KAYSERİ HABER ARŞİVİ
20.10.2014–26.10.2014
''İnsanın siyasi kimliği olamaz, bir partisi
olamaz''
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “Belediye başkanı seçildikten sonra insanın siyasi
kimliği olamaz, bir partisi olamaz” diyerek Yahyalı ilçesinin turizmde iddialı bir ilçe
olacağını söyledi.Yol düzenleme, kamyoncular için garaj,...
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “Belediye başkanı seçildikten sonra insanın siyasi
kimliği olamaz, bir partisi olamaz” diyerek Yahyalı ilçesinin turizmde iddialı bir ilçe
olacağını söyledi.
Yol düzenleme, kamyoncular için garaj, asfaltlama, ücretsiz otopark, kavşak düzenlemesi,
gibi birçok yeniliğin geldiği Yahyalı ilçesinin Belediye Başkanı Esat Öztürk “Belediye
başkanı seçildikten sonra siyasi kimlik olamaz artık hizmet etmekten başka bir amacınız
olamaz” dedi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “ Malumunuz burada maden sektörümüz var. Maden
sektörüne bağlı nakliyecilik sektörümüzde var. Dolayısıyla 600 kadar kamyoncu esnafımız
var. Ona TIR esnafı da diyebiliriz. Şehir trafiğinde onları rahatlatmak adına garaj yapmamız
lazımdı. Daha önceki belediye başkanlarımızın da vaatleri arasındaydı fakat temeli atmak bize
nasip oldu. 600 tane esnafımızın araçlarını güvenlik kamerasıyla takip edilecek sistemi oraya
getirmiş oluyoruz. Yahyalı’daki vatandaşlarımızın da beklentisiydi bize en fazla dua edilecek
konulardan bir tanesiydi. Sokaklarımız dar kamyonları ve TIR’ları koyunca ikinci kez
daralıyor. Öncelikli projelerimiz arasındaydı. İnşallah en kısa zamanda buradaki esnafımızı
oraya alacağız” dedi.
Öztürk “ İlçemizin en büyük problemlerinden biride anayol üzerinde araç terörü diyorum ben
ona 6 aydan beri araç terörü bitti. Tabi Kayseri’deki belediyecilikte öncelikle insanlara
hizmeti sunulacak arkasından bir takım tedbirler alınacak. Biz burada ücretsiz otopark yaptık.
İnsanlar şu dedi bana alternatif sunuyor ücretsiz park yapıyor ve ana caddemizi ücretli hale
getirmiş olduk parayı veren vermeyenler burada bana oy verip vermeyenlerin hepsinin
sevindiği ’işte belediyecilik bu’ dediği projemiz ben tebrikte ediyorum Yahyalı
hemşerilerimizi hemen adapte oldu. Birtakım yerlerde zor adapte olmuşlardı. İtirazlar olmuştu
bu nerden çıktı diye ama Yahyalı’daki insanlarımız bunu hemen kabullendi doğrusu şuanda
da sıkıntımız yok” diye konuştu.
“Bir ilçenin bir ilin giriş çıkışları önemli imaj açısında da önemli 4 tane kavşağımız var.
Yerköy kavşağımız Mustafa Bey kavşağımız Develi kavşağımız ve Çat kavşağımız inşallah

insanlar ilk girişte cennet gibi bir ilçeye girmiş olacak” diye konuşan Öztürk “ Ramazanda 15
bin hemşerimizle kucaklaşma imkânı oldu. 22 tane mahallede iftar yemeği verdik. Buradaki
hayırseverlerimiz belediyemize yük olmadan karşıladı. Seçimlerde vermiş olduğu destekten
dolayı teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin orada anons sistemiyle davet ettik.
Verenle de vermeyenle de oraya kucaklaştık. Belediye başkanı seçildikten sonra siyasi kimliği
olamaz artık hizmet etmekten başka onun bir partisi siyaseti olamaz doğrusu” dedi.
Öztürk “ Kayseri gibi marka yerde belediyecilik yaptım o mutfakta yetiştim. Tabi oradaki
tecrübelerimi buraya aktarmak üzere belediye başkanı seçildim. Köy görüntüsü olan ilçeyi
çıkartacağım sözüm var. İnsanlar bu konuda memnun olurlar daha doğrusu bu köy
görünümünden çıkması lazım bu ilçenin turizme aday ilçeyiz. Turizme ait bir takım
projelerimiz var dolayısıyla eş zamanlı gitmesi lazım. Çevre düzenlemesi cephe düzenlemesi
ve turizm projeleri. Burada kerpiç dediğimiz binalarımız var can ve mal açısından da emniyeti
önemli onları alacağız şuana kadar 50 60 böyle binaları kaldırdık hem görüntü kirliliği adına
hem de otopark yeri açıldı doğrusu hem göz zevkimiz yerine gelmiş oldu hem de araçlarımız
yer imkânı oldu. Ben üçlü adak diye tabir ediyorum Kapadokya Erciyes ve Kapuzbaşı’yla
noktalanmış olacak. 16 ilçemiz var Kayseri’ye bağlı diğer ilçelere nazaran allah’ın verdiği
güzelliğini fazlasıyla buraya vermiş. Doğrusu bunu değerlendirmek lazım yerel idare el ele
verip turizmle ilgili inşallah güzel projelere imza atacağız” dedi.
Başkan Öztürk “ Avusturya ‘daki mimarlarımızı çalıştırdık Erciyes’teki mimarlarımız bu
konuyla ilgili çalıştı. Hazırlık aşaması bitti. Raporun son hali elimize ulaşacak inşallah
bekliyoruz. Kapuzbaşı şelalesi ve Dere başı şelalesi doğrusu buranın bir değeri turizm
açısından önemsediğimiz Avrupa birliği projesiyle oraya katkı vereceğiz. Büyükşehir
belediyemizin de orayla ilgili çalışmasını biliyorum ben 10 tane proje saymıştı o 10 projeden
biride buradaki Kapuzbaşı şelalesi Özhaseki başkanımızın gerekli değeri verdiğini biliyorum
ve daha fazla değer vereceğine inanıyorum” diye konuştu.
Belediyenin logosunun değişmesiyle ilgili olarak “Yahyalı yenilenen bir çehresiyle simasıyla
doğrusu mevzuat değişti . Belediye başkanı değişti. Tabi bu 30 yıl önceki bir çalışmaydı bu
yarışla elde edilmiş bir logoydu bu ben biliyorum sağ olsun emeği geçmiş belediye
başkanlarımıza teşekkür ediyorum 30 yıl oldu turizme adayız Dolayısıyla logomuzun
değişmesi lazım Kayseriyle bütünleşip bir logo Erciyes’imiz var 16 ilçenin ortak değeri bir
defa bana göre her ilçede bu logonun olmasını arzu ederim” diye konuşan Öztürk “ Meydan
düzenlememiz var ki önemsiyoruz bir ilçe deyince bir il deyince akla gelen meydan doğrusu
meydanıyla hatıralarında kalıyor insanlarımızın Yahyalı’ya gelince de insanlarımızın
hatırında kalacak bir meydan düzenlememiz var” dedi.
Öztürk son olarak “ Herkes memnun bu hizmetimizden Yahyalı insanının maneviyatı çok
yüksek. Yahyalı insanını seviyorum hizmet etmeye değer veriyorum onlar tabi bizi izlemeye
devam etsinler yardımcı oluyorlar olmaya devam etsinler diyorum. Tabi ’tek taş duvar olmaz’
demiş büyüklerimiz ben tek başıma bir güzellik meydana getiremem vatandaşlarımızın da
vermiş olduğu destek sayesinde güzelliği yakalarız. Doğrusu bu ilçe şirin bir ilçe olacak
yaşanılacak bir ilçe olacak turizmde iddialı bir ilçe olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9098.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Ak Parti Talas İlçe Teşkilatında Yoğun Mesai
Yaklaşan kongre çalışmalarına hızla devam eden AK Parti Talas İlçe Teşkilatı’nda delege
seçimleri sona erdi.
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Kongre hazırlıklarını sürdüren AK Parti Talas İlçe teşkilatı bütün birimleri ile mahalle
mahalle gezerek delege seçim çalışmalarını tamamladı. İlçe Başkanı Ragıp Dost’un Hac ’da
olması nedeniyle Teşkilat Başkanlığına vekâlet eden Burak Erenler yönetiminde devam eden
çalışmaları AK Parti Kayseri Koordinatörü ve İl Başkanı da yerinde inceledi.
Kiçiköy Mahallesinde gerçekleştirilen delege seçimlerini yerinde incelemek üzere Talas’a
giden Kayseri Koordinatörü Recep Yıldırım ve Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden
özverili çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
AK Parti Talas İlçe Teşkilatı Başkan Vekili Burak Erenler 33 mahallede 33 sandıkla 400
delege ile seçimleri tamamladıklarını belirterek,’’ Öncelikle yoğun katılımlarından dolayı
Talas'ta bulunan tüm üyelerimize ve bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Genel
Merkez Kayseri Koordinatörü Recep Yıldırım ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden'e teşekkür ediyorum. Yaklaşan kongremizin başta ilçemiz Talas olmak üzere Kayseri
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.
30 Mart yerel seçimlerinden büyük bir başarıyla çıkan teşkilat yönetiminin yeni dönemde de
göreve devam etmesi bekleniyor.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9099.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Tecrübeyle Dinamizmi Birleştireceğiz
Saadet Partisi Kayseri teşkilatlarında kongre çalışmaları sürüyor. Kasım ayı içerisinde
yapılacak olan Kocasinan ilçe kongresinde tek aday Erhan Arıcı.
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Partinin birçok kademesinde görev yapmış olan Başkan adayı Erhan Arıcı, kongre çalışmaları
ile ilgili yaptığı açıklamada, Kasım ayı içerisinde ilçe kongresinin yapılacağını hatırlatarak, “

partideki arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bu onurlu göreve aday oldum.
İnşallah güzel çalışmalar yapacağız” dedi.
50 kişilik yönetim kurulu aday listesini hazırladıklarını ifade eden Erhan Arıcı, “ Bizim
partimizde adaylıklar kapalı kapılar ardında birilerinin ayağını kaydırma üzerine yapılmaz.
Saadet partisi içerisinde tam anlamıyla parti içi demokrasi vardır. Bunun en büyük örneği de
birçok başarılı çalışmaya imza atan mevcut Kocasinan İlçe Başkanımız Turgut Çakır
kardeşimizin de benim yönetim kurulu listemde yer alması gösterilebilir. Hazırladığımız yeni
yönetim kurulu listemizde geçmişte partimize hizmet eden büyüklerimiz ile genç
arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Böylelikle tecrübeyle dinamizmi buluşturarak inşallah daha
aktif hizmet etme imkânı bulacağız” dedi.
Ülke olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçildiğini ifade eden Erhan Arıcı, “ Dış ve iç politika,
ekonomi olsun gerçekten içler acısı halde. Bunu sokaktaki vatandaşa ve esnafa sorun anlatır.
Ama ülkeyi yönetenler tozpembe bir tablo çiziyorlar. Bu çizdikleri tablonun gerçek
olmadığını bilen vatandaşlarımız 2015 seçimlerinde bunun hesabını iktidar partisinden
soracaktır. Bizde inşallah kongremizi tamamladıktan sonra Genel seçimler için büyük gayret
göstererek çalışmalarımıza hız vereceğiz ve ülkemizin ve halkımızı özlediği Milli Görüş
yeniden iktidar olacaktır” diye konuştu.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9100.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden Öğrenci
Velilerine Mektup
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa uygulanan proje kapsamında, yıl
sonu TEOG sınavına girecek öğrencilere velilerine ulaştırmaları için mektup dağıtıldı.
Mektupta öğrenci ve velilerin yıl boyunca izlemesi...
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa uygulanan proje kapsamında, yıl
sonu TEOG sınavına girecek öğrencilere velilerine ulaştırmaları için mektup dağıtıldı.
Mektupta öğrenci ve velilerin yıl boyunca izlemesi gereken yol haritası yer alıyor.
Osman Düşüngel Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, İl
Mili Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Etkinlikte 8. sınıf
öğrencilerine, velilerine ulaştırmaları için mektup dağıtılırken, mektupta 8. sınıf
öğrencilerinin yıl sonunda TEOG sınavına gireceği hatırlatılarak yıl boyunca izlenilmesi
gereken uygulamalar anlatıldı. Velilere gönderilen mektupta ayrıca, yıl boyunca uygulanması
gereken yol haritası yer alıyor. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kocasinan Rehberlik
Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrenci velilerini orta öğretime geçiş sınavı ile ilgili

bilgilendirici, onların sınavda nasıl hareket edecekleri sınav sonunda yapacak oldukları
tercihlerde ne şekilde hareket etmeleri gerekir, hangi merkezlere başvurmaları gerekir,
bununla ilgili öğrenci velilerine bir mektup hazırlandığını belirterek "Hem onların moral
motivasyonunu artırma, daha hazırlıklı olmaları, geçen yıllarda rastlanılan bazı eksikliklerin
giderilmesi konusunda bilgilendirici mektup hazırlandı. Bu mektupları bugün Osman
Düşüngel Ortaokulunda öğrencilerimize verdik" diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da, "TEOG Ortaöğretime geçiş sınavı bildiğiniz gibi
geçen yıl değişti. Geçen yıl yaşanan bazı aksaklıkların bu yıl yaşanmaması için Kocasinan
Rehberlik Araştırma Merkezimizin katkısı ile mektup hazırladık. Bu mektup öğrencilerin yıl
içerisinde nelerle karşılaşacakları nelere dikkat etmeleri gerektiğini belirten bir yol haritası.
Böyle bir çalışma Türkiye’de ilk defa gerçekleştiriliyor. Bu açıdan emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. Bu diğer ilçelerimize yayacağımız bir proje olacak. Bu vesileyle öğrencilerimize
başarılar diliyorum. Velilerimizin bu mektubu ciddi bir şekilde okuyup yol haritasını çok iyi
analiz etmelerini umuyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9101.html
Erişim Tarihi: 20.10.2014

Şehit Bekir Çifter Anıldı
12 Eylül 1980 öncesi yaşanan olaylarda şehit olan Ülkücü Şehit Bekir Çifter, mezarı başında
anıldı. Anma Törenine Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve çok sayıda Taş
Medreseli Ülkücü katıldı.12 Eylül 1980 öncesi yaşanan...

20 Ekim 2014 Pazartesi 11:00

12 Eylül 1980 öncesi yaşanan olaylarda şehit olan Ülkücü Şehit Bekir Çifter, mezarı başında
anıldı. Anma Törenine Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve çok sayıda Taş
Medreseli Ülkücü katıldı.
12 Eylül 1980 öncesi yaşanan olaylarda şehit olan Ülkücü Şehit Bekir Çifter, mezarı başında
anıldı. Asri Mezarlıktaki aile kabristanında düzenlenen anma programına Milliyetçi Hareket
Partisi İl Başkanı Mete Eke, Taş Medreseli Ülkücüler Kayseri Temsilcisi Gazi Gülmez, Şehit
Bekir Çifter’in babası Zabit Çifter ve çok sayıda Taş Medreseli Ülkücü katıldı.
Anma töreninde kısa bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke,
“Şahsımda Taş Medreseli bir Ülkücüdür, 12 Eylül 1980 öncesi yaşanan olaylarda birçok
arkadaşımızı toprağa verdik, bu arkadaşlarımızı anmak, ailelerinin yanında olmak bizim en
büyük görevimizdir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9102.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Niğde’de Kaybolan Dağcıyı Arama Çalışmaları
Sürüyor
Ankara’dan, Niğde’de bulunan Aladağlar’a tırmanışa gelen 10 kişilik dağcı grubunda bulunan
ve yorulduğu için gruptan ayrılan Tarkan Kuvulmaz’ı arama çalışmaları geceden beri
sürüyor.Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aladağlar’a...
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Ankara’dan, Niğde’de bulunan Aladağlar’a tırmanışa gelen 10 kişilik dağcı grubunda bulunan
ve yorulduğu için gruptan ayrılan Tarkan Kuvulmaz’ı arama çalışmaları geceden beri sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aladağlar’a tırmanışa gelen 10 kişilik grupta bulunan
Tarkan Kuvulmaz’ın 3 bin 588 metre yükseklikteki Alaca zirvesine dün sabah saatlerinde
tırmanışa geçtiği öğrenildi. Yorulduğu için dinlenmek üzere gruptan ayrılan Tarkan
Kuvulmaz’ı, tipi nedeniyle zirveden inen arkadaşlarının bulamadığı ve jandarma ekiplerine
bilgi verdikleri kaydedildi. Verilen bilgi çerçevesinde Jandarma Arama Kurtarma ve İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarkan Kuvulmaz’ın bulunması için dün gece
çalışma başlatıldı. Tarkan Kuvulmaz’ın bulunması için başlatılan çalışmaların hâla sürdüğü
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9103.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Muhsin Yazıcıoğlu Okumaları Başladı
Kayseri Alperen Ocaklarında Muhsin Yazıcıoğlu’nu tanıtmak için Muhsin Yazıcıoğlu
okumaları başladı.
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Programla ilgili bilgi veren Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut Cömert Muhsin
Yazıcıoğlu’nu daha iyi tanımak ve tanıtmak için böyle bir okuma programı yaptıklarını
söyledi.
Cömert: “Türk gençliği için en güzel model şahsiyet olan Muhsin Yazıcıoğlu’nu her yönü ile
tanımak, değerlendirmek ve analiz etmek Alperenler için önemli bir vazifedir. Ülke

gündemine baktığımızda milletimize yol gösterecek bir liderin kalmadığını görüyoruz. Şehit
liderimizin duruşu, söyledikleri, yaptıkları oluşturacağımız şahsiyetler için en önemli temel
yapı taşıdır. Bu nedenle de örnek alacağımız modeli çok iyi tanımalıyız. Ne yazık ki Muhsin
Yazıcıoğlu’nu milletimiz yeteri kadar tanımadı. Bizlerde şehit liderimizi hem daha iyi
tanımak ve milletimize daha iyi anlatmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız çerçevesinde
Pazar günleri sabah, ocağımızda her hafta liderimizin bir yönünü ele alarak okuyor ve
anlatıyoruz” şeklinde konuştu.
Programa herkesin katılabileceğini söyleyen Cömert: “Okuma programlarımız sayesinde ülke
ve dünya gündeminde vuku bulan olayları daha rahat ve daha sağlıklı analiz edebileceğiz. Bu
nedenle bu program ile herkese ulaşmak istiyoruz. Programlarımıza katılmak isteyen herkesi
Pazar günleri bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9104.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kadir Has Üniversitesi Kayserili öğrencilerle
buluşuyor
Kadir Has Üniversitesi 20-21 Ekim tarihlerinde Kayseri Ommer Hotel’de üniversiteye
hazırlanan gençler ve aileleri ile Educaturk Fuarı’nda buluşuyor.
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Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, “İstanbul’un merkezinde bir dünya
üniversitesi olma hedefiyle yola çıkan üniversitemizin eğitim-öğretim anlayışı; alanında
mükemmel bilgi ve beceriyle donanmış, kendine güvenen, en az bir yabancı dil bilen,
sorumluluk sahibi, dünyadaki değişimleri takip eden değil, öngören ve şekillendiren mezunlar
yetiştirmektir.”dedi. Kadir Has Üniversitesi’nde Kayserili öğrenci sayısının gün geçtikçe
artmasının üniversite için de bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Aydın mesajını şöyle
sürdürdü: “Kaliteli öğrencileri çekmek için rekabet eden kurumların, mezuniyette sadece bu
öğrencileri getirdiği nokta değil, üniversiteye giren tüm öğrencilerin gelişimine katkıları
ölçülmelidir. Bunun yolu da üniversitelerin kalitesinin programlara giriş puanlarıyla değil,
mezunlarının iş piyasasında istihdam edilebilirlikleriyle değerlendirilmesidir. Bilim ve
teknolojide yaşanan gelişmelere ayak uydurabilen, yeniliğe açık, sorgulayan, düşünen ve
üreten bireyler yetiştirmek, bu bireylerin üniversite sonrasında iş piyasası ve toplumda iyi
yerlere gelmelerini sağlamak hem eğitim-öğretimin başarısını hem de topluma sunulan
hizmetin kalitesini gösterecektir.”
Kadir Has Üniversitesi bünyesinde İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi,
Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere 6 Fakülte, 2 Enstitü, 2 yıllık Kadir Has Meslek
Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile çok sayıda

Araştırma Merkezleri ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bulunuyor. Kadir Has Üniversitesi
öğrencilerinin eğitimlerini desteklemek amacıyla Amerika, Asya ve Avrupa’da çok sayıda
üniversite ile öğrenci değişim ve çift diploma alanlarında işbirlikleri gerçekleştiriyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9105.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Paralel Operasyon Kapımızda!
Kayseri Kitap Fuarına katılan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak gazetemize yaptığı
açıklamada yakın zamanda paralel yapıya yeni bir operasyonun yapılacağının sinyalini verdi.
Paralel yapının Kayseri’de etkili çalışmalar yürüttüğünü belirten Dilipak “Bundan dolayı da
Kayseri operasyon yapılacak illerden biri olabilir” dedi.
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Gazeteci Abdurrahman Dilipak HSYK seçimleri sonrası Akit gazetesinde yazdığı köşe
yazısında paralel yapıya yönelik operasyonların başlayacağını gündeme getirmişti. Kayseri
Kitap Fuarında konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Dilipak’a Kayseri’nin bu
operasyonlardaki yerini sorduk. Dilipak: “HSYK seçimlerini kaybeden Paralel yapıya yönelik
operasyonların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Hangi illerde yapılacağını
istihbarat raporları belirleyecektir. Paralel yapının Kayseri’de etkili çalışmalar yaptığı eskiden
beri biliniyor. Bundan dolayı da Kayseri operasyon yapılacak illerden biri olabilir” dedi.
Abdurrahman Dilipak, HSYK seçimleri sonrası Akit gazetesinde yazdığı köşe yazısında ise
yapılacak operasyon ile ilgili şunları kaleme almıştı: HSYK seçimleri sonuçlandı. Sonuç
paralel yapı için tam anlamı ile bir felaket oldu. … Erdoğan’ın sözünü ettiği büyük operasyon,
önümüzdeki haftadan itibaren başlayabilir. Öyle sanıyorum ki, açılacak dava Ergenekon ve
Balyoz’dan daha büyük bir dava olacaktır. Ergenekon ve Balyoz da Media, Sermaye, Siyaset,
Bürokrasi, STK ayağının üzerine gidilememişti. Şimdi bütün bunların üzerine gidilecek.
Derin devlet davaları, Terör ve Mafia örgütlerinin de üzerine gidilecek.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9106.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri’nin Ünlü Markalarının Nasıl Oluştuğu
Anlatılacak
Orta Anadolu Sanayici Ve İş Adamları Federasyonu Başkanı İbrahim Yılmaz, TÜSİAD
yetkililerinin de katılımıyla düzenlenecek olan panelde, Kayseri’nin ünlü markalarının, nasıl
marka olduklarının anlatılacağını söyledi.Orta Anadolu...
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Orta Anadolu Sanayici Ve İş Adamları Federasyonu Başkanı İbrahim Yılmaz, TÜSİAD
yetkililerinin de katılımıyla düzenlenecek olan panelde, Kayseri’nin ünlü markalarının, nasıl
marka olduklarının anlatılacağını söyledi.
Orta Anadolu Sanayici Ve İş Adamları Federasyonu Başkanı İbrahim Yılmaz, "23 Ekim
Perşembe günü saat 13.00’da başlayacak olan Türkofed Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu ve TÜSİAD’ın iştirakiyle bir panel düzenliyoruz. Günümüzün en önemli
konusunu seçtik. Kayserimizin ünlü markaları nasıl oluştu? Bunu oluşturanların ağzından
dinleme fırsatı bulacağız" dedi.
Yılmaz, panele Kayserili vatandaşların katılımını beklediklerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9107.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

“modern Şehircilik İçin Önemli Bir Tesis“
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, eski ve yeni katı atık depolama alanlarında
incelemelerde bulundu. Başkan Özhaseki yapımı süren düzenli depolama tesisinin modern
şehircilik açısından önemli bir tesis olduğunu söyledi.Büyükşehir...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, eski ve yeni katı atık depolama alanlarında
incelemelerde bulundu. Başkan Özhaseki yapımı süren düzenli depolama tesisinin modern
şehircilik açısından önemli bir tesis olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, katı atık depolama alanlarından önce halen
kullanılmakta olan çöp depolama alanını gezdi. Başkan Özhaseki, düzenli depolama alanında
kurduğu tesisle elektrik üretimi yapan ve jeneratörlerin soğutma suyu ile de seraları ısıtarak
domates üreten Her Enerji’nin üretim alanlarını gezerek bilgi aldı. 6 megavatlık kurulu
güçteki elektrik üretim tesisi ile 10 bin m².lik serayı gezen Başkan Özhaseki, katı atık
depolama alanı ile ilgili bir açıklama yaptı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından çok büyük emeklerle kurulmuş bazı hizmetlerin göz önünde
olmadığı için görülmediğini, katı atık depolama alanının da bunlardan biri olduğunu ifade
eden Başkan Özhaseki, "Burada bir taraftan çöpleri düzenli olarak depolarken, bir taraftan da
bunların içinden çıkan gazlardan elektrik üretiliyor. Diğer bir yandan da buradan çıkan sıcak
suyla domates üretimi yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuma gelmenin
mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki mevcut katı atık depolama alanının ardından
düzenli depolamanın yapılacağı yeni bölgede incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet Okur’dan bilgi alan Başkan Özhaseki,
düzenli depolama sahasının 35-40 milyon liraya mal olacağını söyledi. 160 bin m² alanda
zemin ıslah çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ifade eden Özhaseki, "Birkaç ay içinde
düzenli depolama sahasını devreye alacağız. Şehrin çöpleri toplandığında eskiden vahşi olarak
depolanıyordu, şimdi düzenli depolanacak. Çöplerin bir kısmı da ayrıştırılacak. Modern
şehircilik açısından çok önemli bir tesis" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9108.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı
Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 6 uyuşturucu taciri çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanırken, toplamda 18 kilo 860 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...
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Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 6 uyuşturucu taciri çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanırken, toplamda 18 kilo 860 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından uyuşturucu tacirliği yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan
çalışmalarda R.Y., C.Ç., B.A., R.H., A.D. ve D.A.’ya uyuşturucu sattıkları belirlenen yabancı
uyruklu İ.A. ve A.F. ile Ö.B. ve M.Y.’nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına
alınan zanlılardan İ.A., M.Y. ve Türk uyruklu olan M.Y.’nin haklarında yapılan soruşturma
sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmalarda ise, bir otobüsün bagajında yapılan
aramalarda valiz içinde 18 kilo 800 gram esrar maddesi yaklandığı, valizin sahibi S.D.’nin
yakalanarak gözaltına alındığı, bir başka otobüste yapılan aramalarda ise 60 gram esrar
maddesi ele geçirildiği, M.Y. ve E.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Yetkililer, S.D., M.Y. ve E.A.’nın ’Uyuşturcu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yapılan
işlem sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9109.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayserispor, 5 Maçta Attığı Golü 1 Maçta Attı
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, dün oynanan maçta rakibi Bucaspor’a 5 gol atarak, 8 lig
karşılaşması sonunda kendi rekorunu kırdı. Kayserispor, en son son Spor Toto Süper Lig’in
2013-2014 sezonunun 32. haftasında Eskişehirspor’u kendi...
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, dün oynanan maçta rakibi Bucaspor’a 5 gol atarak, 8 lig
karşılaşması sonunda kendi rekorunu kırdı. Kayserispor, en son son Spor Toto Süper Lig’in
2013-2014 sezonunun 32. haftasında Eskişehirspor’u kendi evinde 4-1 mağlup etmişti.
PTT 1. Lig’in ilk haftasından bu yana 5 karşılaşmada 5 gol atan Kayserispor, dün oynanan
Bucaspor müsabakasında rakibini hezimete uğratırken, taraftarını da sevince boğdu.
Kayserispor’da, Bucaspor karşılaşmasında attığı 2 golle taraftarın ve takım arkadaşlarının
beğenisini toplayan Bobo da, 3 hafta sonunda bir maçta 2 gol attı. En son Türkiye Kupası’nda
Kayserispor - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında 2 gol atan Bobo,
Bucaspor karşılaşmasını çift gollü maçlar listesine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9110.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Cinsel İstismara 18 Yıl 2 Ay Hapis Cezası
Kayseri’de ’zincirleme cinsel istismar’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından
yargılanan 1 kişiye, 18 yıl 2 ay hapis cezası verildi.1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davada, tutuklu yargılanan R.B. ve mağdure...
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Kayseri’de ’zincirleme cinsel istismar’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından
yargılanan 1 kişiye, 18 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu yargılanan R.B. ve mağdure 13
yaşındaki M.A. hazır bulundu. Davada ifade veren mağdure M.A., R.B. ile gönül rızası ile
ilişkiyer girdiklerini söyledi. M.A. ifadesinde, "Babamla annem boşandı. Ben babamla
beraber yaşıyorum. Annemin yanına Ankara’ya gittim. Sanıkla orada tanıştık. Gönül rızası ile
3 defa ilişkiye girdik. Şikayetçi değilim" dedi.
Tutuklu yargılanan R.B. ise, M.A.’nın yaşını büyük gösterdiği için konuştuğunu söyledi.
Verdiği ifade de M.A. ile evlenmeye düşündüklerini söyleyen R.B., "Alıkoyma felan yok.
Mağdure yaşını büyük gösteriyor. Niyetimiz evlenmekti" dedi.
Mahkeme heyeti R.B.’ye, ’zincirleme cinsel istismar’ suçundan 16 yıl 8 ay, ’kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 2 yıl 6 ay toplamda 18 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9111.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kaçak Kazıya 4 Gözaltı
Kayseri’nin İncesu ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre İncesu
ilçesine bağlı Süksün Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kazı
yapan A.T., H.U., H.D. ve G.A. kürek, keser, balyoz,...
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda kazı yapan A.T., H.U., H.D. ve G.A. kürek, keser, balyoz, levye, ip ve
kova ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 kişi haklarında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9112.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Bünyan’da Çıkan Kavgada Bir Kişi Bacağından
Vuruldu
Bünyan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi sol bacağından vurularak
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Yeni Süksün Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.S. ile
U.Ç., G.Ç., C.Ç., D.Ç. ve M.Ç. arasında tartışma çıktığı...
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Bünyan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi sol bacağından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Yeni Süksün Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.S. ile U.Ç., G.Ç.,
C.Ç., D.Ç. ve M.Ç. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi
sonrasında E.S.’nin tabanca ile sol bacağından vurularak yaralandığı bildirildi.
Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan E.S.’nin yapılan
tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.
Yetkililer, U.Ç. ve M.Ç.’nin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını, U.Ç.,
G.Ç. ve D.Ç.’nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9113.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Sabah Çorbası Melikgazi Belediyesinden
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah namazı sonrası kurulan iki çadır
ile cami cemaatine çorba ikramında bulunduğunu söyledi.Camiler ve Din Görevlileri Haftası
münasebeti ile Hunat Camii’nde sabah namazı sonrasında...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah namazı sonrası kurulan iki çadır
ile cami cemaatine çorba ikramında bulunduğunu söyledi.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile Hunat Camii’nde sabah namazı sonrasında
kurulan çadırlarda sıcak çorba ikramda bulunduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve
beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile
etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile toplumsal barışa katkı sağlamak açısından aşure
ikramı, aşure günleri, çorba ikramı, iftar sofraları, sahur sofraları düzenliyoruz. Bu defa
camiler ve din görevlileri haftası münasebeti ile Hunat camisinde kurulan iki çadırda sabah
namazı sonrası sıcak çorba ikramında bulunduk. Çok beğenildi ve takdir topladı bunun
gelenek haline getireceğiz" dedi.
Melikgazili vatandaşlar ise, sabahın erken saatinde bu tür bir hizmetin verilmesinden son
derece mutlu olduklarını ve önemli olan bu hizmetin sunulmasında fikir ve düşünce olduğunu
belirterek "Bu birlikteliği sağladıkları için sayın Belediye Başkanımız Dr. Memduh
Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz" diye konuştular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9114.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri Birinci Amatör Küme
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda tam 10 golün atıldığı karşılaşmada Gençlerbirliği
ile Sanayi Esnafspor takımları 5-5 berabere kaldı.STAT: Vali Muammer GülerHAKEMLER:
Osman Baruk *, Fatih Yıldırım *, İbrahim İmrağ *GENÇLERBİRLİĞİ:...

20 Ekim 2014 Pazartesi 13:56

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda tam 10 golün atıldığı karşılaşmada Gençlerbirliği
ile Sanayi Esnafspor takımları 5-5 berabere kaldı.
STAT: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Osman Baruk *, Fatih Yıldırım *, İbrahim İmrağ *
GENÇLERBİRLİĞİ: Ümit ***, Safa *** ( Dk 68 Tolgahan *** ), Veysel ***, İsmail **,
Engin ***, Aydın ***, Ali ***, Ferhat ***, Göktürk ***, Fatih *** ( DK 83 Musa *** )
SANAYİ ESNAFSPOR: Ömer ***, Erhan ***, Hakkı *** ( DK 77 Mustafa *** ), Ahmet Ç.
***, Ahmet ***, Fatih ***, Gökhan ***, Faruk ***, Osman *** ( DK 55 Abdullah *** ),
Selçuk ***, Yusuf *** ( DK 65 Hüseyin *** )
GOLLER: Dk 5 ve 43 Gökhan, Dk 15 ve 30 Selçuk, Dk 80 Fatih (Sanayi Esnafspor), Dk 20,
55 ve 75 Veysel, Dk 77 Göktürk, Dk 90+2 Engin (Gençlerbirliği )
KIRMIZI KART: DK 35 İsmail (Gençlerbirliği )
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9115.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İspanya’nın
Granada Ve Cordoba Kentlerinde Kayseri
Kültür Mirası Hakkında Bilgiler Verdi
Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ile Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu tarihi
yapıların günümüz hizmetine sunulması programı kapsamında İspanya’ya inceleme gezisine
iştirak eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh...
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Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ile Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu tarihi
yapıların günümüz hizmetine sunulması programı kapsamında İspanya’ya inceleme gezisine
iştirak eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Avrupalı meslektaşlarına
Anadolu ve Kayseri tarihi hakkında bilgiler verdi.
İspanya’nın tarihi yapıları ile meşhur olan Granada ve Cordoba kentlerinde incelemelerde
bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, bu gezi de tarihi yapıların
turizm ve kültür birikimlerini inceleyerek Kayserimizde bulunan ve Anadolu’nun tapusu
sayılan eserlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi örneklerini incelediklerini kaydetti.
İspanya’nın Granada ve Cordoba kent meclislerinde Anadolu ve Kayseri tarihi hakkında
bilgilerini paylaşarak Selçuklu eserlerin çevre düzenlemesi, mekânsal korunması ve
günümüzdeki verdiği hizmetleri ile ilgili sunum yapan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu
ile ilgili olarak şunları söyledi.
“İspanya’nın çok önemli iki şehri olan Granada ve Cordoba kent yöneticileri ile bilgi alış
verişinde bulunduk. Proje örneklerini paylaştık. Bu şehirler dünya tarihi için önemli
şehirlerdir. Çünkü Endülüs kültür ve medeniyeti dünya tarihi için çok önemlidir. Tıbbi

Kayseri ve çevresi olduğu gibi çünkü Gültepe kaniş ile başlayan tarihi mekânlar, Asurlular,
Hititliler, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı tarihi yapıları ile bir bütün içerisinde yer almaktadır.
Cordoba ve Granada şehirlerin iki ayrı Meclis Üyelerine Anadolu Eserlerin restorasyonu,
belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, tarihi yapıların günümüz hizmetinde
kullanılması ve Kayseri Kültür Envanteri hakkında bir sunum yaparak, ilçede bu alanda
yürütülen çalışmalar hakkında bilgileri paylaştık”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9116.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

İl Milli Eğitim Müdürünün Soyadı Değişti
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’ın soyadı değişti.Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile isim ve soyadı değişikliği yaptı. Yeni
değişiklikle İl Milli Eğitim Müdürü’nün...
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’ın soyadı değişti.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile
isim ve soyadı değişikliği yaptı. Yeni değişiklikle İl Milli Eğitim Müdürü’nün adı Bilal
Yılmaz soyadı ise Çandıroğlu oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9117.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Talas Hattı’nda Sona Gelindi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Talas Raylı Sistem Hattı için çalışmalar son
aşamaya geldi. Test sürüşü yapılan hat 25 Ekim Cumartesi günü Başbakanımız Sayın Ahmet
Davutoğlu tarafından hizmete açılacak.Talas Raylı...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Talas Raylı Sistem Hattı için çalışmalar son
aşamaya geldi. Test sürüşü yapılan hat 25 Ekim Cumartesi günü Başbakanımız Sayın Ahmet
Davutoğlu tarafından hizmete açılacak.
Talas Raylı Sistem Hattı’nda test sürüşü yapıldı. Erciyes Üniversitesi’nden başlayan test
sürüşü ile Cemil Baba Mezarlığına kadar gidildi ve hat üzerindeki son kontroller yapıldı.
Raylı Sistem aracını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy da
kullandı.
Toplam beş istasyondan oluşan 3 kilometre uzunluğundaki Talas Raylı Sistem Hattı’nın
yapımına Nisan ayında başlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan
başarılı çalışmayla hızlı bir şekilde bitirilen hat, açılış aşamasına geldi. Her türlü alt ve üst
yapısı tamamlanan hat 25 Ekim Cumartesi günü Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu
tarafından hizmete açılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9118.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Geleceğin Doktorları Beyaz Önlüklerini Giydi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen törenle, tıp
fakültesini yeni kazanan öğrenciler beyaz önlüklerini giydi.Sabancı Kültür Sitesi’nde
düzenlenen törene, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen törenle, tıp
fakültesini yeni kazanan öğrenciler beyaz önlüklerini giydi.
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen törene, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet
Güven, ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış
konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven, “Bu ülke için,
insanlık için çok başarılı birer bilim adamı olmanızı diliyorum. Bu ilk adımını bunun için bir
vesile olmasını diliyorum. Hepiniz heyecanlısınız. Çocuklarınız da heyecanlı. Şuanda
Türkiye’de faal 179 tane üniversite var. Bunların 102 devlet, 77’si vakıf üniversitesidir. 86
üniversitede faal olan tıp fakültesi mevcuttur. Yakında 100’ün üzerinde tıp fakültesi olacak
gibi görünüyor” dedi.
Konuşmaların ardından tıp fakültesini yeni kazanan 293 öğrenci beyaz önlüklerini giydi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9119.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Gazeteciler
Bayramı’nı Kutladı
01.11.1831-“Takvim-i Vekayi” yayına başladı.(Osmanlı Devleti’nin ilk yayın organı olan,
resmi, Türkçe haftalık gazete. Sonra adı “Ceride-i Resmiye” daha sonra da “Resmi Gazete”
oldu.) 21 Ekim 1860’da ise Tercüman-ı Ahvâl gazetesi...
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01.11.1831-“Takvim-i Vekayi” yayına başladı.(Osmanlı Devleti’nin ilk yayın organı olan,
resmi, Türkçe haftalık gazete. Sonra adı “Ceride-i Resmiye” daha sonra da “Resmi Gazete”
oldu.) 21 Ekim 1860’da ise Tercüman-ı Ahvâl gazetesi yayın hayatına girdiğini ve Agâh
Efendi’nin, İbrahim Şinasi’nin yardımıyla çıkardığı bu sahibi Türk olan ilk özel fikir
gazetesinin çıkış günü Türk Basınınca da benimsenmiş olup kutlandığını hatırlatan Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Ekim Gazeteciler Bayramı sebebiyle bir mesaj
yayınladı.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç yayınlamış olduğu mesajında, "Kamu adına
görev yapan gazeteci arkadaşlarımın, günümüz tabiri ile medya çalışanlarının 21 Ekim
Gazeteciler Bayramlarını kutluyorum. Anında haberdar etme imkanları ile toplumda
bireylerin aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde, demokrasimizin güçlü ve sağlam
temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde medya
çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. Gazetecilik mesleği, günümüzün en hareketli ve
fedakârlık gerektiren mesleklerden birisi olup, 24 saat ve her dakika görev başında olmak
zorunda olan Gazete çalışanları ayrıca müthiş bir yarış ve rekabet içindedirler. Çünkü,artık
naklen yayın bir cep bilgisayarı ile yapılabilmektedir" dedi.
Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan basının her geçen gün teknik alanda gelişmeler
gösterdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerine şöyle
devam etti:
"İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve
toplumun görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen önemli bir kurum olan
gazetecilik bireylerin bir bakıma düşünmelerine, sorgulamalarına ve hak aramalarında önemli
bir rol oynamaktadır"
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, son olarak, Kayseri’de faaliyet gösteren tüm gazetecilerin
21 Ekim Gazeteciler Bayramı’nı kutlayarak, meslek hayatlarında başarılarının devamını
diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9120.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Dostların Ziyareti
Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahui, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’yi ziyaret etti. Ziyarette ikili ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği yolları
görüşüldü.Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahui, Büyükşehir...
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Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahui, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’yi ziyaret etti. Ziyarette ikili ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği yolları görüşüldü.
Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahui, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde
Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özhaseki’yi çok başarılı bir
belediye başkanı olarak tanımlayan ve Kayseri ile ilgili güzel haberler duyduklarını dile
getiren konuk Büyükelçi, "Hem başarılı çalışmalarınıza şahit olmak hem de Kosova ile
işbirliği yollarını görüşmek üzere Kayseri’yi ziyaret ettik. Kosova zor süreçlerden geçti ve
dostların desteği sayesinde bağımsızlığımızı kazandık. Bu dost ülkelerin başında Türkiye
geliyor. Özellikle ekonomi alanında Türkiye ile işbirliğimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz.
İşbirliği ve kardeş belediye konusunda Kosova’ya gelmenizi isteriz. Böylece Kosova’yı daha
yakından tanıma fırsatınız olur" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de
açıklamasında, karşılıklı işbirliğinin geliştirilebileceğini söyledi. Kayserili iş adamlarının
ortak geçmişimiz, tarihimiz ve duygu birlikteliğimiz nedeniyle Kosova’da yatırıma sıcak
bakabileceklerini belirten Başkan Özhaseki, düzenlenecek bir toplantıyla Kayserili iş
adamlarının Kosova’ya götürülebileceğini kaydetti. Başkan Özhaseki, kardeş şehir konusuna
da sıcak bakabileceklerini söyledi.
Ziyaretin sonunda karşılıklı hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9121.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

5.bünyan Dostları Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü
Bünyan Dostları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bünyan Cumhuriyet doğa
yürüyüşü 26 Ekim 2014 Pazar günü yapılacak.Bünyan’ı tanıtmak ve sonbaharın güzelliklerini
göstermek amacı ile düzenlenen doğa yürüyüşü bu...
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Bünyan Dostları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bünyan Cumhuriyet doğa
yürüyüşü 26 Ekim 2014 Pazar günü yapılacak.
Bünyan’ı tanıtmak ve sonbaharın güzelliklerini göstermek amacı ile düzenlenen doğa
yürüyüşü bu sene kamplı olarak yapılacak. 25 Ekim Cumartesi Akşamı Bünyan Mersinönü
mevkiinde kamp yapılacağı ve 26 Ekim Pazar ise doğa yürüyüşü yapılacağı belirtildi.
5.Bünyan Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Şener Serim
doğa yürüyüşüne tüm Kayseri’lileri ve doğaseverleri davet ederek, "Dernek olarak Bünyan’ı
tanıtmak için etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet Doğa
yürüyüşüdür. Cumhuriyet Bayramını içine alan hafta içinde yapılan etkinliklere daha önce
ülkemizin değişik illerinden doğaseverler katılmıştı. Bu sene de yine tüm doğaseverleri
Bünyan’ı ve Sonbaharın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.
Serim “Derneğimizin girişimleri sonucu 26 Ekim de yürüyeceğimiz rota Kayseri Valiliğince
hazırlanan Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Rehberi kitabında da yer almış ve
derneğimize kitaba katkılarından dolayı teşekkür edilmiştir. Bu vesile ile Kayseri Valiliğine
böyle bir eseri Kayseri’ye ve ülkemize kazandırdığı için bizlerde dernek olarak teşekkür
ederiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9122.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Trafik Kazası:3 Yaralı
Kayseri’de, 3 otomobilin karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi
yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Fuzuli Caddesi ile Kocasinan Bulvarının kesiştiği noktada
meydana gelen trafik kazasında E.H. idaresindeki 06 DP 4673 plakalı...
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Kayseri’de, 3 otomobilin karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Fuzuli Caddesi ile Kocasinan Bulvarının kesiştiği noktada meydana
gelen trafik kazasında E.H. idaresindeki 06 DP 4673 plakalı otomobil, D.K. hakimiyetindeki
38 LZ 488 plakalı otomobil ve A.V. idaresindeki 38 BM 203 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza
sonrası 06 DP 4673 plakalı otomobilin sürücüsü E.H., 38 LZ 488 plakalı otomobilin sürücüsü
D.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil
sağlık ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına
alınan yaralılardan N.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili
inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9123.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayserispor’un 3 Silahşörü
PTT 1.Lig ekiplerinden olan Kayserispor, Lig’in 6. Haftasını Bucaspor galibiyetiyle geride
bırakırken, takımda lig başından bu yana her maçta forma giyen 3 isim dikkat çekiyor.PTT
1.Lig’in 6. Haftasında, misafir takım Bucaspor’u, kendi evinde...
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PTT 1.Lig ekiplerinden olan Kayserispor, Lig’in 6. Haftasını Bucaspor galibiyetiyle geride
bırakırken, takımda lig başından bu yana her maçta forma giyen 3 isim dikkat çekiyor.
PTT 1.Lig’in 6. Haftasında, misafir takım Bucaspor’u, kendi evinde 5 - 1 mağlup eden
Kayserispor, Puan cetvelinde dördüncü sıraya yerleşti. Kayserispor’da, PTT 1. Lig 1.
Haftasından bu yana, 6 karşılaşmanın, 6’sında da forma giyen, Hakan Arıkan, Abdullah
Durak ve Mert Nobre dikkat çekiyor.
Sezon başından bu yana Kayserispor’da mücadelesini sürdüren, Hakan, Abdullah ve Nobre, 6
hafta boyunca toplam 540 dakika oyunda kaldı. Bu süre boyunca, Nobre 6 maçta, üç gol
kaydederken, kaleci Hakan’da 5 gol yedi.
Kayserispor’da bu 3 isimden sonra, en çok oyunda kalan futbolcu isimlerinin başında, 5 maçta
ilk 11’de yer alan Henrıqe Sereno Fonseca ve Diego Marvın Bıseswar geliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9124.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayserispor 7 Ay Sonra Kendi Evinde
Taraftarına Galibiyet Sevinci Yaşattı
PTT 1. Lig’de mücadele eden Kayserispor, dün oynadığı Bucaspor karşılaşmasından, kendi
evinde sezonun ilk galibiyeti alarak ayrıldı.PTT 1. Lig’in ekiplerinden olan, Kayserispor 7 ay
sonra kendi evinde il galibiyetini aldı. Kayserispor en son,...
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PTT 1. Lig’de mücadele eden Kayserispor, dün oynadığı Bucaspor karşılaşmasından, kendi
evinde sezonun ilk galibiyeti alarak ayrıldı.

PTT 1. Lig’in ekiplerinden olan, Kayserispor 7 ay sonra kendi evinde il galibiyetini aldı.
Kayserispor en son, 31 Mart 2014 tarihinde, Antalyaspor A.Ş ile oynadığı maçtan, kendi
evinde, attığı 3 gol ile galip ayrılmıştı.2013 - 2014 Süper Toto Süper Lig’in 27. Haftası’ndan
bu yana kendi evinde galibiyet kazanamayan Kayserispor, dün oynadığı Bucaspor
müsabakasında, taraftarına attığı 5 gol ile galibiyet sevinci yaşattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9125.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

540 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 540 paket kaçak sigara ele
geçirildi.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin
yaptığı çalışmalarda bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı...
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Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 540 paket
kaçak sigara ele geçirilirken, A.M.’nin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.Yetkililer,
A.M.’nin hakkında yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9126.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda kamyonet
şarampole devrilirken sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre Bünyan Köprübaşı
Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.D.’nin kullandığı kamyonetin direksiyon...
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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda kamyonet
şarampole devrilirken sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bünyan Köprübaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.D.’nin
kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetinin kaybolması soncunda şarampole devrildiği
öğrenildi. Kazada sürücü M.D. ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi
altına alındı.Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9127.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Yasak Alanda Avlanan 3 Avcı Hakkında İşlem
Yapıldı
Kayseri’de, avlanmaya yasak alanda avlandıkları belirlenen 3 avcı hakkında işlem
yapıldı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Felahiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı
kontrollerde avlanmaya yasak olan ağaçlandırma sahasında avlandıkları...
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Kayseri’de, avlanmaya yasak alanda avlandıkları belirlenen 3 avcı hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Felahiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde
avlanmaya yasak olan ağaçlandırma sahasında avlandıkları belirlenen M.K., S.Ç. ve B.D.’nin
gözaltına alındığı öğrenildi.Gözaltına alınan avcılar hakkında Kara Avcılığı Kanunu’na göre
işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9128.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

" Bu Düşünülmüş Ve Uzun Bir Yürüyüştür"
Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda liderlik eden ve derin bilgi birikimi nedeniyle “Bilge
Kral” olarak anılan İzzetbegoviç Hak'ka yürüyeli 11. yıl oldu. Önceki gün mezarı başında
düzenlenen törene ülke içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı. "Bilge Kral"ın tüm
hayatını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz...
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"Hiçkimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır." Bilge Kral Aliya'yı
ölümünün 11. yılında rahmetle anıyoruz
İslâm tarihi henüz yazılmayı bekliyor. El'an bu başlık altında mevcut olan şey gerçek tarih
dışında her şey. Bu da şaşırtıcı değil. İslâm tarihi objektif bir zihin ve ihtisasa dayalı olarak
değil fakat ya ateşli bir nefret veya ateşli bir aşkla yazılmıştır! Aşk ve nefret şiir yazabilir,
tarih değil.
(Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım-Zindandan Notlar, 2358. Not)
Doğumu ve Yetişmesi
Aliya İzetbegoviç, 1925'te bugün Bosna-Hersek'in kuzeybatısında bulunan Bosanski Şamac
kasabasında dünyaya geldi. Ailesi İslami duyarlılığa sahip bir aileydi. Ancak İzetbegoviç,
İslam karşıtı ve Müslümanları Avrupa'ya dışarıdan girmiş kimseler olarak gören bir çevrede
yetişti. Saraybosna'da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren ve disiplinle
çalışan bir öğrenci olarak tanındı.
Lise çağında üstün kabiliyetleriyle ve İslami konulara ilgisiyle öne çıktı. O dönemde bazı
arkadaşlarıyla birlikte dinî konuları tartışmak amacıyla Mladi Muslimani (Müslüman Gençler
Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu. Bu kulübü kurduğunda henüz 16 yaşındaydı, fakat
oldukça etkin ve üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğu gözleniyordu. Bu yüzden
kurduğu kulüp bir düşünce kulübü olmaktan çıkarak aktivite kulübüne dönüştü. Dolayısıyla
birtakım eğitim ve hayır faaliyetlerine öncülük etmeye başladı. Ayrıca genç kızlar için de ayrı
bir birim oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı esnasında da ihtiyaç sahiplerine yardım etti.
II. Dünya Savaşının Yılları
İzetbegoviç'in kurduğu Müslüman Gençler Kulübü oldukça önemli faaliyetler gerçekleştirdi.
İkinci Dünya Harbi esnasındaki faaliyetleriyle de herkesin dikkatini çeken gözde bir oluşum
hâline geldi. Ancak bu savaş esnasında tüm Yugoslavya, Almanların işgaline geçmişti. Bu
savaş esnasında Sırp Çetnikler Alman askerlerinin de desteğinden yararlanarak Bosna'da 100
bin Müslüman’ı öldürdüler.
Komünist Rejim
13 Ocak 1946'da Yugoslavya yeniden bağımsızlığına kavuştu. Ancak bu bağımsızlık
hareketinde Komünist Parti yanlıları önemli bir rol üstlendiklerinden bağımsızlık sonrasında
da ülkede yönetimi ele geçirdiler. Ülkenin resmî statüsünü de federal cumhuriyetler birliği
olarak belirlediler. Buna göre Yugoslavya altı federal cumhuriyet ile iki özerk bölgeden
oluşacak, cumhuriyetlerden biri de Bosna-Hersek Cumhuriyeti olacaktı.
Komünist rejimin ülke yönetimini ele geçirmesiyle birlikte dinlere özellikle de İslam'a karşı
bir savaş başladı. İzetbegoviç, İslami faaliyetleriyle tanındığından ve ateizme karşı
olduğundan komünist baskının en önemli hedeflerinden biriydi. Bu sebeple 1949'da İslamcılık
suçlamasıyla hapse girerek beş yıl hapis cezası çekti.
İzetbegoviç'in sıkıntıları 1953'te iktidara gelen Tito zamanında daha da arttı. Fakat o bütün
baskılara rağmen İslami konularda kafa yormaya, fikirler üretmeye, etrafını aydınlatmaya
devam ediyordu. Bu arada sistemin Müslümanların meseleleriyle ilgilenmesi üzere
görevlendirdiği Hasan Duzu ile ilişki kurarak onunla irtibat halinde çalışmalar yürütmeye
başladı.
Tito'nun 1974'te yeni bir anayasa hazırlamasından sonra yönetim Müslümanlar üzerindeki
baskıyı kısmen hafifleterek bazı geleneksel İslami kurumların yeniden işlev kazanmasına
imkân sağladı. Bu yumuşama üzerine bazı camiler ve medreseler yeniden açıldı. Küçük çapta
da olsa bir yumuşamayla bazı dinî kurumların yeniden hayata geçirilmesi Müslümanlar
arasında hızlı bir İslami uzlaşıya zemin hazırladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9129.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Konaç’ın İlk Sözü ‘’ Sorumluluk Oldu’’
Yapılan seçimlerle yeniden Baro Başkanlığına Seçilen Fevzi Konaç’ın ilk sözü sorumluluk
oldu.
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Kayseri Barosu Başkanlığı seçimlerinde rakibi Ali Köse’ye karşı 21 oy fark ile kazanan Fevzi
Konaç, ‘’ Şahsıma iki yıl daha görev veren Kayseri Barosu mensubu 459 kardeşime teşekkür
ediyorum’’ dedi.
Kullanılan 934 oyun 458’ini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Fevzi Konaç’ın
zaferine ilişkin şunları söyledi: Anladım ki; bölünmenin, çatışmanın, kamplaşmanın, siyasetin
ve bilumum memleket meselelerinin hesabı da artık meslek örgütlerinde görülür hale gelmiş.
Bir şeyi daha anladım ki; onurlu bir görevi yapmakla kalmamış; ayrıca ne kadar çok arkadaş,
kardeş, dost kazanmışım. Bir çok şeyin hesabını görmekle ve üzülmekle birlikte, bu
kazanımların değeri hiç bir şeyle değişilmez. Sonuç ne olursa olsun yolu birlikte yürümek
şerefini taşıdığım kardeşlerim sağ olun var olun. Allah sizi ve beni desteğinizden dolayı
utandırmasın’’ dedi.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9130.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

"İspatlasınlar İstifa Ederim"
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Akil İnsanlar heyeti dün Dolmabahçe'de bir araya geldi. 10
saatlik toplantının perde arkası bilgileri bugün ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Başbakan,
Akil İnsanların "Kürtlere karşı nefret dili" uyarılarına net cevap verdi.
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"İSPATLASINLAR İSTİFA EDERİM"
Akil İnsanların verdiği bilgiye göre Davutoğlu, eleştirilere, "Kürtlere karşı nefret dili
kullandığımı ispat edin, ben burada istifa ederim. Bizden biri kullandıysa, kim kullandıysa
onu görevden alırım" karşılığını verdi. Başbakan, süreçle ilgili yapılan açıklamalarda
söylenen her cümlenin "hükümet'i bağlayıcı" nitelikte olduğunu da ifade etti.
YOL HARİTASIYLA İLGİLİ BİLGİ VERMEDİ
Davutoğlu, çözüm sürecinin yol haritasına ilişkin detay vermedi ancak toplantıya katılan bazı
isimlere göre Başbakan, 6-7 Ekim öncesinde İmralı ile yol haritasında mutabık kalındığını
açıkladı.
"SÜREÇ OLUMSUZ ETKİLENDİ"
Yol kesmeler ve adam kaçırmalar gibi süreci olumsuz etkileyecek olayların yaşanmaması
konusunda da uzlaşma sağlanmıştı. Başbakanlık yetkilileri de Davutoğlu'nun,
"Hem Kandil hem de İmralı ile yol haritasında mutabık kalındı, ancak sonra 6-7 Ekim olayları
oldu" dediğini aktardı. Görüşmede, bu taahhütlere rağmenKobani eylemlerinin nasıl çıktığı ve
arka planının araştırılması için bağımsız bir komisyon kurulması ve o heyetin bir rapor
yazması fikri ortaya atıldı. Ancak, bir ilerleme kaydedilemedi.
AKİL İNSANLAR BÖLGEDE TANSİYONU DÜŞÜRECEK
Başbakan, "6-7 Ekim provokasyonları olmasaydı, Doğu ve Güneydoğu'yu bilen Akil
İnsanlar CHP Haberleri" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51) !important;
cursor: pointer !important; font-stretch: normal !important;">CHP ve MHP Haberleri"
style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51) !important; cursor: pointer !important;
font-stretch: normal !important;">MHP ile, Orta Anadolu'yu bilenler de HDP ile görüşebilirdi,
çapraz görüşmeler yapılabilirdi" ifadelerini de kullandı.
Davutoğlu, bunu bir öneri olarak sunmadı. Ama Akil İnsanlar, harekete geçmeye hazırlanıyor.
Bunun için küçük komisyonlar kurulması eğilimi ortaya çıktı. Akil İnsanlar, bölgede HüdaPar ve PKK arasındaki gerilimi düşürmeye dönük çalışmalar da yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9131.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Altın Zirveyi Gördü
ABD'den gelen güçlü verilere karşın, küresel büyüme endişeleri altın fiyatlarını yükseltti.
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Çin'in büyüme rakamların krizden bu yana en düşük seviyede olmasının da etkisiyle küresel
büyümede yavaşlama olacağı endişesi altın fiyatlarını etkiledi.
Spot altının ons fiyatı 1250,20 dolara kadar yükseldi.
BU SEVİYELERE DİKKAT!
Analistlere göre; teknik olarak bakıldığında altın fiyatı için 1238 seviyesi destek noktası.

Altın, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek
isteyebilir. Yukarı yönlü çıkışlarda ilk bariyer 1252 olarak öne çıkıyor. Altın fiyatı eğer 1252
direncini geçebilirse daha net yükselişler görülebilir. Bu da 1262 ve 1272 seviyelerinin
hedeflenmesi açısından önem taşıyor. Bu bağlamda gün içi 1252 ve 1238 seviyeleri dikkatle
takip edilmeli.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9132.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Durdurulan Yatırımlar Var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, güvenli bölge konusunda, “İnsanların
Türkiye'de barındırılacağı bir yapının Sürdürülebilir hale gelmesi lazım. O da ancak Suriye
topraklarında bunun yapılması ve güvenli bölgenin ilan edilmesi ile beraber gerçekleşecektir”
dedi.
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Intes 169. geleneksel yemeği Rixos Otel'de düzenlendi. Yemeğe, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı
Taner Yıldız, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, İntes Yönetim Kurulu Başkanı Celal
Koloğlu, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik ve milletvekilleri katıldı.

Yıldız, yemekte yaptığı konuşmada, Bağdat'ta yapılan anlaşma ve Erbil ile yapılan
sözleşmelerin Irak'ın normalleşme sebepleri arasında olduğunu söyleyerek, "Şu anda Bağdat
ile yapmış olduğumuz anlaşmaların ve Erbil ile yaptığımız sözleşmelerin getirilerinin ne
kadar fazla olduğunu bu ortamda görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yıldız, Türkiye siyasetinin 17 Aralık, 25 Aralık, Gezi olayları gibi olaylarla tehdit edildiğini
kaydederek, "Hiçbir gerekçe şiddeti mazur ve makul hale getirmez. Nasıl Kobani'deki
herhangi fikir üzerinden kalkışlar yapıldı. Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürme ile alakalı
şiddet eylemlerinin dönüştüğü gibi. Hangi gerekçeyle olursa olsun bu makul görülemez. Hele
hele büyüyen, ilerleyen Türkiye'nin bu yapısını sağlamakla meşgul olan, 12 yıldan beri AK
Parti hükümetlerimizce beraber sağladığımız istikrar hiçbir şekilde tehdit edilemez" şeklinde
konuştu.
Yıldız, "Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir terör örgütünün sosyal medyada paylaştığı
görüntüler insanlık dramıdır. Niçin dünyanın hassasiyeti bir fok balığına, Alaska'da bir
balinaya gösterilen hassasiyetin yüzde biri kadar orada oluşmadı? O yüzden biz doğruyu
tercih
ettiğimiz
kadar
güçlenebiliriz"
diye
konuştu.
Güvenli bölgeye ilişkin olarak Yıldız, "Uçuşa yasak bölge son derece lazım. İnsanların
Türkiye'de barındırılacağı bir yapının sürdürülebilir hale gelmesi lazım. O da ancak Suriye
topraklarında bunun yapılması ve güvenli bölgenin ilan edilmesi ile beraber gerçekleşecektir.
Niçin ekonomide globalleşen dünya insanlıkta gloaballeşemiyor" dedi.
Enerji fiyatlarında tartışma yaşandığına dikkat çeken Yıldız, “Ham petrol varilin fiyatı 86
dolarlar civarında. Türkiye’de ve dünyada özellikle dünyada, 91 milyon varil tüketimde artış

yok. Çok ciddi bir azalış yok. Her zaman bahsettiğimiz gibi, siyasi olarak araç olarak
kullanılmaya başlandı. Yerin altındayken savaş gerekçesi, .erin üstünde barışın gerekçesi olan
ham petrol ve doğalgaz fiyatları bu noktalara geriledi. Bir yıl sürmesi halinde 3.4 milyar
dolarlık
bir
giderimizin
azalması
anlamına
geliyor”
şeklinde
konuştu.
Benzin fiyatlarının yüzde 24, motorin fiyatlarının ise yüzde 17,7 azaldığını belirten Yıldız,,
Türkiye'de 21 kuruş indirim sağlandığını ifade etti.
Yıldız, 2013 yılında 21 milyar dolarlık doğalgaz, 15 milyar dolarlık ham petrol ve 15 milyar
dolarlık petrol ürünleri ithalatı olduğunu kaydederek, yenilenebilir kaynakların önemine işaret
etti. Yıldız, “42 tane proje mahkeme tarafından iptal edilen proje. Bunun kurulu gücü bin 263
megavat. İthal kömür bin 245 meegavat. Yerli kömürden dayalı termik santraller yaklaşık 8
bin 777 megavat. Toplam 14 bin 707 megavat mahkeme kararıyla durdurulan yatırım var”
diye konuştu.
Intes Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Türkiye'de yaşanan olayları üzüntü ile
izlediklerini kaydederek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
Çelikler Holding yönetim kurulu Başkanı Tahir Çelik ise firmalarının 1958 yılında Osman
Çelik tarafından kurulduğunu belirterek, bugün 20 adet şirketlerinin bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9133.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Türkiye'de Bir İlk
Yüzde 0.1 oy almış olsa bile seçimlere katılan tüm siyasi partiler 29 Ekim resepsiyonuna
davet edildi. Sadece siyasi açıdan değil, sosyolojik açıdan da toplumun tüm tercihleri ve
temsilcileri resepsiyonda yer alacak. Bu çerçevede "Cumhurun Resepsiyonu" olarak hazırlık
yapılan 29 Ekim resepsiyonuna Türkiye'deki tüm din, inanç ve etnik grupların temsilcileri ile
sivil toplum kuruluşları davet edildi.
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İLK KEZ 3 BİN KİŞİ DAVET EDİLDİ
Erdoğan tarafından verilen 29 Ekim Resepsiyonu, davetli sayısı bakımından önceki
resepsiyonların önüne geçecek. Resepsiyonlarda daha önce ortalama bin kişiye davetiye
gönderiliyordu. Bu yıl bu sayı 3 bine çıktı. Davetiyeler eşli olarak gönderilirken, böylece
katılımcı sayısının 4 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Erdoğan'ın vereceği resepsiyona
bu denli büyük katılımın, o gün resmi açılışı da yapılacak olan yeni cumhurbaşkanlığı
sarayının imkan verdiği öğrenildi.
Resepsiyonunun yapılacağı salonun, Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyon salonundan iki kat
büyük olduğu kaydedildi. Atatürk Orman Çiftliği'nde yapımı tamamlanan Yeni
Cumhurbaşkanlığı Köşkü de bu sayede ilk defa görücüye çıkmış olacak.
RESEPSİYONDA ANADOLU MOTİFLERİ
Yeni Köşk içindeki yeni salonların da çok özel dekorasyon ve mimari ile hazırlandığı, en az
resepsiyon kadar ilgi çekeceği kaydedildi. Tarihi resepsiyonun yaşatacağı bir diğer ilk ise
teması olacak. Cumhuriyet resepsiyonunda Anadolu'nun tüm motifleri ve tüm unsurları

salonda yer alacak. 30 Ağustos resepsiyonuna benzer bir şekilde, görevlilerin bir kısmı
Anadolu'daki halkları temsil eden folklorik kıyafetler giyecek. Salonda Klasik Türk Müziği
dinletisi yapılacak. Katılımcıları ile Köşk bahçesinde Muhafız Alayı'na bağlı atlı birlikler mini
bir gösteri ile karşılayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9134.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

250 milyon liralık bütçe
Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere
yapmış olduğu toplantıda 2015 yatırım ve hizmet bütçesi ve 2015 performans programı kabul
edildi.
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Meclis Toplantısında gündemde bulunan maddelerin görüşüldüğünü ve bu maddelerin 2015
yılı bütçesi ile ilgili olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi
Belediye Meclisimizce 2015 yılı performans bütçesi kabul edilmiştir. 2015 yılı performans
bütçemiz, 2011 ile 2016 yılları arasını kapsan 5 yıllık Stratejik Planlamaya uygun olarak
yapılmış olup, büyüyen ve gelişen ilçe hizmet ve yatırımlarını kapsamaktadır. 250 milyon
liralık bütçesin % 75’i alt yatırım, yol, park gibi çalışmalara ayrılmış olup yine bu bütçenin
yine % 14’lük bölümü yol ve park yapımı için kamulaştırma bedeli olarak tespit edilmiştir. Bu
yatırım bütçemiz Melikgazililere hayırlı olsun“ dedi.2015 Yılı Bütçe Tasarısı Ve Kararnamesi
De Kabul Edildi…
2015 yılı bütçesinin 250 milyon lira olarak kabul edildiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, Bütçe kararnamesi ile Gelir ve Ücret Tarifesinin bütçe komisyonunca belirlenen
esaslar çerçevesinde kabul edildiğini kaydetti.
Dolu Dolu, Etkin, Verimli Ve Memnuniyet Verici Bir Şekilde
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı bir basın
toplantısı düzenleyeceklerini, hem sosyal tesis, hem yol ve imar çalışması hem de halkın
sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel çalışmaların yine dolu dolu, etkin, verimli ve
memnuniyet verici bir şekilde yerine getirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9135.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Diş tedavisinde dijital çözüm
Her alanda dijital bir dünyaya adım attığımız söyleyen Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Kılıç ile gerçekleştirdiğimiz
söyleşimizde kendisine diş tedavisinde merak edilenleri sorduk.
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Kerem Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1979 Kayseri doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Kayseri’de tamamladıktan sonra 2003
yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu kadrosuna asistan olarak atandım.
2010 yılında doktoramı Protetik Diş Tedavisi alanında tamamladım ve 2013 yılında doçent
ünvanını almaya hak kazandım. Halen Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde
öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?
2004 yılında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kentimizde kurulmasıyla birlikte
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı da faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüz 6 öğretim üyesi
ve 10 asistan olmak üzere 16 kişilik akademik kadroyla Kayseri iline hizmet vermektedir.
Protetik Diş Tedavisi diş hekimliği fakültesinde bulunan 8 anabilim dalından biridir.
Bölümümüz her türlü diş protezinin yapıldığı anabilim dalıdır. Diş protezleri dişlerin kaybı
durumunda estetiğin ve fonksiyonun yeniden kazandırılabilmesi amacıyla kullandığımız
apareylerdir. Ayrıca dişlerin konuşma üzerinde, çevre destek dokuların korunmasında ve
psikolojik olarak kişinin kendini iyi hissetmesi üzerinde de olumlu görevleri olduğunu
düşünürsek, diş protezlerinin önemini daha iyi anlamış oluruz.
**Peki, Diş eksikliği hangi sebeplerle ortaya çıkar? Bu durum dişleri, ağız ve çene
yapısını nasıl etkiler?
Diş eksiklikleri müdahale edilmeyen diş çürükleri ve diş eti hastalıkları nedeniyle oluşur.
Türk toplumunun diş fırçalama alışkanlıklarının ve oral hijyen eğitiminin yetersiz olması, diş
çürüklerinin oluşmasındaki en önemli faktördür. Ağzımızdaki herhangi bir dişin kaybı
durumunda eksilen diş boşluğuna doğru komşu dişler devrilme eğiliminde olacaktır. Ayrıca
karşıt dişler boşluğa doğru uzayacaktır. Bu da kapanışın bozulmasına neden olacak ve eklem,
kas, yüz ağrılarına sebep olacaktır. Devrilen dişlerin temizliği zorlaşacağından çürük riski ve
diş eti hastalığı riski artacaktır.
**Hocam, Teknoloji yaşamımızın her alanında hayatımıza girmiş durumda. Protetik
Diş Tedavisi ile ilgili teknolojik anlamda son gelişmeler neler. Bunları da sizden
öğrenebilir miyiz?
Her alanda dijital bir dünyaya adım attığımız söylenebilir. Diş hekimliğinde bizim hedefimiz
doğal diş görünümünü yaptığımız protezlerde elde edebilmektir. Tek bir ön dişini kaybetmiş
hastaya protez yaparken varolan diğer dişlerinin şekli ve rengiyle uyumlu bir protez yapmak
son derece önemli ve zor bir iştir. Biz protez uzmanlarının görevi kaybedilen diş dokusunu en
iyi şekilde taklit etmeye çalışmaktır. Bugün doğal diş görünümünü elde etmemizi sağlayan

materyallere ve teknolojik donanıma sahip durumdayız. Diş hekimliği sektöründe özellikle
bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte protezleri bilgisayarla tasarlamak ve üretmek
mümkün olabilmektedir. Böylelikle hem daha uyumlu hem de daha estetik protezler
yapılabilmektedir.
** Halk arasında yaprak diş, tırnak diş diye adlandırılan ve bilinen, son dönemlerde de
en popüler tedavi yöntemlerinde biri olan lamina uygulaması nedir?
Lamina uygulaması özellikle ön dişlerinin estetik görünümden şikâyet eden hastalarımıza
uyguladığımız tedavi yöntemidir. Halk arasında yaprak porselen de denilmektedir. Çünkü
dişlerin sadece ön yüzlerinden çok az mine dokusunun uzaklaştırılmasını takiben yaklaşık 0,5
mm. kalınlığındaki porselenin diş yüzeyine yapıştırılması olarak tanımlanabilir.
**Peki, Lamina’nın uygulama alanları nelerdir?
Laminate veneer yapılması planlanan hastanın çok dikkatli bir şekilde muayene edilmesi
gerekir. Belli endikasyonlar çerçevesinde bu yöntemin uygulanması gerekir. Özellikle diş
renklenmeleri durumunda (tetrasiklin, florozis, kanal tedavisi sonrası ya da yaşa bağlı diş
renklenmeleri), diş pozisyonlarının istenilen şekilde olmadığı durumlarda, dişler arasında
açıklıkların olduğu vakalarda, dişlerin boylarının uzatılması istenildiğinde, gummy smile
dediğimiz diş eti görünümünün çok fazla olduğu durumlarda uygulanabilir.
** Bu neden tercih edilen bir yöntemdir?
Konservatif yani koruyucu bir yöntem olması biz diş hekimleri için lamina uygulamalarının
tercih edilme nedenidir. Dişlerin tamamen kesilmemesi, çok az mine dokusunun
uzaklaştırılması en önemli tercih nedenidir. Böylelikle hem işlem geleneksel protezlere göre
daha kısa sürmekte hem de anesteziye dahi gerek duyulmamaktadır. Yani lamina
uygulamasının hasta için çok daha konforlu bir tedavi yöntemi olduğu söylenebilir.
Günümüzde hastalarımız bize estetik şikâyetlerle geldiğinde ilk sordukları şey işlemlerinin ne
kadar süreceği ve herhangi bir ağrı hissedip hissetmeyecekleri yönünde olmaktadır. Bir diğer
merak edilen konu ise lamina uygulaması ile doğal ve estetik bir görünümün elde edilip
edilemeyeceğidir. Laminaların sağlamış oldukları avantajlar göz önünde bulundurulduğunda
hem hekimler hem de hastalar için çok cazip bir tedavi seçeneği olduğu söylenebilir.
**Benim gibi merak edenlerde vardır bu Lamina uygulaması devlet tarafından
karşılanmakta mıdır?
Elbette hemen yanıtlayalım, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hareketli protezlerin ve metal
destekli porselen kaplamaların ücretini kurumumuza ödemektedir. Çünkü bu protezler
fonksiyonel ihtiyaca binayen yapılan protezlerdir. Ancak lamina uygulaması estetik amaçlı bir
uygulama olduğu için SGK tarafından karşılanmamaktadır. Yani lamina yaptırmak isteyen
hastalarımız, tedavinin ücretini ödeyerek bu imkândan yararlanabilmektedirler.
**Hocam, hasta lamina yaptırdıktan sonra ağız ve diş bakımında nelere dikkat
etmelidir?
Bizim kliniğimizde lamina uyguladığımız hastaların bize ilk sorduğu şey ön dişlerimle
ısırabilecek miyim sorusudur. Lamina uygulanan hastalar lamina uygulaması öncesi ön
dişlerini nasıl kullanabiliyorlarsa lamina uygulaması sonrası da aynı şekilde kullanabilirler.
Bu protezler çok kuvvetli yapıştırıcılarla dişlere tutturulmaktadır. Bu nedenle laminaların
yerlerinden çıkması ya da kırılması gibi komplikasyonlara çok nadir rastlanılır. Lamina
yaptıran hastalar herkes gibi günde iki kez dişlerini fırçalamalıdırlar. Bunun yanı sıra diş
ipleri ve arayüz fırçaları gibi özel hijyen araçlarını diş hekimlerinin önerdiği şekilde
kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca tüm protez uygulamalarından sonra hastaların senede bir
kez hekimlerine kontrol amaçlı gitmelerinde fayda vardır.
**Son olarak belki alanınızla alakalı değil ama illa ki bu konu hakkında bilginiz vardır
hocam, diş fırçalama yöntemi önerecek olursanız neler söylemek istersiniz
okurlarımıza?

Evet, bu çok önemli bir konu benim alanım değil bu konu ile ilgilide alanında uzman
arkadaşlarımız geleceklerdir, ama ben kendi uyguladığım bir yöntemi okurlarımızla
paylaşmak isterim, diş fırçalamak lavaboda ayna karşısında yapılacak bir işlem değildir. En az
3-5 dakika dişler kırmızıdan – beyaza doğru fırçalanmalıdır. Ben şahsen oturma odasında
televizyon karşısında fırçalama işlemini uzatarak yapmaya gayret gösteriyorum.
** Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum son olarak siz neler söylemek
istersiniz?
Ben size ve Kayseri Gündem Gazetesi ekibine bizlere bu imkânı sundukları için, bilgilerimizi
daha geniş kitlelere ulaştırmamızı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Sağlıklı dişler, güzel
gülüşler diliyorum okurlarımıza.
Söyleşi: Mesut Davarcı & Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9136.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kosova Büyükelçisi Avni Spahiv:
Kosova Ankara Büyükelçisi Avni Spahiv, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret
etti.Yapılan ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, "Türkiye ile Kosova arasında çok güzel
kültürel bir geçmiş var. Geçmişteki bu bağlarımızı...
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Kosova Ankara Büyükelçisi Avni Spahiv, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret
etti.
Yapılan ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, "Türkiye ile Kosova arasında çok güzel
kültürel bir geçmiş var. Geçmişteki bu bağlarımızı yaşatmak ve arttırmak bizim görevimiz.
Bu güzel gönül birlikteliğini inşallah değişik iş kollarında sürdürürüz. Gerek işadamları
düzeyinde gerekse diğer düzeylerde bu ilişkileri arttırabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca
Kayseri 150 ülkeye 2 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren bir şehrimiz" diye konuştu.
Vali Düzgün ayrıca, Kosova Büyükelçisi Spahiv’e Kayseri hakkında bilgiler verdi.
Kosova Ankara Büyükelçisi Avni Spahiv ise, "Kosova kendi mücadelesinde tabi dostlarının
da desteği sayesinde bağımsızlığını kazandı. Sizler bizi çok iyi anladınız ve desteklediniz.
Savaş öncesinde de yanımızda oldunuz. Yeni devlet inşasında da Türkiye bize destek verdi.
Tabi Türkiye bize her alanda destek oluyor. Bu açıdan Kayseri çok köklü bir geleneğe sahip
bir şehir. Kayseri’nin bu düzeyde gelişmesinden dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Kayseri
gerçekten bu konuda çok farklı bir yerde" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Orhan Düzgün, Kosova Ankara Büyükelçisine,
Cumhuriyet Meydanında bulunan saat kulesini simgeleyen minyatür saat kulesi hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9137.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

2015 Çalışma Yılı Bütçesi
Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere
yapmış olduğu toplantıda 2015 yatırım ve hizmet bütçesi ve 2015 performans programı kabul
edildi.2015 Yılı Performans Programı Kabul Edildi…Meclis Toplantısında...
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Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere
yapmış olduğu toplantıda 2015 yatırım ve hizmet bütçesi ve 2015 performans programı kabul
edildi.
2015 Yılı Performans Programı Kabul Edildi…
Meclis Toplantısında gündemde bulunan maddelerin görüşüldüğünü ve bu maddelerin 2015
yılı bütçesi ile ilgili olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi
Belediye Meclisimizce 2015 yılı performans bütçesi kabul edilmiştir. 2015 yılı performans
bütçemiz, 2011 ile 2016 yılları arasını kapsan 5 yıllık Stratejik Planlamaya uygun olarak
yapılmış olup, büyüyen ve gelişen ilçe hizmet ve yatırımlarını kapsamaktadır. 250 milyon
liralık bütçesin % 75’i alt yatırım, yol, park gibi çalışmalara ayrılmış olup yine bu bütçenin
yine % 14’lük bölümü yol ve park yapımı için kamulaştırma bedeli olarak tespit edilmiştir. Bu
yatırım bütçemiz Melikgazililere hayırlı olsun“ dedi.
2015 Yılı Bütçe Tasarısı Ve Kararnamesi De Kabul Edildi…
2015 yılı bütçesinin 250 milyon lira olarak kabul edildiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, Bütçe kararnamesi ile Gelir ve Ücret Tarifesinin bütçe komisyonunca belirlenen
esaslar çerçevesinde kabul edildiğini kaydetti.
Dolu Dolu, Etkin, Verimli Ve Memnuniyet Verici Bir Şekilde
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı bir basın
toplantısı düzenleyeceklerini, hem sosyal tesis, hem yol ve imar çalışması hem de halkın
sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel çalışmaların yine dolu dolu, etkin, verimli ve
memnuniyet verici bir şekilde yerine getirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9138.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Özhaseki Muhtarları Dinledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan’a bağlı Hasancı Mahallesi’nde
muhtarların katılımıyla bir toplantı yapıldı. Muhtarlara ilçe ve köylere yapılacak olan
hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan’a bağlı Hasancı Mahallesi’nde
muhtarların katılımıyla bir toplantı yapıldı. Muhtarlara ilçe ve köylere yapılacak olan
hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki,“İnsanların yaşadığı yerde ihtiyaçlar bitmez. Bize düşen ihtiyaçları tespit etmek,
doğru ve zamanında problemleri gidermek” dedi.
Oldukça kalabalık bir katılımla gerçekleşen toplantıya Vali Orhan Düzgün, Kayseri
Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve muhtarlar katıldı. Toplantıya ev sahipliği
yapan Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, yapılan hizmetlerden memnun
olduklarını ve Kayseri’de çok büyük projelerin devam ettiğini belirtti. Tarım ve hayvancılık
konusunda destek isteyen Güneş, “Çiftçilerimizin köyde kalmasını kolaylaştırmamız gerekir”
dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise bir taraftan ilçelerdeki sorunları tespit
ederek çözüm için planlama yaptıklarını bir taraftan da şehir içindeki büyük hizmetleri
vermeye devam ettiklerini belirterek, “Bir şehrin merkezi ne kadar güçlü ne kadar modern
olursa, orada ekmek parası ne kadar çok olursa, eğitimde, sağlıkta, kültürde, sanatta, sporda
iyi işler yapılırsa bundan hepimiz istifade ederiz. Merkezde buna yönelik büyük projeler
yaparken, diğer taraftan da çevrede ne kadar hizmet bekleyen yer varsa bunların da hakkıyla
verilmesi için çalışıyoruz. Bir uçtan işe başladık. İlçe merkezlerine giderek tespitleri yaptık.
Şimdi onların hepsini programa aldık. Bir kısmının ihalelerini yaptık. Bir kısmının ihalelerini
kanun gereği birinci aydan itibaren yapacağız. 200 milyon liraya yakın ilçe merkezlerinde ve
büyük beldelerde projeler ihaleye alınıyor. Köylere 400 bin m² kilitli parke döşeniyor, 200
km’den fazla yolu programa aldık” dedi.
İnsanların yaşadıkları yerlerde ihtiyaçların bitmeyeceğini ifade eden Başkan Özhaseki, “Bize
düşen ihtiyaçları tespit etmek, doğru ve zamanında problemleri gidermek” diye konuştu.
Başkan Özhaseki konuşmasının sonunda “Burada saatlerce sizi dinleyeceğim, bürokrat
arkadaşlarımızla birlikte söylediklerinizi tek tek not alacağız” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer de Başkan Mehmet
Özhaseki’nin tüm ilçelerde ihtiyaçları tespit ederek bir program halinde çözüme
kavuşturduğunu belirtti ve böyle toplantıların rahmet ve berekete vesile olduğunu kaydetti.
Milletvekilleri Karayel ve Tamer, merkezi hükümetin yapmış olduğu hizmetlerle ilgili de
bilgiler verdi.
Vali Orhan Düzgün de yaptığı kısa konuşmada, Kayseri’nin verilen hizmetler bakımından
birçok vilayete göre şanslı olduğunu söyledi.

Toplantıda daha sonra tek tek söz alan muhtarlar, bulundukları mahallelerle ilgili istek ve
talepleri aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9139.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Eğitimin Ve Eğitimcinin Adresi: Melikgazi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Educaturk Organizasyon tarafından
düzenlenen ve Yüksek Öğrenime yönelik olan "Yükseköğretim Günleri Kayseri 2014"
etkinliği çerçevesinde açılan fuar alanını gezerek hem öğrenciler...

21 Ekim 2014 Salı 11:44

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Educaturk Organizasyon tarafından
düzenlenen ve Yüksek Öğrenime yönelik olan "Yükseköğretim Günleri Kayseri 2014"
etkinliği çerçevesinde açılan fuar alanını gezerek hem öğrenciler ile sohbet etti hem de
üniversite yöneticilerinden bilgi aldı.
Eğitim ile ilgili her türlü organizasyon, etkinlik ve çalışma da varız …
Eğitim alanında gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile iki kez “Cumhurbaşkanlığı
Hayırseverler Madalyası” ile ödüllendirildiklerini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç
“Melikgazi Belediyesi olarak ilk, orta ve lise okul binaları yaparak milli eğitimin hizmetine
sunduk. Anaokulu ve sınıfları açarak mahalle halkının hizmetine sunduk. Bunlar ile kalmadık
ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm okulların spor alanları, WC, öğretmenler odası, boya, dış
yalıtım ve çevre düzenleme gibi çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar bizim eğitime
verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Kayserimizde 4 üniversite bulunması Kayserililerin
eğitime verdiği önemin bir ifadesidir. Lise son sınıfta okuyup ta üniversiteli adaylara yönelik
açılan fuarda öğrenciler ile sohbet ettik. Şimdiki gençlik çok şanslı şehir dışından gelen 45
üniversitenin bu tanıtım fuarı ile hizmet ayaklarına gelmiştir. Böylece tercih edecekleri
fakülteler hakkında daha net bilgiler almaktadır. Eğitim ile ilgili her türlü organizasyon,
etkinlik ve çalışma da varız. Çünkü Biz Melikgaziliyiz” dedi.
Yüksek lisans ile doktora öğrenci sayısında belirgin bir artış…
Türkiye’nin şu anda devlet ve vakıf üniversiteleri ile adeta eğitim patlaması yaşadığını ve
yüksek lisans ile doktora öğrenci sayısında belirgin bir artış gözlendiğini ifade eden Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de okuyan öğrencilerin Kayseri gibi modern kentleşmeyi
sağlayan, örnek ve referans belediye hizmetleri sunan şehirde yaşamalarından dolayı şanslı
olduklarını kaydetti.
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Üniversite stantlarını tek tek gezerek bilgiler aldı ve
öğrenciler ile sohbet ederek gelecek ile ilgili karalarını sordu ve tüm öğrencilere başarılar
temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9140.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Sgk İl Müdürü Mükremin Sürücü, Yeni
Yapılandırma Hakkında Bilgi Verdi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mükremin Sürücü, yeni yapılandırma hakkında
bilgiler vererek, "Kurumumuzun bazı alacakları yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler
halinde ödenmesine imkan sağlandı" dedi.SGK İl Müdürü...
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mükremin Sürücü, yeni yapılandırma hakkında
bilgiler vererek, "Kurumumuzun bazı alacakları yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler
halinde ödenmesine imkan sağlandı" dedi.
SGK İl Müdürü Mükremin Sürücü, yeni yapılandırma hakkında bilgiler vermek için basın
toplantısı düzenledi. Sürücü, "Anılan Kanunun 81’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 60’ıncı madde eklenmiş olup,
11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici maddenin, birinci ve ikinci fıkraları ile
kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde
ödenmesine imkan sağlanmış, Beşinci fıkrası ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer
kanunlara göre durdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerin
ödeme hakkı verilmiştir. Bu bağlamda geçici 60’ıncı madde uyarınca gerek kapsama giren
alacakların yeniden yapılandırılması, gerekse durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin
primlerin ödenmesi sırasında borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce sosyal
güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler açıklanmıştır" dedi.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 3 ay içerisinde başvurması
gerektiğini vurgulayan Sürücü, "Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından
itibaren; birinci fıkranın d bendinde belirtilen borçlular yedi ay içerisinde, diğer bentlerde
belirtilen borçlular ise üç ay içerisinde kuruma başvuruda bulunmaları gerekir. 5510 sayılı
Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının g bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden
kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar,
başvuruda bulunması gerekmektedir. Geçici 60’ınıcı madde uyarınca yeniden yapılandırma
başvurularının 1/10/2014 tarihinden itibaren yapılması gerekmekle birlikte kanun
yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden 30/9/2014 tarihine kadar yapılan başvurularda kabul
edilecektir. Her ne kadar başvuru formlarında ilgili yasa ve genelge hakkında bilgiler verilmiş
olsa da görülen lüzum üzerine bu bilgilendirme siz iş ver3enlerimize yardımcı olmak
amacıyla düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9141.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Öğrenci Servisi Devrildi: 15 Yaralı
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir öğrenci servisi direksiyon hakimiyetinin kaybolması
suncunda devrilirken, kazada 15 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde
meydana gelen kazada 48 yaşındaki M.T.’nin kullandığı 38 D 5355...
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir öğrenci servisi direksiyon hakimiyetinin kaybolması
suncunda devrilirken, kazada 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada 48 yaşındaki M.T.’nin
kullandığı 38 D 5355 plakalı öğrenci servisinin sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonrasında devrildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte
F.Ç.(16), A.O.A. (11), M.Ç.(16), M.B.S.(11), Z.B.(15), E.S.Ç. (10), O.H.(11), A.N.(17),
E.Y.(12), R.O.(11), S.T.(10), B.K.(10), F.D.(15) ve İ.Ş.(10) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken,
yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9142.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

''İran İle Aramızdaki Gerginlik Tırmanıyor''
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergun Bilen, Türkiyeİran arasındaki transit geçiş gerginliğinin tırmandığını söyleyerek, konu ile alakalı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşarı...
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergun Bilen, Türkiyeİran arasındaki transit geçiş gerginliğinin tırmandığını söyleyerek, konu ile alakalı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşarı ile toplantı yaptıklarını söyledi. Türkiye’de
uluslararası taşımacılık işi yapan, nakliyecilerin İran sınır kapılarında çektiği sıkıntıları
anlatan UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergun Bilen, İran sınır kapılarını geçiş için
kullanan Türk nakliyecilerden hiçbir yasal dayanağı olmayan ücretler alındığını ifade etti. İran

hükümetinin haksız bir tutum sergilediğini belirten Bilen, “Bu haksızlığı tamamen belgelemiş
ve ispatlamış durumdayız. 2001 yılında İran Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Ekonomi
Bakanlığı arasında serbest dolaşım ve ticaret anlamındaki anlaşmaya İran hükümeti ve
bakanlığı hiçbir şekilde uymamıştır” dedi.
"HİÇBİR DAYANAĞI OLMAYAN BİR ZAM YAPTILAR"
İran hükümetinin 2001 yılından beri fiyatlara yasal dayanağı olmayan zam uyguladığını
söyleyen Ergun Bilen, "İran tarafından uygulanan ayrımcılık, bugün için bir taşımacılık
meselesi olmaktan çıkıp uluslararası hukuk meselesi haline gelmiştir. Bu durum, Türkiye’nin
Orta Asya ile ticaretinin geleceğini tehdit eden bir problem halini aldı” dedi.
"ARAÇLARIMIZ 4 GÜN SINIR KAPISINDA BEKLETİLİYOR"
UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergun Bilen, Gürbulak Sınır Kapısı’nda
Türkiye’den gelen TIR’ların sıra numarası yüzünden 4 günden fazla park alanında
bekletildiğini belirterek, “Buradan çıkan bir araç Türkiye Gürbulak Sınır Kapısı’nı geçtiği
zaman orada keyfi bekletmeler oluyor. Kapılar kapasitesinde çalışmıyor. Yıllardır gelen
zulmün her geçen gün arttığını gördük. Lütfabad Sınır Kapısı’na park alanı yapmışlar. Bizim
TIR’larımız gidip numara alarak kapıdan geçiş yapabiliyor. Günde 150’ye yakın TIR’ın
geçmesine izin veriyorlar. Bazı şoförlerimiz, 4 gün park alanında beklemek zorunda kalıyor
fakat İran hükümeti kendi araçlarına sabah 05.00 ile 07.00 arası transit geçiş izni veriyor.
Maksatları Türk TIR’larına zulüm etmektir” dedi.
"TOPLANTIYA ÇAĞIRDIK, GELMEDİLER"
Bilen geçen hafta müsteşara bu sıkıntıları anlattıklarını belirterek, "İran hükümetine bildirdik
fakat bizi dikkate almadılar. Davet ettiğimiz halde toplantıya gelmediler. Bakanlığımız da
tavır aldı. ’Uygulamaya devam edeceğiz’ dedi. ’İran hükümeti bizim Türk arabalarına ne
yapıyorsa biz de aynısını yapacağız’ dedi. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çıkış yolumuz
kalmadı. ’Bizden ne parayı alıyorsa İran’dan da o parayı alacağız’ dedi. Rekabet etme
şansımız olsun” ifadelerini kullandı.Irak-Türkiye arası siyasi ilişkilere de değinen Bilen,
“IŞİD olayları meydana geldi. Almanya‘dan sonra büyük ihracatı yaptığımız ülke Irak’tır. Şu
anda gelmiş 11 milyar dolardan 5 milyar dolara kadar düştü. Yani ciddi anlamda düşüş hala
devam ediyor çünkü orada can güvenliği olmadığından dolayı Avrupa’dan gelen yatırımlar
olsun, Türkiye’den giden yatırımlar olsun ithalat ve ihracat ciddi anlamda durdu. Şu anda ufak
ticaretlerimiz devam ediyor ama bizim beklentilerimiz çok fazlaydı” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9143.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Endürlük’te Soğuk Asfalt
Havaların soğumasıyla kışın kendini yavaş yavaş hissettirdiği şu günlerde çalışmalarını hız
kesmeden sürdüren Talas Belediyesi yol yapım ekipleri, yukarı mahallelerden Endürlük’te
soğuk asfalt olarak bilinen 8 bin metrekarelik sathi...
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Havaların soğumasıyla kışın kendini yavaş yavaş hissettirdiği şu günlerde çalışmalarını hız
kesmeden sürdüren Talas Belediyesi yol yapım ekipleri, yukarı mahallelerden Endürlük’te
soğuk asfalt olarak bilinen 8 bin metrekarelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,
Endürlük’te 3 ayrı yolda toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan 8 bin metrekarelik sathi kaplama
yapıldığını söyledi. Başkan Palancıoğlu, yukarı mahallelere ihtiyaç duyulan eksikliklerin
tespit edilip planlamaya göre yapılmaya devam ettiğini belirterek, "Yol medeniyettir, yol
gelişmişliktir. O nedenle yukarı mahallelerimizin yol yapımına ayrı önem veriyoruz. Bunun
için bölgeye uygun sathi asfalt kaplama yapıyoruz" dedi.
Başkan Palancıoğlu, Endürlük’ün Ali Dağı’n arkasında hızla gelişen yerleşim alanı olduğuna
dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu bölgemizi geliştirmek için Ali Dağı’nda yapılacak
projelerle çalışıyoruz. Ali Dağı’nı çevreleyen 360 projemizle bu bölgemiz de turizm açısından
gelişecektir. Bu nedenle mahallemizdeki Endürlük Caddesi, Selvi Sokak ve Alipaşa
Sokağı’nda soğuk asfalt yapımına başladık. Yukarı mahallelerimizde sathi kaplamaya devam
ediyoruz. Yollarımızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9144.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Suat Altın İnşaat Erciyespor Geçen Sezonu
Aratıyor
Süper Toto Süper Lig’in ekiplerinden olan, Suat Altın İnşaat Erciyesspor, Gençlerbirliği
müsabakasından beraberlik ile dönerek, sezon başından beri berabere biten maçlarının sayısını
4’e yükseltti.Süper Toto Süper Lig’in, 2014 -...
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Süper Toto Süper Lig’in ekiplerinden olan, Suat Altın İnşaat Erciyesspor, Gençlerbirliği
müsabakasından beraberlik ile dönerek, sezon başından beri berabere biten maçlarının sayısını
4’e yükseltti.
Süper Toto Süper Lig’in, 2014 - 2015 Sezonu, 6. Haftası’nda Gençlerbirliği ile deplasmanda
karşı karşıya gelen Suat Altın İnşaat Erciyesspor, evine 0 - 0 eşitlikle döndü. 6. Haftadaki
beraberlik skoru ile birlikte, Suat Altın İnşaat Erciyesspor’un karşılaşmaları sezon başından
bu yana, 4 beraberlik, 2 yenilgi ile sonlandı. Süper Toto Süper Lig’in geçtiğimiz sezonunda
da, ilk 6 hafta 2014-2015 sezonuna yakın bir skor elde eden Suat Altın İnşaat Erciyesspor’un
ilk 6 karşılaşması, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberlikle sonlanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9145.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Agü’de ’türkiye’nin Kervansarayları Çalıştayı’
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde korunması ve
yönetilmesi amacıyla düzenlenen “Yol Üzerindeki Kültürel Miras: Türkiye’nin
Kervansarayları” (Cultural Heritage on the Road: The Caravanserais of...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde korunması ve
yönetilmesi amacıyla düzenlenen “Yol Üzerindeki Kültürel Miras: Türkiye’nin
Kervansarayları” (Cultural Heritage on the Road: The Caravanserais of Turkey / International
Workshop) başlıklı uluslararası çalıştaya ev sahipliği yapıyor.
Atölye çalışmaları Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda ve Türkiye’den, mimarlık,
arkeoloji, dijital belgeleme, malzeme-koruma, görsel sanatlar, tarih ve sanat tarihi
alanlarından 21 araştırmacı ve 15 lisansüstü öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.
Çalıştayda, kervansarayların mimari, tarihi ve arkeolojik bir bakış açısıyla ele alması, kültürel
miras konusuna odaklanırken de koruma ve restorasyon sorunlarının, bu yapıların inşa
edildikleri kültürel ve tarihi bağlamla ilişkili analizler üzerinden irdelenmesi hedefleniyor.
Atölyenin ana amacı ise; akademisyenler, öğrenciler ve koruma/yenileme uzmanları arasında
yeni bir diyalog ortamı oluşturarak, ilham verici bir çerçeve yaratmak.
Kervansaray araştırmalarına dair temel bir değerlendirme oluşturmayı hedefleyen AGÜ
atölyesi, hem gelecekteki araştırmalara hem de bütüncül ve sürdürülebilir kültürel miras
yönetimine yön ve fikir vermeyi amaçlıyor.
AGÜ Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı çalıştay, CIERAM (International
Organization for the Study of Roads & Caravanserais), Barakat Trust ve Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından destekleniyor.
Çalıştay çıktıları, AGÜ Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9146.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Otomobil Duvarla Elektrik Direği Arasında
Sıkıştı: 3 Yaralı
Kayseri’de hızını alamayan otomobil bir binanın istinat duvarı ile elektrik direği arasında
sıkışırken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü
olduğu iddia edilen 38 VL 870 plakalı otomobil, Gökkent...
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Kayseri’de hızını alamayan otomobil bir binanın istinat duvarı ile elektrik direği arasında
sıkışırken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 38 VL 870 plakalı otomobil,
Gökkent Mahallesi 407. Sokak’ta kontrolden çıkarak bir binanın istinat duvarı ile elektrik
direği arasına girdi. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, park halindeki iki araç
da yıkılan duvar nedeniyle hasar gördü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık
ekipleri de kazada yaralanan 3 kişiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından bina sakinleri de şaşkın gözlerle duvar
ve zarar gören otomobilleri inceledi.
Kaza yapan otomobil sürücüsünün 118 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9147.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayserispor, Altınordu A.ş. Maçının
Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Altınordu A.Ş. maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Kadir
Has Tesisleri’nde sürdürülen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların morallerinin yerinde
olduğu gözlenirken, düz koşuyla başlayan antrenman,...
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Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Altınordu A.Ş. maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kadir Has Tesisleri’nde sürdürülen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların morallerinin
yerinde olduğu gözlenirken, düz koşuyla başlayan antrenman, pas çalışması ve taktik çalışma
ile devam etti. Antrenmanda Buca maçında iki gol atan Bobo, Nobre, Ömer Bayram, Mehmet
Eren ve Abdullah’ın hırslı oldukları gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9148.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Vlemınckx Beşiktaş Maçlarını Boş Geçmemiş
Suat Altın İnşaat Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında, lider Beşiktaş ile kendi
evinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, SAİ Kayseri Erciyesspor’u geçen sezon iki maçta da
mağlup etmişti.Süper Toto Süper Lig’in 7. haftasında,...

22 Ekim 2014 Çarşamba 09:58

Suat Altın İnşaat Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında, lider Beşiktaş ile kendi
evinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, SAİ Kayseri Erciyesspor’u geçen sezon iki maçta da
mağlup etmişti.
Süper Toto Süper Lig’in 7. haftasında, SAİ Kayseri Erciyesspor, ligin zirvesinde bulunan
Beşiktaş ile mücadele edecek. Süper Toto Süper Lig’in 2013-2014 sezonunda, Beşiktaş ile iki
kez karşı karşıya gelen SAİ Kayseri Erciyesspor, iki maçtan da mağlup ayrılmıştı. Geçtiğimiz
sezonun 2. ve 19. haftasında, Beşiktaş ile karşı karşıya gelen SAİ Kayseri Erciyesspor, ilk
karşılaşmadan 4-2, ikinci karşılaşmadan ise 3-2 mağlup ayrıldı.
VLEMINCKX BEŞİKTAŞ’I BOŞ GEÇMEMİŞ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş karşısında 2 mağlubiyet alan Kayseri ekibi, siyah-beyazlı takımın
filelerine 2 maçta toplam 4 gol gönderdi. Mavi-siyahlılarda Vlemınckx’in her iki maçta da
Beşiktaş filelerini havalandırdığı gözlerden kaçmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9149.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Develi'de doğalgazsız son kış
Kayseri Gaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Doğal Gazla ilgili çalışmaları ve gelişmeleri
Develi Belediyesini ziyaret ederek Başkan Cabbara ve yetkililere anlattı.
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Şubat ayı içerisinde Kayseri Gaz’ın ofisini Develiye açacaklarını ilan eden Bora, yer için
fizibilite çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Bu kış Erciyes’teki otellere doğalgaz
verileceğini bildiren Bora, önümüzdeki sene kış mevsiminde Develiye doğalgaz
çalışmalarının geleceğini bildirerek “Develide doğalgazsız son kış” yaşanacak müjdesini
verdi. Başkan Cabbar da “Develimizin kazanacağı bu imkanlar, hayat standartlarındaki bu
iyileşmeler bizlerin en büyük sevinç ve gurur kaynağıdır. Yapılacak bu çalışmanın İlçemize
hayırlı olmasını diliyorum” diyerek çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9150.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

İhsan Eliaçık kitap fuarına katılacak
Gazetemiz eski yazarlarından İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık 25-26 Ekim tarihlerinde Kayseri
Kitap Fuarında olacak.
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17-26 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’na
gazetemiz eski yazarlarından ilahiyatcı yazar İhsan Eliaçık’ta katılacak. 25-26 Ekim 2014
13.00-19.00 saatleri arası Doğu kitapevi-İnşa yayınları standında olacak olan Eliaçık, 25 ekim
2014 saat: 17.00-18.00 arasında ise bir söyleşide bulunacak.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9151.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayıp yeğenini arıyor
Kiçikapı Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli Şerife Şafak, 10 gündür kayıp. Şafak’ın
yakınları ise tedirgin bir bekleyiş içerisinde…
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Zihinsel engelli Şerife Şafak’a 10 gündür ulaşılamıyor. Şafak’ın dayısı Hacı Sevdim,
yeğeninin 10 gün önce evden dışarı çıktığını ve sonra bir daha geri gelmediğini söyledi. Kayıp
yeğeninin annesinin de yatalak olduğunu belirten Sevdim, bu nedenle kendisinin 10 günden
beri yeğeni Şafak’ı gece gündüz aradığını ama herhangi bir ize ulaşamadığını kaydetti.
Gazetemiz aracılığıyla yetkililere seslenen Sevdim; “Lütfen yeğenimin bulunmasında bana
yardımcı olun” dedi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9152.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Fuara ilgi hat safhada
Açılışı 11. Cumhuraşkanı Abdullah Gül tarafından yapılan, Kayseri Valiliği, Büyükşehir
Belediyesi ve Eylül Fuarcılık tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Kayseri
Kitap Fuarı'na vatandaşın ilgisi hayli yüksek.
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Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 17 Ekimde başlayan Kitap Fuarına Kayserililer akın
etmeye devam ediyor. Yazarların okurlarıyla buluştuğu ve her gün çeşitli yazarların imza
günü düzenlediği fuarda stantlar biran olsun boş kalmıyor.
Şehir için büyük bir eksikliğin giderildiğini belirten vatandaşlar organizasyonun ilk ve son
olmamasını istediklerini belirttiler. Düzenlenen fuarın, daha fazla yazarın katılımı ile her yıl
düzenli hale getirilmesini istediklerini söylediler.
Fuarda okurları ile buluşan, Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı yazar Ahmet İlhan, Ali
Özkanlı, Süleyman Kocabaş, Bülent Akyürek ve İhsan Görücü okurları için kitaplarını
imzaladılar. Yazarlarda düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ‘’ fuar
kitapseverlere katkı ve büyük moral oldu. Kitapların çeşitliliği ve oldukça ucuz olması

kitapseverleri mutlu etti. Bilgi, kültür ve sohbet dolu güzel bir fuar dönemi yaşanıyor.
Gelecek yıl daha büyük bir katılım ile daha büyük bir organizasyon bekliyor’’ dediler.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9153.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Üsküdar Üniversitesi, Kayserili üniversite
adayları ile buluştu
Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan
Üsküdar Üniversitesi, Yüksek Öğretim Günleri’ne özel standında Kayserili üniversite adayları
ile buluştu.
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Educaturk tarafından her yıl düzenlenen Yüksek Öğretim Günleri’nin Kayseri buluşması
Üsküdar Üniversitesi’nin de katılımıyla 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde Kayseri Ommer
Hotel’de gerçekleşti.
Üsküdar Üniversitesi’nin standında “Davranış Sağlığı ve Bilimleri” alanındaki bölümler,
eğitim fırsatları, mesleki olanakları gibi konularda bilgiler verildi. İki süren buluşmada
Üsküdar Üniversitesi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kayserili üniversite adayları ile buluştu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9154.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Operasyon Kayseri’ye Sıçrar Mı?
Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak hafta içinde gazetemize konuşmuş ve Paralel yapıya
karşı büyük operasyonların haberini vermişti. Beklenilen operasyon dün Ankara Emniyet
Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Operasyonları önceden haber veren Dilipak, Kayseri’nin de
operasyonlardan nasibini alabileceğini söylemişti.
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Ankara emniyeti dün, yasa dışı dinlemelerle ilgili bazı adreslerde arama yaptı. Aralarında
şube müdürlerinin de bulunduğu 18 kişi hakkında yakalama kararı olduğu ve Eski İstihbarat
Daire Başkanı Ömer Altıparmak’ın ise emniyete teslim olduğu öğrenildi.
Pazartesi günkü manşetimizden bu operasyonları haber veren Gazeteci Abdurrahman Dilipak,
Paralel yapıya yönelik yapılacak operasyonların Kayseri’yi da kapsayacağını söylemişti.
Operasyonların Kayseri’ye de sıçrayıp sıçramayacağı merakla bekleniyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9155.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Arıkan’dan Hükümete Sert Eleştiri
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, ilçe kongrelerinin önümüzdeki ay
başlayacağını belirterek, “ İl Kongresi seçimden sonraya kalabilir” dedi.
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Mahmut Arıkan, yaptığı açıklamada, 2015 seçim çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek,
ilçe ilçe gezerek bilgilendirme yaptıklarını kaydetti. Türkiye’nin son günlerde sıkıntılı bir
dönemden geçtiğini ifade eden Arıkan, “ Şuan Türkiye’de adı konulmamış bir kriz ortamı var.
Hükümet bunu bilerek gündeme getirmiyor. Ancak açıklanan işsizlik rakamları ortada” dedi.
İnsanların ekonomik olarak canları yandığı zaman destekledikleri partiye bile karşı hale
geldiğini hatırlatan Arıkan, “ AK Parti iktidarı yıllardır yaptığı hatalara devam ediyor.
Vatandaşlarımızda bunun bilincinde. 2015 yılında yapılacak olan genel seçimler AK Parti’nin
istediği gibi sonuçlanmayacak” diye konuştu.
Kayseri’de Saadet Partisi teşkilatlarının her zaman büyük bir gayret içerisinde çalışmalarını
sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Mahmut Arıkan, “ İnşallah elimizden gelen gayreti
göstererek, halkımıza doğruları anlatmaya ve milli görüş anlayışının iktidara gelmesi için
çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için genel seçimler öncesinde ilçe kongrelerini
tamamlayarak, il kongresini de seçim sonunda yapmayı planlıyoruz. İlk olarak Kasım ayının
içinde Kocasinan ilçe kongremiz yapılacak. Kocasinan’a tek aday olarak partimizin her
kademesinde görev yapmış tecrübeli arkadaşımız Erhan Arıcı katılacak. İnşallah hayırlara
vesile olur” dedi.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9156.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Emekliye Müjde
Emeklilere yakacak yardımı verilmesi, Meclis'e de taşındı. Bu konuda Meclis'e sunulmuş bir
kanun teklifi bulunuyor. Eğer teklif yasalaşırsa, emeklilere her yıl kış ayları yaklaşırken
yakacak yardımı verilecek.
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YILDA 2 İKRAMİYE DE MECLİS'TE
Emeklilerin bir beklentisi de ikramiye. Yılda 2 kez ikramiye isteyen emeklilerin bu beklentisi,
Meclis'e sunulan kanun teklifinde de yer aldı. Kanun teklifi yasalaşırsa, emekliler yakacak
yardımının yanı sıra yılda 2 kez dini bayramlar öncesi 1'er maaş ikramiye alacak.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORCU DA YAPILANDIRILSIN
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşına kadar elektrik ve doğalgaz borçlarını da
yapılandıracak bir düzenleme yapılmasının, vatandaşları rahatlatacağını söyledi.Palandöken,
"Sadece resmi daire abone grubundan 189 milyon 716 bin 414 lira, belediyeler abone
grubundan 1 milyar 394 milyon 463 bin 144 lira, esnaf, sanatkar ve sanayicinin ise toplamda
6 milyar 718 milyon 450 bin lira ödenmeyen elektrik borcu var. Buna taksit imkanı
getirilmelidir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9157.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Altında Taksit Müjdesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyumla
ilgili harcamalarda taksit uygulanamayacağına yönelik mevzuat hükmünü kaldırıldı.
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Kuyum harcamalarında 4 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'nun (BDDK), 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, kredi kartları ile gerçekleştirilecek kuyumla ilgili harcamalarda en fazla 4
aya kadar taksitlendirme yapılabilecek. Bu hüküm, kurumsal kredi kartları hakkında
uygulanmayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9158.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Elektrik ve doğalgaz fiyat istatistikleri
Konutlarda 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 35,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için
ilk altı ayda ortalama 104,2 kuruş ödendi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılının Ocak - Haziran dönemine ilişkin ’Elektrik ve
Doğal Gaz Fiyatları İstatistiğini’ açıkladı. Buna göre, konutlarda, 1 kWh elektrik için,
tüketiciler 2014 yılı I. döneminde en küçük tüketim aralığı olan bin kWh’in altında ortalama
35,4 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 35,3 kuruş
ödedi.
SANAYİDE 1 KWH ELEKTRİK İÇİN İLK ALTI AYDA ORTALAMA 23,4 KURUŞ
ÖDENDİ
Sanayide 2014 yılı I. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20
MWh altı) tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 27,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı için
(150 bin MWh üstü) ise ortalama 21,5 kuruş ödedi.
KONUTLARDA 1 METREKÜP DOĞAL GAZ İÇİN İLK ALTI AYDA ORTALAMA
104,2 KURUŞ ÖDENDİ
Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için, tüketiciler 2014 yılı I. döneminde, en küçük tüketim
aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 106,2 kuruş, 522- 5 bin 219 metreküp aralığında
ortalama 102,9 kuruş, 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 103,9 kuruş ödedi.
Sanayide 2014 yılı I. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en
küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı), 1 metreküp doğal gaz için ortalama 100,1
kuruş, en yüksek tüketim aralığında (26 milyon 94 bin -104 milyon 376 bin metreküp) ise
ortalama 88,9 kuruş ödedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9159.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Yeni Partide Kayseri'den Kimler Var?
Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, "Uzunca süredir çalışmalarımız var, farklı
kesimlerden yeri geldiği zaman onu açıklayacağız ve bu yansıdığı için saklamakta bir beis
yok. Partileşme noktasına gelindi" dedi. Akıllara ise Kayseri'den kimler yeni kurulan partide
görev alacak sorusu geldi.
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AK Parti'den olaylı bir şekilde ayrılan ve yaptığı muhalefetle iktidar partisinden kopan
milletvekillerinin bir tür sözcülüğünü yapan Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal parti
kuruyor.
Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile
görüşmesinin adından TBMM Basın Kapısı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Görüşmede Kılıçdaroğlu ile iç ve dış siyasetin yanı sıra Türkiye'nin sorunlarına dair görüş
alışverişinde bulunduklarını belirten Bal, "Kendisi bu dönemde demokrasi ve hukuk devleti
adına önemli uyarılarda bulunuyor. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Aynen darbe
dönemi ve 28 Şubat dönemi gibi içeride bir kutuplaşma yaşanıyor" dedi.
Hukuk devleti, demokratik ilkeler, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğünün ciddi manada
yıpratıldığını öne süren Bal, "Şu anda medya üzerinde ciddi baskılar var. Patronlar
telefonlarda ağlatılıyor" dedi. HSYK seçilerinde hükümetin taraf olmasına kadar büyük
sorunlarla karşı karşıya olunduğunu savunan Bal, "Eğer bu ülkede polisin, yargının itibarı
kısacası devletin itibarı tartışılır hale gelirse sağcısıyla solcusuyla tüm Türkiye vatandaşları
bedel öder. İşte şu andaki yanlışlıkları tartıştık, konuştuk" şeklinde konuştu.
"Bundan sonra devletin saygınlığının korunabilmesi için neye inanırsak inanalım beraber
hareket etmemiz lazım" diyen Bal, "Hepimizin ortak görüşü budur. Bu ülkede bağımsız yargı
tesis edilmelidir. Bağımsız, özgür medya olmalıdır. Medya mensuplarının iş garantisi
olmalıdır.
Emirle,
talimatla
hareket
etmemelidir"
dedi.
Dünyanın artık Türkiye'yi Kuzey Kore ve Çin gibi ülkeler arasında saymaya başladığını iddia
eden Bal, "'Dost olacağız, sıfır sorun' derken herkesle kavgalı hale geldik. İşte bu çerçevede
geleceğe yönelik kısır kavgaları bir tarafa bırakıp beraber çalışmalıyız. Ülke bizim ülkemiz,
beraber adım atmalıyız ve özgürlükleri, hukuku beraber güçlendirmemiz gerekir. Uzunca
süredir çalışmalarımız var, farklı kesimlerden yeri geldiği zaman onu açıklayacağız ve bu
yansıdığı için saklamak da bir beis yok, partileşme noktasına gelindi. Tüm partiler bu ülkenin
hayrına çalışmalıdır" açıklamasını yaptı.
"SİYASET 'ÜTME SANATI' OLMAKTAN ÇIKARILMALI"
Bal, yeni kurulacak partinin ilkelerine yönelik şöyle devam etti: "Siyaset proje siyaseti olmalı,
siyaset kurumsallaşmalı, liderin partisi olmamalı, istişare edilebilmeli, ortak payda, şeffaflık,
hesap verebilirlik olmalı, yargı bağımsızlığı, özgürlükler olmalı. Zira şeffaflıktan, hesap
verebilirlikten Müslüman da Yahudi de başkaları da rahatsız olmaz. Sadece hırsızlar ve
arsızlar rahatsız olur. Dolayısıyla artık Türk siyasetinde İhale Kanunu 10 yılda otuz defa
değişmemeli. Birilerinin önü açılıp, birilerinin kapanmamalı, siyaset zengin olmamalı, din

üzerinden Atatürk üzerinden siyaset sona ermeli, proje siyaseti olmalı. Her şeyden önce
siyaset doğrulukla yapılmalı. Avrupa'da Amerika'da olduğu gibi siyaset de ticaret de insani
ilişkiler de doğrulukla yapılmalı. Artık siyaset 'ütme sanatı' olmaktan çıkarılmalı. İşte bunun
için biz demokrasi, şeffaflık ve hukuk devletine inanan herkesle el ele, hiçbir ayrım
yapmadan, merkezin sağında fakat solu da kucaklayan bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.
Bu çalışmaların hukukun tesisi için tekrar ülkemizin normalleşmesi için ülkemizin dünyadaki
itibarının tekrar kazanılması için hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Her kesimden
Alevi'si ile Sünni'si ile Kürt'ü ile Türk'ü ile, ülkücüsüyle dindarıyla bize yönelik ciddi bir
muhabbet var. Zaten biz bu desteklerden güç almasak kesinlikle adım atmayız."
"2 YILDIR ÇALIŞMALARIN LİDERLİĞİNİ BEN YAPTIM"
Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bal, "Partinin lideri kim
olacak?" şeklindeki soru üzerine, "2 yıldır bu çalışmaların liderliğini, önderliğini ben
yapıyorum ama biz geçmişteki liderlikten ağzı yanan insanlar olarak, istişare diyoruz. Onun
için siyasette kurumsallaşma dedim. Hedefimiz Lübnanlaşma olmamalı" karşılığını verdi.
"2015 seçimlerine yeni partinizle gireceğinizi anlayabilir miyiz?" sorusuna Bal, "2015
seçimlerine giremeyen bir hareket yaşayamaz" diye konuştu.
Bal, kuracakları partiye kaç milletvekilinin destek verdiğine yönelik soru üzerine, "Bugünkü
amacım ilan etmek değil. Bunu yakın zamanda yapacağız. Bunu onlarla istişare ederek
beraber yapmamız daha etik olur. Bir kesimi kucaklamayacağız, her kesimi kucaklayan bir
parti olacak. Bu ülke takiyyecilerden çok çekti, samimiyet gerekiyor. Aksi takdirde her zaman
ikinci ligde oynarız" dedi.
"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN DURUŞUNU TAKDİR EDİYORUM"
"Yeni bir parti kurulurken bir başka parti lideriyle görüşme yapmak pek alışık bir siyasi
hareket değil bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" yönündeki soru üzerine ise Bal, "Biz şu anda
zaten bir ilan yapmıyoruz. Çalışmalarımız artık bir şekilde kamuoyu tarafından bilindiği için
bazı şeyleri telaffuz etme noktasına geldik. Şu anda yaptığım bir ilan değildir. Biz farklı
kesimlerle bu istişareleri uzunca süredir yapıyoruz. Bu istişarelerin bir tanesidir. Tabii ki
Kılıçdaroğlu hem en eski partimizin lideridir hem de şu andaki duruşu, yolsuzluk iddialarıyla
alakalı, Türkiye'deki sorunlarla alakalı duruşunu takdir ediyorum. Dolayısıyla sadece Sayın
Kılıçdaroğlu değil başka hem siyasi hem de toplumun ileri gelenleriyle istişarelerimizi
yapmaya devam edeceğiz. İstişareden korkan halktan korkuyor demektir. Biz halktan
korkmuyoruz, gücümüzü halktan alıyoruz" cevabını verdi.
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun size tavrı nasıl oldu?" sorusuna ise Bal, "Hastalık belli. Hastalığın
ortadan kaldırılması, hastanın iyileştirilmesi için herkeste bir gayret var. Ben de büyük bir
samimiyet gördüm. Birçok insanla görüştüm ama en samimi sohbetlerimden, istişarelerimden,
beyin fırtınasından bir tanesini gerçekleştirdim. Samimi bir şekilde bu ülkenin sorunlarını
çözme noktasında çalışan, çalışmaya hazır bir siyasi lider gördüm" karşılığını verdi.
"BEN SİYASETİN HEM TEORİSİNİ HEM PRATİĞİNİ BİLİYORUM"
"Siyasi zeminde bir boşluk gördüğünüz için mi parti kurma gereği duydunuz?" sorusuna Bal,
"Ben siyasetin hem teorisini hem pratiğini biliyorum. 2011'den sonra vizyonu daralan bir
iktidar partisi var. Şu anda herkesle kavgalı olan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'yle
ilgili 60 oy alan bir partinin politikaları var. Bir anket yapıldı, AKP'den sonra ikinci büyük
topluluk, 'kararsızlar.' Bu toplumda yüzde 26 kararsızlar var. Bizim yanımızda PKK'lılar
olamaz, bizim yanımızda ırkçılar olamaz, bizim yanımızda fanatik, dini kullanan radikaller
asla olamaz, bizim yanımızda Aleviliği, dinsizliğe alet etmeye çalışanlar olamaz. Onun
dışında herkes olabilir. Zaman ve zemin itibariyle böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.
"İKTİDAR PARTİSİ İÇERİSİNDE ÇOKÇA RAHATSIZ ARKADAŞLARIMIZ VAR"
Bal, istifa edip kendisiyle beraber hareket eden ve AK Parti'nin içinde temasta olduğu
milletvekilleriyle ilgili, "Açıkça söylemek gerekirse iktidar partisi içerisinde çokça rahatsız

arkadaşımız var. Ama siyasetin ruhu, geleneği gereği belki şu anda ortaya çıkmıyor. Şu
aşamada gerek görüşmemin gerekse açıklamamın amacı bir hareketi detaylı olarak açıklamak
değil. Zamanı geldiğinde açıklayacağız" dedi.
Bir gazetecinin siyasette partileşmenin ciddi bir ekonomik gücü gerektiğini hatırlatarak, "Bu
sıkıntıyı aşmak için bir formül buldunuz mu?" sorusuna da Bal, "Bu hususta çalışmalarımız
var. Netice millet kurmazsa kaybedersiniz. Milletin taşın altında eli varsa az şeylerle çok
başarılar elde edebilirsiniz" cevabını verdi.
"SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE AYNI DÜŞÜNÜYORUZ"
Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek verip vermediğine yönelik ise Bal, "Türkiye'deki sorunların
çözülmesi bağlamında aynı düşünüyoruz. Zira bu millet meselesidir. Ülkemizin, devlet
kurumlarının itibarını korumak konusunda benzeri düşüncelere sahibiz. Bu hususta herkesle
işbirliği yapacağız. Sayın Kılıçdaroğlu ile de bu hususta bir görüş alışverişinde bulundum"
açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9160.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Davutoğlu: 'Şu anda böyle bir geçiş başlamadı
'Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bazı unsurların Kobani’ye geçişi konusunda da insani ve
lojistik amaçlı söylüyorum görüşmeler sürüyor. Şu anda böyle bir geçiş başlamış değildir"
dedi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen
bilgilendirme toplantısına katıldı. Yaklaşık 3 saat süren bilgilendirme toplantısının ardından
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte ortak basın açıklaması yapan
Başbakan Davutoğlu, Türkiye’de madencilik sektörünün en önemli firmaları ile bir araya
geldiklerini kaydederek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gittiğimizde sektör
temsilcileri, işveren ve işçi sendikaları ile buluşmuştum. Sağlık Bakanlığı’nda uyuşturucu ile
mücadeledeki kurumlarla bir araya gelmiştim. Burada da son dönemde özellikle Soma
acısından sonra madencilik sektörü çok ciddi bir şekilde dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye için stratejik bir sektör. Ancak iş güvenliği açısından da risk oluşturan bir yapıya
sahiptir. Onların kanaatlerini ve tecrübelerini aldım. Atılması gereken adımları ele aldık.
Enerji alanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgilendiği bütün konuların insani ve
stratejik boyutu var. Stratejik boyutun esası Türkiye gibi kalkınan ülkelerde hele hele bizim
ülkemizin gerek coğrafyası gerek doğal kaynakları özellikleri dolayısıyla belki de en stratejik
alan enerji alanıdır. Çok hızla kalkınıyorsunuz, kalkınmayla birlikte refah yükseliyor, enerji
talebi artıyor. Enerji arzının bu talebi karşılayacak şekilde sürekli yönetilmesi ve enerji arz
güvenliğinin sağlanması sadece Türkiye için değil bütün dünya için en temel meselelerden
birisidir. Türkiye enerji zengini bir ülke değildir. Yenilenebilir enerji alanında yeni

açılımlarda bulunmamız gerekir ama şu an itibariyle bizim yılda net 55 milyar dolar civarında
enerji ithalatına ihtiyaç hissediyoruz. Bu cari açığımızla neredeyse denk düşüyor.
Bunun sonucunda da sürekli artan enerji ihtiyacını karşılama zaruriyeti var. Bu enerjiyi bizim
için stratejik kilit sektör alanı haline getiriyor. İnsani boyutu ise hepimizin günlük hayatını
etkiliyor. Şu anda burada enerji kısıtlaması olsa bu basın toplantısını yapamazdık. Kışın
doğalgaz ısınma sistemi dolayısıyla etkiliyor yazın ise klimalar dolayısıyla hepimizin
hissettiği ekmek su gibi hayatımızın parçası haline gelmiş bir alandan bahsediyoruz. Hem
ülkemizin stratejik geleceği açısından hem de insanımızın refahı ve huzuru bakımından büyük
önem taşıyor. İktidarımız döneminde enerji alanında olağanüstü gelişmeler yaşandı.
Cumhuriyetin ilk 50 yılında toplam 3 bin 200 megawatt yatırım yapılmış. 2009 yılından bu
yana her sene bundan daha fazla yatırım yapılıyor. Biz iktidara geldiğimizde 2002 yılında 35
bin megawatt civarında olan şeyin üstüne bir o kadar daha koyduğumuz halde hala bir enerji
açığımız var. Çünkü ekonomimiz büyüyor. Enerji ihtiyacımızın artması ekonomimizin ve
refahımızın artmasının işaretidir. Biz iktidara geldiğimizde 8 milyon araç vardı şimdi 18
milyon araç var. Refah arttığı için araç sayısı artıyor, araç sayısı artınca onun enerji ihtiyacı
artıyor. Dünyada da bugün her ülkenin en temel meselesi enerji arz güvenliğidir. Doğalgaz
tüketimi 2002 yılında 17 milyar metreküpken şu anda 2013 yılında 46 milyar metreküptür”
ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin kendi üreteceği enerji arzında belli kısıtların var olduğunu belirten Davutoğlu,
konuşmasına şöyle devam etti:
“Doğalgaz, petrol gibi en çok kullanılan enerji kalemleri kömür dışında bizde çok mevcut
değil. Bizde coğrafya mevcuttur. Türkiye transit ve tüketici bir ülkedir. Coğrafyamızı en etkin
kullanarak bu transit ülke konumumuzdan bir enerji arzı üretmemiz lazımdır. Çevremizdeki
en önemli enerji kaynağı üreten ülkelerde krizler yaşıyoruz. Irak’ta yaşanan krizler gibi,
İran’a uygulanan ambargonun yan etkileri gibi. Bütün bunlar çevremizde enerji zengini çok
geniş bir coğrafya olmasına rağmen bizim enerji planlamamızı yapmamızda sıkıntı
doğurabiliyor. İç arzı dış etkilerden bağımsız olarak mümkün olan en üst düzeye çıkarmak.
Bunu nasıl yaparız. Nükleer enerji. Nükleer enerji, çevre şartlarını da göz önüne alarak en kısa
sürede en etkin şekilde iç arzı arttırma alanıdır. Şu ana kadar Türkiye’nin nükleer santral
konusunda bu kadar geri kalması aslında bugünkü kırılganlığımızın en önemli sebeplerinden
biridir. Fransa’da 58-60 santral varken Japonya’da 120-130’u aşmışken Türkiye’de iki
nükleer santralin yapılması için 2000’lerin başına kadar beklememiz gerekti. Bunlar
2023’lerde devreye girecek. İnşallah 3’üncü santrali 2018-2019 yılından itibaren yüzde yüz
milli bir şekilde yapma konusunda gerekli çalışmaları başlatma talimatları verdim. Nükleer
santraller dışında yenilenebilir enerji alanında hala kullanabileceğimiz genç bir kapasite var.
Sadece Konya Karapınar ilçesindeki güneş enerjisi 3 bin megawatt. Bu şekilde güneş ve
rüzgar gibi yenilenebilir enerjinin içeride üretilen yenilenebilir enerjinin oranlarını
arttırmamız gerekiyor. Bunları yapsak da nükleer santraller devreye girene kadar Türkiye’nin
her türlü senaryoya açık olması lazımdır. Yenilenebilir enerjinin gelebileceği sınırların bir üst
limiti var. 2016 yılının Mayıs ayında Türkiye’de doğalgazın ulaşmadığı il kalmayacak. Bu
açıdan olabilecek bütün senaryoları göz önüne alarak kırılganlığımızı en alt düzeye indirmek,
iç arzı en üst düzeye çıkartmak, çevre, siyasi şartlardan ve istikrarsızlıktan kaynaklanan
risklere hazır olabilmek için geniş kapsamlı bir eylem planını da arkadaşlarımızın hazırlamış
olmasından dolayı mutlu oldum.”
Madencilik sektöründeki temsilciler ile yapılan görüşmede iş güvenliği ve madencilik
sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında bilgi aldığını aktaran Davutoğlu, “Son
yasal düzenlemelerin bazı yan etkileri oldu. İşçilerimizin haklarını korurken işletmelerin
varlıklarını devam ettirmeleri de önemli. Bu açıdan bu tecrübeleri de göz önüne alarak
atılacak adımları, alınabilecek tedbirleri de gözden geçirdik. Hem Soma’daki kardeşlerimizin
vefatı gibi trajedileri engellemek hem de sektörün gelecekteki güvenliği ve itibarı için

madencilik sektörünün eğitimi konusunda bir çalışma yürütülmesi talebinde bulundum. Şu
anda madencilerin eğitimi ve ara eleman olarak madencilerin yetiştirilmesi konusunda
kurumsallaşmış yapılarımız yok. Madencilerimizin yer altına inmeden olabilecek risklere
karşı en başından en iyi şekilde eğitilmeleri ve bu eğitimi aldıktan sonra da sektörde en fazla
katkıda bulunabilmeleri için birlikte bir model üzerinde çalışacağız. Türkiye bazı alanlarda
ciddi maden imkanlarına, yer altı kaynaklarına sahiptir. Çeşitliliği bağlamında da dünyanın en
zengin ülkelerinden biridir. Borda olduğu gibi dünyanın çok büyük rezervine sahibiz ama
piyasada bor rezervinin üretiminin piyasaya arz edileceği şartlar oluşmuş değildir” diye
konuştu.
Her kış şartlarında enerji talebinde bir artış olabileceğini kaydeden Davutoğlu, açıklamasına
şöyle devam etti:
“Kışın çevresel faktörlerden kaynaklanan enerji fiyatlarında bir artış veya kriz olduğu zaman
tedbir alınması iktiza eder. Biz bu tür krizler karşısında dayanıklı bir yapıya sahip olmak için
elimizden geleni yapıyoruz ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Orta ve uzun vadede Türkiye’nin
enerji stratejisi bağlamında atılacak adımlar, bundan 4 sene önce bu soruyu sormuş olsaydınız
istikrarlı bir Irak ve istikrarlı bir Suriye ile hükümetler arası toplantılar yaptığımız bir
dönemde riskleri daha az görür ve orta vadede önümüzü daha rahat gördüğümüzü söylerdim.
Ancak her iki ülkede yaşanan etnik çatışmalar, istikrarsızlıklar o ülkeler kadar bizi de
etkiliyor. Bu etkiyi aşmak için Kuzey Irak’ta yaptığımız enerji anlaşmasının ne kadar değerli
olduğunu herkes takdir ediyordur.”
Barbaros gemisinin yaptığı sismik çalışmalara ilişkin olarak ise Davutoğlu şunları söyledi:
“Kıbrıs diye bir devlet 1960 yılında kurulan ortaklık devleti ki onu Türkiye Cumhuriyeti veya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok etmedi. Onu 1974 yılında bir Yunan cuntasının adadaki
temsilcileri yok ettiler. Şimdi bu devletin eğer varlığından bahsediliyorsa Kıbrıs adasının
bütün kıta sahanlığında Rumların olduğu kadar Türklerin de hakkı vardır. Uluslararası hukuk
realitesini ve bu gerçeği herkesin kabul etmesi gerekir.”
“Amerika ve Irak yönetiminden peşmergeler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Peşmergelerin
geçişi başladı mı? PKK ve Peşmerge nasıl ayırt edilecek?” sorusuna ise Davutoğlu şu cevabı
verdi:
“Yanı başımızda büyük bir savaş yaşanıyor. Türkiye bu savaştaki insani acıları dindirebilmek
için her şeyi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kobani’den 200 bin kardeşimizi de aldık.
Türkiye’nin güvenliğine, uluslararası çıkarlarına herhangi bir tehdit oluşması halinde de
teskereleri çıkardık, yeniledik. Bu konjonktürde Kobani’deki çatışmalar devam ederken
Türkiye’nin Kobani’deki sivil halka, kesinlikle PYD veya PKK değil, Kobani’deki duruma
lojistik ve insani destek sağlaması doğaldır. Her türlü yardımı yaptık ve yapmaya devam
ediyoruz. Kobani’deki durumu dengeleyebilmek veya Kobani’deki durumu en azından
zararlarını minimize edebilmek için bazı unsurların Kobani’ye geçişi konusunda da insani ve
lojistik amaçlı söylüyorum görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler çerçevesinde gerekli adımlar
atılır. Şu anda böyle bir geçiş başlamış değildir. Bu tür konular belli bir güvenlik unsuru söz
konusu olduğu için güzergah, miktar gibi konuları kamuoyunu konuşmamız doğru değil.
Türkiye’yi son dönemde dahi kana bulamak, şehirlerimizi yakmak, yıkmak gibi eylemler
içinde olan PKK veya buna müzahir unsurların Türkiye sınırlarından oraya geçmesi mümkün
değildir. Peşmerge ise Irak Anayasası’nın bir kurumsal bir parçasıdır. Bu konuları da lojistik
ve insani destek amaçlı işbirliği yapılabilir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9161.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

"kayseri Orta Anadolu’nun Merkezi"
Dünyanın en büyük vakıflarından biri olan Robert Bosch Vakfı’nın yöneticileri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Vakıf CEO’su Prof. Joachim Rogall
Kayseri’yi Orta Anadolu’nun merkezi olarak gördüklerini...
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Dünyanın en büyük vakıflarından biri olan Robert Bosch Vakfı’nın yöneticileri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Vakıf CEO’su Prof. Joachim Rogall
Kayseri’yi Orta Anadolu’nun merkezi olarak gördüklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyarete Robert Bosch Vakfı CEO’su
Prof. Joachim Rogall, Uluslararası İşbirliği Bölümü Avrupa ve Komşu Ülkeler Başkanı Atje
Drexler ve diğer yetkililer ile Goethe Enstitüsü yöneticileri katıldı. Almanya’dan gelen
konuklarla birlikte Başkan Özhaseki’yi ziyaret eden Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İstanbul ve Ankara’da ofisleri olan Bosch Vakfının, Ankara’nın
doğusunda da kültürel diyalog kurmak istediğini ve bu anlamda Kayseri’yi tercih ettiğini
söyledi. Bosch Vakfı yöneticilerinin Kayseri’yi ve Abdullah Gül Üniversitesinin vizyonunu
çok beğendiklerini ifade eden Sabuncuoğlu, iki ülkenin yakınlaşması için etkinlikler yapmak
istediklerini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri hakkında bilgi verdi. Kayseri’de
ticaret kültürü olduğu için bir uzlaşı kültürünün hakim olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki,
"Kayseri’de şehircilik açısından bakıldığında alt ve üstyapıda bir sorunumuz yok. Kültürde,
sanatta, sporda altyapı çok sağlam. Erciyes’te kayak, şehirde su kayağı yapılabiliyor" dedi.
Bosch Vakfının Abdullah Gül Üniversitesi ile yapacağı işbirliğinden memnuniyet
duyacaklarını dile getiren Özhaseki, yapılacak olan projelere destek verebileceklerini söyledi.
Robert Bosch Vakfı CEO’su Prof. Joachim Rogall da Kayseri’yi Orta Anadolu’nun merkezi
olarak gördüklerini belirtti ve bu yüzden Kayseri’ye geldiklerini söyledi. Almanya’daki Türk
asıllı insanların çoğunluğunun Orta Anadolu’dan olduğunu da belirten Rogall, Abdullah Gül
Üniversitesi’nin vizyonunu da kendi fikirlerine çok yakın bulduklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9162.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Büyükşehir Danışman Oldu
Erciyes Kış Turizm Merkezi gibi dünyanın en iyi kayak merkezlerinden birisini işleten
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yeni kurulmakta olan kayak merkezlerine danışmanlık
hizmeti vermeye de başladı. Erciyes A.Ş. Sivas’ta yapılacak olan...
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Erciyes Kış Turizm Merkezi gibi dünyanın en iyi kayak merkezlerinden birisini işleten
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yeni kurulmakta olan kayak merkezlerine danışmanlık
hizmeti vermeye de başladı. Erciyes A.Ş. Sivas’ta yapılacak olan Yıldız Kayak Merkezi’nin
danışmanlığını yapacak. Konuklarına Erciyes’i anlatan ve Kayseri’nin turizmden pay almaya
başladığını ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, bu yıl
iki ayrı tur operatörünün Erciyes’e, Hollanda ve Rusya’dan haftada 500’er turist getireceğini
söyledi.
Sivas Yıldız Kayak Merkezi ile ilgili bir heyet Kayseri’ye gelerek Erciyes’te incelemelerde
bulundu. Sivas Vali Yardımcısı Salih Ayhan, kayak merkezi ile ilgili yetkililer ve Sivaslı
basın mensuplarının yer aldığı heyete Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler
tarafından Erciyes Turizm Master Planı anlatıldı. Erciyes Master Planı Projesini tamamen
Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiğini belirten İkiler, projenin teknik detaylarıyla ilgili
açıklamalarda bulundu ve Erciyes Kayak Merkezi’nin Kayseri’yi uluslararası alanda daha çok
bilinen bir şehir haline getireceğini söyledi.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı da Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’nin şehre bir vizyon katması amacıyla Erciyes Kış Turizm Merkezini
yaptığını söyledi. Kayseri’nin Erciyes sayesinde turizmden pay almaya başladığını ifade eden
Cıngı, "Geçtiğimiz yıl Erciyes’e Hollanda’dan haftalık turistler geldi. Bu yıl aynı operatör
haftada 500 kişi getirecek. Bununla ilgili rezervasyonlar yapıldı. Bir Rus operatörü de yine
haftada 500 turist getirecek. Otellerimiz 2 yıl içinde bittikten sonra tüm dünyada tanıtım
hamlesine gireceğiz. Uzmanların dünyada ilk 10’a girebilecek dedikleri pistlere sahibiz. Sivas
ile müşterek bir çalışma içine girmekten mutluluk duyacağız. Edindiğimiz tecrübelerimizi
Yıldız Dağı’na aktaracağız. Danışmanlık paralarının ülkemizde kalmasını sağlayacağız.
Sivas’ın ticaretinin, ekonomisinin, sosyo-kültürel hayatının Yıldız Kayak Merkezinden pozitif
anlamda etkileneceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.
Sivas Vali Yardımcısı Salih Ayhan ise, Kayseri’nin potansiyelinden istifade anlamında
diyaloglarının sürekli artarak devam ettiğini belirterek, bu yardımı esirgemeyen Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye teşekkür etti. Ayhan, Erciyes A.Ş.’den aldıkları
bilgilerle heyecanlandıklarını ve ufuklarının değiştiğini kaydetti.
Sivaslı konuklar Erciyes’le ilgili sunumun ardından kayak merkezini gezdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9163.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayserigaz Yetkili İç Tesisat Firmalarıyla Bir
Araya Geldi
Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz kullanımının artış gösterdiği bu günlerde, Kayserigaz
yetkili iç tesisat firmaları ile bir araya gelerek gündeme ve sektöre dair değerlendirmelerde
bulundu.11 yıldır Kayseri’nin güvenli ve düzenli...
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Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz kullanımının artış gösterdiği bu günlerde, Kayserigaz
yetkili iç tesisat firmaları ile bir araya gelerek gündeme ve sektöre dair değerlendirmelerde
bulundu.
11 yıldır Kayseri’nin güvenli ve düzenli gaz arzını sağlayan Kayserigaz, iç tesisat firmalarıyla
gerçekleştirdiği periyodik toplantılara devam ediyor. Hava sıcaklıklarının giderek azalmasıyla
birlikte doğalgaz tüketiminde meydana gelen artış, başta Kayserigaz olmak üzere yetkili
doğalgaz firmalarının temposunu da artırıyor.
Kayserigaz yetkili firmalarla düzenlediği toplantıda, doğalgaz kullanıcılarına olan hizmetin
kalitesini artırmak, düzenli kontroller yaparak istenmeyen vakaların önüne geçmek, kış
aylarında güvenli gaz kullanımını sağlamak gibi başlıkları ele aldı. Diğer yandan, sektördeki
gelişmelerinde değerlendirildiği toplantının tüm katılımcılar tarafından oldukça verimli
olduğu kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9164.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Provası
Kayseri’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının provası düzenlenen tören yapıldı.Mustafa
Kemal Paşa Bulvarında yapılan provada askeri birlikler, polis, ekipleri ve öğrencilerin
oluşturduğu kortej hazırda bulundu. Gerçeğini aratmayan prova halk...
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Kayseri’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının provası düzenlenen tören yapıldı.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarında yapılan provada askeri birlikler, polis, ekipleri ve
öğrencilerin oluşturduğu kortej hazırda bulundu. Gerçeğini aratmayan prova halk oyunu
ekibinin gösterisiyle başladı. Ardından öğrencilerin şiir okumasından sonra jimnastikçiler
akrobasi hareketlerde bulundu. Daha sonra askeri birlikler, polis ve öğrencilerin oluşturduğu
kortejin geçişi gerçekleşti ve prova sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9165.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Turizm Geliştirme Çalıştayı
Turizm Geliştirme Çalıştayı’nda konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’nin turizmde
hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını söyledi.Düzenlenen çalıştaya, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya,...
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Turizm Geliştirme Çalıştayı’nda konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’nin turizmde
hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını söyledi.
Düzenlenen çalıştaya, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin Özata
Çetinkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Kültür Turizm
Uygulamaları ve Etkinlikleri Daire Başkanı Mehmet Taşkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü
İsmet Taymuş, Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, Erciyes AŞ Genel Müdür
Yardımcısı Yücel İkiler ve turizm işletmecileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Kültür Turizm
Uygulamaları ve Etkinlikleri Daire Başkanı Mehmet Taşkın, “Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde turizm potansiyeline işlevlik
kazandırmak ve turizm bereketini ülke geneline yaymak hedefiyle turizm geliştirme
çalışmaları düzenlemekteyiz. Kayseri’nin turizm değerlerini ön plana çıkarmak ve kurumlar
arası iş birliği faaliyetlerini ortaya koymak amacıyla geçtiğimiz yıl içerisinde Kayseri’de bir
alan araştırması gerçekleştirdik. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleşen alan araştırmaları, Kayseri’nin turizm
değerleri farklı bakış açıları ile değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler kapsamında, belediye
başkanları, kaymakamlar ve turizm işletmelerinin görüşleri alınmıştır” dedi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, Kayseri’nin turizmdeki hak ettiği yeri alması için
çalıştıklarını söyledi. Düzgün, “İlimizin turizm sektöründe daha da gelişmesi için, turizmden
hak ettiği yeri alabilmesi için geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yaptığımız
toplantılarda, Kayseri’de bir Turizm Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesi konusunda bir fikir
birliğine varmıştık. Yaklaşık 1 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızdan ilimize gelip
güzel bir çalışma yaptılar. Bu çalışmanın temel amacı, Kayseri’nin turizmdeki mevcut yeri,
olması gereken yeri ve olması gereken yere ulaşması için yapılması gerekenlerdi. Bugün ki
çalıştayda da temel olarak bunlara değinecek. İlimizin Soğanlı Ören Yeri’nden başlayarak,

Develi’deki kültür varlıklarının değerlendirmesine varıncaya kadar ilimizin pek çok noktası
kültür ve kış turizminde gelişmeye açık olan noktaları değerlendirmeye alınarak her birisi için
yapılması gereken eylem planları bu çalıştay da ele alınacaktır” ifadelerini kullandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ise, “Ülkemiz içerisinde iller arasında kendi
imkanları ile illerin valilikleri öncülüğünde ve yerel yönetimlerle beraber turizm pastasından
daha çok pay alabilmek için büyük çaba sarf edilmektedir ama realiteye baktığımızda
gerçekten ülkemize gelen turistlerin yüzde 90’ını belirli illerimiz almaktadır. Bunların başında
İstanbul, İzmir, Muğla ve Kapadokya gelmektedir. Bu illere gelen turisti topladığımızda
Türkiye’ye gelen turistin yüzde 90’ını kaplıyor. Diğer 81 ilimiz büyük çaba harcamasına
rağmen ancak yüzde 1 ve 2 arasında pay alabiliyorlar” diye konuştu.
Çalıştayda, Kayseri’nin turizm açısından geliştirilmesi ve turizm sektöründe yapılması
gereken çalışmalar hakkında görüşler alınacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9166.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Havalimanı Genişleyecek
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Erkilet Havalimanı’nın 250 bin metrekare genişletileceğini
söyledi.Turizm çalıştayında konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, havalimanının
genişletileceğini belirtti. Düzgün, şunları söyledi:“Özellikle...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Erkilet Havalimanı’nın 250 bin metrekare genişletileceğini
söyledi.
Turizm çalıştayında konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, havalimanının genişletileceğini
belirtti. Düzgün, şunları söyledi:
“Özellikle havalimanımızın genişletilmesi konusunda yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alan
Milli Savunma Bakanlığımızca, Ulaştırma Bakanlığı’nın tahsisi yönünde geçtiğimiz günlerde
uygun görüş verildi. Gelen ve giden yolcuların daha rahat giriş ve çıkış işlemlerinin
yapılabilmesi, giriş ve dönüş salonlarının daha uygun mekanlarda, gelen yolcuların daha
konforlu bir şekilde havaalanını kullanabilmeleri bakımından bazı genişleme çalışmaları
inşallah önümüzde ki dönem içerisinde yapılacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9167.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz İspanya’da Düzenlenen
Kuyap Etkinliğini Değerlendirdi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KOBİ Çalışan ve
İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi
(KUYAP) kapsamında, İspanya’da düzenlenen etkinliğe ilişkin değerlendirmede...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KOBİ Çalışan ve
İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi
(KUYAP) kapsamında, İspanya’da düzenlenen etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.
KUYAP etkinliği çerçevesinde Barselona kentinde bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini ifade
eden Hiçyılmaz, “Bu çalışmalarda bir firmanın kendini nasıl geliştirdiği bizlere anlatıldı.
Avrupa Birliği’nin bu konudaki çabaları, Türkiye’nin AB’ye uyum sağlaması bakımından
bizler için örnek teşkil etmektedir. Aynı zamanda KOBİ’lerin, hem işverenlerin hem
çalışanların global ekonomiye uyum sağlamaları bakımında da bu tür çalışmalar faydalı
olmaktadır” dedi.
KOBİ’lerin inovasyon kullanmak suretiyle kendilerini nasıl geliştirdiklerini 2 ayrı yerde
inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Hiçyılmaz, “Etkinlik kapsamındaki 2 önemli
başarı hikayesini yerinde görme şansı elde ettik. Organik gıda satışında tek bir mağazadan
zincir mağazacılığa ulaşan bir işletme ile turizm alanında elde edilen başarıyı yerinde izledik.
Bu örnekler, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının bir firmanın kendisini büyütmesi ve
geliştirmesi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Önemli olan bir girişimci
olarak bunu görebilmek ve uygulamaya geçirmektir” diye konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, KUYAP etkinliği ile işveren ve çalışanların nasıl kendilerinin
geliştirebilecekleri üzerinde fikir sahibi olduklarını ve AB üyelik sürecindeki Türkiye’nin ve
Kayseri’nin de bu başarı örneklerine sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9168.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

32 Derslikli Yeni Bir Okul
Melikgazi Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Hayırsever Melikgazi Belediyesi olarak
19 Mayıs mahallesinde büyük bir eksikliği bulunan okul inşaatı hızla devam
etmektedir.Halkın ihtiyacı belediyenin yatırım programını belirler…Halkının...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Hayırsever Melikgazi Belediyesi olarak
19 Mayıs mahallesinde büyük bir eksikliği bulunan okul inşaatı hızla devam etmektedir.
Halkın ihtiyacı belediyenin yatırım programını belirler…
Halkının yol, asfalt ve park talep etmediğini, halkın kapalı spor salonları, sosyal ve spor
tesisleri, çok amaçlı parklar istediğini belirten Başkan Dr Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin
70 kişilik sınıflarda eğitim gördüğünü bu neden ile halkın haklı isteği üzerine okul yapmaya
karar verdiklerini, yapılan proje çalışması sonrası inşaata başladıklarını kaydetti.
3 katlı ve 32 derslikle okulda , internet odası, laboratuarlar…
Eğitime yapılan yatırım ve hizmetlerin ödüllendirildiğini ilkbaharda İLDEM de 32 derslikli
Ramazan Büyükkılıç Okulunu hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç
“Bel-Sin 19 Mayıs Mahallesinde inşaatı devam eden okul, 1500 m2 alana oturmaktadır.
Bordum, zemin ve 2 kat olmak üzere 3 katlıdır. Derslikler 45 m2 olup, 2 ayrı bilgisayar
laboratuarı, 1 fen laboratuarı, 1 müzik odası ve 1 kütüphane odası bulunmaktadır. Tüm
dersliklerde akıllı tahta bulunmaktadır. Engelliler için asansör ve WC leri bulanmaktadır.”
dedi.
19 Mayıs Mahallesine Hayırlı Olsun!
Melikgazi Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, inşaatın büyük bir hızla devam ettiğini
ve 2015-2106 eğitim ve öğretim yılında hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9169.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Fındık Ve Antep Fıstığına Rekor Zam
Kayseri’de 37 yıldır kuruyemişcilik yapan Halil Cankı, Fındık ve Antep Fıstığına yüksek
oranda zam geldiğini söyledi.Fiyatlar hakkında bilgiler veren Cankı, "Bu yıl itibari ile Fındık
ve Antep Fıstığı fiyatlarının aşırı yükselmesi...
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Kayseri’de 37 yıldır kuruyemişcilik yapan Halil Cankı, Fındık ve Antep Fıstığına yüksek
oranda zam geldiğini söyledi.
Fiyatlar hakkında bilgiler veren Cankı, "Bu yıl itibari ile Fındık ve Antep Fıstığı fiyatlarının
aşırı yükselmesi sebebiyle zor günler yaşıyoruz. Müşterilerimize karşı sürekli bir mahcubiyet
içerisindeyiz. Her geldiklerinde fiyatlar 5 TL yada 10 TL artıyor. Bizde çok çaresiz
durumdayız" ifadelerini kullandı.
Fiyatların artması ile beraber zor duruma düştüklerini kaydeden Cankı, "Artık neredeyse
ticaretimizi yürütemez hale geldik. Çünkü bir torba fındık bir memur maaşı diyorlar.
Yaklaşıık bundan 1 ay önce en üst kalibre dediğimiz fındığı yaklaşık 20-22 TL civarında
satıyorduk ama fındığın 1 ay içerisinde fiyatı o kadar arttı ki şuan 50 TL’ye satıyoruz"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9170.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Melikgazi Belediyesi 2015 Yılı Eğitim, Kültür,
Spor Ve Sanat Etkinlikleri Planlaması
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen çok
eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerin planlaması için yapılan toplantı sonrası 178
etkinliğin gerçekleştirilmesine karar verildiğini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen çok
eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerin planlaması için yapılan toplantı sonrası 178
etkinliğin gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.
24 sosyal ve spor tesisi ve 18 kapalı spor salonu ile …
Melikgazi Belediyesi bünyesinde 24 sosyal ve spor tesisi, 18 kapalı spor salonu, 458 çok
amaçlı ve büyük ölçekli park, 68 açık alan spor sahası, 5 tiyatro ve 7 nikah salonu
bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Eğitim ve eğitimcinin, spor ve
sporcunun, sanatın ve sanatçının adresinin Melikgazi Belediyesi olduğunu gerçekleştirdiğimiz
çalışmalar ile her zaman deklare etmişizdir. Melikgazi Belediyesi bünyesinde Çocuk Meclisi,
Gençlik Merkezi, Meslek ve Sanat Edindirme Kursları, Melikgazi Belediyesi spor kulübü gibi
etkinlik ve çalışma yapan birimler vardır. Tüm bu birimlerin düzenli, ortak ve planlı bir
çalışma yapabilmesi için toplantı düzenleyerek görev dağılımı gerçekleştirdik” dedi.
Bireylere yönelik eğitim, spor, kültür ve sanat hizmet ve yatırımları…
Belediye hizmetlerin çok yönlü ve kapsamlı olduğunu özellikle günümüzde belediyelerin
artık o şehirde yaşayan bireylere yönelik eğitim, spor, kültür ve sanat hizmet ve yatırımların
öncelik taşıdığı ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, yöresel kültür ve sanat çalışmaları
ile zenginliklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde belediyelere görev düştüğünü
kaydetti.

Melikgazi Belediyesinin örnek ve referans
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin örnek ve referans belediye
olmasında en büyük etkenin çalışmaların daha önce planlanmasından ve düzenli olarak
hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesinden kayneklandığını,bu açından 2015 yılı eğitim
ve kültür çalışmalarının alt yapısını oluşturmak için toplantı düzenlediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9171.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı:
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 yılda bir yaptığı Eğitim Şurası’nın 12 ilde gerçekleştirilen 19. İl
Komisyon Çalışması’nın bir ayağı da Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Çalışmanın açılışında
konuşan Vali Yardımcısı...
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 yılda bir yaptığı Eğitim Şurası’nın 12 ilde gerçekleştirilen 19. İl
Komisyon Çalışması’nın bir ayağı da Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Çalışmanın açılışında
konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, "ne kadar iyi bir gençlik yetiştirirsek, Türkiye ve
Cumhuriyeti, o kadar sağlıklı bir geleceğe bırakmış oluruz" dedi.
19. İl Komisyon Çalışmasına Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili
Mahmut Tatlı, Milli Eğitim Bakanlığı Yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri,
okul öğretmen ve öğrenci temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasında Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, "Eğitimin artık ne kadar önemli
olduğunu hepimiz biliyoruz. Milli Eğtimimizin niteliğinin artırılmasında şuraya önemli
görevler düştü. Şuraya da hazırlık çalışmaları ışık tuttu. Biz bunu özellikle kendi bölgemiz
açısından çok önemsiyoruz. Herkes eteğindeki taşı döksün ve burada inşallah önümüzdeki
yıllara ışık tutacak sağlıklı kararlar alınsın" dedi.
Masatlı, "Özellikle okul güvenliği ile konuşmak isterim" diyerek şu şekilde konuştu:
"Özellikle son yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarımızda eğitim ve sağlık kurumlarımız ciddi
derecede sıkıntılarla karşı karşıya.
İlk olarak okulların fiziki durumu ile ilgili, güvenliği, araç, gereç, korunmasını çok
önemsiyoruz. devletimizin kolluk güçleri var ama artık öyle bir duruma geldik ki artık her
kuruluş kendi güvenliğini kendisi sağlaması gerekiyor. Bunu beşeri kaynaklar veya teknolojik
imkanlarla sağlar. Özellikle öğretmenlerimizin dışarıdan gelen saldırılara karşı kokorunması
lazım. Gerekli tedbirlerin alınmasını önemsiyoruz. Öğrencilerimin güvenliğinin sağlanması
lazım. Teknoloji bile kötü amaçlar için kullanılabiliyor. Özellikle öğrencilerimizin güvenilği
önemli. Öğrenci okula geliyorsa güvenlik içinde eğitim öğrenim görünmüesi gerekiyor.
İnsanın açlık dışında en önemli gereksinimi güvenlik.
Son yıllarda gençlerimizi bırakmak istemeyen bir takım kötü alışkanlıklar var.
Uyuşturucuların da çeşxitleri çıktı. özellikle bunların kullanılması ve s atışı ile ilgili olarak,
burada bulunan herkes üzerine sorumluluk alarak gerekli ihbarı yapmalı. Bizler üzerimize

düşeni yapacağız, veliler de üstlerine düşeni yapacak. çağır gerektirmiş olduğu öğrenci
tiplemesini de hep beraber oluşturmuş oluruz. Biz yerimizi daha sonra gençlerimize teslim
edeceğiz. Ne kadar iyi yetişmiş sağlıklı insanlar yetiştirirsek ülkemizi sağlıklı geleceğe teslim
etmiş oluruz."
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Tatlı ise, "Eğitim konusunda dün olduğu gibi bu gün ve
yarın da ülkemizin en önemli konusu olacaktır. insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan en
büyük yatırımdır. bütün şura çalışmalarında olduğu gibi 19. şura çalışmalarındaki amaç da
yeni yetişecek olan neslimizin çağın özelliklerine ve ülkemizin amaçlarına göre eğitilmesini,
yetiştirilmesini ve geleceğe hazırlanmasını sağlamaktır. Şuralar eğtim sistemini geliştirmek,
niteliğini geliştirmek ve gerekli kararları almak noktasında fırsatlar sunmaktadır. Şuralar
eğitim sisteminin bulunduğu durumu gözler önüne sermek ve paydaşları bilgilendirmek
özelliğine de sahiptir. 4 konu belirlendi ve bu konular Öğretim programları ve haftalık ders
çizelgeleri, ikincisi öğretmen niteliğinin artırılması, üçüncüsü eğitim yöneticilerini niteliğinin
artırılması, dördüncüsü ise okul güvenliğidir.
Eğğitimin değişen koşullar ışığında her zaman gözden geçirilmeye, düzeltilmeye ve
iyileştirmeye gerek duyduğunu hatırlatmak gerekir" dedi.
Özel İhtisas Komisyonu Üyesi Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.
Dr. Mustafa Öztürk, "Türk devlet geleneğinin istişare anlayışının eğitim alanındaki yansıması
Milli Eğitim Şuraları ile gerçekleştiriliyor. Bu önemli uygulama her şart altında yapılıyor.
İstişare geleneği 1939 yılından itibaren şura adında yapılmaktadır. Bu yılki şura 19. Milli
Eğitim Şurası olacaktır. Komisyonlar her bir konuyu derinlemesine istişare ederek genel
kurula sunulmak üzere raporlar oluşturmaya çalıştı. Bu tür çalıştaylar farklı illerimizde de
gerçekleştiriliyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9172.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

2. El Otomobil Satışlarına Euro Ve Dolar Etkisi
Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, Euro ve Dolardaki oynamaların 2.
el otomobil satışını etkilediğini söyledi.Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal
Atabey, 2. el otomobil satışı ile ilgili olarak, "17 milyona...
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Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, Euro ve Dolardaki oynamaların 2.
el otomobil satışını etkilediğini söyledi.
Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, 2. el otomobil satışı ile ilgili olarak,
"17 milyona ulaşmış araç rakamlarında son yaşanan krizlerde nedir? İşte Ortadoğu’nun krizi,
Ortadoğu’da yaşanan krizin sebebi de işte petrolden falan pay alabilmek. Ortadoğudaki kriz
Dolar ve Euro artışını tetiklemiştir. Baktığımızda bize gelen araçlar hep ithal araçlar. İthal
olan araçlarımız Euro ve dolar bazlı olduğu için 0 araçlarda artış olunca ikinci el araçlarda da

artış oluyor. Bundan dolayı da sıfır araç satışı yüzde 20 oranında daralmıştır. Buda 2. el araç
satışlarını etkilemiştir" diye konuştu.
Atabey ayrıca, "İkinci el araç bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. 0 araç satışında yaşanan durgunluk
bizim ikinci el araç satışlarımızı yavaşlatmaktadır. Ayrıca işte İnternet üzerinden ve dışarıdan
yapılan araç alım satımı da otomobil satışı yapan esnafın işini etkilemektedir. Ayrıca 0 araç
satışlarında Euro ve Doların arması ÖTV’nin artmasına sebep olmuştur. Böyle olunca 0
araçların fiyatı artınca, ikinci el araçların fiyatı da olağan bir şekilde arttı. Bundan dolayı
talepte bir daralma var. 0 araç artınca 6-7 bin TL civarında ikinci ele artış yansıdı. Bundan
dolayı piyasada bir daralma var. Araç bulmakta zorluk çekiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9173.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kavgayı Ayırırken Göğsünden Vuruldu
Kayseri’de kayınbaba ve damat arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi göğsünden
vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Cennet Mahallesi’nde
meydana gelen olayda birlikte hurda toplayan kayınbaba...
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Kayseri’de kayınbaba ve damat arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi göğsünden
vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Cennet Mahallesi’nde meydana gelen olayda
birlikte hurda toplayan kayınbaba V.D. ile damadı A.T. arasında tartışma çıktığı öğrenildi.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve M.S.’nin de kavgayı ayırmaya çalıştığı bildirildi.
Kavgada kayınbaba V.D.’nin av tüfeği ile açtığı ateş sonrasında kavgayı ayırmaya çalışan
M.S.’nin göğsünden vurularak yaralandığı, damat A.T.’nin ise bıçakla elinden yaralandığı
kaydedildi.
Yetkililer, M.S.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, damat A.T.’nin ise
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, kayınbaba V.D.’nin ise gözaltına
alındığını bildirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9174.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Rainbov Kayseri Sezonun İlk Galibiyetini Aldı
Erkekler Hentbol Süper Lig’inde mücadele eden, Rainbov Kayseri Spor Kulübü, Ligin 5.
Haftasında, Antalya Spor Kulübünü kendi evinde mağlüp ederek, ligdeki ilk galibiyetini
aldı.Erkekler Hentbol Süğer Lig’inin 5. Haftasında, Antalya Spor...
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Erkekler Hentbol Süper Lig’inde mücadele eden, Rainbov Kayseri Spor Kulübü, Ligin 5.
Haftasında, Antalya Spor Kulübünü kendi evinde mağlüp ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Erkekler Hentbol Süğer Lig’inin 5. Haftasında, Antalya Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen,
Rainbov Kayseri Spor Kulübü, 30 -28 skor ile galip gelerek, lig sıralamasında 10. Sıraya
yerleşti. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de oynanan karşılaşmayı değerlendiren, Rainbov
Kayseri Sportif Direktörü Yücel Şimşek, müsabakanın başa baş güzel bir mücadele olduğunu
söyleyerek, “Şeytanın bacağını kırdık. Bundan sonra daha güzel galibiyetlerimiz olacak. Bu
maçta yeni transferlerimize de forma imkanı verdik. Mesela, Ürdün’den Khaled isminde bir
oyuncuyu kadromuza dahil etmiştik. Antalay maçındaki Performansından memnun kaldık”
dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9175.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Bunalıma Giren Kadın, İntihar Etti
Kayseri’de iddiaya göre bunalıma giren bir kadın intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Hilal
Mahallesi’nde oturan E.T. (44) girdiği bunalım sonucu kendini astı. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri E.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.T.’nin...
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Kayseri’de iddiaya göre bunalıma giren bir kadın intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Hilal Mahallesi’nde oturan E.T. (44) girdiği bunalım sonucu kendini
astı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.T.’nin
cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9176.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

KTO, Antalya Yörex Fuarında Kayseri’nin
Tescilli Ürünlerini Tanıttı
Antalya Expo Center’daki Antalya YÖREX Fuarı açılışına Kayseri Ticaret Odası heyeti de
stant açarak katıldı.Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Geçen yıl da çok
katılımlı bir fuar olduğunu görmüştük. Bu yıl da...
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Antalya Expo Center’daki Antalya YÖREX Fuarı açılışına Kayseri Ticaret Odası heyeti de
stant açarak katıldı.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Geçen yıl da çok katılımlı bir fuar
olduğunu görmüştük. Bu yıl da Türkiye’nin her yerinden gelenler stantlarını kurmuşlar.
Burada yöresel ürünleri sergileyerek kendilerine bir piyasa kurmaya, piyasada isimlerini
duyurmaya ve marka olma yönünde gayret gösteriyorlar. Türkiye’nin dört bir yanında üretilen
ve kendilerine has özellikleri olan ürünlerin fuarda sergileniyor olması, Türkiye’nin doğusu,
batısı ile bir kaynaşmaya da vesile oluyor. Bu tür faaliyetlerin daha da gelişmesi gerekir diye
düşünüyorum” dedi.
Hiçyılmaz, “Tescilli ürünlerimiz ile yer alıyoruz. Pastırma, sucuk, mantı, Bünyan halısı,
Yahyalı halısı, Yamula patlıcancı, Soğanlı bebeği, Develi cıvıklısı gibi ürünlerimiz ile fuarda
bulunuyoruz. Bu ürünlerin Kayseri’de yetiştiğini ve üretildiği konusunda bilgi veriyoruz.
Geçen yıl da geldiğimizde bu mevsimde Antalya’da kalan turistler de ilgi gösteriyor.
Ayaklarına kadar gelen ürünleri tatma imkanına kavuşuyorlar” diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Ferhat Akmermer, “Bu yıl 5.’si düzenlenen fuara
Kayseri yöresinde bulunan yöresel ürünlerin tanıtımı, coğrafi işaretleri taşıyan ürünlerimizin
tanıtımı açısından biz de burada stant açmayı alışkanlık haline getirdik. Bu yıl üçüncüsüne
katılıyoruz Yöreks olarak. Coğrafi ürün tescili taşıyan mantımız, pastırmamız, sucuğumuz,
Yeşil Hisar’ın Soğanlı bebeği, Develi’nin cıvıklısı gibi Yamula patlıcanı dediğimiz coğrafi
ürün tescillerimizi burada fuarı gezen kitlelere tanıtma fırsatı buluyoruz” ifadesinde bulundu.
Akmermer, “Buradan en büyük beklentimiz, bölgemize ve ilimize ait olan yöresel ürünlerin
bu fuar vasıtasıyla ulusal ve uluslar arası anlamda tanıtımını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl
fuarı turistler de ziyaret edecek. O anlamda renkli bir fuar olacağa benziyor. İnanıyorum ki bu
fuarın ülkemizdeki bütün coğrafi özellikleri taşıyan ürünlerin tescil noktasında bir örnek
olacağını düşünüyorum. Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklenmesi noktasında fuarın
açılışında sayın bakandan da bu konuda ricada bulunduk. İnanıyorum ki bu noktada da
bakanlığımız bizleri destekleyecek. Bu fuarın yapısı daha da gelişerek büyüyecektir diye
düşünüyorum” diye konuştu.
KTO’nun standında sucuk, pastırma, mantı, Develi cıvıklısı, Yamula patlıcanı, Soğanlı bebeği
gibi Kayseri’nin tescilli ürünleri ziyaretçilere tanıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9177.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı
Kayseri’de kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen araç 2 otomobile çarptı. Meydana gelen
kaza da 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı
üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre...
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Kayseri’de kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen araç 2 otomobile çarptı. Meydana gelen
kaza da 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik
kazasında, iddiaya göre H.K.’nın kullandığı 58 ET 414 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta
geçtiği ve M.B.’nin kullandığı 38 AV 694 plakalı otomobil ile 38 KS 829 plakalı otomobile
çarptığı öğrenildi.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkarak duran 58 ET 414 plakalı otomobilin sürücüsü
H.K. ile yanında bulunan A.N.G. ve M.G., 38 KS 829 plakalı otomobilin sürücüsü S.D., 38
AV 694 plakalı otomobilin sürücüsü M.B. yaralandı.
Yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9178.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Alkollü Sürücü Gecekondu Duvarına Çarparak
Durabildi
Kayseri’de sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil yoldan çıkarak gecekondu
duvarına çarptı.Edinilen bilgiye göre B.C.’nin (50) kullandığı 38 LN 939 plakalı otomobil,
Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi üzerinde yoldan çıkarak...
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Kayseri’de sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil yoldan çıkarak gecekondu
duvarına çarptı.

Edinilen bilgiye göre B.C.’nin (50) kullandığı 38 LN 939 plakalı otomobil, Yenidoğan
Mahallesi Alınteri Caddesi üzerinde yoldan çıkarak bir gecekondunun duvarına çarptı. Kaza
sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla ayakta durabilen sürücü B.C.,
ambulansa binmekte zorlandı. B.C. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, otomobil
de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9179.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Sandıklıspor - Kayseri Şekerspor: 0-0
Spor Toto 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Kayseri Şekerspor Sandıklıspor’un sahasında yaptığı
maçta golsüz berabere kaldı.Sandıklı İlçe Stadında,Müjdat Duman, İbrahim Tokmak, Hakan
Yoldaş hakem üçlüsünün yönettiği müsabakaya...
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Spor Toto 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Kayseri Şekerspor Sandıklıspor’un sahasında yaptığı
maçta golsüz berabere kaldı.
Sandıklı İlçe Stadında,Müjdat Duman, İbrahim Tokmak, Hakan Yoldaş hakem üçlüsünün
yönettiği müsabakaya Kayseri Şekerspor: Sertaç - Gürol , Birol, Tugay , Cemil,
Muzaffer(Dk.66 Hüseyin ), Zahid(Dk.57 Aytunç), Ümit, Süleyman(Dk.86 Mustafa), Burak,
Okan on biriyle çıkarken Sandıklıspor: Mehmet Karabacak- Barış, Emrah, Soner(Dk.46
Kayhan), Polat, Mehmet Bağlı, Hasan, Mustafa, Zafer, Mehmet Atik(Dk.75 Doğan Seçkin),
Halil (Dk.58 Ömer) on biriyle çıktı.
Kayseri Şekerspor’dan Okan, Gürol, Burak ve Sandıklıspor’dan Emrah, Kayhan, Polat,
Doğan Seçkin’in sarı kart gördüğü müsabakada gol sesi olmadı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9180.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Altın Satışlarına Gelen 4 Taksit Uygulaması
Kuyumcuların Yüzünü Güldürdü
Altın satışına gelen kredi kartına 4 taksit uygulaması Kayserili sarrafların yüzünü
güldürdü.Kayseri’de Bayramdan beri durgunluk içinde olan sarraflar, altın satışına 4 taksitin
gelmesi sayesinde rahat bir nefes aldı.Kuyumcu Mustafa Zağlı...
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Altın satışına gelen kredi kartına 4 taksit uygulaması Kayserili sarrafların yüzünü güldürdü.
Kayseri’de Bayramdan beri durgunluk içinde olan sarraflar, altın satışına 4 taksitin gelmesi
sayesinde rahat bir nefes aldı.
Kuyumcu Mustafa Zağlı “ Bildiğiniz gibi düğünlerin sona ermesiyle beraber işlerimizde biraz
durgunluk var. Hükümetinde geri adım atarak altınları taksitlere bölmesi bizim için büyük bir
avantaj oldu. İnşallah bu en kısa sürede devreye girer vatandaşın cebi altın olur bizim cebimiz
para olur böyle güzel bir hayat devam eder inşallah. Satışlar çok güzel değil ama kazanı
döndürmeye çalışıyoruz. Anadolu’da derler oğlumuzu nişanlayalım baharda da düğün
yapalım derler. Bizde onları bekliyoruz. Böyle bir ortam oluşursa herkesin işi iyi olacak”
dedi.
Kuyumcu Zağlı “ Fiyatlarda fena değil 3 yıldan beri fiyatlar dip yaptı. Gerçekten de altın
almanın tam zamanıdır. Şimdi vatandaşların altın alması onlar için çok iyi olur çünkü seneye
bu fiyatları bulmaları çok zor olur. 3 sene önce 185 ile 190’na sattığımız çeyrek altın şimdi
148 liraya satıyoruz ki arada büyük bir uçurum var. Parası olanın altın almasını öneririm.
Uzun vade de yüzleri gülecektir. Altın satışlarına kredi kartına taksit uygulamasının gelmesi
hakikaten iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Vatandaş geliyor acil bir altın ihtiyacı oluyor.
Bizde tek çekimde altınların satışını yaparız dediğimizde vatandaş arkasını dönüp gidiyor.
Kredi kartı ile 4 taksitle çekim yaptığımızda hem onun için hem de bizim için avantajlı
oluyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9181.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Stres, Kekemeliği Artırıyor
Kekemelik sorununa dikkat çeken Pedagog-Uzman Sema Yılmaz; “Sıkıntı doğuracak her
ortam çocukta konuşma bozukluğunu artırmaktadır” dedi.
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“Kekemelik 7 yaşında başlıyor”
Pedagog-Uzman Sema Yılmaz ‘Dünya Kekemelik Günü’ vesilesiyle bir açıklama yaptı.
Yılmaz, kekemeliğin sözlü anlatımın akıcılığını bozacak şekilde kelimelerin söylenmesinde
istemsiz tekrar ve uzatmalarla oluşan bir konuşma bozukluğunu söyledi. Araştırmalar
kekemeliğin genellikle 7 yaşından önce başladığını göstermektedir.
Kekemeliği artıran sebepler ile ilgili de bilgi veren Yılmaz; “Sıkıntı doğuracak her ortam
çocukta konuşma bozukluğunu artırmaktadır. Yalnız iken rahat konuşabilen bir çocuk
başkalarının yanında ya da okulda tutulabilir. Küçük yaşta görülen normal tutukluğun ailenin
çocuğun konuşmasına her türlü müdahalesi tutukluğun yerleşmesine neden olmaktadır.
Konuşmayı yeni öğrenen bir çocuğa düzgün konuşmayı öğretme amacıyla yapılan
müdahaleler tam aksi sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle ailenin çocuğu rahat bırakması
doğal sürece müdahale etmemesi gerekmektedir” dedi.
“Bir uzmandan yardım isteyin”
Sorunun tedavisinin ilk basamağında ise ailenin çocuğa yönelik yanlış tutumlarının
engellenmesi olduğunu kaydeden Yılmaz; “Eğitim sabırla sürdürülmeli ve eğiticinin önerileri
dahilinde çocuğa evde yardımcı olunmalıdır. Kekemelik hatalı yaklaşımlar düzeltildiği,
çocuğun gerginliğinin azaltıldığı ve gerekli uzman eğitiminden geçtiği zaman
düzeltilebilmektedir. Anne babaların dikkat etmesi gereken noktalar ise; konuşmaya her türlü
müdahale, eleştiri, suçlama çocuğun sıkıntısını daha da artırır ve tutukluğun yerleşmesine yol
açar. Konuşurken tutulan bir çocuğa konuşmasını düzeltmek amacı ile sözcük tekrar ettirmek
gibi yaklaşımlar çocuğa zarar verir. Son olarak: kekeleyen çocukların olumlu yönlerinin
desteklenmesi, özgüvenlerinin artırılmasını sağlar ve dikkatin konuşma üzerine
yoğunlaşmasını engeller. Anne babalara; konuşma bozukluğu( kekemelik) gösteren çocukları
için mutlaka bir uzmandan yardım istemelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9182.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Tuzluklar, parti kuruyor
Yaklaşık 1 yıl önce AK Parti’den istifa eden Bağımsız milletvekili İdris Bal, 2 yıldır bir parti
kurmak için bir oluşum içerisinde olduklarını söyledi.
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Çalışmalar 2 yıl önce başlamış
Ak Parti’den istifa ederek bağımsız kalan Kütahya Milletvekili İdris Bal, Salı günü Meclis'te
düzenlediği basın toplantısında 1,5-2 yıldır çalışmasını yürüttüğü ve liderliğini kendisinin
yaptığı bir oluşum içerisinde olduğunun altını çizerken, bu oluşumun partiye dönüşeceğini de
açık bir şekilde ifade etti.
MİT krizinden sonra talimat mı aldı?
İdris Bal'ın parti açıklamasında dikkat çeken ve önemli olan çok kritik bir detay da gözlerden
kaçmadı. yaklaşık olarak 2 yıldır parti çalışması yürüttüğünü itiraf eden Bal'ın 7 Şubat 2012
MİT krizinin hemen ardından yeni bir parti kurmak için talimat aldığı iddia ediliyor.
30 Kasım 2013 tarihinde AK Parti'den istifa eden Bal'ın AK Parti siyaset yaparken parti
kurma çalışmalarına başlaması ise tepkilere neden oldu. Çünkü İdris Bal AK Parti'den istifa
edeli henüz 1 yıl bile olmadı.
HAKAN ŞÜKÜR DE PARTİDE YER ALACAK
2015'te yapılacak olan genel seçimlerine girecek şekilde çalışmalar yürütülen yeni partide,
daha önce AK Parti'den istifa eden Hakan Şükür'ün de yer alacağı iddia edildi.
KAYSERİ’DEN KİMLER PARTİYE KATILACAK?
Akıllara ise Kayseri'den kimler yeni kurulan partide görev alacak sorusu geldi. Bilindiği üzere
17-25 Aralık operasyonlarının ardından Kayseri’de de cemaate yakın bazı isimler ya istifa
etmiş ya da görevden alınmıştı.
ŞAMİL TAYYAR, İDRİS BAL'I FENA 'Tİ'YE ALDI
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, parti kuracaklarını duyuran İdris Bal ile
dalgasını geçti.
Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın parti kuracaklarını ilan etmesi siyaset kulislerini
dalgalandırdı. Yeni partiyle 2015 seçimlerine gireceklerini söyleyen Bal'ın sözlerine AK
Parti'den imalı bir karşılık geldi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, twitter hesabından Bal'a cevap verdi:
"Tuzluk Partisinin siyasete hiçbir katkısı olmaz ama ekonomiye etkisi hafife alınmamalı: En
azından tuz fiyatı düşer, çorbada tuzları olur!"
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9183.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Tefsir Tarihi Yazımı Masaya Yatırılacak
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ‘nde 23-24 Ekim tarihleri arasında ‘Tefsir Tarihi
Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu’ düzenlenecek.
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Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Tefsir Tarihi
Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) konulu bir sempozyum düzenlenecek. Sempozyumun amacı
söz konusu ihtiyaca cevap vermek ve bu çerçevede ülkemizde konuyla ilgilenen ilim
adamlarını buluşturarak tartışma zemini oluşturmayı ve sunulan bildirilerin yayımlanması
vesilesiyle konuyu ilim camiasının gündemine taşımayı amaçlıyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9184.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Yüzde 99’umuz Eşiyle Geçinemiyor
Son yıllarda hızla artan boşanmaların nedeni kayıtlara eşler arası şiddetli geçimsizlik olarak
yansıdı. Kayseri’de boşanmak isteyenlerin yüzde 99,04’ünün gerekçesi şiddetli geçimsizlik.
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Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de çiftlerin yüzde 97’si şiddetli geçimsizlik nedeniyle
mahkemeye başvurmuş durumda. Bu oran Kayseri’de ise daha da korkutucu durumda
ilimizde çiftlerin yüzde 99.04’ü geçimsizlik nedeniyle boşanmak istiyor.
ÇİFTLER BİR BİRİNE TAHAMMÜL EDEMİYOR
Açıklanan veriler korkutucu boyutlara ulaştı. Kayseri’de boşanmak isteyen çiftlerin yüzde
99.04’ün boşanma gerekçesi şiddetli geçimsizlik. Bu davalar da genelde kadınlar tarafından
açılıyor. Uzmanlar ise artık çiftlerin bir birlerine tahammülü kalmadığına dikkat çekerek daha
fazla iletişim kurulması gerektiğine vurgu yapıyor.

ÇOCUKLAR DÜŞÜNÜLEREK HAREKET EDİLMELİ
Boşanmak çok kolaylaştı ama çocukların ruhsal dengesi ve gelecekleri de düşünülmeli.
Önemli olan evlilikleri uzun süre yaşatmaktır. Burada en büyük görev evin hem hanımına
hem erkeğine düşmektedir. Erkek ve kadın kendi sorumluluklarının bilincinde olmalı evin
bütün yükü erkek olsun, kadın olsun tek tarafa yüklenmemelidir. Herkes kendi sorumluluğunu
bilirse sorun olmaz. Çevrenin etkisinde kalan aileler, bilhassa ekonomik özgürlüğünü elde
eden kadınlar ve erkekler aile yuvasını bozmakta tereddüt etmiyor ve ani kararlar ile
boşanıyorlar.
Her geçen yıl artan boşanma oranları Türk aile yapısını tehdit eder boyutlara ulaşıldı.
İlerleyen yıllarda önlem alınmadığı takdirde durum önüne geçilemez bir hal alabilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9185.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Cumhuriyet Kupası Ralli Şampiyonası’nın
Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Erciyes’te yapılacak Cumhuriyet Kupası Ralli Şampiyonası için Vali Yardımcısı Mustafa
Masatlı başkanlığında Koordinasyon Toplantısı yapıldı.25-26 Ekim tarihlerinde yapılacak
olan Cumhuriyet Kupası Ralli Şampiyonası Koordinasyon Toplantısı’na...
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Erciyes’te yapılacak Cumhuriyet Kupası Ralli Şampiyonası için Vali Yardımcısı Mustafa
Masatlı başkanlığında Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
25-26 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Cumhuriyet Kupası Ralli Şampiyonası Koordinasyon
Toplantısı’na Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya,
İl Jandarma Komutanlığından J. Albay Mustafa Cebe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat
Eskici, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, İl Sağlık Müdürlüğü Müdür
Yardımcısı Canan Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ömer Ozan, İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Melih Erol ve diğer ilgililer katıldı.
Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, Erciyes’te gerçekleştirilecek olan Ralli şampiyonasının
sağlıklı ve emniyetli bir şekilde tamamlanabilmesi için kamu kuruluşları tarafından her türlü
tedbirin alındığını belirterek, hem ilimizin hem de Erciyes’in tanıtımı adına şampiyonanın
ilimizde organize edilmesinin önemine işaret etti.
Erciyes A.Ş’nin Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü
ile birlikte organize ettiği Cumhuriyet Kupası Ralli Şampiyonası, iki gün boyunca sürecek ve
Hisarcık ile Hacılar arasında değişik pistlerde 6 etapta gerçekleştirilecek. Ralliye, 60
profesyonel sporcu ve 30 ralli aracının katılması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9186.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Bir Yumrukta Üçünün De Canı Acıyor
Kayseri’de antrenörlerinin ‘3+1 Kardeşler’ olarak isimlendirdiği tek yumurta üçüzleri Hasan,
Muhammet, Sümeyra (13) ve kardeşleri Semanur (12) başarıdan başarıya koşuyor. Üçüzler,
"Ringde kardeşlerim darbe aldığında benim de canım...
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Kayseri’de antrenörlerinin ‘3+1 Kardeşler’ olarak isimlendirdiği tek yumurta üçüzleri Hasan,
Muhammet, Sümeyra (13) ve kardeşleri Semanur (12) başarıdan başarıya koşuyor. Üçüzler,
"Ringde kardeşlerim darbe aldığında benim de canım acıyor" diyor.
Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Hasan, Muhammet,
Sümeyra Alıcı (13) üçüzleri ve diğer kardeşleri Semanur (12), 4 yıldır tekvando sporu ile
ilgileniyor. 2010 yılında Kayserili tekvando antrenörü Yavuz Sayan tarafında okullarında
keşfedilen tekvando kardeşler, başarıdan başarıya koşuyor. Katıldıkları müsabakalarda ayrı
ayrı Türkiye Şampiyonluğu başarısına ulaşan 3+1 kardeşlerden Sümeyra ve Semanur’un
Balkan Şampiyonluğu derecesi de bulunuyor.
Yavuz ve Arzu Sayan tarafından 4 yıl önce okullarında keşfedilen şampiyon kardeşler,
antrenörlerinin ve takım arkadaşlarının beğenisi topluyor.
Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici de kardeşlerin başarılarını yakından takip
ettiğini, gayretlerini takdir ettiğini dile getirdi.
"BAŞARI REKABETTEN GELİYOR"
Tekvandocu kardeşlerin kendi aralarında rekabet olduğunu söyleyen Yavuz Sayan, "4 yıllık
süreç içerisinde aralarında çok ciddi bir rekabet oluştu. Bu ortam da zaten başarıyı getiriyor”
dedi.
Okullar arası Türkiye Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya sahibi olan Muhammet Alıcı
(13), tek yumurta üçüzü olduklarından dolayı kardeşi ringde darbe aldığında kendisinin de
canının acıdığını söyleyerek, ”Sevincimizi, üzüntümüzü hep beraber paylaşıyoruz ”dedi.
Bir Türkiye şampiyonluğu ve bir de Türkiye ikinciliği bulunan Hasan Alıcı, "Hedefim ileride
Avrupa ve Dünya Olimpiyat Şampiyonu olmak. Yavuz ve Arzu hocamın okula gelmeleri ile
bu spora başladım. İlk başta gelmeyi düşünmüyorduk ama daha sonra tekvando bizim için bir
aşk oldu. Bu yolda da devam etmeye çalışıyoruz. Kardeşime ters bir teknik geldiğinde ben de
hissediyorum. Benden de bir can gidiyor. Sevindiğinde ise kardeşimle aynı duyguları
paylaşıyorum" diye konuştu.
8. sınıf öğrencisi olan Sümeyra Alıcı ise, "Türkiye şampiyonu ve Balkan şampiyonuyum.
Kardeşlerim ringe çıktığında ben de çok heyecanlanıyorum. Sanki ben dövüşüyormuş gibi
oluyorum" ifadelerini kullandı.
Üçüzlerin küçük kardeşi Semanur da, "Türkiye şampiyonuyum ve Balkan ikincisiyim.
Hedefim olimpiyat şampiyonu almak. Kardeşlerim ringe çıkınca ben de heyecanlanıyorum.
Galip geldiklerinde ben de mutlu oluyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9187.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Hazine Arazisinde Kepçe İle Kazı Yapan 4 Kişi
Gözaltına Alındı
Kayseri’de, hazine arazisinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına
alındı. Yapılan soruşturmada ifadeleri alınan şahıslar serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre,
Özvatan ilçesi Kermelik mahallesinde meydana...
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Kayseri’de, hazine arazisinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına
alındı. Yapılan soruşturmada ifadeleri alınan şahıslar serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre,
Özvatan ilçesi Kermelik mahallesinde meydana gelen olayda, hazine arazisinde kepçe ile
izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen S.G., T.Ç., O.T. ve F.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından
serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9188.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Dolandırıcı Para İsterken Suçüstü Yakalandı
Kayseri’de, kaymakamlıktan geldiğini ve fakirlere yardım yapacağını belirterek
vatandaşlardan masraflar için para almaya çalışan dolandırıcı suçüstü yakalandı.Edinilen
bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Pirahmet Mahallesi’nde A.P.’nin...
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Kayseri’de, kaymakamlıktan geldiğini ve fakirlere yardım yapacağını belirterek
vatandaşlardan masraflar için para almaya çalışan dolandırıcı suçüstü yakalandı. Edinilen
bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Pirahmet Mahallesi’nde A.P.’nin vatandaşlara
kaymakamlıktan geldiğini ve fakirlere yardım yapacağını söylediği öğrenildi. A.P.’nin yardım
bahanesiyle A.A.’dan kimlik bilgisi, fotoğraf ve masraflar için para isterken jandarma ekipleri
tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.Zanlı A.P. hakkında başlatılan
soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9189.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri’de Yüksekten Düşme
Kayseri’de, evlerinin merdiveninde oyun oynayan bir çocuk dengesini kaybederek 3 metre
yükseklikten düşerek yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Sarıoğlan ilçesi Palas mahallesinde
meydana gelen olayda E.B. isimli çocuk evlerinin merdiveninde oyun...
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Kayseri’de, evlerinin merdiveninde oyun oynayan bir çocuk dengesini kaybederek 3 metre
yükseklikten düşerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sarıoğlan ilçesi Palas mahallesinde meydana gelen olayda E.B. isimli
çocuk evlerinin merdiveninde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek 3 metre
yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı E.B.’yi
Sarıoğlan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından E.B.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9190.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

AK Parti İl Başkanı Özden Ve Kongre Süreci
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
23 Ekim 2014, 23:01
AK Parti Kayseri teşkilatı bu aralar biraz hareketli sebebi de
malumunuz ilçe kongreleri ve il kongresi var.
Siyasi kulisler hızlandı. Kim yönetime girecek telaşı aldı başını gidiyor. Herkeste bir köşe
kapmaca merakı….
Neyse.
Biz konumuza dönersek ilk önce AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’in konumu ve
çalışmaları ile başlayalım.
Ömer Dengiz’in istifası ile boşalan İl Başkanlığı koltuğuna Temmuz ayının başında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti genel başkanlığı döneminde atanan Hüseyin
Cahit Özden siyasete yabancı bir isim değil.
Uzun yıllar Kocasinan İlçe Başkanlığı yapmıştı.
Ancak il başkanlığı gibi bir koltuğa oturunca siyasetin gerçek yüzüyle tanışma imkanını daha
iyi yakalamış oldu diyebiliriz.

Özden, göreve geldiği günden bu yana adeta köy köy, ilçe ilçe gezerek partililere kendini
tanıtmaya devam ediyor. Yakın çalışma arkadaşları onun gece gündüz çalıştığını söylüyorlar
ama
ne
hikmetse
medyada
öyle
boy
boy
haberleri
çıkmıyor.
Bence çalışma konusunda Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı, yaptıklarını
duyurma hususunda da Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i örnek almalı. Çünkü
tabiri caiz ise Mustafa Çelik öksürse haber oluyor (!)
Cahit Özden’in parti içinde şöyle sağlam bir ekibe ihtiyacı var.
Yeni oluşturduğu yönetim siyaset konusunda çok tecrübeli isimler değil.
Yönetim Kurulu genç isimlerden oluşuyor, siyaset adına güzel.
Güzel olması iyide tek başına yeterli değil.
Yönetim kurulu üzerinde biraz çalışma yapmak lazım.
Tecrübeli siyasetçilerden kurs verilmesi istenilebilir. Siyaset akademisinin biraz daha
yoğunlaştırılmış hali gibi.
Türkiye ve Kayseri gündemi ile ilgili konularda da Cahit Özden’den öyle dişe dokunur bir
performans göremedik. En azından 15 günde bir basın toplantısı yapsa gündemi değerlendirse
olur.
Ama
genel
merkez
konuşma
yasağı
mı
koydu
bilinmez.
Kısacası Hüseyin Cahit Özden’den biraz daha aktif bir siyaset beklerdim ve hala bekliyorum.
Bütün bunları yazarken İl Başkanı Özden’ e de hak vermiyor değilim.
İl Başkanlığına atandıktan sonra tüm ilçe teşkilatlarına kendini tanıtması ve anlatması lazım ki
İl Kongresinde sıkıntı çekmesin.
İl kongresi demişken, seçim takvimine göre ilçe kongreleri 31 Aralık’a kadar tamamlanacak
ve 22 Şubat’a kadar da Olağan İl kongresi yapılacak.
İlk olarak İl kongresi ile ilgili bir şeyler yazmak gerekirse Cahit Özden’in işi biraz zor gibi. Şu
an tek aday o gibi gözükse de adı bende saklı 2 kişinin daha adaylık için çalıştığını biliyorum.
Gerçi genel Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu iki aday istemediğini parti teşkilatına
açıkça söylemiş. Söylemesi yeterlimi?
Parti içi demokrasi varsa aday da çıkar heyecanda artar.
Bekleyip göreceğiz.
İlçe kongrelerine gelirsek.
Yerel seçimlerde belediye başkanlığının kaybedildiği ilçelerdeki (Sarız. Pınarbaşı, Özvatan ve
Sarıoğlan) parti başkanlarının değiştirileceği gelen haberler arasında.
Bunun yanında diğer ilçelerde değişiklik olur mu diye bir araştırma yaptım.
Talas, Develi, Hacılar, İncesu gibi merkez ilçe başkanlarının koltuklarını koruyacaklarını
öğrendim. Hemen diyeceksiniz ki Melikgazi ve Kocasinan ne olacak?
Büyük bir ihtimalle bu iki ilçe başkanları değişecek. Nasıl böyle bir kanıya kapıldığımı
sorarsanız; Ak Parti Genel Merkezi Kocasinan ve Melikgazi adaylarını kendilerinin
belirleyeceği yönünde Kayseri İl Başkanlığına haber göndermiş. Ancak bu iki ilçeden sadece
birinin değişme olasılığı da yüksek bir ihtimal. Dediğim gibi bekleyip göre ceğiz…
Şimdilik bu kadar vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9191.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Hizmet İçi Eğitim Semineri
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi büro
memurlarına yönelik Resmi Yazışma, Arşiv ve Dosyalama ile Protokol Kuralları Konularında
hizmet içi eğitim semineri verildiğini bildirdi.Sürekli Eğitim ile BilgilendirmeMelikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi büro
memurlarına yönelik Resmi Yazışma, Arşiv ve Dosyalama ile Protokol Kuralları Konularında
hizmet içi eğitim semineri verildiğini bildirdi.
Sürekli Eğitim ile Bilgilendirme
Melikgazi Belediyesi bünyesinde 18 hizmet kurumu bulunduğunu ve birimlerde çalışan büro
memurlarına yönelik Eğitimci Nurten Uğursoy tarafından verildiğini belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda verilen seminerde ilk önce
katılımcılara teorik bilgiler sunuldu, slâyt gösterisi ile yapılması gerekenlerin uygulamalı
olarak gösterildiğini belirtti.
Bilgili, deneyimli ve her türlü iş bilgi donatımı ile hizmet
Bilgili, deneyimli ve her türlü iş bilgi donatımı ile hizmet veren bir personel ile 7 gün 24 saat
şehrin merkez nüfusunun % 50 sinden fazlasına hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
Devlet ve kamu hizmetinde süreklilik esastır
"Teorik anlatılan seminer sonrası uygulamalı olarak resmi yazışma örnekleri, dosyalama ve
arşivleme iş ile Protokol kuralları gibi konularında katılımcılar bilgilendirildi ve
bilinçlendirildi. Resmi Yazışma ve Arşivleme Uzmanı tarafından uygulamalı eğitim
gerçekleştirildi. Belediye çalışanlarını sürekli olarak hizmet içi seminerler ile bilgilerini hem
yeniliyoruz hem de uygulamalı olarak nasıl yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü bizim için bilgili
ve bilinçli görevlilerin iş görmesi çok önemlidir. Çalışanları sadece kendi iş branşlarında
değil, sağlık, ilk yardım ve sivil savunma ve yangın gibi yani günlük yaşamında her zaman
gerekli olabilecek bilgiler içinde seminerler düzenliyoruz”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9192.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kocasinan Şehrin Giriş Kapılarını
Renklendirecek
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erkilet Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolu’nu
kesiştiren 60 bin metrekarelik yonca yaprağı şeklindeki kavşağı renklendireceklerini
söyledi.Fen İşleri Müdürü Ali Bulu ile Park ve Bahçeler Müdürü Cüneyt...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erkilet Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolu’nu
kesiştiren 60 bin metrekarelik yonca yaprağı şeklindeki kavşağı renklendireceklerini söyledi.
Fen İşleri Müdürü Ali Bulu ile Park ve Bahçeler Müdürü Cüneyt Canıdemir’den çalışmalarla
ilgili bilgi alan Başkan Mustafa Çelik, “Kocasinan, Kayseri’nin giriş kapısı konumundadır.
Havaalanı, otobüs terminali, tren garı ve şehrimizin ana ulaşım arteri Kuzey Çevreyolu da
Kocasinan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kayseri’ye gelen misafirlerimizin şehir
hakkındaki ilk izlenimleri bu giriş kapılarında oluşmaktadır. Bu nedenle şehrin giriş kapılarını
yeşillendireceğiz, renklendireceğiz” dedi.
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün gündeminde olmasına karşın yıllardır yapılmayan bu
bölgenin atıl vaziyette kalmasının içlerine sinmediğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik,
”Kayseri’ye giriş yapan misafirlerimizin bu görüntüyle şehir hakkında olumsuz bir intiba
edinmesi içimize sinmediğinden bu alanı düzenleme ve yeşillendirme ihtiyacı hissettik”
şeklinde konuştu.
Başkan Çelik konuşmasına şöyle devam etti, ”Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’yle
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün projelendirme çalışması sonucu 60 bin metrekarelik alanın
yeşillendirilmesi, çiçeklendirilmesi ve ağaçlandırılması işini başlattık. İnşallah kısa süre
içerisinde Erkilet Bulvarı ile Kuzey Çevreyolu’nun kesiştiği yonca yaprağı görünümündeki
kavşağı tertemiz ve cennet gibi bir bahçe haline getireceğiz. Zemininde çimlendirme
yapılacak alanın orta kısmına çeşitli renk ve kokularda çiçekler ekip, kenarlarını da
ağaçlandıracağız. Büyükşehir ve Kocasinan Belediyesi’nin çalışmaları sonucu yerinden alınan
ağaçları buraya taşıdık. Kış gelmeden buradaki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız.”
Park ve Bahçeler Müdürü Cüneyt Canıdemir de önümüzdeki sezon için Kocasinan sınırları
içerisinde bulunan park ve bahçelerde kullanılmak üzere 220 bini lale soğanından oluşan 70
farklı türde 450 bin çiçek alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından Başkan Çelik, çam fidanlarının dikimini gerçekleştirerek, Erkilet
Camii Kebir Muhtarı Hayati Yurt ile birlikte ilk cansuyunu verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9193.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

İran Uyruklu Kadın Ayağından Bıçaklandı
Kayseri’de İran uyruklu 43 yaşındaki kadını sol bacağından bıçaklayan bir kişi kayıplara
karıştı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi ile Farabi Caddesi
kavşağında meydana gelen olayda 43 yaşındaki M.F.’nin...
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Kayseri’de İran uyruklu 43 yaşındaki kadını sol bacağından bıçaklayan bir kişi kayıplara
karıştı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi ile Farabi Caddesi
kavşağında meydana gelen olayda 43 yaşındaki M.F.’nin kimliği henüz belirlenemeyen bir
kişi tarafından sol bacağından bıçaklandığı öğrenildi. 1.70 santimetre boyunda, siyah deri
ceket ve siyah pantolon giyen zanlının olay sonrasında bir otomobile bıçak zoruyla bindiği ve
olay yerinden kaçtığı bildirildi. Yaralı İran uyruklu M.F. ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis zanlının yakalanması için
çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9194.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Özel Dünyam Hastanesi Göz Doktoru Op.dr.
Varol Şen:
Özel Dünyam Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Varol Şen,”Çocuklarda 3 yaş öncesi görmeyi
ve,göz tembelliğinin oluşmasını engellemek için zamanında tedavi edilmelidir”dedi.Varol
Şen, "Yeni doğan çocuklarda sık görülen problemler genelde...
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Özel Dünyam Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Varol Şen,”Çocuklarda 3 yaş öncesi görmeyi
ve,göz tembelliğinin oluşmasını engellemek için zamanında tedavi edilmelidir”dedi.
Varol Şen, "Yeni doğan çocuklarda sık görülen problemler genelde gelişimsel problemlerdir.
Anne karnında gelişimi ile ilgili problemler olabilir. Doğum esnasında alınan enfeksiyonlar
bazen yeni doğan döneminde önümüze çıkabilir” dedi. Şen, "bazı dönemlerde ise göz

kaymaları çok sık gördüğümüz rahatsızlıklardan biri. Daha ileri yaşlarda da gözlük ihtiyacı
gerektiren miyop, hipermetrop ve astigmat dediğimiz dediğimiz rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.
Onların ortaya çıkış yaşları farklı zanlara denk gelir" ifadesinde bulundu.
“Göz tembellği zamanında tedavi edilmelidir”
Op. Dr. Şen,” Çocuklarda görme gelişimi önemlidir. Özelikle 3 yaş öncesi görmeyi bozan
problemlerin tespit edilmesi ileri hayatında ona problem oluşturacak olan göz tembelliğinin
engellenmesi yönünde önemlidir" diyerek, "Göz tembelliği bir çok göz değişik göz
hastalığında ortaya çıkabilen ve zamanında tedavi edilmediğinde kalıcı etkileri olabilen bir
durumdur. Bunu özellikle erken tedavi etmek gerekir" dedi.
Hipermetropi gözlükle düzeltildiğinde hem görme artışı sağladığını hem de göz tembelliğinin
ortaya çıkmasını engellediğini belirten Op. Dr. Şen , “Hipermetropiye bağlı çocuklarda göz
kaymaları da olabilir. Göz kaymaları gözlükle hipermetropi tedavi edildiğinde ortadan
kalkacaktır. Bazen gereksiz ameliyatın önüne geçen ,uygun biçimde gözlüğün ayarlanması
olumlu sonuçlar ortaya çıkartabilir”diye konuştu.
"Miyopi özellikle okul çağındaki çocuklarda önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Okul öncesi dönemde başlayıp daha sonraki dönemlerde ilerleme eğilimi gösteriyor" diyen
Op. Dr. Varol Şen, Görme bozukluğunun ailede ya da okulda fark edilebildiğini Görme
fonksiyonunun bozulması özelikle çocukların tahtayı görmede zorlandıklarında ortaya
çıktığını belirtti. Evde televizyona ya da ekrana çok yaklaşma eğilimi gösterebildiklerini
bunların da önemli belirtileri olduğunu bunun gözlükle rahatlıkla düzeltilebileceğini ifade
eden Şen, “ Zaman içerisinde ilerleme eğilimi gösterebilirler 20’li yaşlara kadar artırma
eğilimi gösterebiliyor miyopi özelikle. Yine hipermetropi de hayatın değişik evrelerinde
ortaya çıkabilir. Çocukluk döneminde sık gördüğümüz gözlükle düzeltilebilecek, kalıcı
tembelliğinin önlenebileceği bir hastalıktır” diye konuştu.
“3 yaş sonrası göz tembelliğinin tedavisi zorlaşır”
"Göz muayenesi için takvim verecek olursak doğar doğmaz bir değerlendirme yapmak
mümkün. Yeni doğan çocuklarda ilk bir yaşında bir değerlendirmenin yararı var" diyen Op.
Dr. Varol Şen, “Özellikle 3 yaş öncesi tam bir değerlendirme önemlidir. 3 yaş sonrası göz
tembelliğinin tedavisi oldukça zorlaşmaktadır Göz tembelliğine neden olabilecek göz
problemlerinin 3 yaş öncesinde tespit edilmesinde fayda vardır. 3yaş sonrası okul öncesi
dönemde 6 yaşında değerlendirmekte fayda var. Büyüme döneminde eğer bir problem tespit
edilirse probleme bağlı olarak periyodik takipte yapılır. Çocuk yaşlarda göz alerjileri, göz
yüzey problemleri de sıklıkla görülür. Kısmı alerjik ve enfoksiyona bağlı alerjilerdir”
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9195.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Agü’ye Yüksek Öğretim Günlerinde Yoğun İlgi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) üniversite adayları ile eğitim kurumlarını bir araya getirme
hedefiyle gerçekleştirilen Educaturk Yüksek Öğretim Günleri’nde öğrencilerle
buluştu.Gençlerin tercih hakkına inanan ve doğru tercihi yapabilmeleri...

23 Ekim 2014 Perşembe 14:22

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) üniversite adayları ile eğitim kurumlarını bir araya getirme
hedefiyle gerçekleştirilen Educaturk Yüksek Öğretim Günleri’nde öğrencilerle buluştu.
Gençlerin tercih hakkına inanan ve doğru tercihi yapabilmeleri için gerekli danışma
mekanizmalarını kuran AGÜ, üniversite adayları ile eğitim fuarında bir araya geldi.
Fuar boyunca AGÜ standına yoğun ilgi gösteren öğrenciler, bol bol tanıtım broşürü alırken,
üniversitenin fakülte ve bölümleri, konaklama imkanları, burs imkanları ve akademik kadrosu
hakkında bilgi topladı.
Boyut Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Educaturk Kariyer ve Eğitim Fuarı
Ommer Otel’de gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9196.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri Marka Gücü Paneli
Orta Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (ORSİFED) tarafından ’Kayseri Marka
Gücü Paneli’ düzenlendi.Bir otelde düzenlenen panele, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, TÜSİAD Yönetim Kurulu...
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Orta Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (ORSİFED) tarafından ’Kayseri Marka
Gücü Paneli’ düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen panele, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ORSİFED Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Yılmaz, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Boydak,
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça ve davetliler katıldı. Panelin açılış
konuşmasını yapan ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, Kayseri’nin kendi

adıyla bir marka olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kayseri’nin hepinizin bildiği gibi kendi adıyla
bir marka olan, yıllardır marka olmuş ve Türkiye genelinde nerede Kayseriliyim dediğiniz
zaman insanların kafasında bazı şimşekler çakıyor. Kayseri M.Ö. 3000’li yıllarda ticaretin
merkezi olmuş. Daha sonra ki yıllarda bunu korumuş yani bölgede ticaretin merkezi olduğunu
bir kez daha ispat etmiştir. Kayseri bugünlere ilçeleri ile beraber 1 milyon 400 bin nüfusa
ulaştı. Çok şükür 4 üniversitesi, 4 Organize Sanayi, 1 serbest bölgesi ve organize sanayi
bölgesinde yaklaşık bin 152 faal olan fabrikası ile 65 bin çalışanı ile ülkemizin ilerlemesinde
katkıda bulunan şehirlerimizden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Boydak da, "Markalaşma, tüketici
nezdinde teşhir edilebilme kat sayımızı artırıyor. Bunu içerisinde yaşadığımız süreçte
görüyoruz. Markalaşmada sürdürülebilirliğiniz ne kadar güçlü ise, tercih edilme oranınızda
yüksek olacaktır. Marka, sürdürülebilir bir başarıdır. Bireysel gelişimden, kurumsal gelişime
kadar her alanda olmalıdır" dedi.
Zor bir dönemden geçildiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Onatça ise, "Zor bir dönemden geçiyoruz. En fazla dış ticaret gerçekleştirilen ülkelerde
sorunlar var. Ekonomi yavaşlıyor. Fransa’da sıfır büyüme konuşuluyor. Rusya, Ukrayna’dan
kaynaklı negatif büyüyen bir pazar. İtalya’da da durum farklı değil. Son yaşanan IŞİD
olayından sonra Ortadoğu’da biraz daha sıkıntı yaşayacağımızı gösteriyor" diye konuştu.
"KAYSERİ’NİN TİCARİ ZEKASI TÜRKİYE’DE MARKA OLMUŞTUR"
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’nin ticari zekasının marka olduğunu söyledi. Düzgün,
"Türkiye’de marka olmuş özellikleri olarak, ticareti ve bazı mutfak ürünleri geliyor. Marka
olmak gerçekten çok önemlidir. Bu bazen bir şirket için, bazen bir kurum için, bazen bir kişi
için. Çünkü kişilerinde marka olduğunu görüyoruz. Marka olmuş bazı kişilerin, bazı
davranışları yaptığını görünce, o kişi de bunu yapar mı yani o davranışın o kişiye
yakışmadığını görüyoruz. Dünya’da giderek gelişen ekonominin ve hızla gelişen teknolojinin
iletişim dünyasına etkisi ile dünya markalarının dünyanın dört bir tarafında ki ülkelere
yayıldığını görüyoruz.
Panel, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Oktay Durukan’ın Kayseri sunumu ile
devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9197.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Talas Başbakan’a Hazır
Hafta sonu bir dizi açılış yapmak üzere Başbakan olarak ilk kez Kayseri’ye gelecek olan Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu için Talas raylı sistem hattında son rötuşlar yapılıyor.3 kilometrelik
hatta yapılan son hazırlıkları yerinde inceleyen Talas...
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Hafta sonu bir dizi açılış yapmak üzere Başbakan olarak ilk kez Kayseri’ye gelecek olan Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu için Talas raylı sistem hattında son rötuşlar yapılıyor.
3 kilometrelik hatta yapılan son hazırlıkları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, 5 durağın yer aldığı hattın Türkiye’de en hızlı tamamlanma özelliğine
sahip raylı sistem olduğunu söyledi. Başkan Palancıoğlu, tarihi ve modern Talas’a toplu
taşımada konforlu ve hızlı sistem olan raylı sistemin gelmesinin ilçenin çehresini
değiştireceğini belirterek şöyle konuştu: "Altı ay gibi çok kısa bir zaman diliminde raylı
sistem çalışmaları tamamlandı. Sanırım Türkiye’de en hızlı yapılan raylı sistem hattı olacak.
Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki ve ekibine, belediye ekiplerimize
çok teşekkür ediyorum. Tamamen yerli kaynaklarla hızlı bir şekilde yapılan hat, 3 km
uzunluğunda ve 5 duraktan oluşuyor. Büyük maliyetlerle yapılan raylı sistemin Talas’a
gelmesi çok önemli bir gelişme."
Başkan Palancıoğlu, 25 Ekim Cumartesi saat 13.00’te açılışı gerçekleşecek Talas raylı sistem
hattıyla ilgili, "Sayın Başbakanımız, Kayseri ve Talas’a teşrif edecek. Başbakan’ımızı
Talas’ta görmek onur ve heyecan verici. Bizim için çok önemli bir açılış. İnşallah bu bir
başlangıç, diğer projelerimizi de hızlı bir şekilde tamamlayıp hep birlikte açılışlarını
gerçekleştireceğiz. Talas’ta raylı sistemin ilk hattı olan buradan başka ilçemizde diğer hatları
da olacak. Bütün hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyor, raylı sistemin başta ilçemiz olmak
üzere Kayseri’ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9198.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri’de Mers Virüsü Şüphesi
Kayseri’de hacdan dönen bir kişi, MERS virüsü şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde gözetim altına alındı.Edinilen bilgiye göre hacdan dönen 67 yaşındaki A.K.,
rahatsızlanarak hastaneye başurdu. Hasta, yapılan...
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Kayseri’de hacdan dönen bir kişi, MERS virüsü şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde gözetim altına alındı.
Edinilen bilgiye göre hacdan dönen 67 yaşındaki A.K., rahatsızlanarak hastaneye başurdu.
Hasta, yapılan muayenenin ardından MERS virüsü taşıyabileceği şüphesi ile Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gözetim altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9199.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Büyükşehir, Başbakan’ı İki Dev Yatırımla
Karşılıyor
Yarın (25 Ekim Cumartesi) Kayseri’ye gelecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Raylı Sistem Talas Hattı ve Yeni Hal Kompleksini
hizmete açacak.Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlığı döneminde...
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Yarın (25 Ekim Cumartesi) Kayseri’ye gelecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Raylı Sistem Talas Hattı ve Yeni Hal Kompleksini
hizmete açacak.Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlığı döneminde Kayseri’yi ilk kez ziyaret
edecek olan Ahmet Davutoğlu’nu iki dev yatırım ile karşılıyor. Başbakan Davutoğlu, yarın
saat 13.30’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Raylı Sistem Talas Hattı ve Yeni Hal
Kompleksi’nin açılış törenine katılacak. Raylı Sistem Talas Hattı’nın son durağı olan Cemil
Baba Mezarlığı önünde yapılacak açılış törenine katılmak isteyenler için aynı gün saat 10.30
ile 16.30 arasında ücretsiz raylı sistem seferleri düzenlenecek. Başbakan Davutoğlu saat
17.00’de ise Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek. Başbakan’ın Büyükşehir’i ziyaretinde
Başkan Mehmet Özhaseki Kayseri’deki yatırımlarla ilgili bir brifing verecek.
ANADOLU’NUN EN BÜYÜK HAL KOMPLEKSİ
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açılışı
yapılacak olan iki yatırımdan biri olan Yaş Sebze ve Meyve Hali, Argıncık Tanpınar
Mahallesi’nde bulunuyor. Kuzey Çevreyoluna paralel olarak uzanan Yeni Hal Kompleksi 110
bin m² alan üzerine kuruldu. 30 bin m² inşaat alanına sahip olan Hal Kompleksi içerisinde her
birisi soğuk hava depolu 118 adet işyeri bulunuyor. Komplekste ayrıca, idare binası, sosyal
tesisler, zabıta karakolu ve kademe binası da yer alıyor. Yaklaşık 20 bin m² yeşil alana sahip
Hal Kompleksinde, hem esnafların ve vatandaşların hem de nakliyecilerin kullanacağı
otoparklar da bulunuyor. Eski Hal Kompleksinin şehir merkezinde kalması nedeniyle kentsel
dönüşüm yapılarak kurulan Yeni Hal Kompleksi günümüz şartlarına uygun modern bir tesis
olarak hizmet verecek.
RAYLI SİSTEM TALAS HATTI
Başbakan Davutoğlu tarafından hizmete açılacak olan bir diğer yatırım ise Talas Raylı Sistem
Hattı olacak. Halen OSB-İldem ve Erciyes Üniversitesi Hatları’nda 55 istasyondan oluşan 34
km uzunluğa sahip Kayseri Raylı Sistemi’ne yeni hatla birlikte 3 km. daha ilave yapılmış
olacak. Erciyes Üniversitesi Lojmanları-Cemil Baba Mezarlığı arasındaki hatta toplam 5
istasyon bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından bu yılın Nisan ayında
yapım çalışmalarına başlanan ve 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan hattın açılmasıyla
birlikte başta öğrenciler olmak üzere memur ve çalışan kesimin yoğunluk oluşturduğu Talas’a
toplu taşımada büyük kolaylık sağlanmış olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9200.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Rastgele Ateş Açan Şahıs Polisi Alarma Geçirdi
Kayseri’de rastgele havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz
hale getirildi.Edinilen bilgiye göre, A. T. isimli şahıs boşanmış olduğu eski eşinin ailesinin
yaşadığı İldem Cumhuriyet mahallesi Gül sokak...
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Kayseri’de rastgele havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz
hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, A. T. isimli şahıs boşanmış olduğu eski eşinin ailesinin yaşadığı İldem
Cumhuriyet mahallesi Gül sokak üzerindeki ikametin önüne gelerek rastgele havaya ateş
etmeye başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir
süre bölgede rastgele ateş eden A. T., 38 BH 945 plakalı otomobil ile kaçarken orta refüjdeki
ağaca çarptı. Daha sonra araçtan inerek kaçan A. T.’yi yakalamak için polis ekipleri bölgede
geniş çaplı çalışma başlattı. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonucu A. T., kısa
süre sonra yakalandı. Kaza yapan otomobil çekici ile kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri
de bölgede inceleme yaptı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9201.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

“Mesleğimizin Saygınlığı Azaltılıyor”
TMMOB Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, mühendis, mimar ve şehir plancıları gibi
odalarına bağlı mesleklerin güçsüzleştirildiği, saygınlığının azaltıldığı, başarılı gençlerin
rağbet gösteremediği ve her önüne gelene mühendislik unvanı verildiği bir hal aldığını
söyledi.
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TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu ‘2014 Türkiye’sinde Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancılarının Problemi ve Çözüm Önerileri’ paneli düzenledi. Panele TMMOB Genel Başkanı
Mehmet Soğancı, TMMOB Peyzaj Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ve birçok STK ile
Oda temsilcileri katıldı. Panelein açılışında konuşan TMMOB Kayseri Şubesi Başkanı Ersin

Fener, mühendis, mimar ve şehir plancıları gibi odalarına bağlı mesleklerin güçsüzleştirildiği
ve saygınlığının yitirildiğini söyledi.
Fener; “1954 yılında kurulan ve kurulduğunda 10 oda ve yaklaşık 8 bin üyesi bulunan
birliğimiz, geçen 60 yıl içerisinde 24 oda ve yaklaşık olarak 450 bin üyeye ulaşmıştır. Tüzel
kişiliği bulunan birliğimiz anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurulu niteliğinde bir
meslek kuruluşudur. Birliğimiz ülke genelinde çalışmalarını 24 oda ve bu odalara bağlı 213
şube ve 55 il ilçe koordinasyon kurulu ile yürütülmektedir” diyerek; “Birliğimiz geçtiğimiz 60
sene içerisinde giderek büyümüş, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ülkedeki
mühendisleri, Şehir Plancılarını ve Mimarları başarılı bir şekilde temsil etmiştir” ifadelerini
kullandı. Geçtiğimiz 5 sene içerisinde birliklerinin ve birliklerine bağlı oda ve üyelerinin
olumsuz etkileyen birçok gelişme yaşandığını kaydeden sözlerine şöyle devam etti; “Yaşanan
gelişmelerin büyük çoğunluğu yasal düzenlemeler kapsamında yayınlanan kanun ve kanun
hükmündeki kararnamelerden kaynaklanmıştır. Hizmet verdiği sektörden bağımsız, olumsuz
şartlarda çalışan, verdiği hizmetin karşılığını alamayan, hakları kısıtlanmış, gelecek kaygısı
çeken ve sesini duyuramayan bir mühendis, mimar ve şehir plancıları topluluğu oluşmuştur.
Büyük umutlarla öğrenci olarak girdiği mühendislik, mimarlık ve şehri plancılığı
fakültelerinde yükseköğretim kurumunun plansız, programsız ve ülke ihtiyaçlarını
gözetmeden açtığı fakültelerinin birçoğundan yetersiz eğitim ile mezun olarak muhtemel
gelecekten işsiz veya hakkettiği şartlarda çalışamayacak genç meslektaşlarımız vardır.
Devletin açtığı kadroya umut bağlayıp ve bunun için sınava giren 100 binlerce meslektaşımız
vardır. Mesleğimizin güçsüzleştirildiği, saygınlığının azaltıldığı başarılı gençlerin rağbet
gösteremediği her önüne gelene mühendislik unvanı verildiği meslek odalarına ve
meslektaşlarımıza kulak tıkamış ve bu olumsuz durumun çözme eğilimde olmayan bilakis
durumdan memnun siyasilerin ve yöneticilerinin olduğu Türkiye gerçeği vardır. Halbuki
büyüyen ve güçlenen ülkelerde büyüme teknik elemanlarına verilen destekle paralel olurken
ülkemizdeki bu gerçek bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Problemleri dillendirmek çözüm
gerektirmektedir.”
Konuşmanın ardından 2 oturum şeklinde gerçekleşen panelin ilk oturumuna geçildi. İlk
oturumda Peyzaj Mimarları Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası
Sunumlarını yapıldı. Panelin ikinci oturumunda ise Şehir Plancıları ve İnşaat Mühendisleri
Odası sunumlarını gerçekleştirdi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9202.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

İyi Ki Başbakan Geliyor
Hafta sonu bir dizi açılış yapmak üzere Kayseri’ye gelecek olan Ahmet Davutoğlu için Talas
ilçe sınırından itibaren başlayan hummalı bir çalışma yapılıyor.
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Hafta sonu Kayseri’ye gelecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Talas raylı sistem açılışını
yapacak. Başbakanı ağırlayacak olan ilçe de ise Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi tüm
imkânları seferber etmiş durumda. İlçe sınırlarından başlayan çalışmalar tramvay güzergâhı
boyunca devam ediyor.
Talas’ta deyim yerindeyse hem büyükşehir hem de Talas belediyesi ekipleri karınca gibi
çalışıyor. Bir yandan süsleme yapılırken diğer yandan raylı sistemin eksikleri tamamlanmaya
çalışıyor. Birçok eksiği bulunan hattın açılış sonrası yolcu taşıyıp taşıyamayacağı merak
konusu. Başbakanın kullanacağı güzergâh boyunca asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları da
devam ediyor.
Yapılan çalışmaları ve koşuşturmayı şaşkın gözlerle seyreden Talaslı vatandaşlar ise ‘’ Talas
ilçe olalı böyle çalışma görmedi. İyi ki Başbakan geliyor’’ yorumunu yaptı.
HABER-FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9203.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Endoskobi
Çilesi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde endoskopi uygulanacak hastalara 3 ila 6 ay
arasında randevu veriliyor, acil hastalar ise özel hastanelere yönlendiriliyor.
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İddialara göre Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde endoskopi tedavisi uygulanacak
hastalara 3 ila 6 ay arasında değişen randevular veriliyor. Gerekçe olarak ise hastanede tek
cihazın bulunması gösteriliyor.
Bulunan tek cihazın iki servis tarafından dönüşümlü kullanıldığı ve acil müdahale gerektirilen
birçok hastanın özel kuruluşlara yönlendirildiği de iddialar arasında. Bir milyonu aşkın nüfusa
hitap eden bir devlet hastanesinde neden tek bir cihazın bulunduğu akıllarda soru işareti
bırakırken, vatandaşlar yaşatılan mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrı da bulundular.
MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9204.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

ERÜ’de Yemekhane Çilesi
Erciyes Üniversitesi öğrencileri, üniversite yemekhanesinde oluşan uzun kuyruklardan
şikayetçi…
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Öğle aralarında üniversite yemekhanesine akın eden ERÜ (Erciyes Üniversitesi) öğrencileri
yemekhane önünde oluşan uzun kuyruklardan bir hayli dertli. Uzun bekleyişlerden
usandıklarını belirten öğrenciler bazen yemek yiyemeden aç bir şekilde derslerine dönmek
zorunda kaldıklarını belirtti. Öğrencilerden Niyazi Ş. ise her ders çıkışında aynı manzarayla
karşılaşmaktan bıktığını ve bu nedenle son zamanlarda yemekhaneye gitmemeye başladığını
söyledi. Recep İ. de uygun fiyat ve çeşitliliğinden dolayı öğle yemeklerini genelde üniversite
yemekhanesinde yediklerini kaydederek; “Bu bizim için çile olmaya başladı. Lütfen bu
duruma bir çözüm bulunsun” dedi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9205.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayserili Çiftçiye, 110 Milyon Tl Destek
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sertifikalı tohum kullanımının
yaygınlaşması amacıyla “Sertifikalı Tohum Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Tanıtım
programından konuşan İl Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri’ye bakanlık tarafından her yıl 110
milyon TL sıcak para girişi yapıldığını söyledi.
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Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Toplantı salonunda düzenlene tanıtım toplantısında açılış
konuşması yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan sertifikalı tohum
kullanımına önem verdiklerini belirterek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sertifikalı
tohum kullanımının yaygınlaşması için önemli çalışmalarının olduğunu söyledi.
Kayacan, “ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mız tarafından Kayseri’ye her yıl ortalama
110 Milyon TL sıcak para girişi yapılıyor. Fakat bu önemli teşvikler karşısında sertifikalı

tohum kullanımı beklenilen düzeyde değil. Bakanlıktan gelen paranın sadece 1,7 milyonu
sertifikalı tohum kullanımına gidiyor. Bu oran çok az. Her yıl kırk bin civarında çiftçimiz
değişik teşviklerden yararlanıyor. Sertifikalı tohum kullanımı teşviklerinden ise sadece 3.450
civarında çiftçimiz yararlanıyor. Hep birlikte bu oranları arttırmak için çalışıyoruz”
dedi.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9206.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

PTT 174 Yaşında
PTT'nin kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda tören
düzenlendi.
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Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Kayseri PTT Başmüdürü İhsan Afşin,
burada yaptığı konuşmada, PTT'nin 174 yıldır vatandaşın hizmetinde olduğunu belirterek,
bundan sonra da bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi.
Kayseri PTT Başmüdürlüğü olarak şehrin uzak noktalarına yeni şubeler ve merkezler açarak
vatandaşlara biraz daha yaklaştıklarını kaydeden Afşin; “Şehrin her kesiminde vatandaşımıza
yürüme mesafesinde olma çabası içerisindeyiz. Kayseri merkezde şube ve merkez sayımız
40'a ulaştı. Her geçen gün hizmet çeşitliliğimiz artıyor. Kayseri PTT Başmüdürlüğü olarak
bizler de yaptığımız işleri çoğaltıyoruz. Kaliteli hizmet için bundan sonra da çalışmalarımıza
devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Afşin ve PTT çalışanları, daha sonra Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti.
Vali Düzgün, PTT’nin ilk başlarda gelişen teknoloji karşısında olumsuz etkilendiğini ancak
son yıllarda teknolojiye ayak uydurarak vazgeçilmezlerimiz arasına girdiğini söyledi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9207.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Yeni dönemde: “Okur musun”
Kayseri’de hizmet veren İyilik Temelli Yaşam Merkezi platformu kapsamında faaliyet
gösteren “ Okur musun” ekibi geçtiğimiz Cuma günü yeni dönemi farklı ve faal bir biçimde
başlattı. Bir ay öncesinden takipçilerine ve müdavimlerine ulusal bir gazete de yazan Serdar
Demirel’i misafir edeceklerini ilan etti. Yazarı tanıma ve tanıtma amaçlı, “DİN ALGIMIZ”
Farklı Perspektiflerden Düşülmüş Notlar” isimli kitabı kitap okuma grubu bünyesinde
değerlendirildi.
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Serdar Demirel dolu-dolu ve doya doya planlanmış bir program çerçevesinde Kayseri’de iki
gün geçirdi. Cumartesi günü sabah havaalanından alınan yazar, özel bir kahvaltının ardından
Germir gezisiyle programa başladı. Seyyid Burhanettin mevkiinde bir çay molası verildi.
Kayseri içindeki tarihi cami-medrese ve çarşılar gezildi. Sonra Kayseri fuar alanındaki Kitap
fuarına gidildi. Ardından “okur musun grubuyla” akşam yemeğinde bir araya gelindi.
Sohbetin içeriği tanışma ve aktüel konulardı. Yazar Serdar Demirel cumartesi akşamı Hunat
Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’nde, “İslam ve Modernizm” konulu bir seminer verdi. Pazar
günü Talas gezisi yapıldı. Saat 15: 00 - 17: 00 sularında İlim Hikmet Vakfı’nda bir sohbet
toplantısı yapıldı. Hunat Hatun’da yapılan seminerdeki soruların devamı ve cevabı niteliğinde
bir buluşmaydı bu. Bilginin islamileştirilmesinin gerekliliği ve yöntemini somut örneklerle
açıkladı.
“ MÜTEVAZİ VE MÜNEVVER BİR YAZAR”
Okur musun ekibi, sadece kendi bireysel kültürlerini artırmıyor. Kendilerini takip edenlerinde
bilgi ve bilinçlerini artırmak için çaba sarf ediyorlar: Hunat kültür merkezindeki aylık
seminerler, Birr isimli dergi çalışmaları, yazar davetleri… Misafir yazar Serdar Demirel
Kayseri’ye ilk defa gelmiş. Kayseri’yi sevdi. Tarihle iç-içe bir şehir olduğunu belirtti. Ama
çok katlı binaların bizim referanslarımıza ve ruhumuza uygun olmadığının altını çizdi.
Misafir yazar doğru seçilmiş bir konuktu. Türkiye’yi, İslam ülkelerini tanıyan ve kendi
referanslarımızla buluşmamız için önerilerde bulunan, batıyı/modern değerleri tanıyan,
modern-izm toptan red – ya da kabul yerine kendi kodlarımız/sabitelerimiz çerçevesinde
al(gıla)mamızın yollarını gösteren bir zihin haritasına sahipti. Akademik unvanı ya da
serüveniyle övünmeyen, bu birikimi ümmetin dirilişi için dillendiren bir kişiliği vardı. Kendi
arkadaşlarından birinin tabiri ile, akademisyen değil, ona münevver deyin ifadesi isabetli bir
tanımlamaydı.
SERDAR DEMİREL’İ TANIYALIM
1969 yılında Iğdır’da doğdu. 1995 Yılında Uluslararası İslam Üniversitesi islamabad/
Pakistan Usuluddin Fakültesini bitirdi. 1999 yılında aynı üniversitenin Tefsir ve Hadis
bölümünde masterını yapt. 2005 yılında Malezya Uluslararası İslam üniversitesi Kur’an ve
Hadis bölümünde doktorasını tamamladı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi,
İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Ayrıca Umran, Özgün irade ve Rıhle dergilerinde makaleler yazdı. 2005 yılından beri ulusal
bir gazetede haftada iki gün köşe yazıları çıkmaktadır. Uluslararası bilimsel dergilerde

makaleleri yayımlanmaktadır. “Şia ve Ehl-i Sünnet arasında karşılaştırmalı Hadis ilimleri “
kitabı Arapça olarak yayımlandı. İngilizce ve Arapça bilmektedir.
“İSLAM VE MODERNİZM”
Yazarımız Hunat Hatun Kültür ve Sanat merkezinde, seminere başlamadan bir monolog
yaparak: “Okur musun? Diye kendi kendine sordu. “Evet okurum diye yanıtlayarak sunumuna
başladı. İki anekdotla başladı. Birinci anekdot kendi şahsi seyahati ve tecrübesiydi. 1990
yılında karayoluyla İran’a vardığında ülkenin şartlarını görüp Türkiye ile kıyaslayınca, İran
bizden 20 yıl geri dedim, dedi. İran’dan Pakistan’a geçip, yollar ve yol şartları, uzun uzun
çadır kentler gibi yerleri görünce yazarımız bunun özel bir durum, ya da muvakkat bir
manzara olduğunu düşünür. Sonra bu durumun muvakkat değil, mukim bir vaziyet olduğunu
görünce Pakistan 100 yıl geri der. Bu da yetmez burada seyahat trenle devam edecektir. Tren
istasyona girerken yavaşladığında, kadınlar çantalarını, erkekler sarıklarını tren’e fırlatır. Ne
oluyor? Bu ne demek derken. Tren durduğunda herkesin çantasının, sarığının yerine
oturmasıyla meseleyi anlar. Bu bir yer kapmadır. Ama kendi ancak lavabo kısmında bir yer
bulabilmiştir. Yaşadıklarına hayret eder…ne yazık ki hayreti bitmemiştir. Susamış su aramış
trende – restaurant kısmında su bulamamıştır. Bir istasyonda mola verildiğinde yine su
bulamaz, içilemeyecek bir su gösterilir sonra. Ya başka içecek yok mudur der, bir büfe türü
yerin sahibine. Satıcı bir buzlu-dolabın içinden coca cola çıkarır. Şimdi ne yapacaktır. İçmeli
mi, içmemeli mi? İşte kapitalizm, modernizm bu der. Kola ta oraya kadar, suyun olmadığı
yere kadar ulaşmıştır, der.Yazarımızın paylaştığı ikinci anekdota gelince : İngiltere vatandaşı
olan, BBC’ye belgeseller çeken bir sosyolog olan Ziyaüddin Serdar’ın yaşadıklarıdır.
BBC’den bir teklif gelir. Teknolojinin hiç girmediği bir topluluk bul, denilir. Sosyolog
Malezya’nın ormanlık bir yerinde bir kabile bulur. Araştırma şirketi kabile reisiyle
görüşmeler yapar. Kabile reisine doğal olarak hayatınıza devam edin, biz çekimler yapacağız
denir. Birinci gün, ikinci gün çekimler planlandığı gibi gider. Şirket yetkilileri karanlıktan
muzdariptir.( ya da asıl planlarını devreye sokarlar) Biz aydınlanmak istiyoruz, karanlıkta bir
şey yapamıyoruz, derler kabile reisine. Nasıl der, kabile reisi. Onlarda jeneratör diye bir alet
var, onla hallederiz derler. Sonra televizyon izlemek isterler. Sonra bilgisayar destekli film
seyrederler. Hepsi filmi beğenmiş ve alkışlamıştır. Film “Terminatör”dür.
Yazarımız moderni ve moderniz mi batının literal değil operasyonel tanımladıklarını
özetlemeye çalıştı seminerde. İşte o seminerden zihinde kalanlar:
* Bizim düşünürlerimiz, Taberi gibi tarihçilerimiz insanlığın serüvenini Hz Adem’le
başlatırlar ve bu güne getirirler. Yani ilk insan ilkel değil, ilkeli bir peygamberdir. İnsan
normal hayat serüvenini yaşayan ademoğludur. Ama yabancı/batılı tarihçiler, sosyologlar ise
modern öncesini ilkel, barbar, birçok insani yetilerden uzak, teknolojiden uzak yani darwinist
ya da materyalist bir bakış açısıyla başlatırlar. Sonra sanayi devrimi, reform rönesansla
birlikte insanlığın medeniyetle/modernlikle buluştuğunu söylerler.
* Haçlı seferleri bizleri mağdur etse de bizdeki birikim, bilim-buluş onların modern olması
için kapı aralamıştır. Ama onlar bizim referanslarımızı değil, kazanımlarımızı kendi
bünyelerine katmışlardır. İslam bilgi sistematiğine teslim olmadılar. Belki bizim de yapmamız
gerek bu gün batının yenilik, teknoloji ve bilim adına alabileceklerimizi almak, ama asla
referanslarını almamaktır.
* Modernite 1630 yılı sonrası “yeniden doğuş” ve “diriliş” anlamına gelen Rönesans Hareketi
olarak İtalya’da; kadîm Yunan ve Roma sanatına dönüş hareketiyle başlamıştır.
17. asırda Akıl Çağı, 18. asırda Aydınlanma Çağı ve 19. asırda ise İdeolojiler Çağı olarak
devam eden tarihsel sürece verilen addır modern dönem.
Kimi düşünce tarihçileri, 1630-1940 dönemleri arasını modern ve sonraki dönemi de
postmodern diye tanımlamaktalar. Ancak dünya coğrafyasının büyük bölümünün hâlâ modern
dönemi idrak etmekte olduğunu söyleyebiliriz.

Modernitenin sert çekirdeği “mutlak yenilik” olsa da, buradaki “yenilik” paradigması
tamamen seküler olan din ve gelenekten bağımsız bir yeniliktir
* Modernizm anlayışında mutlak bir doğru vardır, bu da akıldır derken, postmodern anlayış
bir çok doğru vardır demiştir. Bunlarda görecelidir. Aslında modern dönem bitmedi, ideolojik
olarak devam ediyor.
* Eğitim sistemimiz zihin kodlarımızı modern-postmodern verilerle şekillendiriyor yani
ümmi olamıyoruz. Sistemin altında ekonomi var. Ekonominin üzerinde siyaset var, bunu
üzerinde ahlak var. Yani en altta ahlak kalıyor. Din ile ilişki de yenileniyor, ama yeniliyor
yani sabit değer yok sürekli yeni var. Bu da dini deforme ediyor. İtikad, ibadet, ahlak
sabitelerimizdir. Modernizm’de bunlar yoktur, hatta modernite bunlara savaş açar. Sahih ve
tevhidi gelenek gerilik olarak görülür.
* Bir fikir ne kadar rijit olursa olsun modernite bunu alkışlar. 19 yüzyılda İslam terakkiye
mani midir, diye sorulmuştur, soru yanlıştır. İslam terakkiye/ilerlemeye karşı değildir. Esas
soru İslam moderniteye karşımıdır, diye sorulmalıdır.
* İslamı asrın idrakine söyletmek iki şekilde olur. İslam bilgisi ve vakıanın bilgisi.
* Modern çizgi geleneği mahvetti. Gelenek her zaman kötü değil, İbrahimi gelenek.., tevhidi
gelenek türedi değildir. Kuran’ın reddettiği gelenek şirk geleneğidir, zulüm
geleneğidir. Gelenekli olmakla gelenekçi olmak farklı şeylerdir.
* Modernist kimdir, takım elbiseli, kravatlı, lüks arabalara binen, günlük traş olan mıdır,
değildir. Modern olan referansları İslami olmayandır.
* Bizim teknolojiyle problemimiz yok. Bizim bilgisayarla bir sorumunuz yok, evet hayatı
kolaylaştırıyor. Ama onlarla yetinmiyor hayatımızı, alışkanlıklarımızı değiştiriyor.
* İslam, değişenleri değişmeyen “sabiteler” üzerinden tekrar üretirken, postmodernite;
değişmeyen “sabitler”i değişenler üzerinden anlamlandırır, ya da anlamsızlaştırarak ilga eder.
* Din, sabit olduğu mekanizma ile inancı tahkim ederken, postmodernite;
“deconstruction”(yapıbozum-yapıçözüm) ve “rölative “(izafiyet) gibi metodlarla, muhkem
yapıyı sarsmayı hedeflemektedir. Bu yüzden de, postmodernite ve din arasında kan
uyuşmazlığını bilelim.
* Teknik bilgi uygulanabilir bir bilgidir, küçümsenemez elbet. Ama teknik bilginin arkasında
onu besleyen ve organize eden bilgi teorisini görmezden gelirsek, onu üreten sistemi ve
dayandığı dünya görüşünü ıskalarsak, teknoloji zeminindeki baş döndürücü gelişmelerin
ayartıcı dünyasında, zamanla epistemoloji kayma yaşarız. Bu da ötekileşmek, iddiasını
yitirmek, ontolojik bunalımlara yelken açmakla eşdeğerdir.Yazarımız sunumunu şu anekdotla
bitirdi. Ali Şeraiti yurt dışında burslu okumakta ve bu baskıdan kurtulmak için çalışarak
okumayı planlıyor. Bir firma bir sosyolog arıyor. Bir firma sosyolog arıyor. Başvuru
yaptığında mülakattaki kişiler hocalarıdır, şaşırıyor. Hocalara sosyologla bu arap firmasının
ne alakası olduğunu sorduğunda, üretilen arabaların elde kaldığı ve pazar bulunması için geri
ülkelere-özellikle Afrika’ya gidilmesi gerektiğini söylerler. Orada bir kabile reisiyle
görüşürler. Bunun özel atları vardır ve her gün 8 km bu atlar üzerinde gezer. Bu reisle
görüşürler bu seyahati atla değil, lüks bir arabayla yapması için hediye ederler. Sonra 8
km’lik bir yol yapılır, sonra yol üzerine benzinlik yapılır, burada hizmet veren iki bayan
çalışmaya başlar. Bunu gören diğer kabile reisleri/üyeleri bu işi sevmiştir. Zamanla bunlar
ihtiyaç haline gelmiş ve arabalar artık kolayca satılabilir hale gelmiştir.
Yazan: Mustafa BALABAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9208.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Rainbov Kayseri Spor Kulübü Sportif
Direktörü Yücel Şimşek :
Erkekler Hentbol Süper Lig’inde mücadele eden Rainbov Kayseri Spor Kulübü Sportif
Direktörü Yücel Şimşek, Kayseri’nin maddi manevi desteğiyle birlikte Avrupa kapılarını,
takım olarak zorlayabileceklerini söyledi.Takımın kuruluş aşamasından...

24 Ekim 2014 Cuma 10:45

Erkekler Hentbol Süper Lig’inde mücadele eden Rainbov Kayseri Spor Kulübü Sportif
Direktörü Yücel Şimşek, Kayseri’nin maddi manevi desteğiyle birlikte Avrupa kapılarını,
takım olarak zorlayabileceklerini söyledi.
Takımın kuruluş aşamasından bu yana takım olarak yaşadıkları zorlukları İhlas Haber Ajansı
Muhabirine anlatan Yücel Şimşek, geçen sezon yeni bir takım olmalarına rağmen , 29
karşılaşmadan 27’sini kazandıklarını belirtti. Şimşek ayrıca, Hentbol sporunun Kayseri’de en
üst seviyeye ulaşması için de takım olarak mücadele edeceklerini belirterek,”Kulübümüz
Rainbov Kayseri Spor Kulübü adı altında geçen sen kuruldu. Geçen sezonun ilk yarısında, 12
maçtan 10 karşılaşmayı kazandık. İkinci devrede de 17 maçtan, 17 galibiyet aldık. Süper lige
dahil olduk. Kayseri’mizi süper lig’te temsil etmek için de bu sene kollarımızı sıvadık.
Takımımızı hazırladık süper lige yakışır iyi bir takım kurmak için emek gösterdik.
Çabalarımız başarı hedefliydi. Amacımız ligde kalıcı bir takım olmak. Amacımız
Kayserimizde süper lig takımlarını misafir etmek. Sezon sonunda da hedeflerimiz
doğrultusunda başarılarımıza ulaşmak için kurulmuş bir takımız. Şimdi biz birinci lige
başladığımızda hedefimiz 2 yıl içinde süper lige dahil olmaktı. Fakat ilk devre hedeflerimizi
tekrar kontrol ederek süper lig kapısını açmak için gereken transfer çalışmalarını yaptık. Üç
takım birinci ligten süper lige dahil oldu ama biz şampiyon olarak birinci sırada dahil olduk.
Süper lig çok ağır bir lig. Amacımız ilk önce kalıcı olmaktı fakat şimdi hedefimizi tekrar
gözden geçirdik. Kontrol ettik. Kayseri’nin maddi manevi desteğini sağlayabilirsek, Avrupa
kapılarını zorlamak istiyoruz. dedi”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9209.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kto Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer:
Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer, Akreditasyon Çalıştayı ve
TOBB Akreditasyon Kurulu toplantısına katıldıKayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve
aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon...
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Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer, Akreditasyon Çalıştayı ve
TOBB Akreditasyon Kurulu toplantısına katıldı
Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Akreditasyon Kurulu Üyesi Ferhat Akmermer, Antalya’da 3.’sünü düzenlenen
Akreditasyon Çalıştayı ile Akreditasyon Kurulu toplantılarına katıldı.
Aralarında Kayseri Ticaret Odası’nın da bulunduğu akredite 152 oda ve borsanın genel
sekreterleri ile akreditasyon sorumlularının bir araya geldiği çalıştay ile TOBB Akreditasyon
Kurulu toplantısına ilişkin açıklamada bulunan Akmermer, her iki toplantının da Kayseri
Ticaret Odası’nın akreditasyon çalışmalarına katkısının büyük olduğunu söyledi.
TOBB Başkan Yardımcısı ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Halim Mete başkanlığında
düzenlenen Akreditasyon Kurulu toplantısının önemine vurgu yapan Akmermer, “Özel
sektöre hizmet edebilmek için odaların üyelerine layık hizmet kapasitesine sahip olması
gereklidir. Akreditasyon sistemi, oda ve borsalarımızın hizmet kalitesini ve müşteri
memnuniyetini artırması için çok önemli bir araçtır. Bu nedenle katıldığımız çalıştay ve kurul
toplantısı çalışmalarımıza değerli bir katkılar sağlamıştır. Kayseri Ticaret Odası olarak,
TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun vurguladığı gibi ‘5 yıldızlı’ hizmet veren
bir odayız. Böyle bir oda olmaktan dolayı gururluyuz ve üyelerimize her alanda kaliteli
hizmet vermeyi sürdürüyoruz " dedi.
Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi’nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2002
yılından bu yana uygulandığını da vurgulayan Akmermer, Kayseri Ticaret Odası’nın, bu
sistem kapsamında iyi uygulama örnekleri gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9210.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Mers Şüphesi İle Geldi, Bademcik Çıktı
Kayseri’de dün akşam saatlerinde MERS virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin
bademciklerinin şiştiği ve bu nedenle ateşlendiği öğrenildi.Kayseri’de dün akşam saatlerinde
Avustralya’dan döndüğü öğrenilen Y.Ö., uçakta...
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Kayseri’de dün akşam saatlerinde MERS virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin
bademciklerinin şiştiği ve bu nedenle ateşlendiği öğrenildi.
Kayseri’de dün akşam saatlerinde Avustralya’dan döndüğü öğrenilen Y.Ö., uçakta yüksek
ateş, bulantı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanmış ve uçağın inmesinin ardından MERS
şüphesi ile sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılmıştı.
MERS şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Y.Ö.’nün, yapılan tetkiklerde
bademciklerinin şiştiği ve görülen belirtilerin MERS virüsü şüpheleri ile aynı olduğu
öğrenildi. Y.Ö., Eğitim ve Araştırma Hastanesi intaniye bölümünde tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9211.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Dağlık Alanda Rahatsızlanan 23 Yaşındaki
Genç Hayatını Kaybetti
Kayseri’nin Talas ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği dağlık alanda rahatsızlanan 23 yaşındaki
genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zincidere kasabasında dağlık alanda
bulunan 3 kişiden H.Ç. (23), rahatsızlandı....
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Kayseri’nin Talas ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği dağlık alanda rahatsızlanan 23 yaşındaki
genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zincidere kasabasında dağlık alanda bulunan 3 kişiden
H.Ç. (23), rahatsızlandı. Bir süre otomobilleriyle H.Ç.’yi hastaneye götürmeye çalışan
şahıslar, yolda ilerleyemeyeceklerini anlayınca Zincidere Komando Tugayı askerlerinden

yardım istedi. Askerlerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri
H.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca H.Ç.’nin yanında bulunan ve rahatsızlanan 2
kişiye de sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Jandarma olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9212.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Agü-bosch Vakfı İşbirliği Görüşmeleri
Dünyanın en büyük vakıflarından biri olan ve merkezi Almanya’da bulunan Robert Bosch
Stiftung Vakfı yöneticileri ve Goethe Institut yetkilileri Abdullah Gül Üniversitesini (AGÜ)
ziyaret etti.Uluslararası alanda işbirliği yapmak ve yapılan...
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Dünyanın en büyük vakıflarından biri olan ve merkezi Almanya’da bulunan Robert Bosch
Stiftung Vakfı yöneticileri ve Goethe Institut yetkilileri Abdullah Gül Üniversitesini (AGÜ)
ziyaret etti.
Uluslararası alanda işbirliği yapmak ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere
Kayseri’ye gelen vakıf yöneticileri, Türkiye ile Almanya arasında Türkiye’de ilk olarak
uygulayacakları “Kültürel Diyalog Programı” kapsamında işbirliği sağlanmasında Orta
Anadolu’nun merkezi olarak gördükleri Kayseri’yi seçtiklerini belirttiler.
AGÜ -Bosch Vakfı “Kültürel Diyalog Programı”
Bosch Vakfı’nın dünyanın çeşitli ülkelerinde 12 yıldır yürüttüğü proje olan ‘Kültürel Diyalog
Programı ‘ (Cultural Dialog) AGÜ- Robert Bosch Vakfı işbirliği ile Türkiye’de bir ilk olarak
uygulanacak.
AGÜ-Bosch Vakfı işbirliği görüşmeleri neticesinde ‘Kültürel Diyalog Programı’na gençlerin
aktif katılımının sağlanması amaçlanıyor.
Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu başkanlığında AGÜ Sümer Kampüsü senato odasında
gerçekleşen toplantıya Robert Bosch Vakfı’ndan Vakfın CEO’su Prof. Joachim Rogall,
Uluslararası İşbirliği Bölümü Avrupa ve Komşu Ülkeler Başkanı Atje Drexler, Deputy
Uluslararası İşbirliği Bölümü Avrupa ve Komşu Ülkeler Başkan Yardımcısı Markus Lux,
Uluslararası İlişkiler Program Koordinatörü Natalie Ferber ve Goethe Enstitüsü Ankara Bölge
Müdürü Dr. Thomas Lier, AGÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu, Doç. Dr.
Hakan Ercan, AGÜ Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr. Hande Gürel, Gençlik Fabrikası
Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve gençlik çalışanları Aytaç Uzunlas ve Necmi
Turgut katıldı.
AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu vakıf yöneticilerine AGÜ hakkında bilgiler verdi.
3. Nesil Üniversitelerin üç boyutu olduğuna dikkat çeken Sabuncuoğlu, eğitim, araştırma ve
toplumsal faydanın AGÜ için önemini vurguladı.
AGÜ’nün vizyonu ve hedefleri doğrultusunda 3. Nesil üniversitelerin toplumsal fayda
boyutunun önemini anlatan Sabuncuoğlu, “Misyonumuzun bir parçası olarak öğrencilerimizi

küresel sorunlara çözüm arayan bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Üniversitemizin
vizyonunda global sorunlara çözüm üretmek ve bu süreçte öğrencilerimizin de önemli rol
oynaması yer almaktadır. Üniversitelerin 3 fonksiyonu bulunmaktadır. Eğitim, araştırma ve
toplumsal etki. Üniversite olarak bu üçüncü boyut olan toplumsal etki alanında tanınır hale
gelmek istiyoruz. Üniversite olarak global sorunlara çözüm üretirken uluslararası ortaklıklar
kurmak istiyoruz. Yeni nesil, global sorunlara karşı daha duyarlı olmalıdır.” dedi.
Vakıf CEO’su Prof. Joachim Rogall Kayseri’yi Orta Anadolu’nun merkezi olarak
gördüklerini ve AGÜ’nün vizyonuna hayran kaldıklarını belirtti.
Rogall, “Vakıf olarak bölgesel merkezlerimizin olmasını istiyoruz. Sadece büyükşehirler de
değil. Vakfın İstanbul ve Ankara’da ofisi bulunmaktadır; ancak kırsal bölgelerde de iletişim
noktalarımızın olmasını istiyoruz. Programın felsefesi daima o bölgeye gitmek üzerine kurulu.
Gençler, programın hedef kitlesini oluşturuyor. Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar vs.
Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan gibi arap ülkeleri de dahil toplam 22 ülkede kültürel yönetici
noktalarımız bulunmaktadır. Gençlik Fabrikası’nda yapılan çalışmalar vakfımızın programları
ile örtüşmektedir.” dedi .
Büyükşehir’e Ziyaret
AGÜ de yapılan toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Vakıf yöneticileri ve
Goethe Institut yetkilileri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret
etti.
Ziyarette konuşan Sabuncuoğlu, İstanbul ve Ankara’da ofisleri olan Bosch Vakfının,
Ankara’nın doğusunda da kültürel diyalog kurmak istediğini ve bu anlamda Kayseri’yi tercih
ettiğini söyledi. Bosch Vakfı yöneticilerinin Kayseri’yi ve Abdullah Gül Üniversitesinin
vizyonunu çok beğendiklerini ifade eden Sabuncuoğlu, iki ülkenin yakınlaşması için
etkinlikler yapmak istediklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri hakkında vakıf ve enstitü
yöneticilerini bilgilendirdi. Kayseri’de ticaret kültürüne bağlı bir uzlaşı kültürünün hakim
olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, “Şehircilik açısından bakıldığında alt ve üstyapıda bir
sorunumuz kalmadı. Kültürde, sanatta, sporda altyapı çok sağlam.” diye konuştu.
Bosch Vakfı’nın AGÜ ile yapacağı işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını dile getiren
Özhaseki, yapılacak olan projelere destek verebileceklerini söyledi.
Prof. Joachim Rogall, AGÜ’nün hedeflerine inandıklarını ifade ederek toplumla bütünleşik
bir üniversite modelini kendi fikirlerine çok yakın bulduklarını kaydetti.
Rogall, “Gençlere her zaman güveniyoruz ve hiç hayal kırıklığına uğramadık. Gençler
kendilerine güvenildiği zaman bunu hissederler. Vakfın programlarında sadece vakıf merkezi
değil diğer sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler gibi ortaklar da önemli rol
oynamaktadırlar.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9213.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri
Temsilcisi Bülent Üzeltürk:
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, Van depreminin
yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Afetlere hazırlıklı olmak gerekir" dedi.Üzeltürk,
23 Ekim 2013 tarihinde, meydana gelen depremde hayatını...
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, Van depreminin
yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Afetlere hazırlıklı olmak gerekir" dedi.
Üzeltürk, 23 Ekim 2013 tarihinde, meydana gelen depremde hayatını kaybeden
vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadesinde bulunduğu açıklamasında, "“Van Depremi”
bize şunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Deprem her an, her yerde
karşılaşabileceğimiz, yıkıcı etkisi çok fazla olabilen ve geniş alanları etkileme özelliğine sahip
bir afet türüdür" diye konuştu.
Üzeltürk, "İzmit depreminden alınan ders ve tecrübe ile, Van depreminde gösterilen refleks,
can kayıplarının artmasını bir ölçüde de olsa engellemiştir. Sonrasında ise geçici barınma ve
kesin yerleşim için oluşturulan konutlar vatandaşlarımıza verilmiştir. Burada bir çırpıda
anlattığımız bu olay günlerce haftalarca sürdü tabiî ki, her şey yolunda sorunsuz muydu, böyle
bir afette elbette ki sorunlar olmuştur. Bundan sonra yaşanacak afetlerde de sorunlar olacaktır.
Ancak önemli olan afete hazırlıklı olmaktır" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Van da yıkımın en fazla olduğu bölgeler, kumlu, çakıllı, killi (alüvyon) karaktere sahip ve
yer altı su seviyesi yüzeye yakın olduğu alanlardır.
Hep şuna dikkat çekmekteyiz; sağlam bina yapmak sadece betonu, demiri hakkıyla
kullanmaktan (yasal şartlara uygun olarak) ibaret değildir. Yapıyı oturttuğunuz zeminin, iyi
tanınması ve bina zemin ilişkisinin iyi kurulması, sağlam bina yapmak tanımında ilk sırada
yer almak zorundadır.
Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir. Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal
hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır.
Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır. “depremde
en önemli hasarları alan alüvyon zemine kurulmuş binalardır” gerçeğini unutmadan Her
zaman, deprem üretme yeteneğine sahip bu fayların etkilediği Kayserimizde, zemini iyi etüt
ederek, bina zemin ilişkisinin sağlıklı kurulması çok önemlidir. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9214.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Jandarma Esrar Sevkıyatına Geçit Vermedi
Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yolcu otobüsünde 10 kilo 200 gram
esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde
jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde...
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Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yolcu otobüsünde 10 kilo 200 gram
esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde
bir otobüsün durdurulduğu öğrenildi. Otobüste yapılan aramalarda valiz içinde 10 kilo 200
gram esrar maddesinin ele geçirildiği, valizin sahibi olan M.S.’nin yakalanarak gözaltına
alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan M.S.’nin hakkında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldığı mahkemece
tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9215.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Karbonmonoksit Gazından Bir Kişi Zehirlendi
Kayseri’de sobanın tütmesi sonucunda karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi tedavi
altına alındı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde meydana
gelen olayda E.G.’nin yanan sobanın tütmesi sonucunda...
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Kayseri’de sobanın tütmesi sonucunda karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi tedavi
altına alındı. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde meydana
gelen olayda E.G.’nin yanan sobanın tütmesi sonucunda karbonmonoksit gazından
zehirlendiği öğrenildi.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan E.G.’nin
yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9216.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

İş Güvenliğini Sağlamayan 138 İş Yerine 1
Milyon 339 Bin Tl Ceza Kesildi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetimlerin aralıksız
sürdürüldüğünü belirterek, yılın 9 ayında 138 işyerine 1 milyon 339 bin TL idari para
cezasının uygulandığını açıkladı.Vali Düzgün, başkanlığında...

24 Ekim 2014 Cuma 13:25

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetimlerin aralıksız
sürdürüldüğünü belirterek, yılın 9 ayında 138 işyerine 1 milyon 339 bin TL idari para
cezasının uygulandığını açıkladı.
Vali Düzgün, başkanlığında toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’nda iş
sağlığı ve güvenliğine vurgu yaparak, insan hayatını yakından ilgilendiren konuya kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektörün daha da hassas yaklaşması gerektiğine işaret etti.
İş sağlığı ve güvenliğinin her zaman gündemlerinde yer aldığını, bu yöndeki denetimlerin
aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Vali Düzgün, “Özel sektör ve kamuya yönelik başta
inşaatlar olmak üzere diğer bütün sektörlerde çalışanların iş güvenliğine uygun olarak gerekli
tedbirlerin alınıp, alınmadığı konusunda ÇSGB müfettişleri tarafından denetimler yapılıyor ve
yapılmaya da devam edecek” dedi.
Vali Düzgün, yılın 9 ayında yapılan denetimler sonucunda 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen hususları yerine getirmediği tespit edilen
138 işyerine 1 milyon 339 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.
Vali Düzgün, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerin katıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’nda, istihdam oranları
ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.
Yılın 9 aylık döneminde İŞKUR Müdürlüğünce işe yerleştirmeleri amacıyla işverenlere 68
bin iş gücü takdimi yapıldığını ve 10 bin 500 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Vali Düzgün,
şu bilgileri verdi:
“Ayrıca engelliler bakımından da 2014’ün ilk 9 aylık döneminde 1234 engelli vatandaşımız
işe yerleştirilmiştir. Son yıllarda engellilerin işe yerleştirilmesinde konusunda ciddi bir artış
olduğunu, artık engellilerin de evlerinden çıkarak gerek kamuda gerekse özel sektörde iş
sahibi olduklarını, kendi özel durumlarına göre uygun işlerde istihdam edildiklerini
görüyoruz. Yine 2014 yılının ilk 9 aylık döneminde işsizlik sigortasından faydalanmak
amacıyla müracaat eden vatandaşlarımızdan yaklaşık 5 bin 550 kişiye de işsizlik ödeneği
bağlanmıştır. İlimizde Ocak-Eylül döneminde 77 kurs açılmış ve bu kurslara yine bu dönemde
982 kursiyer katılmıştır.”
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin
ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9217.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Özel Dünyam Hastanesi Kbb Uzmanı Dr.
Rahşan Genç:
Özel Dünyam Hastanesi KBB Uzmanı Operatör Dr. Rahşan Genç, “Nezle ve gripten
korunmak için kişisel hijyene dikkat edin" dedi.Özel Dünyam Hastanesi KBB Uzmanı
Operatör Dr. Rahşan Genç, kış aylarının yaklaşması ile birlikte grip, nezle...
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Özel Dünyam Hastanesi KBB Uzmanı Operatör Dr. Rahşan Genç, “Nezle ve gripten
korunmak için kişisel hijyene dikkat edin" dedi.
Özel Dünyam Hastanesi KBB Uzmanı Operatör Dr. Rahşan Genç, kış aylarının yaklaşması ile
birlikte grip, nezle ve sinüzit rahatsızlığının önemine değindi. Genç, "Sonbahar ve kış
aylarının gelmesiyle birlikte nezle, grip, sinüzit sıklıkla karşımıza çıkmakta ve nezlede
öncelikle boğaz ağrısı şikayetleri ile başlamaktadır. Buna burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve
hapşırık eşlik eder. Nezle, eğer kişi beslenmesine, istirahatine ve uykusunu almaya dikkat
ettiği müddetçe iki üç günde kendini sınırlayabilen bir rahatsızlıktır. İlaç alımına gerek
yoktur. Fakat bununla birlikte kişinin vücut direnci düşerse bunu grip seyredebilir. Yani grip
şekline dönüşebilir. Bunda ne olur? Genelde vücut ağrıları, kas ağrıları, ateş yüksekliği veya
ateş düşüklüğü eşlik edebilir. Bu gibi durumlarda; şikayetleri rahatlatacak semtomatik ilaçlar
dediğimiz bir takım ilaçlar kullanılabilir" diye konuştu.
Genç ayrıca, “Nezle ve gripte antibiyotik ilaçların alımını tavsiye etmemekteyiz. Çünkü buna
genellikle virüsler neden olmaktadır. 200’ü aşkın tespit edilmiş virüs, nezle ya da gribe neden
olabilmektedir. Bu nedenle antibiyotik tavsiye etmiyoruz. Nezle ya da grip uzun sürdüğü
zaman genelde aşağı doğru inerek kana karışarak ateş belirtilerine yol açabilmektedir. Nezle
ve gripten nasıl korunabiliriz; genellikle toplu taşımacılıklarda ya da hastane ortamlarında,
okullarda ve sokaklarda sıklıkla yayılabilmektedir. Yayılımı önlemek için neler yapılabilir?
Özellikle kişisel hijyene dikkat edilmelidir, özellikle el yıkanmalı temas edilen yere
dokunmaktan sakınmalı yıkamanın bu tür hastalıkların yayılımını ciddi ölçüde azalttığı tespit
edilmiştir. Yani en önemlisi kişisel hijyendir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9218.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri Gençlerbirliği Sponsor Sıkıntısı Yaşıyor
Kadınlar Futbol İkici Lig’inde mücadele eden, Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü, lig
hazırlıklarını sürdürürken, takım antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, kulüp olarak sponsor
sıkıntısı çektiklerini söyledi.Geçtiğimiz sezon, sergilediği...
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Kadınlar Futbol İkici Lig’inde mücadele eden, Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü, lig
hazırlıklarını sürdürürken, takım antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, kulüp olarak sponsor
sıkıntısı çektiklerini söyledi.
Geçtiğimiz sezon, sergilediği başarılı performansın ardından Kadınlar 2. Lig’inde kalmaya
hak kazanan, Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı’nın yeni sezon
hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ligde yeni bir takım olduklarını ve sıkıntılı bir süreç
yaşadıklarını söyleyen takım antrenörü Kökoğlu, zor şartlar altında antrenman yaptıklarını ve
bu şartlara rağmen milli takıma oyuncu gönderdiklerini söyledi. Kökoğlu, takım olarak
özellikle sponsor sıkıntısı çektiklerini söyleyerek, “Genelde biz alt yapı ile uğraşıyoruz. Alt
yapıya çok önem veriyoruz. Genel anlamda sponsor sıkıntısı çekiyoruz. Çünkü kendi
arabalarımızla getiriyoruz sporcuları. Okulları gezerek getiriyoruz. Yarım düzen gibi
çalışıyoruz. Tam randumanlı çalışamıyoruz normalde ikinci lig ama profesyonelliğe adım
atamıyoruz” dedi. Kayseri’deki bayan futbol takımları hakkında da bilgi de veren, Osman
Bahadır Kökoğlu, “Yaklaşık 2 seneden beri bayan futboluyla uğraşıyoruz. Daha yeni başladık
ama daha çok yol kat ettik burada çok zor durumlara rağmen başarılarımızı sürdürüyoruz.
Kayseri’de 5 tane bayan futbol takımı var. Çoğu bu sene kuruldu. 3 tanesini biz geçen sene
devam ettiğimiz için biz onlardan öndeyiz. 150 tane bayan sporcumuz var. 2004 doğumludan
tutun, 90 doğumlu sporculara kadar. Futbolcularımız var. Yaklaşık 5 tane milli futbolcu var”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9219.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Mimarlar Talas’ta Buluşuyor
Talas Belediyesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık
Fakültesi işbirliğiyle mimarlık haftası etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye’nin alanında isim
yapmış mimarları Talas’a gelecek, önemli eserler ulusal...
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Talas Belediyesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık
Fakültesi işbirliğiyle mimarlık haftası etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye’nin alanında isim
yapmış mimarları Talas’a gelecek, önemli eserler ulusal mimarlık sergisiyle görücüye
çıkacak.
26-29 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek mimarlık haftasına ev sahipliği yapan
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas’ın tarihi dokudaki yaptığı çalışmalar
ve değerleriyle bu yılki etkinliklerin yapılacağı ilçe olarak seçildiğini söyledi. Başkan
Palancıoğlu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine önem verdiklerini belirterek
şöyle konuştu: "Talas Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere destek
veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerine destek vermiştik.
Bu yılki mimarlık haftasını tarihi dokusu ve modern kimliği öne çıkan Talas’ta
gerçekleştiriyoruz. Modern kimliğiyle tarihi dokusunun da korunduğu bir Talas’tayız. Bu sene
’sağlıklı kentler, mutlu kentler’ temasındaki ’mutlu kentler’ ifadesinde tarihi eserlerle ilgili
yapılan çalışmalar ve kente sağlayacağı katkılardan dolayı Talas tercih edildi. Amacımız
bütün tarihi değerlerimizi turizme kazandırmakla beraber, daha yaşanabilir bir Talas
oluşturmak. Etkinliklerin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum"
Hafta hakkında bilgiler veren Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu ise,
Ekim ayının ilk haftası kutlanan mimarlık haftasının bayram nedeniyle ileri tarihe alındığını
kaydederek, iki yılda bir yapılan ulusal mimarlık sergisinin tarihi Ali Saip Paşa Sokağı’ndaki
Tol Kilise’de görücüye çıkacağını söyledi. Velibaşoğlu, "Sağlıklı kentler, mutlu kentler’
kapsamda boyama, algoritmik ve parametrik tasarımlar yapılacak. Mimarlar Tülin Hadi, Cem
İlhan ve Gökhan Avcıoğlu öğrencilerle buluşacak. Şehrimizdeki 4 üniversitede bulunan
mimarlık fakültesi öğrencilerine açık olacak etkinliklerimizin kendilerini geliştirmeleri
açısından faydalı olacağına inanıyorum. Bu faaliyetler halka da indirgenerek katılmaları
sağlanacak. Özellikle kent bulmacasında tarihi dokudaki yerlerin şenlik havasında öğretildiği
etkinlikler olacak." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9220.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri Pozitif İzcilik Kulübünden Siyer
Yarışması
Kayseri Pozitif İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu yaptığı basın açıklamasında,
bu yıl Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatını konu alan siyer yarışması
düzenleyeceklerini söyledi.Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde...
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Kayseri Pozitif İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu yaptığı basın açıklamasında,
bu yıl Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatını konu alan siyer yarışması
düzenleyeceklerini söyledi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kayseri Pozitif
İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu, "Miladi 25 Ekim 2014 Cumartesi günü Hicri
1 Muharrem 1436 olup Hicri yeni yılın ilk günüdür. Dolayısıyla 24 Ekim 2014 günü yani
bugün akşam Hicri yılbaşı gecesidir. Bu vesile ile Hicri yeni yılımızı tebrik eder, şahsımız,
aile efradımız, memleketimiz, milletimiz ve bütün İslam alemi için maddi-manevi hayırlara,
bereketlere vesile olmasını Cenabı Hak’tan dilerim" dedi.
Olgunharputlu ayrıca, "Türkiye genelinde Zinde Gençlik Kulübünün Kayseri’de ise Pozitif
Gençlik Kulübü olarak 3 yıldır ’Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları’ düzenliyoruz. Bugüne
kadar ilk olarak ilmihal yarışması, ikinci olarak Kur’an-ı Kerim meali yarışması düzenledik.
Binlerce vatandaşımız bu yarışmalara katıldı. Türkiye ve Kayseri’de dereceye giren
yarışmacılarımıza başta Umre olmak üzere pek çok hediyeler verdik. Bu yıl ise inşallah
Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ve diğer peygamberlerin hayatını konu alan Siyer
yarışması yapacağız. Yarışmamızın başvuruları Hicri yılbaşında yani 1 Muharrem 1436,
Miladi takvime göre 25 Ekim 2014 Cumartesi günü başlayacaktır. Yarışma başvuru süresi
Hicri 10 Rebi’ül-ahir 1436/Miladi 31 Ocak 2015 tarihinde sona erecektir" diye konuştu.
Yapılacak yarışmada A-B-C-D kategorileri için birinci olanlara 2 adet Umre ve 2 bin 500 TL
para ödülü, ikinci olanlara 1 adet Umre ve bin 500 TL para ödülü, üçüncü olanlara 1 adet
Umre ve 500 TL, 4 ile 10. sıra arasında yer alanlara ise İpad mini hediye edilecek. E ve F
kategorisinde ise ilk 3 sırayı alan yarışmacılara mp3 player hediye edilecek.
Yarışma başvuru şartları ise www.ufkayolculuk.com adresinden öğrenilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9221.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Erciyes Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğrencileriyle Panelde
Biraraya Geldi
Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen konferansa
konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Hüseyin Hatemi “Şimdi ahlak kuralları hukuk ve ahlakın
ortak ilkeleri itiraz konusu olmaktadır.” dedi.Kayseri Erciyes Üniversitesi...
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Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen konferansa
konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Hüseyin Hatemi “Şimdi ahlak kuralları hukuk ve ahlakın
ortak ilkeleri itiraz konusu olmaktadır.” dedi.Kayseri Erciyes Üniversitesi İktisadı ve İdari
Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele katılan İstanbul Ticaret
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi hukuk öğrencilerine “Tabii hukuk
acaba pozitif hukukun kaynağı olabilir mi?” konulu panelini anlattı.İstanbul Ticaret
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Hüseyin Hatemi “Konu Tabii hukuk acaba Pozitif
hukukun kaynağı olabilir mi? Olmuş mudur? Hala kaynak mıdır? Bu konuları bugün
konuşacağız. Tabi hukuk, hukuk kavramında şunu temsil eder. Mesela dünyanın yuvarlak
olduğu bunlar bilim adamlarının gözlemlerinden çıkartılmış ve kabul edilmiş ama kabul
edilinceye kadar da itirazlara uğramıştır. Şimdi ahlak kuralları hukuk ve ahlakın ortak ilkeleri
itiraz konusu olmaktadır. Eskiden belki bunlar pek olmazdı. Şimdi müspet ilim alanında,
biyolojik bilimler alanında, tabii ilimler alanında itiraz eden pek kalmadı” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9222.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Anadolu Gençlik Derneğinden Eğitim Bir-sen
Kayseri Şube Başkanı Kalkan’a Taziye Ziyareti
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi üyeleri, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı
Aydın Kalkan’a taziye ziyaretinde bulundu.Anadolu Gençlik Derneği üyeleri geçtiğimiz
günlerde babası vefat eden Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın...
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Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi üyeleri, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı
Aydın Kalkan’a taziye ziyaretinde bulundu.
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri geçtiğimiz günlerde babası vefat eden Eğitim Bir-Sen
Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan’a taziye ziyaretinde bulunarak, baş sağlığı diledi.
Kalkan, taziye ziyaretinde bulunarak acısını paylaşan Anadolu Gençlik Derneği üyelerine
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9223.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

400 bin öğretmenin hayatı değişecek
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere rotasyon getiren taslağında neler var? Bu taslak
milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

24 Ekim 2014 Cuma 15:34

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağını paydaşların
görüş ve önerilerine açtı. Rotasyon şartıyla dikkat çeken taslak yönetmelikte birçok yeniliğe
de imza atıldı.Devlet okullarında çalışan 776 bin 117 öğretmeni ve
milyonlarca öğrenci ile veliyi ilgilendiren taslak mercek altına aldı. Sendikacılara göre
400 bini aşkın öğretmen rotasyona uğrayacak.
Taslakta özetle şunlar yer alıyor:

TERCİH SAYISI YÜKSELTİLDİ
- Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda başvuru tarihi itibariyla 40 yaşından gün almamış olma
şartı, atama yapılacak yılın ilk günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak şeklinde
düzenlendi.
- İlk atamalarda daha önce 40 olan tercih sayısı 80’e yükseltildi.
- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenleri sınavsız; spor liselerinin bedeneğitimi
öğretmenleri ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenleri ise
uygulama sınavı sonucu atanacak.
EŞLERE ÜÇ YIL SGK ŞARTI
- Lisansüstü eğitim yapanların hizmet puanlarına bir defaya mahsus olmak üzere; doktora
öğrenimini tamamlayanlar için 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için 44,
tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için 36 puan eklenecek.
- Eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri şehit veya malul gazi olan öğretmenler zorunlu
hizmetten muaf tutulacak.
- Eski yönetmelikte 1 yıl olan, çerçeve yönetmelik ile 3 yıla çıkarılan eş durumu özrü
hükümleri yönetmelik taslağında da korundu ve eşi sigortalı olan öğretmenlerin eşlerinin
bulunduğu yerde kesintisiz üç yıl sigortalı olmaları öngörüldü.
- Eşi milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan öğretmenler de eşinin bulunduğu
yere, yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.
- Eşleri ölen, emekli olan ya da eşleri şehit veya malul gazi olan öğretmenler, bu durumların
oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Bu süre
mevcut yönetmelikte altı aydı.
ENGELLİLİĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ
- Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile
ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan bağı bulunan
öğretmenlere bir defa olmak üzere engellilik durumuna bağlı yer değişikliği hakkı getirildi.
- Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit veya malul olan er, erbaş ve kamu görevlilerinin
öğretmen olan eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri
için gereken 6 aylık süre kaldırıldı.
- Yatılı bölge okullarında öğretmen norm kadro sayısının öğrenci durumuna göre en az
yarısının kadın ya da erkek öğretmen olması öngörüldü.
- Öğretmenlerin, yürürlükten kaldırılan yönetmelikler kapsamında hizmet puanları ile zorunlu
çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri geçerli sayılacak.
- Sağlık özrüne bağlı yer değiştirmelerde sağlık durumu raporunda “başkasının güç ve
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi aranması şartı kaldırdı.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9224.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Motor Sporlarının Da Zirvesi Erciyes
Kayseri tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan ralli şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.
İki gün sürecek Erciyes Cumhuriyet Rallisi yarın başlayacak. Şampiyonaya 60’a yakın pilot
katılıyor.Erciyes Cumhuriyet Rallisi’ne katılacak...
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Kayseri tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan ralli şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.
İki gün sürecek Erciyes Cumhuriyet Rallisi yarın başlayacak. Şampiyonaya 60’a yakın pilot
katılıyor.
Erciyes Cumhuriyet Rallisi’ne katılacak olan araçlar ve pilotlar Kayseri’ye gelerek
şampiyonayı beklemeye başladı. Şampiyona için 30 profesyonel ralli aracı ve 60 civarında
sporcu geldi. Sporcular Erciyes’te şampiyona öncesi son hazırlıklarını yapıyorlar. Erciyes
Cumhuriyet Rallisi 6 özel etaptan oluşuyor ve yarışın toplam uzunluğu 125 km’yi buluyor.
Yarışın startı yarın (25 Ekim Cumartesi) saat 15.00’te Forum Kayseri önünden verilecek.
Cumartesi günü farklı etaplardaki yarışların yanısıra 26 Ekim Pazar günü Erciyes Tekir
Yaylası’nda da yarışlara devam edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9225.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Vali Orhan Düzgün Son Düzenlemeleri İnceledi
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çeşitli açılışlar ve ziyaretler için geleceği Kayseri’de, Vali
Orhan Düzgün törenlerin gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulundu.Başbakan Ahmet
Davutoğlu, yarın çeşitli açılışlar ve ziyaretler...
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çeşitli açılışlar ve ziyaretler için geleceği Kayseri’de, Vali
Orhan Düzgün törenlerin gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulundu.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, yarın çeşitli açılışlar ve ziyaretler için Kayseri’ye gelecek.
Başbakan’ın gelişi ile birlikte Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Talas Bulvarı ve Cumhuriyet

Meydanı’nda düzenlemeler yapılırken, Başbakan’ın geçeceği güzergahlar bayraklarla
süslendi.
Talas ilçesinde gerçekleştirilecek olan açılışın yapılacağı alanda Vali Orhan Düzgün
incelemelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9226.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Ersin Yel:
Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Ersin Yel, yaptığı yazılı açıklamasında vatandaşları, sobadan
sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan zehirlenmeler konusunda uyardı.Dr. Yel,
"Havaların soğuması ile evlerin ve işyerlerinin yeterince...
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Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Ersin Yel, yaptığı yazılı açıklamasında vatandaşları, sobadan
sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan zehirlenmeler konusunda uyardı.
Dr. Yel, "Havaların soğuması ile evlerin ve işyerlerinin yeterince havalandırılamaması, soba
ve benzeri ısınma araçlarının kullanımını daha önemli bir hale getirmektedir. Soba
kullanımının yaygın olduğu ilimizde ve genelde ülkemizde Lodos ve Kıble tipi şiddetli
rüzgarların estiği günler ile pencere ve kapıların açılamadığı soğuk dönemlerde baca
gazlarının tütmesi ile başta karbon monoksit olmak üzere bazı yanma ürünleri öldürücü etki
göstermektedir. Bahsedilen dönemlerde baca gazları karbon monoksit nedeni ile görülen
zehirlenme vakaları halk sağlığını tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı gerekli olan tedbirleri almamız olumsuz sonuçlar
yaşanmaması açısından önem arz etmektedir" ifadesinde bulundu.
Dr. Yel, uyarısını şu şekilde sürdürdü:
"Karbonmonoksit; renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile
girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellediği için zehirlenme ve ölüme neden
olur. Havagazı, kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında
oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası
çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana
gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale
yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir.
Karbonmonoksit zehirlenmesinin, mutlaka hastanede tedavi edilmesi gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı, ücretsiz aranabilen Zehir Danışma Merkezi’nin 114 olan telefon
numarası aranılarak zehirlenmelerde yapılacak ilkyardım hakkında gerekli bilgi alınmalıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9227.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Gelişen Ve Büyüyen Melikgazi İçin Kentsel
Tasarım Ve Dönüşüm Müdürlüğü Tahsis Edildi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her geçen gün planlı bir şekilde
büyüyen ve gelişen Melikgazi için şehir planlamasında hem fiziki hem de sosyal boyutun
önemi için Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Müdürlüğü tahsis edildiğini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her geçen gün planlı bir şekilde
büyüyen ve gelişen Melikgazi için şehir planlamasında hem fiziki hem de sosyal boyutun
önemi için Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Müdürlüğü tahsis edildiğini söyledi.
Geçmiş Ve Gelecek Aynı Planda
Melikgazi ilçesinin Kayseri, Anadolu ve hatta dünya kültür ve sanat tarihi için önemli
değerler ve mirası barındırdığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bir çok medeniyeti
aynı anda eserlerini günümüz hizmetine sunan Melikgazi Belediyesinin aynı zamanda gelişen
ve büyüyen bu şehirde modern şehircilik ilkelerini de göz önünde bulundurduğunu kaydetti.
Tarihi Mekanları Onarıp Geleceğe Aktarırken…
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 700 den fazla cami, hamam, medrese, kümbet, eski mimari
ev, mescit ve çarşı tarihi yapıya sahip olduğunu 6000 bin yıllık bir medeniyetin izlerine
taşıdığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
Eski Medeniyet Yapıları İle Modern Melikgazi İç İçe
"Melikgazi ilçemiz birçok tarihi mekânı ve medeniyet eserlerini bünyesinde
bulundurmaktadır. Bu eserlerin restore edilmesi, onarımı ve günümüz hizmetine sunulması
gerekmektedir. Nitekim Çağırağası Konağı, Kiçikapı Konağı bunlara iyi bir örnektir. Şu anda
8 tarihi mekanda restorasyon çalışması devam ediyor. Bunların gelecek kuşaklara kültür
mirası olarak aktarılması gerekmektedir. Bu bizim görevimizdir. Ancak bir taraftan da gelişen
modern yapıları, alt yapısı ve sosyal donatıları ile gelişen ve büyüyen bir Melikgazi
mevcuttur. Bu açıdan geçmişi korur ve onarırken, modern şehirleşmeyi de buna uygun bir
şekilde devam ettirmek gerekmektedir. Bu açıdan imar da ve planlama daha etkin, verimli ve
uzman bir kadro ile Melikgazi sürdürülebilir bir gelişim için Kentsel Tasarım ve Dönüşüm
Müdürlüğü tahsis edilmiştir. Bu birimde restorasyon uzmanı, sanat tarihçisi, çevre mühendisi,
şehir plancısı, mimarlar görev alacaktır ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9228.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayserigaz’da Tavla Turnuvası Heyecanı
Alman enerji devi EWE AG’nin grup şirketi Kayserigaz, abonelerine verdiği önem kadar
çalışanlarına gösterdiği önemle de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.Çalışanlarının
kendileri için değerli olduğunu her platformda dile getiren...
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Alman enerji devi EWE AG’nin grup şirketi Kayserigaz, abonelerine verdiği önem kadar
çalışanlarına gösterdiği önemle de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Çalışanlarının kendileri için değerli olduğunu her platformda dile getiren Kayserigaz, birlik ve
beraberlik duygularını geliştiren, çalışanlarının aidiyet hislerini artıran sosyal ve kültürel
aktiviteleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği, voleybol, bowling turnuvalarının
ardından, bu yıl ilk olarak düzenlen Kayserigaz 1. Tavla Turnuvası, Kayserigaz Ailesi’nin
yoğun ilgisiyle hayata geçirildi. Çalışanlarını yoğun iş temposundan bir nebze olsun
uzaklaştırmak, çalışanlar arasındaki etkileşimi artırmak ve hoşça vakit geçirmek adına
düzenlenen Kayserigaz Tavla Turnuvası, katılımcıların çekişmeli oyunlarıyla son buldu.
Öğle aralarında Kayserigaz bahçesi içerisinde yapılan ve 4 gün süren turnuvada 1.liği İç
Tesisat biriminden Mehmet Haskavuncu alırken, 2. ve 3.lüğü sırasıyla Recep Denizci ve Nuri
Doğmuş paylaştı. Dereceye giren oyuncular otantik tavlalarla ödüllendirilirken, konuyla ilgili
görüşlerini sunan Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi de çalışanlar için bu gibi aktiviteleri
sık sık gerçekleştirme gayreti içinde olduklarını belirtti. Birim ayrıca, turnuvanın amacına
ulaştığını, dostluk ve kardeşliğin kazandığını, Kurumsal İletişim olarak Kayserigaz’ın ismini
gerçekleştirecekleri proje ve faaliyetlerle sık sık gündeme taşıyacaklarının bilgisini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9229.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Binanın 4. Katından Düşen Genç Kız Ağır
Yaralandı
Kayseri’de bir binanın 4. katından düşen genç kız ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, TOKİ
Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki M. K., ikametinin bulunduğu 4.
kattan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından...
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Kayseri’de bir binanın 4. katından düşen genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki M.
K., ikametinin bulunduğu 4. kattan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan M. K.’nin hayati
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9230.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Milli Takım Kampına Kayseri’den İki Bayan
Futbolcu Gidecek
Kadınlar Futbol İkici Lig’inde mücadele eden, Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü Bayan
Futbol Takımı oyuncularından Sümeyye Hilal Kalan(14) ve Hatice Durmuş (14) milli takım
hazırlık kampına katılmaya hak kazandı.Kayseri Gençlerbirliği...
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Kadınlar Futbol İkici Lig’inde mücadele eden, Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü Bayan
Futbol Takımı oyuncularından Sümeyye Hilal Kalan(14) ve Hatice Durmuş (14) milli takım
hazırlık kampına katılmaya hak kazandı.
Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı’nın ortasaha oyuncularından
Sümeyye Hilal Kalan ile forvet oyuncusu Hatice Durmuş, 01-04 Kasım 2014 tarihlerinde,
TFF hazırlık kampı gerçekleştirecek olan, Kız U15 Milli Takım aday kadrosuna katılmaya
hak kazandı. Zor şartlar altında, milli takım kampına sporcu gönderebildiklerini söyleyen
takım antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, "Sümeyye, Hatice takımın gözde oyuncularından.
Ayın birinde İstanbul Beylerbeyi’nde toplanacaklar. Milli takım kampına gidecekler Orada
hocaları yeterli görürse milli takıma girecekler. Zaten kendileri yetenekli biz kayseri birincisi
olduğumuzda bizi izlediler isimlerini istediler. Değerlendirmeyi yapacaklar Kayseri’de ilk
çağırılan sporcular biz 1,5 senede göndermeyi başardık” dedi.
“ERKEKLERDEN İYİ OYNADIĞIMI SÖYLÜYORLAR”
Milli takıma aday bir sporcu olabilmenin gurur verici olduğunu söyleyen Sümeyye Hilal
Kalan, "Hocamızın üzerimizde emeği büyük. Okulda ki arkadaşlarım da erkeklerden iyi
oynayacağımı düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9231.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Yeni Ufuklar Derneği ’2014 Türk Kültürüne
Hizmet Ödülleri’ Sahiplerini Buldu
Yeni Ufuklar Derneği tarafından, ’2014 Türk Kültürüne Hizmet Ödülü’ töreni
düzenlendi.Düzenlenen etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Yusuf
Halaçoğlu, Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah...
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Yeni Ufuklar Derneği tarafından, ’2014 Türk Kültürüne Hizmet Ödülü’ töreni düzenlendi.
Düzenlenen etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu,
Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah ve çok sayıda Yeni Ufuklar
Derneği üyesi katıldı. Ödül töreninde konuşan Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Argunşah, "Yeni Ufuklar Derneği Kayseri’de çok önemli bir sivil toplum örgütüdür.
Biz, Türk Kültürüne hizmet edenlere, Türk sanatına hizmet edenlere, Türk bilimine hizmet
edenleri değerlendiriyoruz. Onları onure ediyoruz. Çünkü sanat, bilim, kültür ancak iltifat
edildiği yerde yani takdir edildiği yerde kalır. Eğer takdir edilmezse kalmaz. Bize dernek
olarak her yıl hem Kayseri hem de Türkiye genelinde Türk kültürüne hizmet eden bazı
isimlere birer plaket vererek ödüllendiriyoruz" diye konuştu.
Düzenlenen ödül töreni hakkında bilgi veren Argunşah, "Bu yıl 5 kişiye ödül veriyoruz. İkisi
Kayseri dışından, Ankara’dan Hacettepe Üniversitesi’ne Emekli Doktor Dursun Yıldırım çok
önemli bir halk edebiyatçı, çok önemli bir folklorcu. İkincisi Marmara Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Mustafa Aksoy. Kendisi Türk halı desenleri, kilim desenleri ve damgalar üzerine
çalışıyor. Üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi Kayseri’den. Üçüncüsü olan İsmail Ediz,
Kayseri’nin çok yakından tanıdığı bir kültür insanı, bir müzik ustası, ud ustası, sadece öğrenci
yetiştiren bir değerli, insan. Dördüncüsü Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar. Kendisi Develili ve
Kayseri’de. Develi Kültürü ve Kayseri Kültürüyle ilgili çok çalışmalar yaptı. Kendisi İlahiyat
emeklisi. Beşincisi de Seyit Burhanettin Akbaş, bir öğretmen arkadaşımız. Hem Kayseri’de
uzun yıllar televizyon programıyla Kayseri kültürünü geniş kitlelere tanıttı hem de çeşitli
çalışmalarıyla, kitaplarıyla, makaleleriyle Türk Kültürünü tanıtmaya ve yaymaya çalışıyor.
Biz bu insanları dernek olarak onurlandırmak istedik ve bu ödülleri veriyoruz" şeklinde
konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından ödül sahiplerine plaketleri takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9232.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Başbakan Davutoğlu Kayseri’de
Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Kayseri’ye
geldi.Başbakan Davutoğlu’nu Erkilet Havaalanı’nda Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye...
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Kayseri’ye geldi.
Başbakan Davutoğlu’nu Erkilet Havaalanı’nda Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Yaşar
Karayel ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Başbakanın havaalanına inişi sırasında geniş
güvenlik önlemleri alındı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu otobüs içerisinden vatandaşları selamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9233.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Başbakan Davutoğlu Seyyid Burhaneddin
Türbesi’ni Ziyaret Etti
Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Kayseri’de bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesine gitti.Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri
temasları kapsamında ilk olarak Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesini...
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Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Kayseri’de bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesine gitti.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri temasları kapsamında ilk olarak Seyyid Burhaneddin
Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Eşi Sare Davutoğlu ile beraber türbeyi ziyaret eden
Başbakan Davutoğlu, buradan türbenin yanında bulunan Kalemkırdı Camii’ne geçerek öğle
namazını kıldı.

Cami çıkışında vatandaşları selamlayan Davutoğlu, burada 1.5 yaşındaki Ahmet’i kucağına
alıp, ’Adaşımmış’ diyerek sevdi. Davutoğlu daha sonra Erciyes Üniversitesi’ne geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9234.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Başbakan’dan “milli Aşı“ Müjdesi
Başbakan Ahmet Davutoğlu, "yüzde yüz milli aşı" konusunda memnun edici çalışmalar
yapıldığını söyledi.Başbakan Ahmet Davutoğlu, Erciyes Betül-Ziya Eren Genom ve Kök
Hücre Merkezi’nde düzenlenen açılış, temel atma ve protokol imza...
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, "yüzde yüz milli aşı" konusunda memnun edici çalışmalar
yapıldığını söyledi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Erciyes Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde
düzenlenen açılış, temel atma ve protokol imza törenine katıldı. Burada akademisyenlere hitap
eden Davutoğlu, bütçede en büyük payı eğitime ayıran hükümet olduklarını, eksiklerin de
hayırseverler tarafından tamamlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.
MİLLİ AŞI
Sağlık Bakanlığında aldığı brifingde yetkililere ve sektör temsilcilerine “Milli aşı yapabiliyor
muyuz ?” diye sorduğunu anlatan Ahmet Davutoğlu, “Kendi aşısını yapamayanların kendi
silahını yapıyor olmaları çok yeterli olmayabilir. Sağlıklı bir nesli teminat altına almazsanız o
ülkenin geleceğini de teminat altına alamazsınız. Duyduklarımdan memnun oldum. Yüzde
yüz milli bir aşı sektörü bilimsel tabanı oluşturacağımızı duymaktan memnun oldum” dedi.
Davutoğlu, milli aşı ile ilgili Kalkınma Bakanlığına yapılan başvurunun arkasında olduğunu
da ekledi.
Başbakanlık görevine gelir gelmez ilk baktığı dosyalardan birinin akademisyenlerin özlük
haklarıyla ilgili olduğunu anlatan Başbakan Davutoğlu, bunun akademisyen kökenli olduğu
için ’kıyak’ olarak görünmemesi gerektiğini belirtti. Davutoğlu, “Akademisyenlikten onur
duyuyorum. Hâlâ kendimi ilim adamı olarak görüyorum" dedi.
‘KAYSERİ MODELİ’NE ÖVGÜ
Vizyoner rektörler ve akademisyenlerin bulunabileceğini, devletin bilime yatırımlar
yapabileceğini ama şehrin, o şehrin hayırseverlerinin katkılarının çok önemli olduğunu
kaydeden Başbakan, ’Kayseri Modeli’ diye adlandırdığı bu hayırseverliği her yerde anlatıp
örnek vereceğini söyledi.
Konuşmaların ardından plaket ve çiçek takdim edilen Davutoğlu, daha sonra hayırseverler
tarafından yaptırılan hizmet binalarının açılışını yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9235.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Davutoğlu: Kobani eylemleri öz güvene
saldırıdır
Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Gezi Parkı, 17 Aralık ve Kobani eylemleri öz güvene
saldırıdır" dedi.Kayseri’de düzenlenen Talas Raylı Sistem ve Hal Kompleksi’nin açılışına
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı...
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Gezi Parkı, 17 Aralık ve Kobani eylemleri öz güvene
saldırıdır" dedi.
Kayseri’de düzenlenen Talas Raylı Sistem ve Hal Kompleksi’nin açılışına Başbakan Ahmet
Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Enerji ve Tabii
kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan vekili Sadık Yakut, Milletvekilleri, Vali
Orhan Düzgün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, belediye başkanları ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Kayseri, siyasetimizin zirvesini
çıkardı, sivil cumhurbaşkanımızı çıkardı ve Çankaya’ya oturdu Sayın Cumhurbaşkanımız
Abdullah Gül. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de, ‘Bu makam, bu zirve sadece
millete ve milli iradeye aittir’ demişti. Onu yetiştirenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum”
dedi.
Başbakan Davutoğlu, “Kayseri’de ve Türkiye’de her açıdan iftihar edilmesi gereken bir
tabloyu Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninde yaşadık. Bir cumhurbaşkanı diğer
cumhurbaşkanına muhabbetle ve dualarla görevi teslim etti. Hem 11. Cumhurbaşkanımız
Abdullah Gül hem 12. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bize bu onuru yaşattıkları
için Kayseri’den selam olsun” ifadelerini kullanarak şu şekilde konuştu:
“Kayserililer kabul ederse 21. Yüzyılın Davud-el Kayserilisi benim. Hep Kayserili olarak
yaşayacağım ve bu milletin her zaman emrinde olacağım.Hunat Hatun da Kayserili, Mimar
Sinan da Kayserili, Kayseri zirve şahsiyetlerin memleketi. Türkiye’de bir efsane şehirciliği bu
topraklarda egemen kıldı Mehmet Özhaseki ama hepimizin şehir mimarisi Mimar Sinan’ın
yolunda yürümek boynumuzun borcudur. Mimar Sinan’ın mirasını her yerde koruyacağız.
Edebiyatımızın zirve şahsiyetlerinden Dadaloğlu da Kayserili. Son dönemde şehitlerimizin
zirve ismi Furkan Doğan’a da selam olsun. Allah onu cenneti ile ödüllendirsin. Niye AK Parti
Kayseri’de en güçlü desteği buluyor biliyor musunuz? Çünkü Kayserilinin karakteri ile AK
Parti’nin felsefesi arasında bir uyum var. Kayserili öz güven sahibidir. Kayserili hiçbir şeyden
yılmaz, Kayserili iddialıdır, Kayserili vizyon sahibidir, Kayserili az ile yetinmez, iddiasız
olmaz. Onun için birçok büyük iş adamı Kayseri’den çıkmış ve dünyaya meydan okuyor.
Kayserili hayırseverdir. AK Parti’nin siyasetinde en temel değer öz güvendir. Kendine
güvenemeyen bir milletin dünyaya söyleyecek sözü yoktur. Bizden önce yurdumuzun dışına
çıktığında boynu eğik dolaşanlar vardı. El pençe divan duranları gördü bu millet. Bu milletin
öz güveni bizimle yaşadı. 2013 yılında Gezi Olayları, 17 Aralık operasyonu ve Kobani

bahanesiyle şehirleri talan etmeye çalışanlar hep bu öz güvene saldırdılar. Biz öz güvenimizi
hedef edenlere karşı gür bir sesle öz güvenimizi haykırırız."
"Türkiye’de iki siyasi anlayış gittikçe berraklaşıyor. Bir siyasi anlayışın Türkiye ve dünyada
güçlü bir iddiası var. Bu ülkeyi küresel güç yapma iddiası. Diğerlerinin ise sadece eleştiri,
sadece iftiraya dayalı yaklaşımları var" diyen Davutoğlu, "Biz attığımız her siyasi, ekonomik
sosyal tohumu bir ulu çınar haline getirme iddiamız var. Onun için bir vizyon taşıyoruz. Onlar
tuzak kuruyorlar, bu ülkenin istikrarına darbe vurmaya çalışıyorlar. Gezi ile başaramadılar, 17
Aralık’ta başaramadılar. Bütün milletimiz 30 Mart’ta çok gür sesle sadece bu toprakların
çocuklarının sözü geçer diye bağırdı. Uluslararası çevreler bütün güçleri ile bize yüklendi.
Türkiye gibi bir ülke ayakta kalmasın uğraşındaydılar. İç kavgaların esiri, ayaklarımızdaki
prangaların çıkmamasını istediler. Dünyanın neresinde olursa olsun yetimlere sahip çıkmak ve
hayır işlemek bizim sorumluluğumuz. Kim ne derse desin bu yoldan ayrılmayacağız"
ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, “Bütün tehditlere ve AK Parti
hükümetlerine biçilen ömürlere rağmen çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bütün çalışma
arkadaşlarımız ile birlikte Ankara’nın yükünü hafifleteceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9236.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Davutoğlu, Talas Raylı Sistem Ve Hal
Kompleksi’nin Açılışını Yaptı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri’de düzenlenen Talas Raylı Sistem ve Hal
Kompleksi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Allah, Kılıçdaroğlu gibi, ‘1 buçuk milyon
Suriyeliye bu toprakları açmak ihanettir’ demeyi nasip etmesin”...
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri’de düzenlenen Talas Raylı Sistem ve Hal
Kompleksi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Allah, Kılıçdaroğlu gibi, ‘1 buçuk milyon
Suriyeliye bu toprakları açmak ihanettir’ demeyi nasip etmesin” ifadelerini kullandı.
Başbakan Davutoğlu, “Allah bu milleti kimseye muhtaç ve mahcup eylemesin. Kılıçdaroğlu
gibi, ‘1 buçuk milyon Suriyeliye bu toprakları açmak ihanettir’ demeyi nasip etmesin. Türkiye
ve asil milletimiz zalimlere karşı mazlumların yanında olacak. Biraz önce acı bir haber aldık,
Afyon’da trafik kazası olmuş, 8 kişi hayatını kaybetmiş. Allah onlara rahmet eylesin. Bu
ülkenin yükselişini kimse engelleyemeyecek. Kim ne yaparsa yapsın, bu ülke ve milletimizin
aziz fertlerinin bu güçlü ülkeden feyz almasını kimse engelleyemeyecek" diye konuştu.
Kayseri Talas Raylı Sistemi’nin Kayseri’nin yeni ve modern yüzünün modeli olacağını
belirten Davutoğlu, "Hal kompleksinde de bin kişi istihdam edilecek. İnşallah helal rızık ile
alın teriyle Kayserililer çalışacak. Kayseri’ye önümüzdeki yıl içinde Yerköy-Kayseri hızlı tren

hattı için kazmayı vuracağız. Antalya’dan gelip Türkiye’nin en büyük turizm koridorunu
oluşturan hızlı tren projesi de bitirilecek. Kayseri’yi bir ticaret şehri ve lojistik şehri yapmaya
kararlıyız. Kayseri’nin beklediği bütün ulaştırma ve ticaret projelerine öncelik vereceğiz.
Bütün demiryolu projeleri tamamlanacak, Kayseri tarihten beri üstlendiği rolü üstlenerek
temel siyasi ve ekonomik merkezlerden birisi olacak. Kim ne derse desin, kim hangi
tuzaklarla tuzak kurarsa kursun Kayserili bizim yanımızda ise, Anadolu insanı bizim
yanımızdaysa hizmetimize kimse engel olamayacak. Kayseri’ye, verdiği desteklerden dolayı
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9237.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Erü Genç Tema Kulübü Yeşil Bilgi Eğitimlerine
Hız Verdi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genç TEMA ve Yeşil Nefes Ağaçlandırma Kulübü eğitim grubu
öğrencileri Ahmet Soykan Anaokulu’nda ’Yeşil Bilgi Eğitimi’ kapsamında çevre eğitimi
verdi.Eğitim ekibi öğrencilerinden Gamze Hurma ve Hazel Korubaşı,...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genç TEMA ve Yeşil Nefes Ağaçlandırma Kulübü eğitim grubu
öğrencileri Ahmet Soykan Anaokulu’nda ’Yeşil Bilgi Eğitimi’ kapsamında çevre eğitimi
verdi.
Eğitim ekibi öğrencilerinden Gamze Hurma ve Hazel Korubaşı, "Çevre bilincini ve doğayı
korumayı ne kadar erken öğrenirsek o kadar bilinçli bir toplum yetişir ve geleceğimizi o kadar
sağlama almış oluruz. Küçük yaşta çevre konulu eğitimleri alan minik kardeşlerimiz
büyüdüklerinde çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olacaklar. Toprak yoksa hayat yok diyerek
yola çıkan bizler toprağımıza nasıl sahip çıkacağımızı yeşil bilgi eğitimleri ile genç nesillere
aktarmaya çalışıyoruz" dedi.
Okul Müdürü Elife İşler Yalçın da, "Çevre eğitimi konusundaki çabaları nedeniyle okula
eğitim vermeye gelen üniversite öğrencilerinin gayretleri bizlere farklı bir enerji verdi. Okul
bahçemizin çevre düzenleme çalışmaları için vakıf yönetimin görüş ve önerilerini aldık. Bu
vesileyle TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği’ne ve eğitimci doğa sever gençlerimize teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9238.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri Şeker Pancar Çiftçisinin Ufkunu Açıyor
Tomarza İlçesi Akmezar Köyünde yıllardan beri verimsiz kıraç olan arazilere kilometrelerce
uzaklıktan borulu sistemle su taşıyarak modern usullerle pancar yetiştiren genç pancar
ekicileri köydeki diğer çiftçilere de örnek oluyor.Toroslar...
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Tomarza İlçesi Akmezar Köyünde yıllardan beri verimsiz kıraç olan arazilere kilometrelerce
uzaklıktan borulu sistemle su taşıyarak modern usullerle pancar yetiştiren genç pancar
ekicileri köydeki diğer çiftçilere de örnek oluyor.Toroslar dağlarının eteklerinde ulaşım
imkanları olmayan ırmak seviyesinden 200 metre yükseklikte ve 3 kilometre uzakta, yaklaşık
bin dekar arazide İcar usulü ile pancar ekimi yapan 23 yaşındaki genç pancar çiftçisi ektiği
pancar tarlasında Türkiye’deki en modern ve gelişmiş 6 sıralı söküm makinası ile söküm
yaptırıp tarlasının uzağında bir alana taşımasını yaptırarak maus makinası ile Kayseri Şeker
Fabrikasına naklettirdi. Verimsiz arazilerde ürün alındığını gören Akmezar köyü çiftçileri de
pancar ekmeye başladı.Dalgıç pompalarla zamantı ırmağından su alıp 160’lık borularla tarla
içerisine getirdiği suyu kılcal borulara vanalı sistemle mini sprint boru düzeneğine monte
ettiğini söyleyen Aykut Özkan, tel ve sabit fıskiyelerle kapatma sistemle sulama sorununu
çözdüğünü söyledi. Aykut Özkan, "İlerleyen zamanlarda da bu işi daha sistemli ve düzenli
şekilde yapmaya çalışacağım.Gerek pancar veriminden gerekse tarlamızın toprağını kumunu
fabrikaya taşımamak için teknolojiyi mümkün olduğunca iyi takip etmemiz gerekiyor.
Tarlamızın toprağı çok ağır ve yaş buna rağmen Ekim ayının son günlerinde 6 sıralı söküm
makinası ile pancar sökümünü yapıyor ve tarlamızın toprağını tarlada bırakıyoruz. Makinalı
sistem ile 15 gün içerisinde yaklaşık 5 bin ton pancarın sevk edilebiliyorum" dedi.Develi
İlçesi Köseler Köyündeki kendi arazilerinde de pancar ekimi yaptıklarını belirten Aykut
Özkan; "Köylerde gençlerimizin bir kısmı gurbete çalışmaya gidiyor, bir kısmı kahve
köşelerinde ömürlerini çürütüyorlar. Beni ne kadar dikkate alırlar bilemem ama biz
imkanlarımızı gösterdik. Benim tavsiyem topraklarımıza sahip çıkıp tarıma yönelmeleridir.
Kararlı olduktan sonra Türk insanının yapamayacağı şey yok. Gençlerimizi teknolojiyi
kullanarak bu işe teşvik etmek isterim. Zaten Kayseri Şeker fabrikamız bütün unsurlarıyla
çiftçisinin arkasında duruyor ve bu şekilde durduğu sürece Kayseri Şekerin çiftçisinin
yapamayacağı şey yok. Ben 23 yaşında 1000 dekar arazi işliyorum fabrika bize bu imkanları
verdiği sürece 1000 dekar değil 2000, 3000 dekar ekerim, 3000 metre değil 5000 metredeki
tarlaları değerlendiririm.Ülkemize yurt dışından son teknolojik gelişmelerle tam donanımlı 6
sıralı pancar söküm makinasını ve maus makinalarını Kayseri ve Bölge çiftçisinin hizmetine
Kayseri Şeker Fabrikasının teşviki sayesinde getirdiklerini belirten Yahyalı Motorlu
taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Şimşek de bu sayede maden dışında 500
kamyonumuza da iş imkanı sağlıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9239.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Başbakan Davutoğlu, Gül’ün Baba Ocağında
Kayseri’deki temaslarını sürdüren Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün baba evini ziyaret etti.Müsiad Dayanıklı Tüketim ve Mobilya Sektör Zirvesi ve Gala
Yemeği’ne katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, buradaki...
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Kayseri’deki temaslarını sürdüren Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün baba evini ziyaret etti.Müsiad Dayanıklı Tüketim ve Mobilya Sektör Zirvesi ve Gala
Yemeği’ne katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, buradaki programın ardından AK Parti İl
Teşkilatı’nı ziyaret etti. Davutoğlu, daha sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün baba
ocağını ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette baba Ahmet Hamdi Gül ve
anne Adviye Gül ile görüşen Davutoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9240.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Trafik Kazası: 7 Yaralı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre; Melikgazi
İlçesine bağlı Keykubat Mahallesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucunda M.G, F.G, Y.G,
M.G, F.G hafif şekilde yaralandı. Diğer araçta bulunan kimliği...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre; Melikgazi
İlçesine bağlı Keykubat Mahallesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucunda M.G, F.G, Y.G,
M.G, F.G hafif şekilde yaralandı. Diğer araçta bulunan kimliği belirsiz 2 kişinin daha
yaralandığı öğrenildi. Çevre de bulunan vatandaşların 112 acil ekiplerine haber vermesiyle
olay yerine gelen ambulanslar yaralıları kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırırken,
yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9241.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Nevşehir Üniversitesi Kimya Öğrencileri
Kayseri Şekerde
Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma
Karipçin, üç öğretim görevlisi ve bölüm öğrencileri, Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret
etti.Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü...
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Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma
Karipçin, üç öğretim görevlisi ve bölüm öğrencileri, Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.
Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma
Karipçin, üç öğretim görevlisi ve bölüm öğrencileri, bölümlerinde yürütülmekte olan KİM453
Endüstriyel Kimya Laboratuvarı dersi kapsamında Kayseri Şeker Fabrikasında Pancarın
Fabrikaya girişinden şeker olarak çıkışına kadar olan aşamaları tek tek inceleyerek
yetkililerden bilgi aldılar.
Düzenlenen teknik gezi kapsamında Kimya laboratuvarında da çeşitli incelemelerde bulunan
öğrencilere fabrikadan yeni çıkan şekerler ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9242.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

2 Metre Boyundaki Yayın Balığı Görenleri
Şaşırttı
Kayseri’ye bağlı Yamula barajında yakalanan 75 kilo ağırlığında ve 2 metre boyundaki Yayın
balığı görenleri şaşırttı.Kayseri’de balıkçılık yapan Mustafa Çetinkaya Yamula Barajında
yakaladığı 2 metre boyunda ve 75 kilo ağırlığında...
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Kayseri’ye bağlı Yamula barajında yakalanan 75 kilo ağırlığında ve 2 metre boyundaki Yayın
balığı görenleri şaşırttı.
Kayseri’de balıkçılık yapan Mustafa Çetinkaya Yamula Barajında yakaladığı 2 metre
boyunda ve 75 kilo ağırlığında ki yayın balığı görenleri hayrete düşürdü.

Balıkçı Mustafa Çetinkaya “ 30 senedir balıkçılık yapıyorum. Arkadaşla yakaladık bunu. 3
kişiyi sürükledi, çekerken zor zapt ettik. Yamula barajından yakaladık. 75 kilo ağırlığında en
küçüğü 50 kilo ağırlığında boyu 2 metre vatandaş sürekli resim çektiriyor. Sevenler, bilenler
alıyor bilmeyen vatandaşlar ’yenir mi?’ diye soruyor. Bu sade et yani kılçık olmaz bu balıkta.
Kilosunu 20 TL’ye satıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9243.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Öğrenciler
İçin Kermes Düzenledi
Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği öğrencilere yardım için kermes düzenledi.Kayseri Birleşik
Kafkasya Derneği’nin düzenlemiş olduğu kermeste Çerkez yemeklerinden el işlerine kadar
bir çok ürün bulunuyor. Kermes ile ilgili olarak bilgi veren...
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Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği öğrencilere yardım için kermes düzenledi.
Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’nin düzenlemiş olduğu kermeste Çerkez yemeklerinden el
işlerine kadar bir çok ürün bulunuyor. Kermes ile ilgili olarak bilgi veren Birleşik Kafkasya
Derneği Başkanı Mükremin Öner “Her sene yapmış olduğumuz bu eğitim amaçlı kermesten
elde ettiğimiz geliri öğrencilere burs olarak vermekteyiz. Buradan elde ettiğimiz gelire
yönelik değil öğrencilere yaptığımız burs yardımlarımız. Hayırsever üyelerimizin katkılarıyla
bunu bereketlendiriyoruz ve geçtiğimiz sene 92 öğrenciye burs verdik. Bu sene de İnşallah bu
kadar öğrenciye burs vermeyi hedefliyoruz” dedi.
Kermesle ilgilenen Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Komisyonu Başkanı Gülhan Cengiz “
Geleneksel olarak 10 senedir Birleşik Kafkas Derneğinde kermeslerimiz sürüyor. Her sene bir
kere yapıyoruz. Kermesten elde ettiğimiz gelirlerle çocuklara burs veriyoruz. Burada hem
sosyal yardımlaşma hem de çocuklara bursu edindirme hem de Çerkez hemşerilerimizin
kaynaşmış oluyor. Bunu geleneksel olarak sürdürüyoruz. Kermesimizde el işlerimizi
sergiliyoruz. Elişlerimizi satışa sunduk. Satış boyunca biz bunları hazırlıyoruz, dikiyoruz
derneğimizin en üst katında. İkinci kat olan girişte de yaptığımız yemekleri sergiliyoruz. En
üst katta da geleneksel Kafkas yemeklerinden oluşan Çerkez mantısı, gubate, yağlı tepsi
böreğimiz ve birçok yemeğimizi sergiliyoruz, bunları tanıtıyoruz. Faaliyetlerimiz bu şekilde
devam ediyor” şeklinde konuştu.
3 Kasım’a kadar devam edecek olan kermes saat 11:00 ile 18:00’a kadar açık olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9244.html
Erişim Tarihi: 27.10.2014

