuşmacı Nevzat Çiçek’in konukların sorularını cevaplaması ile konferans son buldu.
Konferans sonrası Nevzat Çiçek katılımcılar için kitaplarını imzaladı.
Haber-Foto: Mesut Davarcı

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10907.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

'Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin tanıtım
toplantısı yapıldı
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin tanıtım
toplantısı yapıldı.
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Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri Koordinatörü ve Medeniyetin Burçları Derneği
Başkanı Ali Dursun ise akademi hakkında bilgiler vererek, "Bu sene Kayseri’de ikincisi

Türkiye’de de üçüncüsü yapılacak olan Uluslararası Öğrenciler Akademisi Şubat ayında 60
ülkeden 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede 16 haftalık bir eğitim
programı düzenlenecektir" şeklinde konuştu. “Ticaret şehri olmak Kayseri’ye yakışıyor” İl
Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin yansıra Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici,
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, Bilim Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Çalışma ve İşkur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, İller
Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, ERÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan
Keleş, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ramazan Ertürk, ERÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. Mehmet İnbaşı, ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kurtuluş
Karamustafa, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Oguz Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat
Eskici, Suat Altın İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, İpek Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Saffet Arslan, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan,
KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf ve Kefalet Başkanı Mustafa Alan, İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcıları, İl Müftülüğü yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler
katıldı. Programda başlangıcı Şubat ayında yapılacak ve 16 hafta sürecek olan Uluslararası
Öğrenciler Akademisi’nin açılış dersini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
verdi. Özhaseki, açılış dersinde 'Kadim Kent Kayseri'yi anlattı. Konuşmasında Kayseri'nin
tarihi bir kent olduğunu belirten Özhaseki, "Kayseri meydanda durduğunuz zaman sağa, sola
baktığınızda 2 bin 500 yıllık bir medeniyetin izlerini görebilirsiniz. Birçok dünya şehirlerinde
tarihi eserler vardı, ama değişik medeniyetlere ait izlerin bir alanda olduğu bir meydan yoktur.
Roma'ya gidersiniz 2 bin yıllık bir medeniyet vardır, birçok yeri gezdiğinizde 200-300 yıllık
bir zaman dilimi içerisinde yaşamış medeniyetlerin izlerini görürsünüz. Onlarca, yüzlerce eser
vardır. Avrupa'ın birçok yerine gidersiniz benzer manzaralarla karşılaşırsınız. Prag'a
gidersiniz, orada 16.-17. yüzyıl eserleri de vardır. Ama 2 bin 500 yıllık birkaç medeniyete ait
eserlerin olduğu meydan bizim meydanımızdır. Roma var, Bizans var, Osmanlı var, Selçuklu
var, tabii ki cumhuriyet dönemine ait eserler var. Öyle bir kadim geçmişimiz var. Kayseri bir
ticaret şehridir. Ticaret şehri olmak Kayseri'ye yakışıyor. Bugün 4 sanayi bölgemiz var, bin
500'e yakın fabrikamız var, binlerce müteşebbis var. Alıyoruz, satıyoruz, üretiyorlar" dedi.
Yabancı öğrencilere passolig müjdesi Kayseri’nin bir çok aktivitenin yapılması için uygun
olduğunu kaydeden Özhaseki: “Tabiata meraklıysanız dağlardan başlayarak şelalelere kadar,
kuş cennetine kadar gezip görebilirsiniz. Spora meraklıysanız birçok müsabakalar oluyor
izleyebilirsiniz. Kışın Erciyes'te kayak yapabilir, Yamula Barajı'nda su sporları yapabilirsiniz.
Baskete meraklıysanız birinci ligde takımlarımız var, futbola meraklıysanız takımlarımız var.
Stat da boş kalıyor doğrusu, eğer arkadaşlara Passolig çıkarırsanız biz yardımcı olalım,
maçlara da bedava girsinler. Zaten stat da boş kalıyor" şeklin konuştu. Öğrencilere öğütler
veren Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti: “Gençler siz yetişme çağındasınız bu nedenle
donanımlı olmak zorundasınız. Değişimleri iyi kavramak zorundasınız. Çok hızlı bir değişim
yaşanıyor. Bu hızlı değişen dünyada şartlara ayak uydurup, kendinizi iyi yetiştirmek
durumundasınız. Bir taraftan dersinize iyi çalışacaksınız, mesleğinizin en iyisi olacaksınız.
Diğer taraftan genel kültür sahibi olacaksınız bir taraftan da hobileriniz olacak ve kişisel
olarak kendinizi geliştireceksiniz. Yoksa hayat bir şekilde geçirilir. Dünyanızı sevgi üzerine
kurun. Düşmanlık, nefret ve olumsuzluk üzerine kurmayın. Sevgi birçok şeyin ilacıdır.
Ülkeniz ve insanlık için bir idealiniz varsa mutlaka kendinizi yetiştirdiğiniz gibi azimli olun.
Azim olmadan olmaz bu işler.” Özhaseki, Erdoğan’la ilk karşılaşmasını anlattı 1993 yılında
İstanbul’da ticaret yaptığı yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile nasıl tanıştığını
anlatan Özhaseki: “Ticaret yaptığım insanlar beni bir restorana götürdüler. Yemek sırasında
yanımıza uzun boylu birisi geldi. Selamaun Aleykum dedi. Aleykum selam dedik. Refah

Partisi İl başkanı olduğunu söyledi. ‘İsmim Recep Tayyip Erdoğan. Oturabilir miyim?’ dedi.
Masadakilerin hiç birinin Refah Partisi ile alakası yok. İslami camia ile ilgileri yok.
Cemaatten insanlar değiller. Tabi arkadaş buyur dediler. Tanıştık. Sonra sohbet koyulaştı. Ben
Kayseri’den olduğumu söyledim. Ortak tanıdıklarımız çıktı. Muhabbet ettik. Tayyip beyle ilk
tanışmamız öyle oldu. Sonra dedi ki: ‘Siz misafirsiniz. Bir hizmetim olur mu?’ Allah razı
olsun sağolun dedik. Biraz sonra müsaade istedi kalktı. Masadaki herkesin ortak kanaati şu
oldu: “Arkadaş bu adamlar iktidara gelir. Böyle İl başkanları varsa ve böyle çalışıyorlarsa bu
adamlara helali hoş olsun arkadaş” ifadelerini kulandı. “Türkiye 10 yılda çağ atladı”
Türkiye’nin son 10 yıllık mücadelede çağ atladığını söyleyen Özhaseki: “100 yıllık
yaralarımız vardı. Bunun başında da vesayet rejimi vardı. Bu vesayet rejiminin herkes
farkındaydı. Bütün başbakanlar ve iktidarlar biliyordu. Fakat güçleri yetmiyordu. Eski
başbakanlardan Demirel bir röportajında şöyle diyordu: “Karşınızda asılmış bir başbakan
varken siz burada oturup, rahat rahat doğruları söyleyemezsiniz.” Eskiler bunları bilmesine
rağmen güç yetiremediler. Ecevit, bir ara diyor ki ben bu gizli yeraltı gücünü önüme gelen bir
özel harp dairesinin bütçesinde gördüm. Tamam, gördün de ne yaptın. Bu dönemde vesayet
rejimi yıkıldı. Bu dönemde böyle bir lider vesayet rejimini yıktı” dedi. “Son iki yüzyılda bir
medeniyet krizi yaşanıyor” Dursun, son iki yüzyılda bu topraklarda köklü bir medeniyet
krizinin yaşandığını söyleyerek: “Belki de tarihimizde yaşadığımız en kuşatıcı, yıkıcı,
dönüştürücü ve kıyıcı bir buhrandır. Bizleri Kadim medeniyetimizden davranış, duyuş ve
sezgisel olarak hep epistemolojik hem de ontolojik olarak koparan bu buhran eğer tedbir
alınmazsa gelecek kuşakları daha da derinden etkileyecek ve telafisi olmayacak sonuçlar
doğuracaktır. Bu buhranın asıl nedeni yanlış anlaşılan batılılaşma hareketidir. Dursun,
Ülkemize 150’yi aşkın ülkeden gelen yaklaşık 16 bin uluslararası öğrenci, 55 ilde ve 105
üniversitemizde kısa adı: YTB olan Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı koordinasyonu tarafından yürütülen Türkiye Bursları kapsamında, kamu burslusu
olarak Yükseköğrenim görmektedir. Eğitim giderlerini kendisi karşılayanlarla birlikte bu sayı
58 bine ulaşmaktadır. YTB, Türkiye Burslusu olarak ya da eğitim giderlerini kendileri
karşılayarak ülkemizde yüksek öğrenim gören öğrencilerin akademik, eğitim ve kültürel
etkinlik program ile 1-Sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi: 2-lkemize,
şehrimize, bulundukları üniversiteye, ve halkımıza yakınlık sağlamaları; 3-Türk kültür ve
medeniyeti ile Türkiye’nin küresel vizyonu hakkında bilgilendirilmeleri 4-Öğrencilerin
mezuniyet sonrasında kendilerinden beklenilen sosyal ve kültürel sorumluluk bilinciyle
donatılmaları ve ülkemiz ile her alanda kalıcı ve sürdürebilir ilişkilere sahip olmaları , 5-Söz
konusu eğitim programları sayesinde toplumumuz ve kültürümüzle olan manevi bağların
güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu program ilk kez ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi
’adıyla 2012-2013 akademik yılında 5 ilde, Geçen yıl da Kayseri’nin de içinde bulunduğu
toplam 11 ilde gerçekleşmiştir. Bu yıl ise toplam 19 ilde uygulanacaktır Şehrimizde İlki
geçen sene uygulanan programda 33 ülkeden toplamda 130 öğrencinin katıldığı program. 12
hafta süren toplam 36 seminer le sonuçlandırılmıştır. Türkiye’nin siyasal, iktisadi ve
toplumsal yapısına ilaveten tarihi ve kültürel birikiminin de aktarıldığı seminerlerde, farklı
ülkelerden katılan öğrencilerin hem ülkemizi hem de şehrimizi daha yakından tanıması için
büyük gayret sarf edilmiştir. Ayrıca, seminerlerin ortak teması yeni bir medeniyet ve zihin
inşası gerçekleştirebilmek adına, Batı dışı dünyanın potansiyellerinin masaya yatırılması ve
“yeni bir inkişafın tohumlarının atılması” yönünde formüle edilmiştir.
Şubat 2015’te
başlayacak olan Uluslararası Öğrenci Akademisi Programı’nın 2.’sine Kayseri’de bu yıl
toplam 60 farklı ülkeden 300 öğrenci katılacaktır. Lisans 1. 2. ve 3. Sınıflardan oluşan Birinci
ve İkinci Kademe programı ile lisans 4. Sınıflar ve yüksek lisans ile doktora öğrencilerini
kapsayan İhtisas grupları ve tüm öğrencilerimizi kapsayan okuma grupları ile 4 farklı program
halinde düzenlenecek olan 2015 akademisinde, 70’e yakın seminer dersi, İhtisas grubu

çalışma atölyesinde ise Türkiye’nin değişik üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları
ile farklı alanlarda çalışan araştırmacılar tarafından dersler ve eğitimler verilecektir, Dedi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10908.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Diriliş 'Ertuğrul' ekibi Kayseri'ye geliyor
Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği ve reyting rekorları kıran Diriliş 'Ertuğrul' ekibi
Kayseri’ye geliyor.
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Yapımcı, yönetmen ve oyuncuların Kayserili sevenleri ile buluşacağı ve sohbet edeceği
program “Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları” tarafından organize ediliyor. “Diriliş-Ertuğrul
Kayseri Buluşması” isimli program, 22 Ocak Perşembe akşamı saat 18.30'da fuar alanı
içindeki Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10909.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Bunalıma Giren Kadının
Kameralara Yansıdı

Harakiri

Anı

Kayseri’de kefil olduğu kredi borçları nedeniyle bunalıma giren 29 yaşındaki M.Ş., bir banka
şubesinde polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen elindeki ekmek bıçağını karnına sapladı.
Polisin kadını ikna çabaları ve kadının kendini bıçaklama anı saniye saniye görüntülendi.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi’nde
bulunan bir bankaya gelen 29 yaşındaki M.Ş., bankanın ikinci katına çıkarak görevlilerle
görüştü. Kefil olduğu ve çekilen kredilerin borçları nedeniyle icralık olan M.Ş.’nin

görüşmeler sonucunda olumsuz yanıt alması üzerine bunalıma girdiği öğrenildi. Girdiği
bunalım sonrasında çantasında getirdiği kırmızı saplı ekmek bıçağını çıkaran M.Ş., banka
şubesinin ikinci katında intihar girişiminde bulundu. Banka görevlilerinin haber vermesi
üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekipleri, camın kenarında elinde ekmek
bıçağı bulunan M.Ş.’yi "Müdür bey ile konuşun gelin. Sakin olun. Herşeyin bir çözümü
vardır" diye sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bunalıma giren M.Ş., kendisini sakinleştirmeye
çalışan polis memurlarına ’Sus’ işareti yaptı. Polis ekiplerinin "Müdürler veya biz ne
gerekiyorsa yapalım. Bu çözüm değil yalnız. Gelin konuşalım" telkinlerine kayıtsız kalan
M.Ş., "Ben onurumla mücadele ettim. Onun ailesi öyle değil. Birinci defa affettim ama ikinci
defa çok kötü oldum. Çok kötü oldum inanın çok kötü oldum" diyerek göz yaşı döktü. Polis
ekiplerinin, "Bunlar basit dünya işleri" demesine M.Ş., "Biliyorum basit bunlar. Ödeyecek
param var. Mevzu para değil yatırırım. Çok incindim ama" cevabını verdi. Polis ekiplerinin,
"İçeride konuşalım. Gelin rahat rahat oturup konuşalım. Şu suyu için de kendinize gelin.
Müdür bey ile de konuşalım" dediği anda, elinde kırmızı saplı ekmek bıçağı bulunan M.Ş.,
bıçağı bir anda karnına sapladı. Polis ekiplerinin ’Hayır’ diye bağırmasına rağmen M.Ş.
kendine iki bıçak darbesi daha vurdu. Bu arada bankada bulunan polisler hemen M.Ş.’ye
müdahale etti. Yaralanan M.Ş., "Neden canım bu kadar tatlıymış?" diyerek acı içinde bağırdı.
Yaralı M.Ş., polis ekiplerinin çağırdı 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10910.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Kayseri’de bir süredir kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.
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Edinilen bilgiye göre Selçuklu Mahallesi Şeyh Taceddin Caddesi’nde ikamet eden C.D.’yi
(65) bir süre göremeyen komşuları şüphelenerek pencereden baktığında C. D.’nin hareketsiz
şekilde yattığını gördü. Durumun polis ve sağlık ekibine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen
ekipler, kapıyı açamayınca itfaiye çağırıldı. C. D.’nin eşinin gelmesiyle eve giren ekipler,
yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin öldüğünü öğrenen kadın sinir krizleri
geçirirken, zorlukla bölgeden uzaklaştırıldı. C.D.’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından
hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10911.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
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KOCASİNAN BEYİN FIRTINASI YAPIYOR Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle 2014 yılında yapılan çalışmaları değerlendirip
2015 yılı için beyin fırtınası gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10912.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kocasinan Beyin Fırtınası Yapıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle 2014
yılında yapılan çalışmaları değerlendirip 2015 yılı için beyin fırtınası gerçekleştirdiklerini
söyledi.
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Kocasinan Belediyesi olarak yeni, ilk ve farklı hizmetlere yönelerek gelişimde, değişimde ve
yenilikte süreklilik hedefine koştuklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Vatandaşımıza
sunduğumuz hizmetin kalitesini ve beğenirliğini artırmak için yaptıklarımızı sürekli olarak
kontrol ediyoruz. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla 2014 yılında
yaptığımız çalışmaları masaya yatırıp farklı boyutlarıyla ele alarak değerlendirdik. Yaptığımız
çalışmalar, hazırladığımız projeler bakanlıklarda çok olumlu karşılandı, örnek olarak
gösterildi. Ankara’ya her gittiğimizde elimiz-kolumuz dolu döndük. Bunlar bize büyük
mutluluk ve yeni çalışmalar için şevk kaynağı oldu" dedi. Başkan Mustafa Çelik, birim
müdürlerinin 2015 yılında yapmayı planladıkları projeler ve ilgili çalışmaları da
değerlendirdiklerinin altını çizerek, "Arkadaşlarımız 2015 yılı planlamalarını, projelerini ve
hedeflerini açıkladı. 2015 yılı da dahil olmak üzere önümüzdeki yıllarda Kocasinan’da hayatı
kolaylaştırmak, yaşanabilir mekanlar sunmak ve toplam kaliteyi artırmak için neler
yapılabileceğiyle ilgili beyin fırtınası da gerçekleştirdik. Beyin fırtınasına katılan bütün
arkadaşlarımız her bir proje üstünde kendi fikirlerini belirtti. Sıcak ve samimi bir ortamda çok
verimli ve yararlı bir çalışma yaptık" şeklinde konuştu. Kocasinan’da yaşayan herkese çok
özel ve güzel bir şehirde yaşadığını hissettirmek için sergiledikleri yoğun gayreti artırarak
devam ettireceklerine dikkat çeken Çelik, "Personelimizin performansını artırmak için

motivasyon sağlayacak katkılar vereceğiz. Sosyal belediyecilik anlamında çok önemli
projeleri hayata geçireceğiz. Çalışmalarımızı; nasıl yaptığımızı, niye yaptığımızı
vatandaşımıza anlatacak ve projelerimizi daha da net biçimde tanıtacağız" diyerek sözlerini
şöyle bitirdi, "Kağıt üstündeki belgelere göre değil fiili durumuna bakarak ihtiyaç sahibi
ailelerimiz için bilgi bankası oluşturacağız. Bunların ihtiyaçları her neyse onu karşılamak için
sistem kuracağız. Ahi Evran’la başlayacak kentsel dönüşüm çalışmasıyla Kocasinan’a renk
katacağız. Arsa sahibi, müteahhit ve belediyenin hakkını zedelemeyen örnek bir sistem
uygulayacağız. Kalite standartları üst seviyede ürün ortaya çıkaracağız. Yönetimde hızlı karar
verebilme imkanı sağlayacak iletişim teknolojilerini kullanacağız. Yaptığımız her işin bir
hukuk altyapısı, ayakları yere basan organizasyonel işlerliği olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10913.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kaymek'ten Sanata Katkı
KAYMEK, yetiştirdiği kursiyerlerle birbirinden farklı faaliyetlere imza atıyor. KAYMEK’e
bağlı Fotoğrafçılık Kursu da ’Renklerin Armonisi’ adıyla sergi açtı. Serginin açılışını
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki yaptı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) 100’ü aşkın branşta Kayseri halkına
hizmet vermeye devam ediyor. Bu branşlardan biri olan Fotoğrafçılık Kursu tarafından sergi
açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki tarafından
yapılan açılışa, BEF Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, KAYMEK Müdiresi Mürşide
Gonca Aslan, davetliler ve kursiyerler katıldı. Neşe Özhaseki açılışın ardından 48 eserin yer
aldığı sergiyi gezerek fotoğrafçılardan bilgi aldı. Neşe Özhaseki ve Refik Tuzcuoğlu serginin
anı defterini de imzaladı. Sergi hakkında açıklamalar yapan BEF Genel Koordinatörü
Tuzcuoğlu, KAYMEK’lerin birçok alanda hizmet verdiklerini ve bu hizmeti verirken
şehrimizin sanatına katkılarda bulunan bir takım faaliyetler yaptıklarını söyledi. Renklerin
Armonisi sergisinin de bu faaliyetlerden biri olduğunu dile getiren Tuzcuoğlu, "Fotoğraf
sanatçılığı kurslarımızda bu işe kabiliyeti olan arkadaşlarımız çok güzel eserler ortaya
koyuyorlar. Bu eserlerden bir grubu burada. Kursumuza çok farklı profilden, il dışından, hatta
ülkemiz dışından katılanlar var. Sergimizde ağırlıklı olarak Kayseri’de çekilen fotoğrafların
yanı sıra ülkemiz dışından da fotoğraf yer alıyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10914.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş
Bakır Konuştu
AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Bakanlar Kuruluna seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak ilk kez başkanlık edecek olması ile ilgili
olarak, "Bu zaten milletimizin istediği birşeydir" dedi.

20 Ocak 2015 Salı 10:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesini
değerlendiren AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, "Bugün tarihi bir gün. Sayın
Cumhurbaşkanımız Bakanlar Kuruluna Başkanlık edecekler. Bu zaten milletimizin de istediği
birşeydir. 10 Ağustos seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızın aktif bir Cumhurbaşkanı
olacağı ve Bakanlar Kuruluna da gerektiğinde başkanlık edebileceği ifade edilmişti. Bunun
üzerine bir seçim kampanyası inşa edilmişti. Ondan sonra da vatandaşlarımız çok yüksek bir
oy oranı ile sayın Cumhurbaşkanımızı köşke taşıdılar. Halkımızın da isteği bu yöndeydi" diye
konuştu. Bakır ayrıca, "Ben bu duruma normal bir süreç olarak bakıyorum. Daha evvelde
zaten olmamış bir şey değil. Daha evvel Turgut Özal bunu yapmıştı. Halkımızın, milletimizin
istediği olmuştur. Milletimiz sayın Cumhurbaşkanımızı zaman zaman Bakanlar Kurulunu
toplamasını zaten bilerek, isteyerek ona oy verdiler. Cumhurbaşkanımız bunu
gerçekleştiriyor. Hizmetlerin daha koordinasyon içerisinde yürümesi aslında iyi diyaloğa ve
karşılıklı istişareye bağlı diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10915.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Tüzdev Sınırları Aşıyor
Kısa adı TÜZDEV olan Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı sınırlarımızı
aşarak artık yurtdışına açılmayı hedefliyor. Başta Türk Dünyası ve Türklerin yaşadığı ülkeler
olmak üzere İslam Alemi’nde de hizmet vermeyi düşünen vakıf yöneticileri, bu projelerini
Ankara’da İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne
(SESRIC) ilettiler.
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TÜZDEV Genel Müdürü Mehmet Yılmaz ve Ankara Şube Başkanı Mehmet Karasu merkezi
ziyaret ederek, SESRİC Eğitim ve İşbirliği Direktörü Mehmet Fatih Serenli’ye faaliyetleri ve
projeleri hakkında bilgi verdiler. Oldukça verimli geçen görüşmede TÜZDEV’in İslam
ülkelerinde hizmet verebilmesi için SESRIC’in destek sağlaması talep edildi. “Enderun’u
örnek alıyoruz” Genel Merkezi İstanbul’da olan ve Anadolu’da sekiz ilde şubesi bulunan
TÜZDEV’in giderek büyüdüğünü dile getiren TÜZDEV Genel Başkanı ve TEKDEN Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden bu gelişme hakkında şunları söyledi;
“Türkiye’nin elindeki deha çaplı çocukları başka ülkelere kaptırmaması için bu çocukları
tespit edip eğitmesi gerekiyor. Ecdadımız Osmanlılar bu işi çok güzel yapmışlar, Enderun’u
‘insan yetiştirme üssü’ olarak hayata geçirmişlerdi. Osmanlı’nın kurduğu o sistem şu anda
dünyanın başka ülkelerinde uygulanıyor. İşte biz de TÜZDEV’i Enderun sistemini örnek
alarak kurduk. Çok şükür kısa zamanda yurdumuzun birçok yerinde şubeler açtık. Artık
kabımıza sığamıyor ve sınırları aşarak yurtdışına ulaşmak istiyoruz. Bu konuda ilk adımı
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne (SESRIC)
projemizi sunarak atmış olduk"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10916.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Vali Düzgün'den Emniyet Ve Asayiş Olayları
Değerlendirmesi
Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu uyuşturucu madde başta
olmak üzere kaçak sigara, et, içki ve akaryakıt kaçakçılarına göz açtırılmadığını belirterek,
son 1 ayda 30 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ile 140 bin kaçak sigara, 137 kilo kaçak et,
280 şişe kaçak içki ve bin 426 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı.
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Vali Düzgün, emniyet ve asayiş olaylarına ilişkin son 1 aya yönelik değerlendirmesinde,
Kayserililerin huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla çalışmaların
aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Kentte, 15 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında 30 ayrı
olayda 30 kilo esrar, 443 adet ecstasy ile 275 gram metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerin
ele geçirildiğini kaydeden Vali Düzgün, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonların da etkili
bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, 140 bin paket kaçak sigara, 137 kilo kaçak et, 280 şişe
kaçak içki ile bin 426 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini söyledi. Çocukları ve gençleri
zehirleyen, uyuşturucu madde ticareti yapan ve bulunduran 30 şüphelinin adalete teslim
edildiğini, sigara, et, içki ve akaryakıt kaçakçılığı olaylarına karışan 64 şüpheli hakkında da
işlem yapıldığını ifade eden Vali Düzgün, bu yöndeki çalışmaların hassasiyetle yürütülmeye
devam edileceğini vurguladı. Vali Düzgün, trafik kazalarının önlenerek can ve mal kaybının

en aza indirilmesine yönelik çalışmaların ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü, özellikle
kış aylarında araçların sahip olması gereken donanımlara yönelik uyarı amaçlı denetimlere
ağırlık verildiğini anlatarak, şu bilgileri verdi: “Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi
ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde 229 aracın çeşitli suçlardan trafikten men edildiği
son 1 ayda, 187 adet yaralamalı ve 223 adet maddi hasarlı olmak üzere toplam 412 adet trafik
kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 303 vatandaşımız yaralanmıştır. Şehir içi trafiğinde
ekiplerimiz 22 bin 904 aracı kontrol etmiş, eksikliği görülen 12 bin 417 sürücümüze ceza
yazılmıştır. Şehirlerarası karayollarımızda ise 13 bin 977 araç kontrol edilmiş ve 3 bin 39
sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. Meydana gelen 63 trafik kazasında 1 vatandaşımız
hayatını kaybederken, yaralanan 43 vatandaşımızda çeşitli hastanelerde tedavi edilmiştir.”
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları da dile getiren Vali
Düzgün, “İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller” projesi ile Emniyet Spor
Kulübü bünyesinde farklı mahallelerde bulunan 15 ayrı spor salonunda 15 eğitmen eşliğinde
288 kız, 592 erkek öğrenciye çeşitli spor dallarında eğitimlerin verilmeye devam edildiğini
söyledi. Vali Düzgün, uzun zamandır devam eden Güvenli Hayat Ve Güvenli Gelecek İçin
Çocuk Ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Erciyes’in Kır Çiçekleri
Projesi ile çocuklara resim, müzik ve tiyatro dersleri verildiğini ve bu sayede çocukların
faydalı çalışmalar yaparak topluma kazandırılmaya çalışıldığını söyledi. Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince özellikle gençlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme
ve önleme faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Vali Düzgün, 5 okulda bin 500 öğrenciye
“Gençlik ve Güvenli Gelecek” konferansının verildiğini belirtti. Yine gençlerin ve çocukların
korunmasına yönelik İl merkezinde bulunan 111 İnternet salonu ile iddia ve ganyan bayilerine
yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Vali Düzgün, ilimizde huzur ve güvenli bir
ortam sağlanması için başarılı çalışmalar yürüten Emniyet Teşkilatı mensupları ile polisvatandaş işbirliği kapsamında polise yardımcı olan Kayserililere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10916.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

En Başarılı Başkan Özhaseki
Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 30 büyükşehirde, büyükşehir belediyeleri ve
ilçelerinde başkanların performanslarına yönelik yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki pek çok araştırmada olduğu gibi yine
"Türkiye’nin En Başarılı Belediye Başkanı" seçildi.
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Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 30 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan
en kapsamlı ’memnuniyet’ anketi sonuçlandı. 30 büyükşehirde 27 bin 356 kişi ile

gerçekleştirilen ankette birinci sırada yine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki yer aldı. Yapılan araştırmada vatandaşlara "30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra
geçen zamanı değerlendirecek olursanız; Belediye hizmetlerinden memnun musunuz?" sorusu
yöneltildi. Verilen cevaplar sonucu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki en fazla
desteği alan belediye başkanı oldu. Anket sonuçlarına göre "Başkan Mehmet Özhaseki’nin
hizmetlerinden memnun musunuz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşlardan yüzde 65,2’si
"Memnunum" cevabını verirken yüzde 7,7’si de kısmen memnun olduğunu belirtti. Ankete
katılanların yüzde 3,3’ü ise fikri olmadığını ifade etti. Ankette ikinci sırada yüzde 61,1 ile
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10918.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin
öğretmen 23 Ocak Cuma'dan itibaren yarı yıl tatiline girecek.
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Tatilin ardından eğitim öğretim yılının ikinci yarısı, 9 Şubat Pazartesi başlayacak. Eğitimöğretim yılı 12 Haziran’da da tamamlanacak. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı ise 14 Eylül
Pazartesi başlayacak. İkinci dönem 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji,
din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 29-30
Nisan'da ortak sınavlara girecek. Mazeret sınavı da 16-17 Mayıs'ta yapılacak. Sınav
sonuçlarının ise haziranda açıklanması planlanıyor. Ara tatilde öğretmen atamaları yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilde öğretmenlerin il içi ve iller arası özür grubu yer değiştirme
atamalarını yapacak. Bu atamaların ardından, 15 bin öğretmen kadrosuna da ilk atamalar
gerçekleştirilecek. Üniversite maratonu başlayacak Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 15 Mart Pazar günü, ikinci aşama olan Lisans
Yerleştirme Sınavları (LYS) 13-14 Haziran ve 20-21 Haziran'da 5 oturumda
gerçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10919.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan:
KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ‘Su Deposu Temizliği ve Dezenfeksiyonu’ konulu
eğitim semineri düzenlendi. Seminerde konuşan KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan,
“Evlere kadar getirilen hijyen, bir şartta steril olarak temin ettiğimiz su kaynakları, evlerde
bulunan veya bina içerisindeki depolarda kirlenerek kullanım amacı dışında verilmiş oluyor.
Su tüketicileri hijyen konusunda bizim kadar duyarlı değil” dedi.
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KASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerine KASKİ Genel
Müdürü Ender Batukan ve su deposu temizleyen firmaların yöneticileri katıldı. Eğitim
seminerinde konuşan Batukan, “Bu kurum yıllardır su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.
İçme suyu ve kanalizasyonla da ilgili sorunlarımız var. Fakat KASKİ için en büyük sorun
binalardaki kirli su depolarıdır. Çünkü evlere kadar hijyen, bir şartta steril olarak temin
ettiğimiz su kaynakları evlerde bulunan veya bina içerisindeki depolarda kirlenerek kullanım
amacı dışında verilmiş oluyor. Bunu önlemek çok zor ve uzun vadeli bir süreçtir. Biz bunu 12
senedir başaramadık. Başarısızlığımızın nedeni de su tüketicilerinin bizim kadar duyarlı
olmamasıdır. Kurum olarak biz bunu tek başımıza yapamıyoruz. Yapamamamızın nedeni
yetersizlik değildir. Personelde sağlarız fakat sadece kamu zihniyetiyle bu iş yürümemektedir.
Bu işin yürümesi için özel sektörün de bunun içinde olması gerekmektedir. İnsanlar da daha
duyarlı olmalıdır. Bu amaçla böyle bir seminer hazırladık” diye konuştu. Batukan ayrıca,
“Seminer sonrası bu konuda yeterli olabileceğini düşündüğümüz şirketler, kurumlar
yapabilecekleri nitelikte hizmet sunacaklardır. Biz de bu kurum ve şirketlere destek verip
karşılıklı olarak bu sorunları iş birliği içerisinde çözmeyi planlıyoruz. Kayseri su konusunda
oldukça şanslı bir şehirdir. Çünkü sular yer altından yani Erciyes’ten eriyen kar sularının şehir
havzasına gelerek buradan çekilip dağıtım depolarına ve toplama depolarına verip şehre
dağıttığımız sulardır. Bu sular gerçekten kaynak suyu kalitesindendir. Laboratuvarda yapılan
deneyler sonucu içme suyumuz şişelenip satılan sulardan daha iyidir,” şeklinde konuştu.
KASKİ’nin yaptığı çalışmalara değinen Batukan, “Geçen sene seçim öncesi Anayurt’ta
yaptığımız çalışmalarda son 5 yılda biten binaların depolarını incelediğimizde çok duyarsız
olunduğunu gördük. Gerek müteahhitlerin gerekse o konutta oturan ev sahipleriyle ya da
suyun kullanımıyla ilgili hiçbir çalışma yapmadıklarını, uyarmamıza rağmen bu konuda
herhangi bir çalışma içerisinde olmayıp içtikleri su konusunda bilinçsiz olmaları bizi
gerçekten üzdü. Yaklaşık bine yakın su deposu, toplama deposu ve dağıtım deposu var. Her
birinin içinin çalışması fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak temizliği kısa sürede olmayan
zaman alan bir iştir. Üstelik her birinin koşulları da farklıdır. Her biri farklı bir uygulama
gerektiriyor.

Dolayısıyla her farklı uygulama için gereken şartlar sağlanarak temizlenmesi ve tüketiciye
daha sağlıklı su verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Hazır su kullanımına dikkat
çeken Batukan; vatandaşın suya harcadığı paradan rahatsız olduklarını, şehir şebeke suyunun
şişelenen suya eşdeğer olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10920.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

İlköğretim Okulunda kan aktı
Kayseri’de iki ilköğretim okulu öğrencisi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yaralanan 14
yaşındaki öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı İldem mezarlığı yanında meydana gelen
olayda, İldem İ.M.K.B. İlköğretim okulu öğrencileri 13 yaşındaki F.T. ile 14 yaşındaki O.Ü.
arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmada F.T.’nin yanındaki bıçak ile O.Ü.’yü
bıçaklayarak yaraladığı bildirildi. Olayda ağır yaralanan O.Ü. çağrılan ambulans ile Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu ve ameliyata
alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında F.T. yakalanarak gözaltına
alınırken, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10921.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Dr. Memduh Büyükkılıç Yine En Başarılı İlçe
Belediye Başkanı
Andy-an Araştırmalar Merkezi’nin ‘30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra geçen zamanı
değerlendirecek olursak belediye hizmetlerinden memnun musunuz?’ anketinde 30
büyükşehir belediye ve ilçelerinde yapılan, 27.356 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmede ilçeler
bazında MELİKGAZİ BELEDİYESİ 9. sırada yer aldı.
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Melikgazililerin oyları ile Türkiye’de 9. belediye Andy-an Araştırmalar Merkezi’nin,
Türkiye’deki 30 Büyükşehirde ve Büyükşehirlere bağlı merkez ilçede, her bölgenin, kendi
belediye başkanını başarılı bulma oranını araştıran çalışma sonucunda Melikgazi Belediyesi
yüz yüze yapılan ankette Melikgazililerin oyları ile Türkiye’de 9. oldu. Türkiye de şu anda
2101 ilçe belediye bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi ilçeler bazında Büyükşehir
Belediyeleri ilçe belediyeler bazında 9. Sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti.
Memnuniyet % 53.1 Melikgazi Belediyesi ilçeler bölümünde % 53.1 ile 9. sıra da yer almıştır.
İlk 20 ilçenin yer aldığı anket sonucunda ilk 10’un arasında 6 İstanbul ilçesi, 1 Ankara ilçesi,
1 Bursa, 1 Konya ilçesi bulunmakta olup, 9. sırada Kayseri Melikgazi İlçesi yer almaktadır.
Melikgazi de % 53.1 kişi çalışmalar hakkında memnuniyet oyu kullanmış olup, ilk sırada yer
alan İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir 57.2 memnuniyet oyu almıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10922.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yahyalı Belediyesi Eğlendirerek Öğretecek
Yahyalı Belediyesi, Kültür Etkinleri kapsamında İbiş’in Maceraları isimli çocuk oyununu tatil
öncesinde ilkokul öğrencilerine hediye etti. Tv ekranlarında Çaycı Hüseyin olarak tanınan
Alpaslan Özmol, Zeki Bıçakcı ve Burak Berkan’nın oynadığı tek perdelik çocuk oyununu
sergilemek Yahyalı’ ya gelen oyuncular Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında
ziyaret ettiler.
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Ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk “Yahyalı’da çok kıymetli misafirlerimiz var, sizleri
burada görmekten mutluluk duyuyorum. Yahyalı keşfedilmemiş bir cennet. Bu cennete
hoşgeldiniz. Misafirperverliğimizle, muhabbetimizle bizi buradan severek ayrılacağınız
inancındayım. Çocuklar duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alparslan
Özmol , iki Dünya Arası tv programından tanıdığımız Zeki Bıçakçı, tiyatro sanatçısı Burak
Berkan ve tiyatrocumuz Ercan Yalçıntaş buradalar. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum.
Çocuklarımız kısa bir süre sonra 15 tatil diye bildiğimiz sömestr tatiline giriyorlar. Onlara
tatil hediyesi olarak sizlerin oynamış olduğu, tek perdelik çocuk oyununu onlarla
buluşturacağız. Yarın saat 9, 11, 12.45 ve 14.00 seanslarda minik öğrencilerimiz oyununuzu
izleme fırsatı bulacak. Ben çocuklarımıza birçok önemli konuda mesaj veren oyununuzdan
dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bir Adab-ı Muaşeret çocuklarımız için olmazsa olmazı. Bizim
örfümüz, âdetimiz, geleneğimiz var, görgü kurallarımız var. Çocuklarımız bunları öğrenirken
anne babadan öğrenemediklerini bazen bir tiyatro sanatçısından etkilenerek öğrenebiliyor.
Sizin oyununuzda bir belediyeci bizi ilgilendiren önemli mesajlardan biri de çevre bilinci. Bu
bizim için çok önemli. Çocuklarımızın bunları sizin ağzınızdan duymaları, çocuklarımız
üzerinde çok daha etkili olacağı inancındayım" diye konuştu. Oyunu Aplarslan Özmol ise
Yahyalı’da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kendilerini davet eden Yahyalı
Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini ifade ederek “ İstanbul’da oyunumuzu sürekli oynuyoruz.
Ama turneye çıkınca daha heyecanlı oluyor. Yahyalı’nın ünlü olan birçok değeri var. Ama

ben elmasına hasta oldum.” dedi. Başkan Öztürk ise, “Elmamızın aroması başka bir yerde
yok. Kocasinan Belediyesi’nde görev yaptığım dönemlerden çok iyi biliyorum. Başka
bölgelerde yetiştirilen elmaları, Yahyalı Elması diye satarlardı. Bundan ben mutlu olurdum.”
dedi.
Geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerinden derleme olup çocuklara Adab-ı Muaşeret görgü
kurallarını, trafik kurallarını, kitap okuma sevgisini ve çevre temizliği bilincini neşeli,
eğlenceli bir biçimde anlatan oyun yarın Yahyalı Belediyesi Kültür Salonu’nda minik
izleyicilerin beğenisine çıkacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10923.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

36 Bin Paket Kaçak Sigara Elegeçirildi
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 136 bin 700 paket kaçak sigara
elegeçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından Kayseri-Sivas karayolunda çalışma yaptığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda M.Ş.K.
ve A.E.’nin içinde bulunduğu otomobilde arama yapıldığı ve 136 bin 700 paket kaçak sigara
elegeçirildiği bildirildi. Gözaltına alıann M.Ş.K. ve A.E.’nin hakkında kaçak sigara suçundan
işlem yapıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10924.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Agü Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu:
Türkiye’de ki üniversiteler arasında AGÜ
3’üncü sıradayız
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ bünyesinde 5
yeni fakülte kurulduğunu söyleyerek, "Üniversitemiz tersine beyin göçünde Türkiye’de ki
üniversiteler arasında 3’üncü sıradayız" dedi.
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AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Burada AGÜ’nün 2014 yılı içerisinde yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler veren Sabuncuoğlu,
"Bu yıl itibariyle üniversitemizde eğitim gören 260 öğrenciden 194’ü yani yüzde 75’i hem
nakit destek bursu hem de ücretsiz yurt imkanından faydalanmaktalar. Bu yıl üniversitemizde
eğitime başlayan öğrencilerden yüzde 47’sinin ilk 3 tercihleri arasında AGÜ yer alıyor.
Öğrencilerimizin büyük bir bölümünü ilk 25 binden kabul ettik. Bir önceki yıl ile
kıyaslandığında LYS sıralamasında ilk 20 binden aldığımız öğrenci sayısı yüzde 50’den
yüzde 65’e çıkmıştır. Türkiye’deki diğer üniversitelerle karşılaştırdığımızda İstanbul ve
Ankara’daki bazı üniversiteler dışında tüm Anadolu, İzmir ve Antalya’daki üniversiteler
arasında en iyi performansı sergiledik. Bu yıl, Bilgisayar, Elektrik Elektronik, Endüstri,
İnşaat, İşletme, Makina ve Mimarlık olmak üzere toplam 7 bölüme öğrenci kabul ettik. LYS
sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında çoğu bölümde ilk beşte olmak üzere sıralamada
yerimizi aldık. Önce Öğrenci Dekanlığımızı ardından ona bağlı olarak Kariyer Merkezi’ni ve
Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi’ni kurduk ve çalışmalarına başladılar. Geçen yıl
39 olan öğretim üyesi sayımız, yüzde 12’si yabancı uyruklu olmak üzere 67’ye yükselmiştir.
Yabancı uyruklu okutman sayımız geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 24
olmuştur. Doktora öğrenci sayımız geçen yıla oranla yüzde 40 artarak 5 olmuştur.
Üniversitemize geçen yıl kayıtlı 11 yüksek lisans öğrencisi bulunuyordu. Bu yıl yüksek lisans
programlarımıza kayıtlı 19 öğrenci bulunmaktadır" dedi. AGÜ’nün ayrıca, tersine beyin
göçünde Türkiye’deki üniversiteler arasında 3’üncü sırada olduğunu kaydeden Sabuncuoğlu,
"AGÜ’nün farklı eğitim anlayışını yansıtan çekirdek müfredat çalışmalarımız devam
etmektedir. Üniversitelerin kalitesinin bir başka göstergesi de sahip olduğu nitelikli insan
gücüdür. Öğretim üyelerimizin bir kısmı TÜBİTAK, TÜBA, BAGEP, GEBİP ödüllüdür.
Öğretim üyesi başına düşen yıllık indeksli makale sayısı 2 ve atıf sayısı 37.5’ dur.
Üniversitemiz için gurur kaynağı olan bu rakamlar dünya ortalamasının üzerindedir. Bugüne
dek öğretim üyelerimizin almış olduğu toplam patent ve lisans sayısı 55’dir. Ayrıca 19
öğretim üyemiz, toplam bütçesi 20 Milyon TL’yi aşan 35 projede yer almıştır. Üniversitemiz
ARGE ve inovasyon kapsamında KOSGEB, ORAN Kalkınma Ajansı, Kayseri OSB ve
Kayseri Sanayi Odası gibi kurumlarla işbirliği yürütmektedir. Aynı zamanda ÜniversiteSanayi İşbirliği kapsamında ROKETSAN, TAI, EÜAŞ, ARÇELİK , APPLE VE TURKCELL
gibi dev kuruluşlarla çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladık. Uluslararası platformda ABD,
Kore, Almanya, Litvanya, Pakistan gibi bazı ülkelerle ile işbirliği yaptık. ABD’de IIT
Üniversitesi ve Kıbrıs’ta Yakındoğu Üniversitesi ile işbirliği anlaşmaları imzaladık.
Geleceğin önemli teknolojilerinden biri olan plazma teknolojileri üzerine düzenlenen 1.
Uluslararası Konferansı’na ev sahipliği yaptık. Düzenlenen konferansta yerli ve yabancı
birçok bilim insanı bu teknolojiyi ve günlük hayatımıza olan katkılarını tartıştılar. Bu
bağlamda Türkiye Kömür İşletmeleri ile yaptığımız anlaşma gereği öğretim üyemiz Prof. Dr.
Beycan İbrahimoğlu Soma’daki kömürün plazma teknolojisi kullanılarak daha verimli
yakılması konusunda bir proje yürütmektedir" ifadelerini kullandı. Üniversite bünyesinde
çeşitli projelerinde yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Sabuncuoğlu, "Atık Yönetimi (Çevre
Koruma), Hidrojen Enerjisi ve Depolama, Yakıt Hücreleri (Temiz Enerji), Diş İmplantları,
Kanser (Sağlık) gibi küresel sorunlara yönelik AB ve ulusal fonlardan destekli araştırma
projeleri yürütmekteyiz. Ayrıca; Yüksek Kapasitede Hidrojen Ve Metan Depolanması İçin
Bor Esaslı Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi gibi TÜBİTAK’tan destekli projeler
yürütmekteyiz. Düzenlediğimiz ARAMA konferansları ile hem üniversitemizin tasarımını
yaptık hem de toplumsal fayda üretecek projelerin oluşturulmasına öncülük ettik. Şubat veya
Mart ayında “2050 yılında Kayseri Nerede Olmalı” başlıklı bir ARAMA Konferansı
düzenleyerek ilimizin gelişimine katkı sağlayacak ortak akıl yürüteceğimiz bir projeye imza
atmayı planlıyoruz. Gençlere Türkiye genelinde hizmet vermek üzere AB Bakanlığı - Avrupa
Gönüllü Hizmeti, ve Avrupa Bilgi Masası - Eurodesk olarak akredite edilen Kayseri’de tek

üniversiteyiz. Gençlik Fabrikamız geniş bir uluslararası ağa sahiptir. Bu kapsamda SALTO,
Robert Bosch Vakfı, Avrupa Gençlik Forumu, Toplum Gönüllüleri Vakfı başta olmak üzere
50’den fazla ülkede 200’den fazla kurumla işbirlikleri yapmıştır ve projeler yürütmektedir.
Avrupa Birliği gençlik Programı ile sadece AGÜ öğrencileri değil Türkiye genelinden 102
öğrenci 16 farklı değişim programı ile Avrupa’da eğitim alma şansı elde ettiler. Geçen yıl
Avrupa’da ilkini düzenlemiş olduğumuz “Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar” konulu
Sempozyumun ikincisini bu yıl Aralık ayında düzenleyeceğiz. Gençlik Fabrikamız gençlik
hizmetleri çerçevesinde toplam 91 etkinlik düzenlemiştir. APCO ile Anadolu’nun Dişi
Kaplanları başlıklı programı gerçekleştirdik. Program dahilinde 14 ayrı üniversiteden gelen 77
öğrenci başarıları dünyaca kanıtlanmış iş kadınları ile tanışma fırsatı buldular ve
kendilerinden mentorluk desteği aldılar. Hemen ardından Amerikan Ticaret Odası ile
üniversitemiz arasında bir işbirliği gerçekleştirdik ve projemizin kapsamını genişlettik. Buna
göre Şubat ayı içinde dünyaca ünlü firmaların CEO’larını üniversitemizde ağırlayacağız"
şeklinde konuştu. ’Üniversite olarak uluslararasılaşmaya büyük önem veriyoruz’ diyen
Sabuncuoğlu, "Bununla ilgili deneyimli bir kadro ile yola çıktık. Üniversitemize uluslararası
platformda akademisyen ve öğrenci kazandırmak adına daha ileri götürecek projelerde yer
alacağız. Amacımız AGÜ’nün uluslararası alanda yaratıcılıkta, yenilikte, yüksek kalite
eğitim-öğretimde ve atılımda lider konumda tanınmasını sağlamaktır. AGÜ’nün uluslararası
ofisi AGÜ’yü Dünyaya, ve Dünyayı da AGÜ’ye taşımaktadır. Bu bağlamda üniversitemizi
ABD, Almanya, İngiltere, Kazakistan, Fas, Azerbaycan ve Pakistan olmak üzere 7 farklı
ülkede temsil edecek ve dünyanın iki büyük fuarı olan NAFSA ve EAIE’ye katılacağız" diye
konuştu. AGÜ’nün spora da önem verdiğini kaydeden Sabuncuoğlu, şunları kaydetti: "Eski
Kayseri Tabipler Odası Türk Sanat Müziği Korosu üniversitemiz bünyesine katılmıştır.
Öğrenci ve öğretim üyelerimizin ve personelimizin de de katılımıyla AGÜ’nün sanat
kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi KASKİ Spor Bayan
Basketbol takımı AGÜ Spor olarak üniversitemizin adını almıştır. Uluslararası ve ulusal
müsabakalarda üniversitemizin tanınırlığını artırıyor ve önemli başarılara imza atıyorlar."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10925.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

AK Parti Melikgazi Ve Kocasinan İlçe Kadın
Kollarında 4. Olağan Kongre Heyecanı
AK Parti Melikgazi ve Kocasinan ilçe kadın kollarının 4. Olağan Kongresi başladı.
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Melikgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen kongreye, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır, İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı
Selma Kocaoğlu, Kocasinan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şebnem Zehra Alkılıç ve AK Parti
üyeleri katıldı. Kongrede Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına mevcut başkan Selma

Kocaoğlu aday oldu. Kocasinan İlçe Kadın Kolları Başkanlığına ise mevcut başkan Şebnem
Zehra Alkılıç aday olmazken, başkanlığa Şerife Bozdoğanlı aday oldu. Kongrede konuşan
Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu, “Bugün Melikgazi Kadın Kollarının
dördüncü kongresini gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde aday oldum. Tek liste olarak aday
olduk. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonrada çalışmalarımıza
kaldığımız yerden devam edeceğiz. Durmak yok yola devam diyorum. Biliyorsunuz
önümüzdeki büyük bir seçim var. İnşallah o seçimi kuvvetli bir şekilde hazırlanacağız.
Seçimleri de güçlü bir şekilde kazanacağız diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kocasinan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şebnem Zehra Alkılıç ise, “Bugün Kocasinan ilçe
kongremizi yapacağız. Ben 4,5 yıldır partimde görev yaptım. Bazı kişisel nedenlerimden
dolayı ayrılmak zorundayım. Ben görevimi çok sevdiğim Şerife hanıma devredeceğim. Gönül
olarak halen AK Partiliyim" dedi. Kocasinan İlçe Kadın Kolları Başkan adayı Şerife
Bozdoğanlı da, "Kongremiz Kocasinanımıza, Kayserimize, ülkemize ve partimize hayırlı
uğurlu olsun. Kocasinan Kadın Kollarının 4. Olağan kongresinde aday oldum. Hayırlara
vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki seçim çalışmaları içerisinde arkadaşlarımla birlikte
inşallah Kocasinan’ın ak kadınları olarak yeni Türkiye, yeni güç, hedef 2023 diyerek
çalınmadık kapı, sıkmadığımız el bırakmayacağız. Bu açıdan kongremiz hayırlara vesile
olsun" diye konuştu. Kongreye katılanlara ayrıca sarı ampuller dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10926.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Turkcell’den Kayserili emeklilere hediye
Turkcell Emekliler Kulübü, TÜED üyelerine özel yeni bir kampanyaya imza attı. 5 Mart 2015
tarihine kadar TÜED’e üye tüm Turkcell’li emekliler her ay hatlarına yüklenecek hediye
dakikalarla sevdikleriyle doya doya konuşmanın keyfini yaşayacak.
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Turkcell’in emeklilik yaşındakilerin ihtiyaçlarına yönelik kampanya ve hizmetler sunmak için
hayata geçirdiği Turkcell Emekliler Kulübü, Türkiye Emekliler Kulübü’ne (TÜED) üye olan
tüm Turkcell’li emeklilere 100 dakika hediye ediyor. 3 ay boyunca geçerli olacak kampanya
kapsamında TÜED üyesi faturalı hat kullanan Turkcell ‘li emekliler tarifelerine ek ayda 100
dakika, Hazır Kartlı emekliler ise 20 TL ve üzeri yüklemelerinde ayda 100 dakika hediye
kazanabilecek. Sevdikleriyle rahat rahat konuşma fırsatı sunan bu avantajdan yararlanmak
isteyen tüm TÜED’li Turkcell hat sahibi emeklilerin “TUED boşluk TC kimlik numarası”
yazarak 2222’ye ücretsiz bir SMS göndermeleri yeterli. Turkcell Bireysel Müşteriler
Direktörü Alper Ergenekon konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Turkcell
olarak her yaş segmentine ve her kesimin ihtiyacına uygun çözüm ve tarifeler sunmak
öncelikli konularımızdan. Gençlerden ev hanımlarına, esnaftan çiftçilere, profesyonellerden
engellilere, kamu çalışanlarından Platinum müşterilerine kadar uzanan hizmet yelpazemize iki

sene önce Turkcell Emekliler Kulübü’nü hayata geçirerek emekli müşterilerimizi de ekledik.
Böylece kulüp üyelerimize, emeklilere özel tarife paketlerinden kolay kullanımlı akıllı telefon
seçeneklerine, “Sağlıklı Yaşam Servisi” gibi sağlık hizmetlerinden çeşitli marka işbirliklerine
kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunmaya başladık. Şimdi de TÜED’le
gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde emeklilerimize yeni bir avantaj sunmaktan mutluluk
duyuyoruz. TÜED’e üye tüm Turkcell’li emeklilerin sevdikleriyle daha fazla, doya doya
konuşabilmeleri için 3 ay boyunca hatlarına 100 dakika hediye ediyoruz. Yeni
uygulamalarımızla ve avantajlı tarifelerimizle emeklilerimizin yüzünü güldürmeye devam
edeceğiz.” Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada "Turkcell ile
emeklilere yönelik pek çok proje hayata geçirdik. Şimdi Turkcell, üyelerimiz için güzel bir
hizmet daha sunuyor. Derneğimizin hem faturalı hem de faturasız hat sahibi Turkcell’li
üyeleri ayda 100 dakika bedava konuşma hakkına sahip oluyor. Bu sayede emeklilerimiz,
torunlarıyla ve bütün sevdikleriyle uzun uzun konuşabiliyorlar. Bunun için Turkcell’e
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Turkcell Emekliler Kulübü hakkında Farklı müşteri profillerine
özgü beklenti, talep ve ihtiyaçları doğru tespit ederek, bunlarla birebir örtüşen çözümler
üretmeyi hedefleyen Turkcell, Emekliler Kulübü ile belirli bir yaşın üzerindeki müşterilerine,
özel fayda ve avantajlar sunuyor. Turkcell Emekliler Kulübü üyelerine iletişim paketleri
dışında, kendilerini rahat hissedecekleri, hızla değişen teknolojiden kolaylıkla
faydalanacakları, sağlık konusunda ihtiyaçlarına çözüm bulabilecekleri, kendilerine hitap
eden markalarla yapılan işbirlikleri sonucunda hesaplı alışverişler yapabilecekleri pek çok
cazip olanak da sunuyor. Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmak istemeyen emekli
müşteriler için tasarlanan Kolay Kullanım ara yüzü ile Turkcell T5o akıllı telefonu
müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Turkcell Çağrı Merkezi 532’yi aradıklarında zaman
kaybetmeden ve anında müşteri temsilcisine bağlanabilen Emekliler Kulübü üyeleri, Turkcell
mağazalarında da öncelikli hizmet alıyor. Turkcell Emekliler Kulübü’ne üye olmak için
EMEKLI yazıp 2222’ye ücretsiz bir SMS göndermek yeterli.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10927.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Talas Personeline Motivasyon Eğitimi
Talas Belediyesi personeline verimli çalışma, verimli hizmet, etkili iletişim ve motivasyon
konularında eğitim verildi. Bir buçuk saatten fazla süren eğitimde personel bilgilenirken, kimi
zaman da gülerek eğlendi.
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Talas Belediyesi'nin personele yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri sürüyor. Son olarak iş
güvenliği ve sağlığı konusundaki eğitimin ardından bu kez işyerinde verimli çalışma ve
motivasyon konularında program düzenlendi. Nevşehir'in kaplıcalarıyla ünlü ilçesi
Kozaklı'da gerçekleşen seminere Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, başkan
yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Semineri veren ünlü danışman ve eğitimci
Dr. Şaban Kızıldağ, iş hayatında tespit edilen eksiklikleri ve başarılı olmak için yapılması
gerekenleri sıraladı. Kızıldağ, başarının anahtarının 'mazeret üretmemek' olduğunu belirterek,

"Her ne şekilde olursa olsun mazeret yok" dedi. Kızıldağ, yaptığı esprilerle salondakileri
gülmekten kırıp geçirirken, bir yandan da etkili iletişimin yollarını anlattı. Başarının
formülünün 5K1N olarak ifade eden Kızıldağ, formülünü şöyle açıkladı; "Nasıl, kesintisiz
çalışarak, koşullara ayak uydurarak, kurumsal kalite oluşturarak, kurumsal kimlikle ve kişisel
kaliteyle başarı elde edilebilir. Talas Belediyesi kesintisiz çalışarak, gelişen teknolojik ve
günün şartlarına ayak uydurarak, yapılan hizmetlerde kaliteden ödün vermeyerek, logosuyla
afişleri kurumsal bir kimlik oluşturarak, kurumsal ve kişisel kaliteyle başarı elde edebilir."
diye konuştu. Seminerin sonunda Kızıldağ, salondakileri ayakta el ele tutuşturarak "Her şeye
rağmen mazeret yok" diye söyletti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise,
personele yönelik eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, "İş güvenliği ve
sağlığından başlayarak etkili iletişim ve motivasyon konularına kadar her alanda
eğitimlerimiz sürüyor. Nitelikli ve donanımlı personelle hizmet kalitemizin çıtasını her geçen
gün daha da yukarı çıkarıyoruz. Personelin bilgisi arttıkça verilen hizmetlerin de kalitesi
artıyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10928.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

1. Bölgesel Medya Yarışması’ndan Gazetemize
İki Ödül
Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 1. Bölgesel Medya
Yarışmasının kazananları belli oldu. Gazetemiz muhabirlerinden Mesut Davarcı ‘Türkiye
artık kabuk değiştiriyor’ röportajı ile Röportaj dalında birinci, Bünyamin Gültekin ise
‘İstanbul’da kaza yapan uçak, Kayseri’de Görüldü’ haberi ile haber dalında üçüncü oldu.
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1. BÖLGESEL MEDYA YARIŞMASI'NDAN GAZETEMİZE İKİ ÖDÜL 2 0 0 Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
düzenlenen 1. Bölgesel Medya Yarışmasına 9 dalda 160 eser katıldı. Kayseri ile birlikte
Sivas, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Yozgat’ın katıldığı yarışmada, 25 eser ödüle laik görüldü.
“Yerel medyanın motivasyonu için önemli” Toplantıya Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Metin Kösedağ, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Hamza Çakır ve Basın- Yayın
ve Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu katıldı. Toplantıda yarışma hakkında bilgiler
veren Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Hamza Çakır: “Kayseri Gazeteciler
Cemiyetiyle Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü’nün birlikte düzenlemiş oldukları
medyanın çeşitli dallarında bölgesel baz da yapılan yarışmanın sonuçlarını açıklamak için
toplanmış bulunuyoruz. Bu tür etkinlikler yerel medyanın motivasyonu açısından önemlidir.
Bunun sürekli ve her defasında genişletilerek yapılması yerel medya açısından katkılar
sağlamaktadır. Yazılı ve görsel mecrada yerel medyadaki arkadaşlarımız haberi yaparken
haberlerle yarışmaya katılıp ödül alma bilinciyle yarışmaya katılacaklar, hem de yaptıkları
haberleri kendilerine ait olduğu bilincine gireceklerdir. Bu tür yarışmalar bugüne kadar yerel

bazda yapılıyordu” dedi. “Objektif değerlendirmeler yaptılar” Yarışmada torpilin olmasının
imkansız olduğunu belirten Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da: ”
Yarışmaya dair cuma ve cumartesi günleri programlarımız olacak. Erciyes’te yapacağımız
programda bakanlar ve başbakan yardımcısı olacaktır. Kayseri basınında birçok radyo gazete
ve televizyon olmasına rağmen bölgesel bazda yaptığımız bu yarışmada diğer illerden
Kayseri’ye ödül kalmadı. Biz ödülleri almakta zorlandık" ifadelerinde bulundu. Başvuruların
% 20’sinin Kayseri’den olduğunu vurgulayan Basın- Yayın ve Enformasyon İl Müdürü
Mehmet Uğurlu : ”Jüri tamamen objektifti. Buna dayanarak objektif değerlendirmeler
yaptılar. Gizli oylamayla her bir eseri 40’tan 200’e kadar puan vermek ve puanların
hesaplanması suretiyle eserler teker teker oylandı” şeklinde konuştu. Gazetemize iki ödül
birden Düzenlenen yarışmada gazetemiz muhabirleri de iki ödüle layık görüldü. Gazetemiz
muhabirlerinden Mesut Davarcı ‘Türkiye artık kabuk değiştiriyor’ röportajı ile Röportaj
dalında birinci, Bünyamin Gültekin ise ‘İstanbul’da kaza yapan uçak, Kayseri’de Görüldü’
haberi ile haber dalında üçüncülüğü göğüsledi. Yarışmada dereceye giren eserlerin tamamı ise
şu şekilde oldu:
HABER - YAZILI 1- BEKİR ASLANTAŞ- YUH ARTIK-YAZA YAZA YAPTIRDIK /
BÜYÜK KAYSERİ GAZETESİ / KAYSERİ 2- HALİT YILMAZ- 54 YILDA BİTİRDİ /
DOĞAN HABER AJANSI / YOZGAT-SORGUN 3- BÜNYAMİN GÜLTEKİNİSTANBUL’ DA KAZA YAPAN UÇAK KAYSERİ’DE GÖRÜLDÜ/GÜNDEM
GAZETESİ / KAYSERİ HABER - GÖRSEL 1- BEHÇET ALKAN KAPADOKYA- TV
SURİYE’DE/KAPADOKYA TV / KAPADOKYA 2- İSMET KÖZELO -TÜRBEDE
ÖLÜM/TV 1 / KAYSERİ 3- ŞERİF TAŞAR- LÖSEMİ HASTASI RANA OKULA
GİDEMEYİNCE ODASI SINIFA ÇEVİRİLDİ/İHLAS HABER AJANSI / NEVŞEHİR 3
ABDURRAHMAN DOĞAN KÖYDE DOĞALGAZ KONFORU/TRT / YOZGAT
ARAŞTIRMA - YAZILI 1- MEHMET GÖKTÜRK- SEYFE GÖLÜ ve YAKIN TARİHTE
KIRŞEHİR’ İN SULAK ALANLARINA DAİR / AŞIKPAŞA GAZETESİ / KIRŞEHİR
ARAŞTIRMA - GÖRSEL 1- HARUN LAÇİN- TARİHTEN BİR DAMLA, MİHRALİ BEY
İN HAYAT HİKAYESİ ve KONAĞI/ KANAL 58 / SİVAS 2- HARUN YILDIZ- SİVAS’ LI
USTALAR / KANAL 58 / SİVAS 3- UĞUR ÇAĞLIER- SİVAS BIÇAĞI YAPIMI/ KANAL
58 / SİVAS MAKALE-KÖŞE YAZISI 1- 2- GÜRSEL SEÇİLMİŞ- BABA / AŞIKPAŞA
GAZETESİ / KIRŞEHİR 3- MANSİYON- BEKİR ÇAYLAK- BİR NOHUTLUYA BAK,
BİR DE ÇAMLIĞA…/YENİ UFUK GAZETESİ / YOZGAT RÖPORTAJ 1- MESUT
DAVARCI- ORTA DOĞU ve TÜRK DIŞ POLİKASI / GÜNDEM GAZETESİ / KAYSERİ
2- ORHUN KAAN AKBAŞ- ADALETE GÜVEN ORANI %20 - İLK SUÇ ÖNLENMEZSE
DEVAMI GELİR / ANADOLU HABER GAZETESİ / KAYSERİ 3- BURCU ÖZTÜRKULU ÇINAR KARAGÜLLÜ, ÖMRÜNÜ AHİLİĞE ADADI / AŞIKPAŞA GAZETESİ /
KIRŞEHİR SPOR - YAZILI 1- YUNUS ÇAĞLAR- BİR YUMRUKTA ÜÇÜNÜNDE CANI
ACIYOR / İHLAS HABER AJANSI / KAYSERİ 2- MUSTAFA ÖNAL- MALKOÇOĞLU’
NDAN ETKİLENEREK BAŞLADIĞI OKÇULUKTA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU / AA/
KAYSERİ 3- BEDİR KULAY- BURASI TALAS’ IN NERESİ BEYELER / BÜYÜK
KAYSERİ GAZETESİ / KAYSERİ FOTOĞRAF 1- SERCAN KÜÇÜKŞAHİN- TARİHİ
OSMANLI SOKAĞI AÇILDI / ANADOLU AJANSI / KAYSERİ 2- YASİN ESENSARIŞIN RAHİBE MUMYASI / İHLAS HABER AJANSI / NİĞDE 3- MEHMET
NİLKALI- DİREKLER ARASI ÖLÜMLE DANS / E HABER GAZETESİ / KAYSERİ SAY
DÜZENİ-MİZANPAJ 1- FATİH TAVLAŞOĞLU- NİĞDE HABER GAZETESİ / NİĞDE 2MALİK ÖZCAN- ANADOLU HABER GAZETESİ / KAYSERİ 3- SEMRA YILMAZAŞIKPAŞA
GAZETESİ
/
KIRŞEHİR
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10929.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

İkilinin Tehlikeli Yolculuğu
Sümer üst geçidinden karşıya geçmeye çalışan yürüme engelli iki vatandaş trafikte yürekleri
ağıza getirdi.
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İkilinin tehlikeli yolculuğu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10930.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

“2014 yılında 156 bin küpe takma faaliyetimiz
olmuştur”
Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa, 2014-2015 yılları istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı,
“2014 yılında 156 bin küpe takma faaliyetimiz olmuştur” dedi.
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'2014 yılında 156 bin küpe takma faaliyetimiz olmuştur” 1 0 0 0 Düzenlenen programa İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Kayseri İli Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
üyeleri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışanları katıldı. Toplantıda konuşan
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, “Hayvancılığı geliştirmek için
damızlık sığır yetiştiricileriyle birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak tüm
personellerimizi toplayarak bunlarla ilgili sorunları gidermek için bir istişare toplantısı
düzenledik. Burada küpeleme ve aşılamalarla ilgili sorunları konuşup neler yapabileceğimizi
değerlendireceğiz” dedi. Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı
ise, “Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

Müdürlüğümüz ile birlikte 2014 yılı küpeleme faaliyetleri, hayvancılık adına faaliyetler ve
2015 yılında hayvancılıkla ilgili yapacağımız çalışmaların bugün değerlendirmesini
yapacağız. Kayseri genelinde 2014 yılında 156 bin küpe takma faaliyetimiz olmuştur. Bu
çalışmalarımız il genelinde devam etmektedir. Kayıt sistemini Kayseri’de en üst seviyeye
çıkarmak için Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü arasında çalışmalar devam etmektedir. Toplantıda 2014 yılındaki eksikliklerin
giderilmesi için 2015 yılında da hayvancılık adına çalışmalar yapmak adına bu toplantıyı
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10931.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Büyükşehir'den Şairlere Vefa
Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
“Şairlere Vefa” gecesinin ikincisini yaptı. Her ay, o ay içinde hayatını kaybeden şairler için
düzenlenen “Vefa Gecesi’nin” ikincisinde Ocak ayında vefat eden 11 şair şiirleriyle anıldı.
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Büyükşehir'den Şairlere Vefa 1 0 0 0 Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen “Şairlere Vefa”
gecesine ilgi büyüktü. Gecede Ocak ayında hayatını kaybeden Türk şiirinin unutulmaz
isimleri, Şeyh Galip, Cemal Süreya, Ziya Osman Saba, Özdemir Asaf, Mehmet Emin
Yurdakul, İlhan Geçer, Nefi, Necati Cumalı, Arif Nihat Asya, Ahmet Hamdi Tanpınar ve
Neyzen Teyfik şiirleriyle anıldı. 11 şairimizin şiirlerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Denizhan Burhan, Murat Özdeniz ve Sühey Yayla seslendirdi.
“Şairlere Vefa” gecesine Neveser Müzik Topluluğu da nağmeleriyle renk kattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10932.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Bunalıma giren kadın kendini bıçakladı
Kayseri’de kefil olduğu kredi borçları nedeniyle bunalıma giren 29 yaşındaki M.Ş., bir banka
şubesinde polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen elindeki ekmek bıçağını karnına sapladı.
Polisin kadını ikna çabaları ve kadının kendini bıçaklama anı saniye saniye görüntülendi.
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Bunalıma giren kadın kendini bıçakladı 0 0 0 0 Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı
Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi’nde bulunan bir bankaya gelen 29 yaşındaki M.Ş.,
bankanın ikinci katına çıkarak görevlilerle görüştü. Kefil olduğu ve çekilen kredilerin borçları
nedeniyle icralık olan M.Ş.’nin görüşmeler sonucunda olumsuz yanıt alması üzerine bunalıma
girdiği öğrenildi. Girdiği bunalım sonrasında çantasında getirdiği kırmızı saplı ekmek bıçağını
çıkaran M.Ş., banka şubesinin ikinci katında intihar girişiminde bulundu. Banka görevlilerinin
haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekipleri, camın kenarında
elinde ekmek bıçağı bulunan M.Ş.’yi "Müdür bey ile konuşun gelin. Sakin olun. Herşeyin bir
çözümü vardır" diye sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bunalıma giren M.Ş., kendisini
sakinleştirmeye çalışan polis memurlarına ’Sus’ işareti yaptı. Polis ekiplerinin "Müdürler
veya biz ne gerekiyorsa yapalım. Bu çözüm değil yalnız. Gelin konuşalım" telkinlerine
kayıtsız kalan M.Ş., "Ben onurumla mücadele ettim. Onun ailesi öyle değil. Birinci defa
affettim ama ikinci defa çok kötü oldum. Çok kötü oldum inanın çok kötü oldum" diyerek göz
yaşı döktü. Polis ekiplerinin, "Bunlar basit dünya işleri" demesine M.Ş., "Biliyorum basit
bunlar. Ödeyecek param var. Mevzu para değil yatırırım. Çok incindim ama" cevabını verdi.
Polis ekiplerinin, "İçeride konuşalım. Gelin rahat rahat oturup konuşalım. Şu suyu için de
kendinize gelin. Müdür bey ile de konuşalım" dediği anda, elinde kırmızı saplı ekmek bıçağı
bulunan M.Ş., bıçağı bir anda karnına sapladı. Polis ekiplerinin ’Hayır’ diye bağırmasına
rağmen M.Ş. kendine iki bıçak darbesi daha vurdu. Bu arada bankada bulunan polisler hemen
M.Ş.’ye müdahale etti. Yaralanan M.Ş., "Neden canım bu kadar tatlıymış?" diyerek acı içinde
bağırdı. Yaralı M.Ş., polis ekiplerinin çağırdı 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10933.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Kayseri’de bir süredir kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.
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Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu 0 0 0 Edinilen bilgiye göre Selçuklu Mahallesi Şeyh
Taceddin Caddesi’nde ikamet eden C.D.’yi (65) bir süre göremeyen komşuları şüphelenerek
pencereden baktığında C. D.’nin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun polis ve sağlık
ekibine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı açamayınca itfaiye çağırıldı. C.
D.’nin eşinin gelmesiyle eve giren ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin
öldüğünü öğrenen kadın sinir krizleri geçirirken, zorlukla bölgeden uzaklaştırıldı. C.D.’nin
cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10935.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

ERÜ Öğrenci İşleri Merkezi Hizmete Başladı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile fakültelerdeki öğrenci işleri
birimleri, eski Mediko Sosyal Tesisleri'nde hizmet vermeye başladı.
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ERÜ Öğrenci İşleri Merkezi Hizmete Başladı 0 0 0 Öğrenci İşleri Merkezi Koordinatörü Doç.
Dr. Tuncay Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci işlerinin tek merkezde toplanması
için alt yapı çalışmalarının yaklaşık 2 yıl önce başladığını belirtti. Oluşturulan merkezde
öğrencilere daha hızlı hizmet verileceğini ve şikayetlerin daha kısa sürede
sonuçlandırılacağını ifade eden Karaaslan, merkezde Öğrenci Bilgi Sistemi'ndeki hatalara
anında müdahale edebilecek bilgi işlem ekibinin de görev yapacağını kaydetti. Karaaslan,
merkezdeki yeniliklerden de bahsederek, "Öğrenciler, öğrenci belgesi ve transkriptlerini
önceden kendi bölümlerinin öğrenci işlerinden alıyorlardı ama şu anda e-imza yardımı ile
internet ortamından temin edebiliyorlar. Öğrencilerimizin öğrenci belgesi veya transkript için

öğrenci işleri merkezine gelmelerine gerek kalmamıştır. Artık diplomalarımız da e-imza ile
verilebilecek. Hem de geçici mezuniyet belgesine gerek kalmayacak. Öğrencilerimiz mezun
olduktan sonra diploma için 1-2 yıl beklemeyecekler, diplomalarına hemen sahip
olabilecekler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10936.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
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İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı 0 0 0 Edinilen bilgiye göre Talas bulvarı üzerinde E. M.’nin
sürücüsü olduğu 46 F 2580 plakalı otomobil ile T. Ç.’nin kullandığı 06 FJ 9654 plakalı
otomobil tramvay yolu üzerinde çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak
tedavi altına alınırken bir süre ilerleyemeyen tramvay, otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla
yoluna devam etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10936.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yeni Nesil Botlar Tanıtıldı
Kayseri 1’inci Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın, Türk Silahlı
Kuvvetleri için hazırlanan ve teslim edilen yeni nesil botlar hakkında bilgi vererek, "Yeni
nesil botlar, firma verilerine göre 500 bin adımda 1 damla su geçirmedi" dedi.
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Yeni Nesil Botlar Tanıtıldı 1 0 0 Kayseri 1’inci Komando Tugayı Komutanlığı, düzenlediği
program ile yeni nesil botları tanıttı. General Vecihi Akın Kışlası’nda basın mensuplarını
ağırlayan Kayseri 1’inci Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın, botlar
hakkında bilgiler verdi. Burada konuşan Tuğgeneral Aydın, "Özel olarak tasarlanan botların
rengi Türkiye’nin bitki örtüsüne ve kamuflaj rengine göre belirlenmiş ve mevcut üniforma
deseni ile uyumlandırılmıştır. Sıcak ve soğuk iklim koşullarına uyum sağlayan teknoloji
sayesinde bot 4 mevsim kullanılabilecektir. Nefes alabilir ve su geçirmez Gore-tex
teknolojisine sahip olan yeni botlar, firma verilerine göre suyun içinde 500 bin adım testinden
1 damla su geçirmeden çıkmıştır. Aynı zamanda ter ve havayı dışarı vererek ayağın kuru
kalmasını sağlamaktadır" dedi. Aydın ayrıca, "Yeni botlar taban teknolojisi sayesinde kaymaz
özelliğine sahiptir. Yeni botların dış tabanında kullanılan kauçuk otomobil lastiklerinde
kullanılan malzeme ile aynıdır. Yeni botların topuk kısmı, bilek burkulmalarını önleyici özel
malzeme ile güçlendirilmiştir. Botların iç kalıbı Türk insanının ayak formuna uygun olacak
şekilde tasarlanmıştır. Eski botlara göre 300 gram hafifleyen yeni botlar personele hız
kazandırmaktadır. Çift yoğunluklu tabana teknolojisi sayesinde personelin hareket kabiliyeti
desteklenmektedir" ifadelerini kullandı. Üsteğmen Doktor Gürdal Yılmaz ise, "Sizlerin de
gördüğü üzere komandolarımız verilen görevi azimlilik ve kararlılıkla yerine getirme
gayretindedir. Ancak görevlerini yerine getirirken sırtlarında taşıdıkları onlarca kilo ağırlıkla,
arazi şartlarıyla ve hava koşulları ile mücadele ediyorlar. Mücadele esnasında kullandıkları
kıyafetleri tecizatları, kişisel malzemeleri ayrıca sağlıklarını da koruyucu nitelikte olmalıdır.
Bu kapsamda silahlı kuvvetleri ve 1. Tugay Komutanlığı olarak tıbbın ve teknolojinin
gerekliliğini yakından takip ediyoruz ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar düzenliyoruz. Bu
çalışmalarımızın meyvesi olan yeni tip botlar yakın zamanda personelimizin hizmetine
sunulmuştur. Botlarımızın özellikleri olarak sunduğumuz gelişmeler şunlardır; botlarımızın
tabanı saha sert olarak dizayn edilmiş ve arazi şartlarına daha kuvvetli motive olması
sağlanmıştır. Ayrıca hava geçirme özelliği sayesinde ayakta çeşitli mantar ve deri
hastalıklarına yönelik önlem alınmıştır" diye konuştu. Botların hafifliği sayesinde uzun yollar
yürüyen komandolara kolaylıklar sağlandığını dile getiren Yılmaz, "Su ve ısı yalıtkanlığı
özelliği vardır. Bu kapsamda biz sağlık hizmetleri koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik
yaptığımız taramalarda personelimizden tamamen olumlu geri bildirimler aldık. Bu ve benzeri
envanterlerin TSK hizmetine katılmasıyla personelimizin arazi şartlarındaki hareket
kabiliyetlerinin artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10937.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

28 Acemi Kayakçı DÜşerek Yaralandı
Haftasonu Erciyes kayak merkezine giden 28 acemi kayakçı düşerek yaralandı, yaralılar
tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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20 Ocak 2015 Salı 16:52 Bu haber 127 kez okundu. 28 Acemi Kayakçı DÜşerek Yaralandı 1
0 0 Edinilen bilgilere göre, haftasonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar önemli kayak merkezi
olan Erciyes Dağına akın etti. Erciyes’te kayak yapan 28 kişi vücutların çeşitli yerlerinden
yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kayakseverler yapılan kontrolün
ardından taburcu edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10938.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

İzinsiz Av Yapan 3 Kişi Yakalandı
Kayseri’de Sarıoğlan ilçesinde avcılık ve izin belgesi bulunmayan 3 kişi yakalandı.
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İzinsiz Av Yapan 3 Kişi Yakalandı 1 0 0 Edinilen bilgilere göre, Sarıoğlan İlçesi Karaözü
mahallesinde meydana gelen olayda A.K., M.A. ve N.Ö. isimli şahıslar avcılılık ve izin
belgesi bulunmadan av yaptıkları tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili
inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10939.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendiler
Kayseri’de sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki ikişi hastaneye kaldırıldı.
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Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendiler 1 0 0 Edinilen bilgiye göre; Kocasinan İlçesi Hasanarpa
mahallesinde yaşanan olayda O.Y ve oğlu A.Y’nin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından
zehirlendiği öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri
tarafından hastaneye kaldırılan O.Y ve oğlu A.Y’nin hastanedeki tedavilerinin ardından
taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10940.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Gezi Parkı Olaylarının 4. Duruşması Görüldü
Kayseri’de 3 Haziran 2013 tarihinde yapılan Gezi Parkı eylemine katıldıkları için yargılanan
6 kişi hakkındaki davanın 4. duruşması görüldü.
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Gezi Parkı Olaylarının 4. Duruşması Görüldü 1 0 0 Gezi Parkı eylemine katıldıklan ve çıkan
olaylar nedeniyle 6 kişi hakkındaki davanın 4. Duruşması 5 Mayıs tarihine ertelendi. Duruşma
sonrasında açıklama yapan sanık avukatlarından Türker Tok, “Türkiye’de ki birçok mahkeme
takipsizlik ve beraat kararı verdi, gezi eylemleri ile ilgili” dedi. Tok,“Bugün Kayseri’de Gezi
Parkı eylemleri sırasında yargılanan 161 kişinin duruşması vardı. Bir kısım sanıklar geldi.
Eksik hususların giderilmesi için duruşma 5 Mayısa ertelendi. Asıl sorun şu 2 bin 911 sayılı
Toplantı ve Gösteri yürüyüşü yasası anayasadan yapılan birçok değişikliğe paralel hale
getirilmedi. 12 Eylül asker darbesinin oluşturduğu bir yasa aynen muhafaza ediliyor” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10941.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Büyükşehir'den Şairlere Vefa
Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
“Şairlere Vefa” gecesinin ikincisini yaptı. Her ay, o ay içinde hayatını kaybeden şairler için
düzenlenen “Vefa Gecesi’nin” ikincisinde Ocak ayında vefat eden 11 şair şiirleriyle anıldı.
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Büyükşehir'den Şairlere Vefa 0 0 0 Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen “Şairlere Vefa”
gecesine ilgi büyüktü. Gecede Ocak ayında hayatını kaybeden Türk şiirinin unutulmaz
isimleri, Şeyh Galip, Cemal Süreya, Ziya Osman Saba, Özdemir Asaf, Mehmet Emin
Yurdakul, İlhan Geçer, Nefi, Necati Cumalı, Arif Nihat Asya, Ahmet Hamdi Tanpınar ve

Neyzen Teyfik şiirleriyle anıldı. 11 şairimizin şiirlerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Denizhan Burhan, Murat Özdeniz ve Sühey Yayla seslendirdi.
“Şairlere Vefa” gecesine Neveser Müzik Topluluğu da nağmeleriyle renk kattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10942.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Başkan Cabbar'dan SGK’ya Ziyaret
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan’la birlikte
Develi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni müdürü Harun Kekik’i makamında ziyaret etti.
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Başkan Cabbar'dan SGK'ya Ziyaret 0 0 0 Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti
İlçe Başkanı Mehmet Durukan’la birlikte Develi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni
müdürü Harun Kekik’ehayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Develi SGK eski müdürü Necip
Ekinci’nin Yahyalı’ya tayininin çıkmasından sonra yeni göreve başlayan Kekik’e Başkan
Cabbar Develi’nin sosyal durumuyla ilgili bilgiler verdi. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden
Kekik, Develi için her daim Develi’yi en iyi tanıyan kurum olarak Develi Belediyesiyle
istişare halinde olacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10943.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kent Konseyi'nden Erciyes A.ş'ye Teşekkür
Kayseri Kent Konseyi, Kayseri’yi turizme hazırlamaya yönelik çalışmalarından dolayı
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahit Cıngı’ya teşekkür belgesi verdi. Cıngı,
Kayseri’nin turizm pastasından ciddi bir gelir elde etmeye başladığını, gelecekte şu anda
tahayyül ettiğimizin çok daha ötesinde bir gelir kapısına kavuşacağını söyledi.
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Kent Konseyi'nden Erciyes A.ş'ye Teşekkür 0 4 0 Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes’e
yaptığı yatırımlar Kayseri’yi bir turizm kenti haline getirdi. Her geçen gün yurt içi ve yurt
dışından büyük ilgi gören Erciyes, Kayseri’nin turizm pastasındaki payını artırdı. Erciyes’te
yapılan çalışmalar ve Kayseri’nin turizme hazırlanması yönündeki eğitim faaliyetleri
nedeniyle Kayseri Kent Konseyi, Erciyes A.Ş.’ye teşekkür etti. Kent Konseyi Başkanı Hakan
Mahiroğlu, yürütme kurulu üyeleriyle birlikte Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı’yı ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri esnafına turizm konusunda
verilen eğitimlerden dolayı Murat Cahid Cıngı’ya teşekkür belgesi vermeyi uygun
gördüklerini belirten Hakan Mahiroğlu, "Erciyes, Kayserimizin göz bebeğidir. Bu konuda
Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere destek olan herkese
şükranı Kent Konseyi olarak bir borç bilmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın Erciyes’le ilgili güzel açıklamaları hepimizi ayrıca onurlandırmıştır. Bundan sonra
da Erciyes ile ilgili yapılacak tüm çalışmalara Kent Konseyi olarak katkı koyacağımızı
belirtmek istiyorum" dedi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat
Cahid Cıngı da böyle bir takidre layık görülmelerinden dolayı teşekkür ederek, "Büyükşehir
Belediyesi Erciyes dağında çok ciddi bir yapılaşma içinde. Erciyes dağını dünyanın en büyük
kayak merkezlerinden birisi yapmayı hedeflemiş durumdayız. Şehre turizm gelirinin
ekonomik, siyasi iktisadi, kültürel katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi böyle bir
yatırım yapmıştır. Daha master plan tamamlanmadan turizm pastasından ciddi bir gelir
almaya başladık. Yurt içi ve yurt dışından çok ciddi bir potansiyeli dağda misafir ediyoruz.
Önümüzdeki yıllarda şu anda işaretlerini gördüğümüz potansiyele esnafımızı hazırlamak için
eğitim vermeyi uygun gördük. Başarılı bir program oldu. Bundan sonra da bu eğitimlerimizi
devam ettireceğiz. Akabinde İngilizce eğitimlerimiz başlayacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda
Kayseri şu anda tahayyül ettiğimizin çok daha ötesinde bir turizm gelirine kavuşacak" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10944.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Erü'den KKTC'ye Üst Düzey Ziyaret
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Keleştemur, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu’nu ziyaret etti.
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Bu haber 129 kez okundu. Erü'den KKTC'ye Üst Düzey Ziyaret 0 0 0 Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret programına, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Müberra Koşar ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halit Canatan katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10945.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kaymek'ten Sanata Katkı
KAYMEK, yetiştirdiği kursiyerlerle birbirinden farklı faaliyetlere imza atıyor. KAYMEK’e
bağlı Fotoğrafçılık Kursu da ’Renklerin Armonisi’ adıyla sergi açtı. Serginin açılışını
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki yaptı.
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Kaymek'ten Sanata Katkı 0 0 0 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF)
bünyesindeki Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) 100’ü
aşkın branşta Kayseri halkına hizmet vermeye devam ediyor. Bu branşlardan biri olan
Fotoğrafçılık Kursu tarafından sergi açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki tarafından yapılan açılışa, BEF Genel Koordinatörü Refik
Tuzcuoğlu, KAYMEK Müdiresi Mürşide Gonca Aslan, davetliler ve kursiyerler katıldı. Neşe
Özhaseki açılışın ardından 48 eserin yer aldığı sergiyi gezerek fotoğrafçılardan bilgi aldı.
Neşe Özhaseki ve Refik Tuzcuoğlu serginin anı defterini de imzaladı. Sergi hakkında
açıklamalar yapan BEF Genel Koordinatörü Tuzcuoğlu, KAYMEK’lerin birçok alanda
hizmet verdiklerini ve bu hizmeti verirken şehrimizin sanatına katkılarda bulunan bir takım
faaliyetler yaptıklarını söyledi. Renklerin Armonisi sergisinin de bu faaliyetlerden biri
olduğunu dile getiren Tuzcuoğlu, "Fotoğraf sanatçılığı kurslarımızda bu işe kabiliyeti olan
arkadaşlarımız çok güzel eserler ortaya koyuyorlar. Bu eserlerden bir grubu burada.
Kursumuza çok farklı profilden, il dışından, hatta ülkemiz dışından katılanlar var. Sergimizde
ağırlıklı olarak Kayseri’de çekilen fotoğrafların yanı sıra ülkemiz dışından da fotoğraf yer
alıyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10946.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

KAYİMDER Başkanı Aydın'ın isyanı
Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Derneği (KAYİMDER) Başkanı Ali Aydın, "Müteahhitlik
hizmet kanununun bir an önce yasalaşarak bu meslek her önüne gelenin müteahhit olduğu bir
alan olmaktan çıkarılmalıdır" dedi.
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KAYİMDER Başkanı Aydın'ın isyanı 0 0 0 KAYİMDER Başkanı Ali Aydın, yaptığı
açıklamasında, "Bizler meslek mensupları olarak inanıyoruz ki, müteahhitlik mesleğinin
önündeki sorunlar çözülürse, ülkemizin de üretim alanında 250 ye yakın sektörde üretim artışı
olur. Dolayısıyla istihdam olur, kalkınma olur, refah olur. Hepimizin bildiği gibi, bir ülkenin
imar edilmesi kalkınması demektir" ifadesinde bulundu. "Çevre ve Şehircilik Bakanımızın
İstanbul’daki asansör kazasından hemen sonra ifade ettiği gibi Müteahhitlik hizmet
kanununun bir an önce yasalaşarak bu meslek her önüne gelenin müteahhit olduğu bir alan
olmaktan çıkarılmalıdır. Bu konuda genel başkan yardımcılığını yaptığım İnşaat Müteahhitleri
Konfederasyonu (İMKON) ile genel başkanlığı görevini yaptığım Anadolu Yapım
Müteahhitleri Federasyonuyla birlikte müteahhitlerimizin bağlı olduğu sektör meclisinde
olduğum TOBB başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yaptığımız müteahhitlik yasa
taslağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gündemindedir. Bu yasanın acilen çıkmasını ve bu
mesleğe giriş ve işleyişinin bir standarda bağlanacağı günü beklemekteyiz" diyen
KAYİMDER Başkanı Ali Aydın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Son dönemde vergi
idareleri, özellikle yapsat müteahhitlerinin arsa karşılığı yapmış olduğu, kat karşılığı bina
işlerinin son beş yılını incelemeye almıştır. Kat karşılığı sözleşmesi gereği, arsa sahiplerinin
müteahhit payına düşen, kat irtifakı üzerinden arsa paylarını, tapu devri işlemiyle bitmiş konut
fiyatları üzerinden değerlendirerek, arsa sahibinden %2 müteahhitten %2 olmak üzere,
toplamda %4 tapu harcı istemektedir. Arkasından aynı daireyi müteahhit proje üzerinden
alıcısına satarken de, hala konuta dönüşmemiş, cins tahsisi yapılmamış, tapu idaresinde kat
irtifakı üzerinden yapılan satışların bitmiş konut fiyatıyla değerlendirilerek alıcıdan %2
satıcıdan %2 olmak üzere %4 tapu harcı tahsil edilmesi adaletsiz bir uygulama olmaktadır.
Konuta dönüşmemiş, gayrimenkulün niteliği tapuda arsa iken, tapu devri hizmetine esas harcı
alımında, harcın matrahının arsa değil, konut fiyatı olarak esas alınması, konut üretiminde
satış üzerinden yaklaşık %8 fazladan gizli vergileme olmaktadır. Bu haksız uygulamadan bir
an önce vazgeçilmelidir. Müteahhit zaten konuta dönüşmeden bu satışın faturasını
kesememektedir. Sebebi henüz konut değildir. Ancak Müteahhit meskeni aldığında faturasını
kesip vergisini ödemektedir. Sırf bu nedenle vergi idaresi geriye dönük tapu idaresinin yapmış
olduğu satışa gerçek değeri faturadan harç talep etmemesi gerekir. Kaldı ki alıcılar da bu
durumdan mağdur olacaktır. Müteahhitler inşaat imalatındaki kullandıkları malzemenin
tamamını %18 KDV öder, Kurumlar vergisinde %20 öder, Gelir stopajında %15 vergi öder,
ruhsat harcı, yapı harcı, mesken harcı, döner sermaye harcı olmak üzere, arsa temininde
noterde başlar, adım attıkları her kurum ve kuruluşta adeta bir kıyıma uğramaktalar.

Belediyelerde şerefiye dâhil en az 15 kalemde ödeme yapar. Kanalizasyona bağlanmasına en
az 3 yıl vardır, daha yapı ruhsatı verilmeden belediye Kaski adına o ücretini alır. Otopark
parasını, yol parasını, ağaç parasını alır, ruhsatı öyle verir. Bu haksızlığın acilen önüne
geçilmelidir. Aksi takdirde bu meslekte yıllarını vermiş devasa firmaları zor günler
beklemektedir. Müteahhitler olarak elbette kazandığımız paranın vergisini ödeyeceğiz ancak
bunun bir ölçüsünün olması gerekir. Müteahhitler altın yumurtlayan tavuksa, bu tavuğu
kesmemeliyiz. Müteahhitlik yaşatılması gereken meslektir. Bizler bu nedenle, sürdürülen
reform niteliğindeki yasal düzenlemelerde, müteahhitlerin kayda alınması, müteahhitlerin
sınıflandırılması, çalışanların belgelendirerek eğitimden geçirilmesi, yapı denetim kanununun
çıkarılarak yapılmakta olan inşaatların kontrol altına alınması ile İş sağlığı ve iş güvenliği
yasalarının çalışma yaşamımızın ruhuna uygun bir şekilde düzenlenmesine destek verdik.
Bunun en büyük nedeni ise, mesleğimizin güven endeksinin yukarı çıkması, Ülkemize,
insanımıza yakışan eserlerin yapılması ve insan yaşamına verilen değerdir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10947.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

MAZLUMDER Adana’da Toplandı
MAZLUMDER GYK ADANA’da toplanarak gündemdeki konuları masaya yatırdı.
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MAZLUMDER ADANA'DA TOPLANDI 0 0 0 Adana Şubesinin ev sahipliğinde 17 – 18
Ocak 2015 Cumartesi ve Pazar günlerinde Adana Hekim evinde yapılan toplantıya Adana,
Kayseri, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Ankara,
Malatya, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hakkari’den temsilciler katıldılar. Çözüm
sürecinde gelinen nokta, mart ayında yapılması gereken şube kongreleri, mayıs ayında
yapılacak genel kongre hazırlıkları ile şube faaliyetleri ve Şırnak ilinin Cizre ilçesinde
yaşanan bombalama ve çatışma olaylarının gündeme getirildiği toplantıda katılımcılar
konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler ve Cizre olaylarını araştırmak için oluşturulacak bir
MAZLUMDER heyetinin bu ilçeye giderek taraflarla görüşmeler yapması ve heyetin
hazırlayacağı raporun kamuoyu ile paylaşılması kararına varıldı. Toplantının ilk günü olan 17
Ocak Cumartesi akşamı Adana sivil toplum kuruluşları üyelerinin yoğun katılımı ile yapılan
yemekli toplantının ardından Adana Şubesine katkıda bulunan üye ve gönüllüler ile eski
Adana şube başkanlarına teşekkür plaketi töreni yapıldı. Birlikte çay içilerek MAZLUMDER
GYK üyeleri ve Adana sivil toplum temsilcileri tanışıp kaynaştılar. 18 Ocak Pazar günü
öğleden önce yapılan Adana şehir gezisi ve ardından düzenlenen yemekli toplantının ardından
MAZLUMDER GYK üyelerinin Adana Şube başkanı Orhan Göktaş’ın şahsında Adana
Şubesine teşekkür edip şehirden ayrılmaları ile MAZLUMDER GYK toplantısı sona erdi.
Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve yönetim kurulundan Hacı Yakışıklı, Adnan Evsen ve

üyelerden Rıza Bozdağ’ın katıldığı Kayseri ekibi kusursuz ev sahipliği ve gösterilen yakın ilgi
için Adana Şube Başkanı Orhan Göktaş ve arkadaşlarına teşekkür ederek Kayseri’ye
döndüler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10948.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

156 bin küpe takıldı
Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa, 2014-2015 yılları istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı,
“2014 yılında 156 bin küpe takma faaliyetimiz olmuştur” dedi.

20 Ocak 2015 Salı 17:12 Bu haber 84 kez okundu. 156 bin küpe takıldı 0 0 0 Düzenlenen
programa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Kayseri İli Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
üyeleri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışanları katıldı. Toplantıda konuşan
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, “Hayvancılığı geliştirmek için
damızlık sığır yetiştiricileriyle birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak tüm
personellerimizi toplayarak bunlarla ilgili sorunları gidermek için bir istişare toplantısı
düzenledik. Burada küpeleme ve aşılamalarla ilgili sorunları konuşup neler yapabileceğimizi
değerlendireceğiz” dedi. Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı
ise, “Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğümüz ile birlikte 2014 yılı küpeleme faaliyetleri, hayvancılık adına faaliyetler ve
2015 yılında hayvancılıkla ilgili yapacağımız çalışmaların bugün değerlendirmesini
yapacağız. Kayseri genelinde 2014 yılında 156 bin küpe takma faaliyetimiz olmuştur. Bu
çalışmalarımız il genelinde devam etmektedir. Kayıt sistemini Kayseri’de en üst seviyeye
çıkarmak için Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü arasında çalışmalar devam etmektedir. Toplantıda 2014 yılındaki eksikliklerin

giderilmesi için 2015 yılında da hayvancılık adına çalışmalar yapmak adına bu toplantıyı
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10949.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kültür-sanatta işbirliği
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurumu Başkanı Vedat Sağlam ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Kadir Karaman ile Selim Tunçbilek, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulunarak, belediyenin eğitim ve öğretim için
yapmış olduğu yatırımları yakından takip ettiklerini söylediler.
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Kültür-sanatta işbirliği 0 0 0 Çocuk Meclisinin eğitim, tiyatro ve sosyal etkinlik çalışmalarına
destek. Melikgazi Belediyesi olarak sanatçıya ve sanata büyük önem verdiklerini yazar, şair,
ressam gibi kültürel ve edebiyata gönül verenleri her zaman yanlarında olduklarını belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ”Melikgazi Belediyesi olarak Anadolu’nun kültür mirasına
sahip çıkıyoruz. Sözlü ve yazılı edebiyatın gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz.
Sanatçının ve sanatın dostu bir belediye olduğumuzu her ortamda tescil ediyoruz. Çocuk
meclisimiz oynamış olduğu tiyatro gösterileri, kültür ve sanat çalışmaları, resim sergileri,
hikaye yarışmaları, kitap toplama kampanyası, kütüphane kurma çalışmaları her zaman
kamuoyunda geniş bir yer bulmuş takdir edilmiştir. Belediyemizin sosyal ve kültür
merkezlerinin tamamında kütüphane mevcuttur ” dedi. Hikaye yazma, kütüphanecilik ve hızla
okuma kursları ile… Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurumu Başkanı
Vedat Sağlam, Melikgazi Belediyesi ile ortak çalışma yaparak, özellikle tiyatro, folklor, ebru
kurslarının okullarda açılmasını, hikaye yazma yarışmaları, hızla okuma yarışmaları, en çok
kitap okuyanı ödüllendirme yarışmaları gibi etkinlikleri ortak çalışmalar yapmak istediklerini
kaydettiler. Önümüzdeki günlerde bir dizi eğitim ve kültür seminerleri… Melikgazi
Belediyesi Çocuk Meclisince yapılan etkinlik ve organizasyonlarda amaçlarının katılımcı bir
kamuoyu oluşturmak olduğunu bu nedeni ile işbirliği ve ortak çalışmalara açık olduklarını
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinin de
katılımları ile önümüzdeki günlerde bir dizi eğitim ve kültür seminerleri düzenleyeceklerini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10950.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası'na Teşekkür Belgesi
Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası'na Teşekkür Belgesi
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na Teşekkür Belgesi 1 0 0 0 Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Başkanı Suat Özsoy’a 2014 yılında gerçekleştirilen Sanayi Sicil Kayıt çalışmalarında
sağladığı katkı ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Kayseri Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy’a gerçekleştirdiği ziyarette konuşan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2.
Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı
kaydedilmesi gerekmektedir. Bizler 2014 yılında gerçekleştirilen Sanayi Sicil Kayıt
çalışmalarında sağladığı katkı ve gayretli çalışmalarından dolayı Sayın Başkanımıza ve onun
şahsında değerli meslek mensuplarına Teşekkür Belgesi takdim etmek istiyoruz” diye
konuştu. Sanayi Sicil Kanunu ve Uygulanması hakkında birlikte seminerler de
gerçekleştirdiklerini bildiren Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsoy, bu eğitimlerle
konunun taraflarına ve mükelleflerini bilgilendirecek olan meslek mensuplarına
bilgilendirmede bulunulduğunu söyledi. Kurumların bu tür konularda birlikte uyum içinde
çalışmasının önemine dikkat çeken Özsoy, nazik ziyaretlerinden dolayı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı ve beraberindeki Kurum temsilcilerine teşekkürlerini
sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10951.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

TYB Kayseri okuryazar okulu açıyor
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi “Okur ve yazar okulu” kursu başlatacak.
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TYB Kayseri okuryazar okulu açıyor 1 0 0 0 Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi “Okur
ve Yazar Okulu” kursu başlatacak. 2015 yılında her ay düzenli etkinlikler yapacak olan
derneğin yoğun ilgi gören Okur Yazar Okulu kursunun 3. Dönem kayıtları başladı.
Kayseri’nin kültür hayatına katkı sağlayacak olan Okur ve Yazar Okulu kursu, okumaya ve
yazmaya ilgi duyan herkese okuma, anlama, anlamlandırma, yazma konularında eğitim
verecek. Kayseri’nin önde gelen yazarlarının katılımıyla verilecek kursa yoğun ilginin olduğu
ifade edilmektedir. Muhsin İlyas Subaşı, Bekir Oğuz Başaran, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Vedat
Sağlam, Hacı Sarı, Halit Erkiletlioğlu gibi yazarların katılımıyla yazın dünyamıza yeni
kalemlerin kazandırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Özellikle genç yazar adaylarının ilgi
gösterdiği Okur ve Yazar Okulu kursunun kayıtları 07.02.2015 tarihine kadar devam edecek.
Kursların ücretsiz olacağı ve düzenli olarak derslerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10952.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Turizmde, Erciyes ve Kapadokya İşbirliği İçin
Çalıştay
Erciyes Dağı ve Kapadokya bölgelerinin, turizm pastasından daha fazla pay almasına yönelik
Nevşehir'de Erciyes- Kapadokya Çalıştayı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK
Partili Mehmet Özhaseki, Erciyes ve Kapadokya'nın birlikte olmasından müthiş bir sinerji
doğacağını söyledi.
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Turizmde, Erciyes ve Kapadokya İşbirliği İçin Çalıştay 1 0 0 Geçen yıl Kasım ayında
Kayseri'de yapılan Erciyes- Kapadokya Çalıştayı bu kez Nevşehir'de gerçekleştirildi.
Çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Tbmm Başkanvekili
Sadık Yakut, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan, Nevşehir
milletvekilleri Ebubekir Gizligider ve Ahmet Erdal Feralan, Nevşehir Belediye Başkanı
Hasan Ünver, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, akademisyenler ve Turizm işletmecileri
katıldı. Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan, toplantıda 'Kapadokya ve Erciyes değerlerini
bütünleştirerek bölgeyi nasıl bir ortak Turizm pazarı haline getirebiliriz' sorusunun cevabının
verileceğini söyledi. Kapadokya, Erciyes ve Kayseri'yi tanıtan kısa filmlerin de gösteriminin
yapıldığı çalıştayda konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Nevşehir ve Kayseri'nin çok
yakın iki bölge olduğunu belirterek, ortak çalışmalarla gelen turistlerin her iki bölgede de
ağırlanabileceğini dile getirdi. 'BİRLİKTEN MÜTHİŞ BİR SİNERJİ DOĞAR' Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise 'Kayseri turizmden nasıl istifade eder'
diye yola çıktıklarında en büyük değerin Erciyes olduğunu gördüklerini ve bu doğrultuda 10
yıldır Erciyes'e emek verdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Erciyes'e şu ana
kadar 150 milyon Euro harcadıklarını ifade eden Özhaseki, "Alt yapı, mekanik tesisler, pistler
ve yolları bitirdik. Bizim yapacaklarımız tamamlandı" dedi. Bu yola çıkarken turizmden
istifade edilmesi noktasında sadece Erciyes'i düşünmediklerini ve destekleyen yan unsurları
da dikkate aldıklarını dile getiren Başkan Özhaseki, Kayseri'deki Turizm değerlerinin yanı
sıra destekleyecek en önemli unsurun Kapadokya olacağını kaydetti. Başkan Özhaseki,
beraber olunduğunda müthiş bir sinerji doğacağını dile getirdi. HIZLI TREN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA Mehmet Özhaseki, Ankara- Kayseri Hızlı Tren Hattı ile ilgili önemli bir
açıklama yaptı. Öncelikle Antalya hattına değinerek, Bakanlıkça açıklanan Antalya'dan
Kayseri'ye uzanacak Hızlı Tren hattının Nevşehir'i de içine alacağı için bu bölgeyi olumlu
etkileyeceğini belirten Başkan Özhaseki, daha sonra Ankara hattı ile ilgili bir gelişmeye
dikkat çekti. Ankara-Kayseri Hızlı Tren hattının Yap-İşlet ile yapılabileceğini ifade eden
Özhaseki, "Yap-İşlet ile ihaleye çıkılacak olursa bunu yapmak isteyen müteşebbisler Nevşehir
üzerinden Kayseri'ye ulaşmak istiyorlar. Bunu yapmak isteyen grup bakanlığa tekliflerini bu
şekilde götürecek" diye konuştu. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de, Kapadokya ve
Erciyes'in her iki ilin ortak değeri olduğunu söyledi. Bu iki değerin iyi kullanılması
gerektiğini ifade eden Ünver, ortak çalışmalarla projeler geliştirilebileceğini kaydetti. Tbmm
Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ise Erciyes ve Kapadokya değerlerinin
birleştirilmesinin hayırlı bir iş olacağını söyledi. Yakut, Hızlı Tren ve diğer projeler
konusunda her türlü desteği vereceklerini belirtti. Nevşehir Milletvekilleri Ebubekir
Gizligider ve Erdal Feralan da Kapadokya ve Erciyes'in birlikte hareket etmesinin bölgeye
çok önemli getirileri olacağını dile getirdiler. Kapadokya-Erciyes Çalıştayı'na katılarak söz
alan ilçe belediye başkanları ve turizmciler de görüşlerini dile getirerek, bölge turizminin
gelişmesine yönelik öneriler sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10953.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kayseri Lisesi Öğrencileri Uygur Türklerini
Unutmadı
Kayseri Lisesi öğrencileri Çin zulmü yüzünden Doğu Türkistan’ı terk etmek zorunda kalan ve
Kayseri’ye yerleştirilen yardıma muhtaç Uygur Türklerini unutmadı.
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Kayseri Lisesi Öğrencileri Uygur Türklerini Unutmadı 1 0 0 Uygur Türkleri için başlatılan
yardım kampanyasından bahseden Kayseri Lisesi Öğrenci Meclis Başkanı Anıl Taylan
Gerçek kampanya hakkında “Kayseri Lisesi öğrenci meclisi olarak Doğu Türkistan’daki
zulüm ve baskıdan kaçıp gelen kardeşlerimize yardım etmek istedik. Bu vesileyle bağış
kampanyası düzenlemeye karar verdik. Bundan yüzyıl önce vatan savunması söz konusuyken
üstüne düşen görevi şehitlik mertebesiyle yerine getiren Kayseri Lisesi öğrencileri bundan
yüzyıl sonrada üzerine düşen yardım etme görevini biriktirdiği harçlıkları vererek yerine
getirmiştir” dedi. Kayseri halkının da bu konuda bilinçli davrandığını ifade eden Anıl Taylan
Gerçek” Yaklaşık 40 kiloya yakın pirinç yardımı yapıldı. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin
özellikle pirince ihtiyacı vardı. Çünkü başka gıdayı pek fazla tüketemiyorlar. Şuan sadece
pirinç yiyebiliyorlar. 7 litreye yakın yağ toplandı. Temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için
temizlik malzemesi toplandı. Kayseri Lisesi öğrencilerinden ayrı olarak Kayseri halkı da bize
yardımda bulundular. Ayrıca Kayserililer bize yardımlarını getirmeye devam edebilirler”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10954.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kayseri'de Nefes Kesen Tatbikat ,
Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda komandoların gerçek mermi kullanarak
yaptıkları tatbikat göz doldurdu.
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Kayseri'de Nefes Kesen Tatbikat 1 0 0 0 Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanı Aydoğan
Aydın, gazetecileri General Vecihi Akın Kışlası’nda ağırlayarak komandoların malzemelerini
tanıttı. İlk olarak kışla içerisinde bulunan Birlik Müzesi’ni gazetecilere gezdiren Aydın,
burada şehit olan askerden kalan kıyafetleri gösterdi. Daha sonra kışlada komandoların
kıyafetlerini ve kullandıkları silahları tanıtan Tuğgeneral Aydın, gazetecilerle yakından
ilgilendi. TATBİKAT GÖZ DOLDURDU Öte yandan, Kayseri 1’inci Komando Tugay
Komutanlığı General Vecihi Akın Kışlası’nda eğitim alan komandoların gerçek mermi
kullanarak sızma parkurundan gerçek mermi ve patlayıcıların kullanılarak yaptıkları tatbikat
göz doldurdu. 5 komandonun kış kıyafeti giydiği ve gerçek mermilerin altından sürünüp
düşman siperlerine geldi. Burada atış pozisyonlarını alan komandolar, temsili olarak
düşmanları püskürttü. Bu arada komandolar, çok namlulu roket atar ve dağ topu da arazide
mevzilendirilip
düşman
hedeflerini
başarılı
bir
şekilde
imha
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10955.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yaradan Kullarını Başıboş Bırakmaz
Merhaba Değerli Okurlarımız, yine farklı bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Bugün
Kayseri İl Müftülüğü’nden Merkez Vaizesi Kevser Serap Eliaçık hocamla güzel bir söyleşiye
hazırsanız başlayalım.
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YARADAN KULLARINI BAŞIBOŞ BIRAKMAZ 3 0 0 0 ** Hocam öncelikle söyleşimize
hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. **Bu gün Kuran-ı Kerim’i okumak, anlamak ve
yaşamanın önemini konuşacağız. İlk olarak hocam Kur’anı Kerimin özelliklerinden
bahsederek başlayalım söyleşimize. Ben sözü size bırakmak istiyorum. Öncelikle bütün
okurlarımıza hayırlı ve güzelliklerle dolu ve Kuran'ın aydınlığında yürüyebilecekleri bir ömür
dileyerek sohbetimize başlayalım. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, yaratmış olduğu bütün
kullarını dünyada başıboş bırakmamıştır. Onlara daima yol göstermiş elçileri ve ilahi
mesajlarıyla onları desteklemiştir. İnsanların mutlu olacağı hükümleri ise ya ilahi bir kitap
yâda sahife aracılığı ile insanlara bildirilmiştir. İlk Peygamber Hz. Âdemle başlayan ve son
gönderilen Peygamber olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ile son
bulan Peygamberlerin her biri, Yüce Allah’tan almış oldukları bu kitap veya sahifelerde
bulunan emir ve yasakları ümmetlerine aktarmışlar ve onların indirilenleri daha iyi anlamaları
için kendileri de ümmetlerine örnek olmuşlardır. YÜCE ALLAH’IN İNSANLARA
İNDİRMİŞ OLDUĞU EN SON İLAHİ KİTAP İSE KURAN-I KERİM’DİR. Yüce Allah’ın
insanlara indirmiş olduğu en son ilahi kitap ise Kuran-ı Kerim’dir. Öncelikle Kur'an
kelimesinin anlamlarına bakalım. Sözlük anlamı ‘’toplamak, okumak, bir araya getirmek’’
anlamına gelir. Terim olarak şöyle tarif edilir: ‘’Hz. Peygamber’e indirilen, Mushaflarda
yazılı, Peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen,
insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı ilahi kelamdır’’. Bu tarifte bazı hususlar

dikkatimizi çekiyor. 1- Peygambere indirilen’’ derken Hz. Muhammed (SAV) kast
edilmektedir.’’ 2- Tevatür yoluyla nakledilmiş olan’’ derken, her devirde yalan üzerine
birleşmelerini aklın imkânsız gördüğü bir topluluk tarafından nakledildiği ve nesilden nesile
böyle geçtiği için onun, Allah’a ait oluşunun kesinliği ifade edilmektedir.’’ 3- Okunmasıyla
ibadet edilen’’ derken de, okumanın ibadet olduğuna, namaz ibadetinde vahyedilen metnin
okuması gerektiğine ve Kur’an tercümelerinin namazda okunmasının caiz ve geçerli
olmadığına işaret edilmektedir. Kuran-ı Kerim kendisine uyulduğu zaman uyanı hidayete
götüren ve kendisinde hiç şüphe bulunmayan ilahi bir kitaptır. Yüce Rabbimiz Bakara
suresinin ilk ayetlerinde bu hususu şöyle ifade etmektedir. ‘’ Elif Lam Mim. Bu, kendisinde
şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.’’ Başka bir
ayette ise Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerimi insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak için
gönderdiğini zikretmektedir. ‘’ o, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu
Muhammed’e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah, size karşı çok esirgeyici, çok
merhametlidir.’’ Sevgili İzleyicilerimize hatırlatmalıyız ki; Ayrıca Kur-an-ı Kerim İslam
Dininin ilk kaynağıdır. Herhangi bir konuda İslam Dini açısından hüküm verilirken ilk
müracaat edilecek kaynak Kur-an’dır. Kur’an-ı Kerimin indirilişi bir rahmet ve şefkat
tecellisidir. Ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz (c.c) şöyle buyurmaktadır. ‘’ Elif. Lam. Ra.
(Bu Kur’an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve)
övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. ‘’ Ey insanlar!
Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet
gelmiştir.’’ ‘’ Biz Kur’an’dan, müminlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Demek ki
Kur'an sadece hatim kitabı değildir, okunacak anlaşılmaya çalışılacak ve özellikle yaşanacak
bir mesajdır. Ama kimlere? Tabi ki gönlünü samimiyetle ona açmaya çalışanlara. **Hocam
Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinde öne çıkan hususlardan da biraz bahsedebilir misiniz? HZ.
MUHAMMED (S.A.V)’İN PEYGAMBER OLDUĞUNUN EN BÜYÜK ALAMETİ VE
O’NUN EN BÜYÜK MUCİZESİDİR. Elbette, Kur’an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiş ve
bu güne kadar herhangi bir tahrifata uğratılmadan gelmiştir. Diğer ilahi kitaplar toptan bir
seferde indirilmişken, Kur’an-ı Kerim zamanın akışına ve olaylara göre indirilmiştir. Hz.
Muhammed (s.a.v)’in peygamber olduğunun en büyük alameti ve O’nun en büyük
mucizesidir. Kur’an-ı Kerim, ezberlenmesi kolay, hem mana hem de söz yönüyle eşsiz bir
kelamdır. Kur’an-ı Kerim kendisinden sonra hiçbir ilahi kitabın gelmeyeceği bir kitaptır.
İndirildiği günden kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ihtiyaçlarına cevap olacak
konuları içeren ilahi bir kitaptır. Bu konuları şöyle zikredebiliriz. İtikad: Başta Allah’a iman
olmak üzere peygamberlere, meleklere, kitaplara, kaza ve kadere, ahrete ait önemli konular ve
inançla ilgili çeşitli meseleler, Kur’an’ın kapsadığı konuların başında gelir. Kur’an-ı Kerim
birçok ayetinde iman konuları anlatılır. Nitekim Yüce Rabbimizin bizlerden istediği ilk şey
imandır. İman ise şirke bulaştırılmadan, tevhid inancı benimsenerek Tek olan Allah’a iman
etmekle başlar. İbadetler: Kur’an’da Müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları namaz,
oruç, hac, zakat vb. ibadetlere dair ayetler vardır. Muamelat: Kur’an bir toplumun devamını
sağlayan ve toplum fertlerinin aralarındaki ilişkileri düzenleyen bir takım hükümleri kapsar.
Ukubat: Toplumun düzenini bozan, insan haklarını ve yasaklarını çiğneyen kimseler cezayı
hak edecekleri için Kur’an bunlarla ilgili hükümleri de kapsamaktadır. Ahlak: Kur’an,
kişilerin dünya ve ahret mutluluğunun sağlamasına yardımcı olmak üzere, ana babaya hürmet,
insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülüklerden sakındırma, adalet, doğruluk, alçak
gönüllülük, merhamet, sevgi gibi ahlaki hükümleri de kapsamına almaktadır. Nasihat ve
Tavsiyeler: İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir
düşmemelerini, dünyayı ahrete tercih etmemelerini, dünyada imtihana çekildiklerini
hatırlatan, çeşitli tehlikelerden koruyan nasihat ve tavsiyeler de Kur’an’ın içerdiği konular
arasındadır. Va’d ve Vaid: Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların
cennetle mükâfatlandırılacaklarına, buyruklarını terk edip yasaklarını çiğneyenlerin

cehennemle cezalandırılacaklarına dair Kur’an’da pek çok ayet bulunmaktadır. İlmi
Gerçekler: Kur'an, insanlığa gerekli olan ilmi gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham
kaynağını teşkil eden ayetleri de kapsamaktadır. Kıssalar: Kur’an-ı Kerim önceki ümmetlerle,
peygamberlerin hayatından da söz eder. Ancak bunları bir tarih kitabı gibi değil, insanların
ibret alacakları bir üslüp ile anlatır. Dualar: İnsan yapacağı işlerde sürekli Allah’ın yardımına
muhtaç olduğu için Kur’an’da çeşitli dualar da yer almıştır. ** Muhteviyatından da biraz
bahsedebilir misiniz hocam? İNSANLARIN ALLAH YANINDA EN DEĞERLİ
OLANLARININ, ALLAH’IN EMİR VE YASAKLARINA EN ÇOK RİAYET EDENLERİN
OLDUĞUNU BELİRTİR. İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim; Hz. Muhammed
(s.a.v)’e her şeyi açıklamak üzere indirilen, en ilkel insandan en yüksek ilim ve fikir adamına,
en fakirinden en zenginine, amirinden memuruna, işçisinden patronuna kadar herkesi
ilgilendiren ilkeleri ve kuralları kapsayan bir kitaptır. Her şeyden önce, Allah’ın varlığını,
birliğini, sıfatlarını, yüceliğini, rahmet ve mağfiretinin genişliğini, yarattıklarına olan
sevgisini; Allah’a ibadet ve kulluğun, güven ve itimadın; Allah’ın nimetlerine karşı şükrün
gerekliliğini bildiren, namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetlerden, din ve dinle ilgili işlerden söz
eden, Allah’a iman ve ibadet ilkelerini belirleyen ve öğreten ilahi bir hidayet kaynağıdır.
MİLLİ ŞAİRİMİZ M.AKİF'İN DE VURGULADIĞI GİBİ… ''YA AÇAR BAKARIZ
NAZM-I CELİLİN YAPRAĞINA, YA ÜFLER GEÇERİZ BİR ÖLÜNÜN TOPRAĞINA,
İNMEMİŞTİR KUR'AN BUNU HAKKI İLE BİLİN, NE MEZARLIKTA OKUNMAK NE
DE FAL BAKMAK İÇİN. Bütün insanlığın, bir erkekle bir kadından yaratılan bir aile
olduğunu, birbirleri ile bilişip tanışmaları için kavim ve kabilelere ayrıldıklarını vurgular.
İnsanların Allah yanında en değerli olanlarının, Allah’ın emir ve yasaklarına en çok riayet
edenlerin olduğunu belirtir. Ruhu kavrayıp anlamaya insan idrakinin yetmeyeceğini, yer, gök
ve ikisi arasında bulunan canlı ve cansız bütün varlıkların Allah’ı tesbih ettiklerini, ancak
insan idrakinin bunu kavrayamayacağını en veciz şekilde beyan eder. Aile hayatından, eşlerin
birbirlerine karşı hak ve görevlerinden milletler arasındaki ilişkilere, selamlaşmaktan, evlere
izin alarak girme adabına varıncaya kadar sosyal ve medeni hayatın her dönemini içine alan
gerçek kuralların bütün ilkelerini gösterir ve en güzel ahlak kurallarını öğretir. O ne fal
bakmak için, ne de sadece ölülere okunup üflemek için gönderildi. O'nun mesajı yaşayanlara
dünya ve ahret güzelliği umanlara yol göstermektir. Milli şairimiz M.Akif'in de vurguladığı
gibi… ''Ya açar bakarız Nazm-ı Celilin yaprağına, Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına,
İnmemiştir Kur'an bunu hakkı ile bilin, Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Ölüler
dini değil, sen de bilirsin ki bu din, Diri doğmuş, duracak dipdiri durdukça zemin.'' Bizler
onun muhatabı olmakla çok şanslıyız ama onun neden gönderildiği olgusunda yanılgılarımız
var. Bu konudaki yanlışlardan bir an önce kurtularak onun değerini anlamaya çalışalım.
**Hocam yine bu gün oldukça güzel ve faydalı bilgiler vererek okuyucularımızı
aydınlattığınız için çok teşekkür ederim, siz son olarak neler söylemek istersiniz. Bende
sizlere teşekkür ediyorum ve Cengiz Numanoğlu’nun kaleme aldığı Kur’an-ı Kerimi en güzel
şekilde anlattığını düşündüğüm şiirden iki dörtlükle sözlerimi noktalamak istiyorum. Daha
Kur’an Ne Desin? Ey insan! Yaşıyorken, hem de Kur’an çağında; Çırpınıp duruyorsun,
cehalet batağında. Kur’an sana gel diyor, bak bendedir adresin, Ey eşref-i mahlûkat! Daha
Kur’an ne desin! Özgürce seçmen için, iki yoldan birini; Apaçık bildiriyor, bütün ayetlerini.
Ya Peygamber, ya şeytan. Seç diyor rehberini; Öyle seç ki; sırattan rüzgâr gibi geçesin, İlle
şeytan diyorsan. Daha Kur’an ne desin! **Evet değerli okurlarımız bugünde yine güzel bir
söyleşi ile sizlerle birlikteydik, yeni bir söyleşide buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10956.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Özgürlük İçin Türkiye’ye Geldiler
Özgürce yaşamak için uzun ve zor bir yolculuk sonrası Kayseri’ye ulaşan Uygur Türkleri
Doğu Türkistan'daki yaşamlarını, Çin zulmünü, Kayseri’ye kadar süren yolculuklarını
gazetemizle paylaştılar. Uygur Türkleri, özgürlük için Türkiye’ye geldiklerini söylediler.
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ÖZGÜRLÜK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİLER 1 0 0 0 Uygur Türkleri, özgürlük için
Türkiye’ye geldiklerini söylediler. Özgürce yaşamak için uzun ve zor bir yolculuk sonrası
Kayseri’ye ulaşan Uygur Türkleri Doğu Türkistan’daki yaşamlarını, Çin zulmünü, Kayseri’ye
kadar süren yolculuklarını gazetemizle paylaştılar. Türkiye’ye hicret edenlerden biri olan A.B
(41) Müslüman Türk oldukları için Çin’in kendilerini düşman ilan ettiğini ve her türlü
zalimliği yaptığını söyledi. 7 çocuk babası A. B sözlerine şöyle devam etti: “ Memleketimizde
dinimizi yaşamak istiyoruz. Fakat Çinliler buna izin vermiyor. Ülkemizde yaklaşık 30
milyona yakın Müslüman Uygur Türkü var. Bu kadar insanın hiç bir hakkı yok. Tüm
haklarımız, özgürlüğümüz Çin tarafından alındı. Çin baskısı her alanda kendini gösteriyor.
Ramazan ayında oruç tutmamız yasaklandı. Özgürce bir yaşam sürmek için Türkiye’ye
geldik. SAKAL BIRAKTIĞI İÇİN 7 YIL HAPİS YEDİ Çinlilerin baskı yoluyla kendilerini
asimile etmek istediğini belirten A.B: “Çinliler bizi dinimizden uzaklaştırmak için her türlü
zorluğu çıkartıyor. Kadınlarımız kapandığı için hapis cezasına çarptırılıyor. Eşim bir
Müslüman olarak başını rahatça örtemiyor. Ben sakal bıraktığım için 7 yıl hapis yattım.
Bizlerin sakal bırakmasını ve kadınlarımızın kapanmasını istemiyorlar. Bunlardan caydırmak
için uzun yıllar hapis cezası veriyorlar. Ülkemizde bayrağımızı dahi asamıyoruz. Bayrak
asanlara ömür boyu hapis cezası veriyorlar. Burada ise bayraklarımızı rahatlıkla asa biliyoruz.
Bizlerin ticaret yapmasına fazla müsaade etmiyorlardı. Biraz para kazansak Çinliler hemen
hesap soruyor. Zengin olmamızı istemiyorlardı ” şeklinde konuştu. Türkiye’de bulunan
dostlarının vasıtasıyla Türkiye’ye gelmeye karar verdiklerini söyleyen A.B Kayseri’ye kadar
olan yolculuklarını da söyle anlattı: “ Türkiye’ye gitmeye karar verdikten sonra toplandık ve
yola çıktı. Bazı yerlerde araçlarla bazı yerlerde ise yürüyerek ilerledik. Yol da bazı
arkadaşlarımız yakalandı ve Çin’e teslim edildi. Bizler ise yaklaşık 8 ay süren bir yolculukla
İstanbul’a gelmeyi başardık. 3 ay İstanbul’da kaldıktan sonra Kayseri’ye geldik ” .
“YÜREĞİM YANIYOR” Özgürlüğe kavuşsalar da içlerinde bir burukluk olduğunu ifade
eden A.B “ Türkiye’ye geldiğimiz için mutluyuz. Ama memleketimden ayrıldığım içinde
yüreğim yanıyor. Ben ailemle geldim ama birçok akrabam Doğu Türkistan’da kaldı, onları
düşündükçe yüreğim yanıyor. Onlarında gelmesini isterim fakat gelmek çok zor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10957.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Diriliş Ertuğrul Ekibi Kayserililerle Buluşuyor
TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ekibi Kayseri halkıyla buluşuyor. Kayseri
Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Tekden Yapım tarafından organize edilecek program bu akşam
(perşembe) saat 18.30'da Fuar Kadir Has Kongre Merkezi yanındaki Büyükşehir Belediyesi
Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL EKİBİ KAYSERİLİLERLE BULUŞUYOR 2 6 0 0 Program hakkında
bilgi veren dizinin proje yapımcısı ve Tekden Film yönetim kurulu başkanı Dr. Kemal
Tekden, dizinin senaristi ve başrol oyuncularının geleceği buluşmaya tüm Kayserilileri
beklediklerini söyledi. Programa dizi ekibinden Ertuğrul Gazi rolündeki Engin Altan
Düzyatan, İbn-ül Arabi rolündeki Osman Soykut, Turgut Alp rolündeki Cengiz Coşkun ve
dizinin senaristi, yapımcısı ve Tekden Film’in ortağı Mehmet Bozdağ katılacak. Dizi,
Avrupa’da birinci oldu Tekden Film’in yapımını gerçekleştirdiği ‘Diriliş’ Ertuğrul dizisinin
beklentilerinin üstünde bir muhabbetle karşılandığını Kaydeden Dr. Kemal Tekden:
“Türkiye’de bu yıl reyting rekorları kıran bir dizi haline geldi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde
yayınlanan bir rapora göre dünyada sosyal medyada konuşulan dizilerin listesini yayınladılar.
İlk 10 sıraya Diriliş Ertuğrul girdi. Bunların 7’si Amerikan Dizisi… Hatta Avrupa’da sosyal
medyada birinci oldu. Bu teveccühten dolayı da tüm milletimize teşekkürlerimi arz ediyorum.
Gerçekten marifet iltifata tabiidir. Biz elimizden geleni en üst seviyede en kaliteli şekilde
gölümüzü vererek, yapmaya çalıştık. Gerçekten çok muhteşem bir eser ortaya çıktı. Bu
bakımdan bütün arkadaşlarımı ve ekibi kutluyorum” dedi. İlk ziyaret Kayseri’ye yapılıyor
Hemen hemen her şehirden davet aldıklarını ama bu konuda önem verdikleri iki hususun
altını çizdiklerini belirten Tekden: “Burada iki şey bizim için önemliydi. Birincisi kucaklayıcı
bir kuruluş olması… Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları da Kayseri’de 75 dernek ve vakfın
temsilcisi konumunda bu bizim için çok önemli… İkincisi de Kayseri çok önemli… Çünkü
bizim Kayseri için bir sözümüz vardı. Diriliş dizisi başlamadan eğer bu iş tutarsa Kayseri’de
bir program yapacağız diye… Bunu yarın Gönüllü Kültür Kuruluşlarının ev sahipliğinde
gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. Tekden, Türkiye’de ilk ziyaretlerini Kayseri’ye
gerçekleştirdiklerini ve belki de bu yıl son ziyaretleri olacağını kaydederek sözlerine şöyle
devam etti: “Çünkü dizi o kadar çok sıkıştı ki… Her hafta adeta bir film seyrediyorsunuz. Bir
de hava şartları çok kötü… İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda kar, yağmur, çamur her şey üst
üste geldi. Bunlar çekimleri oldukça zorlaştırdı. Ama yine de 24 saat çalışıyor
arkadaşlarımız…” “Diziye kayıtsız kalamazdık” Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü
Ahmet Taş ise: “Daha önce Anadolu tarihi ile ilgili birçok film izledik. Bir ara Kuruluş
dizisini izledik. Küçük Ağa dizisini izledik veya buna benzer birçok filmler gösterime girdi.
Bir kısmı TRT’de yayınlandı. Bir kısmı da sinemalarda yayınlandı. Ama bu güne kadar Diriliş
dizisi kadar Anadolu Türk kültürüne, tarihine hizmet etmiş bu ayarda bir güzel film görmedik.
Dizi, müthiş bir izleyici kitlesi ile izleniyor. Filmin gösterildiği Çarşamba günleri insanlar
randevu ve toplantılarını veya Kayseri tabiriyle oturmalarını iptal ediyor. 30 yıldan bu güne
Kayseri toplumuna hizmet eden, Kayseri’de toplumun vicdanı olan toplumun farklı

kesimlerini birbirine barışık yürüten ve bir denge unsuru görevini gören Kayseri Gönüllü
Kültür Teşekkülleri Diriliş Dizisine bihaber kalamazdı. Kalmakta istemedi. İstedik ki Diriliş
dizisinin yapımcılarını ve rol alan oyuncularını Kayseri’ye çağıralım. Onlara birer plaket
verelim. Diriliş dizisinden farklı kareler vererek Kayseri insanının görmesini sağlayalım.
Kayseri insanını bunun için bir araya getirelim. STK, yerel yönetim, medya ve bürokrasisiyle
bir araya getirelim diye düşündük. Bu akşam 18:30’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde Diriliş
Ertuğrul dizisinin Kayseri buluşmasını yapacağız. Sivil toplumun gündeminde bu olay var.
Tüm Kayseri halkını davet ettik” ifadelerini kullandı. Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10958.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Sahabiye Medresesi Taç Kapı Yenileniyor
17 Aralık 2014’te yayınladığımız ‘Sahabiye Medresesi’nin tarihi dokusu bozuluyor mu?’
başlıklı haberimiz ses getirdi ve yanlıştan dönüldü. Yetkililer harekete geçerek medresenin
görkemli taç kapısı ve duvarlarında uygulanan beyaz derz bantlar sökülerek aslına uygun bir
şekilde derz çekilmeye başlandı.
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SAHABİYE MEDRESESİ TAÇ KAPI YENİLENİYOR 1 0 0 0 Sahabiye Medresesi’nin taç
kapısındaki kitabe ve ihtişamlı bütünlüğü, siyah veya koyu gri taşların arasına dolgu
malzemesi yapılan beyaz renkli derz ile adeta dantelle bezenmiş, garip bir görüntü
oluşturmaktaydı. Özellikle Selçuklu eserlerinde kullanılan kesme/yonu taşların birbirine
kaynaştırılmış ve fark edilemeyecek kadar sıfır derz veya gizli derz uygulaması orijinalliğinin,
restorasyon adı altında görmemezlikten gelinip, her boşluğun beyaz derz macunla
doldurulması, görsel estetik açısında oldukça dikkat çekiyordu. Bu yanlış restorasyon
çalışmasını gündeme getirdikten sonra yetkililer harekete geçerek, medresenin aslına uygun
şekilde yapılan derzle restorasyon çalışmalarını yeniliyor. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10959.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kayseri Şeker 2.koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Kayseri Şeker Fabrikasında 2014 yılı faaliyetlerinin değerlendirilip, 2015 yılı hedeflerinin
masaya yatırıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.
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Kayseri Şeker 2.koordinasyon Toplantısı Yapıldı 1 0 0 0 Düzenlenen koordinasyon
toplantısına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri
Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Kayseri Pancar Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan
Argun, Harun Halıcı Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes
Baran, Prof.Dr. Mahmut Özdevecioğlu, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla
Yalçın, Yönetim kurulu Üyeleri Hurşit Dede, Halis Lektemur, Niğmetullah Sevim, Kayseri
Şeker Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Pancar ekicileri
Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy , Genel Müdür yardımcıları, Kayseri Şeker’e bağlı
iştiraklerin Müdürleri, Ziraat teşkilatı ile Bölge ve Birim Müdürleri, Şeker-İş Sendikası
Başkanı İsmail Yücer, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları ile Pancar ekicileri
Kooperatifinin diğer yetkilileri katıldı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmasında, son dört yılda Kayseri
Şeker’in batmaktan kurtulup örnek ve güçlü kuruluş haline gelmesinde yönetim ve denetim
Kurulu üyeleri, bağlı şirketlerin yöneticileri, pancar çiftçileri, idareciler ile çalışanların
herkesin kendi çapında bir katkısı olduğunu belirterek, teşekkür etti. Başkan Akay, “Kayseri
Şeker camiasını yöneten ekibin hepsi resmin bir parçasıdır. Herkes kendi kısmını görüyor,
değerlendiriyor ama resmin tamamını görmeden doğru değerlendirme yapılamaz, motivasyon
sağlanamaz. Onun için ikinci senedir yapılan bu toplantıları bütün bu camiayı yöneten sizlere
resmin tamamını göstermeye yarayan toplantılar olarak görmekteyiz. Bu toplantılar sayesinde
bizim motivasyonumuz daha fazla artarak birbirimize daha fazla destek vereceğimize
inanıyorum. Bir ekip ruhu oluşturmak ekip çalışması yapabilmek için buna ihtiyaç var. Yoksa
herkes ’ben birimimden sorumluyum’ deyip işin içerisinden çıkabilir. Bu şekilde olduğu
taktirde yeterli fayda sağlanamaz, yeterli başarı kazanılamaz. Yani herkes birbirine nerede
omuz vereceğini, nerede destek vereceğini hissetmesi bilmesi lazım. Birimlerimizden
herhangi birinin bir tarafında bir eksikliği olduğu zaman bu bütün işimizi etkiler onun için
bütün problemleri hep birlikte giderebilmeliyiz. Elbette herkes kendi asli işiyle ilgili çözümler
üretmeye çalışır ama ola ki bir problem varsa buna herkesin katkı sağlaması lazım, destek
vermesi lazım bu koordinasyon toplantısı buna eğer katkı sağlaya bildiyse, bu konuda resmin
tamamına olmasa bile büyük ekseriyetini görmemize katkı sağlaya bildiyse amacına büyük
ölçüde ulaşmış demektir. Bunun faydalarını önümüzdeki faaliyet döneminde ve sonrasında
göreceğiz. Başarımız her geçen gün yükselerek gidiyor. Kayseri Şeker Fabrikası da
yükseldikçe zorlanıyor. Bu zorluğa katlanacak enerjiyi bulmamız lazım” diye konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de yaptığı konuşmada,
Kayseri Şeker’in 4 yılda nereden nereye geldiğini belirterek, "Bu başarıda başkanımız
Hüseyin Akay’ın büyük katkısı olmuştur. Bu fabrika daha nice yıllar kimlere ekmek kapısı

olacaktır. İnşallah hayırlı hizmetler artarak devam eder" dedi. Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Benli de yapmış olduğu konuşmada, Kayseri
Şeker Fabrikasının önemine dikkat çekerek, "Bizler her zaman şeker ailesinden bahsediyoruz.
Bu şeker ailesindeki paydaşlarımız şeker pancarı üreticilerinden şeker üretimi pazarlamasına
kadar bundan menfaatlenen katkısı olan herkes bu ailenin içinde olarak kabul ediyoruz. Bu
ailenin amacına ulaşabilmesi aile olabilmesi için herkesin paylaşımından menfaatlenmesi
gerekiyor. Biz de buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz çünkü sektörümüz çok yanlı
bir sektör biz aile olarak bir kamuoyu oluşturacağız bu ailede bizim iki bine aşkın çalışanımız
, on bine aşkın çiftçimiz ve seksen bin üyemiz var bunların aileleri, nakliyeciler, şeker
tüccarları da işine kattığınız zaman büyük bir kamuoyu oluşturuyor. Biz bu kamuoyunu aynı
havuzun içinde hareket ettirmeyi sağlama gayreti içerisindeyiz. Dört yıl içerisinde ayağımızı
yorganımıza göre uzatarak bu günlere geldik. Şimdi artık şirketimiz yorganını büyüterek yeni
atılımlar yapmak zorundayız. Bundan sonra yatırım yapma zamanıdır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10960.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Başarılı Öğrencilere, Erciyes'te Bedava Kayak
Melikgazi İlçe Kaymakamlığı, ilçedeki liselerin 11 ve 12'nci sınıflarında okuyan, dar gelirli
ve başarılı öğrencilere, yarı yıl tatili boyunca Erciyes'teki tesislerden ücretsiz yararlanma
olanağı sağladı.
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Başarılı Öğrencilere, Erciyes'te Bedava Kayak 1 0 0 Kaymakam Erkaya Yırık, ilçedeki
liselerin 11 ve 12'nci sınıflarında eğitim gören ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Ve
Dayanışma Vakfı'na kaydı bulunan başarılı 40 öğrencinin, Kaymakamlık tarafından Erciyes'te
kayak yapabileceklerini söyledi. Kaymakam Yırık, şöyle dedi: "Kaymakamlık olarak, 'Karne
hediyeleriniz Erciyes'te veriliyor projesini' gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında okullarında
11 ve 12'nci sınıflardaki başarılı öğrencilerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfımızda kaydı bulunan ailelere ait gençlerimizin başarılarını ödüllendirdik. Karnelerini
Erciyes'te vermek sureti ile burada bir program yapmak istedik. Burada gençlerimizin
başarılarına ortak olmak, onları ödüllendirmek, bir ölçüde stresten uzaklaştırmak ve
başarılarını taçlandırmak istedik."

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10961.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yahyalılı Minikler Eğlenerek Öğrendi
Yahyalı Belediyesi’nin Kültür Etkinlikleri kapsamında organize ettiği “ İbiş’in Maceraları”
adlı çocuk oyunu dün Yahyalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde ilkokul öğrencileriyle buluştu.
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YAHYALILI MİNİKLER EĞLENEREK ÖĞRENDİ 1 0 0 "Çocuklar Duymasın" dizisindeki
Çaycı Hüseyin karakteriyle tanıdığımız Alparslan Özmol'un da yer aldığı oyun, İbiş ve
Memiş'in yaptığı türlü haylazlıkların görgü kurallarına uymadığını anlatarak, okula
gitmemenin kitap okumamanın cehalete neden olduğunu göstererek, çocuklarla birlikte
doğruyu bulmayı ve öğretmeyi amaçlayan oyun öğrencilere neşeli anlar yaşattı. Oyunun ilk
senasına katılan Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve
Yahyalı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı öğrencilerle birlikte oyunu izlediler. Oyundan
önce salonu dolduran öğretmen ve öğrencilere selamlama konuşması yapan Başkan Esat
Öztürk şunları söyledi. “Sosyal belediye anlayışımızın gereği bugün burada tatil hediyesi
olarak sanatçılarımızı, siz sevgili öğrencilerimizle buluşturduk. Adabı muaşeret, görgü
kuralları ve çevre bilincini işleyecek olan tiyatro sanatçılarımız, aynı zamanda sanatlarını icra
edecekler. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyor ve hem de hoş geldiniz diyorum.
Sanatçılarımızdan alacağımız güzel şeyler var ama bir ağabeyiniz ve belediye başkanınız
olarak siz sevgili öğrencilerimize vereceğim bir kaç mesajım olacak. Öncelikle derslerinize
çok iyi çalışmalısınız. Anne, babanızı ve öğretmenlerinizi iyi dinlemeli, vatanınızı
sevmelisiniz. Tutumlu olmalı asla israf etmemelisiniz. Hiçbir zaman hayallerinizden
vazgeçmemelisiniz. Büyük hayaller, büyük hedefler en çok çocuk yaşta kurulur, bunu asla
unutmayın. Bir çocuğun hayal dünyası ne kadar zengin ve geniş olursa, istikbali, ufku da o
kadar zengin ve geniş olur.” diye konuştu. Yahyalı İlçe Kaymakamı Metin Esen ise
konuşmasında bir dönem boyunca derslerine çalışmış, tatili hak etmiş olan sevgili
öğrencilerimiz için, belediyemiz tarafından düşünülmüş bu etkinliğin kendisini çok memnun
ettiğini, ilçedeki tüm öğrenciler ve veliler adına Başkan Esat Öztürk’e şükranlarını sunduğunu
söyledi. Geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerinden derleme olan çocuk oyunu, gün içerisinde
dört seans ’ta 1200’den fazla öğrenci tarafından izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10962.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Derslere Ara, Eğlence Kayseri Park’ta
Kayseri Park AVM yarıyıl tatili boyunca, Doğa Koleji ana sponsorluğunda düzenlemiş
olduğu etkinliklerle çocukları ağırlamaya devam ediyor. Etkinlikler arasında eğlenceli
şovlardan eğitici atölyelere çok sayıda seçenek yer alıyor.
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DERSLERE ARA, EĞLENCE KAYSERİ PARK'TA 0 0 0 Yarıyıl tatilinde çocuklar için
birbirinden keyifli etkinlikler düzenleyen Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi; minik
Kızılderililere, denizcilere, korsanlara ve doktorlara ev sahipliği yapacak. Çocuklar kılıktan
kılığa girerken aileler alışverişin keyfini çıkartacak… Doğa Koleji ana sponsorluğunda, AVM
içerisinde düzenlenecek etkinliklerde; geniş bir hayal dünyasına sahip olan çocuklar hayal
kahramanlarının kılığına girerken bir yandan da farklı konularla ilgili bilinçlendirilecek.
Kızılderili çadırında okçuluk eğitimi alacak olan çocuklar, korsan atölyesinde origami ile
tanışacak, denizcilik atölyesinde pusula, can yeleği, dürbün kullanmayı; doktor muayene
istasyonunda ise boy/kilo/ateş ölçümü yaptırıp ilk yardım tekniklerini öğrenecekler. Bubble
Show Kayseri Park'a geliyor Dünyaca ünlü gösteri grubu Crazy Bubble Show, heyecan dolu
şovlarını güler yüzleri ve enerjik performanslarıyla 31 Ocak ve1 Şubat tarihlerinde büyülü bir
köpük gösterisi ile Kayseri Park ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Birbirinden farklı
şekillerdeki dev sabun köpükleri ile gittiği her ülkede kapalı gişe gösteri yapan grup, Kayseri
Park AVM’de her biri 30 dakika olan 3 gösteri yapacak. Bu sihirli gösteri, 31 Ocak-1 Şubat
tarihlerinde, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatleri arasında Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi
ziyaretçileri için sergilenecek. Kayseri Park AVM sömestre tatilinde çocukları tiyatro ve
yaratıcı atölyelerle buluşturuyor… Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sömestre
tatili tam anlamıyla karnaval havasında geçecek. Kayseri Park AVM’de gerçekleşecek
etkinlikler arasında hem eğitici hem eğlenceli atölyeler, neşeli tiyatro oyunları, keyifli oyunlar
yer alıyor. 24 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında 13:00-18:00 saatleri arasında sahnelenecek olan
tiyatro oyunları çocuklara masal dünyasının kapılarını açacak. Ayrıca 24-25 Ocak tarihlerinde
Kayserigaz Dolgi çocuk tiyatrosu ile cocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek. Özel
eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek olan atölyelerde ise çocuklar el becerilerini geliştirecek.
Ebru, resim yarışması, boyama ve maske yapım atölyeleri, çocuklara hem el becerilerini
geliştirme hem de üreticiliklerini sergileme imkânı sunacak. Sömestre boyunca sürecek tüm
etkinliklere katılım ücretsiz olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10963.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Başkan Cabbar Ceza Evi Ziyaretinde
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah İrk ile
birlikte ceza evini ziyaret etti.
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BAŞKAN CABBAR CEZA EVİ ZİYARETİNDE 1 0 0 Mahkumlara yönelik Develi
Belediyesi ve Mesleki Eğitim Merkezinin beraberce yürüttüğü “Girişimcilik Kursunun”
sertifika törenine katılan Başkan Cabbar, “Allah’tan sizlere ve ailelerinize sabırlar vermesini;
ayrıca katıldığınız kursun da sosyal hayatta size başarılar getirmesini diliyorum” dedi.
Mahkumların istek ve sıkıntılarını dinleyip tek tek not ettiren Başkan Cabbar daha sonra ceza
evinde yapılmış çalışmaları yerinde görüp, kurumun iyileştirme çalışmaları için hizmetlerin
devam edeceği müjdesini verdi. Programın sonunda Başkan Cabbar mahkumlara
sertifikalarıyla birlikte hediyeler verdi. Sağlık sektörü hem fedakârlık gerektirir hem de çok
zor çalışma şartlarında yürütülen işlerdendir. İnsanlara ve can taşıyan tüm varlıklara hizmet
eden en önemli sektörlerden birisi olan sağlık sektörü son yıllarda Kayseri’mizde özel
hastaneler, kamuya ait hastaneler, üniversite hastaneleri sayesinde bölgesinde adeta hastaneler
Şehri konumuna gelmiştir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10964.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Palancıoğlu’ndan Kadınlara Ve Çocuklara
Müjde
Talas Belediyesi tarafından Talaslı kadınlara kazandırılan Fatma Bacı ve Baciyan-i Rum
Kadın Kültür Merkezi’ndeki kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı.
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Bu haber 251 kez okundu. PALANCIOĞLU'NDAN KADINLARA VE ÇOCUKLARA
MÜJDE 2 0 0 Kurslarını başarıyla tamamlayan aşçılık, okuma-yazma ve İngilizce bölümü
kursiyerlerine sertifikalarını veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Nisan
ayında temelini atacağımız kapalı çocuk oyun parkı ve kadın kültür merkezi projemiz
Türkiye’nin nadir örneklerinden bir tanesi olacak.” dedi. Nisan ayında kapalı çocuk oyun
parkı ve kadın kültür merkezinin temelinin atılacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Atatürk
Bulvarı’nda uygulayacağımız projemizin alt katı kadınlara ayrılan bir alan olacak. Üst katıda
çocuk oyun alanı olacak. Hem jimnastik yapılacak hem de toplantı, kına geceleri ve
organizasyonlar yapılacak. Merkezimizde bir de mutfak olacak ve yemek gibi
organizasyonları yapabileceksiniz. 250 metrekare bir alanın üs katı kapalı çocuk oyun
merkezi olacak. Kadınlar kursta eğitim alırken çocukları da profesyonel bakıcılar eşliğinde
eğlenerek oynayacaklar. Burası kreş gibi bir yer olacak. İnşallah nisan ayında temelini atıp
yaza açılışını yapacağız. Beğeni üzerine eksiklerimizi telafi ederek tüm Talas’ta kadınlar ve
çocuklar için bu imkanı sağlayacağız. Bu proje Türkiye’de nadir örneklerden bir tanesi
olacak.” şeklinde ifade etti. Fatma Bacı ve Baciyan-i Rum Kadın Kültür Merkezi’nde
kadınların birlik ve beraberlik içerisinde eğitim aldığını söyleyen Başkan Palancıoğlu,
“Kadınlar burada bir çok sorununu çözmüş ve eğitimlerini tamamlamış. Bizim temel
prensibimiz zaten okumak, öğrenmek kendini geliştirmek ve bu sayede aileye çok önemli
katkılar sağlamak. Ülkenin kalkınıp gelişmesi için bireysel kalkınma çok önemli. İnşallah
yakın zamanda KAYMEK’i de Talas’ta açacağız. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile
kadınlara yönelik çalışmalarımız artacak.” dedi. Kadın kültür merkezlerin kapsamında açılan
25 ayrı kursta ve 11 branşta eğitim alan kadın kursiyerler düşüncelerini şöyle ifade etti:
“Kursumuzda çok güzel şeyler öğreniyoruz. Bilmediğimiz her konuyu birbirimiz ile
paylaşıyoruz. Burada arkadaş çevremizde genişliyor. Sosyal, bireysel olarak paylaşımlarımız
çok güzel. Örgü kursumuzda klasik örgü tekniklerinden başlıyor, fantezi örgüden kendi
bedenimize göre örgü yapabilme yeteneği ev aksesuarı, halı, yatak örtüsü, çocuk kıyafetleri
gibi her şeyi yapıyoruz. Kursumuzda tasarımlarımızı canlandırıyoruz. Buradan
öğrendiklerimizle dışarıda iş yaparak evimize ekonomik kazanç sağlamaya başladık.
Başkanımızdan Allah razı olsun bize böyle bir olanak sağladı. Psikolojimizi düzeltmek ve
güzel dostluklar kurma adına kültür merkezinde çok yararlı kurslar var.” Yapılan
konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu, aşçılık, okuma-yazma ve İngilizce bölümü
kursiyerlerine sertifikalarını takdim etti
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10965.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Büyükşehir'e Bir Ödül Daha
Uluslararası alanda faaliyet gösteren Plant Dergisi, süs bitkisi üretimi ve peyzaj mimarlığı
alanında "yılın en iyilerini" seçerek ödüllendirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Kamusal
Uygulamalar" alanında Kayseri Kent Ormanı ve Anadolu Harikalar Diyarı projeleri ile ödüle
layık görüldü. Büyükşehir’in ödülünü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcüman aldı.
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Büyükşehir'e Bir Ödül Daha 2 0 0 Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi’nin organize ettiği
ve sektörün "Oskarlarının" dağıtıldığı Plant Ödülleri Gecesi, Ankara JW Marriot Hotel’de
düzenlenen törenle gerçekleşti. Üniversitelerden bilim adamlarının yanı sıra aynı zamanda
Uzman Ekolog olan Ünlü Sanatçı Ediz Hun ve Zara’nın da yer aldığı seçici kurul süs bitkisi
üretimi ve peyzaj mimarlığı alanında en iyileri seçti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iki
uygulaması ödüle layık görüldü. Kamusal Uygulamalar alanında Kayseri Kent Ormanı ve
Anadolu Harikalar Diyarı projeleri Türkiye’nin en iyileri olarak değerlendirildi. Ödül törenine
Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcüman katıldı. Hamdi
Elcüman’a ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10966.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Hunat Çarşı Yönetim Kurulu'nden Melikgazi
Belediyesi'ne Ziyaret
Hunat Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gümüşgöz, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim
Fakıoğlu, Mustafa Özevci ile Yavuz Ayçı, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek Hunat Çarşısı çevre düzenleme ve tarihi mekanların
korunması yatırımları hakkında bilgi aldı.
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Bu haber 248 kez okundu. Hunat Çarşı Yönetim Kurulu'nden Melikgazi Belediyesi'ne Ziyaret
2 0 0 Hunat Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gümüşgöz “Hunat Çarşısı adına almış
olduğunu Hunat Cami, medrese ve Hamamı ile tam bir tarihi mekânın merkezidir. Ayrıca
Suya Kanmış Hatun Türbesi, Yanıkoğlu Türbesi, Babür Mescidi ile tarihi mekânlara komşu
bir çarşıdır. Çarşımızın çevre düzenlemesi ve bu tarihi mekânlar ile bütünleşen bölge
planlaması ile ilgili Melikgazi belediyemizin bir projesi bulunmaktadır. Zaten Balıkçılar
Sokağı ile Hunat Mahallesine yeni bir misyon kazandırılmıştır. Tüm bu çalışmalardan dolayı
teşekkür ediyoruz. 262 esnafı barından Hunat çarşısı yapılan genel kurul da yeni yönetim
oluşturuldu. Bu ziyarette hem kendimizi tanıttık hem de projelerimizi paylaştık” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’da ise yaptığı açıklamada, “Hunat Çarşısı
Yeni oluşturulan Yönetim kurulu Üyelerini kutluyorum. Belediye olarak sivil topluk
Kuruluşları, mesleki oda ve dernekler ile esnaf birlik ve vakıflar ile birlik ve dayanışma
içerisinde çalışıyoruz. Bu dayanışma ve birliktelik şehrimize yatırım ve hizmet olarak
yansımaktadır. Hunat Çarşısı şehrin merkezinde yer alan ve büyük bir esnafın iş yaptığı
yerdir. Bu çarşının adına yakışır ve çevresi ile uyumlu projemiz vardır. Bu projenin
uygulanması ile Hunat çarşısı çehresi değişecek ve tarihi mekânların arasında otoparkları ve
parklarla çevreli bir çarşı merkezi olacaktır“dedi. Hunat Çarşı Yönetim ile her zaman diyalog
ve dayanışmasında içerisinde çalıştıklarını bu ziyaret vesilesi ile Dernek Üyelerine ve
yönetimine teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısını kültür
ve sanatın merkezi olması için çeşitli ortak etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10967.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

ERÜ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Öğretim Elemanı Ve Öğrencilerinden Okul
Ziyareti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanı ve
Öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir ekip Kayseri Bünyan ilçesinde Pir Ahmet ve
Koyunabdal kasabalarında yer alan 2 adet okulu ziyaret ederek öğrencilerle beraber çeşitli
etkinlikler düzenledi.
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ERÜ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanı Ve Öğrencilerinden Okul
Ziyareti 1 0 0 Konu hakkında bir değerlendirme yapan Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Okulumuzda yürütmüş olduğumuz
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kayseri ve yakın çevrede yer alan birçok
okulumuzda öğrencilerimizle beraber giderek hem oradaki öğrencilerle birlikte çeşitli
aktiviteler düzenlemekteyiz hemde oradaki dünyalar tatlısı öğrencilerimize çeşitli hediyeler
teslim etmekteyiz. Bu faaliyetlerin bir yenisi olarak 20 Ocak 2015 Salı günü Bünyan’da yer
alan 2 adet okulumuz ziyaret ettik. Bu ziyaretler sırasında öğrencilerle beraber gerçekten çok
eğlenceli ve güzel dakikalar geçirdik. Birçok branşta müsabakalar ve oyunlar düzenleyerek bu
etkinliklere katılan çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdik. Ayrıca sınıfları tek tek gezerek
öğrencilerle sohbet etme ve kısacıkta olsa Üniversite ve ilerideki meslek hayatlarıyla ilgili

bilgi verme şansı yakaladık. Daha önceki ziyaretlerimizde öğrencilerimize verdiğimiz sözü
yerine getirerek onlara karne hediyelerini teslim ettik. Öğrencilerle beraber okul bahçesinde
kartopu oynadık. Bizim içinde onlar içinde unutulmaz mükemmel bir gün oldu" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10968.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Çelik: “Orta Yol 3'üncü Çevre Yol Olacak“
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eski ve yeni Çevreyolu arasına yapacakları Orta
Yol Projesi’nin Kayseri’nin 3’üncü çevreyolu olacağını söyledi.
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Çelik: 'Orta Yol 3'üncü Çevre Yol Olacak' 2 0 0 Kayseri’nin 3. Çevreyolu olacak Orta Yol
Projesi’nin birinci etabının 25 Ocak 2015 Pazar günü saat 14’te tanıtımını yapacaklarını
belirten Başkan Mustafa Çelik, Tuna Caddesi’yle Oymaağaç Mevki arasında uzanacak 17
km’lik Orta Yol Projesi için başladıkları çalışmalarda çok önemli mesafe kat ettiklerini
vurguladı. Başkan Mustafa Çelik, ilk adımda Orta Yol’un takip ettiği Sarımsaklı Kanalı’nın,
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’yla Bağdat Caddesi arasındaki 4 kilometrelik bölümünü beton
perdeyle koruma altına alma çalışmalarının başladığını hatırlatarak, ”Sarımsaklı Kanalı’nın bu
bölümünü 2015 yılının ortalarına kadar tamamlayacağız. Sarımsaklı Kanalı’nın Havaalanı
Yolu ile Bağdat Caddesi arasındaki bölümünün yan beton perdeleri daha önce yapılmıştı. Biz
bu bölümün toprak olan zeminini de beton kaplamaya başladık” dedi. Orta Yol’un 17 km
uzunluğunda, ortasındaki kanalla birlikte 40 metre genişliğinde olacağının altını çizen Başkan
Çelik, "Kayseri’nin 3. Çevreyolu olacak bu yeni alternatif güzergahla Organize Sanayi
Bölgesi ve Serbest Bölge’ye doğrudan ulaşabilecek. Orta Yol’la kavşakları az, daha akıcı
seyir imkanıyla Kayseri trafiğini rahatlatarak, sakin bir trafik akışı sağlayacağız. Ambar’dan
şehir merkezine ulaşmak sadece 15 dakika sürecek. Burada imar hareketliliği de oluşturacak
olan Orta Yol, gelecek nesillere ileteceğimiz ‘iz bırakan bir eser’ olacak. 25 Ocak 2015 Pazar
günü saat 14’te Bağdat Caddesi sonunda otobüslerin gaz dolum istasyonu yanında
Kayseri’nin 3. Çevreyolu olacak Orta Yol’un birinci etabının tanıtımını yapacağız. Bütün
vatandaşlarımızı tanıtım törenine davet ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”
temennisiyle sözlerini bitirdi. Kocasinan Belediyesi’nce yapılan Orta Yol, Tuna Caddesi
girişinden başlayıp Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na kadar açılan Ihlamur Caddesi’yle devam
edip Sarımsaklı Kanalı’nın 2 yanından uzanarak Oymaağaç Mevkii’ne ulaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10969.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

ERÜ Edebiyat Fakültesinden Cevizcan
Üniversitesi'ne Kitap Yardımı
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Afganistan
Cevizcan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kardeş bölüm ilan edildi.
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ERÜ Edebiyat Fakültesinden Cevizcan Üniversitesi'ne Kitap Yardımı 2 0 0 Afganistan
Cevizcan Üniversitesi’nde Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından inşa edilen
kütüphaneye Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kitap göndererek destek
verdi. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Atabey Kılıç önderliğinde gerçekleştirilen organizasyon ile bin 200 kitap toplanarak
Afganistan Cevizcan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne gönderildi. Kitap
yardımı sonrasında iki üniversite arasındaki ilişkiler neticesinde Erciyes Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Afganistan Cevizcan Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü kardeş bölüm ilan edildi. Kardeş bölüme kitap yardımı kampanyası
hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Atabey Kılıç, “Bir arkadaşımızın aracılığıyla orada ihtiyacı olan Türk
kökenli Müslüman kardeşlerimizin olduğunu duyduk. Kardeşlerimize yardım etmemiz
gerektiğini düşündük ve bu projeyi bölümümüzün öğretim üyeleri ve öğrencilerimizle birlikte
gerçekleştirdik. Biz bu kütüphaneyi kitaplarla doldurmayı başardık. Göndereceğimiz kitap
sayısının bin ikiyüz olduğunu duyunca yetkililer şaşırdıklarını ifade ettiler. Yetkililerin bu
kadar kitabı beklemediklerini, bunun çok büyük bir hizmet olacağını söylediler. Bunun
yanında ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı yaptık. Türkiye’den Erciyes Üniversitesi’nin
böylesi bir yardım kampanyası aracılığıyla, kardeşlerimizle alakamızın olması son derece
gurur vericidir” dedi. Afganistan Cevizcan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün
kuruluşu aşamasında Erciyes Üniversitesi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün manevi
desteği ve yapılan kitap yardımından dolayı Afganistan Türk Konsolosluğu Prof. Dr. Atabey
Kılıç’a teşekkür belgesi gönderdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10970.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Talas Belediyesi’nden Eğitime Destek
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas’ta bulunan 20 okulun müdürleri ve Talas
İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bir araya gelerek okulların sıkıntılarını dinledi ve aciliyeti olan
okulları tespit etti.
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TALAS BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME DESTEK 1 0 0 Aciliyeti olan okullarının
sorunlarını çözmek için belediye adına her türlü desteği vereceklerini ifade eden Başkan
Palancıoğlu, “Talas Belediyesi olarak okullarımıza ve okul müdürlerimize elimizden geldiği
kadar destek vereceğiz. Geçtiğimiz sene seçimlerden hemen sonra ilçe müdürümüz atanınca
yaptığımız ilk çalışma okulların ihtiyaç listesini gösteren bir kitapçıktı. Bu kitapçık da
Kayseri’de ilk defa yapılan bir çalışma oldu. Okulların tüm analizleri fotoğraf ve
önceliklendirilmesi yapıldı. Bunlar aslında Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışma alanı ama biz
belediye olarak elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu sene işlerimiz daha planlı olsun diye
bu toplantıda bir araya geldik. Burada hem eğitim kalitesini nasıl yükselteceğiz bunu
tartışalım ve okullarımıza planlı bir hizmet gerçekleştirmek istiyoruz. Her okulun acil
ihtiyaçları neyse çözüme yönelik çalışacağız. Okullara destek vermeye devam edeceğiz. Bu
tür toplantılarla zaman zaman bir araya çok faydalı oluyor. Okullar kapanır kapanmaz; yeni
eğitim dönemine kadar yetiştirmek üzere ihaleleri sonuçlandırıp çalışmalarımıza başlayalım
istiyoruz. Okulların çevre düzenlemesinden, öğretmen odasına kadar birçok istekleri oldu,
bunları da şimdiden planlarsak ne yapacağımızı biliriz. Acil olarak yapabileceğimiz eksikleri
hemen yapalım yoksa hayırseverlerimizden destek arayışına gireriz.” dedi. Talas İlçe Milli
Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan ise, “Başkanımız seçildiği günden bu yana her zaman
eğitimin ve okullarımızın yanında yer aldı. 2014 belediye bütçesinden okullarımıza 500 bin
liraya yakın harcama yapıldı. Kendilerine eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” diye
ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10971.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Sevgi'nin Yolu Erciyes'ten Geçti
Kayseri’deki Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından
Erciyes’e çıkarıldı. Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki ve Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya
Erciyes’in keyfini çıkaran çocuklarla yakından ilgilendiler.
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Sevgi'nin Yolu Erciyes'ten Geçti 4 0 0 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki
Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Erciyes’te farklı bir gün yaşadılar. Valilik ve Büyükşehir
Belediyesi’nin organizasyonuyla yapılan etkinliğe Sevgi Evleri’ndeki 80 çocuk katıldı.
Etkinliğe iştirak eden Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Vali Orhan Düzgün’ün eşi
Gül Düzgün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki
çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün
Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki hastaları ayrı gruplar
halinde Erciyes’e getirdiklerini söyledi. Çocukların Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes’te
yapmış olduğu güzel tesislerden yararlanma fırsatı bulduklarını dile getiren Düzgün, "İnşallah
böyle organizasyonlarda tekrar bir arada oluruz. Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz"
dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki ise, Sevgi
Evleri’nde kalan 80 çocuğu Erciyes’te ağırladıklarını belirterek, "Onlarla birebir ilgilenme
fırsatı bulduk. Çocuklarımızı dönem dönem buraya getiriyoruz. Kayak yapma zevkini
yaşıyorlar ve mutlu oluyorlar. Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10972.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

“Öğrencinin Karnesi, Hepimizin Karnesidir”
Yarın ki karneler günü öncesi öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişleri sürüyor. Kayseri
Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik öğretmeni Ergül Sırkıntı, gazetemize verdiği
demeçte öğrencilerin ve velilerin karneler gününde karşılaşacağı olumsuz tablolar karşısında
nasıl davranması gerektiği konusunda bilinçli olmadığını belirterek, karnelerde ki zayıf
notlardan dolayı birçok ailenin sadece çocuklarını suçladığını söyledi.
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'ÖĞRENCİNİN KARNESİ, HEPİMİZİN KARNESİDİR” 2 48 0 Yarın ki karneler günü
öncesi öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişleri sürüyor. Kayseri Lisesi Psikolojik Danışman
ve Rehberlik öğretmeni Ergül Sırkıntı, gazetemize verdiği demeçte öğrencilerin ve velilerin
karneler gününde karşılaşacağı olumsuz tablolar karşısında nasıl davranması gerektiği
konusunda bilinçli olmadığını belirterek, karnelerde ki zayıf notlardan dolayı birçok ailenin
sadece çocuklarını suçladığını söyledi. Sırkıntı verdiği demeçte şöyle konuştu: “ Her veli
çocuğunun başarılı olmasını ve iyi bir karne getirmesini ister. Buda velilerin en doğal
hakkıdır. Fakat şunu da görmemiz gerekmektedir ki bu karne sadece öğrencinin karnesi değil,
toplumumuzun, karnesi, büyüklerimizin karnesi, okullarımızın ve öğretmenlerimizin de
karnesidir. Çocuklarımız karnelerinde zayıf ola bilir bu durum karşısında, kendimize
üzerimize düşen görevleri yerine getire bildik mi sorusunu sormamız gerekiyor.
Çocuklarımızın karnelerini değerlendirirken sadece notlar üzerinden bir değerlendirme
yapmak çok büyük bir yanlıştır. Karne değerlendirirken çocuğumuzun kişisel özelliklerini,
eğitim imkânlarının, aile yapısını da göz önünde bulundurmalıyız. Karnede beklemediğimiz
notlar gördüğümüzde çocuğun üzerine fazla gitmemeliyiz. Ama ortada bir problem varsa
bunu da yok saymamalıyız, sorunun çözümü için çalışmalar yapmalıyız. İlgili kişileri bir
araya getirmemiz lazım. Bu grubun içerisine aile büyükleri çocuk ve öğretmenleri de dâhil
etmeliyiz. Sorunlarımızı hep birlikte masaya yatırıp değerlendirmeliyiz. Bununla beraber
öğrencileri tamamen suçsuz ilan etmekte yanlıştır. Çünkü bazı öğrencilerimiz yeterince
derslerine çalışmıyorlar. Başarısızlıklarının sebebi ders çalışmamaktan kaynaklanıyor.
Bundan dolayı oluşan başarısızlıklarda çocuğa ders çalışması yönünde çalışmalar yapmalıyız.
Sosyal bilimlerde problemlere karşı net çözüm mümkün değildir. Bununa karşın problemler
çözüldükçe başarılar artar. Ne kadar çok problem çözersek başarıda o kadar büyük olur”.
CEZANIN ORANI ÇOK ÖNEMLİ Karneler karşılığında öğrencilere küçük ödüllendirmeler
ola bileceğini belirten Sırkıntı: “Başarılı öğrenciler zaten karneleriyle en güzel ödüllerini
almışlardır. Fakat velilerde küçük hediyelerle çocuklarını mutlu ede bilirler. Bu sayede
başarılarında devamlılığı sağlanmış ola bilir. Ceza konusunda ise bir rehber öğretmeni olarak
tasvip etmediğim bir davranış. Çünkü cezadan çok cezanın oranı önemlidir. Bu oran çok
hassas olduğu için ceza uygulamalarına sıcak bakmıyorum. Onun yerine veli de öğrencide bir
birlerine karşı açıklamalar yapmalı. Veli başarısızlıkta ki sorumluluğunu kabul etmeli.
Öğrencide başarısızlıktaki sebeplerini söylemeli. Birde özellikle veliler çocuklarını
başkalarının çocuklarıyla asla kıyaslamamalı. Çünkü her öğrencinin olanakları eşit değildir.
Bu nedenle aynı başarıları beklemek doğru değildir” ifadelerini kullandı. “Değerlerimizi

yaşatmalıyız” Konuşmasının sonunda velilere seslene Sırkıntı, toplumsal olarak kültürel
değerlerden uzaklaşıldığını vurgulayarak: “Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Özellikle
çocuk eğitimi konusunda hatalarımız var, Türk aile yapısını yaşatma konusunda hatalarımız
var. Bugün gençliğimizin ve toplumumuzun en büyük sorunu Türk aile yapısını
korumamaktır. Kendi öz kültürümüzü, milli, dini değerlerimizi korumamaktan kaynaklana
sorunlar yaşıyoruz. Özümüze dönersek sıkıntılarımızın biraz daha azalacağını düşünüyorum.
Aile içerisinde sevgiyi, saygıyı, dini yaşantıyı tekrardan canlandırmalıyız. Bu tür ailelerde
yetişen çocuklar daha başarılı olur. Okullarda en çok gördüğümüz problemlerden biride
zararlı alışkanlık ve madde kullanıcılığı. Bunların önünde ki en büyük engel ise
değerlerimizdir. Bunun için aile içerisinde çocuklarımıza değerlerimizi öğretmeli ve
değerlerimizi yaşatmalıyız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10973.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Uygur Kardeşlerimize Yardım Eli
Ekol Dershanesi, İlim Hikmet Vakfı ve Anadolu Öğrenci Birliği tarafından Çin zulmünden
Kayseri’ye yerleşen Doğu Türkistanlı muhacir kardeşlerimize yardım eli uzandı.
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UYGUR KARDEŞLERİMİZE YARDIM ELİ 2 0 0 Ekol Dershanesi, İlim Hikmet Vakfı ve
Anadolu Öğrenci Birliği tarafından Çin zulmünden Kayseri’ye yerleşen Doğu Türkistanlı
muhacir kardeşlerimize yardım eli uzandı. Komünist Çin zulmüne dayanamayarak Kayseri’ye
sığınan 450 Uygur Türkü’ne yardım gelmeye devam ediyor. Ekol Dershanesi, İlim Hikmet
Vakfı ve Anadolu Öğrenci Birliği tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında
Uygur kardeşlerimiz için kuru gıda, giysi ve çok sayıda battaniye toplandı. Toplanan
yardımlar Atabay Çelik ve Mehmet Akif Karapınar tarafından Bağımsız Doğu Türkistanlılar
Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk’e teslim edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Atabay Çelik;
‘’Ne yazık ki zulüm bütün İslam coğrafyasına yayılmış durumda. Bir çok Müslüman
kardeşimiz gibi Doğu Türkistanlı kardeşlerimizde zalimin zulmüne maruz kalarak hicret
etmek zorunda kalmıştır .Dualarımız her zaman olduğu gibi zulüm altında olna bütün
kardeşlerimiz için dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10974.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kayseri İmamları Deşifre Edildi
Sabah Gazetesi Paralel Yapının İç Anadolu İmamlarını deşifre etti. Sabah gazetesinin deşifre
ettiği isimler arasında Kayseri Bölge Sorumlusu Yahya Karadeniz ve Kayseri İl İmamı Sıtkı
Baş’ta yer alıyor.
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KAYSERİ İMAMLARI DEŞİFRE EDİLDİ 5 9 0 Sabah Gazetesi Paralel Yapının İç Anadolu
İmamlarını deşifre etti. Sabah gazetesinin deşifre ettiği isimler arasında Kayseri Bölge
Sorumlusu Yahya Karadeniz ve Kayseri İl İmamı Sıtkı Baş’ta yer alıyor. Sabah Gazetesi
Paralel Yapı Örgütlenmesinin deşifre edildiği bir yazı dizisi başlattı. Salı günkü haberinde
Örgütün Marmara Bölgesi İmamlarını deşifre eden gazete dünkü yayınında da İç Anadolu
Bölgesi’nde olan illerin imamlarını deşifre etti. Deşifre edilenler arasında adı Kayseri Bölge
Sorumlusu Yahya Karadeniz ve Kayseri İl İmamı Sıtkı Baş’ta yer alıyor. Haberde yer alan
isimlerle ilgili bilgiler ise şöyle: KAYSERİ BÖLGE SORUMLUSU: YAHYA KARADENİZ
Balıkesir Havranlı. 50 yaşında. 2003'te Adana, 2007'de ise Antalya'da "Bölge Koordinatörü"
olarak çalıştı. Ekim 2009 itibariyle faaliyetlerini Çanakkale'de sürdürdü. Şu an Kayseri
Melikgazi İbrahim Tennuri Ortaokulu'nda teknoloji ve tasarım öğretmeni. 2014'ten bu yana
Kayseri Bölge Sorumlusu olarak görev yapıyor. Kayseri ve civarındaki 17 kentten de sorumlu
isim. KAYSERİ İL İMAMI: SITKI BAŞ Denizli Çivrilli. 43 yaşında. PDY'nin Kayseri il
imamı. Özel Yüksel Sarıkaya İlköğretim Okulu'nda 2003 itibariyle kurucu temsilci olarak
görev yaptı. Kasım 2014'ten beri Battalgazi Özel Eğitim kurumunda görev yapıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10975.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Özhaseki'den Milletvekilliği Açıklaması
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından ‘Kent Yönetiminde Bir Marka’ konulu
konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, öğrencilerin gelecek planlarını sorması üzerine, “Önümüzdeki
günlerde eğer milletvekili olarak gidersek Ankara’da devam ederiz. Yoksa burada 5 sene daha
dolduracağız. 25 sene olacak. 25 sene sonrada artık emekli olayım” dedi.
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Özhaseki'den Milletvekilliği Açıklaması 3 0 0 Abdullah Gül Üniversitesi konferans salonunda
düzenlenen programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan
Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Bugün büyük bir marka
ismi ağırlıyoruz. 2015 yılını düzenlenen programla anlamlı bir şekilde başlatalım istedik.
Mehmet bey şehir yönetiminde bir marka. Bunu sadece Kayserililer söylemiyor. Kayseri
dışından gelenler de bunu gözlemliyor. Mehmet bey üniversitenin ilk kurucuları arasında yer
alıyor. Üniversitenin gelişmesinde bize destek sağlayan, üniversite sahiplerinden birisi.
Kendisinin Kayseri için neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Kendisi çok çalışkan olmasının
yanında, lider, girişimci ve iyi kalpli bir insan. Böyle bir insanın üniversitemizin
kurucularından olması bizler için gurur verici” diye konuştu. Programa konuşmacı olarak
katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Bizim hayatımız
ticaret ile geçiyor. Kayseri ile ilgili 100 fıkra varsa bunun 99’u ticaretle ilgili geçer. 1994
yılında teklif edildikten sonra belediye başkanlığına girdik. Neden bir insan ticareti bırakıp bu
işleri yapar? Benim inancım hayat bir mücadele. Bunun sonunda iyiler ve kötüler mücadelesi
var. Siz iyilerden yana olursanız üzerinize düşen vazifenizi yapmış olursunuz. Yapmazsanız
eğer sözünüzün kıymeti olmaz. Biz işe bu şekilde başladık” şeklinde konuştu. Özhaseki
ayrıca, “Dünyada çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Son 30 yılda yaşananlar bin yıla bedel.
Birde her alanda değişim var. Bunları doğru anlarsanız durumunuz gittikçe iyileşiyor.
Değişimi anlamazsanız durumunuz kötüleşiyor. Herkesin yaptığı işle ilgili bu değişimleri
doğru anlaması lazım. Bende belediye başkanlığını böyle anlamak zorundayım. Şehirler
arasında büyük bir rekabet var. Bu açıdan değişimi iyi algılamalıyız” ifadelerini kullandı. Para
yönetimine değinen Özhaseki, “Para yönetimi denince Kayseri’de pek sorun yok. Kayseri’de
bildiğiniz gibi kazı alanı Kaniş Karum var. Başka tarihi yerlere baktığınız zaman işte tarihi
eser, heykel gibi eserler çıkıyor. Bizim kazı alanımıza baktığınızda 24 bin adet ticaretle ilgili
tablet bulunuyor. Bir belediye başkanının para yönetimini iyi bilmesi gerekir. Bazen büyük
projeler yapıyoruz. Zannediyorlar ki hazır para geliyor. Hazır paranın geldiği yok. Bunun için
çalışmalar yapıyoruz. İşte bu konuda öncelikle israfı önleyeceğiz. Devletin malına sahip
çıkacağız. Ben birinin malını yerken ölmeden önce gider kendisiyle hesaplaşırım ama devletin
malını yerken kiminle helalleşeceğim. İşte belediye başkanlığı böyle bir yer” diye konuştu.
Abdullah Gül Üniversitesine değinen Özhaseki, “Burası hayırsever bir üniversitedir.

Kayseri’de 4 üniversite var. Üniversitelere yaptırılan binaların çoğunda hayırsever katkısı
görürüz. Kayseri’de hayırseverlik müthiş bir şekilde gidiyor. Bir şehrin geleceği o şehirde
yaşayan yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır. Abdullah Gül Üniversitesinde inşallah
güzel eğitim alırsınız. Abdullah Gül Üniversite 4 üniversite içinde benim için özeldir.
Abdullah Gül Üniversitesine elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10977.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Lösemili Burcu Karne Sevincini Evinde Yaşadı
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ‘Evde Eğitim’ projesi kapsamında evinde
eğitim gören Servet Akaydın İlköğretim Okulu 5. sınıfı öğrencisi lösemi hastası Burcu
Paksoy’u evinde ziyaret ederek karne sevincine ortak oldu.
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LÖSEMİLİ BURCU KARNE SEVİNCİNİ EVİNDE YAŞADI 1 0 0 İl Milli Eğitim Müdürü
Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ‘Evde Eğitim’ projesi kapsamında evinde eğitim gören Servet
Akaydın İlköğretim Okulu 5. sınıfı öğrencisi lösemi hastası Burcu Paksoy’u evinde ziyaret
ederek karne sevincine ortak oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Servet
Akaydın İlköğretim Okulu 5. sınıfı öğrencisi lösemi hastası Burcu Paksoy’u evinde ziyaret
ederek Karne sevincine ortak oldu. ‘Evde Eğitim’ projesi kapsamında ziyaret ettiği Paksoy
ailesi ile bir süre sohbet eden Çandıroğlu, ziyaretle ilgili şunları söyledi: “Bugün evde eğitim
alan bir kardeşimizin karnesini vermek için buradayız. Burcu evde eğitim alan en başarılı
öğrencilerimizden bir tanesi… Çok şükür takdir belgesini de almış durumda… Tedavisi de
çok iyi gidiyor. İnşallah seneye sonuçlanacağını söylüyorlar. Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi de bu noktada çok iyi durumda… Burada tedavisini alması onun da şansı demek.
Baba Reşit Paksoy ise herkese duyarlılığından dolayı teşekkür ederek: “Gittiğimiz her
kurumda kapılar sonuna kadar açıldı. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Özellikle öğretmenlere çok
teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir imkan” dedi. Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10979.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kayseri'nin En Gelişmiş İlçesi 'Melikgazi'
Kayseri Düşünce Okulu tarafından koordine edilen çalışma sonucu Melikgazi İlçesi,
Kayseri'nin en gelişmiş ilçesi olarak belirlendi.
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Kayseri'nin En Gelişmiş İlçesi 'Melikgazi' 1 0 0 Kayseri Düşünce Okulu tarafından koordine
edilen çalışma sonucu Melikgazi İlçesi, Kayseri’nin en gelişmiş ilçesi olarak belirlendi.
Kayseri Düşünce Okulu, Kayseri’nin ilçelerinde gelişmişlik derecesini belirleyen yeni bir
çalışmaya imza attı. Kayseri’ye bağlı 16 ilçenin ele alındığı çalışmada, Kayseri’nin ilçeleri 4
küme içerisinde değerlendirildi ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farkları ortaya kondu
Çalışmanın sonuç bölümünde, ilçeler arasındaki farkın ortadan kaldırılması için kamu ve özel
sektör yatırımlarının ilçeler arasında dengeli bir şekilde dağıtılması gerektiği konusuna da
dikkat çekildi. Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, Kayseri’nin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlamaya ve
kamuoyunu değişik konularda bilgilendirmeye devam edeceklerini belirterek, Kayseri’nin
ilçelerinin gelişmişlik sıralaması araştırmasında ortaya çıkan sonuçları paylaştı. Akmermer,
"Çalışmada, ilçelerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları göz önüne alınmış, ekonomi
de dahil toplumun nüfus yapısı, yani nüfusun büyüklüğü- insan sayısı, nüfusun bileşimi,
doğum ve ölüm oranları, nüfusun dağılımı, göç hareketleri gibi on beş demografik veriden
hareket edilerek bir endeks oluşturulmuştur. Bu endekse göre, Kayseri ilçelerinin gelişmişlik
sıralaması büyükten küçüğe doğru, ’Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, Talas Develi, Özvatan,
Yeşilhisar, İncesu, Yahyalı, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan , Felahiye, Tomarza, Akkışla, Sarız’
şeklinde tespit edilmiştir. Bu çalışmada, gelişmişliğin daha çok Kocasinan ve Melikgazi
ilçelerinde yani il merkezinde yoğunlaştığı görülmektedir. Kayseri ilçeleri, gelişmişlik
açısından 4 küme içerisinde toplanmıştır. Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri gelişmişlik derecesi
en yüksek birinci kümede; Hacılar, Özvatan ve Talas ikinci kümede; Develi, Yahyalı ve
Yeşilhisar üçüncü kümede; Kayseri’nin diğer ilçeleri ise gelişmişlik derecesi daha alt düzeyde
kalan dördüncü kümede yer almaktadır" dedi. Akmermer ayrıca, "Bu çalışma, Kayseri’nin
bazı ilçelerinin Türkiye’nin geri kalmış bölgelerinde yer alan çoğu ilçeden daha alt düzeyde
olduğu gerçeğini de ortaya koymaktadır. Bu veri dikkate alındığında, il yöneticilerinin, kamu
ve özel yatırım paylarını dağıtırlarken bu dengesizliğin azaltılması yönünde karar almaları ve
planlama yapmaları yerinde bir hareket olacaktır. Dördüncü kümeden birinci kümeye doğru
iyileştirmeye ağırlık verilmesi önümüzdeki dönem için büyük önem kazanmaktadır" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10980.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Yaşlıların Huzur Ve Bilgi Ortamı: “İkinci Bahar
Evleri”
Talas Belediyesi’nin yaşlılar için hizmete açtığı İkinci Bahar evlerinde, emekli yaşlılar kışın
soğuk günlerinde bir araya gelerek çay içiyor, kitap okuyarak sohbet ediyor.

23 Ocak 2015 Cuma 11:21

YAŞLILARIN HUZUR VE BİLGİ ORTAMI: 'İKİNCİ BAHAR EVLERİ” 1 0 0 0 Talas
Belediyesi’nin yaşlılar için hizmete açtığı İkinci Bahar evlerinde, emekli yaşlılar kışın soğuk
günlerinde bir araya gelerek çay içiyor, kitap okuyarak sohbet ediyor. Talas’ta 6 tane İkinci
Bahar evi olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Camilerin altında
yaşlılar için hizmet sunan İkinci Bahar evleri yaşlılar arasında birlik ve beraberlik sağlıyor.
Biz bu evlerde en azından aynı mahalleyi paylaşanların bir araya gelip, birbirlerini
görebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu mekanlarda yaşlı kuşağın yeniden neşelenip huzur
bulmasını amaçladık. Yaşlılarımız vakit namazlarını kıldıktan sonra bu vakithanelerde bir
araya gelip hem muhabbet ediyorlar hem de kitap, dergi gazete okuyarak hoş vakit
geçiriyorlar. Aynı zamanda dini sohbetler yapıp ilahiler okuyorlar. Yaşlılarımızın kış
mevsiminde en çok uğradığı yerler arasında. Burada yaşlılarımız hem sıcacık çay eşliğinde
sohbet edip, tansiyonlarını da ölçtürebiliyorlar.” dedi. İkinci Bahar evlerinde vakit geçiren
yaşlılar ise, belediyenin kendilerine çok iyi bir hizmet sunduğunu ifade ederek şunları dile
getirdiler: “Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu’na teşekkür ederiz. Talas’ta çoğu camilerin
altında belediyece düzenlenmiş ikinci Bahar evleri var. Burada her gün öğle namazlarından
sonra cami cemaati toplanıp, dini sohbetler yaparak, kitap, dergi ve gazeteler okuyoruz.
Ayrıca burada şair arkadaşlarımız var atışmalarımız da oluyor. Böylece faydalı bir hizmet
oluyor bizlere. Talas Belediyesi’nin sosyal anlamda çok büyük hizmetleri oldu. En önemli
hizmet de İkinci Bahar evleridir. Burada her görüşten arkadaşlarımız var. Bir araya gelip
birbirimizin fikirlerinden istifade ediyoruz. Emekli imam arkadaşlarımız var aramızda dini
konularda onlardan bilgiler alıyoruz. İkramlık çaylarla sohbet edip kitaplar okuyoruz. Burası
bizim gibi emekli yaşlı insanlara çok faydalı bir mekan. Bu anlamda belediye başkanımıza
çok teşekkür ederiz. Türkiye’nin diğer vilayetlerinden gelen insanların tanışması örf ve
adetleri hakkında bilgiler edinmesi bakımından bizim için çok iyi bir yer".
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10981.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Büyükkılıç’tan Balıkçılara Ziyaret
Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç balıkçı esnafları ziyaret etti.
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BÜYÜKKILIÇ'TAN BALIKÇILARA ZİYARET 1 0 0 0 Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi
tarafından yaptırılan balıkçılar sokağı hakkında balıkçıların fikirlerini aldı. Sokak esnafı
yapılan ziyaretten çok mutlu olduklarını belirterek, sokak çalışmasından memnun olduklarını
söylediler. Ziyarete ocağın başına geçerek balık pişiren Büyükkılıç, ustalara taş çıkarttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10982.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

“DETOK” Teknik Proje Aşamasında
Develi Turizm Odaklı Kalkınma Projesi (DETOK) koordinatörleri Prof. Dr. Osman Özsoy,
Doç. Dr. Birol Akgün, Öğr. Gör. Abdulkadir Dağlı ve Mustafa Mayda; Develi Belediyesi
Toplantı Salonunda Başkan Cabbar öncülüğünde birim amirleri ve meclis üyelerine DETOK
projelerinin teknik aşamasında nelerin yapılacağına dair sunum gerçekleştirdi.
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'DETOK” TEKNİK PROJE AŞAMASINDA 1 0 0 0 Develi Turizm Odaklı Kalkınma Projesi
(DETOK) koordinatörleri Prof. Dr. Osman Özsoy, Doç. Dr. Birol Akgün, Öğr. Gör.
Abdulkadir Dağlı ve Mustafa Mayda; Develi Belediyesi Toplantı Salonunda Başkan Cabbar
öncülüğünde birim amirleri ve meclis üyelerine DETOK projelerinin teknik aşamasında
nelerin yapılacağına dair sunum gerçekleştirdi. 2013 Kasım ayında altı aylık alan
çalışmalarının ardından 216 projenin sekiz farklı sektörde projelendirmesini yapan 51 uzman
ekibin oluşturduğu projeler toplamda 4676 sayfalık bir hacmi kapsamaktadır. Kentsel tasarım,
turizm, sanayi gibi topyekün kalkınma projeleri kapsamında Kalkınma Bakanlığına sunulmuş
ilk proje olma özelliği taşıyan DETOK, uzmanların “Dünyada Develiden başka yer yok; bu
sebeple burayı cennete çevirme adına neler yapılabilir” düsturunca hazırlanmış bir projedir.
Projelerin tek tek bütün fizibilite çalışmalarının yapılıp ayrı ayrı dosyalar oluşturularak
hazırlanacağı ikinci kısım olan Teknik Proje Kısmında uzmanlar “Develi Gelişim

Konseyinin” kurulmasına ısrarla vurgu yaptılar. Belediye, Kaymakamlık, Üniversiteler, İş
Dünyası, Sivil Toplum Kuruluşları ve yöre halkının olması gerektiği konsey, Develi’nin bu
projeleri ne kadar istediğiyle ve bu hususta atılacak adımları organize etme noktasında
faaliyet gösterecek. Meclis üyelerinin olumlu tepkileriyle karşılık bulan tanıtım toplantısın
sonunda Başkan Cabbar, “DETOK projeleri, Develimizin bütün yönleriyle ele alındığı ve
topyekün bir kalkınmaya sebebiyet verecek projeler bütünüdür. Bu anlamda bu projelere
finansmanın sağlanması ve bürokratik engellerin aşılması hususunda elimizden ne geliyorsa
yapmaya hazırız. Ayrıca projelerin hayat bulması için diğer kurum ve kuruluşlarımızla ve
halkımızla her daim bu projelere teşvik ve sahiplendirme faaliyetlerimiz ve istişarelerimiz
devam edecektir. Teknik proje aşamasını yapmakta olan uzman hocalarımıza kolaylıklar
diliyorum” açıklamalarında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10983.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Radyocu Mehmet Aslankaya'nın Katil Zanlısı
Hakim Karşısına Çıktı
Kayseri’de radyocu Mehmet Aslankaya’yı öldürmek suçundan yargılanan Mustafa Ö. ilk kez
hakim karşısına çıktı.
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Radyocu Mehmet Aslankaya'nın Katil Zanlısı Hakim Karşısına Çıktı 1 0 0 0 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Mustafa Ö. hazır bulundu. Sanık Mustafa Ö.,
"Avukatlarım bir takım sebeplerden dolayı davamdan çekildi. Yeni avukatım dava dosyasını
incelemediği için ben de dosyayı incelemediğim için savunmamı bir sonraki celsede yapmak
istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti dava ile ilgili olarak tanıkları dinledikten sonra, Sanık
Mustafa Ö. ve avukatının dosyayı incelemesi, ifadesini verebilmesi ve eksik evrakların
tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10984.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kahvaltılık Gevrekler Şeker Hastaları İçin
Zararlı
Diyetisyeni Duygu Deniz, şeker hastalarının, içerdiği basit şekerden dolayı kahvaltılık
gevreklerden uzak durması gerektiğini söyledi.
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KAHVALTILIK GEVREKLER ŞEKER HASTALARI İÇİN ZARARLI 1 0 0 0 Diyetisyeni
Duygu Deniz, şeker hastalarının, içerdiği basit şekerden dolayı kahvaltılık gevreklerden uzak
durması gerektiğini söyledi. Şeker hastalarının beyaz şeker yerine kompleks şeker tüketmeleri
gerektiğini belirten Diyetisyeni Duygu Deniz, kahvaltılık gevreklerin, içeriğinde bulunan
beyaz şekerden dolayı bu hastalık grubunda olumsuz etkiye neden olacağını ifade etti.
Kahvaltılık gevrekler yerine saf buğday ezmesinin daha sağlıklı bir seçenek olduğuna değinen
Diyetisyen Duygu Deniz, “Saf şeker bildiğimiz çay şekeridir ve kana çabuk karışarak, şeker
düzeyinin yükselmesine neden olur. Ancak, kompleks şeker dediğimiz, daha çok tahıl
grubunda bulunan şeker türü ise kana geç karışır ve şeker hastaları bu grubu tercih etmelidir.
Bu hastalık grubundakiler bu nedenle kahvaltılarında içerisinde saf şeker bulunduğu için
glisemik indeksi yüksek olan gevrekleri değil, lif oranı yüksek olan saf buğday ezmesini
menülerinde bulundurmalıdır.” diye konuştu. ÖĞÜNLERDE PROTEİN İLE
KARBONHİDRAT BİR ARADA OLMALI Şeker hastalarının 3 ana, 3 ara öğün kuralına
dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Duygu Deniz, öğünlerde protein ile
karbonhidratın karıştırılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Diyetisyen Duygu Deniz, “Ara
öğünde bile olsa karbonhidrat ve protein çeşitliliğine dikkat edilmeli. Örneğin ara öğünde
alınan bir elmanın yanına yağ grubundan ceviz, ya da bir bardak ayranın yanına kepekli çubuk
tercih edilebilir. Aynı çeşitlilik ana öğünlerde de uygulanmalıdır.” dedi. PATATE, PİRİNÇ
VE KOLADAN UZAK DURULMALI Diyetisyen Duygu Deniz, şeker hastalarının uzak
durması gereken besinlere dair şunları söyledi: “Öncelikle basit şekerden uzak durmaları
gerekir. Ama bunun yanı sıra beyaz un, pirinç, patates ve kola, gazoz, meyve suyu, şerbet gibi
içeceklerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Ama bal ya da pekmez basit şeker olmasına
rağmen bir miktar sağlıklı ve bunlar diyetisyen kontrolünde bir miktar kullanılabilir.
Meyvelerde de incir, üzüm, karpuz ve kavun, kuru meyveler, muzun glisemik indeksi yüksek
olduğu için çok tercih edilmemelidir. Ama elma, armut, ayva, portakal, mandalina, ananas,
kivi de şeker hastaları için çok ideal. Ceviz, badem, fındık, fıstık grubu da içerisinde yağ olan
ama şeker olmayan grup, bu nedenle menüde bulunmasında fayda var.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10985.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

11 Yaşındaki Milli Yüzücü Havuzda Boğulma
Tehlikesi Atlattı
Kayseri’de Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nde 11 yaşındaki milli yüzücü havuzun
içinde baygınlık geçirdi. Boğulma tehlikesi atlatan milli yüzücü cankurtaranların yaptığı ilk
müdahale sonrasında yoğun bakıma alındı.
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Yaşındaki Milli Yüzücü Havuzda Boğulma Tehlikesi Atlattı 1 0 0 0 Kayseri’de bulunan
Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nde sabah saatlerinde yüzme eğitimine katılan
A.C.T.’nin (11) havuzun içinde 50 metre yüzdükten sonra baygınlık geçirdiği öğrenildi.
Cankurtaranların fark etmesiyle havuzdan çıkarılan A.C.T.’nin yapılan ilk müdahale
sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Durumunun ciddi
olduğu öğrenilen ve 5 yıldır yüzme sporu ile uğraşan A.C.T.’nin burada yapılan ilk müdahale
sonrasında Erkilet Çocuk Hastanesi’nde yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10986.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Malili Ve Alman Dolandırıcılar Tutuklandı
Kayseri’de Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından iki hafta önce bir iş adamını dolandırmaya
çalışırken yakalanan ve pasaportlarının da sahte olduğu belirlenen Malili ve Alman zanlılar
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Malili Ve Alman Dolandırıcılar Tutuklandı 2 0 0 0 28 Aralık 2014’te Asayiş Şube
Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda,
Hilmi Ö. isimli iş adamını 30 bin Euro’luk sahte paralarla dolandırmaya çalışan Malili İssa K.
ile Alman Mbenda F., kullandıkları malzemelerle birlikte yakalanmıştı. Sahte 376 adet 500
Euro’luk banknotlar ile yakalanan Malili İssa K. ile Alman Mbenda F. yapılan soruşturma
sonrasında denetimli serbestlik ile serbest bırakılmıştı. Yapılan incelemelerde Malili İssa K.
ile Alman Mbenda F.’nin Türkiye’ye giriş yaptıkları pasaportlarının da sahte olduğunun
belirlenmiş ve yeniden gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan iki dolandırıcının yapılan
soruşturma sonrasında tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10987.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

112’yi Meşgul Eden Alkollü Şahsa Dava Açıldı
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112'yi Meşgul Eden Alkollü Şahsa Dava Açıldı 2 0 0 0 Kayseri’de alkollü gezen ve 112’yi
arayarak kendini hasta olarak tanıttıktan sonra yer değiştirerek sağlık ekiplerini oyalayan bir
kişi hakkında dava açıldı. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İl Ambulans Servisi
Başhekimliği Merkez 9 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri tarafından tutulan
tutanakta, sürekli olarak alkollü gezen A.K.’nın sık sık 112’yi aradığı ve kendini hasta olarak
tanıtarak ambulans talebinde bulunduğu ifade edildi. Tutanakta, ambulansın olay yerine
gittiğinde vakaya rastlamadığı, alkollü A.K.’nın 112’yi aradıktan sonra sürekli yer değiştirdiği
ve sağlık ekiplerini gereksiz yere meşgul ettiği belirtildi. Tutulan tutanak sonrasında Sağlık
Bakanlığı avukatları tarafından Kayseri Cumhuryet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu
sonrasında Kayseri 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma”
suçundan dolayı dava açıldı. Sanık A.K.’nin 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması
talep edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10988.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

İki Otomobil Çarpıştı 1 Yaralı
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İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI 1 0 0 0 Edinilen bilgiye göre Sivas Bulvarı üzerinde
Fatma Ç.’nin sürücüsü olduğu 38 ZD 366 plakalı otomobil ile Eren Ş.’nin kullandığı 38 ZE
489 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan Fatma Ç. sağlık ekipleri tarafından
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekiplerinin
incelemesi sonrası otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10989.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme
Kursları Anne Ve Çocuk Eğitimi Sergisi Açıldı
Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 1. Dönem Anne ve Çocuk Eğitimi
kursiyerlerin hazırlamış olduğu el işi ürünleri sergisi Kayseri park AVM Fuaya Salonunda
tören ile açıldı.

23 Ocak 2015 Cuma 11:36

Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Anne Ve Çocuk Eğitimi Sergisi Açıldı 1 0 0
0 Anne ve Çocuk Eğitimi kursiyerlerin hazırlamış olduğu sergiye Melikgazi Kaymakamı
Erkaya Yırık, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Ak Parti Melikgazi İlçe
Başkanı Sami Kadıoğlu, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ile mahalle
muhtarları, daire müdürleri ve çok sayıda ziyaretçi iştirak etti. Melikgazi Belediyesi Meslek
Edindirme kursları ile birçok yeniliği gerçekleştirdiklerini ve kayseri kültür birikimine ivme
kazındırdıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Meslek Edindirme Kursları 1.
Dönem kursiyerlerimizin hazırlamış olduğunu bu sergi ile çocuk bakımı, çocuklar ile iletişim,
çocukların ilgisi ve gelişimi konularında hazırlanan ve tamamen çocuklara yönelik ürenler
sergilenmektedir. Bir bakıma el emeği göz nuru olan bu eserler ile çocukların eğitimine ve
ruhsal gelişimine de katkı sağlanmaktadır. Çalışan anneler için evde çocuk bakımı kursları ve
anne çocuk kursları büyük ilgi görmektedir. Özellikle bu kurslara katılanlar kreşler tarafından

özellikle takip edilmektedir” dedi. Çocuk gelişi ile birlikte yürütülen bu çalışma ile bu tür
sergilerin aslında birer teşvik olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç,
önümüzdeki günlerde meslek edindirme kurslarının ilk dönem eserlerinin yer aldığı büyük
ölçekli bir sergi açılacağını kaydetti. Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Anne ve Çocuk bakımı
ve Çocuk Gelişimi bölümünce hazırlanan bu serginin 3 gün süre açık kalacağını sözlerine
ekledi. Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10990.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

İnşaat Sektörünün Sorunları Masaya Yatırıldı
Kayseri Ticaret Odası, inşaat sektöründe faaliyet gösteren meslek komitesi üyelerinin
sorunlarını düzenlenen geniş katılımlı toplantı ile masaya yatırdı.

23 Ocak 2015 Cuma 11:38

Bu haber 246 kez okundu. İnşaat Sektörünün Sorunları Masaya Yatırıldı 1 0 0 Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın başkanlığında konferans salonunda
gerçekleştirilen toplantıya; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Karaköse, Mustafa Türkmen ve belediye
bürokratları ile Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu
Üyeleri Bahri Coşkun, Mustafa Dulda, KAYİMDER Başkanı Ali Aydın, meslek komitesi
başkanları ve üyeler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, meslek komitelerinin sıkıntılarını ve dertlerini istişare etmek
üzere toplandıklarını belirterek, “ Kayseri Ticaret Odası olarak, meslek komitelerimizin
çalışmalarına çok önem veriyoruz. Ticaret Odası’nda bulunan 40 meslek komitemizin 6 - 7
tanesi inşaat sektörü ile alakalı çalışmaktadır. Komitelerimizle ayda en az bir kez toplantı
yapıyoruz ve bu toplantılarda sektörümüzün, meslek grubumuzun sıkıntılarını, problemlerini
masaya yatırıyoruz. Komite üyelerimiz, problemlerine ilişkin çözüm önerilerini bize
anlatıyorlar. Elde etmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda, gerek Kayseri’deki kurumlarımızla
gerek Ankara’da bu problemlere çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. İşte bu çerçevede
Melikgazi Belediyemizle bu konuları görüşmek üzere toplandık. Bizleri kırmayarak
toplantımıza katıldıkları için Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımız ve değerli bürokratlarına
teşekkür ediyorum” dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Bugün
toplantıya, teknik işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı ve imar biriminden sorumlu Başkan
Yardımcısı ile İmar Müdürümüz, Plan Proje Müdürümüz, Fen İşleri Müdürü ve Kentsel
Dönüşüm Müdürümüz ile geldik. İstişare bizim önem verdiğimiz konulardan birisi. Ticaret
Odamızın sektör sektör bu tür istişare toplantıları yapmasını, tarafları buluşturularak bizzat
problemlerin kaynağına inilmesi bakımından çok yerinde bir çalışma olarak
değerlendiriyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından toplantı gündeminde yer alan,

sektör sorunlarıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan ziyaret hakkında, 29.
Meslek Komitesi Başkanı Veysel Bayar tarafından bilgilendirme yapıldı. KAYİMDER
Başkanı Ali Aydın da sektöre ilişkin görüşlerini paylaştı. İmar yönetmeliği ile proje
kontrollerinde ilçe belediyeler arasında yaşanan yorum farklılıkları konularının da istişare
edildiği toplantı, komite üyeleri ve sektör temsilcileri tarafından yöneltilen soruların
cevaplandırılması ile devam etti. Toplantının kapanışında kısa bir konuşma yapan Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Bugün burada çok önemli konular konuşuldu.
Meslek komitesi üyelerimizin, birçok konuda ikna olduğunu görmekten dolayı çok mutlu
olduğumu ifade etmek istiyorum. Melikgazi Belediye Başkanımıza ve bürokratlarına,
Odamızın bu çalışmalarına yapmış oldukları katkılarından dolayı özellikle teşekkür etmek
istiyorum” ifadelerini kullandı. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından ‘Kent
Yönetiminde Bir Marka’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, öğrencilerin gelecek planlarını
sorması üzerine, “Önümüzdeki günlerde eğer milletvekili olarak gidersek Ankara’da devam
ederiz. Yoksa burada 5 sene daha dolduracağız. 25 sene olacak. 25 sene sonrada artık emekli
olayım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10991.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kesob Başkanı Ahmet Övüç'den 'faiz İndirimi'
Uyarısı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Bakanlar
Kurulu’nda alınan karar gereği esnafları ilgilendiren faiz indirimleri hakkında bilgiler verdi.

23 Ocak 2015 Cuma 13:55

Kesob Başkanı Ahmet Övüç'den 'faiz İndirimi' Uyarısı 1 0 0 KESOB Başkanı Ahmet Övüç,
şunları söyledi: "Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup
bakiyesi 2015 yılına devreden krediler ile 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında
bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge bankasınca doğrudan
esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilere ilişkin 2015/7183 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
21/01/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu karara göre;
2015 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi
2015 yılına devreden kredilere esnaf ve sanatkarların meslek kollarına göre faiz indirim
oranları uygulanacaktır. 1-) Esnaf ve Sanatkarlar meslek kollarının belirlenmesinde,
07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63.
Maddesi doğrultusunda Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon

Kurulunca belirlenen ve 13/06/2007 tarihli ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
meslek kolları esas alınacaktır. Bu doğrultuda; a)İmalat ve tamirat ile ilgili meslek kollarında
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler için yüzde 50 faiz indirim oranı,
b)Hizmet ile ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılan
krediler için yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacaktır. 2-) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 9. Maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan
kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek
yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık,
yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere
benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi
Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 01/01/2015 tarihinden
itibaren kullandırılacak krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanacaktır. Bu fıkra
çerçevesinde kredi kullanacak esnaf ve sanatkarların hibe desteği kullanmadıklarına dair
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından
(KOSGEB) yazı getirmeleri gerekmektedir. 3-) 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıllık ustalık belgesine
sahip olan, ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme
kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 01/01/2015
tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanacaktır. Bu
destekten aynı işletme için başka bir kurum ve kuruluştan hibe desteği alanlar ile son 1 yıl
içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacaktır. Bu
fıkra çerçevesinde kredi kullanacak girişimci ustaların hibe desteği kullanmadıklarına dair
KOSGEB’den yazı getirmeleri gerekmektedir. Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak
alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme
süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar
kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacaktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz
ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu Karar
kapsamında aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10992.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Büyükşehir'den İlk Yardım Eğitimi
Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim seminerleri sürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nca düzenlenen seminerde "Temel İlk Yardım Eğitimi" verildi.

23 Ocak 2015 Cuma 14:02

Büyükşehir'den İlk Yardım Eğitimi 3 0 0 Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda
gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Mustafa Yalçın bu tür eğitimlerle donanımın artırılması gerektiğini belirtti.
İlk yardımın olmazsa olmaz olduğunu ve her adımda ne yapılacağının bilinmesi gerektiğini
dile getiren Yalçın, "Toplum içinde bu eğitimin yaygınlaştırılması gerekir" dedi. Seminerde
daha sonra Dr. Salim Ulu ve Hemşire Esin Sertbakan tarafından "Temel İlk Yardım Eğitimi"
verildi. İlk yardımın amaçlarının kişinin hayati tehlikesini ortadan kaldırmak, iyileşmesini
kolaylaştırmak ve durumunun kötüye gitmesini engellemek olduğunu dile getiren Dr. Salim
Ulu, "İlk yardımın üç basamağı vardır. Korumak bildirmek ve kurtarmak. Olay ne olursa
olsun bu sıralama değişmez. Mutlaka korumakla işe başlayacağız, bildirmekle devam
edeceğiz ve kurtarmakla sonuçlandıracağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10993.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Ahmet Özer Eğitim Bir-Sen Genel Başkanlığına
Aday
Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri Ahmet Özer, Eğitim Bir-Sen Genel
başkanlığı için adaylığını Açıkladı.

23 Ocak 2015 Cuma 18:11

AHMET ÖZER EĞİTİM BİR-SEN GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY 0 0 0 Ahmet Özer,
Eğitim Bir-Sen Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Kayseri Develi doğumlu olan Özer,
2001-2008 yılları arasında Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığı ve Memur-Sen İl
Temsilciliği görevini yürüttü. 2-3 Şubat 2008 tarihinde yapılan III. Olağan Kongrede Genel
Mali Sekreter olarak seçilen Özer, adaylık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Değerli Dava
Arkadaşım, Eğitim-Bir-Sen'in yeni vizyon ve ufuklara çatı kimliğini koruyarak, kadim
medeniyetin yol göstericiliğinde ve tecrübenin öncülüğünde yürümesi, büyümeye devam
etmesi ve medeniyetimizin inşasındaki lider kimliğini sürdürmesi adına, dava
arkadaşlarımızla birlikte 5.Olağan Genel Kurul için "VARIZ" diyoruz. Genel Başkan adayı
olarak, yol arkadaşlarım Esat Tektaş, Murat Bilgin ve Ordu Şube Başkanımız İsmail Çelenk'le
"Bismillah" diyerek yola çıkıyoruz. Yolculuğumuzun hayırla sonuçlanacağına inanıyor, dua
ve desteğinizi bekliyor, Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Selam ve Dua ile.
AHMET ÖZER EĞİTİM-BİR-SEN GENEL BAŞKAN ADAYI Ahmet Özer Kimdir: 1961
Kayseri/Develi doğumludur. İlk ve orta tahsilini Tomarza'da, lise tahsilini Develi İmam Hatip
Lisesinde tamamladı. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığında çalıştı. 1984 yılında asker dönüşü
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 1989 yılında buradan mezun olan Ahmet
ÖZER, aynı yıl Doğubayazıt İ.H.L'de öğretmenliğe, üç ay sonra da idareciliğe başladı. 1993

yılında Kayseri Pınarbaşı Lisesinde, 1996-2007 yılları arasında Kayseri merkezde değişik
okullarda öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. En son Kayseri Sami Yangın Anadolu
Lisesi müdürü iken 15 Aralık 2007 tarihi itibariyle profesyonel sendikacılık dönemine
başladı. Ahmet Özer, ilk gençlik yıllarından itibaren sosyal ve kültürel faaliyetler içinde
bulunmuştur. Bunlar arasında; lise yıllarında Tomarza “Fikir Ocağı”nın kurulması, Milli Türk
Talebe Birliği Develi İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği. Özel bir kolejde eğitim
koordinatörlüğü, radyo programcılığı, değişik televizyonlarda eğitim programcılığı ve
sunuculuğu, çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı ve MEB tarafından yayımlanan
“İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” kitabının hazırlanmasını da sayabiliriz. 2001-2008
yılları arasında Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığı ve Memur-Sen İl Temsilciliği
görevini yürüten Ahmet Özer, 2-3 Şubat 2008 tarihinde yapılan III. Olağan Kongrede Genel
Mali Sekreter olarak seçildi. Özer, evli ve dört çocuk babasıdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10994.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Gül'den Suudi Krala başsağlığı
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Cuma namazı çıkışı, vefat eden Suudi Arabistan Kralı
Abdullah Bin Abdülaziz hakkında açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2015 Cuma 18:12

Gül'den Suudi Krala başsağlığı 1 0 0 Kral Abdullah’ın vefatından dolayı üzüntülü olduğunu
söyleyen Gül: ““Allah rahmet etsin. Çok yakın işbirliğimiz olmuştu. Cumhurbaşkanı
olduğumda beni ilk tebrik etmek için Türkiye’ye gelenler arasındaydı. Türkiye’yi çok seven,
çok dost bir insandı. Çok önemli anlaşmalar yaptık. Ekonomik anlaşmalar, mali anlaşmalar.
Türkiye’nin ricalarını hiç kırmadı. Büyük projelerin Türk firmaları tarafından yapılması
taleplerimizi hep olumlu karşıladı. Geçen haftada arayıp veliaht prensini yakın takip etmiştim.
Suudi Arabistan halkına baş sağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanlığının cenazeye girmiş olması
Türkiye’nin Suudi Arabistan’a verdiği önemin nişanesidir. Bundan da çok memnun oldum”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10995.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Elektriğe gizli zam mı var!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gündeme ilişkin soruları cevapladı...

23 Ocak 2015 Cuma 18:20

Elektriğe gizli zam mı var! 1 0 0 Diyarbakır'daki elektrik gerilimi ile ilgili olarak, ''Kamu
görevini yapanlar, bu görevlerini yapmasınlar mı'' diye konuşan Bakan Yıldız, elektriğe gizli
ya da kapalı bir zammın ise söz konusu olmadığını söyledi. Antalya'da yaşanan elektik
kesintileri ile ilgili, bölgede ciddi fırtınaların yaşandığını ve bu fırtınalardan ötürü yoğun
arızların oluştuğunu söyleyen Yıldız, tüm izinlerin iptal edildiğini ve yoğun bir çalışmanın
yürütüldüğünü vurguladı. 2013- 2014'deki yatırımlar ile 7 bin megavat daha fazla elektrik
üretildiğini de aktaran Yıldız, Türkiye'nin arz sıkıntısı olmadığını belirterek, ''Tüketimler 40
bin megavatlara çıktı. Ama bizim yüzde 10'luk bir arz marjımız daha var'' diye konuştu. 1.2
milyon kilometrelik bir dağıtım hattı olduğunu ve bunun da tamamen atmosfere açık
olduğunu söyleyen Yıldız, bundan dolayı olumsuz hava koşullarından etkilenmemenin
mümkün olmadığını söyledi. Rusya ile ilgili önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapılacağını
ifade eden Yıldız, ''Ham petrol fiyatlarının düşmesinden sebeple biz de indirim hakkını almak
istiyoruz'' dedi. Bu zaman kadar Rusya ile ilgili 2 defa görüşüldüğünü ve istenilen sonucun
alınmadığını da belirten Yıldız, önümüzdeki görüşmelerde istenilen sonucu almaya
çalışacaklarını söyledi. Bakan Yıldız, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşlerin iç piyasaya ileriki
zamanlarda yansımaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10996.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Doğalgaz için flaş açıklama!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Habertürk TV'de soruları yanıtladı.
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Doğalgaz için flaş açıklama! 1 0 0 Bakan Taner Yıldız, elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili
bir indirime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soruya "Biz şu anda doğalgazı 6 yıl önce 2008
Kasım ayındaki fiyatla satıyoruz. Biz bu indirimi daha önceden yapmışız demektir bu" dedi.

Rusya'nın yaptığı yüzde 6 indirim hatırlatılan Bakan Yıldız "Daha fazlası olsun istiyoruz,
yakında açıklayacağız. Son 12 yılda ilk defa satılan fiyattan aşağı düşme imkanı var" şeklinde
konuştu. Yıldız, akaryakıt fiyatları ile ilgili "Depo 55 TL ucuza doluyor, vatandaşın giderinin
azalması önemli. Umarım 2015'i daha düşük fiyatlarla geçiririz" ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10997.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Öğrencilerin Karne Sevinci
Kayseri’de, okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan yaklaşık
290 bin öğrenci bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
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ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ 1 0 0 2014-2015 eğitim öğretim yılının 15 Eylül
Pazartesi günü başlayan ilk yarıyılının sona ermesi nedeniyle Dedeman İmam-Hatip
Ortaokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Vali Vekili Mustafa Masatlı, İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile Şube Müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve veliler
katıldı. Vali Vekili Masatlı, Kayseri’de eğitim gören yaklaşık 290 bin öğrencinin 2014-2015
eğitim –öğretim döneminin ilk yarısını sorunsuz bir şekilde tamamladığını belirterek, eğitimöğretime katkıda bulunan velilere, okul aile birliklerine ve ilgili kamu kurumlarına teşekkür
eti. Eğitimin hayatın her safhasında çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Vali Vekili Masatlı,
“Bizim temel amacımız Kayseri’yi eğitim ve öğretimde Türkiye’de önemli bir sıraya
getirmek. Çalışarak, birbirimize destek olarak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Buradaki
çocuklar hepimizin çocukları, bizlerin geleceği. Bizlerin geleceği ile ilgili olan bu
çocuklarımıza bizler her türlü gayreti ve desteği vereceğiz.” dedi. Öğrenci velilerine de
seslenerek her zaman velisi oldukları öğrenciye destek olmaları gerektiğini kaydeden Vali
Vekili Masatlı, “Öğrencilerimiz birbirleriyle başarı yönünden asla kıyaslanmamalıdır.
Karnedeki notları düşük ya da zayıf öğrencilerimiz ikinci dönemde bunları telafi edebilir.
Anne ve babalar da çocuklarına bu yönde desteklerini sürdürmelidir” diye konuştu. İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, yeni projelerle, farklı eğitim metotları ile
öğretimi sürdüreceklerini ifade ederek, karne sonuçlarının sadece öğrenciler tarafından değil,
okul yönetimi ve öğretmenleri ile ailelerin de kendi karneleri olarak görmeleri ve bu şekilde
değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Törenin sonunda Vali Vekili Masatlı, 5E ve 5A sınıfında
eğitim gören öğrencilerin karnelerini dağıtarak, çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Yunus
Büyükkuşoğlu İlköğretim okulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katılarak
öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Vekili Masatlı, buradan da Mehmet Akif Ersoy Ticaret
Meslek Lisesi’nde eğitim gören ve lösemi hastası olan Ali Aydın’ı evine geçerek, karnesini
verdi.

Vali Vekili Mustafa Masatlı ve beraberindekiler özel sınıf öğrencilerini de unutmayarak,
karnelerini vererek başarılar diledi. Kayseri’de 54 çocuğa evlerinde eğitim veriliyor. Ali
Aydın’a karne hediyesi olarak tablet bilgisayar hediye eden Vali Vekili Masatlı, başarılı
öğrencinin önümüzdeki dönem karnesini okulunda verebilmeyi temenni ettiğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10998.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kayseri'de 282 Bin 842 Öğrenci Karne Aldı
Kayseri'de 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından
öğrencilere protokol tarafından karneleri verildi. Karne töreni sonrası konuşan Vali
Yardımcısı Mustafa Masatlı, "Hiçbir velimizin çocuklarımıza kötü not aldı diye baskı
yapmasını kesinlikle istemeyiz" dedi.
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Kayseri'de 282 Bin 842 Öğrenci Karne Aldı 3 0 0 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulunda
düzenlenen karne törenine, Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, İl Mili Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Karne dağıtımı sonrası konuşan Vali
Yardımcısı Yardımcısı Mustafa Masatlı, "2014-2015 eğitim-öğretim döneminin birinci
dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Kayseri ilimiz yaklaşık 17 bin öğretmeni ve 290 bine
yakın öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Birinci dönemde gerek İl
Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerek okullarımız, gerekse öğrenci ve öğretmenlerimiz ile
birlikte ekip çalışması içinde çok şükür sorunsuz bir şekilde birinci dönemi tamamlamış
olduk. Önemli bir sorun yaşamadık. Bu sorun yaşamamakta velilerimizin, okul aile
birliklerimizin ve kamu kurum ve kuruluşların önemli destekleri oldu. Biliyoruz ki herşey
eğitimle başlıyor. Hayatın her safhasında eğitimde biz birlikteyiz. Herşeyin eğitimle olacağına
inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kötü not alan öğrencilerin velilerine uyarılarda bulunan
Masatlı, "Kötü not alan öğrencilerimizin velilerine bu geçici bir durumdur demek istiyorum.
Kötü not alması o çocuğun o anki durumu ile ilgili olabilir. Hiçbir velimizin çocuklarımıza
kötü not aldı diye baskı yapmasını kesinlikle istemeyiz. Hayatta herşeyin telafisi vardır.
Sadece kötü not alan öğrencilerimiz ikinci dönem biraz daha çok çalışacaklar. Bizim
öğretmenlerimiz o öğrencilerle biraz daha fazla ilgilenecektir. Böyleye ikinci dönemde bu
başarısızlığı hep birlikte ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü
Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise, "Bildiğiniz üzere 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini
tamamlamış bulunmaktayız. Bugün itibariyle 282 bin 842 öğrencimiz Kayserimizde
karnelerini aldı. 16 bin 500 öğretmen arkadaşımız ile ilk dönem ki eğitim-öğretim yılını
tamamlamış bulunmaktayız. Öğretmen arkadaşlarımızın eğitime ve öğrencilerimize
gösterdikleri ilgi alaka ve emekten dolayı teşekkür ediyorum. Onlara bizim ve
memleketimizin ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Çandıroğlu ayrıca, "Kazasız ve belasız bir
dönem tamamlamış bulunmaktayız. Projelerimizle, yeni yaklaşımlarımızla, yeni
oluşumlarımızla inş allah ikinci dönemde de inş allah Allah'ın izniyle tekrar bir arada bu

kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi. Karne töreninde ayrıca, İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu yeğeni olan 6. sınıf öğrencisi olan Eren Çandıroğlu'na
karnesini kendisi verdi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10999.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kamusal Alan Yalanı
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan 2014-2015 Eğitim Yılı I. dönem sonu
ile ilgili yaptığı basın açıklamasında Kamusal alanda yapılan kılık kıyafet dayatmalarına
dikkat çekti. Kalkan, ülkemizde yıllardır kamusal alan yalanıyla kadınlara ve kız öğrencilere
kılık ve kıyafet dayatmasında bulunulduğunu söyledi.
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KAMUSAL ALAN YALANI 1 1 0 Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan
2014-2015 Eğitim Yılı I. dönem sonu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında Kamusal alanda
yapılan kılık kıyafet dayatmalarına dikkat çekti. Kalkan, ülkemizde yıllardır kamusal alan
yalanıyla kadınlara ve kız öğrencilere kılık ve kıyafet dayatmasında bulunulduğunu söyledi.
“Şura kararları acilen uygulanmalı” Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan
2014-2015 Eğitim Yılı I. dönem sonu ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Kalkan, yaptığı
açıklamada eğitim-öğretimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek: “Bu eğitim-öğretim yılında
öğretmen ihtiyacına binaen yaşanan mağduriyetlerde bazı eğitim kurumlarında öğretmen ve
yöneticilere karşı uygulanan şiddet, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği,
yönetici görevlendirmelerinde yaşanan bazı olumsuzlukların dışında çok ciddi sorunların
yaşanmadığı gözlenmiştir. Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 19.
Milli Eğitim Şûrası'nda önemli bazı kararlar alınmıştır. Söz konusu kararlar acilen
uygulanmalıdır” dedi. Kamusal alan yalanı Ülkemizde yıllardır kamusal alan yalanıyla
kadınlara ve kız öğrencilere yönelik uygulanan kılık ve kıyafet dayatmalarına da dikkat çeken
Kalkan: “Eğitim-Bir-Sen'in çeşitli eylem ve etkinliklerden sonra başlattığı, kamuoyu desteğini
ortaya koyması bakımından bir ilk olan kampanya sonucunda toplanan 12 milyon 300 bin
imza ve sonrasında ortaya koyduğu sivil itaatsizlik eylemi neticesinde kamuda çalışan
kadınlara yönelik 'başı açık' dayatmasına son verilerek, kadının kamu hizmetine katılımında
önemli bir eşik aşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte de yapılan değişiklikle öğrencilere kılık kıyafet dayatmasının
kaldırılması son derece önemli bir adım olmuş ve bir yasak daha tarihe karışmıştır. Ama
Kamu personelini ilgilendiren çerçeve yönetmelikte de acilen değişiklikler yapılarak, sivil
itaatsizlik gerekçelerimizden olan erkek kamu çalışanlarına da kılık ve kıyafet
dayatmalarından vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu. 100 Bin Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
Şubat ayında yapılacak 15 bin öğretmen atamasını hatırlatan Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ara dönemde 15 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. Bunun için 15 bin yeni öğretmen atamasının 100 bine çıkarılması için imkânlar
zorlanmalı ve öğretmen açığı nedeniyle yaşanan problemlerin önüne geçilmelidir.”
Müfredatta Temel Değişikliklere İhtiyaç Var Kalkan: “4+4+4 eğitim sistemiyle istenen
sonuçların elde edilebilmesi, insanımızın sahip olduğu ahlaki ve toplumsal değerlerin,
müfredatın yeniden belirlenmesi noktasında öncelikle göz önüne alınması elzemdir. Zira
değerler; düşünmede ve zihni muhakemede birer araç olarak kullanılmak. Kişilerin dikkatini
istenen, yararlı ve önemli görülen kültür nesneleri üzerinde odaklaştırmak, ideal düşünme ve
davranma yollarını göstermek eibi fonksiyonları icra eder. İnsan davranışlarını belirleme ve
insan karakterini şekillendirme noktasında oynadıkları bu çok önemli rol nedeniyle toplumun
sahip olduğu bu değerlerin yeni nesle aktarılması, belirli bir düzen, iç tutarlılık ve bir sistem
dâhilinde verilmesi gerekmektedir. Konu, gerçekte basit bir müfredat değişikliğinin oldukça
ötesinde bir ehemmiyeti haizdir. Her şeyden önce, ideolojik endoktrinasyon aracılığıyla tek
tip vatandaş yetiştirmeyi hedefleyen bir toplum mühendisliği projesinin eğitim sistemine
biçtiği işlevin, demokratik ve çoğulcu bir toplum tarafından kabul edilebilmesi mümkün
değildir. Bunun yanı sıra 'tarih', 'devrim', 'Kemalizm' ve 'milliyetçilik' benzeri kavramların
kişiselleştirilmesi ve şahıs kültünün pekiştirilmesi amacıyla kullanılması da demokratikleşme
çabalarına karşın, otoriterliğin kendisini yeniden üretmesine yol açmaktadır. Bu nedenle,
sadece temel eğitimde değil, yükseköğretim de dahil, eğitim ve öğretimin her kademesinde
demokrasilerde ve çoğulcu bir yapıda olmaması gereken ve gerçekte herhangi bir etki de
oluşturmayan ideolojik endoktrinasyonun sona erdirilmesini amaçlayan çoğulcu düşünmeyi
ve farklılıklara saygıyı, empatiyi hedefleyen bir müfredat değişikliği zorunludur” şeklinde
konuştu. Okulların Bütçe Sorununa Çözüm Getirilmelidir Okulların bütçe sorununa da dikkat
çeken Kalkan: “Milli Eğitim Şurası'nda sendikamızın sunduğu tekliflerden olan ve şûra genel
kurulunca da kabul edilen okullara bütçe verilme kat zaman kaybetmeksizin hayata
geçirilmelidir. Bütçe verilmemesi nedeniyle yaşanan sorunlara çözüm getirilmek üzere
okulların zarur, için okul aile birliklerince üretilmeye çalışılan çözümler yetersiz kalmaktadır.
Okul yöneticilerinin eğitim liderliği yapmalarının önündeki en engel olan okulların bütçe
sorunu; öğretmeni, yöneticiyi ve veliyi karşı karşıya getirmekte, bundan en fazla zararı yine
okul yön görmektedir. Şûrada alınan kararın gereği yerine getirilmeli, merkezi bütçeden,
öğrenci başına ödenek uygulamasına geçilmeli, okul tahsildarlık dönemi artık sona
erdirilmelidir” ifadelerini kullandı. Tatil İyi Değerlendirilmelidir Kalkan, başarılı olmak için
aylardır ter döken öğrencilerin 15 günlük ara tatilini iyi değerlendirmeleri gerektiklerini
söyleyerek: “Hem dinlenmeli hem de eksik oldukları alanlarla ilgili çalışmalar yapmalı, en
önemlisi de fırsat buldukça bol bol kitap okumalıdır. Karnelerin öğrencilerin şahsında aynı
zamanda veliye de verildiği gerçeği unutulmamalı ve karne dolayısıyla öğrencilere hiçbir
şekilde baskı yapılmamalıdır. Başta öğretmenler olmak üzere, bütün eğitim çalışanlarını
emeklerinden dolayı tebrik ediyor, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine
sorunsuz başlamak için, mevcut sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha
çiziyoruz” açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11000.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

’730 milyon TL ödenekten 600 milyon TL’si
kullanıldı"
Vali Vekili Mustafa Masatlı ‘’730 milyon TL ödenekten 600 milyon TL’si kullanıldı"
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İl Koordinasyon Kurulu 1’inci Dönem Toplantısı’nda konuşan Vali Vekili Mustafa Masatlı,
"2014 yılı içerisinde 730 milyon TL ödenekten 600 milyon TL’si kullanıldı" dedi.
İl Koordinasyon Kurulu 1’inci Dönem Toplantısı Vali Vekili Mustafa Masatlı’nın
başkanlığında düzenlendi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda düzenlenen
toplantıda konuşan Vali Vekili Mustafa Masatlı, "Bu toplantı yılda 4 defa yapılıyor. Bugün ki
toplantımızın konusu 01.01.2014 yılından 31.12.2014 yılına kadar burada hem yerel idare
hem de mali idarelerin yapmış olduğu yatırımların genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır.
2015 yılının uygulaması ve koordinasyonun izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı 17 Ekim
2014 yılında çıktı. Daha sonra da 2015 yılı yatırım programı 14 Ocak 2015 tarihinde Resmi
Gazetede
yayınlanarak
yürürlüğe
girdi"
dedi.
Masatlı ayrıca, "Bütün veriler ve yapılan çalışmalar sisteme girilmek durumundadır. Bütün
kamu ve kuruluşları 2015 yılında program kararnamesinde ve içerisinde yer alan yatırım
programında belirtilen şartlara uygun olarak hareket edip değerlendirme çalışmaları
yapılacaktır"
ifadelerini
kullandı.
2014 yılı içerisinde yapılan ödenekler hakkında da bilgiler veren Masatlı, "2014 yılı ile ilgili
olarak yatırımcı kuruluşlardan yatırım izleme raporu ve yatırımcı kuruluş görev raporlarına
göre Kayseri’de 31 Aralık 2014 tarihi itibari ile mahalli idareler hariç 536 proje için
öngörülen 730 milyon TL ödenekten yaklaşık 600 milyon TL harcama yapılmıştır. Bu
harcamalarla ilgili gerçekleşme oranı da yüzde 82’dir" ifadelerini kullandı.
Toplantı da, kurum müdürleri de slayt eşliğinde kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11001.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

İlçelere Yatırım İçin İhaleler Sürüyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yaptırılacak olan kadın ve gençlik merkezi için
ihaleler sürüyor. Develi, Bünyan, Akkışla ve Felahiye ilçelerine yapılacak olan kadın ve
gençlik merkezi yapım işi ihale edildi.
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İlçelere Yatırım İçin İhaleler Sürüyor 1 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere
yaptırılacak olan kadın ve gençlik merkezi için ihaleler sürüyor. Develi, Bünyan, Akkışla ve
Felahiye ilçelerine yapılacak olan kadın ve gençlik merkezi yapım işi ihale edildi. Büyükşehir
Belediyesi’nce Develi’ye yapılacak olan kadın ve gençlik merkezi ihalesine 16 firma katıldı.
Yaklaşık maliyeti 3 milyon 775 bin TL olan kadın ve gençlik merkezi yapım işi ihalesine
katılan firmalar ve teklifleri şu şekilde; Yahyalı Fatih: 2 milyon 459 bin TL, Çakıroğlu İnşaat:
2 milyon 848 bin TL, Göker Gözütok: 2 milyon 850 bin TL, Çıtaklar İnşaat: 2 milyon 856 bin
TL, Ahmet Taşkıner: 2 milyon 876 bin TL, Güven Demirel Taban İnşaat: 2 milyon 910 bin
TL, Fahri Taban: 2 milyon 960 bin TL, Aydınlar İnşaat: 3 milyon 078 bin TL, Kin-Taş İnşaat:
3 milyon 278 bin TL, Efendi Uzun: 3 milyon 366 bin TL, İşsan İnşaat: 3 milyon 395 bin TL,
Mako İnşaat: 3 milyon 413 bin TL, Er Kılıçoğlu İnşaat: 3 milyon 998 bin TL, Alp İnşaat: 3
milyon 420 bin TL, Bayer Mühendislik: 3 milyon 448 bin TL, Mustafa Cingöz: 3 milyon 576
bin TL Bünyan ilçesine yapılacak olan kadın ve gençlik merkezi yapım işi ihalesine ise 13
firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 590 bin lira olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri
şu şekilde; Er Kılıçoğlu İnşaat: 2 milyon 548 bin TL, Güven Demirel Taban İnşaat: 2 milyon
584 bin TL, Fahri Taban: 2 milyon 619 bin TL, Bayer Mühendislik: 2 milyon 685 bin TL,
Ahmet Taşkıner: 2 milyon 765 bin TL, Göker Gözütok: 2 milyon 950 bin TL, Alp İnşaat: 3
milyon 060 bin TL, Kin-Taş İnşaat: 3 milyon 168 bin TL, Efendi Uzun: 3 milyon 264 bin TL,
YSR Yapı: 3 milyon 347 bin TL, Mustafa Cingöz: 3 milyon 389 bin TL, İşsan İnşaat: 3
milyon 443 bin TL, Çıtaklar İnşaat: 4 milyon 450 bin TL Akkışla ilçesine yapılacak olan
kadın ve gençlik merkezi ihalesine de 8 firma katılarak teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 2
milyon 283 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle; Ema İnşaat: 1 milyon 704
bin TL, Güven Demirel Taban İnşaat: 1 milyon 705 bin TL, Göker Gözütok: 1 milyon 770 bin
TL, Bayer Mühendislik: 1 milyon 875 bin TL, Antaş İnşaat: 1 milyon 894 bin TL, Er
Kılıçoğlu İnşaat: 1 milyon 955 bin TL, Başaran İnşaat: 1 milyon 980 bin TL, Mustafa Cingöz:
2 milyon 19 bin TL Günün bir başka ihalesi ise Felahiye ilçesine yapılacak olan kadın ve
gençlik merkezi ihalesi oldu. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 389 bin TL olan ihaleye 8 firma
katıldı. Katılan firmalar ve teklifleri şöyle; Ahmet Taşkıner: 1 milyon 765 bin TL, Güven
Demirel Taban İnşaat: 1 milyon 809 bin TL, Göker Gözütok: 1 milyon 840 bin TL, Bayer
Mühendislik: 1 milyon 875 bin TL, Mustafa Cingöz: 2 milyon 89 bin TL, Efendi Uzun: 2
milyon 144 bin TL, Başaran İnşaat: 2 milyon 150 bin TL, Er Kılıçoğlu İnşaat: 2 milyon 241
bin TL İhaleler, verilen tekliflerin ihale komisyonu tarafından incelenmesinin ardından
neticelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11002.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kayseri'de Doktora Bıçaklı Saldırı
Kayseri'de ilaç bağımlısı ve psikolojik raporu bulunan B.Ö. (38), Dr. Kemal Beğendik'e
bıçaklı saldırdı. Kayseri Aile Hekimleri Derneği, saldırıyı kınadı.
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Kayseri'de Doktora Bıçaklı Saldırı 1 0 0 0 Kayseri'de ilaç bağımlısı ve psikolojik raporu
bulunan B.Ö. (38), Dr. Kemal Beğendik'e bıçaklı saldırdı. Kayseri Aile Hekimleri Derneği,
saldırıyı kınadı. Kayseri Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Şube Başkanı Ümit Işıldak, Latif
Başkal Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Kemal Beğendik'e dün saat 13.30 civarında
bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, tepki gösterdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ilaç
bağımlısı ve psikolojik hasta olduğunu ve uyuşturucu ilaç talep ettiğini belirten Işıldak şöyle
dedi: "Doktorumuz, kendisine başvuran ilaç bağımlısı bir hastanın bıçaklı saldırısına
uğramıştır. Çok şükür arkadaşımıza herhangi bir şey olmadan saldırgan etkisiz hale
getirilmiştir. Saldırı sonrası ilgili şahıs kolluk güçlerine teslim edilmiş ve işlemler devam
etmektedir. Bu konuda beyaz koda da bildirim yapılmıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Dr.
Kemal Beğendik ve Latif Başkal ASM çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz." Bu arada saldırı
sırasında zanlının elini tutarak, çalışanların yardımıyla yara almadan kurtulan Dr. Kemal
Beğendik, Melikgazi Polis merkezine giderek ifade verdi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli B.Ö.
ise salıverildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11003.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kaza Yerinde Elinde Sopayla Ablasını Aradı
Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı kazada olay yerine gelen küçük çocuk, elindeki sopayla
kazaya karışan sürücüyü ve yaralanan ablasını aradı.

25 Ocak 2015 Pazar 11:12

Bu haber 403 kez okundu. Kaza Yerinde Elinde Sopayla Ablasını Aradı 1 0 0 0 Kayseri'de 5
kişinin yaralandığı kazada olay yerine gelen küçük çocuk, elindeki sopayla kazaya karışan
sürücüyü ve yaralanan ablasını aradı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Esenyurt
Mahallesi'nde Büyük Menderes Caddesi ve Mustafa Asım Köksal Caddesi'nin kesiştiği
kavşakta 38 YF 046 plakalı otomobil ile 38 GC 695 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi
yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılardan D.D. (6) ve D.D.
(26) olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer
yaralılar ise başka hastanelere kaldırıldı. Kazayı duyan ve olay yerine elindeki sopayla gelen
küçük bir çocuk, "Hani lan ablam?" diye bağırdı. İtfaiye eri tarafından elinden sopa alınan
küçük çocuk, kaza yapan araçlar ve ambulanslar arasında koştu. Ablasını bulamayan çocuk
kaza yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11004.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Silahla Vurulan Genç Ağır Yaralandı
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Silahla Vurulan Genç Ağır Yaralandı 1 0 0 0 Kayseri'de silahla vurulan genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Battalgazi mahallesi Dolan sokakta meydana gelen olayda vatandaşlar,
gece saatlerinde silahla yaralı olarak gördüğü T.B.'yi (25) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, hastane ve T.B.'nin hastaneye getirildiği
araçta inceleme yaptı. Polisin T.B.'nin nerede ve nasıl vurulduğunu belirlemek için çalışma
başlatırken, tedavi altına alınan T. B.'nin ise kol ve kasığından yaralandığı öğrenildi. T.B.'nin
hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili sorşturma başlattı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11005.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

KOM Polisinden Zehir Tacirlerine Darbe
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği
görevlileri tarafından zehir tacirlerine darbe vuruldu.
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KOM Polisinden Zehir Tacirlerine Darbe 1 0 0 0 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği görevlileri tarafından zehir tacirlerine darbe
vuruldu. Edinilen bilgiye göre kayseri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan
çalışmalarda G.D. isimli şahsın evinde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 3 kilo
191 gram esrar ile, hassas terazi, defter, tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildiği bildirildi.
Hakkında ’Uyuşturcu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan soruşturma yapılan G.D.’nin
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11006.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Erü Hastaneleri'nde Askom Toplantısı
Acil sağlık hizmetlerinin koordineli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla periyodik olarak
yapılan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) toplantısı düzenlendi.
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Erü Hastaneleri'nde Askom Toplantısı 1 0 0 0 Acil sağlık hizmetlerinin koordineli ve sağlıklı
bir şekilde işlemesi amacıyla periyodik olarak yapılan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon
Merkezi (ASKOM) toplantısı düzenlendi. ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Kudret Doğru başkanlık etti. Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç,
ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kudret Doğru, İl Sağlık
Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Yılmaz, Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel

Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan ve Hastane Yöneticileri, Acil Tıp A.D. Başkanı
Prof. Dr. Ö. Levent Avşaroğulları, ERÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Sorumlusu
Prof. Adnan Öztürk, çok sayıda öğretim üyesi ile özel sağlık kuruluşlarının temsilcileri
toplantıda yer aldı. Kayseri 112 Komuta ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Özgür Devrim
Manal, Acil Çağrı Hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri ASKOM Sorumlu
Hekimi Dr. Elif Mucuk ise güncel ASKOM sorunlarına değindi. Kamu ve özel sağlık
kuruluşları temsilcilerinin, acil servis hizmetlerini daha iyi verebilmeleri için hasta
sevklerindeki işleyiş, mevzuat ve koordinasyon hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar karşılıklı
olarak konuşularak paylaşımda bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11007.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Kadın Meclisi'nin Yeni Başkanı: Neşe Yılmaz
Bakır
Kayseri Kent Konseyi'nin Kadın Meclisi başkanlık seçimi yapıldı. Seçimler sonucu Erciyes
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yılmaz Bakır Kadın Meclisi Başkanlığına
getirildi.
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Kadın Meclisi'nin Yeni Başkanı: Neşe Yılmaz Bakır 1 0 0 0 Kayseri Kent Konseyi'nin Kadın
Meclisi başkanlık seçimi yapıldı. Seçimler sonucu Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Neşe Yılmaz Bakır Kadın Meclisi Başkanlığına getirildi. Kayseri Kent Konseyi
Kadın Meclisi'nin başkanlık seçimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Kadın
Meclisi Genel Kurulunu açan Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu, seçimlerle ilgili bilgi
verdi. Daha sonra Dilek Özkan başkanlığında divan heyeti oluşturuldu. Seçimler sonucu Kent
Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe
Yılmaz Bakır getirildi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11008.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Sürü Yönetim Elemanı Kursu İçin Yeni
Protokol İmzalandı
Kayseri Çalışma ve İş Kurmu İl Müdürlüğü, Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2014 yılında 25
kişinin eğitim aldığı “Sürü Yönetim Elemanı Benim” projesi kapsamında 2015 yılında
Kayseri de 250 kişi eğitim alacak.
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Sürü Yönetim Elemanı Kursu İçin Yeni Protokol İmzalandı 1 0 0 10 Kayseri Çalışma ve İş
Kurmu İl Müdürlüğü, Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2014 yılında 25 kişinin eğitim aldığı “Sürü Yönetim
Elemanı Benim” projesi kapsamında 2015 yılında Kayseri de 250 kişi eğitim alacak. Kayseri
Çalışma ve İş Kurmu İl Müdür Vekili Ebubekir Güngör, "İl Müdürlüğümüz, Kayseri İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce küçükbaş
hayvanların sevk ve idaresine yönelik düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" Projesi
kapsamında sürü yönetimi elemanı kursları düzenlenecektir. Kurumumuz tarafından eğitime
katılacak kursiyerlere; her bir fiili kurs günü için 20 TL kursiyer zaruri ödemesi yapılacak
olup, eğitimlere katılan kursiyerler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta primi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Sigorta prim giderleri karşılanacaktır" dedi. Güngör, "Akkışla ilçesinde 25, Bünyan ilçesinde
50, Develi ilçesinde 50, Pınarbaşı ilçesinde 50, Sarıoğlan ilçesinde 25, Tomarza ilçesinde 50
olmak üzere toplam 250 kursiyer katılacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan
sürü yönetimi elemanı adaylarına MEB tarafından onaylı sertifika verilecektir.
Sertifikalandırılan sürü yönetim elemanları eğitimin konusuna ve modülde ifade edilen
alanlara uygun işlerde istihdam edilme imkânı bulabilecek veya eğitimin konusuna uygun
olarak kendi işinde çalışabilecektir" diye konuştu. Güngör şu bilgileri verdi: "Sürü yönetimi
elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere koyun ağılı ve keçi barınağı
kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını
yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele
edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hâkim olma, sağım yapabilme yeteneği
kazandırmaktır. MEB modüler eğitim programı çerçevesinde kazandıkları bilgilerin ışığı
altında, daha bilinçli bir şekilde yürütmelerini sağlamak, kırsal alanda sürü yönetimi
elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmektir. Eğitimler tarımsal işletme ve
yörelerindeki iş takvimleri göz önüne alınarak hayvancılık ve zirai faaliyetlerin daha az
olduğu veya faaliyetlere ara verilen Ocak, Şubat, Mart, aylarında düzenlenecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11009.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Hacılar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
Başladı
Hacılar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Hacılar Kültür Merkezinde
düzenlenen Türk Müziği Dinletisi ile Hacılarlı vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.
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HACILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ BAŞLADI 1 0 0 0 Hacılar
Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Hacılar Kültür Merkezinde düzenlenen Türk
Müziği Dinletisi ile Hacılarlı vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Hacılar Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Hacılar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
programa Hacılar Kaymakamı Yasin Tiktağ, İlçe Jandarma Komutanı Suat Haksever, Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici, Hacılar Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri ve
vatandaşlar katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen gecede sanatçılar birbirinden güzel
eserleri seslendirdi. Konser öncesi bir konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici,
Hacılar Kültür Merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Ekici, Hacılar
Kültür Merkezi’nde sosyal ve kültürel faaliyetlerin bundan sonra devam edeceğini söyledi.
Daha sonra sahneye gelen sanatçılar Mustafa Çay, Hakan Özdoğan, Suat Deringöl ve Günay
Deringöl, Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Gecenin sonunda
Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ ve Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, sanatçılara
teşekkür ederek, çiçek takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11010.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

Memur, Öğrenci Cuma Namazı Kılmak İstiyor
Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN) Kayseri temsilciliği Cuma namazı saatinin
öğle tatiline göre düzenlenmesi amacıyla imza kampanyası başlattı.
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MEMUR, ÖĞRENCİ CUMA NAMAZI KILMAK İSTİYOR 2 3 0 0 Eğitimci Kamu
Çalışanları Sendikası (EKSEN) Kayseri temsilciliği Cuma namazı saatinin öğle tatiline göre
düzenlenmesi amacıyla imza kampanyası başlattı. EKSEN üyeleri Cuma namazı çıkışı kent
meydanında, memur ve öğrencilerin Cuma namazı kıla bilmesi için imza kampanyası başlattı.
Eksen Kayseri temsilcisi Mehmet Kılıç yaptığı açıklamada: “ Kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan memurların din ve vicdan hürriyeti kapsamında temel dini vecibelerini yerine
getirmelerinde sıkıntılar var. Bunun için alınacak önlemlerden biri Cuma namazı saatinin
memurlar ve öğrencilerin camiye gelebilecekleri gibi düzenlenmesini istiyoruz. Eğitimci
Kamu Çalışanları Sendikası olarak yaklaşık 2,5 milyon memurun çalışma saatlerinde bir
düzenleme yapılmasının, özellikle Cuma namazı gibi farz bir ibadetin yerine getirilmesi
açısından önem arz ettiğini belirtiyoruz. Cuma günleri öğle tatili saatlerinin, o ildeki Cuma
namazı saatine göre uyarlanması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemizin doğusu ile batısı
arasında ciddi yerel saat farkının olmasından dolayı, bu düzenlemenin valilikler tarafından
yapılması doğabilecek sorunların önüne geçecektir. Hukuk devletinde yaşayan her vatandaşın
inanç değerleri dokunulmazdır. Bu kapsamda başta üyelerimiz olmak üzere, kamu
çalışanlarının ekseriyetinin inanç ve manevi içerikli bu haklı taleplerinin karşılanması için
hukuki çerçevede gerekli mücadeleyi vereceğimizin altını çiziyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11011.html
Erişim Tarihi: 23.01.2015

