KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
20.01.2014–27.01.2014
Aydın Kalkan: “Ulaşamadığımız okullar bizim
değildir”
Cumartesi günü Eğitim-Bir-Sen’in organize ettiği ‘2014 Yılı Genişletilmiş Đş Yeri Toplantısı
Temsilcileri’nin bir araya geldiği günde konuşan Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan üyelerine ve temsilcilerine çağrıda bulundu.
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Kayseri’de Eğitim-Bir- Sen’e üye olan eğitim ve temsilcilerin bir araya geldiği günde
konuşan Kayseri Eğitim- Bir- Sen Başkanı başta teşkilatlanma, üyelerin ve temsilcilerin
sorumluluklarını bahsettiği konuşmada mevcut durumlarının ötesinde bir yükselişte
bulunduklarının, bunu üye sayısında artış ve daha çok okula ulaşarak başarılması gereğinden
bahsetti.

Đdareciler bizim öğretmenlerimizden olsun
Kayseri Şube Başkanı Kalkan konuşmasında şunları söyledi : “Her şey insan için. Kayseri’de
2005’ten beri yetki aldım. Kayseri eğitimde 76. Sıradaydı şimdi ise ilk 10’a girdi. Kayseri’de
6 bin 300 üyemiz var.16. 182 de çalışan var. Hiçbir sendikaya üye olmayan 1500 kişi var.
Bunlar düşüncesi bizimki ile aynı olan insanlar. Her okula ulaşmalıyız. Ulaşamadığımız okul
bizim değildir. Kazanımlarımıza da üyelerimize anlatmalıyız. Đdareciler bizim üyeniz olan
öğretmenlerimiz olsun. Bu bakımda daha çok üyeye 7 bin 8 binlere ulaşmalıyız ”
Haber: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/aydin-kalkan-ulasamadigimiz-okullar-bizim-degildir-h5287.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Hunat Medresesi’nde Ali Şeriati konuşuldu
Đlim Hikmet Vakfı bünyesinde bir araya gelen yazarların oluşturduğu “Đyilik Temelli Yaşam
Merkezi”inde yer alan cuma günü yapılan “Okur musun?” sloganı ile Hunat Medresesi
konferans salonunda bir araya gelen yazarlar, Ali Şeriati’nin “Dört Zindan” isimli kitabını
değerlendirdi.
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Okuma günüde konuşmacı olarak Veysel Tüfekçi, Ali Değirmendereli, Ramazan Bayraktar,
Bünyamin Zeren, Faruk Keklik, Orhan Sağır vardı. 15 kişilik bir grup olan ve üç haftada bir
yapılan etkinlikte Ali Şeriati’nin kitabına konu olan 4 zindan olarak adlandırılan tarih, doğa,
toplum ve benlik gibi konuların işlendiği kitap geçen yazarlar ve katılımcılarla birlikte
değerlendirildi.

Đyiliğin merkezi Allah’tır
Konuya geçmeden önce konuşmacılardan bazı; neden böyle bir merkeze ihtiyacın olduğu?,
Đyi olmak için ve iyilik yapmak için kurumsal bir yapıya ihtiyaç var mı?, Kimlere nasıl ve ne
şekilde iyilik yapılmalı?... gibi sorulara yanıt verildikten sonra kitap değerlendirmesi yapan
yazarlar ilk olarak iyilik konusu ile girişi yaptıktan sonra Ali Şeriati’nin yaşamı, felsefesi,
mücadelesi, Đran’da ve Đngiltere’de ki tahsil ve fikir çalışmalarının yaptığı yıllardan
bahsedildi. Sonrasında ise yazar Ramazan Bayraktar ise şunları söyledi “Kendi aramızda
yaptıklarımızı dışa vurmalıyız. Đyilik yapacak olan adam avcı iyilik ise av olmalıdır. Đnsanın
öncelikleri zihninde kodlayacağı şeyde fıkıh olmalıdır. Đnsanın merkezinde iyilik olmalıdır.
Birilerine ulaşmak olmalıdır ve ona yardım etmeliyiz. ” diye konuştu.

"Đyilikten maraz doğar" Đsrailiyattır !
Sonrasında sıra ile konuşan yazarlar; iyiliğin tanımını kötü olma hali olarak yaparken,
merhametinde maraz doğuracağını ifade ettiler, bunu bir israiliyat olduğu ve islamda yerinin
olmadığını dile getirdi. Sonra ise çeşitli kavramlar üzerinde durulurken, Ramazan Bayraktar
ise bu kavramın ontolojik olacağını ifade etti. Ve sözlerine Allah’ın bir şeye iyi dediği için
değil iyi olduğu için iyidir sözlerini ekledi. Konuşmacılardan Ali Değirmendereli ise 4 zindan
kavramlarından olan kitabında temelini oluşturan tarih, tabiat, toplum ve benlik kavramlarına
açıklık getirirken şunları söyledi: “Đnsan yaşam koşullarını kabul etmek zorundadır. Tabiat

değişir ise toplumda değişim kazanır. Kişininse kaderi tercihidir. Đslam’da insanlık ‘La ilâhe
Đllâllah’ ile başalar. Đslam’da ve batı toplumlarında şahsiyet vardır. Đslam’da da şahsiyet
eğitimi vardır.”

Sevgi de bilinçli olmak aşkta ise körlük vardır
Konuşmacılardan yazar Bünyamin Zeren de konunun genel değerlendirmesini yaptı. Genel
izlenimlerini ve eserdeki bazı bölümleri kıstas alarak yaptığı değerlendirmesinde, daha çok
sevgi, aşk ve iyilik temelli ifadeleri yer aldı. Sevginin Kur’an ahlakından geldiğini ifade eden
Bünyamin Zeren, sevgide bir bilincin olduğunu fakat aşkta ise tamamen körlüğün olduğunu
bilmemiz gereğini altını çizdi. Öte yandan insanın iyi adam anlamına gelmediğini bu
bağlamda insana her kavramın yüklenemeyeceğini sözlerine ekledi.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/dusunce-gunlugu/kultur-sanat/hunat-medresesinde-ali-seriati-konusulduh5288.html

Erişim Tarihi:28.02.2014

Tekden Koleji’nde sesler yarıştı
Özel Tekden Ortaokulu’nun cumartesi günü gençlere ve öğrencilere türkü kültürümüzü
öğretmek amacı ile okul öğrencilerinden seçilen kişiler arasında bir türkü yarışması
düzenlendi. Etkinlikte Tekden Eğitim Kurumları Đcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, Tekden
ortaokul müdürü Mustafa Caner’in yanısıra okul yöneticileri ve çok sayıda veli katıldı.
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Okulun müzik öğretmeni Mehmet Diker’in organizasyonunda, çalışmalarına 3 ay süren
hazıklıktan sonra yarışma cumartesi günü kolejin konferans salonunda gerçekleşti. Yapılan
etkinlikte birbirinden güzel türküleri seslendiren öğrenciler, öğretmenlere ve velilere
unutulmaz dakikalar yaşadı.

Türküler milli ve manevi değerlerimiz
Okulun müzik öğretmeni Mehmet Diker, milli ve manevi değerlerimizin önemli olduğunun ve
bunu diri ve canlı tutmanın gereğinden bahsetti. Sonrasında Diker, türkülerin değerli bir
mirasımız olduğunu, bu yaşadığımız dönemler içerisinde bunu gençlere anlatmanın ve

öğretmenin gelecek kuşaklara taşınabileceğini söyledi. Öte yandan Mehmet Diker, yarışmada
160 öğrencinin görev yaptığı bunlardan da 34 öğrencinin yarışmada yer aldığını ve geri kalan
öğrencilerinde solist olarak görev yaptığını sözlerine ekledi. Mehmet Diker bu etkinliğin bu
yıl ilkini yaptıklarını fakat bunu önümüzdeki yıllarda da tekrarlanacağını söyledi. Mehmet
Diker son olarak “Başta yönetim, öğretmenler çalışma arkadaşlarına, öğrencilere ve emeği
geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Bu başarının ortaklığında hepimiz varız
Organizasyon bünyesinde bulunan 160 öğrencinin daha çok 6. Ve 7. sınıf öğrencilerinden
oluyor. Bu mevcut sayıdaki öğrenciler ise daha çok anonim değerde olan türküleri kendilerine
has yorumları ile okuyarak göz dolduran bir performans ortaya koydu. Ayrıca okulun sosyal
bilgiler öğretmenlerinden olan Şeref Ekinci’nin koordinatörlüğünde bulunan 6. Sınıf
öğrencilerin performansları ise göz doldurdu. Şeref Ekinci öğrencilerine övgüler yağdırırken,
öğrencilerdeki bu değişime yönetim ve öğretmenler ile birlikte katkı bulunduklarını ifade etti.
Öte yandan başarıya ulaşan her öğrencinin ise üzerinde birçok öğretmenin emeği olduğunu
dile getirirken son olarak şunları söyledi. “Çalışmanın amacına ulaşmasında Günümüz
dünyasında her millet kendi kültürel değerlerini yaşatmakta zorlanmaktadır. Bunun
korunmasının zor olduğu bu dönemlerde, gençlere geleneği, kültürü hatırlatmamız ve
sevdirmemiz
gerekiyor.
Sevinçlerimizi,
hüzünlerimizi
barındıran
türkülerimizi
öğrencilerimizden dinlemek bizleri gururlandırıyor.” Ayrıca yarışmada görevli bir grup
öğrencinin ise bir ayakkabı kutusu getirerek “Hocam bu kutuyu alında bizi birinci seçin !”
demesi de bir süre espri konusu oldu.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/dusunce-gunlugu/kultur-sanat/tekden-kolejinde-sesler-yaristi-h5289.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Avcı Baraj Gölünde Kayboldu
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, vurduğu ördeği baraj gölünden almak isterken kaybolan 32
yaşındaki M.A.’yı arama çalışmaları sabah erken saatlerde başlayacak. Pınarbaşı ilçesine
bağlı Yusuflar köyü civarında bulunan Bahçecik...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, vurduğu ördeği baraj gölünden almak isterken kaybolan 32
yaşındaki M.A.’yı arama çalışmaları sabah erken saatlerde başlayacak.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Yusuflar köyü civarında bulunan Bahçecik Baraj gölü yakınında kamp
kuran M.A. ve arkadaşı E.G.’nin, av tüfeği ile bir ördek vurdukları ve ördeğin baraj gölüne
düştüğü öğrenildi.
Göle girerek ördeği almak isteyen M.A.’nın ayağına kramp girmesi sonucunda, arkadaşı
E.G.’den yardım istediği ancak E.G.’nin tüm çabalarına rağmen M.A.’nın gölden çıkamadığı
bildirildi.
E.G.’nin gölde kaybolan arkadaşı M.A.’yı kurtarabilmek için jandarmaya haber verdiği ve
olay yerine AKUT ile AFAD ekiplerinin gelerek arama çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan M.A.’nın, sabah erken saatlerde Adana’dan
gelecek olan dalgıç ekiplerinin de katılımıyla yeniden aranacağı bildirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5290.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Tunahan Aşırı narkoz nedeniyle hayatını kaybetti
Kayseri’de 1 Kasım 2013'te geçirdiği ameliyat sonucu hayatını kaybeden Tunahan
Karakaya’nın ailesi oğullarını aşırı narkoz verilmesi sonucu hayatını kaybettiğini öne
sürmüştü. Tunahan’ın açıklanan otopsi raporunda narkoz nedeniyle...
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Kayseri’de 1 Kasım 2013'te geçirdiği ameliyat sonucu hayatını kaybeden Tunahan
Karakaya’nın ailesi oğullarını aşırı narkoz verilmesi sonucu hayatını kaybettiğini öne
sürmüştü. Tunahan’ın açıklanan otopsi raporunda narkoz nedeniyle hayatını kaybettiği
belirtildi.
Kayseri’de kulak ağrısı şikayeti ile 1 Kasım 2013'te Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Servisi’nde ameliyata alınan Tunahan Karakaya ameliyatın ardından kalbi ve
solunumunun durmasının ardından hayatını kaybetmişti. Olayın ardından oğlu Tunahan'ın
aşırı narkoz verilmesi sonucu hayatını kaybettiğini öne süren babası Faik Karakaya, şikayette
bulunmuştu. Tunahan Karakaya’nın cesedinden alınan örneklerin incelemesinin ardından
açıklanan raporda Karakaya’nın narkozdan dolayı hayatını kaybettiğinin belirlendiği belirtildi.
Raporda, ‘Hastanın kolundaki serumun ve içindeki anestezik ajanın fark edilmemesi ve bu
ajana bağlı olarak solunumunun ve kalbinin durduğu dosyanın tetkikinden anlaşılmıştır”
ifadeleri kullanıldı.

Raporun açıklanmasının ardından ĐHA muhabirine bilgiler veren Faik Karakaya, oğlunu bir
ihmal sonucunda kaybettiğini söyledi. Karakaya, “Şuanda elimde Kayseri Valiliği’nden gelen
karar kağıdı var. Bu insanlar benim çocuğumu elimden aldılar ama başkasının çocuğunu
almasınlar. Hiç kimseyi almasınlar. Bütün insanlara insan gibi davransınlar. Ben başka bir şey
diyemiyorum. Verdikleri raporda hemşirenin bu ilacı görmediği görse bile bilmediği yazıyor.
O hemşirenin orada ne işi var? 19 yaşındaki bir çocuk bu yazıyı öğrenmemiş bir hemşirenin
yüzünden hayatını kaybetti. Şimdi bunun hesabını bana kim verecek. Ben çocuğumu
istiyorum. Hastane yetkililerin hepsinden ölen çocuğumu istiyorum. Böyle bir ölüm olabilir
mi? 19 yaşındaki bir yavru böyle öldü. Ben her türlü şeyi yapacağım. Bunlar ya görevinden
alınacak ya da diplomaları ellerinden alınacak. Bunlar için elimden gelen her şeyi yapacağım.
Oğlum askere gidecekti cennete gitti” dedi.
Oğlunun baştan beri narkozdan dolayı hayatını kaybettiğini bildiğini söyleyen Karakaya,
“Ben en başta oğlumun narkozdan öldüğünü ve niye söylemediklerini söyledim. Benim
çocuğum narkozdan öldü dedim. Bana 'fakülteye sevk edelim' dediler. Benim ailemi,
çocuklarımı hiç mi düşünmediniz? En başta 'böyle bir hata yaptık o yüzden çocuk vefat' etti
deselerdi böyle olmazdı. Benim çocuğuma niye eziyet ettiniz. Çocuğumun vücudunu
soğuttular kokmasın diye. Narkozu fazla verdiniz, serumu kolunda unuttunuz ve çocuğum
vefat etti” ifadelerini kullandı.
Tunahan Karakaya’nın annesi Nimet Karakaya’da oğlu ile ameliyatın ardından kimsenin
ilgilenmediğini iddia etti. Ameliyatın ardından narkozdan şüphelendiklerini kaydeden
Karakaya, şunları söyledi:
“2 ay önce Tunahan’ı kulak ağrısı şikayeti ile ameliyat ettirmek için hastaneye götürdük. Saat
11 gibi Tunahan’ı ameliyata aldılar. Ameliyattan çıktıktan sonra servis odasına geldi. Orada
ameliyatta takılan serum üzerinden hiç çıkarılmamış. Biz zaten narkozun fazla olduğundan
dolayı şüpheleniyorduk. Ama yine yanılmadık. Aynı şey oldu. Takılan serum hiç
çıkarılmamış. Servise geldiğinde yine aynı serum takılıydı. Yanına gelip ilgilen hemşire
stajyerdi. Tansiyonu ölçüp gitti. Hiç bakmadı bilmediği için. Aradan 1 saat geçti ve yine erkek
bir stajyer hemşire geldi. Oda tansiyonunu ölçmek istedi. Ama Tunahan’ın kalbi durmuştu. O
sırada Tunahan’ın rengi değiştiği için ne yapacağımı bilemedim. Benim yavrum o anda o
serumdan dolayı ölmüştü. Şimdi elimize rapor geldi. O serum ameliyat sırasında takılmış ve
bir daha hiç çıkarılmamış. Ben yavrumu oraya ölüme götürmemiştim.”
“SORUMLU
BAŞLADI”

GÖRÜLEN

HEKĐM
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HEMŞĐRELER
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ĐNCELEME

Olayla ilgili olarak, Đl Đdare Kurulu’nun düzenlediği raporda, olayda adı geçen bazı doktor ve
hemşireler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:
“Ultiva isimli anestejik ajanın ameliyat bittikten sonra hastanın kolunda unutulması,
uyandırma ünitesinde hastanın kolundaki serumun ve içindeki anestezik ajanın fark
edilmemesi, uyandırma servisinden KBB servisine hastanın transferi sırasında ve KBB
servisinde hastanın yatağında yattığı esnada, hastanın kolundaki serumun ve içindeki
anestezik ajanın fark edilmemesi, KBB servisinde hastayı teslim alan hemşirenin hastanın
kolundaki serumun üzerinde ‘Ultiva’ yazısını görmesine rağmen ne olduğunu bilmediği, bu

ilacın içinde bulunduğu serumu açması ve muhtemelen ultiva isimli anestezik ajana bağlı
hastanın solunumunun ve kalbinin durduğu, tanzim edilen dosyanın tetkikinden anlaşılmıştır.
Đlimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ş.B.T.E.,
hemşire N.D.A., anestezi teknikeri S.Ç., anestezi teknisyenleri S.T., A.T. hakkında 4483 sayılı
kanunun 3/b ve 6/2 maddesi gereğince soruşturma izni verilmiştir.”
Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği de, konuyla ilgili olarak, Đl Đdare Kurulu'nun aldığı karar
sonrasında raporda bulunan isimler hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5291.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Fransız kumandanının Çukurova’dan Kayseri’ye ibretlik
sürgün öyküsü-1 (KARA GÜNLER)

Mahmut Hop
www.twitter.com/mahmuthop
20 Ocak 2014, 14:13

Kumandanlar ve askerler için savaşlar zafer sağlayacağı gibi mağlup olmak ve ölmekte bu
gibi savaşların tabi sonuçlarıdır. Sahibi olmadığı toprakların sahibi durumunda olmanın
neticesinde işgalcilere karşı kadere bazen razı olan bazen ise rıza göstermeyen Anadolu
insanının işgale, zulme karşı oluşu ve bağımsızlığına da ne kadar düşkün olduğu dünyanın
kabul gördüğü bir gerçektir. Fransa’da prestijli bir kumandan olan, Fransa ile Almanlar
arasında yapılan savaşta Verdün’ü alarak kahramanlık gösteren ve bu başarısı sonrasında
Fransa’da “Verdün Kahramanı” unvanı alan Binbaşı Pierre Mesnil, Çukurova’ya işgal
komutanı olarak gönderilişi, Milli Kuvvetlere esir oluşundan Ankara Antlaşmasına kadar
Kayseri’de ki esaret hayatı tam bir ibret vesikası…
Değerli Kayseri Gündem okurlarına arşivlerinde bulunması gereken bir çalışma. Belgelerle,
döneme ait fotoğraflar ile destelediğim nadide çalışmayı siz sevgili okurlara sunmakla
müşerrefim. Üç bölüm halinde hazırladığım bu yazı dizisinde bu günkü bölümünde “ibretlik
sürgün” teması ile Fransa’nın gözde bir taburu olan Fransız kumandanı Binbaşı Pierre Mesnil
biyografisi hakkında genel bilgi ve sonrasında Çukurova’ya gönderilişi ile ilgi konuları
işlemeyi, sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Son bölümünde ise Kayseri’de geçen sürgün
yaşamı ve dönemin önemli Kayserili şahsiyetleri ile bir araya gelişine kadar sizleri bir dizi
tarih yolculuğuna çıkarmak istiyorum.

Pierre Mesnil, 1880 yılında Paris’te dünyaya geliyor. Hemşire olan eşi Madame Mesnil ile
orduda tanışıyor. Askerlerin sağlık kontrolü ile görevli olan eşi ile birlikte yaşamlarının büyük
kısmı savaş meydanlarında geçiyor. Karı koca I. Dünya Harbi yıllarında eşi ile birlikte en ön
saflarda çarpışıyor. Mesnil o yıllarda gözde bir subaydı. 1917 yılında Sasson ve Niyan’da
gösterdiği kahramanlık üzerine binbaşılığa yükseldi.

Çukurova’ya, Fransa’ya büyük zafer kazandırdığı taburu ile gönderiliyor
Mesnil’in ilk görev yeri Tarsus kumandanlığı idi. Sonra süvari birliği ile 412. Piyade
Alayı’nın 2. Taburu ve 19. Avcı Alayından seçilmiş süvari bölüğü ile Kelebek, Hacıkırı,
Belemedik(Karapınar) Pozantı, Çiftehan gibi mühim noktaları müdafaa ediyordu. Mesnil,
istediği işgali rahat bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağı inancında olsa bile işgal ettiği
yerin bir Türk toprakları olduğunu unutmaktaydı. Dönemin savaş muhabirlerinin ifadelerine
göre Fransızların Pozantı’yı işgali 29 Mart 1920 Pazar gününün akşamına rastlamaktadır.
Mesnil askerlerini mühim olan tepelere yerleştirdikten sonra kendi karargahını da güvenli hale
getirdi.

Đlk kurşun bir çay bardağına sıkılıyor
Fransızları işgaline ilk çatışma Pozantı’ya bağlı Alpu Köyü’nde yaşayan geyik avcısı
Sunullah’ın Mehmed isimli bir geyik avcısının “Belmece Kayalıkları” denilen yerden Ak
Köprü adı verilen mevkide bulunan Fransız karargahında ki bir Fransız komutanının güneşte
parlayan bardağına nişan alıp sıkması sonucu başladı .

Fransız Binbaşı Mesnil Milli Kuvvetler engelini kıramıyor
Binbaşı Mesnil işgal Kilikya işgali için görevlendirildiği taburu ile zor anlar yaşamaya
başladı. Bir avuç toprağın işgali için karşında canlarını esirgemeyen Milli Kuvvetleri görünce
mesleğini ifa edeceği yerin ne kadar çetin mücadelelere sahne olacağını görmüş oldu. Fransız
taburunda Fransızların yanı sıra Cezayirli ve Ermeni lejyon askerlerde bulunuyordu.
Ermeniler aynı zamanda Fraksızların Çukurova bölgesindeki en büyük yardımcılarıydı.
Bölgenin stratejik noktalarını en iyi bilenlerdi.
O sırada bölgede Kayseri Jandarma Komutanlığı yapan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından
Kilikya Batı Cephesi Komutanlığı’na atanan halk arasında Paşa olarak bilinen ve asıl adı Ali
Ratip olan Sinan Tekelioğlu bulunuyordu. Bölgenin savunması ve işgali için mücadelelerin
gerçekleştiği vakitlerde sürekli sert bir şekilde mektuplaşan bu iki komutanın birbirlerinden
aldıkları yanıtlar ise görevlerini ifa etmek olduğu idi.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında kilit bölgeler de yeteri kadar asker ve bu askerlere yeterli
teçhizat ve mühimmatın kıt imkanlarla sağlandığı yıllarda direnişe en büyük destek yerel halk
tarafından meydana getirilen Milli Kuvvetler ordusu diğer adı ile Kuvayi Milliye ordusundan
idi. Mesnil bir avuç direnişi bile püskürtemeyerek hayal kırıklıkları yaşarken artık bütün
aksilikler üst üste geldi…

Evdeki hesap çarşıya uymadı ve Binbaşı Mesnil başına gelen çaresizlikleri bir talihsizlik
olarak algılamaya başlarken bunun kaderi olduğunun da farkında değildi.

Yarın: Mesnil’in karısı Mili Kuvvetlere nasıl esir oldu? Mesnil bu durum karşısında nasıl bir
yol izledi? Đşgal de yolunda gitmeyen neydi? Madam Mesnil’in kocasına esir olduktan sonra
yolladığı mektupta ne yazıyordu? Bölgede son durum nasıldı?
( Fotoğraf için "Fotoğraf galerisi"ne girebilirsiniz)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5292.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

BĐR NOSTALJĐ, KEŞĐŞ’ĐN HAVUZU
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Anılarımı neden yazdığımı, geçmişe neden bu kadar önem verdiğimi merak eden
okuyucularıma Winston Churchill’in şu güzel sözü hatırlatmak istiyorum. “Ne kadar geriye
bakarsanız, o kadar ileriyi görürsünüz. Üzerine şiirler yazılan doğal havuzun öyküsü ve
anılarım.
Mustafa Başaran Hocamın havuzu anlatan şiiri;
Keyiş neresi bildin mi?
Havuzunda çimdin mi?
Fenese'den indin mi?
Ne güzelsin Develi.

“AZĐZ GREGORĐ HAVUZU”
Develi’nin (Everek) tek doğal havuzu, kayaların içinde oyularak yapılan kaynak suyunun,
yine kayalar arasında çıkarak, aynı debide azalmadan ve çoğalmadan yıllardır kaynadığı bir
membaı… Çocukluğumdan beri “Keyiş’in Havuzu” olarak bilinmiş günümüze kadar da öyle
gelmiş. Keşiş (Papaz) Develi tabirinde Keyiş olarak değişmiştir. Ermeni kaynaklarında meyve
bahçeleri ve bağlarla çevrili havuz, “Yeğişe” adlı Papaz tarafından restorasyonu yapılmış,
adının da “Aziz Gregori Havuzu” olduğu, taşan sularla düşük kodlardaki bahçelerin sulandığı
anlatılmaktadır.
Everek’in mahallesinden biri olan Fenese’de Ermeniler meyve ve şarap üretiminin yanı sıra
ipekli dokumacılık ve halıcılıkla kuyumculuk, çömlekçilik, dericilik gibi zanaatlarla
uğraşıyorlarmış. Bu civardaki Ermenilerin Türkçe konuşmaları ibadetlerini bile Türkçe
yapmaları dikkat çekmektedir. Yıllar sonra rastladığım bir Ermeni vatandaşımızın kendini

Develili olarak tanıtması da Develi’ye duyduğu özlemin bir kanıtıdır. Bülbülün altı kafeste
ille de vatanım demesi gibi.

KEYĐŞ’ĐN HAVUZUNA ÇĐMMEYE GĐDĐYORUZ
Çocukluk yıllarımızda Develili gençlerin yüzmeyi öğrendiği olimpik yüzme havuzumuz
Keşiş’in Havuzuydu. Đç çamaşırı, külotuyla giren mi istersiniz, şortu ile giren mi istersiniz,
kimseye müdahale edilmezdi. Yüzme bilmeyenler - araba lastiği- şambrel getirip onunla
yüzerlerdi. Eski günlerde bir iki giyinme yeri dışında kabin filan da yoktu. Havuzun suyu, o
zamanın havuz işletmecisi Duran Ağa’nın söylediğine göre haftada bir gün havuzun suyu
boşaltılır, yeniden doldurulurmuş. Havuza eskisi gibi bahçe kapısından girdikten sonra, aşağı
yine aynı patika yoldan iniliyor. Yöredeki eski mağaralardan, tarihi dokudan eser kalmamış.
Đlibe Mahallesi’nde ki doğaya ve insanalar inat ayakta kalan birkaç mağarayı (in), eski
konakları kesme taştan yapılan Develi Evleri’ni evleri saymazsak.
Kayalardan atlamak gösteri niteliği taşırdı. Çivileme atlayan mı istersiniz. Yoksa kafa üzerine
balıklama atlayan mı istersiniz, bir yarış kıyasıya sürerdi. Fakat bunu da herkes cesaret
edemezdi. 50 kuruşa bir gün akşama kadar yüzerdik. Suyun içine batırılmadan, su yutmadan
geldiğimiz gün olmazdı.
Havuza Yukarı Fenese’den evler arasından gidildiği gibi, Çay Mahallesi’nden dereden
bahçeler arasından gidilirdi. Çay mahallesindeki tabakhaneleri hatırlıyorum. Çocukluğumuzda
havuza ağabeylerimizle birlikte dereden giderdik. Ailemiz yalnız göndermezdi. Bazen
ailemizden izin alarak mahalleden arkadaşlarımızla ile yüzmeye- çimmeye- giderdik.
Develide “çimmek” tabiri “yıkanmak” yerine kullanılır yöresel bir tabirdir.
Develide modern yeni havuzlar yapılsa da “Keşiş’in Havuzu” birkaç misli daha
genişletilerek, o zamanki doğal güzelliğinden eser kalmamasına rağmen Develi Halkı’na diğer
havuzlarla beraber hizmet vermeye devam ediyor.

ZĐLE - ACISU VE KASAPSEYĐT
Develide Keşiş ’in Havuzu gibi doğal bir havuz Zile’deki Acı su da vardı. Fakat yıllarda
motorlu ulaşım araçları olmadığı için o Akif Ağanın kamyonu dışında araçla gitmek mümkün
değildi. Var olan otobüslerde Ankara’ya sefer yapardı. Cembellinin Chavrolet uzun burunlu
arabası daha sonra Magirus ve Man marka otomobiller geldi. Jeepler ise taksiler yerine
kullanılırdı. Bir iki eski model takside bir süre Develide çalıştı.
Kasapseyit Belgeseli adlı yazımı okuyan Turan Aksu ağabey; geceleri kimse olmayınca yazın
bunaltılı aşırı sıcak günlerinde Merhum Cemal Mavi ile birlikte Kasapseyitte çimerdik diye
anlatmıştı.
Şimdi Kasapseyitten eser kalmamış. Çeşmenin kıymetini bilen mahalleli kalmadığı için
bakımsızlıktan terkedilmiş ve harabeye dönmüş. Develinin tarihi eski evleri, mahalleleri,
caddeleri, sokakları, kiliseleri, çeşmeleri ve bahçeleri kısaca yok ettiğimiz tarihi dokusu daha
sonraki yazımın konusu olacak.

ELBĐZ VEKÖŞKPINARDAKĐ FERFENELER
Đyi ki Elbiz ve Köşkpınar’ımız varmış. Köşkpınarda üzümleri dallarıyla birlikte keser
kaynayan gözün içine daldırır buz gibi suda soğumasını beklerdik. Karaburcu ince kabuklu
üzümlerimiz buz gibi kütür kütür olurdu.
Köşkpınarda Öğretmen Hasan Bey’in cevizinin altında hafta sonları misafirler ağırlanır. Buna
da Develi tabiriyle “Ferfene” denirdi. Maviler Camiinin karşısındaki Merhum Uzun
Mustafa’nın (Delak) fırınında pişen güveçler, bahçede yapılan bulgur pilavı, ayran ve salata
ile birlikte afiyetle yenirdi. Ufacık bahçede oyunlar oynanır akşama kadar hoşça vakit
geçirilirdi. Öğretmen Hasan Suyolcu’nun oğulları; Yücel Ağabey, Nafiz ağabey ve kızı
Öğretmen Nimet abla Develi’nin güzel insanlarıydı.

MERHUM YÜCEL SUYOLCU’YU RAHMET ANIYORUM
Merhum Yücel Suyolcu; Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneğimizin bir dönem
başkanlığını yaptı. Đstanbul’daki Develilere önder olmuş müteşebbis çok değerli bir
işadamıydı. Dernek yönetim kurulu olarak son günlerinde hasta yattığı Kartal Devlet
Hastanesi’nde ziyaret ettik. Cenazesinde de bulunduk, Küçükyalı Mezarlığındaki ebedi
istiratgâhına hemşerilerimizle birlikte yolcu ettik. Makamı cennet olsun. Öldükten sonrada
hayırla anılmak, adam gibi adam olmak ve unutulmamak herkese nasip olmaz. Gök kubbede
hoş bir seda bırakmak ne güzel.
Nafiz Suyolcu; lise yıllarımızda kantin işletir, aldığımız dosya kâğıdının parası beş kuruşu
tahsil etmeden yakamızı bırakmazdı. Esnaf olacağı o zamandan belliydi. Evlerinin önünde
ders kitabı, fotoroman, teksas, tommiks ve eski her türlü kitap alır satardı. Merdivene oturan
çocuklara kitabı kiraya vererek okuturdu. Eski yokluk günlerimizde olsa da okumayı teşvik
için bence çok anlamlıydı. Nafiz Ağabey, karakteristik kişiliğe sahip, sempatik tavırlarıyla
herkesin sevdiği, samimi ve güler yüzlü sevecen bir insandı. Hatırımda kalan ve bendeki
bıraktığı izlenimler bu.

EPÇELĐ ASKER HOCA’MIN ANISINA
Geçmişimi araştırmasam belki hiç yazmayacaktım. Yazılarımı okuyan bir arkadaşım kendi
ailemi yazdığımı söyledi. Develi’deki bütün iz bırakan insanların hepsi benim ailemdir.
Kayseri’den Mustafa Ağca Ağabeyim aradı (babamı) “Epçeli Asker Hocayı” ne zaman
yazacaksın diye. Çarşı Caminin müezzini bizlere “elifba ve namazlık” sureler öğreten Asker
Hocamızı rahmetle anıyorum. Bilgi ve belge ulaştığında, hepsini anacağım ve yazacağım.
Develide iz bırakan topluma mal olmuş, isimleri unutulmuş, kadirşinas insanları saygıyla bir
kez daha yâd ediyorum.
Nostaljiye Develili şairin Keyiş’in Havuzu için yazdığı dörtlükle nihayet veriyorum…
Keşiş’in havuzu, Elbiz’in suyu
Dağ ile çevrilmiş, yeşildir kıyı
Görünür ovalar, Sindelin köyü
Bunun için derler, Yeşil Develi.

Yazan: M. Orhan Cebeci
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5293.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

ĐŞKUR, DEĞĐŞĐYOR, GELĐŞĐYOR, YENĐLENĐYOR
Kayseri ĐŞKUR Şube Müdürü Cengiz Laçin ve Basın Yayın Sorumlusu Nayil COŞKUN,
gazetemize ziyarette bulunarak KAYĐF 2013 kapsamında gazetemizin sponsorluğuna karşılık
istihdama, yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi. Laçin, ĐŞKUR’un 2013 yılındaki
faaliyet ve istatistiklerini gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun ile paylaştı.
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Kayseri ĐŞKUR Şube Müdürü Cengiz Laçin ile Basın Yayın Sorumlusu Nayil Coşkun
gazetemize yaptıkları ziyarette, 2013 yılı işsizlik ve istihdam verilerini paylaştı. Ziyaretçiler
tarafından gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun’a gazetemizin ĐŞKUR ile olan işbirliği
ve istihdama olan katkısından dolayı da bir plaket sunuldu.
Taşradaki en önemli kurum olduklarının altını çizen Laçin, değişiyoruz, gelişiyoruz,
yenileniyoruz ifadelerini kullandı. Büyük bir anlayış değişikliğine gittiklerini kaydeden Laçin,
3 senedir ciddi bir eğitim politikası izlediklerini de vurguladı.
Yeniden yapılanma süreci hakkında bilgiler veren Laçin; “Đşkur’un yeniden yapılanması
çerçevesinde 2011 yılında 665 Sayılı KHK ile taşrada Bölge Çalışma Müdürlüklerinin de
Đşkur ile birleşmesiyle taşra teşkilatları Çalışma ve Đş Kurumu Đl Müdürlükleri olarak yeniden
yapılandırılmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik ve Đşkur Genel Müdürümüz Sayın
Dr. Nusret Yazıcı’nın büyük çabalarıyla Hükümetimizin de programında olan işsizlikle
mücadele ve istihdam programları çerçevesinde 4000 Đş ve Meslek Danışmanı kurumda
istihdam edilerek Nisan 2012 tarihinden itibaren etkin bir çalışmanın içerisine girmişlerdir.
Tüm bu çalışmalar neticesinde 2008 de %123’ler civarında olan işsizlik oranı Eylül 2013
itibariyle yaklaşık %8,9’a kadar çekilmiştir. Uzun vadede yapılacak olan çalışmalarla 2023
hedefi olan %5’i yakalama gayretleri devam edecektir” dedi.
Kayıtlı işgücü sayısı 70 bin civarında

Laçin, Türkiye’nin ekonomik olarak en güçlü kurumlarından biri olduklarını belirterek,
Kayseri’nin gencine ve işsizine iş vermek isteyen tüm kurumlara desteğe hazır olduklarını
söyledi.
2013 yılı Ocak – Aralık döneminde ĐŞKUR’a 35.061 kişi işe girmek amacı ile başvuruda
bulunduğunu kaydeden Laçin, kuruma kayıtlı işsiz sayısının 35.709, kayıtlı işgücü sayısı ise
69.599 olduğunu belirtti. Laçin , 2013 değerlendirmesinde engelli istihdamından, Đşsizlik
sigortasına ve Đşgücü yetiştirme kurslarından, danışmanlık hizmetlerine birçok konuda
değerlendirmelerini şöyle sıraladı;
611 kamu, 15.026 özel olmak üzere toplam 15.637 kişilik açık iş alındı. Alınan açık
işlere karşılık aynı dönemde işverenlere yapılan toplam takdim sayısı ise 67.032 olarak
gerçekleşmiştir.
811 kamu ( TYP dâhil ), 8.836 özel olmak üzere toplam 9.647 kişi işe yerleştirildi.
2013 yılında SGK kayıtlarına göre Đlimizde özel sektörde 98.455 kişi işe yerleşmiş olup, Đl
Müdürlüğümüzce özel sektörde işe yerleştirilen kişi sayısı 8.836’dır. Özel sektör işe
yerleştirme oranımız % 8,97 olarak gerçekleşdi.
Đstihdam edilen engelli sayısı: 1535
1.370kişi ilk kez almış oldukları engelli raporunu ibraz ederek Kurumumuza
başvuruda bulunmuş olup, aynı dönemde işe yerleşen engelli sayısı 1.535 olarak gerçekleşti.
Aralık ayı sonu itibariyle engelli işçi çalıştırma zorunluluğu olan firmalarda ki doluluk oranı
% 94, 75’dir. Aynı dönemde, Đl Müdürlüğümüzde kayıtlı aktif işarayan engelli sayısı toplam
861’dir.
5.694 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı
Đşini kaybeden ve işsizlik sigortasından faydalanmak amacıyla 10.264 kişi başvuruda
bulunmuş olup, bunlardan hak eden 5.694 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı.
Geçmiş dönemlerden de süre gelen ve son başvurusu ile hak kazanamayıp önceki
ödeneği başlatılanlarda dâhil edildiğinde toplam 10.886 kişiye 18.759.697,96-TL ödeme
yapıldı. Kısa Çalışma Ödeneği olarak 312 kişiye 204.129,65-TL ödeme yapıldı.
162 farklı kurs açıldı
2013 yılı sonu itibariyle; çeşitli türlerde ve mesleklerde 162 kurs açıldı. Açılan bu kurslara
1.542’si erkek, 563’ü ise kadın olmak üzere 2.105 kursiyer katıldı. Kurslarımıza katılan 2.105
kursiyerden 1.283 kişi başarı ile mezun oldu, 387 kişi çeşitli nedenlerle kursu
tamamlayamadı, 435 kişinin eğitimleri ise devam etmektedir.
Kurslarımızı başarı ile tamamlayanlardan 664’ü erkek, 122’si ise kadın olmak üzere
786 kişi işe yerleşti. Đşe yerleşenlerin mezun olan kursiyerlere oranı % 61,26, işe
yerleşenlerin toplam kursiyere oranı ise % 37,33 olarak gerçekleşti.
Kurumumuz Đş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinden toplam 52.640 kişi
faydalandı. Bunlardan 25.185’i iş arama becerileri seminerine katıldı. Başvuranlardan
27.455’i ile de bireysel iş ve meslek danışmanlığı görüşmesi yapıldı. Đş ve Meslek

Danışmanlığı faaliyetleri neticesinde 6.156 kişi işe yerleştirilmiş, 497 kişi ise Kurumumuz
tarafından düzenlenen çeşitli mesleki eğitim kurslarına yönlendirildi.
Đşyeri ziyaretleri gerçekleştiriliyor
Đl Müdürlüğümüz hizmet alanında faaliyet gösteren toplam işyeri sayısı 33.878 olup,
bu işyerlerinden 1.798 adedi 10 – 49 istihdamlı, 492 adedi 50+ istihdamlı işyeridir. Đşyeri
ziyaretleri Đl Müdürü, Đl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ile ilgili servislerde çalışan Şef ve
Memurlarca programlı ve programsız olarak talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 3.542 adet işyeri ziyareti gerçekleştirildi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5294.html
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Gözlemeler Özhaseki'den
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin ilçe ve köy ziyaretlerinden objektiflere
ilginç kareler de yansıyor.Her gittiği yerde vatandaşlardan büyük ilgi gören ve çeşitli
ikramlarla ağırlanan Başkan Özhaseki, bazen de kendisi tezgahın...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin ilçe ve köy ziyaretlerinden objektiflere
ilginç kareler de yansıyor.
Her gittiği yerde vatandaşlardan büyük ilgi gören ve çeşitli ikramlarla ağırlanan Başkan
Özhaseki, bazen de kendisi tezgahın başına geçiyor ve maharetini gösteriyor. Bu kapsamda
Yeşilhisar'a düzenlenen gezide ilçesinin meşhur bazlamacısına giren Başkan Özhaseki,
pişirdiği bazlama ve gözlemeleri çevresindekilere ikram etti.
Kaymakamlıktan destek alan bir kadın girişimcinin açmış olduğu işyerinde sac üzerinde
bazlama ve gözleme pişiren Başkan Özhaseki, yaptığı gözlemelerden çevredeki vatandaşlara
dağıttı. Özhaseki, peynirli, patatesli ve ıspanaklı gözlemeleri kendi eliyle ikram etti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5295.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Baraj Gölünde Kaybolan Avcı Boğulmuş Olarak
Bulundu
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçecik Barajı'nda vurduğu ördeği almak isterken
baraj gölünde kaybolan 32 yaşındaki M.A.,Adana'dan gelen dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışma
sonrasında boğulmuş olarak bulundu.Arkadaşı...
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçecik Barajı'nda vurduğu ördeği almak isterken
baraj gölünde kaybolan 32 yaşındaki M.A., Adana'dan gelen dalgıç ekiplerinin yaptığı
çalışma sonrasında boğulmuş olarak bulundu.
Arkadaşı E.G. ile Cumartesi günü Bahçecik Baraj gölünde kamp kuran M.A., pazar günü
vurduğu ördeği almak için göle girmiş ve kaybolmuştu. Arkadaşı E.G.'nin ihbarı sonrasında
AFAD ve AKUT ekiplerinin yaptığı çalışmaların netice vermemesi sonrasında, bu sabah
Adana'dan gelen dalgıç ekipleri de çalışmalara destek verdi.
Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar sonrasında 32 yaşındaki M.A.'nın cesedi bulunarak,
baraj gölünden çıkarıldı. M.A.'nın cesedi Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Mmo’da Ersin Fener Dönemi
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanlığı’nın 12. Olağan Genel
Kurulu’nda başkan olarak seçilen Ersin Fener, “Odamız ülkenin tüm meselelerine sahip
çıkarak önemli bir meslek odası haline gelmiştir” dedi.MMO Kayseri...
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Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanlığı’nın 12. Olağan Genel
Kurulu’nda başkan olarak seçilen Ersin Fener, “Odamız ülkenin tüm meselelerine sahip
çıkarak önemli bir meslek odası haline gelmiştir” dedi.
MMO Kayseri Şubesi 12. Olağan Genele Kurulu’nda tek liste halinde gidilen seçimde MMO
Kayseri Şube Başkanı Seçilen Ersin Fener, odalarının Türkiye’nin tüm meselelerine sahip
çıkarak önemli bir meslek odası haline geldiğini söyledi. Fener, “Makina Mühendisleri
Odası’nın geçmişinde gerek mesleki anlamda gerek kurumsal anlamda gerekse, ülkesel
anlamda önemli hizmetleri gerçekleştirmiş başkan ve yöneticileri olmuştur. Bu sayede sadece
Makina Mühendisleri Odası kapsamında değil birçok mesleki alanda, toplumun tüm
kesimlerini, tüm meslek mensuplarını kucaklayarak, toplumun ve ülkenin tüm meselelerine
sahip çıkarak önemli bir meslek odası haline gelmiştir. Ürettiği projelerle, geliştirdiği strateji
ve politikalarla bir cazibe merkezi olmuştur. Odamızın bu başarılarında bu günlere
gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve tüm
mensuplarımıza bu vesileyle bir kez daha şahsım, yönetim kurulu arkadaşlarım ve oda
çalışanlarımız adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı huzurlarınızda arz etmeyi bir
sorumluluk sayıyorum” dedi.
Odaları için ellerinden gelenleri yapacaklarını söyleyen Fener, “Bu farkındalık içerisinde
bizim yapmamız gerekense devraldığımız, bir başka ifadeyle bize devredilen ve emanet edilen
bu görevi geçmişe layık bir şekilde devam ettirmektir. Sadece devam ettirmek değil daha
başarılı bir şekilde daha ileri düzeyde bu günlere ve yarınlara taşımaktır. Bu anlayış ve
sorumluluk içerisinde emanet aldığımız görevi en iyi şekilde yürütmeye çalışacağız. Geçmişe
göre daha hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşayan teknolojik ve toplumsal gelişmeler
karşısında, bizimde daha hızlı hareket etmemiz, odamızı bu değişim ve dönüşüm sürecine
uygun bir yapılanmaya taşımamız kaçınılmazdır. Bizde görev yapacağımız süre içerisinde
bunu başarmak için arkadaşlarımızla birlikte sizlerin de desteğiyle elimizden gelenin en
iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5297.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Đşte AK Parti'nin Kayseri'deki Kesinleşen Başkan
Adayları
Uzun Zamandır AK Parti'nin Kayseri'de ilçe belediye Başkan adayları kim olacak sorusu
merak ediliyordu. Đşte O liste
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AK Parti Kayseri’deki Belediye Başkan adayları açıklandı.
Ankara’da Genel Merkezde yapılan basın açıklamasıyla merak edilen soru cevabını buldu.
Açıklanan isimlerde dün benim yayınladığım isimler arasında tek fark Hacılar isminde
yaşandı. Hacılarda Ekrem Baktır isminin yerine Doğan Ekici aday gösterildi. Develi’de Recep
Özkan ismi ön plandayken, son anda yapılan değişiklikle Mehmet Cabbar aday gösterildi.
Birde Pınarbaşı adayı değişti. Bize gelen ilk bilgilerde kesin gözüyle bakılırken, son anda
dediğim gibi siyaseten bazı şeyler yaşandı.
Bu değişikliklerinde bugün genel merkezde yapılan son toplantıyla olduğu ifade ediliyor.
Đşte Kesinleşen adaylar
Büyükşehir: Mehmet Özhaseki
Melikgazi:

Mehduh Büyükkılıç

Kocasinan:

Mustafa Çelik

Talas:

Mustafa Palancıoğlu

Đncesu: Zekeriya Karayol
Hacılar:

Doğan Ekici

Akkışla:

Ali Ergül

Bünyan:

Şinasi Gülcüoğlu

Develi:

Mehmet Cabbar

Felahiye:

Vural Coşkun

Özvatan:

Nasip Aksoy

Pınarbaşı:

Yusuf Kemal Altıparmak

Sarıoğlan:

Ali Taştan

Sarız:

Ömer Akpınar

Tomarza:

Fahrettin Işık

Yahyalı:

Esat Öztürk

Yeşilhisar:

Abdülkadir Akdeniz

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5298.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Özhaseki Şehri Derya Projesini Tanıttı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, düzenlediği basın toplantısında,
Şehri Derya projesi hakkında bilgi verdi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin projesini açıkladığı basın toplantısına Kocasinan...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, düzenlediği basın toplantısında,
Şehri Derya projesi hakkında bilgi verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin projesini açıkladığı basın
toplantısına Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ile
belediyenin çalışanları ve AK Partililer katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Yaklaşın seçimlerin ülkemiz için hayırlara
vesile olmasını, kavgasız, gürültüsüz, kimsenin burnu kanamadan sonuna kadar huzurlu bir
seçim diliyorum. Ülke genelinde siyasi gelişmeler çok yoğun, bizi şehrimiz daha çok
ilgilendiriyor” dedi.
Başkan Özhaseki, “Her Pazartesi günü daha önce açıkladığım projeleri detaylandıracağım”
diyerek şu şekilde konuştu:
“3 dönemdin büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Tam 10 bin çalışmaya imza atmışız.
Söz verip de yapamadığımız hiçbir şey olmadı. O dönemde eleştiriler de olmuştu. Ekabir
yorumlar yapıldığını hatırlıyorum. Bu gün de açıkladığım projeler için üç aşağı beş yukarı
aynıları söylenecek. Ama daha önce açıkladığım projeler gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi?
Bütün bunlar içinde kendi çapımızda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri
olarak para bulma konusunda kendi yöntemlerimiz vardı. Devletten aldığımız para yıllık 150
milyon TL civarında. Ama bizim oluşturduğumuz bütçe 3 katrilyon lira civarında. Onu da
kendi öz sermayemiz ile yapmış oluyoruz.
Đnsanlar eleştirel bir bakış sergileyebilirler, ileride herkes bu konularla ilgili olarak çoluğuna
çocuğuna bahsedecek.
Yaptığımız projelerle Kayseri’nin bölgesel güç olduğunu ispatladık. Anadolu’da parlayan bir
şehir olması için yeni bir fırsat var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Yepyeni bir güç
olduğumuzu her zaman alnımız açık bir şekilde açıklayabileceğiz.

Bu büyük projeler çok ağır, zor ve külfetli işler. Bir taraftan da dikkatli olunması gereken
işler. Bu bölgelerde dar gelirli insanlar oturuyor. Küçük esnaflar, ekmeğinin peşinde olan
insanlar oturuyor. Burada bir rant sağlanacak, bu rantı doğru dağıtacaksınız ve şaibeye
meydan vermeyeceksiniz. Bunu da orada oturan insanlara vereceksiniz.
Eski sanayi bölgesinin yıllardır değiştirilmesi gerektiğini herkes söylüyor. Bu bölge 1950
yılında yapılmış. Đlk yapıldığında ileri bir proje olarak ortaya konulmuş. Kayseri’de sanayinin
temel dinamik noktalarından bir tanesi. Zamanla işlevini yitirmiş.
Eski evler şehrin merkezinde, en kıymetli mallar ordaydı, hiç dokunulmadı, gelişmedi ve
sonra harabe oldu. Yeni göçmenler geldi ve tinercilerin mekanı oldu. Sahipleri dahil herkes
oradan ümidi kesti.
Kapalı çarşı, yüzlerce yıl bu memleketin can damarı, kalbi adeta. Bir müddet sonra işler orada
yapılamamış, esnaf zor durumda. Oradaki akıbet doğrusu sanayiyi de bekliyor ve bu nedenle
oraya müdahale etmemiz lazım.
Deprem konusu da önemli. Kayseri 3. Bölge diye yan gelip yatamayız. Orada 4 veya 5
şiddetinde deprem olursa bir çok insana mezar olabilir. O zaman burada yeni bir proje yapılır.
Çok düşünmek gerekiyor. Yerine ne yapacaksanız 100 yıl kalır. Doğru karar vermek lazım.
Birincisi yıkmazsınız yeni planlarda 15 katlı binalar verirsiniz çekilirsiniz kenara müteahhitler
daireleri yapar çıkar.
Bu şehirle ilgili başka hayalleriniz varsa bu şekilde hareket etmezsiniz.
Biz ikinci yolu tercih ediyoruz. Đnsanlar ne istiyor onu tespit ettik. Anket yaptık. Binaların
geneli 60 yıllık. Genellikle esnaflar mobilya, aksesuar, inşaat malzemesi, orman ürünleri,
soba, bakırcılık ve hizmet sektörü ile uğraşıyor.
Kiralarını sorduk. Yüzde 75’i 2 ila 10 bin TL arasında ödüyor. Tek ve iki katlı iş yerleri
çoğunlukta. Dükkanlar 200 metrekareden düşük.
Sorunlarını sorduk. Đş yerlerinin küçük olduğunu, depo ihtiyacı olduğunu, tadilat ve
iyileştirme olduğunu, yolların dar olduğunu ve sosyal tesis olmadığını söylediler.
Benzer işler olduğunda taşınmak isteyip istemediklerini sorduk. Yüzde 75’i taşınacaklarını
söylüyorlar. Yüzde 25’i de kararsız kalıyor veya istemiyor. Büyük çoğunluk bölgede
değişiklik istiyor.
700 bin metrekarelik bir arsa var burada. Bizim muhatabımız 400 bin metrekarelik bir alanda.
Sanayi bölgesinde bin 500 civarında dükkan var. Bu hafta içinde esnaf arkadaşlarımız ile
görüşeceğiz. Oradakileri mağdur etmeyeceğiz beddualarını almayacağız. Birinci esas bu.
Đkincisi ise, buraya bir rant gelecekse sadece o bölge esnafı istifade edecek. Đnsanlarla
muhatap olduğumuz zaman çok değişik teklifler var. Đsteyen herkese bedelini vereceğiz.
Piyasası belli, isteyene bedelini vereceğiz. Đstemiyorsa işini büyütmek istiyorsa yeni
belirlenen site yerinde daha büyük iş yeri vereceğiz. Başka bir tercih ederek, benim toprağım
burada ben burada yer istiyorum diyorsa projedeki dev kütlelerden birini alabilirler. 25-30
katlı bir yer düşünüyoruz. O zaman mecburen bir araya gelecekler.

Büyük bir bölümü deniz ve yeşil alanlar olacak. Kayak merkezi ve su sporlarının yapılacağı
bir merkez olacak. Diğer binalar ise konut olacak. Sahabiye’yi de iş merkezi ve finans
merkezi olarak düşündük.
Đmarın istemediği hiçbir siluet ortaya çıkmayacak. Bu şehri derya ismini verdiğimiz bir proje.
Kızılırmak üzerinde daha önce bir baraj projemiz vardı. Baraj kuruldu ve kiraya verildi.
Özellikle Kayseri’nin doğu bölgesinde zemsine çok yakın yerden su çıkaracağız. Başka türlü
bir sıkıntıya sebebiyet vermeden bunu yapacağız.
Elimizdeki kanuni yetkileri kullanırsak çok kısa sürede bu kararları alıp, kırıp döküp işimize
devam edebiliriz ama bunu böyle yapmayacağız. Burada da tarihi Kayseri Kalesi’ndeki yolu
deneyeceğiz. Önümüzdeki yıl bu yıkım başlar gibi geliyor. Bu proje ağır bir proje. 5 yıl içinde
bu projeyi gerçekleştirebiliriz”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5299.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

20 Ocak Azatlık Katliamının Yıl Dönümü
Turan Derneği Genel Sekreteri Kübra Tank, ''20 Ocak 1990'da Kızılordu'nun Azerbaycan'ın
başkenti Bakü'deki Azatlık Meydanı'nda yaptığı katliamı unutmadık, unutmayacağız ve
unutturmayacağız'' dedi.Kübra Tank yaptığı açıklamada,...
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Turan Derneği Genel Sekreteri Kübra Tank, ''20 Ocak 1990'da Kızılordu'nun Azerbaycan'ın
başkenti Bakü'deki Azatlık Meydanı'nda yaptığı katliamı unutmadık, unutmayacağız ve
unutturmayacağız'' dedi.
Kübra Tank yaptığı açıklamada, ''1990 yılında bağımsızlık talebi ile meydanlara inen
Azerbaycan Türk’ü tanklarla durdurulmaya çalışıldı. 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece saat
01.00’da Kızılordu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de misli görülmeyen kanlı bir katliam
gerçekleştirdi. Gece yarısı en modern silahlarla donatılmış Kızılordu karadan, havadan ve
denizden Bakü’ye girerek korumasız halkın üzerine ateş yağdırmaya başladı. Hiç acıma
duygusu olmadan ağır silahlarla kadın, çocuk, yaşlı demeden herkese vahşice saldırdı.
Önlerine geçen herkes kurşuna dizildi. Yüzlerce Azerbaycan Türk’ü şehit edildi, yaralandı,
tutuklandı ve kayboldu'' ifadelerine yer verdi.
20 Ocak günü herkesin yakınlarını ve dostlarını aramak için sabahın erken saatlerinde sokak
ve meydanlara indiğini dile getiren Kübra Tank, şöyle devam etti:

''Bakü ve Sumgayıt’ta Rusların açtığı ateş sonucu delik- deşik edilmiş binalar, Azatlık
Meydanı ve XI. Kızılordu meydanında öldürülmüş, tank paletleri altında ezilmiş insanlar,
kana boyanmış caddeler, akıl almaz ve korkunç bir manzara vardı. Azerbaycan’ın özgürlüğü
uğruna mücadele edenler hunharca katledilmiş, Bakü savaş meydanına, sokaklar ise kan
gölüne dönmüştü. 20 Ocak günü Bakü’de ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde
gerçekleştirilen katliamlar, Azerbaycan Türk’ünün bağımsızlık mücadelesini durdurmak üzere
planlanmış eylemlerdi. Fakat olay sonrasında Azerbaycan Türklerinin gösterdiği mücadele
örneği, onun bağımsızlık yolundaki adımlarının engellenemez olduğunu ortaya koymuştur. 20
Ocak 1990 katliamını Türk Milleti hiçbir zaman unutmamalıdır. 20 Ocak günü canından ve
kanından geçen kardeş ve bacılarımız, şehitlik mertebesine yükselerek, bizlere örnek
olmuşlardır. 20 Ocak Şehitlerini Türk Milleti unutmayacak unutturmayacaktır.''
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5300.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Üniversiteye sınavsız giriş müjdesi
Bakan Nabi Avcı, üniversiteye sınavsız giriş müjdesi verdi: "ABD'deki gibi sportif, kültürel
başarı da ölçü alınacak"

21 Ocak 2014, 14:48

Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi projesi kapsamında önce liseye geçiş sistemini
değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şimdi de üniversiteye giriş için yapılan YGS'yi
kaldırmak için kolları sıvadı. Bakan Nabi Avcı, üniversiteyi tek sınava endekslemekten
çıkartacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta başkanlık yaptığı YÖK Genel Kurulu'nda
konunun masaya yatırıldığını kaydeden Avcı, "Ortaöğretime geçiş yöntemine benzer bir
uygulama için hazırlık yapıyoruz" dedi. Üniversiteye girişleri daha çok lise döneminde
okul içi başarılara endeksleyecek sınavsız bir sistem üzerinde çalıştıklarını anlatan Avcı,
"Tıpkı Amerika'da olduğu gibi çocuğun sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının da
değerlendirmeye katılacağı bir sistem üzerine çalışıyoruz. Sistemi iyi oturtabilirsek bazı
üniversiteler öğrencinin belli alanlarda gösterdiği başarıyı ölçü alarak öğrenci alabilecek" diye
konuştu.
2-3 YIL ĐÇĐNDE GEÇĐLECEK
Sistemde her öğrencinin yeteneklerini daha iyi tanıyacağına dikkat çeken Avcı, önce bazı
üniversitelerde pilot uygulamalar yapılacağını, ardından 2-3 yıl içinde uygulamaya

geçileceğini söyledi. Her yıl 500-600 bin öğrencinin bölümlerinden memnun olmadığını
içintekrar üniversite sınavına girdiğini belirten Avcı, "Demek ki sınav öğrencilerimizin
gönüllerinden geçen yerlere yerleştirilme konusunda başarılı değil" şeklinde
konuştu. Türkiye genelinde bir yanda alt yapısını tamamlamış, bir yanda da yeni
üniversiteler bulunduğunu hatırlatan Avcı, "Bu üniversitelerin öğretim üye kadroları
hem sayısal hem de niteliksel olarak birbirinden çok farklı. Üniversitelerin hepsini tek bir
sınav düzeni içinde öğrenci almaya mecbur etmek hem öğrencilerimize hem de
üniversitelerimize haksızlık" dedi.
Kaynak: Sabah

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5301.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Sosyal Medyanın bu fenomenleri ölüme
heveslendiriyor
Đnternetteki çılgınlıkları gençleri heveslendiriyor aynı zamanda ölüme davetiye çıkarıyor.
Avrupa’da gençler arasında hızla yayılan yeni akımın adı “Mustang Wanted” yani bu
adrenalin tutkunları yüksek binalardan bir arkadaşının eline tutunarak sarkmaya çalıyorlar.

20 Ocak 2014, 15:02

Bu çılgınca harekette alınan tek önlem kişiyi aşağıya sarkıtan kişinin elini kurulaması. Sonra
bu adrenalin tutkunları metrelerce yüksekten aşağıya sarktıktan sonra bunu sosyal medyada
paylaşarak ölüme yaklaştıkları anları takipçileri ile paylaşıyorlar. Avrupa'da şu sıralar yaygın
olan internetin bu fenomenleri deyim yerinde ise ölmek için yer arıyor
Haber: Mahmut Hop (stajyer)

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5302.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Radar Uygulamaları Twitter’da
Kayseri’de araç sürücüleri radar cezası ödememek için sosyal paylaşım sitelerinde grup
kurarak, radar uygulaması yapılan yerleri bildiriyor.Kayseri’de araç sürücüleri artan trafik
cezalarının ardından radar cezası yememek için sosyal...
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Kayseri’de araç sürücüleri radar cezası ödememek için sosyal paylaşım sitelerinde grup
kurarak, radar uygulaması yapılan yerleri bildiriyor.
Kayseri’de araç sürücüleri artan trafik cezalarının ardından radar cezası yememek için sosyal
paylaşım sitesi Twitter’da grup kurarak, kentin çeşitli yerlerinde bulunan radar uygulamalarını
anında paylaşıyor. 231 takipçisi bulunan grupta, şehir merkezinde ve çıkışlarında seyir
halinde bulunan vatandaşlar gördükleri radar, emniyet kemeri ve rutin uygulamaları yazarak,
diğer vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5303.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Fabrikada Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden Đşçi
Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (KOSB) bir fabrikanın talaş deposunda çıkan yangına
müdahale ederken deponun üstünden düşerek hayatını kaybeden Bayram Şeker son
yolculuğuna uğurlandı.Hunat Camisi'nde kılınan cenaze namazına, hayatını...
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (KOSB) bir fabrikanın talaş deposunda çıkan yangına
müdahale ederken deponun üstünden düşerek hayatını kaybeden Bayram Şeker son
yolculuğuna uğurlandı.

Hunat Camisi'nde kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden Bayram Şeker'in yakınları ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Şeker, kılınan cenaze namazının ardından Erkilet mezarlığında
toprağa verildi.
-OLAY GÜNÜ
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde 24. Cadde’de bir fabrikanın deposuna talaş
getiren Y.Y. yönetimindeki 38 UZ 328 plakalı panelvan, deponun yanında bulunan projektöre
çarpmış, çarpmanın etkisiyle çıkan yangın talaş deposuna sıçramıştı. Kısa sürede büyüyen
yangına müdahale etmeye çalışan Bayram Şeker isimli işçi deponun üst katında yangının
üzerine sıçraması sonucunda aşağıda bulunan panelvan aracın üzerine düşüp ağır
yaralanmıştı. Bayram Şeker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5304.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Yol - Đş Sendikasından Rapor Eylemi
Yol-Đş Sendikası Kayseri Şubesi, yıllardan bu yana Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan
taşeron işçilerinin kadroya geçmeleri konusunda mahkeme kararının olduğu ve bu kararın
uygulanmadığı gerekçesiyle AK Parti il binası önüne...
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Yol-Đş Sendikası Kayseri Şubesi, yıllardan bu yana Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan
taşeron işçilerinin kadroya geçmeleri konusunda mahkeme kararının olduğu ve bu kararın
uygulanmadığı gerekçesiyle AK Parti il binası önüne yürüdü. Yürüyüşün ardından işçiler
psikolojilerinin bozulduğu gerekçesiyle hastanelere rapor almaya gitti.
AK Parti Đl binası önüne yürüyen Yol- Đş Sendikası Kayseri Şubesi üyeleri, yaptığı yazılı
bildiride, "Uzun yıllardan beri Karayolları Genel Müdürlüğü iş yerlerinde taşeron işçisi adı
altında Türkiye genelinde 8 bin 500 kişi çalışmakta olup, Türkiye Yol - Đş Sendikası bu
işçileri örgütlemiş ve adlarına dava açmak suretiyle karayollarının asıl işçisi olduklarını tespit
ettirmiştir. Sava Yargıtaya da onaylanmak suretiyle kesinleşmiş olup, 2 yıldır süren
görüşmeler neticesinde mahkeme kararlarının uygulanması gerçekleşmediğinden 20 Ocak
2014 Pazartesi sabahı saat 08.30'da sendikamızın almış olduğu karar gereğince viziteye çıkma
eylemi gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Yaptıkları eylemle ilgili konuşan Yol - Đş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Adem Özokutan,
"2002 yılından beri Karayolları Genel Müdürlüğü iş yerlerinde 11 bine yakın işçi taşeron adı

altında çalışıyorlar. Bu iş yerleri aslında karayollarının asıl işini yaptığı mahkemelerce tespit
edilmiş olup, açmış olduğumuz davaları kazandık. Mahkemeler bizim lehimize karar verdi.
Bu işçiler taşeron işçisi değil, karayollarının asıl işçisidir. Mahkeme bu işçilerin toplu
sözleşmeden yararlanması gerektiği söyledi. Yargıtaya gittik. Yargıtay’da bizim beklentimiz
sonucunda karar verdi. Yani bizler 2011 yılından beri kadromuzun verilmesini istiyoruz.
Đsteğimiz sadece mahkeme kararları uygulansın. Başka bir amacımız yok. Zaten hükümette
son zamanlarda televizyonlarda bu konuyla ilgili basın birçok açıklamalar yaptı.
Arkadaşlarımızda bir beklenti içine girdi. Akabinde yetkililer 'kadro yok' deyince arkadaşların
morali bozuldu. Hepsi hastanede. Biz AK Parti’ye sorunlarımızı anlatan dosya verecektik.
Yetkilileri bulamadık. Daha sonra biz dosyaları tekrar getirerek yetkililere teslim edeceğiz"
diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5305.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Saka Kuşunun Cezası 400 Tl
Kayseri Orman ve Su Đşleri Şube Müdürlüğü, Saka Kuşu'nun (Elmacık) yakalanmasının ve
beslenmesinin yasak olduğunu, yakalayan ya da besleyenlere idari yaptırımın yanı sıra, kuş
başına 400 TL tazminat cezası verildiğini bildirdi.Şube...
Kayseri Orman ve Su Đşleri Şube Müdürlüğü, Saka Kuşu'nun (Elmacık) yakalanmasının ve
beslenmesinin yasak olduğunu, yakalayan ya da besleyenlere idari yaptırımın yanı sıra, kuş
başına 400 TL tazminat cezası verildiğini bildirdi.
Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Son yıllarda saka (halk arasında bilinen adıyla
elmacık) kuşu ile ilgili Şube Müdürlüğümüze yapılan ihbarlar neticesinde birçok kişiye idari
yaptırım ve tazminat cezaları düzenlenmiş olmakla birlikte, şahısların bu kuşların
yakalanmasının ve beslenmesinin yasak olduğunu bilmediklerini beyan etmektedirler. Saka
(Cardueliscarduelis) türü Uluslararası bir sözleşme olan ve Ülkemizin de taraf olduğu Bern
Sözleşmesine göre koruma altına alınmış ötücü bir kuştur. 4915 sayılı Kara Avcılığı
Kanununa göre koruma altındaki kuşların avlanması, alınması, satılması ve beslenmesi yasak
olup 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre idari yaptırım kararına konu olmaktadırlar. Saka
kuşunun alındığının, satıldığının ve beslendiğinin tespiti halinde şahıslara aykırı davrandığı
maddelere göre idari yaptırım kararı düzenlendiği gibi kuş başına da 400 TL gibi ciddi bir
tazminat cezası düzenlenmektedir'' denildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5306.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın Sorumlusu
Ahmet Kayıkçıoğlu'nun Babası Son Yolculuğuna
Uğurlandı
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü basın yayın sorumlusu Ahmet Kayıkçıoğlu'nun, vefat eden 72
yaşındaki babası Sabri Kayıkçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.Hunat Camiinde kılınan
cenaze namazına Ahmet Kayıkçıoğlu, yakınları ve çok...
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Đl Milli Eğitim Müdürlüğü basın yayın sorumlusu Ahmet Kayıkçıoğlu'nun, vefat eden 72
yaşındaki babası Sabri Kayıkçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına Ahmet Kayıkçıoğlu, yakınları ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden 72 yaşındaki Sabri
Kayıkçıoğlu şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5307.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Mhp Talas Adayı Erkan Kandemir Projelerini
Açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir, Talas Đlçe
teşkilatının düzenlemiş olduğu görkemli program ile hazırladığı projeleri Talas ve Kayseri
kamuoyuna açıkladı. 18 Projenin tanıtıldığı programa Talas…
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Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir, Talas Đlçe
teşkilatının düzenlemiş olduğu görkemli program ile hazırladığı projeleri Talas ve Kayseri
kamuoyuna açıkladı. 18 Projenin tanıtıldığı programa Talas halkı yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi çalışmalarına hız veren Milliyetçi Hareket Partisi
Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir, Gökkuşağı Düğün Salonunda düzenlenen
proje tanıtım toplantısı ile 18 projesini Talas ve Kayseri kamuoyuna açıkladı. Proje tanıtım
toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof.Dr
Yusuf Halaçoğlu, MHP Đl Başkanı Mete Eke, MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete, Bünyan Belediye
Başkanı Mehmet Özmen, Đlçe Başkanları, Ülkü Ocakları Başkanı, Sivil Toplum Kuruluş
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi Talas Đlçe Başkanı Mehmet
Erhan, 30 Mart Mahalli Đdareler seçimlerinin ülkemizin insanlarını ayrıştıran, vatanı bölmeye
çalışanlara hoşgörü ile bakan AKP iktidarı ile Tek Devlet, Tek Bayrak diyen Milliyetçi
Hareket Partisi arasında geçeceğini belirtti.
MHP GRUP BAŞKANVEKĐLĐ HALAÇOĞLU AKP’YE YÜKLENDĐ

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof.Dr Yusuf Halaçoğlu
yaptığı konuşma da, AKP ve Türk ırkı yoktur diyen AKP merkez Yürütme Kurulu üyesine
sert tepki gösterdi. Halaçoğlu “Türk olarak Bizim en büyük zaafımız, bizi yönetenleri Türk
olarak seçmememizdir” dedi.
MHP ĐL BAŞKANI METE EKE “ ARTIK YETER”

Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ise yaptığı konuşma da ülke gündemi ile ilgili
önemli açıklamalarda bulundu. 12 yıldır AKP’nin iç ve dış politika da hatalar ifade eden Eke
” Suriye’den gelen öğrencilere istedikleri üniversite de okuma hakkı tanıyanlara sesleniyorum
bizim çocuklarımızın günahı neydi, “Yazıklar Olsun” diyorum dedi.
Taraflı tarafsız anketörlerin yapmış olduğu genel seçim anketlerinde Milliyetçi Hareket
Partisinin % 20 üzerinde olduğunu ve bunun Talas Đlçesine yansımasının ise % 50 olduğunu
ifade eden Đl Başkanı Mete Eke, 73 gün sonra Üç Hilali Ali Dağına dikeceğiz” dedi.
AKP Yerel Yönetimine de seslenen Đl Başkanı Eke “ 20 yıldır Kayseri’yi yönetenler hiç
bıkmaz, usanmazlar mı? Artık yeter, Kayseri’nin ve Türkiye’nin Milliyetçi Hareketçi
partisine ihtiyacı var, biz emanetimizi geri almaya geliyoruz” diye konuştu.
Proje tanıtım toplantısında son olarak konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye
Başkan Adayı Erkan Kandemir, hazırlamış olduğu 18 projeyi Talas Halkına ve Kayseri
Kamuoyuna açıkladı. Spor, Kültür, Sosyal Yaşam, Eğitim, Hizmet ve Belediyecilik Konuları
ile ilgili hazırlanan projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Talas Belediye Başkan Adayı Erken Kandemir’in proje tanıtım programı Tansel Ayaz konseri
ile son buldu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5308.html
Erişim Tarihi:28.02.2014

Yüksek Gerilim Hattı Yer Altına Alınıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir, Osman Kavuncu,
Keykubat, Bel-Sin Beyazşehir, Sakarya, 19 Mayıs ve Tınaztepe Mahallelerini kapsayan
Elektrik hattı üzerinde yer alan yüksek gerilim elektrik aktarma direklerinin kaldırılması...

20 Ocak 2014, 13:08

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir, Osman Kavuncu,
Keykubat, Bel-Sin Beyazşehir, Sakarya, 19 Mayıs ve Tınaztepe Mahallelerini kapsayan
Elektrik hattı üzerinde yer alan yüksek gerilim elektrik aktarma direklerinin kaldırılması için
çalışmaların başladığını bildirdi.
Enerji nakil hatlarının şehir içinden geçmesinin son derece tehlikeli olduğunu ve ayrıca açık
alanda nakil edilen enerjide kayıp meydana geldiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,
Bel-Sin bölgesindeki yüksek gerilim hattı için Enerji Bakanlığınca ihale açıldığını ve bu yıl
bu açık hattın ortadan kalkacağını belirtti.
Yüksek gerilim hattının yer altına alınması çalışmasına başlanılmadan Belediye olarak bu
hattın altından geçecek olan 5 bin metre uzunluğundaki alternatif şehir içi yol için şu an
ekiplerin çalıştığını ifade eden Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Şehir dışında kalacak diye inşa edilen yüksek gerilim elektrik nakil hatları zaman içinde
şehrin gelişmesi ile yerleşim bölgesi içinde kalmıştır. Yüksek gerilim elektrik nakil hatları
hem kapsadığı alan olarak, hem enerji kaybı olarak, hem de tehlike arz etmesi açısından yer
altına taşınması için bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticelendirilmiş olup 7 mahallede yer
alan bu hatlar yer altına alınacaktır. Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışma bölge
halkı için çok önemlidir. Bu çalışma ile hem alan kazanılacak, hem elektrik kaybı önlenecek
hem de insan hayatı için tehlike ortadan kaldırılacaktır. Kaldırılan hatta yer alan bölgede ise 5
bin metre uzunluğunda Ahmetgazi Ayhan Bulvarına alternatif bir yol açılacaktır. Bunun için
çalışma başlatıldı. Yolun alt yapısı tamamlandı. PTT, KASKĐ, DOĞALGAZ gibi ekiplerin
çalışmalarına başlanılacak.''
Başkan Memduh Büyükkılıç, yüksek gerilim hattının TEĐAŞ tarafından kaldırılacağını ve 7
mahalleden geçen ve Bel-Sin ile şehir arasında ikinci büyük alternatif yolun açılması ile şehir
içerisinde trafik akışının daha seri olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5309.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç Katipler Đle
Bir Araya Geldi
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, katipler ile bir araya gelerek sorunlarını
dinledi.Kayseri Adliyesinde gerçekleşen toplantıya Baro Başkanı Fevzi Konaç, Katipler
Derneği Başkanı Hasan Dernekli ve katipler katıldı.Baro Başkanı Fevzi...
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Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, katipler ile bir araya gelerek sorunlarını
dinledi.
Kayseri Adliyesinde gerçekleşen toplantıya Baro Başkanı Fevzi Konaç, Katipler Derneği
Başkanı Hasan Dernekli ve katipler katıldı.
Baro Başkanı Fevzi Konaç, katiplerin mesleklerinde yaşadıkları sorunları dinleyerek not aldı.
Katipler Derneği Başkanı Hasan Dernekli, yaşanan sorunlar konusunda çözüm için destek
vereceğini söyleyen Baro Başkanı Fevzi Konaç’a teşekkür etti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5310.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi
yaralandı.Alınan bilgilere göre, S.K. isimli vatandaşın kullandığı otomobil, Kayseri
istikametinden Pınarbaşı yönüne seyir halindeyken Bahçecik Köyü...
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, S.K. isimli vatandaşın kullandığı otomobil, Kayseri istikametinden
Pınarbaşı yönüne seyir halindeyken Bahçecik Köyü mevkisine geldiği esnada, sürücünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole devrildi.
Kazada, araç sürücüsü S.K. ile araçta yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı. Yaralılardan S.K.
sevk edildiği Pınarbaşı Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken,
diğer yaralı F.K. ileri tetkik ve tedavi için sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5311.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kalkınma Ajansı'ndan 6 Projeye Teknik Destek
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2013 Yılı
Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi kapsamında Kayseri'den 6 proje başarılı
bulundu.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Ajans...
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Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2013 Yılı
Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi kapsamında Kayseri'den 6 proje başarılı
bulundu.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Ajans tarafından açıklanan 2013 yılı
Teknik Destek Programına ilişkin başvurular, 31 Aralık 2013 tarihinde son buldu. 2013 yılı
Teknik Destek Programı üçüncü dönem başvuruları (Kasım ve Aralık ayları) kapsamında,
değerlendirme sonuçlarına göre Kayseri ilinden 6 proje başvurusunun başarılı bulunduğu ve
destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşmeler imzalanacağı bildirildi.
Açıklamada, başarılı bulunan projeler ise şu şekilde açıklandı:
''Melikgazi Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu “Đnternet Tabanlı Haber Hazırlama ve
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi” kapsamında Kayseri ilindeki bütün Kaymakamlıklarda
görev yapan personellerin vatandaşlara ve kurumlara daha iyi hizmet verebilmesi, kurumun
kendini tanıtarak yaptığı faaliyetleri vatandaşa daha etkili ulaştırması ve kurumsal
kapasitelerinin artırılması amacıyla ĐSAY (Đnternet Sayfaları Yönetimi) eğitimi ile haber ve
metin yazarlığı, haber fotoğrafçılığı eğitimi verilecek.

Pınarbaşı Đlçe Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu “Ekip Başarısında Kişilerarası
Đlişkiler ve Profesyonel Davranış Eğitimi” kapsamında Đlçede görev yapan en az 60 kamu
görevlisinin kişisel gelişim eğitimi alması planlanmaktadır.
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı Kayseri Şubesi’nin başvuru sahibi olduğu “Netcad Eğitimi
ile Mühendislik Çözümleri Artıyor” eğitimi kapsamında Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü,
D.S.Đ Bölge Müdürlüğü, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, Đl Afet Müdürlüğü’nde çalışan 40
teknik personele Netcad Temel Eğitimi (Anamodül&Netsurf), Netcad GIS-Coğrafi Bilgi
Sistemleri, Netcad Uzaktan Algılama eğitimleri verilecektir.
Sarıoğlan Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Tarımsal
Sulama Eğitimi” kapsamında Sarıoğlan sulama barajından faydalanabilen ve arazileri sulanan
çiftçilere modern sulama yöntemlerinin aktarılması amacıyla eğitim verilmesi
planlanmaktadır.
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Evde Sağlık Hizmetleri
Birimlerinde Görev Yapan Personellerin Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi” eğitimi
kapsamında evde sağlık hizmetinden sorumlu olan personellere, tedavi sonrası sağlık
hizmetlerinden kaynaklı ölüm ve rehabilitasyon sırasındaki komplikasyon oranını azaltmak ve
ilimizdeki evde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim verilmesi
planlanmaktadır.
Diyanet Đşleri Đncesu Đlçe Müftülüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Müftülük Personelinin
Đletişim Becerilerinin Artırılması” eğitimi kapsamında Đncesu Đlçe Müftülüğü’nde imam,
hatip, vaiz, müezzin veya kayyum olarak görev yapan 45 personele kişisel kapasitelerini
geliştirmeleri amacıyla diksiyon, etkili iletişim, beden dili, hitabet teknikleri alanlarında
eğitim verilmesi planlanmaktadır.''
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5312.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Bakımı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdür Vekili Kamil Akçadırcı, ölçü ve ölçü aletlerinin 2 yılda
bir yapılarak damgalanması uygulamasında son günün 28 Şubat 2014 günü olduğunu
bildirdi.Akçadırcı, yaptığı açıklamada, ''3516 Sayılı...
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdür Vekili Kamil Akçadırcı, ölçü ve ölçü aletlerinin 2 yılda
bir yapılarak damgalanması uygulamasında son günün 28 Şubat 2014 günü olduğunu bildirdi.
Akçadırcı, yaptığı açıklamada, ''3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her
türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak kullanımının sağlanılması,

muayenesi ve damgalanması işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürlüklerince
yürütülmektedir. Kanun hükümlerine göre ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir muayene
edilerek damgalanması zorunlu bulunmaktadır. Ölçü ve ölçü aletlerinin 2014 yılı periyodik
muayene müracaatları, 1 Ocak tarihinde başlamış olup, 28 Şubat 2014 günü mesai bitiminde
sona erecektir'' dedi.
Açıklamasında, ''Akaryakıt istasyonlarında kullanılmakta olan akaryakıt ve LPG sayaçları,
tartım kapasitesi 2000 kilonun üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile kantar ve
basküllerin periyodik muayene müracaatları Đl Müdürlüğümüze yapılacaktır'' diyen Akçadırcı,
şunları kaydetti:
''Tartım kapasitesi 2000 kiloya kadar (2000 kilo dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka
elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III'üncü ve IV'üncü sınıf
otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum
kapasitesi 2000 kiloya kadar (2000 kilo dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri,
asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler için Melikgazi Belediyesi Grup Merkezi
Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna periyodik muayene müracaatı yapılarak muayene
için gün alınması gerekmektedir.
Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kiloya kadar (2000 kilo dahil) okuma, çıktı
verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III'üncü ve
IV'üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I'nci ve II'nci sınıf otomatik
olmayan tartı aletleri ve taksimetreler için Đl Müdürlüğümüzce belgelendirilmiş Yetkili
Muayene Servislerine periyodik muayene müracaatının yapılması gerekmektedir. Đki yıllık
damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmadan
kullanılması yasaktır. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini
kullananlara 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre 1.521,00.-TL (bin
beş yüz yirmi bir) idari para cezası uygulanacaktır.
Ayrıca Đdari para cezası uygulanan ve tutanakla tespit edilen uygunsuzluğun tebliğ tarihinden
itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ortadan kaldırılmaması halinde bu ölçü aletlerine el
konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Ölçü ve tartı aletleri kullanıcılarının ileride mağdur duruma düşmemeleri bakımından
periyodik muayene müracaatlarını ilgili kuruluşlara en geç 28 Şubat 2014 tarihine kadar
yapmaları zorunlu bulunmaktadır.''
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5313.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

TELEVĐZYONLARDA AŞAĞILANDIĞIMIZ
GÜNLERĐ UNUTMAYIN
Kayseri Eğitim-Bir-Sen üyelerinin bir araya geldiği Cumartesi günkü ‘2014 Yılı Genişletilmiş
Đş Yeri Toplantısı’nda, konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin;
“Televizyonlarda aşağılandığımız günleri unutmayın” dedi.
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Bosna-Hersek’in ilk Devlet Başkanı Aliya Đzzetbegoviç’in “Yeryüzünün öğretmeni olmak
için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir” sözü ile başlayan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Murat Bilgin Türkiye’nin en büyük sendikası haline geldiklerini ifade etti.

“100 yıllık zulüm” sona erdi
Sonrasında kamuda “100 yıllık zulüm” sona erdi dediği kamudaki başörtüsü konusuna
değinerek, Kayserili bir yazar olan ve 1960’lı yıllarda yazdığı yazılarla ve yaptığı
konferanslarla ün kazanan Şule Yüksel Şenler’in dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunaya
yazdığı bir mektup sonrası 9 ay hapis cezası aldığı o yıllardan örnek verdi. Daha sonra 1965
yılında yine dönemin Cumhurbaşkanı olan Cevdet Sunay’ın “Başörtülü kadınların öncüsü
cezalandırılacaktır.” sözü ile işaret ettiği Şule Yüksel Şenler’in bu zulüm karşında bu dik
duruşlu tavrına da övgüler yağdırdı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin
kamuda çığır açan başörtüsü meselesinden sonra bu zaferin şükrünün yerine getirilmesi
gereğinden bahsetti.

Ne farkınız kaldı!
Aralık operasyonundan sonra yaşanan yolsuzluk olayları ile adı sıkça anılan cemaat
yapılanmasının tavrına da değinen Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin
“Çıkarların konuştuğu yerde vicdanlar da susar” sözü ile işaret ettiği cemaate ve Zaman
Gazetesi’ne “Bir aydır Sözcü ile Zaman Gazetesi arasında ne fark var!” dedi.

Benim davamı Çağlayan’ın oğlu red edemez!
Bilgin, daha sonra Suriye’de yaşanan olaylara dikkat çekerek; “haram lokma yiyenin haram
lokma kursağında kalsın, oyun oynayanların elleri kırılsın. Benim davamı Zafer Çağlayan’ın
oğlu red edemez” dedi. Bilgin konuşmasını şu şekilde sürdürdü : “Bu yapılanlar Đslam’a ve

Müslümanlara kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunu kabul etmiyoruz, etmem, edemem…
Televizyonlarda aşağılandığımız günleri unutmayın. Mehmet Akif Đnanlar, Cemil Meriçler,
Necip Fazılar, Said Nursiler mezardan kalksa bizi sirkeler. Yeter! Ruhları bile fesat olanların
saygısı artmaz. Đyi niyet ve merhametimizi israf ettirmeyiz. Herkes hakkını alacak”

Efendimiz (SAV) bile eleştirileri dinlerdi
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin salondaki üyelerine eleştiri yapmaları
ve eleştiriye açık olmaları gereğinden bahsederken 14 asır evvel Peygamberimiz (SAV)’in
kendisine peygamber olarak inanların bile eleştirdiğini ifade etti. “Yanlışları eleştirmeliyiz,
yoksa doğruyu bulamayız; bunda büyük paylarımız var ” dedi.

Hiçbir cemaatin çıkarı ümmetin çıkarı önünde olamaz!
Dershane konusundan taraf olmadıklarını, tavırlarının “kapatılmasın, kapansın ” şeklinde
olduğunun söylerken, dershane tartışmalarının temelinde dershanelerin olmadığının ortaya
çıktığını söyledi. Ayrıca eğitim sorununun fakirlerde olduğunu da sözlerine ekledi.
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin son olarak şunları söyledi : “Başörtülü
olmadığı halde başörtülü olanlara destek olanlara teşekkür ederim. Uluslararası sözleşmeler
var. Bazıları bunu çok iyi biliyor. Ancak bunu işlerine gelenleri kullanıyorlar. Kendi
çocuklarını istediği gibi giydirecek ama bize gelince zorbalık yapacak. Aramızda sağcı, solcu,
milliyetçi, cemaatçi, olanlar var. Bu kişilerin ayrışmasına imkân vermeyelim. Herkes bizim
kardeşimizdir. ”
Haber: Mahmut Hop
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5314.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

BĐRLEŞĐK KAFKASYA DERNEĞĐ ĐMAMLARLA
BULUŞTU
Kayseri Birleşik Kafkas Derneği emekli olan ve şu anda görev yapan imamlarla yemekte
buluştu.
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Kur’an-ı Kerimin okunduğu duanın edildiği toplantıda din adamları, çeşitli konularda fikir
alış verişinde bulunarak toplumsal ahlak ve gençliğimizin geleceği konularına konuştular.
Kayseri Birleşik Kafkas Derneği Başkan Mükremin Öner, yemekten sonraki konuşmalarında
ve yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarda “Medyanın yaygınlaşması ve kültürler arası
etkileşimin hızla arttığı post modern çağda gençlerimizi ve ailelerimizi koruma, zararlı
akımlardan koruma hususunda din görevlisi olan imam ve müftülere önemli görevler
düştüğüne inanıyoruz. Bu konuda yemek vesilesiyle siz değerli din görevlilerimizden yardım
talep ediyoruz, derneğimize buyurun ve gençlerimize ders verirseniz memnun olur müteşekkir
oluruz saygıdeğer hocalarımıza kapımız açık” diye konuştu.
Ayrıca, Suriye den gelen ve Kayseri’ye yerleşen 28 Çerkez aileye yardım konuları ile
üniversite öğrencilerine verilen burslarla ilgili katılımcılara bilgi verildi. Toplantıya Kozaklı
müftüsü Rahmi Yiğit, emekli imam Hacı Kirami Şimşek, Mahmut Akkaya hocaefendi, Đhsan
Görücü ve emekli hoca Đhsan Genel ile çeşitli mahallelerde görev yapan hocalar katılırken,
Kayseri Birleşik Kafkas Derneği’nin bu etkinliğinin sürekli hale getirilmesi istendi.
HABER: Đhsan Görücü
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5315.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Đnternet Salonlarında Bazı Oyunların Oynanması
Yasaklandı
Vali Orhan Düzgün, gençlerin ve çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimini olumsuz
yönde etkilediği tespit edilen 26 oyunun Kayseri’deki Đnternet kafelerde oynatılmasının
yasaklandığını açıkladı.Vali Orhan Düzgün, yaptığı açıklamada,...
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Vali Orhan Düzgün, gençlerin ve çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimini olumsuz
yönde etkilediği tespit edilen 26 oyunun Kayseri’deki Đnternet kafelerde oynatılmasının
yasaklandığını açıkladı.

Vali Orhan Düzgün, yaptığı açıklamada, gençlerin ve çocukların önemli bir bölümünün
gelişen teknoloji ile birlikte zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar başında oyun
oynayarak geçirdiğinin görüldüğünü, bir yaşam biçimi haline gelmeye başlayan bilgisayar ve
Đnternet kullanımının çocukları zaman zaman olumsuz yönde etkilediğini ve oyunlara aşırı
bağımlılık ile günlük yaşamdan soyutlanma sorunlarına neden olabildiğini belirterek,
“Gençlerimizin ve çocuklarımızın ilgi gösterdiği bazı oyunlar ise, uçucu-uyuşturucu madde
kullanımı ile şiddet içermesi nedeniyle suç işlemeye teşvik etmekte, bazı cinsel sapıklıkları
ihtiva eden oyunlar ise çocuklarımızın ahlaki gelişimleri ile psikolojik ve fizyolojik
gelişimlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklarımızın olası mağduriyetleri ile suça
sürüklenmelerini önlemek amacıyla Đnternet kafelerde bilgisayar oyunlarının
derecelendirilmesi, psikolojik ve fizyolojik gelişimlere olumsuz etkilerini tespit etmek
amacıyla Kasım ayında bir komisyon oluşturduk. Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül
Üniversitesi, Melikşah Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar
Đl Müdürlüğü, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Đl Sağlık Müdürlüğünden uzmanların oluşturduğu
10 kişilik komisyon Đnternet kafelerde kullanımı yaygın olan 58 adet oyun üzerinde detaylı
inceleme yaptılar” ifadelerini kullandı.
Komisyonun raporu doğrultusunda il genelindeki Đnternet kafelerde oynatılan oyunlardan 18
yaş ve altı için 14, 15 yaş ve altı için ise 12 oyun olmak üzere toplam 26 oyunun
oynatılmasının sakıncalı olduğu yönünde karar alındığını dile getiren Vali Düzgün,
geleceğimizin emanet edileceği neslin korunmasının hepimizin görevi olduğunu ifade ederek,
bilinçli kullanıldığında son derece faydalı olan Đnternet kullanımı konusunda ailelere de
tavsiyede bulundu.
Evlerde çocukları uzun süre bilgisayarla baş başa bırakmamalarını öneren Düzgün,
'Çocuklarınızla ne kadar çok ilgilenir, onlara ne kadar çok vakit ayırırsanız, onların gözlerini
ekrandan o kadar kolay ayırırsınız' diyerek, teknolojiden faydalanırken yararlarının yanında
zararlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Vali Orhan Düzgün’ün imzasıyla yayınlanarak yürürlüğe giren yönerge gereği yasağa
uymayan Đnternet kafeler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca
cezai işlem uygulanacak.
Đnternet salonlarında 18 yaş ve altı çocuklara yasaklanan oyunlar; 1- Bloodrayne ve serisi 2Call of Duty ve serisi 15 yaş ve altı çocuklara yasaklanan oyunlar, 1- Street Fighter ve serisi
2- The Lord of the Rings ve serisi
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5317.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

SURĐYE'DE MAZLUMLARA YAPILAN ĐŞKENCE
BĐTMEK BĐLMĐYOR
Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana askeri hastaneye getirilen kişilerin
maruz kaldığı şiddet ve ölüme terk edilmişlik uluslararası savaş suçları soruşturma ekibin
raporuyla kanıtlandı.
Videoyu izlemek için Ctrl tuşuna basarak tıklayınız.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gh_ZdAHLrcg
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5318.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Talas'ta Çevreye Estetik Dokunuş
Talas Belediyesi, ilçe genelinde görüntü kirliliği teşkil eden boş arazilerin çevre düzenleme
çalışmasına devam ediyor.Mevlana Mahallesi'nde başlayan çevre düzenleme çalışmalarında
önce greyderler araziyi düzeltip yabancı maddelerden...
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Talas Belediyesi, ilçe genelinde görüntü kirliliği teşkil eden boş arazilerin çevre düzenleme
çalışmasına devam ediyor.
Mevlana Mahallesi'nde başlayan çevre düzenleme çalışmalarında önce greyderler araziyi
düzeltip yabancı maddelerden arındırıyor. Ardından personel son rötuşları yapıp görüntü
kirliliğini ortadan kaldırıyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım, ilçe genelinde boş ve metruk arazilerin göze nahoş görüntü
sergilediğini belirterek, hava şartlarının müsait olduğu günlerde çalışmalar yaptıklarını
söyledi. Başkan Yıldırım, bu çalışmaları belirli periyotlarla yaptıklarını hatırlatarak, "Hızla
gelişen ve büyüyen Talas'ta bina ve sokak aralarında kalan boş arazileri atıklardan
temizleyerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz" dedi.
Başkan Yıldırım, arazi temizliğinin yanı sıra çalışmaların aynı zamanda bozulan ve patlayan
yollarda yama çalışmalarıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5319.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Melikgazi Belediyesi’nden Ölçü Ve Tartı Aletleri
Hatırlatması
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından periyodik
olarak muayene yapılması gereken her türlü ölçü ve tartı aletlerine sahip işletme sahiplerinin
28 Şubat 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar dilekçe...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından periyodik
olarak muayene yapılması gereken her türlü ölçü ve tartı aletlerine sahip işletme sahiplerinin
28 Şubat 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar dilekçe mahiyetindeki bildirimlerini
vermelerini gerektiğini bildirdi.
3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’nun 2. maddesine göre ölçü ve tartı aletleri için 2 yılda
bir periyodik muayene yapılması gerektiği hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ticaret
gereklerine ve kamu yararı açısından her türlü ölçü ve tartı aletlerinin kullanılabilirliğin
sağlanması amacıyla bu tür cihazların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Ölçü
aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında idari ve cezai işlem
uygulanacağını ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi:
“Ocak ve Şubat aylarında yapılması zorunlu olan ölçü aletlerinin muayenesi için Melikgazi
Belediyesi’nin ölçü ve ayar memurluğuna başvuruda bulunulması gerekmektedir. Tartı
ağırlıklarının her birinden, el terazileri, normal masa terazileri, otomatik terazileri, elektronik
terazileri, kantar ve basküllerde bu kapsamda olup, 28 Şubata kadar yaptırmaları
gerekmektedir. Melikgazi bağlı grup merkezi ölçü ayar memurluğu tarafından
damgalanamayan ve her hangi bir nedenle damga yaptırmayan esnaflara yasa gereği ceza
uygulanacaktır.3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesi gereğince damgası
kopmuş bozulmuş damga süresi dolmuş ölçü ve tartı aletleri kullananlara da cezai işlem
uygulanması zorunludur. Kişi ve kuruluşlar cezai duruma düşmemeleri için belirtilen süre
içinde müracaat sahibinin kimlik bilgileri, adres bilgileri, tartı ve ölçü aletinin cinsi, çekeri,
markası, seri numarasının yer aldığı beyannamelerini mutlaka versinler.”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5320.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kocasinan Belediyesi Sahil Yolunda 3. Etaba Başladı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Baraj Gölü etrafında devam eden Sahil
Yolunda 2. etap Çevril'i bitirerek 3. etap Taşhan'a başladıklarını söyledi.75-80 kilometre göl
uzunluğu, 82 milyon metrekare de göl alanıyla Yamula Barajı’nın...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Baraj Gölü etrafında devam eden Sahil
Yolunda 2. etap Çevril'i bitirerek 3. etap Taşhan'a başladıklarını söyledi.
75-80 kilometre göl uzunluğu, 82 milyon metrekare de göl alanıyla Yamula Barajı’nın
Kayseri'nin denizi olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Kayseri Sahil Yolunda 2. etabı
da tamamladık. Sahile ulaşım için yeni bir alternatif oluştururken; süre ve mesafeyi de
kısalttık. Uzun zamandan beri kar yağmadığı için kış şartları bahara dönüştü. Biz de bunu
fırsata dönüştürüp kepçe ve grayderlerimizle çalışmalara kaldığımız yerden başladık. Kayseri
Sahil Yolunda Çevril-Taşhan 3. etabına girdik" dedi.
Başkan Bekir Yıldız, Sahil Yolu'nun Ebiç, Dadağı, Kemer, Emmiler, Taşhan, Çevril ve
Kuşçu'yla birlikte 7 mahalleden geçeceğini hatırlatarak "12 metre genişliğinde ve 32
kilometre uzunluğunda olması planlanan Sahil Yolunun maliyeti 12 milyon doları bulacak.
Sahil Yolu'na mesire alanları, parklar, dinlenme yerleri yapacağız. Kayseri deniz kenarında
gezecek, deniz kıyısında yürüyecek. Kayseri'yi denizden sonra sahil yoluna da kavuşturduk”
diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5321.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Esnaflardan Projelere Destek
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yeni dönemde yapacağı projelerden biri olan esnaf
siteleri projesini değerlendirdi.Başkan Alan, “Kayseri denince akla...
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yeni dönemde yapacağı projelerden biri olan esnaf
siteleri projesini değerlendirdi.
Başkan Alan, “Kayseri denince akla esnaf ve ticaret geliyor” diyerek, Kayseri’deki esnafların
branşlaştığını söyledi. Alan, Kayseri’de esnafların sayısının çok olduğunu ve ihtiyaçtan dolayı
Kocasinan Belediyesi tarafından 20’ye yakın site yapıldığını açıkladı.
Melikgazi Belediyesi tarafından da meyveciler ve sebzeciler için site yapıldığını hatırlatan
Alan, “Bu sitelerin yapılması hem mahalle için önemli hem de alış veriş yapanlar ve biz
esnaflar için önemlidir. Çalışmalarından dolayı Melikgazi’ye, Kocasinan’a ve Büyükşehir’e
teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Alan, “Şimdi yeni terminalin arka tarafında mobilyacılar için hem imalat haneler hem
de satış mağazaları yapılıyor. Bu sitenin yanında bulunan yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir
alana esnaf sitesi yapılacak. Bu siteye müracaat eden esnaflarımız var hatta Kunduracılar
Odası’ndan, Madeni Eşyacılar Odası gibi odalarımızdan talep var.
Biz bunları Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek nizamlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu
yalan dünyada mekan, ahirette iman gerekli. Biz işyerimiz olmazsa zorlanırız” ifadesinde
bulundu.
Kocasinan, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi’ne teşekkür eden Mustafa Alan
“Belediyelerimiz bizi hiç bir zaman bizi kırmadılar. Eski 12 tane sanayi sitemiz var.
Biliyorsunuz adına eski sanayi, orta sanayi, yeni sanayi diyoruz. Yani hakikaten Kayseri
siteler şehri oldu. Şehirde belediye başkanları da bizim gibi yani esnaf gibi davranıyorlar.
Özellikle seyyarlar şehrinden kurtulmamız bizim için ayrı bir güzellik oldu. Đş yerlerimizin
önüne mal koymamada biraz zorluklarımız oldu ama onlara da alıştık. Eğer Büyükşehir’de
yaşıyorsak her şeyin bir bedeli var” diye konuştu.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5323.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

TRAFĐK DENETĐMLERĐ ARTIYOR
Vali Orhan Düzgün, başkanlık ettiği Trafik Güvenliği Đl Koordinasyon Kurul Toplantısı’nda,
kentteki trafik güvenliğini artırmak amacıyla, kırmızı ışık ihlal tespiti, hız koridoru sistemi ve
dönüş ihlali tespit sistemlerinin yer aldığı...
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Vali Orhan Düzgün, başkanlık ettiği Trafik Güvenliği Đl Koordinasyon Kurul Toplantısı’nda,
kentteki trafik güvenliğini artırmak amacıyla, kırmızı ışık ihlal tespiti, hız koridoru sistemi ve
dönüş ihlali tespit sistemlerinin yer aldığı elektronik denetim sistemlerinin artırılacağını
açıkladı.
Trafik Güvenliği Đl Koordinasyon Kurulu 2’nci Toplantısı, Güvenli Trafik Derneği Başkanı
Nazif Türkoğlu’nun ev sahipliğinde, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Vali Düzgün, toplantıda yaptığı konuşmada, insan hayatının her aşamasında var olan trafik
konusuna ve trafik konusuyla birlikte gelişen sorunların çözümüne yönelik yürütülen
çalışmaları hassasiyetle takip ettiğini söyledi.
Her geçen gün artan trafik yükü ve sorununa karşı aynı şekilde çalışmalarında artarak devam
etmesinin önemine işaret eden Vali Düzgün, bu konunun sadece kamu kurum ve
kuruluşlarının sorunu olmadığını, trafik bilincinin toplumun tüm katmanlarını ilgilendiren
ortak bir sorun olduğunu belirtti.
Trafik kazalarının can yakmaya devam ettiğini, ölümle sonuçlanmasa dahi bir kazanın
olumsuz etkilerinin toplumun tamamını ilgilendiren sorunlara zemin hazırladığını anlatan Vali
Düzgün, eğitim çalışmalarının yanı sıra bilimsel veriler ışığında trafik denetimlerinin daha
etkili hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
“Eğitimle, ortak bilinçle çözebileceğimiz konuların yanında denetim yolu ile sonuç
alacağımız kural ihlalleri de yaşanıyor. Kayseri’de 2012 yılında 282 bin 194 olan kayıtlı araç
sayısı yüzde 5.6 artışla 2013 yılında 298 bin 446’ya ulaşmıştır. Artarak devam eden bu
rakamlara karşı bizlerin de elektronik denetim sistemlerini daha yoğun kullanmamız
gerekiyor. Bu amaçla, incelemeler sonucunda belirlediğimiz kavşaklarda ve güzergâhlarda
elektronik denetim sistemlerini artıracağız. 13 kavşağımıza daha kırmızı ışık ihlali tespit
sistemi, 6 güzergâhımıza hız koridoru sistemi, 3 büyük kavşağımıza da dönüş ihlali tespit

sistemi kurulacak. Büyükşehir Belediyesi ile ön protokolünü imzaladığımız bu sistemler kısa
süre içerisinde hizmet vermeye başlayacaktır.”
Trafik Elektronik Denetim Sistemleri’nin varlığının artırılmasının sürücüler üzerinde çok
daha etkili olacağını düşündüğünü ve bu sayede trafik kazaları ile kazalara sebebiyet veren
kural ihlallerinin minimize edileceğine inandığını dile getiren Vali Düzgün, “Tek bir
amacımız var; bu güzel kentte yaşan herkesin sonu acıyla biten kazalara hiçbir şekilde
karışmamasını sağlamaktır” dedi.
Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise, 2013 ve 2014 yılının dünya genelinde “Emniyet
Kemeri ve Hız Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Kayseri’de emniyet kemeri kullanımı
alışkanlığının yüzde 50’ler seviyesinde olduğunun tespit edildiğini, bu yöndeki denetleme ve
eğitim çalışmaları ile oranın daha yukarılara taşınmasını amaçladıklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi adına toplantıya katılan Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy ise,
belediye olarak trafik düzeni ve güvenliğine yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini, yakın
zamanda çevreyolu üzerindeki 20 kavşakta alt ve üst geçit yapımına ilişkin çalışmalara
başlanılacağını anlattı.
Araç kullanırken cep telefonu kullanımının kas ve sinir sistemi üzerine etkisinin uygulamalı
olarak anlatıldığı toplantıda, kurul üyeleri karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5324.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

61 yaşında intihar etti
Kayseri’de bir kişi evinde kendini iple asarak intihar etti.Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet
Mahallesi 61. Cadde’de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.Đ. (61) akşam
saatlerinde evinde kendini ipe asarak intihar etti. Olay...
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Kayseri’de bir kişi evinde kendini iple asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi 61. Cadde’de meydana geldi. Psikolojik
sorunları olduğu öğrenilen A.Đ. (61) akşam saatlerinde evinde kendini ipe asarak intihar etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden A.Đ. ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5325.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Eşine Yumruk Attı Gözaltına Alındı
Kayseri’nin Talas ilçesinde tartıştığı eşinin yüzüne yumruk atan bir kişi gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi’nde H.A.’nın tartıştığı eşi
F.A.’nın yüzüne yumruk attığı öğrenildi....
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Kayseri’nin Talas ilçesinde tartıştığı eşinin yüzüne yumruk atan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi’nde H.A.’nın tartıştığı eşi F.A.’nın
yüzüne yumruk attığı öğrenildi. Kepez Sağlık Ocağı’nda F.A.’nın tedavisinin yapıldığı, olay
sonrasında gözaltına alınan H.A.’nın ise Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı
bildirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5326.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kaçak Đşçi Çalıştıran Đş Yeri Hakkında Đşlem Yapıldı
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaçak işçi çalıştırdığı belirlenen
bir iş yeri hakkında işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin
Mahallesi’nde A.K.’nın, Suriye uyruklu olan...
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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaçak işçi çalıştırdığı belirlenen
bir iş yeri hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi’nde A.K.’nın, Suriye uyruklu
olan M.M.D.’yi çalışma izin belgesi olmadan çalıştırdığının belirlendiği öğrenildi.
Đşyeri sahibi hakkında işlem yapıldığı, Suriye uyruklu şahsın ise çadır kente gönderildiği
bildirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5327.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

ĐŞTE O FĐRMA
150 yıl önce bugün Alman otomobil şirketi Opel kuruldu (1862)

21 Ocak 2014, 11:59

Şirket 21 Ocak 1862'de Hesse, Almanya’da, Adam Opel tarafından kurulmuştur. Başlangıçta
Opel Rüsselsheim’da inek ahırında yalnızca dikiş makinaları üretiyordu. Herşeyden önce
başarısını mükemmel bir şekilde müşteriye uygun hale getirilen dikiş makinalarına borçludur.
Đşlerdeki hızlı büyüme sonucunda 1888'de üretim yeri inek ahırından Rüsselsheim’de daha
özel bir mekana taşınmıştır. Başarıyla birlikte Adam Opel 1886'da yeni bir ürün piyasaya
sürmüştür. Opel ‘’penny farthings’’ olarakta bilinen yüksek tekerlekli bisikletleri satmaya
başladı. Bunun yanında Opel’in iki oğlu yüksek tekerlekli bisiklet yarışlarına katılmış ve bu
bisikletlerin ulaşımdaki el verişliliğini göstermiştir. Böylelikle bu bisikletlerin üretimi dikiş
makinalarının üretim miktarına ulaşmıştır.
Haber: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5328.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

KAYSERĐ HALKI YEREL YÖNETĐMLERDEN
MEMNUN MU? ĐŞTE CEVABI
Kayseri Gündem gazetesi olarak haftada üç gün ‘Kayseri Halkı Konuşuyor’ isimli bir köşe
oluşturuyoruz. Bu köşe Kayseri Halkının sesini, düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmak adına
önemli bir görev ifa edecektir.

21 Ocak 2014, 12:04

Bu günkü ‘Kayseri Halkı Konuşuyor’ köşemizin sorusu ‘mevcut belediye başkanlarından
memnun musunuz? Vatandaşın sorumuza verdiği cevapları görmek için galeriyi tıklayın.
http://www.kayserigundem.com/kayseri-halki-konusuyor-resimleri,142.html

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5329.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri’de Bıçaklama: 1 Yaralı
Kayseri’de 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Đlçesi Yeşil
Mahalle pazar yeri civarında meydana gelen olayda F.G.(22), 18 yaşındaki C.A. tarafından
bacağından bıçaklandı. Đddiaya göre, daha önceden aralarında...
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Kayseri’de 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Đlçesi Yeşil Mahalle pazar yeri civarında meydana gelen
olayda F.G.(22), 18 yaşındaki C.A. tarafından bacağından bıçaklandı. Đddiaya göre, daha
önceden aralarında husumet bulunan F.G. ve C.A. Yeşil Mahalle Pazar yerinde karşılaştı.
Kendi aralarında tartışmaya başlayan ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada C.A., F.G.’yi
bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Bacağından bıçaklanan F.G. olay yerine
intikal eden 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan F.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu
bildirildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5330.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Hikmet Karaman: “rakiplerimizden Geri
Kalmamamız Gerekiyor”
Kayseri Erciyesspor, Süper Toto Süper Lig’in 18. haftasında kendi evinde Antalyaspor ile
oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan
Kayseri Erciyesspor teknik direktörü Hikmet Karaman, rakiplerinin...
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Kayseri Erciyesspor, Süper Toto Süper Lig’in 18. haftasında kendi evinde Antalyaspor ile
oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Kayseri Erciyesspor teknik direktörü Hikmet
Karaman, rakiplerinin güçlendiğini söyledi. Rakiplerinden geri kalmamaları için çok
çalıştıklarını belirten Karaman, “Antalya’da yoğun bir çalışma programı vardı. Maç haftasına
girdik. Tesisimizde bulunan saha zemini antrenman yapmaya müsait. Eğer müsait olmasaydı
takımı antrenman yapmadan sahaya çıkarmak zor olacaktı. Belki Antalya’da kalacaktık. Az
bir zaman gelecektik yada Kayserispor’dan yardım isteyecektik. Böyle bir durum var. Ama
şuanda çalışma şartları elverişli. Önemli bir haftaya geldik. Bu arada transferde de yapmamız
gereken en önemli işler duruyor ama çalışmalar devam ediyor. Lig sonunda bulunan bir
takıma transfer yapmak. Oyuncu bazen naz yapıyor. Araya bir sürü menajerler giriyor. Olacak
iş çıkmaza giriyor. Ama mutlak suretle bu işi bitireceğiz. Bunun önemli olduğunu başkanda
biliyor. Yönetimde biliyor. Rakiplerimizde gerçekten güçlendi. Mesela Antalyaspor 2 tane

yabancı oyuncu almış. Galatasaray maçında seyrettik, çok güçlenmiş. Dolayısıyla onlardan
geri kalmamamız gerekiyor. Bunun dışında fazla bir şey yok” diye konuştu.
Kayserililerin takımlarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Hikmet Karaman, “Bütün
Kayserililer, sporseverlerin ayrım yapmamaları gerekiyor. Şehrin iki tane takımı var. Bu iki
takımın bulunduğu yerden çıkması gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Şehrin
içerisinde insanlar bunu fark etmeyebilir ama dışarıdan gelen biri olarak, onlar bir hafta
içeride oynayacak, biz dışarı oynayacağız. Biz içeride oynadığımız zamanda onlar dışarıda
oynayacak. Kayserililerin tek bir yürek halinde Kayseri Erciyesspor’u desteklemeleri
gerekiyor. Biz deplasmana gittiğimizde de onlar içeride oynayacak. O zaman da
Kayserispor’u desteklemeleri gerekiyor. Her hafta burada şehrin maçı var” ifadelerini
kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5331.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayserispor, Yeni Hocasıyla Đlk Antrenmanına Çıktı
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor, yeni teknik
direktör Domingos Paciencia ile ilk antrenmanına çıktı. Kayserispor Genel Menajeri
Süleyman Hurma, “Hocamızın takımımıza önemli bir katkısı olacaktır”...
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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor, yeni teknik
direktör Domingos Paciencia ile ilk antrenmanına çıktı. Kayserispor Genel Menajeri
Süleyman Hurma, “Hocamızın takımımıza önemli bir katkısı olacaktır” dedi.
Portekizli teknik direktör Paciencia, futbolcularla yakından ilgilenirken, tesiste bulunan
sahaları gezdi. Antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.
Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Genel Menajeri Süleyman
Hurma, yeni hocalarının takımlarına katkıda bulunacağını söyledi. Hurma, "Bizim en büyük
transferimizin sakat oyuncularımızın dönüyor olması. Kadromuz zaten iyi bir kadroydu. Đki
tane takviye yaptık. Tabi devre arası transferi çok kolay bir şey değil. Đmkanlar
oluşturulabilirse bir iki tane daha takviye imkanı oluşabilir ama oluşmayabilir de. Hoca iki
sene önce UEFA finali oynamış bir hoca. Şu anda Kayseri’de. Bununla ilgili fazla söyleyecek
bir şey yok. Genç neslin Avrupa’daki en iyi birkaç antrenöründen bir tanesidir. Đnşallah

Kayserisporumuz'a çok faydalı olacaktır. Faydalı olması için elimizden gelen her türlü şeyi
yapacağız” dedi.
Avrupa’da oynayan futbolcuların Türkiye'ye gelmek istemediklerinden yakınan Hurma, “Son
aldığımız futbolcu Çek. Şimdi üst kaliteli futbolcu almak istediğiniz zaman Avrupa’da
oynayan oyuncular, üst kaliteli oyuncular üzülerek söylüyorum ki Türk futboluna gelmek
istemiyorlar. Dolayısıyla üst kaliteli bir futbolcuyu o bölgeden yakalayabiliyoruz. Ondan
dolayı biz de çok memnun değiliz. Onların adaptasyonu çok zor oluyor” diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5332.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Mimarsinan Heykelinin Yeri Değiştirildi
Mimarsinan Parkı düzenleme çalışmaları kapsamında park içerisinde bulunan Mimarsinan
heykelinin yeri değiştirildi.Uzun yıllardır Mimarsinan Parkı içerisinde bulunan ve parkın
sembolü haline gelen Mimarsinan heykeli, yapım çalışmaları...
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Mimarsinan Parkı düzenleme çalışmaları kapsamında park içerisinde bulunan Mimarsinan
heykelinin yeri değiştirildi.
Uzun yıllardır Mimarsinan Parkı içerisinde bulunan ve parkın sembolü haline gelen
Mimarsinan heykeli, yapım çalışmaları sırasında bulunduğu yerden kaldırılarak, yaklaşık 50
metre ileriye sabitlendi. Yapım işinde uğraşan usta Ali Kalkan, çalışmalar kapsamında
Mimarsinan heykelinin yerinin değiştirilerek, onarım işinin halledildiğini ve daha sağlam bir
şekilde yeni yerine sabitlendiğini söyledi.
Mimarsinan Parkı’nın yapım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5333.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Özhaseki'ye Ziyaretler

Çeşitli oda, dernek ve sendika temsilcileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi
ziyaret etti. Minibüsçüler ve Servisçiler Odası, Kayseri Aile Hekimleri Derneği ile Şeker Đş
Sendikası Başkan ve yöneticilerini kabul eden Başkan...
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Çeşitli oda, dernek ve sendika temsilcileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi
ziyaret etti. Minibüsçüler ve Servisçiler Odası, Kayseri Aile Hekimleri Derneği ile Şeker Đş
Sendikası Başkan ve yöneticilerini kabul eden Başkan Özhaseki, konuklarının taleplerini
dinledi.
Minibüsçüler ve Servisçiler Odası'nın önceki hafta yaptığı genel kurulda yeniden başkanlığa
seçilen Yavuz Ay ve yeni yönetimi Başkan Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Oda seçimlerinin
nasıl geçtiğini soran ve seçimlerde kırgınlığın olmamasının esas olduğunu söyleyen Başkan
Özhaseki, "Bütün sistemlerde seçim olur. Seçim, sadece demokrasinin değil insanlığın bir
gerçeği. Ancak seçimlerde olgun davranmak ve kırıcı bir söz söylememek lazım. Đftira
etmemek ve yalan söylememek gerekiyor. Çünkü Cenabı Hakk sorar. Vebalde kalınmaması
lazım. Şükür Kayseri'de olgunluk gösteriliyor" dedi.
Oda Başkanı Yavuz Ay ise Kayseri'deki toplu taşıma sisteminden dolayı Başkan Özhaseki'ye
teşekkür ederek, "Toplu taşıma işinde birçok şehre örnek teşkil ediyoruz. Birçok şehirden
gerek minibüslerin dönüşüm projesi, gerek otobüsler ve raylı sistemin entegreli çalışması,
gerekse Türkiye'de ilk defa personel araçlarının P Plaka kapsamına alınması konusunda
bizlerden de fikir alıyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor" diye konuştu. Kayseri'deki
öğrenci servisleri ile ilgili de açıklamalar yapan Ay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayseri'de 794
öğrenci servis aracımız var. Ulaştırma Bakanlığının servis hizmet yönetmeliğinde araçlarda 012 yaş grubu zorunluluğu olmasına rağmen, yüzde 80 nispetinde 0-5 yaş grubu araçlarla
hizmet veriyoruz. Ayrıca, araçlarımızın tamamını yenileme projemiz var. Daha büyük ve tek
tip araçlarla hizmet vermeyi düşünüyoruz." Yavuz Ay, servisçiler için bir site hayalleri
olduğunu da belirterek Başkan Özhaseki'den destek istedi.
Başkan Özhaseki de konuyla ilgili çalışma yürüteceklerini ve yer konusunda yardımcı olmaya
çalışacaklarını söyledi.

AĐLE HEKĐMLERĐ BÜYÜKŞEHĐR'DE

Kayseri Aile Hekimleri Derneği de yeni yönetimiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti. Dernek Başkanı Ümit Işıldak Kayseri'deki aile hekimleri konusunda
bilgi vererek, " 481 aile hekimimiz var. Kayseri'de 2008'in sonunda aile hekimliğine geçildi.
Eskiden sağlık ocağı sisteminde yapılan tüm hizmetler şimdi aile hekimleri ve aile sağlığı
elamanları tarafından yapılıyor" dedi.
ŞEKER-ĐŞ'ĐN YENĐ BAŞKANI ZĐYARET ETTĐ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin bir diğer ziyaretçisi ise kısa bir süre önce
Şeker Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına seçilen Đsmail Yücel oldu. Yücel, ziyarette
sendikanın yeni yönetimi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5334.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kto Yönetiminden 2 Ayrı Đş Gezisi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu
üyeleri, geçtiğimiz hafta sonunu 2 ayrı iş gezisi ile değerlendirdi. Heyet, Kocaeli Ticaret
Odası Başkanı Murat Özdağ ve Đstanbul CNR’da düzenlenen...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu
üyeleri, geçtiğimiz hafta sonunu 2 ayrı iş gezisi ile değerlendirdi. Heyet, Kocaeli Ticaret
Odası Başkanı Murat Özdağ ve Đstanbul CNR’da düzenlenen çelik kapı fuarını ziyaret etti.
Ziyaret programlarına, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın yanı sıra Başkan
Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Sayman Üye Ferhat Akmermer, Yönetim Kurulu Üyesi Ersan
Özbek ve Genel Sekreter Murat Yerlikhan da katıldı. Đlk gün gerçekleşen Kocaeli Ticaret
Odası ziyareti hakkında bilgi veren Başkan Hiçyılmaz, iki odanın hizmetlerinin
konuşulduğunu ve bilgi paylaşımı üzerinde durulduğunu kaydetti. Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret
Odası olarak TOBB bünyesindeki oda ve borsa yönetimleri ile iyi ilişkiler kurmaya önem
verdiklerini belirtti.

Hiçyılmaz ayrıca, Kocaeli Ticaret Odası’nın tecrübeleri ve hizmet standartları konusunda
Başkan Özdağ’dan bilgi aldıklarını vurgulayarak, “Kocaeli Ticaret Odamızın değerli Başkanı
Murat Özdağ’a bizleri konuk ettikleri için teşekkür ediyorum. Kayseri Ticaret Odası yönetimi
olarak, odalar arasındaki ilişkilerin sıcak tutulması ve bilgi paylaşımı noktasında Kocaeli’ne
gittik. Başkan Özdağ ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşlerimizi paylaştık. Önümüzdeki
dönemde yapılabilecek ortak projelerle ilgili konuştuk. Bu ve buna benzer görüşmelerimiz
ilerleyen süreçte de devam edecektir” dedi.
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ ise Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz ve
yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. KTO
Heyetinin ziyareti Orhan Camii’nde kılınan Cuma namazı ve Selim Sırrı Paşa Konağı
gezisinin ardından akşam saatlerinde sona erdi.
-KTO HEYETĐ, CNR’DA ÇELĐK KAPI FUARINA KATILDI
Kayseri Ticaret Odası Heyeti, ikinci gün ise Kayserili çok sayıda firmanın katıldığı, Đstanbul
CNR Fuar Merkezi’ndeki çelik kapı fuarını ziyaret etti. Kayseri’nin önemli çelik kapı
üreticilerinin yer aldığı ve uluslararası boyutta gerçekleştirilen fuar ile ilgili açıklamada
bulunan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’de üretim yaparak markalarını dünya çapında
tanıtan firmalara destek vermek için fuarı ziyaret ettiklerini belirtti.
Başkan Hiçyılmaz, ziyaret ettikleri her firmadan olumlu tepkiler aldıklarını ve fuara katılan
sektör temsilcilerinin, Kayseri Ticaret Odası yönetimini aralarında görmekten büyük mutluluk
duyduklarını kendilerine ilettiklerini belirtti.
Hiçyılmaz, bu tür fuar ve organizasyonlara bundan sonra da bizzat katılarak Kayserili
firmalara destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5335.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kocasinan Geleneği Bozmadı, Esnafı Üzmedi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız esnafı yine üzmedi, belediyeye ait iş yerlerinin kira
artış ihalesinde esnafın yüzde 5 isteğine 'tamam' dedi.Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan
Belediyesi’nin Sigortacılar Sitesi'ndeki dükkanlarının...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız
esnafı yine üzmedi, belediyeye ait iş

yerlerinin kira artış ihalesinde esnafın yüzde 5 isteğine 'tamam' dedi.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi’nin Sigortacılar Sitesi'ndeki dükkanlarının kira
artış ihalesini Encümen huzurunda yaptıklarını belirterek, 'yüzde 5 artış esnafı memnun eder'
teklifini geri çevirmeyip esnafı üzmeden istenen ve beklenen oranda artış gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Yıllık kira yenileme ve artış dönemi gelen Sigortacılar Sitesi'ndeki 33 işyeri ihalesini
gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Esnafımız 'yüzde 5 artış yaparsanız
memnun oluruz' deyince biz de geleneği bozmayıp esnafımızı üzmedik. Muhammen bedelden
esnafın istediği gibi yüzde 5 oranında artış yaptık. Bin 950 lira olan kirayı '10 lira' artırdık. Bu
artıştan memnun olan esnafımız dua edip, kafası rahat ve huzurlu biçimde işyerine döndü"
dedi.
Başkan Bekir Yıldız, "Belediye olarak amacımız, esnafın; işini, ticaretini bozmadan, onları
mağdur etmeden destek olmak, belediyemize de gelir sağlamaktır. Esnafın para kazanması,
işini yürütmesi ve çevresine hizmet vermesi bizim hedefimizdir” diye sözlerini noktaladı.
Kocasinan Belediyesi'nden Sigortacılar Sitesi'ndeki işyerlerini yeniden kiralayan yada artış
yaptıran esnaflar da "Başkan Bekir Yıldız bizi üzmedi, bizi bizden çok düşünüyor, 'Allah razı
olsun" şeklinde görüşlerini ifade etti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5336.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Motosiklet Tutkunu Öğretim Görevlisi, Kazada
Hayatını Kaybetti
Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Afşin Öner,
motosiklet kazasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Talas ilçesine bağlı Talas
Bulvarı’nda meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar...
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Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Afşin Öner,
motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Talas ilçesine bağlı Talas Bulvarı’nda meydana geldi. Erciyes
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Afşin Öner (35), 34 TH 0084 plakalı
motosikletiyle H.K.'nin kullandığı 38 DA 583 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada ağır

yaralanan Öner, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını
kaybetti.
Kamyon sürücüsü H.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5337.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Đkiz Mucitlerin Yeni Projesi: Otomatik Ütü
Kayseri’de yaşayan 9 yaşındaki ikizler, annelerinin ütü yaparken yorulmaması için 'Otomatik
Ütü Projesi' geliştirdi. Mucit ikizler, ''Çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, ütü
makinesi neden olmasın?'' diyor.Kayseri’de yaşayan...
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Kayseri’de yaşayan 9 yaşındaki ikizler, annelerinin ütü yaparken yorulmaması için 'Otomatik
Ütü Projesi' geliştirdi. Mucit ikizler, ''Çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, ütü
makinesi neden olmasın?'' diyor.
Kayseri’de yaşayan 9 yaşındaki Tarık ve Rümeysa Mut ikizler, yaşıtlarından daha farklı
işlerle uğraşarak evlerindeki odalarında yeni projeler peşinde koşmaya devam ediyor.
Annelerin evde ütü yapmaktan yorulduğu için Otomatik Ütü Projesi geliştirdiklerini söyleyen
ikizler, projelerini hayata geçirmeleri için yetkililerden yardım istedi.
Proje hakkında bilgi veren Tarık Mut, “Bu ütüyü silindir şeklinde düşündük. Normal bir ütü
olursa tek yönlü bir ütü 3 ile 5 saniye arasında içindeki suyu buharlaştırma süreci var. Bu
şekilde silindir sürekli dönerken, dönünce bir o ütü, bir bu ütü. Bu arada silindirde 3 ile 5
saniye arasında geçeceği için birbirlerinden kuvvet alacaklar, güçlenecekler, kendi buharlarını
üretecekler ve buharı vererek kırışıkları açacaklar. Ütüde zamandan tasarruf olacak. Çamaşır
makinesi, bulaşık makinesi var, biz düşündük ki ütü makinesi neden olmasın? Annem ütü
yaparken yoruluyordu ve bunun için fazla zaman harcıyordu. Bu yüzden biz de ütü daha kolay
nasıl yapılır, herkesin derdi ütü, biz de böyle şeyler yapmayı düşündük. Bu iki silindirde
birbirine doğru dönerken elbise dik pozisyonda duracak daha sonra ütü buharını verdikçe
kırışıklıkları açabilecek. Biz de bundan faydalanarak tamamen hiç el değmeksizin ayrıca kuru
temizlemede yapabilen bu ütü makinesini düşündük” ifadelerini kullandı.
Rümeysa Mut da otomatik ütü yapmak istediklerini belirterek, “Biraz büyük bir makine
olacak. Bir duvar boyutunda, normal bir duvar değil de ütü odası duvarı boyutunda. Đçinde

askılıklar olacak ve elbiseleri o şekilde asacağız. Buharla ütüleme sistemi olacak. Şu an
buharla ütüleyebilen birkaç ütü var. Buhar verilerek kırışıklıklar açılacak. Hem askılıklar hem
de ütü dönecek. Döndüğü zaman da diğer ütü kendini dinlendirecek. Birkaç ütü birden
kullanacağız. Bir tanesi buhar verirken diğeri dinlenecek. Bu sayede buhar hiç kesilmeyecek.
Beklemeye gerek kalmayacak ve daha rahat açılabilecek kırışıklıklar" dedi.
Đkizlerin ablası Rüveyda Mut ise annelerinin ütü yapmaktan yorulduğu için kardeşlerinin
böyle bir proje çizdiklerini dile getirdi. Mut, “Acaba daha az enerji ile daha kısa sürede nasıl
ütü yapabiliriz diye araştırma yaptılar. Ütü makinesinin içinde kullanacakları buhar
makinelerinde daha az enerji ve yüzeye temas etmeden sadece dönüş ve buharın gücüyle
kullanmayı düşündüler” şeklinde konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5338.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

10 ŞEHĐRDEN 10 ŞAĐR “SĐMURG ATEŞĐ”NĐ
ANTALYA’DA YAKTI…
Yozgat’tan Ahmet SARGIN, Kayseri’den Ali ÖZKANLI, Nevşehir’den Ayşe PASLANMAZ,
Đzmir’den Birgül Sevil TEKĐNAY, Ankara’dan Gülay ALTINSOY, Tokat’tan Hasan AKAR,
Manisa Soma’dan Mehmet Metin BAŞ, Samsun Bafra’dan Süleyman ALTUNBAŞ,
Antalya’dan Şafak Nur YALÇIN ve Gaziantep’ten Zekeriya EFĐLOĞLU, ben değil biz
diyerek bir araya geldiler. Çalışmalarını “SĐMURG ATEŞĐ” Şiir Seçkisinde birleştirerek şiir
severlere sundular. Yüreklerde ki güzellikleri satırlara nakşetmek, yürek seslerini geniş kitlere
duyurmanın arzusunda oldular. Edebiyat dünyasında yeni bir ses yeni bir nefes olmanın
gayretiyle ayrı şehirde olmalarına rağmen 10 şair bu birlikteliğin ilk ateşini yakmak üzere de
18 Ocak 2014 Cumartesi günü Antalya Kaleiçi Karatay Mederesesinde buluşmaya karar
verdiler.
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Neden Simurg Ateşi…
Şiir Seçkisinin adı neden “SĐMURG ATEŞĐ”. Öncelikle isimle ilgili görüşleri sunalım.
Simurg, küllerinden yeniden doğan bir kuş. Simurg, Efsanenin büyülü kuşu. Kafdağı'nda
yaşar. Diğer adı Zümrüd-ü Anka. Simurg aynı zamanda, Farsça'da 'otuz kuş' anlamına geliyor.
Rivayet olunur ki, kuşların hükümdarı olan Simurg Anka, Bilgi Ağacı'nın dallarında yaşar ve

her şeyi bilirmiş... Kuşlar Simurg'a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürmüş.
Kuşlar dünyasında her şey ters gittikçe onlar da Simurg'u bekler dururlarmış. Ne var ki,
Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler.
Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg'un kanadından bir tüy bulmuş.
Simurg'un var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte Simurg'un
huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler. Ancak Simurg'un yuvası, etekleri bulutların
üzerinde olan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Oraya varmak için yedi dipsiz vadiyi aşmak
gerekirmiş. Kuşlar, hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. Yorulanlar ve düşenler
olmuş. Önce Bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını hatırlayıp; papağan o güzelim tüylerini
bahane etmiş (oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış); Kartal; yükseklerdeki krallığını
bırakamamış; baykuş yıkıntılarını özlemiş, balıkçıl kuşu bataklığını. Yedi vadi üzerinden
uçtukça sayıları gittikçe azalmış.
Ve nihayet beş vadiden geçtikten sonra gelen Altıncı Vadi "şaşkınlık" ve sonuncusu Yedinci
Vadi "yokoluş" ta bütün kuşlar umutlarını yitirmiş... Kaf Dağı'na vardıklarında geriye otuz
kuş kalmış. Simurg'un yuvasını bulunca öğrenmişler ki; "SĐMURG ANKA - Otuz Kuş"
demekmiş.
Onların hepsi Simurg'muş. Her biri de Simurg'muş. Simurg Anka'yı beklemekten vazgeçerek,
şaşkınlık ve yok oluşu da yaşadıktan sonra bile uçmayı sürdürerek, kendi küllerimiz üzerinden
yeniden doğabilmek için kendimizi yakmadıkça, her birimiz birer Simurg olmayı göze
almadıkça bataklığımızda, tüneklerimizde ve kafeslerimizde yaşamaktan kurtulamayacağız.
Şimdi kendi gökyüzünde uçmak zamanıdır...
Bir başka anlatıya göre: Simurg'u aramak için yollara düşen kuşlardan, güçlükleri aşabilen
otuz tanesi, Kafdağı'na vardıklarında Simurg'u bulamazlar. Oysa, bir de geri dönüp bakarlar ki
Simurg kendileriymiş. Olgunlaşmayı, sonsuzluğu, yeniden doğmayı ve ölümsüzlüğü
sembolize eder. Kaf Dağının ardında oturan Simurg'u kral seçmek isteyen kuşların hepsi
yolda ölürler. Sadece otuz kuş Kaf Dağına ulaşır ve buldukları Simurg kendilerinden başka
bir şey değildir.
Hikâyeden çıkan sonuç: Rabbini arayan sonunda kendini bulur.
Tüm halkların kendilerine has farklı şekillerde ondan söz etmesi de son derece gizemlidir…
Bu derece bilinen ve bu derece gözlerden ırak bir kuştur Zümrüd-ü Anka… Her yerde var
olduğu halde, hiçbir yerde bulunamayan bir kuş…
Anlatıya göre sırasıyla istek, aşk, marifet ve istiğna vadilerini geçerler; az kalmalarına rağmen
sayıları daha da azalarak… Vahdet Vadisi inanılmaz bir vadidir… Birçoğu burada kalmak,
başka hiçbir yere gitmemek ister… Ardından Hayret Vadisi'nde gördükleri karşısında donup
kalırlar… Doğası gereği hakkında hiç konuşulamayan ve sonsuza kadar da konuşulamayacak
olan Yokluk Vadisi…
Ona ulaşanlar dışında tüm varlıklar için sonsuza kadar bir sır olarak kalacak bu vadi Kaf
Dağı'nın son vadisi ve Simurg'un yuvasına açılan kapıdır… Hakikat karşısında yanmaya ve
yok olmaya başlar! Ve sonunda, geriye yanacak hiçbir şey kalmadığında, o küllerin içinden
doğar Zümrüd-ü Anka…
Otuz arayıcı kuş artık yoktur… Arayan aranan'da yok olmuş; âşık ve maşuk yoklukta
birleşmiştir… Yokluk Vadisi'nden uzaklaşırken her birinin bedeni kendilerine has renklere
bürünerek, gökkuşağının ahengi içinde farklılaşan renkler gibi, farklılaşmaya başlarlar birlik
içinde… Ancak yansıttıkları artık Simurg'un renkleridir… Ve gözlerin sahibi değişmiştir…
Çokluğun ahenginde; Birlik… Varlığın içinde; Yokluk… Yokluğun rahminde; Varlık… …
Ateş yanmazken duyulmayanlar, ateş yanarken duyuldu… Ateş yanarken duyulanlar, ateş
söndüğünde dirildi… Dirilince anladı, orada oturmuyor… Ve doğuran aslında; bir çocuk
doğurmuyor…
Yananlar küle döndükten sonra; sessizlik… Öteki kalmadığında… Sessizlik… …

Bizlerde edebiyat dünyasının Simurgu olma yolundayız. Đstedik ki sonsuza kadar devam
edecek bir güzelliğin ilk ateşini bizler yakalım. Kapılar her zaman iyilik ve güzelliklere
açılsın… Yaktığımız bu ateş hiç sönmesin. Söndüğü sanıldığı anda küllerinden yeniden
doğsun. Hakikat yolunda hizmet kervanı hep yürüsün. Gözleri güzellikler bürüsün… Erdem,
edep ve edebiyat sonsuza kadar sürsün…
***
Bu özel, güzel ve anlamlı toplantıda “SĐMURG ATEŞĐ ŞĐĐR SEÇKĐSĐ”nin tanıtımı için ve
imza günü için 16 Ocak 2014 Perşembe akşamı saat 21.00 da Kayseri terminalinden hareketle
Nevşehir, Aksaray, Konya yolunu takip ederek Antalya’da “SĐMURG ATEŞĐ”ni yakmak
üzere yola revan oldum. 10 saatlik bir yolculuk sonucu saat 07.00 de Antalya terminalinde
Manisa Soma’da değerli şair kardeşim Mehmet Metin BAŞ’ı beklemeye başladım. Onun da
gelmesiyle program boyunca kalacağımız Blue SeaGarden (Mavi Deniz Bahçesi) oteline
vardık. Otelde bizi sevgili gönül dostum, lise arkadaşım, can kardeşim Süleyman her zaman
ki güler yüzüyle karşıladı. Kahvaltımızı yaptıktan sonra daha önceden gelen değerli şair
arkadaşlarımızla portakal ağaçları, havuzu ve mükemmel görüntüsüyle gözlerimize huzur
veren bahçede hoş sohbet başlamıştı.
8. Uluslararası Kapadokya Şiir Şöleninde tanıştığımız eski Burdur Milletvekili Yrd. Doç. Dr.
Sayın Süleyman COŞKUNER her zamanki pozitif haliyle bizi yalnız bırakmayıp otelimize
gelmişti. Bir gün önceden gelen şair arkadaşlarımızı terminalde karşılayıp Şafaknur YALÇIN
kardeşimizin evine getirmişti. Antalya’da kaldığımız son ana kadar bizlerle oldu. Engin
yüreğiyle, cömertliğiyle bizlerin gönlünü fethetti. Bizlerin yaşam kaynağı oldu. Cuma
namazını götürdüğü tarihi camide kıldık.
Kendisi bir akademisyen. Yıllarca öğrenci yetiştirmekle kalmayıp, içinde yaşadığı toplumu
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için konferanslar veriyor. Bize ait değerlerin anlatıldığı
“Kaliteli Yaşam… Đstediğiniz Hayata Sahip Olun” ve Kaliteli Yaşamın Hırsızları… Kaliteli
Yaşam Bir Tercihtir Kaliteli Emek ve Paylaşım Đster” kitaplarının yazarı. Konferans verdiği
yerlerde insanımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedef edinmiş kendisine. Bu amaçla hem
yaşıyor hem de anlatıyor. Böyle güzel bir gayretin içinde. Hayata hep dolu tarafından
bakılması gerektiğini, stresten, üzüntüden, hasetten, gıybetten uzak durmanın önemini,
diğergam olmanın, dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, iyilik yapmanın, güler yüzlü
olmanın erdemlerini, hataların örtülmesi gerektiğini yaşayarak gösteren güzel bir insan.
Orman Müdürlüğüne ait yeşillikler içindeki lokantada yemeklerimizi yedikten sonra Burdur/
Bucak Kanal 15 Tv de programa katılmak için yola revan olduk. Tv Programcısı Sayın Abbas
ŞENEL Beyin hazırlayıp sunduğu programa 7 şair arkadaş 3 bölüm halinde katılarak
etkinliğin önemini anlattık ve şiirlerimizi yorumladık. Çok güzel bir program oldu. Başta
Abbas Beye, tv yönetimine, programa emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gece
12.00 gibi otelimize döndük.
Program Antalya Kaleiçi Karatay Medresesi içinde saat 14.00 da başlayacaktı. Yarın ki ana
programa odaklanmıştık. Tarihi mekânı bir gün önceden görmüş orada basınla röportaj
yapmıştık. Ahmet SARGIN ve Hasan AKAR kardeşimle Öğle namazını tarihi Yivli Minare
Camiinde kılmak nasip oldu. Program sunuculuğunu bu işe en başından emek veren
Süleyman ALTUNBAŞ kardeşim yapıyordu. Gülay ALTINSOY ve Şafaknur YALÇIN
kardeşlerim böyle bir projenin hayata geçmesi için çok uğraşmışlar ve bu güzelliği
gerçekleştirmenin tadını çıkarıyorlardı. Kendilerine emeklerinden dolayı çok teşekkür
ediyorum. Zekeriya EFĐLOĞLU kardeşimizin çok yoğun programından dolayı projenin
Antalya ayağına katılamadığını da belirtelim. Đnşaallah ileride yapacağım programlarımızda
yanımızda olacak.
Katılan şairler sahneye birer birer davet edilip toplu resim çekildi. Daha sonra şairler alfabetik
sıraya göre sahneye çağrıldı. Projede kararlaştırıldığı üzere ildeki şairin öne çıkarılması, onun
kişiliği, sanata bakışı ve şiirlerinin okunması planlanmıştı. Sahneye her çıkan şiar Şafaknur

YALÇIN kardeşimizle ilgili kısa konuşma yaparak onun bir şirini yorumladılar. Şairlerin
konuşma ve yorumlarının aralarında Şafaknur kardeşimizin bestenmiş şiirleri Sanatçı Ali
ÖZPARLAR ve Demet EMEN tarafından gitar ve keman eşliğinde seslendirildi.
Ayrıca Antalya’da yaşayan değerli şair dostlarımızdan birkaçı şiirlerini okuyarak katılımcıları
selamladılar. Programı izlemek için tarihi mekânın müdavimleri dışında şair kardeşimizin
arkadaşları, öğrencileri ve dostları onu yalnız bırakmadılar. Şairler SĐMURG ATEŞĐ Şiir
Seçkisini katılımcılara imzaladılar.
Bizleri ev sahibi olarak misafir edip ağırlayan gül yürekli kardeşim ŞafaknurYALÇIN’a, eşi
Hâkim Sami YALÇIN’a, Ayşe TURAN’a, Türk ÖğerKOÇ’a, Karatay Medresesi işletmecisi
Bekir Bey’e, çalışan personele, program sırasında tanıştığımız isimlerini hatırlayamadığım
değerli dostların hepsine çok teşekkür ediyorum.
Akşamüzeri arkadaşlarımızla yapılan programı ve yapacağımız programlarla ilgili fikir
alışverişinde bulunduk. Daha iyi daha güzel programlar yapmak için neler yapılacağını,
eksiklerimizin nasıl giderilmesi gerektiği üzerinde konuştuk. Bir dahaki toplantıda buluşmak
üzere sözleşerek Antalya programından ayrıldık. Şiire sevdalı yüreklerle buluşmak üzere yola
çıkan bu kervan, inşaallah hayırlarla güzelliklerle devam edecek…
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5339.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

‘’SADECE MEMLEKETĐNĐZĐN DEĞĐL, AYNI
ZAMANDA ZAMANIN DA ĐNSANI OLUN’’
Turkcell’in, şirketlerin mobil ve sabit teknoloji çözümlerini kullanarak, daha hızlı ve kârlı
olmalarını sağlamak, büyümelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği “Đş’te Teknoloji
Hamlesi” toplantılarının ilk durağı Kayseri oldu.
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Açılış konuşmasını Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ve Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın gerçekleştirdiği ve sunuculuğunu ünlü televizyoncu Kadir
Çöpdemir'in yaptığı organizasyonda, konuşan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, hızla
gelişen teknolojinin iş hayatındaki önemine vurgu yaparak, ''Teknolojiyi iyi okuyamayan
şirketler ve firmalar yok oluyor. Ancak teknolojinin 5 yıl, 10 yıl sonrasını gören, ona göre
kendini geliştiren firmalar ise büyüyor'' dedi.

Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Kayseri
Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, mobil internet teknolojisinin hem iş
hayatına hem de özel hayata getirmiş olduğu kolaylıklardan bahsettiler.

“Şirketinizi daha iyi yönetebilmek için geleceği iyi okuyun”

Turkcell olarak şirketlerin mobil ve sabit teknoloji çözümlerini kullanarak daha hızlı ve kârlı
olmalarını sağlamak, büyümelerine katkıda bulunmak en önemli hedeflerimizden biri diyen
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv,’ Anadolu’daki şirketlerin, maliyetleri düşüren,
gelirleri artıran çözümlerimizi kullanarak başarıya hızlı ulaşmasını istiyoruz. Çünkü
yenidünyada şirketlerin ayakta kalabilmesinin ancak teknolojik inovasyonla mümkün
olabileceğini biliyoruz. Yönetici ve iş adamı olmak arasında fark var. Đş adamının en önemli
özelliği geleceği iyi okumak ve şirketini ona göre konumlandırmak. Başlattığımız “Đş’te
Teknoloji Hamlesi” ile de şirketlerin büyümesini, Türkiye’nin dünya klasmanında bir üst lige
atlamasını hedefliyoruz. Her an her yerden teknolojik altyapıya erişim olanağı sağlayan
çözümlerimizi kullanan tüm şirketler inanıyorum ki rekabet güçlerini ve verimliliklerini çok
hızlı bir şekilde artıracaktır’ ifadelerinde bulundu .
‘’Sadece memleketinizin, değerlerinizin değil, aynı zamanda zamanın da insanı olun’’
Đç Anadolu Bölgemizin ticaret ve sanayi merkezi Kayseri’yi de bu teknolojik dönüşümü en
hızlı şekilde sistemlerine entegre ederek, ekonomimizin en önemli damarlarından biri olma
yönündeki iddiasını sürdürecek illerimizden biri olarak görüyorum diyen Ciliv ‘’Kayserili iş
adamlarımıza sesleniyorum: sadece memleketinizin, değerlerinizin değil, aynı zamanda
zamanın da insanı olun. ” dedi.
Mikrokredi ile “Gayseri Mantı” markasını yarattı
“Teknoloji Hareketi Toplantısı”nın katılımcılarından biri de, Turkcell’in TĐSVA işbirliğiyle
hayata geçirdiği “Ekonomiye Kadın Gücü” projesi kapsamında mikro kredi alarak işini
büyüten Fadime Zeybek oldu.
Kayseri’de mantı yapımıyla uğraşırken kullandığı mikro krediler sayesinde dükkan açarak
“Gayseri Mantısı” markasını yaratan Fadime Hanım, çevresindeki 100 kadına iş veren bir
kadın girişimciye dönüşmüş durumda.
“Kayseri’de Teknoloji Hamlesi” toplantısında konuşma yapan Fadime Zeybek şunları
kaydetti: “Kendi ayaklarım üzerinde durarak benim gibi pek çok kadına örnek olduğumu
düşünüyorum. Biz kadınlar hayallerini gerçekleştirdikçe aileler ve çocuklar mutlu bir
geleceğe kavuşuyor. Mikro kredi desteğiyle ilerleyen yıllardaki hayalim; işimi geliştirmek,
benim gibi birçok kadınla birlikte çalışarak Gayseri Mantı’yı daha da büyütmek. Bizlere bu
desteği sağlayan mikro finans ailesine ve Turkcell’e teşekkür ederim.”

Haber-Fotoğraf: Şerif Arslan

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5340.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

KIYAM 2014’DE HIZLI BAŞLADI
Kıyam Turizm, 250 kişilik umre kafilesi ile 2014 umre sezonuna merhaba dedi.
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Kıyam Turizm, 250 kişilik umre kafilesi ile 2014 umre sezonuna merhaba dedi. Bereketli ve
huzurlu bir sezonun geçeceğini umut ettiklerini belirten firma, kaliteli ve nitelikli hizmet
sunmaktan gurur duyduklarını aktardı. Şubat ve mart ayı programlarının devam etmekte
olduklarını kaydeden firma, nisan ayındaki kampanyaya herkesi davet ediyor.
Haber: Bünyamin Gültekin

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5341.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

CĐDDE MEKTUPLARI / ĐLK SA’Y - BĐRĐNCĐ
ŞAVT; GEL EY AFRĐKALI
Değerli okuyucu,Harem-i şerife giriş yaptığım ilk yazımdan ve ilk tavafımı anlattığım ikinci
yazımdan sonra şimdi de ilk sa’y yaptığım anın hatırasını sizlerle paylaşmak istiyorum…
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Đç harem bölgesinin Safâ kapısından girip Mes’â alanına ulaşıyorum. Benim gibi pek çok
kardeşim de dalgalar halinde hafif rampa olan Safâ tepeciğinde yüzümüzü Kâbe’ye dönerek
dua ediyor, Kâbe’yi selâmlıyoruz. Safâ tepeciğinden ( kaypak taş demek) Merve tepeciğine
(çakıl taşı demek) dört gidiş ve üç dönüşten ibaret olan sa’y Đbrahim, Hâcer ve Đsmail’i
hatırlatacak bir ön bilgiye sahip değilseniz ruhsuz mermerlerin, pervanelerin ve ışıkların

altında yürünen bir mermer yol oluyor…Daha Kâbe ile buluşmamın heyecanını ve
mahcubiyetini atlatamamışken ilk sa’ye başlamak düşler kentine yeniden uçuruyor beni…
Rabbim ne murad etmişti? Neden sa’y etmeyi de hacc ve umrenin birer nüsuku yapmıştı ki?
Ayetleri hatırlamaya çalışıyorum: “Hakikat, Safâ ile Merve Allâh’ın şeâirlerindendir, onun
için her kim hacc veya umre niyyetiyle Beyti ziyaret ederse tavafı bunlarla yapmasında ona
bir günah yoktur, Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allâh ecr ile
meşhur kılar, âlimdir” BAKARA 158 Elmalılı tercümesi
Tarihin bence en fevkalâde vakıası, Rasul aleyhisselâmın da sıklıkla zikrettiği ve hâlen
zikredilegelen Đbrahim, Hâcer ve Đsmail’in kıssasını hatırlıyorum.
Đbrahim Peygamberin, bebeğiyle çölde bırakıp gittiği eşi Hâcer vardı buralarda. Bir kırba su,
kuru bir ağaç gölgeliği ve çorak bir arazi… Hafif bir yükselti çöl ortasında… Eğer ki
Hz.Đbrahim bir peygamber olmasa aklından şüphe ederdik önce ama bunu, Đlâhî irade ile
yaptığını bilince ”amenna ve saddekna” deyip bu kez Đbrahim’in Allâh’a tâ’atindeki
coşkunluğuna, Hâcer’deki teslimiyetin kıyaslanmayacak büyüklüğüne hayran oluyoruz. Safâ
tepesi hafif bir rampadan ibaret… Merve daha hafif bir rampa. Đkisi arasında 500 metreyi
bulmayan bir yürüyüş yolu var. Safâ’da vechimizi Rasulüllâh Aleyhisselâmın bize öğrettiği
gibi Kâbe’ye çevirip selâmımızı verdikten sonra Merve’ye doğru yol almaya başlıyoruz.
Bunun ismi Sa’y. Sa’y etmenin tefsirini hatırlamaya çalışıyorum. Kur’an’da zikredilen sa’yın
olumlu ve olumsuz formatlarıyla bağlantılar kurmaya çalışıyorum… Sa’y: Yürümek,
koşturmak, cür’et etmek, hayır veya şerr amelde çalışmak anlamlarına geliyor…Cum’a günü
salâtı ikame için çağrıldığımızda sa’y etmemiz istenir. Hz.Đbrahim kendine alıştırdığı kuşları
Allâh’ın emriyle her bir dağa koyduktan sonra onları geri çağırdığında sa’y ederek
geleceklerini hatırlıyorum. Ahireti isteyerek amel edenlerin de bu amelleri sa’y olarak
zikredilir. Aksine insanları Allâh’ın yolundan alıkoymaya çalışanların amelleri de dağınık
sa’y olarak geçer Kerim Kitapta. Yine Yasin sûresindeki elçileri taşlamak üzere olan kavme
nasihat eden adam da sa’y ederek gelir, sonra şehid edilir. Bu kadar anlamlı bir kelime
yalnızca Safâ ile Merve arasında gidip gelme olmasa gerek diye düşünüp, anlamları bir yere
oturtmaya
çalışıyorum.
Şu halde sa’y Safâ ile Merve arasında gidip gelmek değil…N e o zaman? Üstelik yedi kez
gidip gelmek var, bu ne anlama gelir ? Hâcer’in suyu bulmak için sa’y etmesini nasıl
aktüelize etmeliyim? Zem zem bu anlamda neyle irtibatlıdır? Đsmail kimdir o zaman, Hâcer
hangimiz?
Ve Rabbim daralan sadrıma bir sekînet veriyor… “ Su rahmettir ey nefis” diyorum kendi
kendime. Berekettir, vücudun yaşam menbaıdır. Su semadan tenzil edilir. Kerim Kitap da
semadan tenzil edilir. Yani şu an tüm âlemin muhtaç olduğu şeyi yani Đslâmı, yani teslimiyeti,
yani erdemi, yeni her bir güzel şeyi barındıran vahiy semadan bir su gibi iner ve değdiği
topraklara rahmet dağıtır. O halde Hâcerin arayıp durduğu su Allâh’ın vahyidir. O halde
Đsmail suya ihtiyaç duyanı temsil eder. Yani Đslâmın bereketine muhtaç tüm insanları ve
toplumları Đsmaille somutlaştırabilirim. Hâcer ona su arayandır, o halde insanların ve
toplumların kurtuluşu için su arayan herkes bir Hâcerdir. Bu kara, bu zayıf, bu garib kadın,
eteklerini toplayıp iki tepecik arasında koşturarak zemzemi bulmuş ve ‘suyun nasıl
bulunacağının’ formülü dağıtmış ötelerden.Gözlerimden akan yaşlara mani olamıyorum bu
esnada.…Bir Đsmail oluyorum bir Hâcer… Bir su isteyen oluyorum bir su arayan…
Ancak halen çözemediğim bir mesele var…Bu yedi kez gidip gelmek de ne o zaman?
Yedileri gözden geçiriyorum; Yedi nefis mertebesi, yedi kat sema, yedi cehennem, yedi iklim,

yedi gün, ‘tekrarlanan yediyi verdik’ ayeti…Uzayıp gidiyor yediler. Yanımdan yakınımdan
geçen her tür renkteki insanlar Yedi kıtayı getiriyor aklıma. Evet, yedi kıta diyorum kendi
kendime…Her şavtı bir kıta için yapmalıyım, yerkürenin yedi kıtası için... Her kıtada Aziz
Đslâmın bereket menbaına muhtaç milyar insanlar var. Her biri bir Đsmail olmuş, isteyerek ya
da istemeyerek aziz, duru Đslâmdan uzaklığın kırık düşlerini yaşıyorlar. Her birine sunmak
lâzım bu sudan. Hâcerleşiyorum yeniden, Cebrailin suyu işaret ettiği noktayı kestirmeye
çalışıyorum.
Đsmailler
Safâ
tepeciğinde
kaldılar,
susuzluktan
çatladı
çatlayacaklar…Koşuyorum, Cebrail nerde? Bu çabayla ilk şavtın bir kısmını yürümüşken,
Peygamber aleyhisselâmın sünnetine tabi olup hervele yapanlara, hızlı yürüyerek destek
oluyorum. Bu kez ilk şavtı hangi kıtaya adayacağımı düşünüyorum.
Đlk sa’yimin ilk şavtını hangi kıtaya yapmalıyım? Aklıma ilkin Afrika geliyor, zira bu suyu
arayan ve bulan kadın yani Hâcer bir Afrikalıydı. En son gördüğüm bir haritada Afrika’nın
kendi aç insanları gibi kurukafaya benzeyen şekli kalmış aklımda. Yanımda yöremde yüzlerce
Afrikalı kardeşimle, şehirlerin anası Mekke’den, Harem-i Şerifin dibinden Afrika’ya
sesleniyorum ruhumun derinliklerinden.
Ey kara kıtanın kara çocukları, kara Đsmailleri. Ey bakir aşkların, hâlâ çıkarsız sevebilenlerin
yurdu! Ey rahmeti rahmanın bahşettiği bebelerini, dakikalar içinde toprakla paylaşan kıta…
Ey beyaz suratlıların sevmediği ancak acıdığı, ey insancıllığımızı en son gördüğümüz,
karanın, kırmızının ve kahverenginin yurdu. Ey topraklarında herkesin zengin, asıl
sahiplerinin fakir olduğu Afrika…
Senin muhtaç olduğun su burada. Kurumuş dudaklarını sahtekar batının sahte sularıyla
ıslatmayı bırak. Sen bendensin ben de senden. Beni, bizleri sulayan şu âb-ı hayat sıkıştırılmış
bulutlardan damla damla inen rahmet, seni de doyurur, korkma.
Gel ey anakıta, gel ey atakıta. Gel ey liberal Avrupa'nın kuyumcu dükkanı. Gel ey müstekbir
Amerika’nın işçi bulma kurumu. Seni cetvellerle bölen zihniyetin, yalancı barış elçilerine at
tokatını. Senin damarında yok bölücülük kardeşim. Nerelisin diye sorana hala Afrikalıyım
diyorsun, bu senin yalancı ulus devletciklere fıtratının isyanıdır. Evet sen ne Somalili, ne
Nijerli, ne Sudanlı ne Zimbabveli, ne Mısırlısın. Sen seni 60 ülke edip parçalayan canavar
batının inadına Afrikalısın,
Dostum Afrikalı. Kur’an’dan aldığın ilhâmla nurlandır gecelerini… Tecrûbe ile gördün ki
sana fecr-i kâzibi gösterip “işte bu senin aydınlık şafağındır” diyenler yalan söylediler…
Senin fecr-i sadığın ancak Kur’an’la olur. Seni ancak teslimiyet-i Hakk mes’ud eder. Sen
ancak Allâh ile ihya olur, O’na ram olarak, seni kendilerine ram eden zalimlere isyan edersin.
Gel bu sa’yimizi yani bu koşturmamızı seninle birlikte yapalım Afrikalı. Birlikte çalışalım,
birlikte koşturalım dünyayı selâm yurduna çevirmek için. Sen içleri kokmuş emperyal
canavarların kapital makinası değilsin. Sen toprağının altındaki demiryollarının, toprağının
üstündeki demiryollarından daha uzun olduğuna neden şaşırmıyorsun? Sana Allâh’ın
bahşettiği zenginliklerini yeraltından hortumlayanlarla neden hâlâ dost kalabiliyorsun?
Ben düşler kentinin sokaklarında Afrika’ya doğru ilerlerken yanımdan, sağımdan solumdan
geçen Afrikalı kardeşlerime, “Siz de böyle düşünüyor musunuz diye sorasım geliyor… Fakat
ne acıdır, Đttihad-ı Đslâmın kal’asında, Đbrahimin, Đsmailin, Hâcerin, son elçinin
memleketinde seninle ancak Đngilizce konuşabilirim…Bu nasıl bir zillettir ya Rabbî ???
Ve ilk şavtın sonuna doğru ilerlerken Hâcerin Merve tepesine çıkışını tasavvur ediyorum…
Kara bir kadın. Merve tepeciğine çıkacak ve etrafa bakacak. Đsmail için bir damla su bulabilir
miyim diye.Bu esnada merhum Ali Şeriati’nin şu cümleleri akıyor ruhuma: “Bir kadın, hakir
görülmüş bir Afrikalı siyah cariye… Sâre adlı bir kadının Habeşli hizmetçisi! Bütün bunlar

beşeri düzende böyle. Ama Tevhid nizamında bu cariye Allâh’ın muhatabı, Allâh’ın büyük
peygamberlerinin anası, Allâh’ın yarattığı en güzel ve en yüce değerlerin tecelligâhı. Hacc
tiyatrosunda, başrol oyuncusu, en önemli sima, Allah’ın Harem’indeki tek kadın, Tek anne!”
Ve bu siyahî kadının ruhuna rahmet dileyerek Afrikalı kardeşlerime seslenmeye devam
ediyorum:
Gel ey Afrikalı! Aldatılmışlına, hakir görülmüşlüğüne, sömürülmüşlüğüne lanet okuma
oturduğun yerden. Gel ve sa’y et, koştur ve yorul, tatil yok, bir yanını kurtarınca öbür yanın
için koştur.
Đttihâd-ı Đslâm’a destek ver. Bak ne diyor Sezâi Karakoç;
“Müslümanlar, coğrafyalarını, tarihlerini birleştirme, bu yolla da tek bir kültüre ermek
zorundadırlar. Đslâm uygarlığının yeniden dirilişine katkıda bulunma, gücü ölçüsünde, her
müslümanın borcudur. Müslümanların Birlik Đdeali her gencin gönlüne silinmez bir biçimde
yerleşecektir. Müslümanların politik birliğe doğru koşmaları, hayat memat meselesidir. Diriliş
erinin çağdaş ülküsüdür bu. Durmadan birleşme, durmadan yaklaşma, durmadan kaynaşma.
Bu birlik için coğrafi durum çok müsaittir. Đslâm ülkeleri birbirine bitişik, birbirine yapışık
durumdadır. Afrika’nın bir ucundan, Filipin adalarına kadar kesiksiz bir şekilde uzanmaktadır.
Özülke. Aradaki sınırlar, bölünüşler politiktir. “
Gel ey Afrilalı… Dağlardan tepelerden Đbrahimin diriltici çağrısına doğru sa’y ederek gel.
Bırak dağınık amellerle sa’y etmeyi. Sa’yin meşkur kılınsın istiyorsan bu kez Bediüz’zâman’a kulak ver, işit;
“Tarif ettiğim ve dahil olduğum ittihad-ı Muhammedînin (sav) tarifi budur ki:
Şarktan garba, güneyden kuzeye uzanan nuranî bir silsile ile bağlanmış bir dairedir.
Bu ittihadın cihetü’l-vahdeti ve irtibatı, tevhid-i Đlâhîdir.
Müntesipleri, “Kàlû Belâ”dan itibaren dahil olan bütün mü’minlerdir.
Đsim defterleri de Levh-i Mahfuz’dur.
Bu ittihadın nâşir-i efkârı, umum Đslâmî kitaplardır. Günlük gazeteleri de, i’lâ-yı kelimetullahı
hedef-i maksat eden umum dinî gazetelerdir.
Kulüp ve encümenleri, câmi ve mescidler ve dinî medreseler ve zikirhanelerdir.
Merkezi de Haremeyn-i Şerifeyndir.
Bu cemiyetin reisi, Fahr-i Âlemdir.
Ve mesleği, herkes kendi nefsiyle mücahede, yani ahlâk-ı Ahmediye (sav) ile ahlâklanmak ve
sünnet-i Nebeviyeyi ihyâ ve başkalara da muhabbet ve -eğer zarar etmezse- nasihat etmektir.
Bu ittihadın nizamnâmesi sünnet-i Nebeviye ve kanunnamesi şeriatın emir ve yasaklarıdır.
Ve kılıçları da kat’i burhanlardır. Zira “Medenîlere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile
değildir.” Taharrî-i hakikat, muhabbet iledir. Husumet ise vahşet ve taassuba karşı idi.
Hedef ve maksatları da, i’lâ-yı kelimetullahtır. Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet,
âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz
düşünsünler.

Şimdi maksadımız, o silsile-i nurânîyi harekete getirmekle, herkesi bir şevk ve vicdani bir
arzuyla, terakkî yolunda kâbe-i kemalâta sevk etmektir. Zira ilâ-yı kelimetullahın bu zamanda
bir büyük sebebi, maddeten terakki etmektir.
Đşte ben bu ittihadın efradındanım. Ve bu ittihadın tezahürüne teşebbüs edenlerdenim. Yoksa
sebeb-i iftirak olan fırkalardan, partilerden değilim.”
Biliyorum ki bir gün, evet, bir gün tüm Afrika, tüm Đslâm coğrafyası birleşecek. Afrikalı
elindeki Đncilleri atacak, rahmet menbaı olan Đslâma dönecek. Misyonerleri kovup kolonileri
devirecek, ittihadın en saff üyeleri olarak manevi meclisin kürsüsünden yumruğunu kürsüye
vurarak Fekkû ragabe diyecek. (inşallah)
Şeriatî’ye, Sezâi Karakoç’a, Bediü-z’zâman’a ve Đttihada destek vermiş tüm alimlere duâlar
ve selâmlar göndererek Đlk umremin ilk sa’yinin ilk şavtını Merve tepesinde bitiriyorum.
Vechimi Kâbeye çevirip ellerimi Rahmanür’rahime kaldırıp Hâcer için, Hâcerler için, Đsmail
için, Đsmailler için, Afrika için, Afrikalılar için dua ederek ikinci şavta niyetleniyorum.
(Devamı gelecek Đnşallâh)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5342.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

AK PARTĐ’DEN “KAYSERĐ LOBĐSĐ”
AÇIKLAMASI
Gazeteci Abdurrahman Dilipak’ın köşe yazısında dile getirdiği ve Gazetemizin 21 Aralık
2013 günü manşetten kamuoyuna duyurduğu ‘Kim bu Kayseri Lobisi’ haberine Ak Parti’den
yanıt geldi: “Kayseri lobisi hayali bir iddia, bu iddia ile Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın arası
açılmak isteniyor.”
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Kayseri AK Parti Milletvekilleri ve Kayseri Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Gönüllü Kültür
Kuruluşları’nı ziyareti sırasında gündem ile ilgili açıklamalarda bulundular. GKK’nin Ak
Partililere Gazeteci Abdurahman Dilipak’ın köşesine taşıdığı ve gazetemizin 21 Aralık 2013
günü manşetten duyurduğu ‘Kim bu Kayseri Lobisi’ sorusuna ise, Ak Partililerden; “Kayseri
lobisi hayali bir iddia, bu iddia ile Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın arası açılmak isteniyor”
yanıtı geldi.

Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5343.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

VODAFONE, ALMANYA'YA YÖNETĐCĐ ĐHRAÇ
EDĐYOR
Vodafone Türkiye’nin diğer ülkelere örnek gösterilen ve “Türk reçetesi” olarak adlandırılan
pazarlama başarıları şimdi de Almanya’ya örnek olacak. Vodafone Türkiye Pazarlama
Direktörü Lütfullah Kitapçı, Vodafone Almanya’ya Bireysel Pazarlama Direktörü olarak
atandı.
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21 Ocak 2014, Đstanbul – 2009 yılında başlattığı stratejik dönüşüm programıyla gelir pazar
payını dört yılda yüzde 18,6’dan yüzde 30,6’ya çıkaran ve bu performansı “Türk reçetesi”
olarak diğer ülkelere örnek gösterilen Vodafone Türkiye’den bir yönetici daha uluslararası
göreve getirildi. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Lütfullah Kitapçı, Vodafone Grubu
içinde ciro büyüklüğü bakımından en büyük faaliyet ülkesi olan Vodafone Almanya’ya
Bireysel Pazarlama Direktörü olarak atandı.
Eylül 2010’dan bu yana Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Lütfullah
Kitapçı, Vodafone Türkiye bünyesine Ocak 2009’da Pazarlama Kıdemli Müdürü olarak
katıldı. Kitapçı, faturasız müşteri segmentindeki revizyon, faturalı segmentteki rekor büyüme,
tüm dünyaya örnek gösterilen sosyal iş modeli Vodafone Çiftçi Kulübü ve Vodafone Đstanbul
Maratonu, Vodafone Arena sponsorlukları gibi önemli projelerde kilit roller üstlendi.
Lütfullah Kitapçı Vodafone Türkiye’den önce 2005-2009 yılları arasında Vodafone Çek
Cumhuriyeti’nde strateji, planlama ve pazarlama alanlarında farklı rollerde görev aldı. 20012004 yıllarında strateji danışmanı olarak görev yapan Kitapçı, lisans eğitimini Koç
Üniversitesi Đşletme Bölümü’nde tamamladı.
Vodafone 5 kıtada faaliyet gösteriyor
5 kıtada 30 ülkede faaliyet gösteren ve gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası
mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone
Türkiye, 30 Eylül 2013 itibarıyla hizmet sunduğu 19,6 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikinci

büyük mobil iletişim şirketidir. Türkiye’nin ikinci en büyük uluslararası doğrudan yatırımı
olan Vodafone Türkiye’nin 2006 yılından bu yana satın alma dâhil toplam yatırımları 12
milyar TL’ye ulaşmıştır. Şirketin 2012-2013 mali yılında toplam gelirleri %19,2 büyüme ile
tüm zamanların en yüksek gelir seviyesi olan 5,5 milyar TL’ye ulaştı. 2010’da Borusan
Telekom’u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011’de de Türkiye’nin en büyük alternatif
telekom operatörlerinden Koç.net’i bünyesine dâhil etti. Vodafone Türkiye; mobil ses, sabit
ses, mobil internet ve ADSL hizmetleriyle “komple iletişim çağı”nı yaşatıyor. Vodafone
Türkiye 3300’ü aşkın kadrosu, 1200’ü aşkın perakende mağazası, ekosisteminde bulunan 43
bin kişilik paydaş ailesiyle faaliyet göstermektedir.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5344.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Fransız kumandanının Çukurova’dan Kayseri’ye
ibretlik sürgün öyküsü-3(KUTSAL ĐSYAN)
Mahmut Hop
www.twitter.com/mahmuthop
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KUTSAL ĐSYAN
Kâbus anları yeniden yaşanmaya başladı. Bir avuç toprağın zulme ve işgale teslim
edilmeyeceğini düşünen yöre halkı, acıların dramını yaşadığı memleket kokan
toprakların müdafaasını büyük gayret ile yapmaktaydı. Çevre kasabalardan da milli
mücadeleye destek veren yüzlerce Anadolu insanı tek yürek tek bilek olmanın zaferi
taçlandıracağının inancındaydı.
Kumandan Mesnil eşinin düşmanı olan Türklerin elinde olmasında hiç endişe
duymazken bu güven ile savaşın en kanlı taktiklerini kullanmaya hazırlanıyordu.
Bütün bunlar yaşanırken, Mesnil Batı Kilikya Cephesi Komutanı Sinan Tekelioğlu ile
sert mektup trafiği yaşıyordu. Bütün ılımlı tekliflere dahi sert yanıt veren Mesnil, Sinan
Paşa’ya cevap olarak şu mektubu yolladı:
“Mektubunuzu aldım. Fransa’nın askeri namusu teklifinizin kabulünü bana men eder.
Ben şeflerimden Pozantı’yı müdafaa görevini almış buluyorum. Bunun aksine bir emir
almadıkça vazifeyi ifaya devam edeceğim. Eşimi ve yaralılarımızı muhafaza için aldığınız
tedbirlere teşekkür ederim.”
Teslim çağrılarının hiçbirine olumlu yanıt vermiyor!
Bu mektuplara da dahi hiçbir hiddet göstermeyen Sinan Paşa yapacakları şeyin
Pozantı’yı müdafaa etmek ve son kurşuna kadar savaşmak olduğuna kanaat getiriyor.
Sinan Paşa çevre köylerden Kuvayi Milliye’ye tam destek veren halk akın akın yerel

direnişe destek veriyordu. Bu sırada Sinan Paşa Binbaşı Mesnil’e yeniden bir teslim
çağrısında bulunarak şu mektubu beyaz bayraklı bir elçi ile Mesnil’e yolluyor.
“Mektuplarınızdan teslim olmak istemediğiniz anlaşılıyor. Bütün toplarımı hazırlattım.
Taşımakta olduğum Türklük ve Đslamlığın güç ve namusuna dayanarak size tekrar 24
saatlik bir mühlet daha tanıyorum. Bu 24 saat bitiminde toplarımı kullanacağım. Bu
mühlet hitamından sonra Pozantı’yı yakacak güçteyim. Böyle bir hareket esnasında
dökülecek kanların sorumluluğu doğrudan doğruya bize ait olacaktır. Cevabınızı
bekliyorum. ”
Kutsal isyana çağrı gecikmiyor
Çatışmalar tüm hızı ile sürerken o sıralarda Kayseri’de medrese eğitimi görmüş ve
Kayseri’nin alimlerinden Hamurculu Bekir Hoca’dan icazet aldıktan sonra Ömerli
Köyü’nde medrese hocalığı yapan Kasım Hoca efendi de kendi birliklerini oluşturur.
Medrese hocası olması sebebi ile cephede bulunmaması gerektiğinin söyleseler de
içindeki iman cepheden uzak durmasına engel olmuştu. Öncesinde Karaisalı Müftüsü
Mehmet Aldatmaz Hoca “Kutsal Đsyan” adını verdikleri bir hareket oluşturur. Bu
isyana Kasım Hoca’nın yakın bir akrabası olan, Ulukışla Müftüsü Bahaddin Hoca’da
katılır. Bu hareketin birliklerinin de desteği ile Gökbez Köyü’nün tepesinin alınması için
gerçekleşen çatılmada bu Gökbez Köyü ve bu köyün yakınlarında bulunan Fransızların
büyük önem verdiği Gökbez Tepesi Milli Kuvvetlerin eline geçer. Sonrasında Sinan
Paşa Binbaşı Mesnil’e bir teslim mektubu daha gönderir.
“Milli kuvvetler Pozantı’nın karşısında bulunan mühim tepeleri işgal etti. Pozantı’yı
müdafaa eden Fransızların bihakkın askeri vazifelerini ifa ettiler. Hatta kendilerini
müdafaa ettiler. Askerimi bütün cephelere hücum ettirmedim. Zira askerlerim büyük bir
hiddet ve heyecan içerisindedirler. Onu için beyhude ısrar etmeyin. Çünkü müdafaanızın
kalbi mesabesinde olan tepeyi kaybettiniz. Daha fazla can kaybının sorumlusu olmamak
için, insanlık ve medeniyet namına teslim olmanızı teklif ediyorum…”
Kasım Hoca’yı Kumandanın eşi tedavi ediyor
Mücadeleye bir önemli isim daha dahil olmuştu. Çanakkale Şehitler tepesinde görev
yapan ve Mustafa Kemal Atatürk’e bir talepte bulunarak Kilikya Cephesi’nde
mücadeleye Yüzbaşı Saffet Bey(Pozantı) katıldı. Çoğbeli Savaşı’nda Binbaşı Mesnil’in
ordusuna karşı savaşırken omuzundan yediği bir kurşunun çenesine girmesi sonucunda
ağır yaralanarak cephe gerisine alındı. Aynı cephede Kamışlı ordularının başında olan
ve Sinan Paşa tarafında cephe müftülüğüne atanan Kamışlılı Kasım Hoca Efendi de
bulunuyordu. Kasım Hoca o esnada Fransız kurşununa hedef olan Üsteğmen Hikmet
Beyi geriye çekerken vuruluyor. Sonra Pozantı istasyonunda demiryolu katarı ile
Belemedikte’ki Alman hastanesine götürülüyor. Belemedik’te Kasım Hoca’yı eşinin
kumanda ettiği askerlerden birinin kurşunu ile ağır yaralan bir Türk’e çare olacak
Madam Mesnil vardı. Ama Kasım Hoca çok fazla kan kaybetmişti. Kumandanın eşinin
yapacak pek fazla bir şeyi yoktu. Kasım Hoca o gün mukaddes davası şehadetle
süslemiş, en yüksek mertebeye; şehitliğe yükselmişti.
Mesnil çok fazla zayiat vermişti. Adana Tümen Komutanlığından bazı günlerde kalkan
uçaktan mesajlar gönderiliyor, Fransızlar ise açtıkları flamalar ile Tümen
Komutanlığı’na mesaj ulaştırıyorlardı. Mesnil istediği yanıtı ve desteği alamamıştı. Ama
Tümen Komutanlığı’ndan atılan son mesaj korkunçtu.

Yarın: Kumandan Mesnil’e Adana Tümeninden kalkan uçakla ne mesajı verildi?
Kumandan Mesnil General Dufieux’dan ne talepte bulundu? Mesnil’in o gün ki planı
ne oldu? Askerlerine ne emrini verdi? Hala Pozantı’da kalıp alamayacağı toprakların
müdafaasını yapacak mıydı ?
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-fransiz-kumandaninin-cukurovadan-kayseriye-ibretlik-surgun-oykusu3kutsal-isyan-makale,1594.html

Erişim Tarihi:03.03.2014

YAYINCILIK SEKTÖRÜ BÜYÜYOR
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Đstatistik Kurumunun açıkladığı Radyo ve Televizyon Kurumu
istatistiklerinde oranlar, sayılar ve bu sektör bünyesindeki istihdam verileri netlik kazandı.
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Araştırma sonuçlarına bakıldığında 2012 yılında faal olan radyo ve televizyon kurumu sayısı
1.116 olarak belirlendi. Bu rakamların yüzdelik dilim içerisinde oluşan payını ise daha çok
karasal ortamda yayın yapan kurum ve kuruluşlar oldu. Bu bağlamda bu kurumların %
86,5’ini karasal ortamda yayın yapanlar oluştururken, %13,5’i ise sadece uydu veya internet
üzerinde yayın yapan kurumlar oluşturdu.
Önceleri yalnızca TRT’nin bazı illerdeki istasyonlarından yapılan, şimdi ise gelişen teknoloji
hamleleri sonucu büyüyen iletişim sektöründe önemli yeri olan radyo yayıncılığında bu değer
ise yüksek oranlara ulaşıyor. Bu istatistik verilerinde ise tablo biraz değişiyor. Karasal
ortamda yayın yapan kurumların %79,6 ‘sını radyo yayıncılıkları oluşturuyor. Bu kurumlar
arasında televizyon yayıncılığı da%10’luk orana sahip. %9,6’lık payı ise hem radyo hem de
televizyon yayıncılığı aldı. Yerel yayın kurumlarının payının da oldukça yüksek olduğu
gözlendi. Yerel yayın kurumları, karasal ortamda yayın yapan kurumların %87,2’sini
oluşturdu. Ayrıca karasal ortamda yayın yapan kurumların %8,2’sini bölgesel yayın yapan
kurumlar, %4,6’sını ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu. Toplam istihdamın %59,4’ünü
karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu
Toplam katma değerin %93,4’ünü karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar
oluşturdu

Radyo ve televizyon kurumlarında 2012 yılında çalışanların %21,1’i yerel yayın yapan
kurumlarda, %5,6’sı bölgesel yayın yapan kurumlarda çalıştı. Bu kurumlardan sadece uydu,
kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumların toplam istihdamdaki payı ise %13,9
oldu.
Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam istihdamın %84,8’i televizyon
programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yer aldı.
Radyo ve televizyon kurumlarında toplam katma değerin %1,7’sini karasal ortamda bölgesel
yayın yapan kurumlar, %2,2’sini karasal ortamda yerel yayın yapan kurumlar oluşturdu.
Katma değerin %2,7’si ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan
kurumlar tarafından yaratıldı.
Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam katma değerin %97,2’si televizyon
programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yaratıldı.

Yayın süreleri 10 milyon saati buldu
Yayın kuruluşların çoğalması, ekranlarda popüler dizilerin çoğalması, yayın sürelerinin de
atmasına sebep oldu. Karasal ortamda yayın yapan kurumların 2012 yılı yayın süresi 9 391
352 saat oldu. Toplam yayın saatinin %72,4’ünü radyo yayıncılığı, %18,2’sini radyo ve
televizyon yayıncılığı, %9,4’ünü televizyon yayıncılığı oluşturdu. Toplam yayın süresinin
%97,1’inde yerli yapım programlar yayınlandı. Yerli yapım programların toplam yayınlanma
süresinin %72,7’si radyoda, %9,2‘si televizyonda gerçekleşti. Yabancı yapım programlarda
ise %63,9’u radyoda, %14,8’i televizyonda gerçekleşti. Müzik yayınları toplam yayın saatinin
% 60,5’ini oluşturdu. Müzik yayınlarının %82,9’u radyoda gerçekleşti. Yayın saatlerine göre
ikinci sırada %8,9 ile reklamlar, üçüncü sırada ise %6,9 ile haberler yer aldı.
Haber: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5346.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Erciyes Yarıyıl Tatiline Hazır
24 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesi Erciyes'te tatlı bir telaş yaşanıyor.
Erciyes'te faaliyet gösteren turizmciler, kayak kursu başta olmak üzere yarı yıl tatilinde
düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili hazırlıklarını...

22 Ocak 2014, 11:27

24 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesi Erciyes'te tatlı bir telaş yaşanıyor.
Erciyes'te faaliyet gösteren turizmciler, kayak kursu başta olmak üzere yarı yıl tatilinde
düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel Đkiler, Erciyes'in her
haliyle sömestir tatiline hazır olduğunu söyledi. Erciyes A.Ş. olarak tüm kayak hocalarını
Snow Akademi bünyesinde bir araya getirerek ehliyetsiz kişilerin kayak eğitimi vermesin
önüne geçtiklerini belirten Đkiler, bu yarıyıl tatilinde düzenlenecek kayak kursları hakkında
bilgiler verdi. Tatilde çocuklara verilebilecek en güzel hediyenin kayak öğrenmelerini
sağlamak olacağını dile getiren Yücel Đkiler, "Erciyes'teki turizm işletmeleri fiks fiyat
sistemiyle kayak kursları düzenledi. 590 lira olacak olan bu kurslara katılacak öğrenciler
evlerinden servisle alınacak ve evlerine bırakılacak. Profesyonel hocalar nezaretinde beş gün
boyunca kayak dersleri verilecek. Öğle yemeği de dahil olacak. Sömestir döneminin her iki
haftasında tüm öğrencilerimizi kayak öğrenmeye davet ediyoruz" dedi.
Erciyes'teki turizm işletmecileri de düzenlenen kurslarla ilgili açıklamalarda bulundular.
Kadri Ergene, Erciyes'te hizmete sunulan böylesine güzel tesislerden dolayı Başkan Mehmet
Özhaseki'ye teşekkür borçlu olduklarını belirterek, beş günlük pakete katılacak kursiyerlere
kurs sonunda sertifika verileceğini söyledi.
Kayak Antrenörü Fatih Uçmaz ise, Erciyes'te potansiyelin her geçen gün arttığını dile
getirerek, "Oteller yapılınca potansiyel daha da artacak. Büyükşehir belediyemizin yapmış
olduğu hizmetler tartışılmaz. Đstanbul, Ankara, Đzmir'den gelen misafirler adeta
donakalıyorlar. Bu tesisleri hiçbir yerde göremiyorlar. Şu anda dünya genelinde kayak
merkezlerinde kar yetersiz; ama Erciyes'te suni kar üniteleriyle sorun yok. Yarı yıl tatilinde
öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.
Đşletmecilerden Mustafa Çepken de açıklamasında amaçlarının çocuklara en güzel yarıyıl
tatili hediyesi vermek olduğunu kaydetti ve kayak yapmayanın kalmaması için böyle bir
kampanya düzenlendiklerini söyledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5347.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Gülen Yüzler Denemede Ter Döktü
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesinde kurs gören Gülen Yüzler
öğrencileri, gerçek sınavı aratmayan bir deneme sınavına tabi tutuldu.Yüksek Öğretime Geçiş
Sınavı (YGS) öncesi Melikşah Üniversitesi Mimarlık Mühendislik...
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Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesinde kurs gören Gülen Yüzler
öğrencileri, gerçek sınavı aratmayan bir deneme sınavına tabi tutuldu.
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi Melikşah Üniversitesi Mimarlık Mühendislik
Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılan deneme sınavına 550 öğrenci
katıldı.
YGS öncesi motivasyonu artırmak ve öğrencileri üniversiteye teşvik etmek amacıyla yapılan
deneme sınavına giren öğrenciler, üniversite ortamında yapılan deneme sınavının kendileri
için gerçekçi bir prova olduğuna dikkat çekti ve bu uygulamanın YGS öncesi eksikliklerini
görmeleri açısından çok yararlı olduğunu söyledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5348.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

AK PARTĐ, KAYSERĐ’DE ADAYLARINI NEYE
GÖRE BELĐRLEDĐ?

Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
22 Ocak 2014, 23:45

Uzun zamandır beklenen açıklama dün yapıldı ve AK Parti’nin Kayseri Belediye Başkan
adayları belli oldu.
Gerçi açıklama yapılmadan bazı isimler benim ve diğer meslektaşlarım tarafından yazılıp
çizilmişti. Yazdığımız isimlerin çoğu doğru çıkarken birkaç isim değişikliğe uğradı.
Önce adayların isimlerini bir yazayım,sonra yorumlara geçelim.
Büyükşehir: Mehmet Özhaseki
Melikgazi: Mehduh Büyükkılıç
Kocasinan: Mustafa Çelik
Talas: Mustafa Palancıoğlu
Đncesu: Zekeriya Karayol
Hacılar: Doğan Ekici
Akkışla: Ali Ergül
Bünyan: Şinasi Gülcüoğlu
Develi: Mehmet Cabbar
Felahiye: Vural Coşkun
Özvatan: Nasip Aksoy
Pınarbaşı: Yusuf Kemal Altıparmak
Sarıoğlan: Ali Taştan

Sarız: Ömer Akpınar
Tomarza: Fahrettin Işık
Yahyalı: Esat Öztürk
Yeşilhisar: Abdülkadir Akdeniz

AK Parti’nin adayları bu isimler. Gelelim bizim tahminlerimizde kimlerde yanıldığımıza.
Đlk önce Develi ile başlayalım.
Develi’de mevcut Başkan Recep Özkan’ın başarılı çalışmaları biliniyor. Halk tarafından da
sevilen bir isim. Sevmeyenlerde var tabii ki ama genel anlamda başarılı bulunan bir isimdi.
Recep Özkan’ın adaylığı dün akşam saatlerine kadar neredeyse kesindi. Kimle konuşsam
Genel Merkezden aldığı bilgiye göre kesin gözüyle bakıyordu. Ama son anda bazı
milletvekillerinin girişimiyle Mehmet Cabbar ismi üzerinde anlaşmaya varıldığı bilgisi
geldi. AK Parti bu hamlesiyle Develi’de kendini bir anlamda sıkıntıya soktu sayılır. Develi’de
de MHP’nin kazanma şansı yükseldi.
Hacılar ilçesine bakacak olursak;
Hacılar’da Ekrem Baktır ismi o kadar konuşulur hale gelmişti ki AK Parti Kayseri teşkilatı
bile bu isme kesin gözüyle bakıyordu. Ama ne olduysa son onda oldu. Başbakan Erdoğan’ın
seçim üst kurulu toplantısında fikrinin değiştiği gelen haberler arasında. Ekrem
Baktır’ın olmamasındaki en büyük payında Baktır’ın Boydakların adayı olarak bilinmesi
olarak geliyor bence. Boydakların son dönemlerde, Başbakan nezdinde biraz sıkıntılı olduğu
aşikâr. Hem cemaat, hem de CHP lideriyle olan yakın münasebetleri nedeniyle böyle bir
sıkıntıdan söz edebiliriz. Bu yüzden, Hacılar’da Diş hekimi olan ve aynı zamanda AK Parti
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Doğan Ekici ismi tercih edildi. Hacılar’da işler
iyice karışacak bundan sonra. MHP orada iyi çalışırsa AK Parti sıkıntıya girer.
Yanıldığım diğer bir isim ise Pınarbaşı adayı Lütfi Ekinci olarak yazmıştım. Ancak Yusuf
Kemal Altıparmak aday gösterildi. Pınarbaşı’nda birçok kişi de son ana kadar Ahmet
Çalışkan isminin olacağına kesin gözüyle bakıyordu. Ama olmadı.
Neyse bu üç isimde yanıldık. Gerçi buna pek yanılma denmez ama siyasetin öteki yüzü
burada da nüksetti.
Bu isimlerden en çok Kayseri’de merak edilen Kocasinan ve Talas adayı kimler olacak
sorusu geliyordu.
O da cevabını bulmuş oldu.
Kocasinan’da Mustafa Çelik aday gösterildi. Mustafa Çelik’in aday olmasıyla birlikte
Kocasinan’da MHP büyük bir avantaj elde etmiş oldu yorumları yapılmaya başlandı bile.
Mustafa Çelik’in aday gösterilmesi ve Çelik’in ikna edilmesi için Enerji Bakanı Taner
Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin aktif rol aldığı da gelen
haberler arasında. Bekir Başkan, daha önce açıkladığı gibi sözüne sadık kaldı ve ısrarlara
rağmen aday olmadı.
Talas için ise ORAN Genel Sekreterliğinden istifa ederek aday adayı olan Mustafa
Palancıoğluaday gösterildi. Palancıoğlu’nun siyasi bir tecrübesi olmasa da, ORAN’da yaptığı
çalışmalar biliniyor. Ancak halkın ORAN’ın çalışmalarını takip ettiğini düşünmüyorum.
Ayrıca, Talas’ta yoğun bir çoğunluğa sahip olan Avşarlarla ilgili olarak da Rifat
Yıldırım’ın gösterilmemesi bazı kesimlerin tepkisini çekiyor. 2009 seçimlerinde Talas’ta az
bir oy farkıyla kaybeden MHP büyük avantaj elde etmiş oldu. Bu seçimlerde MHP’nin
Talas’ta kesin kazanacağına inananları azımsamamak gerekiyor.

Diğer ilçelerden Melikgazi’de Memduh Başkana söyleyecek bir söz yok. Yahyalı’da Esat
Öztürkismi partililer ve Yahyalı halkı için bir sürpriz oldu. Tepeden inme aday gösterildiğini
söyleyenler çok.
Bünyan’da Şinasi Gülcüoğlu’nun adaylığı malumdu. Gülcüoğlu, gerçekten çalışkan ve
azimli bir insan tek dezavantajı Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen.
Özmen’in Bünyan’da etkisi oldukça fazla. Bünyan seçimlerinde kıyasıya bir yarış yaşanacak
gibi.
Sarıoğlan’da Ali Taştan ismi biraz tepki topladı. Palaslılar, kendi adaylarını istiyordu
olmayınca AK Parti’ye kızgın bir durumda bekliyorlar.
Akkışla adayı olan Ali Ergül’de ilçe de biraz tepki çekmiş gibi gözüküyor ama tabiî ki
adayların sevenlerinin yanında sevmeyenlerde olacak.
Yazıyı toparlayacak olursak; AK Parti, aday gösterdiği bazı isimler ile kendi kalesine gol
atmış oldu. Mart ayında yapılacak seçimlerde, şuan kendisinde olan belediyelerden bir kaçını
MHP’ye kaptırırsa şaşırmayın derim. Eğer böyle bir şey olursa sadece siyasi hesaplarla
hareket ederek kendi adayını açıklatanlar nasıl hesap verir?
Neyse bugünlük bu kadar yeter.
Adaylar hayırlı olsun. Şimdi onların seçim çalışmalarını ve projelerini bekleyip göreceğiz.
Vesselam.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-ak-parti-kayseride--adaylarini-neye-gore-belirledi-makale,1592.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Mevsim kış ama dışarıda yaz havası var
Kayseri’de mevsim normallerinin üzerinde seyir eden havayı fırsat bilen Kayserililer, günü
parklarda ve mesire alanlarında geçirmeye başladı.
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Meteorolojiden alınan bilgilere göre hafta sonu Kayseri’de yağış bekleniyor.Kayseri
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hafta içinin yağışlı ve karlı geçmesi
beklenirken beklenenin aksine 10 gündür Kayseri’de güneşli ve sıcak bir hava hâkim.
Kayserili’nin dinlenme alanlarını hareketlendiren yaz mevsimini aratmayan hava sıcaklıkları
kıyafet tercihlerini de etkiliyor. Hava sıcaklığının normalin üstünde seyir göstermesi

vatandaşları tercihlerini yazlık kıyafete döndürdü. Uzmanlar bu havaların aldatıcı olduğunu,
üzerini ince giymemeleri konusunda halkı uyarıyor. Son on gün içinde ise sıcak havanın
etkisine kapılan vatandaşların grip, nezle, soğuk algınlık, ateşli hastalık, şiddetli baş ağrısı
gibi şikayetlerinin arttığı tespit edildi.
HABER &FOTOĞRAF : MAHMUT HOP (STJ)

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5350.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Erciyesspor'un Yeni Transferi Josef Çınar,
Sağlık Kontrolünden Geçti
Kayseri Erciyesspor’un yeni transferi Josef Çınar, sağlık kontrolünden geçti.Kayseri
Erciyesspor’un yeni transferi Josef Çınar'a, Kayseri'deki özel bir hastanede sağlık kontrolü
yapıldı. Futbolcunun ilk olarak kan tetkikleri yapıldı....

21 Ocak 2014, 16:16

Kayseri Erciyesspor’un yeni transferi Josef Çınar, sağlık kontrolünden geçti.
Kayseri Erciyesspor’un yeni transferi Josef Çınar'a, Kayseri'deki özel bir hastanede sağlık
kontrolü yapıldı. Futbolcunun ilk olarak kan tetkikleri yapıldı. Đç hastalıkları, göz, kulak
burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki muayenelerinin ardından
futbolcuya akciğer ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla sağlık kontrolü tamamlandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5351.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Duygu Özyahni Genç Bayanlar Türkiye Taekwondo
Şampiyonu
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığının 2014 yılı faaliyet programında yer alan
Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11-16 Ocak 2014 tarihleri arasında 74 ilden 570
bayan, 1050 erkek olmak üzere toplam 1620 sporcunun katılımı ile Alanya...
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Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığının 2014 yılı faaliyet programında yer alan
Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11-16 Ocak 2014 tarihleri arasında 74 ilden 570
bayan, 1050 erkek olmak üzere toplam 1620 sporcunun katılımı ile Alanya Atatürk Spor
Salonunda gerçekleştirildi.
Kafile başkanı Yavuz Sayan ve antrenör Arzu Sayan nezaretinde şampiyonaya katılan
Kayserili sporcular büyük başarılara imza attı. 49 kiloda Semra Şahin Türkiye 2.'si olurken,
42 kiloda mücadele eden sporcu Duygu Özyahni Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyaya
ulaştı.
Sporcular 24 Ocak'ta Ankara 'da yapılacak 2 hafta süreli Milli Takım Kampına, ardından 0609 Şubat 2014 tarihleri arasında Đsveç'te düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılmaya hak
kazandı.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Murat Eskici yaptığı açıklamada,
"Sporcularımızı ve onları yetiştiren değerli hocalarımızı öncelikle tebrik ediyor, ilimize böyle
güzel başarılar yaşattıkları için hepsine ayrıca teşekkür ediyorum, inanıyorum ki Dünya
Şampiyonasında da ellerinden gelenin en iyisi yapıp bayrağımızı göndere çektireceklerinden
hiç şüphem yok" diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5352.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Emniyetten, ''güvenlik Đnternet Kullanımı Đçin Bilinç
Oluşturma Projesi''
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Bilgi Đşlem Şube Müdürlüğünce
ortaklaşa hazırlanan "Güvenli Đnternet Kullanımı Đçin Bilinç Oluşturma" projesi kapsamında,
internet güvenliği ve sosyal medyada çocuklarla...

22 Ocak 2014, 09:54

Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Bilgi Đşlem Şube Müdürlüğünce
ortaklaşa hazırlanan "Güvenli Đnternet Kullanımı Đçin Bilinç Oluşturma" projesi kapsamında,
internet güvenliği ve sosyal medyada çocuklarla gençleri bekleyen tehlikeler konusunda
bilgilendirme seminerleri düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hazırlanan proje kapsamında, internetin bilinen
tüm olumsuzlukları karşısında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirilmeleri
için öğrencilere yönelik farkındalık oluşturabilmek amacıyla; Çocuk Şube Müdürlüğü
personelince, Şaban Fazlıoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi, TED Koleji, Kadı Burhanettin
Sağlık Meslek Lisesi, Fatih Karcı Ticaret Meslek Lisesi, OSB Bölgesi Mesleki Eğitim
Merkezi, Türkiye Tekstil Sanayi Đşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi,
Şehit Saim Çelik Çok Programlı Lisesi, Müşerref Hasan Eser Ticaret Meslek Lisesi, Mehmet
Akif Ersoy Ticaret Meslek Lisesi, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi, Sema Yazar
Anadolu Lisesi, Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi, Necdet Taş Anadolu Lisesi,
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi, Nuh-Mehmet Yamaner Đmam Hatip Lisesi, Şeker Anadolu
Lisesi, Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Denetimli Serbestlik Şube
Müdürlüğü'nce takibi yapılan çocuklar ile Sağnak Koleji'nde öğrenim gören toplam 2 bin 764
öğrenciye yönelik 19 oturum halinde "Đnternet Güvenliği ve Sosyal Medyada Çocukları ve
Gençleri Bekleyen Tehlikeler ve Çocuk Suçluluğu" konularında bilgilendirme seminerleri
düzenlendiği bildirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5353.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

13 Yıl Sonra Gelen 'ikiz' Mutluluk
Kayseri'de çocuk sahibi olmak için yıllarca tedavi gören ancak uygulanan aşılama ve tüp
bebek yöntemlerinden bir sonuç alamayan 39 yaşındaki Perihan ve Mesut Tunç çifti,
Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nde dünyaya gelen ikiz bebekleriyle...
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Kayseri'de çocuk sahibi olmak için yıllarca tedavi gören ancak uygulanan aşılama ve tüp
bebek yöntemlerinden bir sonuç alamayan 39 yaşındaki Perihan ve Mesut Tunç çifti,
Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nde dünyaya gelen ikiz bebekleriyle 13 yıl sonra
çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Biri kız, diğeri ise erkek olan bebeklere Ece ile
Mehmet Efe ismi verildi.
Tunç ailesinin tüp bebek tedavisini, Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nden Op. Dr.
Arzu Yurci gerçekleştirdi. Perihan ve Mesut Tunç, 13 yıl sonra anne ve baba olmaktan

duydukları heyecanla çocuk sahibi olmak isteyen bütün çiftlerin sabırlı bir şekilde tedavi
sürecini yürütmesi gerektiğini söyledi.
13 yıldır babalık özlemi çeken Mesut Tunç, yaşadıkları tedavi sürecinin sabır ve özveri
gerektirdiğini söyledi. Bebek sahibi olmak isteyen ailelerin umutsuzluğa kapılmadan
tedavilerini devam ettirmelerini öneren Tunç, “Biz ilk 4 denemeden başarısız sonuç aldık.
Daha önce birçok şehir ve tüp bebek merkezinde bebek sahibi olmak için aşılama ve tüp
bebek yöntemi denendi fakat yapılan uygulamalar ve denemeler olumlu bir sonuç vermedi.
Son olarak Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’ni tercih ettik. Buradaki ilk tüp bebek
denemesinde eşim ikiz çocuklarımıza gebe kaldı ve şu an çocuklarımız sağlıklı bir şekilde
dünyaya geldi. Çocuk sahibi olmak için tam 13 yıl bekledik ve bu mutluluğu şu anda
yaşıyoruz” diye konuştu.
Anne olmak için 13 yıl bekleyen ve sonunda çifte mutluluk yaşayan Perihan Tunç da
mutluluğunu şu ifadelerle anlattı:
''Anne olmak çok güzel bir duygu. Çocuklarım dünyaya geldiğinde doktorumuz, ‘Artık anne
oldunuz’ dedi. Bu mutluluk hiçbir şeyle değişilmez. Anne baba olmak için mücadele eden
herkes bunda kararlı ve sabırlı olarak hareket etmeli. Başarısız sonuçlarda bile ümitsizliğe
kapılmadan tedavilerini devam ettirmeliler. Tedavinin başarısında doktora olan güven de çok
önemli. Bizim en büyük şansımız, tedavimizin güvenebileceğimiz bir doktor tarafından
yapılmasıydı. Sonunda mutlu sona ulaştık. Bu süreçte yanımızda olan herkese minnettarız”
ifadelerini kullandı.
Tunç çiftinin aile olma sürecinde başından beri takip eden ve çiftin tedavisini gerçekleştiren
Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nden Op. Dr. Arzu Yurci ise, “Perihan-Mesut Tunç 13
yıldır çocuk sahibi olmayı bekliyordu. Daha önce 2’si aşılama, 2’si tüp bebek olmak üzere 4
denemeden de başarılı sonuçlar alamamışlardı. 13 yıl boyunca birçok merkeze başvurmuş ve
tedavilerini olmuşlar. Son olarak bize gelerek yeniden tedavi olmak istediklerini söylediler.
Đlk tüp bebek denemesinde başarılı sonuç elde ettik. Sağlıklı ikiz bebekleri dünyaya geldi”
diye konuştu.
Özellikle son yıllarda büyük artış gösteren infertilitenin (kısırlık) normal yolla çocuk sahibi
olmayı da büyük ölçüde engellediğini bildiren Dr. Arzu Yurci, tüp bebek yöntemindeki son
gelişmelerin, çocuk sahibi olmak isteyen aileler için umut olduğunu kaydetti. Dr. Yurci, tüp
bebek tedavilerinde doktor ve merkez seçiminin de başarı oranını doğrudan etkilediğini
vurguladı.
Tedavinin başarısında yaş faktörünün çok önemli olduğunu dile getiren Op. Dr. Arzu Yurci,
“Tüp bebek yönteminde özellikle son yıllarda büyük değişim ve gelişim yaşanıyor. Normal
yoldan çocuk sahibi olamayan çiftlerin son gelişmelerle birlikte çocuk sahibi olması da
kolaylaştı. Ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise yaş faktörüdür. Çocuk sahibi
olamayan çiftler, hekimlerin tavsiyesi eşliğinde tüp bebek tedavisine zaman kaybetmeden
başlamalıdır” ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5354.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kış Lastiği Olmayan 31 Araca Ceza Kesildi
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, şehir
merkezinden Erciyes Dağı'na çıkış güzergahında bulunan Hisarcık ile Hacılar'da yaptıkları
kontrollerde, kış lastiği olmayan 31 araca ceza...

22 Ocak 2014, 10:05

Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, şehir
merkezinden Erciyes Dağı'na çıkış güzergahında bulunan Hisarcık ile Hacılar'da yaptıkları
kontrollerde, kış lastiği olmayan 31 araca ceza kesildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün
14/12/2013 tarihli Kış Lastiğinin Kullanılması ile ilgili genelgesine istinaden, Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-18-19/01/2014 tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri
arasında; Erciyes Güzergahı (Hisarcık Başbuğ Parkı Önü) ile Hacılar Kavşağında (Hacılar
ilçesi Serçel Yaylas istikameti ilk kavşak sonrası) tüm araçlarda yapılan kış lastiği, evrak
eksikliği denetimlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuna göre kontrol edilen toplam
272 araçtan; kış lastiği olmayan 31 araç hakkında 30/1-a maddesinden, muayenesi olmayan 2
araç hakkında 34. maddeden, fazla yolcu taşımaktan 4 araç hakkında 65/1-a maddeden, teknik
değişiklik yapmaktan 8 araç hakkında 32/2 maddeden, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 3
araç hakkında 36. maddeden, tescilsiz araç kullanmaktan 3 araç hakkında 20/1-a maddesinden
trafik idari para cezası uygulanmıştır'' denildi.
Açıklamada, ayrıca görevli ekiplerce, kontrol edilen diğer 221 aracın kış lastiklerinin
olduğunun, midibüs gibi büyük araçların tüm evraklarının tam olduğunun görüldüğü
kaydedildi.
Öte yandan, günlük görevlendirilen 4 sivil kıyafetli personelle, şehir içi ulaşımı sağlayan halk
otobüslerine yolcu şeklinde binilerek gün boyu güzergâhlarda yapılan denetimlerde 62 adet
otobüs sürücüsünün denetlendiği ve çeşitli maddelerden 11 adet trafik cezası tatbik edildiği de
bildirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5355.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Huzur Dolu Konser
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Belediye
Konservatuvarı tarafından düzenlenen Tasavvuf Musikisi Konseri ilgiyle izlendi.Şef Yusuf
Hikmet Balak yönetimindeki Büyükşehir Belediye Konservatuvarı...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Belediye
Konservatuvarı tarafından düzenlenen Tasavvuf Musikisi Konseri ilgiyle izlendi.
Şef Yusuf Hikmet Balak yönetimindeki Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat
Musikisi Korosu, seslendirdiği beraber ve solo ilahiler ile gönülleri okşadı.
Şehir Tiyatrosu'nu dolduran seyircilerin huzur dolu bir akşam yaşadığı gecede tasavvuf
musikisinin seçkin örnekleri seslendirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5356.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Özel Dünyam Hastanesi'nden Prof. Dr. Yusuf
Öztürk:
Özel Dünyam Hastanesi Mesul Müdürü Prof. Dr. Yusuf Öztürk “Öfke ve kontrolü” konulu
seminerde yaptığı konuşmasında, "Öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde son derece
sağlıklı bir duygudur" dedi.Prof. Dr. Yusuf Öztürk özel bir...
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Özel Dünyam Hastanesi Mesul Müdürü Prof. Dr. Yusuf Öztürk “Öfke ve kontrolü” konulu
seminerde yaptığı konuşmasında, "Öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde son derece
sağlıklı bir duygudur" dedi.
Prof. Dr. Yusuf Öztürk özel bir lisede “Öfke ve Kontrolü” konulu seminer verdi. Öfkenin
nedenlerini anlatan Öztürk” Yapılan bir şey beklediğimiz gibi olmadığı zaman kişiyi
öfkelendirebiliyor. Önemli olan tabi, bizim beklediğimiz değil karşımıza çıkan durumu tolero
edebilmektir. Öfke, kontrol edilemeyen yıkıcı bir biçimde davranışlara ve tahrip edici
tepkilere sahip bir duygudur. Eğer siz öfkeyi yenemezseniz öfkeli olduğunuzu hissettiğiniz an
sakinliği tercih edemezseniz, her an kusur işlemeye müsaitsiniz. Öfkenin sıkı bir biçimde
yönetilmesi için nedenlerinin anlaşılması ve kontrol edilmesi gerekir” dedi.
“ Ben niçin öfkeliyim sorusunu sormak gerekir. Eğer öfkenin nedeninin farkına varırsak
öfkelenmeye gerek yok” diye konuşan Prof. Dr. Yusuf Öztürk” Bireyin beklentileri
engellenince öfke oluşur. Hiçbir destek alamama, haksız davranışlara maruz kaldığını
düşünme öfkelenmemize sebep olur. Öfke, bizim özellikle hareket tarzımızla ilgili bir olay.
Eğer her şeyi zamanın da ve doğru yaparsak diyelim bir kuyrukta sıramızı beklersek,
annemizin babamızın öğretmenlerimizin dediğini yaparsak, arkadaşlar arasında bir sıkıntı
yaratmazsak aslında öfkeyi ortadan kaldırmış oluruz. Kaçırılmış fırsatlar, anlaşılamama ve

saygısızlık kişide öfke oluşturur. Kayıplar tehditler, korkular, engellenmek, reddedilmek, emir
ve yaptırımlara boyun eğmek zorunda kalmak öfkenin nedenleri arasındadır.”
Bazı ortamlarda kişinin kendisini, ifade edemediğini, kendisini anlatmakta zorluk çektiğini
vurgulayan Öztürk” Diyorsunuz ki karşı tarafın beni anlaması gerekiyor. Herkes
anlaşılamayabilir, kendimizi iyi ifade etmek için iyi hazırlık yapmak gerekir. Haksızlığa
uğradığını düşünmede öfkenin sebebi. En iyi olma beklentileri, bütün aileler çocuklarının en
iyi olmasını beklerler. Evin annesi evin reisinin iyi olmasını bekler, bir komşu komşunun iyi
olmasını bekler. Aşırı eleştiriler geç kaldınız eleştirilirsiniz, çalışmadınız eleştirilirsiniz komşu
çocuğu ile kavga ettiniz mi eleştirilirsiniz bütün bunlar öfkeye sebep olur. Đlgisiz ebeveynler
de diğer bir sebep. Diyorsunuz ki annem babam ya da büyüklerimiz bize karşı ilgisiz
davranıyorlar. Đlgi çocuklar kendimizden başlar. Đyi olacağız, sevecen olacağız, saygılı
olacağız. Öfkeyle niçin başa çıkmalıyız. Öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde son derece
sağlıklı bir duygudur. Ancak tersi durumlarda yıkıcı etkilere yol açabilir. Öfke kişiler arası
ilişkilerde önemlidir ciddi sorunlar çıkmasına sebep olabilir” şeklinde konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5357.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kto’da Meclis Toplantısı
Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) 10 Sayılı Meclis Toplantısı yapıldı.KTO Konferans
Salonu’nda düzenlenen toplantıya, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve oda üyeleri katıldı.
Toplantı, gündemdeki maddelerin okunulması ile başladı. Toplantıda...
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Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) 10 Sayılı Meclis Toplantısı yapıldı.
KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve oda
üyeleri katıldı. Toplantı, gündemdeki maddelerin okunulması ile başladı. Toplantıda bir
konuşma yapan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Biz 11 Mayısta ki seçimlerden önce
kaliteli hizmetin kaliteli personelin verileceğini söylemiştik. Göreve gelirsek oda binasının
değiştirileceğini sürekli söylemiştim. Seçimden sonra çalışmalara başladık. Çevre yolu
üzerindeki arsamız üzerinde hafif pürüzler vardı. Kocasinan Belediyesi’nin de yardımı ile bu
pürüzler giderilmiş oldu. Parası ödendikten sonra arsamız temizlenmiş olacak” dedi.
Toplantı, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile son buldu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5358.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kaleci Antrenörü Hasan Koşar Son Yolculuğuna
Uğurlandı
Kayseri’de kaleci antrenörlüğü yapan 46 yaşındaki Hasan Koşar hayatını kaybetti.Đki çocuk
babası olan Hasan Koşar’ın Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına yakınları ve sporcular
ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.Hasan...
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Kayseri’de kaleci antrenörlüğü yapan 46 yaşındaki Hasan Koşar hayatını kaybetti.
Đki çocuk babası olan Hasan Koşar’ın Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına yakınları ve
sporcular ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.
Hasan Koşar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Đldem Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5359.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Tınaztepe Sosyal Ve Spor Tesislerin Đnşaatı Hızla
Devam Ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Ocak 2014 günü temeli atılan Tınaztepe
sosyal ve spor tesis inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve daha kısa sürede
bitirilmesi için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi. Melikgazi...

22 Ocak 2014, 13:04

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Ocak 2014 günü temeli atılan Tınaztepe
sosyal ve spor tesis inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve daha kısa sürede
bitirilmesi için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.
Melikgazi Belediyesi olarak şu anda ilçe sınırları içerisinde 16 ayrı bölgede sosyal ve spor
tesisi bulunduğunu ve bölge halkına hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç
“Tınaztepe Mahallesi Organize Sanayi Girişinde yer alan arsa üzerinde 6500 m2 kapalı alanlı
sosyal ve spor tesisin inşatı büyük bir hızla devam ediyor. Büyük ölçekli ve çok amaçlı bu
tesisimiz bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Mahalle gezilerinde semt halkı
bizden yol, asfalt, kaldırım istemiyor, mahalleli, aerobik salonu, sosyal ve spor tesisleri ve
kapalı havuz istemektedir. Bu talepler belediye çalışmaların hangi seviye olduğunun en
önemli göstergesidir. Melikgazi de belediye hizmetlerinde seviye çıtası yüksektir. Üstelik
Melikgazi ilçenin her yerindedir. Yani ilçenin en ücra köşesi ile merkezdeki hizmetlerin
kalitesi ve standardı aynıdır “ dedi.
Bir yıl içerisinde bitirilmek üzere ihale edilen sosyal ve spor tesislerin daha kısa sürede
bitirilmesi için yüklenici firma müteahhitinden söz alan Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımı
devam eden sosyal ve spor tesislerin zemin artı 2 katlı, merkezi doğalgaz ısıtmalı olacağını ve
çevresi ile bütünleşen bir kompleks yapı olarak hizmet vereceğini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak tetis
içerisinde yer alacak mobilya ve spor malzemelerin şimdiden sipariş edildiğini sözlerine
ekledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5360.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kaskispor Genel Kurulu Yapıldı
Kaskispor Genel Kurulu Kaski Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda
yapıldı. Genel Kurul'da Ömer Yağmur başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu
belirlendi.Kaskispor Genel Kurulu'na, Kaski Genel Müdürü Ender Batukan da katıldı....
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Kaskispor Genel Kurulu Kaski Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda
yapıldı. Genel Kurul'da Ömer Yağmur başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu belirlendi.
Kaskispor Genel Kurulu'na, Kaski Genel Müdürü Ender Batukan da katıldı. Genel Kurul'da
Divan Başkanlığının oluşturulmasının ardından Đstiklal Marşı okundu. Kaskispor Kulübü
Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporu ile Denetim Raporu okunarak ayrı ayrı oy birliğiyle ibra
edildi. Genel Kurul'da yapılan seçimlerde, mevcut başkan Ömer Yağmur Başkanlığındaki

yöne Yönetim Kurulu da oy birliğiyle seçildi. Seçimin ardından bir değerlendirme yapan
Başkan Ömer Yağmur, ''Kayseri'de kadın basketbolunun ilgi görmeyeceği söyleniyordu ama
11 bin seyirciyle Türkiye ve dünya rekorunu kırdık. Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların
maçlarına gösterilen ilgi, bizim maçlarımıza da gösteriliyor. Kadın basketbolu, Kayseri'nin
sosyal hayatına ayrı bir renk katmıştır. Biz altyapıya da önem veriyoruz. Altyapıdan 9
oyuncumuzu genç takıma kattık ve 4 genç oyuncuyu da getirdik, A takım ile antrenmanlara
çıkıyorlar. Böylece Kayseri'de kadın basketbolunun uzun yıllar yaşamasını sağlayacağız''
dedi.
Bu hafta sonu Türkiye Kadın Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Kadir Has Spor Salonu'nda
karşılaşacaklarını bildiren Yağmur, bütün Kayserilileri maça davet etti. Yağmur,
''Önümüzdeki hafta Çarşamba günü de Avrupa Ligi'nde yine Kayseri'de maçımız var. tüm
Kayserili hemşehrilerimizi maça davet ediyoruz'' diye konuştu.
Kaski Genel Müdürü Ender Batukan da, yeni belirlenen Yönetim Kurulu'na başarılar diledi.
Batukan, ''Kayseri'nin sosyal hayatına renk katan kadın basketbol takımımız, geçmişte
başarıdan başarıya koşmuştur. Ömer Yağmur bey ve ekibi, canla başla çalışarak bu başarıların
devamını sağladılar ve takımın üstüne yenilikler getirdiler. Yönetimin, altyapıya önem
vermesi ve kadın basketbolu için yeni yıldızların ortaya çıkarılması için yaptığı çalışmalar da
gerçekten çok önemli. Böylece Kayseri'de kadın basketbolunun geleceğini garanti altına alma
şansımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Özhaseki'nin yaptırdığı son
derece modern spor tesisleri de boş kalmamış olacak. Eğer altyapı olmazsa ve takımlarımızın
başarıları devam etmezse, bu yapılan salonlar, boş kalır, atıl kalır'' ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5361.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretim
Görevlisine Veda
Kayseri'de beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü ERÜ'de görevli Yrd. Doç. Dr.
Afşin Öner için, ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi.ERÜ Güzel Sanatlar
Fakültesi önünde düzenlenen cenaze törenine ERÜ Rektörü...
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Kayseri'de beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü ERÜ'de görevli Yrd. Doç. Dr.
Afşin Öner için, ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi.
ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi önünde düzenlenen cenaze törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur ile diğer fakültelerin dekan ve öğretim görevlileri ile yakınları katıldı.
Türk bayrağına sarılı tabutun fakülte önüne gelmesiyle beraber kazada hayatını kaybeden
Yrd. Doç. Dr. Afşin Öner'in annesi Elçin Öner sinir krizi geçirdi. Anne Elçin Öner'i, ölen
Afşin Öner'in eşi Prof. Dr. Oya Leventoğlu Öner ve kızları sakinleştirmeye çalıştı. Kur'an-ı
Kerim okunurken ERÜ Rektörü Keleştemur da yere çömelip gözyaşı döktü.
Törende konuşan ERÜ Rektörü Fahrettin Keleştemur, aileye ve sevdiklerine başsağlığı
dileyerek, "Afşin bu dünyayı terk edip Allah'ına kavuştu. Dua edip onu hatıralarıyla anmaktan
başka elimizden bir şey gelmez. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Afşin'in çok iyi bir insan ve çok temiz bir öğretmen olduğunu ifade eden eniştesi Prof. Dr.
Metin Karaörs de, "Afşin bizim çocuğumuzdu. Bu dünyayı kendine layık görmezdi. Ömrü bu
kadarmış. Günahları da yok ama Allah günahlarını affetsin. 6 sene evvel buradan ayrıldım
ancak onu buraya kazandırdığım için mutluyum. Erciyes Üniversitesi de onun sayesinde
yüceldi, çok iyi iyi öğrenciler yetiştirdi. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.
Öner'in tabutu, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında taşınarak cenaze aracına
bindirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5363.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Şükrü Efe’nin Kardeşi Osman Efe Vefat Etti
Kayseri’de daha önce Kültür Müdürlüğü yapan Şükrü Efe’nin 46 yaşındaki kardeşi Osman
Efe vefat etti.Kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Osman Efe’nin Hunat Camii’nde
kılınan cenaze namazına Şükrü Efe ve yakınları katıldı.Osman...
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Kayseri’de daha önce Kültür Müdürlüğü yapan Şükrü Efe’nin 46 yaşındaki kardeşi Osman
Efe vefat etti.
Kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Osman Efe’nin Hunat Camii’nde kılınan cenaze
namazına Şükrü Efe ve yakınları katıldı.
Osman Efe’nin cenazesi kılınan namazın ardından Đldem Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5364.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

KAYSERĐ’DE “ULUSLARARASI KADIN
GĐRĐŞĐMCĐLĐK ÇALIŞTAYI” DÜZENLENECEK
Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu ve kurul üyeleri Vali Düzgün’ü
makamında ziyaret ederek, 6-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Kadın
Girişimcilik Çalıştayı”nın hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

22 Ocak 2014, 15:24

Vali Orhan Düzgün, Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenecek
“Uluslararası Kadın Girişimcilik Çalıştayı”na Kayseri Valiliği’nin de destek vereceğini
belirterek, “Girişimcilik ruhuyla öne çıkan kentimizde kadın girişimciliğinin de gelişmesi ve
bu çalıştay ile bu projeye gönül vermiş kadınlarımızın sesinin uluslararası alanda duyurulacak
olması bizleri mutlu ediyor” dedi.
Kurul Başkanı Sema Karaoğlu, ziyarette, Vali Düzgün’ün bugüne kadar kurul çalışmaları ile
yakından ilgilendiğini, toplantılarına katıldığını, çalıştay fikri gündeme geldiğinde ise
kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.
Bu destek sayesinde başlattıkları çalışmalar sonucunda 6 – 7 Mart tarihlerinde Kayseri’de
Uluslararası Kadın Girişimcilik Çalıştayı düzenlenmesinin kesinlik kazandığını anlatan
Karaoğlu, çalıştaya ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış kadınların katılarak
tecrübelerini paylaşacağını, kadınların girişimciliğini destekleyici kararlar alınacağı gibi
kadınların bu anlamdaki gür sesinin Kayseri’den dünyaya yayılacağını belirtti.
Vali Düzgün de, girişimcilik ruhunun yüzyıllardır nesilden nesile aktarıldığı Kayseri’de kadın
girişimciliği üzerine uluslararası bir çalıştayın düzenlenecek olmasını son derece
memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Günümüzde de ahlak ve meslek ilkeleri ile örnek alınan Ahi Evran’ın 13. yüzyılda Kayseri’ye
gelerek Fatma Bacı ile evlendiğini hatırlatan ve Fatma Bacı’nın da tıpkı Ahi Evran gibi
kadınların ticari hayattaki varlığını şekillendirdiğini dile getiren Vali Düzgün, “O dönemden
bu döneme girişimcilik ruhu Kayseri’de hep yaşatılmıştır. Girişimcilik ruhuyla öne çıkan
kentimizde, kadınlarımızın sesinin uluslararası alanda duyurulacak olması bizleri mutlu
ediyor” dedi.
Kayseri Valiliği olarak kadın girişimcilerin her zaman yanında olduklarını ve çalışmalarını
desteklediklerini, kent için büyük önem taşıdığına inandığı bu çalıştayda da desteklerinin
devam edeceğini kaydeden Vali Düzgün, şöyle devam etti:
“Đki gün sürecek çalıştayda, “Umut Veren Kadın Girişimciliği” konulu panel ile Ekonomik
Đşbirliği Sanayi ve Ticaret Odaları Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı’da yapılacaktır.
Azerbaycan, Afganistan, Đran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kurul üyeleri Kayseri’deki toplantıda bir
araya gelecek. Çalıştay masalarında sorunlar ve çözüm önerileri akademisyenler ve uzmanları
tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, yapılan konuşmalar ve değerlendirmeler sonucunda
uluslararası alanda bağlayıcılığı bulunan çalıştay bildirgeleri yayınlanacak. Kadınlarımızın

daha çok üretmesi, ekonomiye daha çok katkı vermesi için sağlam bir irade ortaya konulacak.
Tüm bunlar düşünüldüğünde Kayseri’deki çalıştayın önemi bir kez daha anlaşılıyor.”
Vali Düzgün, çalıştayın organizasyonunu üstlenen Kadın Girişimciler Kurulu başta olmak
üzere, çalıştaya Kayseri’den destek verecek kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
kuruluşlarına teşekkür etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da destek verdiği çalıştayda 2 gün boyunca,
uluslararası kadın girişimci kurullarının başkanları, uluslararası şirketlerin kadın yöneticileri,
kadın akademisyenler ve gazeteciler, moderatörler eşliğinde sunumlar yapıp, tecrübelerini
paylaşacaklar. Çalıştay sonunda çalıştay bildirgesi yayınlanacak ve uluslararası alanda
dağıtımı sağlanacak.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5365.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

VALĐ DÜZGÜN HAVALĐMANINDA
ĐNCELEMELERDE BULUNDU
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Havaalanı’nda incelemelerde bulunarak, araç ve yolcu trafiğini
rahatlatıcı düzenlemeler ile Kayseri’nin turizmine ve tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar
hakkında değerlendirmelerde bulundu.

22 Ocak 2014, 17:22

Vali Düzgün’ü havalimanına gelişinde, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve Đl Kültür ve Turizm Müdürü
Đsmet Taymuş ile Havalimanı Müdürü Fatih Koşak karşıladı.
Kentin değişen, gelişen ve büyüyen yapısıyla birlikte yolcu trafiği artan, Kapadokya
Bölgesi’nin de uçuş kapısı olması nedeniyle turistlerin yoğun giriş çıkış yaptığı Kayseri
Havalimanı’nın, daha kaliteli ve etkin hizmet vermesi amacıyla havalimanına gelen Vali
Düzgün, ilk olarak kimi zaman yoğunlukla birlikte şikâyetlere de konu alan iş ve dış hatlar
yolcu giriş ve çıkışlarının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.
Mevcut durumu yerinde gören ve ilgililerle birlikte değerlendirmelerde bulunan Vali Düzgün,
hem yolcuları hem de yolcuları karşılayan ya da uğurlayan vatandaşları rahatlatıcı çözümler
üretmenin gerekliliğine işaret ederek, araç giriş ve çıkış güzergahları ile taksi durağının
yeniden değerlendirilmesinin şart olduğunu vurgulayarak, ilgililere bu konu hakkında talimat
verdi.

Đç hat ve dış hatlar binasında da incelemelerde bulunan Vali Düzgün, havalimanı içerisinde
kurulu bulunan turizm bürosunu da ziyaret ederek, fiziki mekânı inceledi.
Đnsanlar üzerindeki ilk izlenimin önemine işaret eden Vali Düzgün, Kayseri’ye ilk kez gelen
bir turistin kent hakkındaki ilk izlenimini havalimanında edindiğini, bu nedenle danışmanlık
ve enformasyon hizmetlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş’a turizm bürosunun yeniden daha aktif hale
getirilmesi ve Kayseri’nin turizm değerlerini tanıtan görsellere daha sık yer verilmesi
talimatını veren Vali Düzgün, havalimanının güvenliğini sağlayan 350 kameranın
görüntülerinin toplandığı güvenlik odasında da incelemelerde bulundu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5366.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

MHP'DE DEPREM
MHP Develi Đlçe Başkanı Mustafa Beşparmak başta olmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri
Ömer Işık, Adnan Yavan, Đl Genel Meclis Üyesi Mehmet Murat ve 20 yönetim kurulu üyesi
görevlerinden istifa etti.

22 Ocak 2014, 23:56

Dün akşam Saat 22.oo’de Parti binasında bir basın toplantısı yapan Mustafa Beşparmak ,
parti içerisinde oluşturulan fitne üreticilerinin yönetimimiz ve şahsım üzerinde yaptıkları fine
ve karalama kampanyasına Genel Merkezin de itibar etmesi üzerine Parti yönetiminden istifa
ettiklerini açıkladı.
Açıklama sırasında MHP Belediyea Başkan Adayı Mehmet Mangal bulunmaz iken, açıklama
sırasında bulunan bazı partililer aday aleyhine sert söylemlerde de bulundular.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5367.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Feci Kazada ölü ve yaralı sayısı artıyor 21 Ölü 29
yaralı
Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
Kaza Pınarbaşı ilçesi Olukkaya mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Đstanbul'dan
Muş'a gitmekte olan Ertuğrul Karasu yönetimindeki 34 DG 5950 plakalı yolcu otobüsü sis ve

yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada ilk
belirlemelere göre 20 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla
Pınarbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Ölü sayının artmasından endişe
ediliyor.
Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, kazanın ardından olay yerine Pınarbaşı ilçesi ile kent
merkezinden çok sayıda ambulans sevk edildiğini söyledi.
Habere ait videoyu izlemek için aşgıdaki linke tıklayınız.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XzA6icglCh423

Ocak 2014, 09:03

TEDAVĐ ALTINA ALINANLARIN ĐSĐMLERĐ
Ölümlü kazaya yol açan otobüs sürücüsü Ertuğrul Karasu Kayseri Acıbadem Hastanesinde
tedavi altına alınırken, Kayseri'deki çeşitli hastaneler ile PınarbaşıDevlet Hastanesinde
tedavi altına alınan yaralıların isimleri şöyle:
Zeynep Kıran,
Hamit Barık,
Bahattin Kıyak,
Atilla Koca,
Çetin Koca,
Deniz Ergün,
Tahsin Akkaya,
Sercan Aydın,
Asım Aydın,
Muhammed Fatih Tunç,
Sibel Aydın,
Kadir Karahan,
Yusuf Önegel,
Ferhat Özer,
Yakup Karahan,
Zeki Üstün,
Yasin Becerikli,
Faruk Aydın,
Đrfan Karabey Eser,
Salih Saygılı,
Necdet Bakır.
HAYATINI KAYBEDENLERĐN ĐSĐMLERĐ

Kazada yaşamını yitiren 20 kişiden 9'unun kimlikleri ise şöyle:
Ömer Abanoz (20),
Nevzat Cemiloğlu (39),
Mervan Karaman (19),
Tekin Karasu,
Uğur Gökhan Akdeniz,
Hüseyin Çıplak,

Naim Demir,
Mikail Yeler,
Đzzet Karahan.

Öte yandan, ölenlerin büyük bölümünün cesedi devrilen otobüsün altından çıkarıldı. Kaza
sırasında yola saçılan yolcu özel eşyaları da jandarma ekipleri tarafından toplandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5368.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Fransız kumandanının Çukurova’dan Kayseri’ye
ibretlik sürgün öyküsü-4 (ESARETE KAÇIŞ)
Mahmut Hop
www.twitter.com/mahmuthop
23 Ocak 2014, 10:32

“…Rehberimiz Karagöl’e vasıl olmak için Koçhan dağından dolaşmak lazım geldiğini
bunun da 24 saat sürebileceğini söyledi. Bu yoldan gittiğimiz takdirde kaybedeceğimiz
vakitten düşmanın haber alıp bize yetişebileceğini düşünerek vazgeçtim. Elimizdeki Đngiliz
haritasını açtım. Karşıda görünen bir patika yolu buldum. Köy’ün muhtarına bu patika
yoldan, bizi Çayırgedik ile Karagöl arasında götürmesini söyledim. Bu köylü bana 8 gün
evvel oraya gittiğini ve tamamen karlarla kaplı olduğunu söyledi..”
Artık yarı dizimizde sona yaklaşıyor. Dört bölümlük tarih serisinde bugün çemberi iyice
daralan Mesnil’in hesapta olmayan işlerini, akabindeki yanlış yöntemleri ile kendisini teslime
mecbur edecek hadiseleri bir bir sıralayacağız. Sona yaklaşırken de şunu belirtmek gerekir ki;
tarihte yaşanan bu tür hadiselerin de neşri yapılmadıkça mensubu olduğumuz mesleklerin ifası
yapılan amaca hizmet etmez. Eksik kalan tarihi de hakikatler ve kahramanlıklar ile
dolduramazsak meydana gelecek tabanı zayıf bir neslinde müsebbibi olmamızdan başka bir
eylemimiz bulunamaz.

Mesnil’i tümen komutanlığı oyalıyor!
Eşi esir, taburu yıkım yaşayan, hesapları tutmayan, tümen ile bağlantısı kesilen, Tümen
Komutanlığı’ndan beklediği yardım gelmeyen, askerlik mesleğinin en kötü sınavını veren
Pierre Mesnil, umutları tükenmiş ve yavaş yavaş kaderinde yaşadığı bu talihsizliğin kendisini
bu cenderenin içine çektiğini de artık farkına varmıştı. Adana Tümeninden kalkan uçaklarla
kendisine ulaştırılan mesajlar gerçeği yansıtmaz hale gelmişti. Mayısın sonlarına doğru
Adana’dan kalkan uçakla gelen mesajda General Dufieux şu mesajı yollamıştı:

“Sizi unutmuş değiliz. Size ve cesur askerlerinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.
Mayıs ayı başında sizi kurtarabileceğimizi umuyorum. Cesaret ve güvende devam
ediniz”
Gelen bu mesaj ile içi rahatlamayan Binbaşı Mesnil, flamalar ile mesaj iletiyor ellerindeki
iaşenin hazirana kadar yeteceğini söylüyor. En kısa zamanda yardım yapılması gereğinden
bahsediyordu. Sonrasında ise artık gereken desteği halktan ve bölgeye intikal ettirilen
kumandanlar ile kendini sürekli yenileyen Milli Kuvvetler karşısında Mesnil’in pekte şansı
kalmamıştı. Gerilimin tırmandığı bir anda yaklaşık 100 kadar Türk’ün düşman askerlerince
tepelerde olduğu görüldü. Türkler düşman askerin tel örgülü siperlerine delik açmayı başardı.
Pozantı’nın tepelerinde Fransız askerlerinden aldıkları siperlerde mevzilenen Türkler
Fransızlar üzerine 60 mermi yağdırdı. O gün öğle saatlerle beyaz bayraklı bir Türk elçisi bir
mektup gönderir.
“Milli kuvvetler Pozantı’nın karşısında bulunan mühim tepeleri işgal etti. Pozantı’yı
müdafaa eden Fransızların bihakkın askeri vazifelerini ifa ettiler. Hatta kendilerini
müdafaa ettiler. Askerimi bütün cephelere hücum ettirmedim. Zira askerlerim büyük bir
hiddet ve heyecan içerisindedirler. Onu için beyhude ısrar etmeyin. Çünkü müdafaanızın
kalbi mesabesinde olan tepeyi kaybettiniz. Daha fazla can kaybının sorumlusu olmamak
için, insanlık ve medeniyet namına teslim olmanızı teklif ediyorum...” Bu teslim
mektubuna da red yanıtını veren Mesnil içinde bulunduğu kötü durumu ve harp talihsizliğini
bir türlü üzerinden atamıyor olması Mesnil’i içten içe tüketiyordu.

Sizi kaderinize terk ediyoruz!
Mesnil günlüklerinde savaşı an be an anlatırken mermilerin önüne atlayan, canlarını hiçe
sayan Türk askerlerinin mücadeleleri karşısında işe yaramayan taktikleri artık Mesnil’in
aklına işgal için gönderildiği bu topraklardan kaçmaktan başka bir çözüm bırakmıyordu. Bu
gelişmelerden sonra Mesnil Adana Tümen Komutanlığı’ndan gelen uçağa flamalara
yazdıkları yazılarla şunları iletti.
“Ablukadayız. Yardım gönderiniz. Düşman(Türkler) garnizonumuza çok yaklaşmıştır. Bir
subayımız öldü, 3 subayımız yaralı Ayrıca 11 kaybımız var. 3 makineli tüfek Türkler’in
eline geçti. Çok acele yardım bekliyoruz.”
Bu talep üzerine General Dufieux yardımı ulaştıracakları yerlerin Milli Kuvvetlerin eline
geçtiğini, yardımın gecikebileceğini ve kendilerini ise artık bölgeyi terk etmeleri gerektiği
mesajını yolladı. Đşte General’den gelen o son mesaj korkunçtu: “Sizi kaderinize terk
ediyoruz!” Artık Mesnil’e yardım edebilecek kimse kalmamıştı. Komutanlar ile Mesnil bir
toplantı yaptı ve 25 mayısı 26 mayısa bağlayan gece firar kararı aldı. Sorasında gereken
tedbirleri almaya başladı. Araziyi en iyi bilen ve Mesnil’in yardımcısı Ermeni asıllı Artin,
bölgedeki kilit yerleri gösteren Đngiliz haritasını inceleyerek kaçış için hazırlıkları ve gidilecek
güzergahların malumatını Mesnil ile paylaştı. Daha sonra atların ayaklarına çuval bağlayarak
çıkacak sese engellemeye çalıyor, yanlarına alabildiklerini alıyor alamadıklarını ise çaya
bırakıyordu. Diğer komutanların teklifi üzerine kalan malzemelerin yakılması teklifini de
kabul etmedi. Çünkü çıkacak duman ile yerleri tespit olunabilirdi. Mesnil’in amacı Mersin’e
inerek oradaki Fransız birliklerine ulaşmaya çalışmaktı. Bunu plana dönüşürse riskli bir hamle

olabilirdi. Tarsus ve Pozantı arasını ele geçiren Milli Kuvvetler ile karşılaşma olasılıkları
oldukça yüksekti.

Firar bir gece yarası başladı
O gün firar kararı alan Mesnil gece yola çıktığında mevcut durumu ise şöyleydi; 9 subay, 696
er, 8 yaralı er, 4 süvari, 44 Rum ve ermeni siviller, 39 Türk esiri ( bunların 4’ü harp esiri) ve
10 ağır yaralıydı. Ama bu yaralılar bir hastabakıcı ile Pozantı’da bırakılmıştı. Savaş
günlüğünde ise Mesnil o anları şöyle kaydediyor :… Rehberimiz bizi 07.30’da yemyeşil bir
sahaya götürdü. Burada 15 kadar aşiret çobanına rastladık. Su yerini göstermesi için
bunlardan birini emrimize aldık… Rehberimiz Karagöl’e vasıl olmak için Koçhan
dağından dolaşmak lazım geldiğini bunun da 24 saat sürebileceğini söyledi. Bu yoldan
gittiğimiz takdirde kaybedeceğimiz vakitten düşmanın haber alıp bize yetişebileceğini
düşünerek vazgeçtim. Elimizdeki Đngiliz haritasını açtım. Karşıda görünen bir patika yolu
buldum. Köy’ün muhtarına bu patika yoldan, bizi Çayırgedik ile Karagöl arasında
götürmesini söyledim. Bu köylü bana 8 gün evvel oraya gittiğini ve tamamen karlarla kaplı
olduğunu söyledi. 14.15’te yürüyüş kolu harekete geçti. Saat 16.00’da müthiş bir fırtına
patikadan geçişleri güçleştirdi. Malzeme ve iaşe yüklü birkaç hayvanımız uçuruma
yuvarlandı… ” O gün Mesnil’i bir sürpriz bekliyordu. “Verdün Kahramanı” unvanını
yitireceği ve kariyerli bir subay oluşunun verdiği gururu incitecek ve imajını zedeleyecek bir
hadise onu dünyaya rezil edecekti…
Yarın: Mesnil’i bekleyen sürpriz neydi? Firar ederken yolda kaderini değiştireceği
hangi kişiyi yanına rehber aldı? Milli Kuvvetler ile karşılaştı mı? Firar ederken neden
Fransızları kimse takip etmedi?
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/fransiz-kumandaninin-cukurovadan-kayseriye-ibretlik-surgun-oykusu-4esarete-kacis-makale,1595.html

Erişim Tarihi:03.03.2014

“Gözümü açtığımda otobüs takla atıyordu”
Kayseri’de meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı olarak
kurtulan Asım Aydın, “Gözümü açtığımda otobüs takla atıyordu” dedi.Kayseri’nin Pınarbaşı
ilçesinde meydana gelen ve 21 kişinin hayatını...

23 Ocak 2014, 09:18

Kayseri’de meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı olarak
kurtulan Asım Aydın, “Gözümü açtığımda otobüs takla atıyordu” dedi.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği trafik
kazasında yaralanan Asım Aydın (30) kazayı anlattı. Kaza anında otobüsün içinde uyuduğunu
söyleyen Aydın, “Hava yağmurluydu sadece takla attığını gördüm. Gözümü açtığımda takla
atıyorduk. Kar yağıyordu ve otobüs süratliydi. Kazadan sonra otobüsün içinde çocuklarımı
arıyordum ama bir türlü bulamadım. Ölüler vardı ve ben kendimden geçtim orada. Otobüsün
içindeyken tek hatırladığım takla attığımızdı onun dışında bir şey hatırlayamıyorum. Kendime
geldiğimde açık yerler vardı. Ön cam açıktı. Ön cam patlamıştı ben de oradan dışarı çıktım”
dedi.
“KUCAĞIMDAKĐ BEBEĞĐMDEN HABER ALAMIYORUM”
Aynı kazada yaralanan Selcan Aydın da, “Tek hatırladığım arabanın alt üst olduğuydu. Başka
hiçbir şey hatırlayamıyorum. Đstanbul’dan Muş’a gidiyorduk. Biz 5 kişiydik. Ben, eşim, iki
çocuğum ve görümcem. Kaza anında uyuyordum. Kucağımda bebeğim vardı. Ama şimdi
bilmiyorum nerde? Arabanın altındaydım. Kar vardı. Karı kazdım öyle çıktım. Bacağımın
zaten kırılıp kırılmadığını o zaman hissetmiyordum. Hastaneye geldikten sonra fark ettim”
ifadelerini kullandı.
Öte yandan, dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e
yükselirken, 29 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5371.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

'' BEBEĞĐMDEN HABER ALAMIYORUM”
Kayseri’de meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı olarak
kurtulan Asım Aydın, “Gözümü açtığımda otobüs takla atıyordu” dedi.

23 Ocak 2014, 10:38

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği trafik
kazasında yaralanan Asım Aydın (30) kazayı anlattı. Kaza anında otobüsün içinde uyuduğunu
söyleyen Aydın, “Hava yağmurluydu sadece takla attığını gördüm. Gözümü açtığımda takla
atıyorduk. Kar yağıyordu ve otobüs süratliydi. Kazadan sonra otobüsün içinde çocuklarımı
arıyordum ama bir türlü bulamadım. Ölüler vardı ve ben kendimden geçtim orada. Otobüsün
içindeyken tek hatırladığım takla attığımızdı onun dışında bir şey hatırlayamıyorum. Kendime
geldiğimde açık yerler vardı. Ön cam açıktı. Ön cam patlamıştı ben de oradan dışarı çıktım”
dedi.

“KUCAĞIMDAKĐ BEBEĞĐMDEN HABER ALAMIYORUM”
Aynı kazada yaralanan Selcan Aydın da, “Tek hatırladığım arabanın alt üst olduğuydu. Başka
hiçbir şey hatırlayamıyorum. Đstanbul’dan Muş’a gidiyorduk. Biz 5 kişiydik. Ben, eşim, iki
çocuğum ve görümcem. Kaza anında uyuyordum. Kucağımda bebeğim vardı. Ama şimdi
bilmiyorum nerde? Arabanın altındaydım. Kar vardı. Karı kazdım öyle çıktım. Bacağımın
zaten kırılıp kırılmadığını o zaman hissetmiyordum. Hastaneye geldikten sonra fark ettim”
ifadelerini kullandı.
Öte yandan, dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e
yükselirken, 29 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5372.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

''Emniyetimizin konuyla ilgili çalışması devam
ediyor"
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında
olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

23 Ocak 2014, 11:05

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Düzgün, "Yoldaki
buzlanma nedeniyle otobüs sürücüsünün kontrolünü kaybederek otobüsün şarampole
yuvarlandığı yönünde bilgi var. Olayda 20 vatandaş olay yerinde, 1 vatandaşımızda hastanede
hayatını kaybetti. Emniyetimizin konuyla ilgili çalışması devam ediyor" dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5373.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

SĐZCE KAYSERĐ'NĐN EN BÜYÜK SORUNU NE?
‘Kayseri Halkı Konuşuyor’ köşemizin bu gün ki sorusu ‘Sizce Kayseri’nin en büyük sorunu
Nedir?’ oldu. Đşsizlikten, sosyal hayata, trafikten, hava kirliliğine varana kadar vatandaşlar
birçok sorunu dile getirdi.

23 Ocak 2014, 12:21

Vatandaşların sorumuza vermiş oldukları cevapları görmek için galeriyi tıklayın.
http://www.kayserigundem.com/sizce-kayserinin-en-buyuk-sorunu-ne--resimleri,146.html
Hazırlayan: Erkinbeğ Uygurtürk-Şerif Arslan

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5374.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Fransız kumandanının Çukurova’dan Kayseri’ye
ibretlik sürgün öyküsü-3(KUTSAL ĐSYAN)
Mahmut Hop
www.twitter.com/mahmuthop
22 Ocak 2014, 17:15

KUTSAL ĐSYAN
Kâbus anları yeniden yaşanmaya başladı. Bir avuç toprağın zulme ve işgale teslim
edilmeyeceğini düşünen yöre halkı, acıların dramını yaşadığı memleket kokan
toprakların müdafaasını büyük gayret ile yapmaktaydı. Çevre kasabalardan da milli
mücadeleye destek veren yüzlerce Anadolu insanı tek yürek tek bilek olmanın zaferi
taçlandıracağının inancındaydı.
Kumandan Mesnil eşinin düşmanı olan Türklerin elinde olmasında hiç endişe
duymazken bu güven ile savaşın en kanlı taktiklerini kullanmaya hazırlanıyordu.
Bütün bunlar yaşanırken, Mesnil Batı Kilikya Cephesi Komutanı Sinan Tekelioğlu ile

sert mektup trafiği yaşıyordu. Bütün ılımlı tekliflere dahi sert yanıt veren Mesnil, Sinan
Paşa’ya cevap olarak şu mektubu yolladı:
“Mektubunuzu aldım. Fransa’nın askeri namusu teklifinizin kabulünü bana men eder.
Ben şeflerimden Pozantı’yı müdafaa görevini almış buluyorum. Bunun aksine bir emir
almadıkça vazifeyi ifaya devam edeceğim. Eşimi ve yaralılarımızı muhafaza için aldığınız
tedbirlere teşekkür ederim.”
Teslim çağrılarının hiçbirine olumlu yanıt vermiyor!
Bu mektuplara da dahi hiçbir hiddet göstermeyen Sinan Paşa yapacakları şeyin
Pozantı’yı müdafaa etmek ve son kurşuna kadar savaşmak olduğuna kanaat getiriyor.
Sinan Paşa çevre köylerden Kuvayi Milliye’ye tam destek veren halk akın akın yerel
direnişe destek veriyordu. Bu sırada Sinan Paşa Binbaşı Mesnil’e yeniden bir teslim
çağrısında bulunarak şu mektubu beyaz bayraklı bir elçi ile Mesnil’e yolluyor.
“Mektuplarınızdan teslim olmak istemediğiniz anlaşılıyor. Bütün toplarımı hazırlattım.
Taşımakta olduğum Türklük ve Đslamlığın güç ve namusuna dayanarak size tekrar 24
saatlik bir mühlet daha tanıyorum. Bu 24 saat bitiminde toplarımı kullanacağım. Bu
mühlet hitamından sonra Pozantı’yı yakacak güçteyim. Böyle bir hareket esnasında
dökülecek kanların sorumluluğu doğrudan doğruya bize ait olacaktır. Cevabınızı
bekliyorum. ”
Kutsal isyana çağrı gecikmiyor
Çatışmalar tüm hızı ile sürerken o sıralarda Kayseri’de medrese eğitimi görmüş ve
Kayseri’nin alimlerinden Hamurculu Bekir Hoca’dan icazet aldıktan sonra Ömerli
Köyü’nde medrese hocalığı yapan Kasım Hoca efendi de kendi birliklerini oluşturur.
Medrese hocası olması sebebi ile cephede bulunmaması gerektiğinin söyleseler de
içindeki iman cepheden uzak durmasına engel olmuştu. Öncesinde Karaisalı Müftüsü
Mehmet Aldatmaz Hoca “Kutsal Đsyan” adını verdikleri bir hareket oluşturur. Bu
isyana Kasım Hoca’nın yakın bir akrabası olan, Ulukışla Müftüsü Bahaddin Hoca’da
katılır. Bu hareketin birliklerinin de desteği ile Gökbez Köyü’nün tepesinin alınması için
gerçekleşen çatılmada bu Gökbez Köyü ve bu köyün yakınlarında bulunan Fransızların
büyük önem verdiği Gökbez Tepesi Milli Kuvvetlerin eline geçer. Sonrasında Sinan
Paşa Binbaşı Mesnil’e bir teslim mektubu daha gönderir.
“Milli kuvvetler Pozantı’nın karşısında bulunan mühim tepeleri işgal etti. Pozantı’yı
müdafaa eden Fransızların bihakkın askeri vazifelerini ifa ettiler. Hatta kendilerini
müdafaa ettiler. Askerimi bütün cephelere hücum ettirmedim. Zira askerlerim büyük bir
hiddet ve heyecan içerisindedirler. Onu için beyhude ısrar etmeyin. Çünkü müdafaanızın
kalbi mesabesinde olan tepeyi kaybettiniz. Daha fazla can kaybının sorumlusu olmamak
için, insanlık ve medeniyet namına teslim olmanızı teklif ediyorum…”
Kasım Hoca’yı Kumandanın eşi tedavi ediyor
Mücadeleye bir önemli isim daha dahil olmuştu. Çanakkale Şehitler tepesinde görev
yapan ve Mustafa Kemal Atatürk’e bir talepte bulunarak Kilikya Cephesi’nde
mücadeleye Yüzbaşı Saffet Bey(Pozantı) katıldı. Çoğbeli Savaşı’nda Binbaşı Mesnil’in
ordusuna karşı savaşırken omuzundan yediği bir kurşunun çenesine girmesi sonucunda
ağır yaralanarak cephe gerisine alındı. Aynı cephede Kamışlı ordularının başında olan
ve Sinan Paşa tarafında cephe müftülüğüne atanan Kamışlılı Kasım Hoca Efendi de
bulunuyordu. Kasım Hoca o esnada Fransız kurşununa hedef olan Üsteğmen Hikmet
Beyi geriye çekerken vuruluyor. Sonra Pozantı istasyonunda demiryolu katarı ile
Belemedikte’ki Alman hastanesine götürülüyor. Belemedik’te Kasım Hoca’yı eşinin

kumanda ettiği askerlerden birinin kurşunu ile ağır yaralan bir Türk’e çare olacak
Madam Mesnil vardı. Ama Kasım Hoca çok fazla kan kaybetmişti. Kumandanın eşinin
yapacak pek fazla bir şeyi yoktu. Kasım Hoca o gün mukaddes davası şehadetle
süslemiş, en yüksek mertebeye; şehitliğe yükselmişti.
Mesnil çok fazla zayiat vermişti. Adana Tümen Komutanlığından bazı günlerde kalkan
uçaktan mesajlar gönderiliyor, Fransızlar ise açtıkları flamalar ile Tümen
Komutanlığı’na mesaj ulaştırıyorlardı. Mesnil istediği yanıtı ve desteği alamamıştı. Ama
Tümen Komutanlığı’ndan atılan son mesaj korkunçtu.
Yarın: Kumandan Mesnil’e Adana Tümeninden kalkan uçakla ne mesajı verildi?
Kumandan Mesnil General Dufieux’dan ne talepte bulundu? Mesnil’in o gün ki planı
ne oldu? Askerlerine ne emrini verdi? Hala Pozantı’da kalıp alamayacağı toprakların
müdafaasını yapacak mıydı ?
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-fransiz-kumandaninin-cukurovadan-kayseriye-ibretlik-surgun-oykusu3kutsal-isyan-makale,1594.html

Erişim Tarihi:03.03.2014

Vali Düzgün, Trafik Kazasında Yaralananları
Ziyaret Etti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Pınarbaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisinde yaralıları ziyaret eden...

23 Ocak 2014, 13:46

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Pınarbaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaralıları ziyaret eden Vali Orhan Düzgün,
yaptığı açıklamada, “Đstanbul’dan Muş’a gitmekte olan yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya
karayolunda kaza yaptı. Yolcuların ifadelerine göre, aracın şoförü 90-100 kilometre hızla
gidiyordu, yolun kayganlaşması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Genel bakımdan

yolda viraj yok. Duble yol olarak tabir edilen yolda kaza gereçleşti. Araç karşı şeride geçerek
5-6 metrelik şarampole yuvarlanmış. Birçok yolcunun emniyet kemeri olmadığı için otobüs
araçtan fırlayan yolcuların üzerine düşmüş. Olay yerinde 20 kişi can verirken, 1 kişinin de
hastanede yaşamını yitirdiğini öğrendik. 29 yaralımız var. Bunlardan 7’sinin durumunun ağır
olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül beni telefonla arayarak yaralılara
gerekli yardımın yapılmasını istedi” diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5376.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kto'da Belge Ücretlerinde Đndirim
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, oda bünyesinde
üyelere verilen hizmetlerden alınan ücretlerde yüzde 25 ile yüzde 47 oranlarında indirime
gidildiğini açıkladı.Başkan Hiçyılmaz, ilk planda 2014 yılı...

23 Ocak 2014, 13:43

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, oda bünyesinde
üyelere verilen hizmetlerden alınan ücretlerde yüzde 25 ile yüzde 47 oranlarında indirime
gidildiğini açıkladı.
Başkan Hiçyılmaz, ilk planda 2014 yılı için hiçbir gelir kaleminde artış yapmadıklarını, ikinci
plan olarak da indirim uygulamasını başlattıklarını söyledi. Hiçyılmaz, 21 Ocak 2014
tarihinde yapılan Meclis toplantısında alınan karar gereğince, bazı belge harç ve ücretlerinde
indirime gidildiğini belirtti. Hiçyılmaz, çeşitli başlıklarda alınan ücretlerde yapılan indirimlere
ilişkin olarak, “Eskiden 25 TL ücret alınan TIR karnesi fotokopi tasdiki, yabancı dil kayıt
sureti, ortaklık, yetki, imza onayı, ticari ehliyet belgelerinden bundan böyle 15 TL ücret
alınacak. 175 TL olan iş makinesi tescili için 125 TL,bilirkişi ücreti dahil şekilde 425 lira TL
alınan iş makinesi tescili için ise bundan sonra 250 TL ücret alınacaktır. Belge ücretlerinde
yüzde 40 indirim yapılmıştır. Đş makinesi tescilinde ise yüzde 47 oranında indirime
gidilmiştir” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, gayrimenkul değerleme ve bilirkişi-ekspertiz ücretlerinde de indirim
yapıldığını belirterek, “ Tapu başına daha önce 250 TL talep edilirken,artık 150 TL
alınacaktır. Gayrimenkul değerleme belgesi için bilirkişi dahil 400 TL olarak alınan ücret ise
300 TL’ye düşürülmüştür. Eskiden 275 TL olan bilirkişi veya ekspertiz ücreti ise 150 TL
olarak düzenlenmiştir. Bu hizmet için eskiden bilirkişi ücreti dahil olmak üzere 400 TL
alınırken, bundan böyle 300 TL ücret alınacaktır. Bu tür ücretlerde yüzde 25 indirim
sağlanmıştır” diye konuştu.

Hiçyılmaz, alınan bu karar ile Kayseri Ticaret Odası üyelerinin menfaatlerinin ön planda
tutulduğunu ve bundan sonra da belge ve işlemlerden alınacak ücretler için duyarlı
olacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5377.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

'Kazalar genellikle sürücü hatalarından
kaynaklanıyor'
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı kaza sonrası
görüşlerini dile getiren Pınarbaşılı vatandaşlar, kazaların genellikle sürücü hatalarından
kaynaklandığını ifade ederek, ''Özellikle...

23 Ocak 2014, 13:20

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı kaza sonrası
görüşlerini dile getiren Pınarbaşılı vatandaşlar, kazaların genellikle sürücü hatalarından
kaynaklandığını ifade ederek, ''Özellikle yolcu taşıyan uzun yol şoförlerinin eğitilmesi
gerekiyor'' dedi.
Pınarbaşı ilçesinde fırıncılık yapan Osman Ataş isimli vatandaş, Pınarbaşı-Malatya yolunda
sık sık kazaların meydana geldiğini ifade ederek, ''Uzun yol şoförlerinin, bu bölgenin ağır kış
şartlarını bilmeleri gerekir. Uzunyayla dediğimiz bölgenin kışı sert geçer. Günlük güneşlik bir
ortamda aniden sis ya da tipi bastırabilir. Şoförlerin buna dikkat etmesi gerekir. Her işte bir iş
kazası olabilir. Ben bir iş kazası yaparım, 4 ekmek yanar ama can taşıyan uzun yol şoförleri iş
kazası yaptıkları zaman insanların hayatına mal olur. O nedenle işlerine daha saygılı
davranmaları ve eğitilmeleri gerekir. Bu kazada da şoför hatası görülüyor. Ben olayı tam
bilmiyorum ama aldığımız bilgiler böyle'' ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5378.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Eğitim Bir-sen'den Kırşehir Đl Milli Eğitim Müdürü
Osman Elmalı'ya Ziyaret
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı iken Kırşehir Đl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan
Osman Elmalı, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri
ve Eğitim-Bir-Sen Kırşehir şube yöneticileri tarafından...

23 Ocak 2014, 13:08

Kayseri Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı iken Kırşehir Đl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan
Osman Elmalı, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri
ve Eğitim-Bir-Sen Kırşehir şube yöneticileri tarafından ziyaret edildi.
Osman Elmalı’ya yeni görevinde başarılar dileyen sendika yöneticileri Kayseri’de başarılı
çalışmalar yapan Elmalı’nın Kırşehir’in eğitim ve öğretimine de önemli katkılar yapacağına
inandıklarını söyledi. Ziyaretten çok memnun olduğunu dile getiren Kırşehir Đl Milli Eğitim
Müdürü Osman Elmalı, sendika yöneticilerine teşekkür ederek, “Sivil Toplum Kuruluşlarının
ve sendikaların çalışmalarını yakından takip etmekteyim. Ülke insanımızın ve eğitim
çalışanlarının daha özgür, ekonomik olarak daha iyi şartlarda görev yapmaları gerektiğine
inanıyorum. Bu konularda elimden gelen gayreti göstermekteyim, Kırşehir ilimizde bütün
kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde faydalı hizmetler yapmak için bütün gücümüzle
çalışacağız” dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5379.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Büyükşehir'den Sınav Semineri
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri ‘Gülen Yüzler’ Projesi kapsamında 'Sınav
Kaygısı, Verimli Ders Çalışma ve Kariyer Eğitimi' konulu seminer düzenlendi. Seminere,
Yakındoğu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve NTV Doğru...

23 Ocak 2014, 11:56

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri ‘Gülen Yüzler’ Projesi kapsamında 'Sınav
Kaygısı, Verimli Ders Çalışma ve Kariyer Eğitimi' konulu seminer düzenlendi. Seminere,
Yakındoğu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve NTV Doğru Tercih Programı Eğitim Direktörü
Sadık Gültekin katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerinde bir
konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik
Tuzcuoğlu, bilginin bu dünyada her zaman en önemli hazine olduğunu belirtti. Günümüzde
bilginin adeta ticari bir meta olduğunu ve artık kariyer planlamalarında belirleyici faktör
haline geldiğini dile getiren Tuzcuoğlu, "Bilgi şimdi tartıya çıktı. Tartılıyor ve böylece
gençler bir yön buluyor. Büyükşehir Belediyesi birçok hizmet yapıyor. Yollar, altyapılar,
hayatın ihtiyacı olan hizmet binaları yapılıyor. Şehrin geleceği ile ilgili stratejiler
geliştiriliyor. Beraberinde sosyal projeler de uygulanıyor. Đnsan merkezli, insanı asla ihmal
etmeyen projeler yürütüyoruz. Gülen Yüzler adı altında gençlere yönelik birçok proje yaptık.
Yaptığımız gençlik projeleri Türkiye birincilikleri aldı. Çünkü biz bu şehrin gençlerini,
insanlarını önemsiyoruz ve gençlerimizin geleceğe daha iyi, daha donanımlı yürümesini
sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
Seminere katılan Yakındoğu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve NTV Doğru Tercih Programı
Eğitim Direktörü Sadık Gültekin de sınavla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sınavın
sadece okullarda olmadığını ve adı değişse de hayatımızda sınavların hep var olduğunu dile
getiren Gültekin, "Sınavlar için iki şey önemli. Kalbimizin sınav için çarpması ve sırtımızın
terlemesi. Bir şey için çabalarız; ama kaybederiz, bu çok normal. Ama normal olmayan
çalışmamak" diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5380.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Cenazeleri olay yerinden alınarak morga getirildi
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerinden
alınarak morga getirildi.Kayseri’de dün gece meydana gece meydana gelen trafik kazasında
hayatını kaybeden 21 kişinin cenazesi, olay yerinden alınarak...

23 Ocak 2014, 11:09

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerinden
alınarak morga getirildi.
Kayseri’de dün gece meydana gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 21
kişinin cenazesi, olay yerinden alınarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5381.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

FĐRMA SAHĐBĐNDEN AKIL ALMAZ ĐFADELER
Pınarbaşı'nda meydana gelen ve 21 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak
konuşan firmanın sahibi akıllara durgunluk veren bir açıklamada bulundu. Firmanın sahibi,
önce devleti sonra da hayatını kaybeden yolcuları suçladı.

23 Ocak 2014, 14:41

Kayseri'de 21 kişinin öldüğü kazada otobüsü kaza yapan firmanın sahibi Feyzullah Özkan
yaptığı açıklamada, olayda can kaybının artmasının tek sebebinin geç müdahale olduğunu
söylüyor.
DEVLETĐ SUÇLU GÖSTERDĐ
Kazanın saat 02:30 sıralarında gerçekleştiğini söyleyen Özkan, "Yolcularla konuştum çoğu
soğuktan can vermiş. Bir insan candır devlet bu insanlara geç müdahale etmiştir" diye

konuştu. Özkan, olay yerine ekiplerin 3.5 saat gecikme ile ancak saat 06.00'da geldiklerini
iddia etti.
ÖZKAN: YALAN SÖYLÜYORLAR
Özkan, "Ben bütün araçlarımda kar lastiği kullanıyorum. Bunların hepsinin faturası var. Kaza
yapan araca da kış lastiklerini iki ay önce taktık. Benim şu an yolda olan bütün araçlarımı
durdursunlar. Yalan söylüyorlar" diye konuştu.
ÖLEN YOLCULARI SUÇLADI: DĐNLEMĐYORLAR
Yolcuların emniyet kemeri takmadıkları için otobüsün camından fırladıkları konusunda da
konuşan Özkan, "Biz anons yapıyoruz kemer takın diye. Yolcular dinlemiyor. Daha sonra
kemerlerini çözüyorlar" diye konuştu.
KAYSERĐ VALĐSĐ NE DEMĐŞTĐ?
Kaza yerine giderek incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, yaptığı
açıklamada, yolcu otobüsünün Đstanbul'dan dün hareket ettiğini ve Muş iline gittiğini belirtti.
Otobüste 50 yolcunun bulunduğunu anlatan Vali Düzgün, "Gece saatlerinde yolcu otobüsü
sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla atmış ve
şarampole yuvarlanmış. Gece saatlerinde buzlanma ve hafif kar yağışı olmasından dolayı
direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Maalesef otobüste bulunan yolcularımızdan 21 kişi
hayatını kaybetti. Ölen vatandaşlarımızın bir kısmı devrilen otobüsün altında kaldı. Yaralılar,
gece saatlerinde 112 Acil servislerimizle hastanelere kaldırıldı." diye konuştu.
Düzgün, ilk belirlemelere göre otobüsün arka tarafındaki lastiklerin kar lastiği olduğunu ön
taraftakilerin ise kar lastiği olmadığını söyledi.
"ŞOFÖRÜN DE iHMALĐ VAR"
Araç devrilince bazı yolcular camdan dışarı fırlıyor ve daha sonra otobüsün altında kalıyorlar
diye açıklama yapan Vali Düzgün, kazanın gerçekleştiği yolda kazadan 40 dakika önce
tuzlama yapıldığını söyledi.
Vali Düzgün, "Yolda sis de vardı. Đlk belirlemelere göre şoförün de ihmali var" dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5382.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Engellilerin, Engelsiz Spor Keyfi
Tekerlekli Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Kayseri Bedensel Engelliler Spor
Kulüp Başkanı Faruk Şahin ile Yönetim Kurulu Üyeleri Barbaros Ceran, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, engellilere...
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Tekerlekli Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Kayseri Bedensel Engelliler Spor
Kulüp Başkanı Faruk Şahin ile Yönetim Kurulu Üyeleri Barbaros Ceran, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, engellilere engelsiz bir yaşam tarzı
sunduklarından dolayı teşekkür ederek, spor kulüplerinin çalışmaları hakkında bilgiler
verdiler.
Kayseri Bedensel Engelliler ve Spor Kulübünün çalışmalarını yakından takip ettiklerini
özellikle basketbol takımlarının şehir dışında elde ettikleri başarılarından son derece mutlu
olduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bireyin bedensel değil fikirsel olarak
rahatsız olmaması gerektiğini çünkü azim ve kararlılığın sonuçlarını bu kulübün zaten
sergilediğini kaydetti.
Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü ile Kayseri Bedensel Engelliler ve Spor Kulübünün kardeş
ve dost kulüp olarak etkinliklerde bulunacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri Bedensel Engelliler ve Spor Kulübünün çalışmalarına
imkânlar içerisinde destek olacaklarını ve her türlü yardımda bulunacaklarını söyledi.
Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulüp Başkanı Faruk Şahin ile Yönetim Kurulu Üyeleri
Barbaros Ceran ise Melikgazi Belediyesi’nin her zaman sporun ve sporcunun yanında
olduğunu yapmış olduğu hizmet ve yatırımlar ile bu tescillediğini ifade ederek “Melikgazi
Belediyesi salon sporların adeta merkezi ilimizdeki her türlü spor etkinliklerinde
Melikgazi’nin mutlaka hizmeti bulunmaktadır. Biz de kulüp olarak birlikte yapabileceğimiz
etkinleri değerlendirdik” dediler.
Kayseri’yi temsil etmeleri ile yardımı hak ediyorlar.
Başaralı ile Kayseri’yi Temsil etmelerinden şehir olarak büyük mutluluk duyduklarını
hatırlatan Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübüne yardım
ve destek için her türlü çalışmanın yerine getirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5383.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kocasinan, Sahil Yolunu Ağaçlandırıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Baraj Gölü etrafında devam eden
Kayseri'nin Sahil Yolu’nu ağaçlandırmaya başladıklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız,
Kayseri'nin daha yeşil bir hale gelmesi için park bahçeler, yeşil...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Baraj Gölü etrafında devam eden
Kayseri'nin Sahil Yolu’nu ağaçlandırmaya başladıklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, Kayseri'nin daha yeşil bir hale gelmesi için park bahçeler, yeşil alan ve
ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Yamula Barajı'nın
yapılmasıyla Kayseri denize kavuştu, bunun nimetlerini de yaşamaya başladı. 75 kilometre
göl uzunluğu, 82 milyon metrekare de göl alanıyla Yamula Barajı Kayseri coğrafyasını
değiştirdi. Biz ağaçlandırma çalışmalarıyla daha da değiştirmek istiyoruz" dedi.
Kayseri'nin Sahil Yolu çalışmalarında geçtiğimiz günlerde 2. etabı tamamlayıp 3. etap olan
Çevril-Taşhan'a başladıklarını hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, "Ebiç, Dadağı, Kemer,
Emmiler, Taşhan, Çevril ve Kuşçu'yla birlikte 7 mahalleden geçmesini planladığımız 12
metre genişliğinde, 32 km uzunluğunda olacak ve maliyeti 12 milyon doları bulacak Kayseri
Sahil Yolu'na mesire alanları, parklar, dinlenme yerleri yapacağız. Uzun zamandır kar
yağmadığı için kış şartlarının bahara dönüşünü fırsat bilip sahil yolunda ağaçlandırma
çalışmalarına başladık, yaklaşık bin kadar da ağaç diktik. Đnşallah çok kısa bir zaman sonra
sahil yolunda masmavi bir denizin kıyısında yemyeşil ağaçların gölgesinden geçip gidecek,
buralarda piknik yapıp yorgunluğumuzu atacağız ” dilekleriyle sözlerini bitirdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5384.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Şantiyede Yangın Tatbikatı
Bünyan Belediye Đtfaiyesi tarafından şantiye çalışanlarına yangın bilgilendirme ve söndürme
eğitimi verildi.Bünyan Belediyesi'nin çeşitli zamanlarda vatandaşlara yönelik yaptığı yangın
bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bir...
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Bünyan Belediye Đtfaiyesi tarafından şantiye çalışanlarına yangın bilgilendirme ve söndürme
eğitimi verildi.
Bünyan Belediyesi'nin çeşitli zamanlarda vatandaşlara yönelik yaptığı yangın bilinçlendirme
çalışmaları kapsamında bir inşaat şantiyesinde, yangın bilgilendirme ve eğitim tatbikatı
yapıldı.
Bünyan Belediyesi Đtfaiye Amirliğinde görevli Mustafa Bediz ve Özcan Ortadağa tarafından
yapılan yangın bilgilendirme tatbikatında alev söndürme ve yangın tüpü kullanma

bilgilendirme tatbikatı yapılırken, yangında ilk yapılması gereken konular anlatılarak şantiye
çalışanları bilgilendirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5385.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Sırrı Sakık, Kayseri’deki Kazada Yaralananları
Ziyaret Etti
BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Kayseri’de 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı
trafik kazasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret
etti.Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde...
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BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Kayseri’de 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı
trafik kazasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaralıları ziyaret eden BDP Muş Milletvekili
Sırrı Sakık, “Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. 21 kardeşimin rahmet ettiğini gördük. 30’a
yakın insan da yaralı. Bunlardan 9’unun ağır yaralı olduğu söyleniyor. Đçerideki çocukların
annelerini, babalarını, kız kardeşlerini kaybettiğine gözyaşlarımızla tanıklık ettik. Allah bütün
insanlarımızı bu tür acılardan korusun. Sosyal bir devletten bahsediyoruz. Bunun gereğini
yapmalıyız. Yani biz bu sorunu parlamentoya da taşıyacağız. Tekrar umuyor ve diliyorum ki
Cenab-ı Allah hepimizi acılardan korusun” diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5386.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Biletall'dan Bir Yenilik Daha
2013 yılı içerisinde birçok yeni projeye imza atan Biletal Đç ve Dış Tic. A.Ş. Rus arama
motoru Yandex ile gerçekleştirmiş olduğu proje ile Yandex Arama Motoru’nun seyahat
konusundaki iş ortağı oldu.Biletal A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Çelik,...
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2013 yılı içerisinde birçok yeni projeye imza atan Biletal Đç ve Dış Tic. A.Ş. Rus arama
motoru Yandex ile gerçekleştirmiş olduğu proje ile Yandex Arama Motoru’nun seyahat
konusundaki iş ortağı oldu.
Biletal A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ürün sepetinde
bulunan 70’den fazla şehirlerarası otobüs firmasının biletini, 100’den fazla yurtiçi ve yurtdışı
havayollarının biletlerini Yandex - Biletall iş birliği ile geliştirilen Yandex Seferler servisi ile
kullanıcıların hizmetine sunduklarını bildirdi. Çelik, ''Bu servis sayesinde Yandex
kullanıcılarının seyahatlerini planlamak için tek yapması gereken, seferler servisine seyahat
güzergahını yazarak arama yapmak. Arama sonuçlarında bütün ulaşım araçlarının seferlerini,
fiyatlarını görüp rezervasyon yapabilir veya biletini satın alabilir'' dedi.
Çelik, kullanıcılarına her geçen gün yeni bir hizmet sunmayı hedef edinen Biletall'ın,
1.000’den fazla acente, 700'den fazla web sitesi, 1.500’den fazla kiosk, 5 mobil uygulama ve
7/24 çağrı merkezi ile hizmet vermeye ve satış ağını genişletmeye devam ettiğini de ifade etti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5387.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Agü Kontenjana Göre Tercihte Birinci Oldu
2013-2014 eğitim-öğretim döneminde kapılarını ilk kez öğrencilerine açan Abdullah Gül
Üniversitesi (AGÜ), ÖSYM’nin 16 Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “2013 Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi Adayların Yükseköğretim Programlarına...
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2013-2014 eğitim-öğretim döneminde kapılarını ilk kez öğrencilerine açan Abdullah Gül
Üniversitesi (AGÜ), ÖSYM’nin 16 Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “2013 Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi Adayların Yükseköğretim Programlarına Đlişkin Tercihleri” isimli
raporuna göre; kontenjan sayılarına oranla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu.
Rapordaki veriler baz alındığında, Türkiye’de 2013 yılında tercih yapan öğrencilerden
21.534’ünün AGÜ’yü tercih ettiği belirlendi. Raporda, toplam 3 fakülte, 6 bölüm ve 121
öğrencilik kontenjana sahip olan AGÜ’yü tercih eden bu öğrencilerin 3.046'sının ise AGÜ’ye
birinci tercihinde yer verdiği görülüyor. Bu verilerden elde edilen sonuca göre, AGÜ’nün
sahip olduğu her bir öğrenci kontenjanına 178 öğrencinin başvuru yaptığı anlaşılıyor. Bu
rakamla AGÜ, Türkiye’nin kontenjana göre en çok tercih edilen üniversitesi ünvanına sahip
oldu.
Elde edilen başarıdan son derece mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını belirten Abdullah
Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu konu ile ilgili şunları söyledi:

“Bu sonuç, 2013 yılında ilk kez öğrenci almamıza rağmen gerek yurt içi ve yurt dışından
aramıza katılan akademisyen kadromuz gerek öğrenciyi merkezine alan eğitim modelimiz,
teknolojik alt yapımız, kampüs ve burs olanaklarımızın yanı sıra sosyal faaliyetlerimiz ile çok
kısa sürede ciddi bir başarı elde ettiğimizin önemli bir kanıtıdır. Öyle anlaşılıyor ki AGÜ
olarak iletmek istediğimiz mesajları en doğru şekilde öğrencilerimize ve ailelerine
ulaştırmışız. Bu başarıda emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”
AGÜ, Lisans Yerleştirme Sınavı 2013 (LYS) sonuçlarına göre de; Türkiye’de ilk 20 bine
giren 121 öğrenci ile Türkiye’nin en çok tercih edilen 5. devlet üniversitesi olmuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5388.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Karne, Aile Huzurunun Kaçmasına Neden Olmasın
Yarı yıl tatiline hazırlanan öğrenci ve velilere uzmanlardan, ''Karne, aile huzurunun
kaçmasına neden olmasın'' uyarısı geldi.2013-2014 öğretim yılının ilk yarısı yarın
tamamlanıyor. Uzmanlar ise öğrencilerin ilk yarıyıl performanslarını...
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Yarı yıl tatiline hazırlanan öğrenci ve velilere uzmanlardan, ''Karne, aile huzurunun
kaçmasına neden olmasın'' uyarısı geldi.
2013-2014 öğretim yılının ilk yarısı yarın tamamlanıyor. Uzmanlar ise öğrencilerin ilk yarıyıl
performanslarını ortaya koyan karneler verildiğinde ailelerin nasıl davranması gerektiği
konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzman sosyal pedagog ve psikolog Hanım Demirbaş,
velilerin beklentisine uymayan karnelerin ailenin huzurunu kaçırabildiğini belirterek, ''Karne,
belirlenen zamanlarda öğrencinin bilgi seviyesinin tespiti ve bunu değerlendirmek amaçlı
verilen notlardan oluşur. Đyi notlardan oluşan karne, ileride üniversiteye/mesleğe kolay geçişi
sağlar. Kişinin hayatı boyunca aldığı karneler, kişinin istediği bölümü kazanıp okuyabilmesi
için yardımcı olabilir. Bu nedenle velilerin çoğu, çocuğunun karnesi istediği gibi olmayınca
kaygılanır. Velilerin beklentilerine uygun olmayan bir karne, ailenin huzurunun kaçmasına
neden olabiliyor. Veliler, kötü karne şoku yaşamamak için sadece karne zamanı değil, eğitim
yılı boyunca çocuklarının okul eğitimi ile ilgilenmeli'' dedi.
''Çocuğunuzda giderek kötü notlar ve karne korkusu oluşuyorsa bu aile içi iletişimde
sorunların olduğunun ipucudur'' diyen Hanım Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Çocuğunuzla öyle bir güven bağı kurmaya çalışın ki, sizden kötü not aldığında saklama
ihtiyacı hissetmesin ve sorunları hakkında açık ve rahat konuşsun. Bunun için
cezalandırmalar, tehditler uygun bir temel değildir. Kötü bir karneye hem bir uyarı hem de

yeni bir şans olarak bakmak lazım. Başarıyı artırmak için çözümler aranmalı, tedbirler
alınmalı. Sınıf tekrarı da hayatın sonu değildir, hatta okul başarısının düzeltmesine önemli
katkıda sağlayabilir. Birinci dönemde yıl sonu karnesinin daha iyi olması için uygun tedbirler
alınabilir. Düzenli bir şekilde çocuğunuzdan ve öğretmeninden başarısı ile ilgili bilgi alın.
Ayrıca bu şekilde zorlandığı konularda çocuğunuza makul destek ve yardım sağlarsınız.
Çocuğunuzun okul başarısızlığının nedenini bulmaya çalışın. Çocuğunuz zorlanıyor olabilir.
Yaşına uygun gelişimsel faktörler, ergenlik, karşı cinse ilgi duyma, arkadaş çevresi
başarısızlığının nedenleri olabilir. Sizin beklentiniz yüksek olabilir. Öğretmeni ile görüşmeniz
size faydalı olabilir. Öncelikle çocuklarınızın da hata yapabileceğini kabul etmeniz gerekir.
'Benim çocuğum üniversite okuyacak, doktor olacak' düşünceniz, çocuğunuz bunun için
gerekli kriterleri yerine getirirse gerçekleşir. Çocuğunuzu zorla bir şey yaptıramazsınız, onun
iyiliği için olduğunu düşünseniz bile. Çocuğunuzun yanında olduğunuzu hissettirmeye çalışın.
Bununla birlikte ona okul başarısının iyi bir geleceğin temelini oluşturduğunu anlatmaya
çalışın. Çocuğunuz iyi bir karne getirdiğinde başarısı için onu ödüllendirin. Hediye konusu
cebe dokunmayacak çerçeve içerisinde olsun. Eğitim yılında notlarını düzelttiğinde ya da
büyük ilerlemelerde küçük hediyeler alabilirsiniz.''
ÖDÜL VE CEZA
Demirbaş, çocuğun çalışmaya motive edilmesi için bazı yöntemler olduğunu ifade ederek,
''Ödüllendirmeyi düşünüyorsanız bunu çocuğunuzla paylaşmayın, yoksa istemeyerek beklenti
kaygısını yükseltebilirsiniz. Ayrıca motivasyon verilecek ödünlerle sınır kazanmasın, daha
çok gitgide tabii bir hale gelsin. Çocuğunuzla iletişim kurmayı başaramıyorsanız profesyonel
destek alın. Bu süreçlerde çocuğunuzun yanında olmalısınız. Çocuğunuzu sorunları ile baş
başa bırakmayın. Çocuğunuzun hareket alanına ihtiyacı olduğunu unutmayın. Notları
düzeltmesi için gereken motivasyonu uygun dozda verin. Yasaklar, tehditler, cezalandırmalar
ergenlerde ters etkiye yol açar ve okulla ilgili her şeye isteği ve çabası azalır'' şeklinde
konuştu.
Velilerin okulun beklentilerine cevap veremeyen öğrenciye hemen özel ders aldırdığını da
vurgulayan Demirbaş, ''Beklentiler çocuğun kapasitesinden yüksek ise özel ders gereğinden
fazla öğrenme olduğundan çocuk için eziyet haline gelebilir. Bu durumda özel eğitim çocuğun
başarısını yükseltmeyecektir. Ders saatinde anlaşılmayan konu açığını kapatması için özel
ders faydalı olabilir. Aslında bunların yanında, okul başarısızlığının nedenleri araştırılmalı.
Bunlar öğretmenler, sınıf, arkadaşları, dikkat eksikliği, derslere ilgisizlik ya da aile ortamı
olabilir. Bu durumlarda özel ders istenilen sonuca götürmeyebilir ve ders başarısının nedeni
anlama eksikliğinden kaynaklanmıyorsa farklı destek kaynaklarına başvurulmalıdır.
Öğretmenleri ile iş birliğine geçerek nedenler araştırılmalı. Başarı oranı düşük olan dersin
düzeltilmesi için öğretmenlerden öneriler alınmalıdır. Birlikte ev için ders çalışma planları
hazırlanabilir. Okulların rehber öğretmenleri derine inen sorunlara çözüm getirebilir''
açıklamasını yaptı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5389.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Sanayi Esnafı Đle Đstişare Toplantısı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Eski Sanayi esnafı ile bir araya gelerek
bölgede yapılması düşünülen Şehr-i Derya projesi ile ilgili görüş alış verişinde
bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin önümüzdeki...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Eski Sanayi esnafı ile bir araya gelerek
bölgede yapılması düşünülen Şehr-i Derya projesi ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi
planladığı projelerin başında gelen Eski Sanayi Bölgesi Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak
sanayi esnafının görüşünün alındığı toplantı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.
Burada yaptığı konuşmada bölge esnafının vereceği karara göre hareket edeceklerini ifade
eden Başkan Özhaseki, kimseyi mağdur etmek gibi bir amaçlarının olmadığına vurgu
yaparak, "Sizler desteklediniz, seçtiniz ve ben burada sizi temsil ediyorum. Beni buraya
getiren insanların bedduasını almak istemem. Dua alarak gitmek istiyorum. Bu projede iki
prensip var; birincisi sizin rızanız ikincisi de burada doğacak rantın size döndürülmesi" dedi.
Neden böyle bir proje hazırlanması gerektiğini de izah eden Başkan Özhaseki, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Burası ilk yapıldığında doğru bir projeydi. Çok akıllıca düşünülmüş bir işti. Zaman
içerisinde yavaş yavaş işlevini yitirmeye başladı. Üretim, tüketim artıyor; ama orada işler
azalıyor. Çünkü ticaret başka türlü gelişiyor. Gittikçe güç kaybettiğinizi siz de görüyorsunuz.
Orada doğru bir proje yapıp herkesin istifade edebileceği bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz.
Đkincisi de deprem yönetmeliği çıktı. Oradaki binaların hepsi, bir deprem olursa gider. Ne
zaman gelir deprem belli olmaz. Kayseri 3. derecede ama geçmişe bakarsanız 70-80 yılda bir
büyük depremler geliyor. Bu açıdan da bir yenilenmeye ihtiyaç var. Bu nedenlerle bir vizyon
proje hazırladık. Bunu sizlerle birlikte uygulamaya koymak istiyoruz"
"ŞEHRE DEĞER KATALIM ĐSTĐYORUZ"
Eski Sanayi esnafı ile yapılan anketten ve bölgenin mülkiyet durumundan da bahseden
Başkan Mehmet Özhaseki, mühendislerin incelemesine göre bölgedeki binaların yüzde
95'inin ekonomik ömrünü tamamladığını söyledi.
Belediyenin bölge esnafına üç teklifi olduğunu dile getiren Başkan Özhaseki, "Đsteyenlere
kendi meslek erbabının bulunduğu sitelerde daha genişiyle dükkan teklif edilecek. Her
halükarda, yapılan dükkanların hepsi de şimdiki dükkanlarınızdan büyük olacak. Đkinci teklif
dükkanların bedelini siz biliyorsunuz. Bu bedel neyse parasını isteyene parasını vereceğiz.
Üçüncü bir teklif daha var. Projeye göre buraya 20 civarında bina dikilecek. Buradaki dükkan
yerlerinden ve dairelerden yer isteyebilirsiniz. Kendi aranızda kooperatif kurarak buradaki

kütlelere bina dikebilirsiniz. Bizim bir beklentimiz yok. Belediye olarak buraya en az 250
trilyon lira para harcayacağız. Biz Kayseri'ye bir değer katalım istiyoruz" dedi.
Başkan Özhaseki daha sonra söz isteyen tüm esnafa söz vererek görüşlerini aldı. Esnaf
ağırlıklı olarak, eğer bir kayba uğranmayacaksa ve daha güzel iş imkanı olacaksa projenin
yapılmasından yana olduklarını ifade etti.
YENĐ BĐR TOPLANTI DAHA YAPILACAK
Esnafın görüşlerini dinleyen Başkan Özhaseki ise daha büyük bir salonda esnafın tamamıyla
bir toplantı daha yapacaklarını belirterek, "Biz site yerlerini ve dükkanlarınızın metrekare
fiyatlarını belirleyelim. Sizler de kendi aranızda istişare ederek fikir birliği oluşturun. Kimseyi
işyerinden etmek istemiyorum. Kimsenin malında gözümüz yok. Sadece gidişatı tahmin
ediyorum ve Eski Sanayi Bölgesi'nin durumunun iyiye gitmediğini söylüyorum. Sizler de
bunu biliyorsunuz. Burada durarak işini büyütmüş biri yok. Çoğunlukla Yeni Sanayiye,
Organizeye gidiyorlar. Ben size işinizi büyütecek bir ortam sağlamaya çalışıyorum" diye
konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5390.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Türkiye Bu Müzeyi Konuşacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Selçuklu Müzesi'ne dönüştürülen
Gevher Nesibe Medresesi'ni gezerek gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Müzenin bir ay içinde açılacağını belirten Başkan Özhaseki,...

23 Ocak 2014, 14:55

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Selçuklu Müzesi'ne dönüştürülen
Gevher Nesibe Medresesi'ni gezerek gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Müzenin bir ay içinde açılacağını belirten Başkan Özhaseki, "Đnsanlar Türkiye'nin her
yerinden bu müzeyi görmeye gelecekler" dedi.
Dünyadaki ender müzelerde yer alan holografik üç boyutlu görüntüler, arttırılmış gerçeklik
için kullanılacak bilgisayar donanımları hakkında bilgiler alan Özhaseki, müzeye yerleştirilen
bazı uygulamaları da test etti. Farklı ülkelerden getirilen Selçuklu minyatürleri, interaktif gezi
imkanı sunan donanımlar, çocuk eğitim ve bilgilendirme alanı gibi birimleri gezen Başkan
Özhaseki'ye, ziyaretçilerin Selçuklu kıyafetlerini üzerlerinde görebilecekleri donanım da
gösterildi.

Birbirinden ilginç bölümlerin yer aldığı müzenin Tıp Tarihi bölümünü de gezen Başkan
Mehmet Özhaseki, günümüzden 800 yıl önce kullanılan tedavi yöntemleri ve tedavi odalarını
gördü. Başkan Özhaseki su üzerinde yürüme hissi uyandıran uygulama ve suyla tedavi
yöntemlerini de test ederek bilgi aldı.
"KÖKLERĐMĐZE SAHĐP ÇIKIYORUZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Gevher Nesibe Medresesi'nde yapılan
çalışmaları gördükten sonra bir açıklama yaparak yapılmakta olan müzenin Türkiye'nin her
tarafından ziyaretçisi olacağına dikkat çekti. Üzerinde yıllarca çalışılan müzenin son aşamaya
geldiğini ifade eden Başkan Özhaseki, "Selçuklu Müzesi, oluşturmak istediğimiz Kültür
Yolu'nun başında bulunuyor. Bu yolda ne kadar tarihi eser varsa, onların ayağa kaldırılması
ve fonksiyon üstlendirilmesine çalışıyoruz. Selçuklu Müzesini bir ay gibi kısa bir sürede
açacağız. Buraya gelenler Selçuklular hakkında bilgi sahibi olacaklar. Köklerimiz
Selçuklulara dayanıyor, fakat ne yazık ki bu medeniyete ait bir müze yok. Biz Kayseri olarak
köklerimize sahip çıkıyoruz. Bitince Türkiye'nin her tarafından görmeye gelecekler.
Şehrimize hayırlı olsun" dedi.
Başkan Mehmet Özhaseki Gevher Nesibe Medresesi'ndeki incelemelerinin ardından
Mimarsinan Parkı'ndaki düzenleme çalışmalarını da yerinde gördü. Tamamen yenilenen parkı
gezen Özhaseki yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
YĐNE ĐLGĐ BÜYÜKTÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı incelemeler esnasında
vatandaşlardan yine büyük ilgi gördü. Fotoğraf çekimi için sık sık duran Başkan Özhaseki,
Cumhuriyet Meydanı'ndaki polis ve zabıta noktasında görevli ekiplerle de selamlaşarak
"Hayırlı görevler" diledi. Başkan Özhaseki'ye Çiçekçiler Sokağı'nda da büyük ilgi vardı ve
buket buket çiçeklerle karşılandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5391.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Polonyalı Öğretmenler Hayran Kaldı
Avrupa Birliği projesi kapsamında Kayseri'ye gelen Polonyalı öğretmenler Büyükşehir
Belediyesi'ni ziyaret etti. Genel Sekreter Mustafa Yalçın ile bir süre görüşen konuk
eğitimciler ayrıca gün içinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi...
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Avrupa Birliği projesi kapsamında Kayseri'ye gelen Polonyalı öğretmenler Büyükşehir
Belediyesi'ni ziyaret etti. Genel Sekreter Mustafa Yalçın ile bir süre görüşen konuk
eğitimciler ayrıca gün içinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi ile Harikalar Diyarı'nı
da görme şansı buldu.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kayseri Kız Meslek Lisesi'nin ev
sahipliğinde Avrupa Birliği projesi kapsamında Polonya'daki iki farklı okuldan Kayseri'ye
gelen öğretmenleri ağırladı. Konuklarına Kayseri hakkında bilgiler veren Yalçın, Kayseri'nin
bir ticaret şehri olduğunu ve bu geleneğin beş bin yıl öncesine dayandığını ifade ederek tarihi
Kültepe höyüğü hakkında bilgiler aktardı.
Polonyalı öğretmenler de çok gelişmiş modern bir Avrupa şehri ile karşılaştıklarını belirterek,
Kayseri'nin Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.
Ziyaretin ardından şehir turu yapan Polonyalı öğretmenler, daha sonra Erciyes'e çıkarak
Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını yakından gördüler. Konuk eğitimciler son olarak da
Harikalar Diyarı'nı gezdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5392.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri'deki Kazada Ölen Ve Yaralananların
Kimlikleri Belli Oldu
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilen otobüsün altında kalarak ölen ve yaralanan yolcuların
kimlikleri belli oldu.Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kazada, "U. Gökhan
Akdeniz, Naim Demir, Đzzet Karahan, Mikayil Yeler, Hüseyin...
23 Ocak 2014, 14:45
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilen otobüsün altında kalarak ölen ve yaralanan yolcuların
kimlikleri belli oldu.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kazada, "U. Gökhan Akdeniz, Naim Demir,
Đzzet Karahan, Mikayil Yeler, Hüseyin Çıplak, Tekin Karasu, Merve Karahan, Nevzat
Cemiloğlu, Ömer Abanoz (asker), Devrim Koca, Suat Bakın, Adem Seçilir, Ömer Mendeş,
Derya Bakın, Birgül Đnal, Hediye Mutlu, Hüsna Şimşek, Mevlide Aydoğan, Yusuf Aydın,
Aysu Bayraktar ve kimliksiz bir kadın hayatını kaybetti. Kazada yaralananların isimleri ise,
"Gülhayat Karahan, Zeki Üzüm, Faruk Aydın, Ferhat Özer, Đrfan Karabeyeser, Hamit Barık,
Bahattin Kıyak, Sibel Aydın, Yunus Önegel, Deniz Ergün, Asım Aydın, Selcan Aydın,
Serkan Karasu, Ertuğrul Karasu (Araç Şoförü), M. Fatih Tunç, Fuat Bakın, Kadir Karahan,
Salih Saygılı, Sercan Bayraktaroğlu, Tahsin Akkaya, Çetin Koca, Yasin Becerikli, Zeynep
Karahan, Atilla Koca, Yakup Karahan, Necdet Bakın, Fatma Karahan, Esmer Koca ve Uygar
Aydın" olarak açıklandı.

Bu arada Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kaza nedeniyle Kırşehir'deki programını
yarıda keserek Kayseri'ye hareket etti. Müezzinoğlu, kazada yaralananları ziyaret ederek
kazayla ilgili yetkililerden bilgi alacak.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5393.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Melikgazi Belediyesinde Muhtarlar Toplantısı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 80 mahalle
bulunduğun belirterek, her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde
çalıştıklarını bildirdi.Mahalle muhtarlarına büyük...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 80 mahalle
bulunduğun belirterek, her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde
çalıştıklarını bildirdi.
Mahalle muhtarlarına büyük önem ve değer verdiklerini, yerel alanda beklentilerin,
eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden kişilerin muhtarlar
olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ile
muhtarların işbirliği ve dayanışma içinde çalışmanın mahalleliye hizmet ve yatırım olarak
yansıdığını belirtti. Belediye olarak geri dönüşüm de örnek ve referans gösterildiklerini, buna
mahalle muhtarlarının büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç,
“Belediye olarak her yıl belirli aralıklarla Muhtarlar Toplantısı yapıyoruz. Muhtarlarımız ile
her zaman beraber ve birlikteyiz. 80 mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi
yaptık hem de birçok konuyu gündeme getirerek fikirlerini aldık. Bugün muhtarlara acil
yapılması gereken 3 hizmet ve yatırım belirtiniz sorunsunu yazılı istedik. Ortak nokta,
belediyemizden istekleri sosyal ve spor tesisleri ile sanat ve meslek edindirme kurs yerleri ile
açık alan spor merkezleri oldu” diye konuştu.
Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Suat Kösehallioğlu, yapılan hizmetle ile ilçenin misyonunun
değiştiğini söyledi. Yıldırım Beyazıt mahalle Muhtarı Saniye Serçe, Sosyal ve Spor Tesisi ile
taşkın su kanalı ve kapalı semt Pazar yerinden dolayı teşekkür etti. Yenimahalle Muhtarı
Cuma Yiğit ise, yapılan yatırım ve hizmetler ile mahalleye vizyon katıldığını ve modern ve
planlı yapıları ile prestij mahalleler arasında yer aldıklarını kaydetti.
Mahalle muhtarı ayrıca, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a yeniden aday
gösterilmesinden dolayı tebrik ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5394.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Makine Mühendisleri Odasında Devir
Teslim Töreni
Makine Mühendisleri Odasında yapılan genel kurul sonrası, mevcut başkan Mustafa Özkan,
görevini yeni başkan seçilen Ersin Fener'e devretti.Makine Mühendisleri Odasında
düzenlenen devir teslim töreninde başkanlık görevini Ersin Fener'e devreden…
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Makine Mühendisleri Odasında yapılan genel kurul sonrası, mevcut başkan Mustafa Özkan,
görevini yeni başkan seçilen Ersin Fener'e devretti.
Makine Mühendisleri Odasında düzenlenen devir teslim töreninde başkanlık görevini Ersin
Fener'e devreden Mustafa Özkan, "Bildiğiniz gibi geçen hafta odamızın genel kurulu
yapılmıştı. Yapılan seçimlerde Ersin bey ve yönetim kurulu göreve seçildi. Ben kendilerine
yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
Makine Mühendisleri Odası Başkanlığı görevine seçilen Ersin Fener ise, "Bu tür değişimler
bir bayrak yarışı gibidir. Amaç bayrağı daha ileriye götürme, taşıma anlayışıdır. Bende bana
emanet edilen bu görevi, görev yapacağım süre içerisinde en iyi şekilde temsil etme ve ileriye
taşıma anlayışı içerisinde çalışacağım. Görev yapacağım süre içerisinde özveri ve gayretle
mensubu olmaktan gurur duyduğum Makine Mühendisleri Odasına, mesleğime
meslektaşlarıma, Kayserimize, temsilciliklerimizin bulunduğu illerimize ve ülkeme hizmet
etmek için çalışacağım" diye konuştu.
Fener ayrıca, görevi devraldığı Mustafa Özkan'a Makine Mühendisleri Odasına verdiği
katkılardan dolayı teşekkür etti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5395.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Forum Kayseri’de Etkinlikler
Forum Kayseri’de çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor.Forum Kayseri’de
çocuklara yönelik etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Forum Kayseri Çocuk Kulübü’nün
28 Ocak’ta ki buluşmasında düzenlenecek olan etkinlikte çocuklara...
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Forum Kayseri’de çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Forum Kayseri’de çocuklara yönelik etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Forum Kayseri
Çocuk Kulübü’nün 28 Ocak’ta ki buluşmasında düzenlenecek olan etkinlikte çocuklara
doktor, pilot, ve astronot kıyafetleri giydirilecek. Çocuklar etkinlikte ayrıca, kurulan geri
dönüşüm atölyesinde atık pet şişe, kağıt karton kullanarak oyuncak ve süs eşyaları
yapabilecek.
Düzenlenen etkinlikte, 28-29 Ocak’ta minik pilotlar, 8-9 Şubat’ta minik safariciler, 8-9
Mart’ta minik doktorlar, 5-6 Nisan’da minik astronotlar, 26-27 Nisan’da Lego Chima Friends,
24-25 Mayıs’ta renkli atölyeler ve 7-8 Haziran’da da geri dönüşüm atölyesi çocuklara
sunulacak.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5396.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet
Kooperatifinde Genel Kurul Heyecanı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde 59. Olağan Genel Kurulu
gerçekleştiriliyor.Bir düğün salonunda yapılan 59. Olağan Genel Kurula, Kayseri Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve çok sayıda...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde 59. Olağan Genel Kurulu
gerçekleştiriliyor.
Bir düğün salonunda yapılan 59. Olağan Genel Kurula, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve çok sayıda kooperatifi üyesi katıldı. Genel
Kurulda konuşan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa
Alan, “Bugün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Genel Kurulunu
yapıyoruz. Bizim 3 bin ortağımız var. 2013 yılında esnafımıza 36,5 milyon kredi kullandırdık.

Ortaklarımız genel kurulumuza katıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün 4 yıllık bir
görev tazeliyoruz. Rakipsiz bir kongre ama saygı duyuyoruz, Allah razı olsun.
Hizmetlerimizin iyi olduğundan dolayı arkadaşlarımız takdir ettiler. Kayseri’de 10 tane
kefalet kooperatifimiz var. Türkiye genelinde bini aşkın kooperatifimiz var. Sırayla da genel
kurullar yapılıyor. Odalarımızda da genel kurullar devam ediyor. Kefalet Kooperatifini cenabı
Allah lazım da etmesin, yokluğunu da vermesin. Kapımız Kayseri’deki esnaf sanatkarlara
açık. Paramızda var. 2014 yılında da esnaflarımıza kredi vermeye devam ediyoruz. Genel
kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına mevcut başkan
Mustafa Alan'ın tek aday olduğu öğrenildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5397.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri’de 32 Kişi Kimyasal Maddeden Zehirlendi
Kayseri’de bir tekstil fabrikasında sızan kimyasal maddeden zehirlenen 1’i ağır 32 kişi tedavi
altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Serbest Bölge’de bulunan tekstil
fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kimyasal...
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Kayseri’de bir tekstil fabrikasında sızan kimyasal maddeden zehirlenen 1’i ağır 32 kişi tedavi
altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Serbest Bölge’de bulunan tekstil fabrikasında
bilinmeyen bir sebepten dolayı kimyasal sızıntı başladı. Sızan kimyasal maddeden, fabrikada
çalışan 32 kişi zehirlendi. Zehirlenen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen 1 kişi özel araçla
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilirken, diğer zehirlenenler de
ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek tedavi altına alındı.
Yetkililer hastane içerisinde karantina bölümü oluşturdu. Olay hakkında açıklamalarda
bulunan Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, “Bugün akşam üzerinde bir işyerinde görev
yapan arkadaşlarımıza kimyasal madde maruziyeti söz konusu oldu. Vatandaşlar tarafından
hastalar buraya getirildi. 32 kişi var şuanda. Hepsini buraya yönlendirdik. 1 tanesinin durumu
ağır, 3 kişinin de bulantı kusma gibi belirtileri var. Diğerlerinin durumu iyi. Hastaların hepsini
buraya yönlendirdik. Çünkü diğer hastanelere yönlendirilince diğer vatandaşları da tehlikeye
atıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5398.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Bakan Müezzinoğlu'ndan Trafik Kazasına ilişkin
açıklama geldi
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kayseri’de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili
olarak, “Adli tıptan gelen raporlara göre şu ana kadar, ölümler tamamen travmaya bağlı
ölümler. Dolayısıyla kendisinin hatasını veya eksiğini...
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Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kayseri’de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili
olarak, “Adli tıptan gelen raporlara göre şu ana kadar, ölümler tamamen travmaya bağlı
ölümler. Dolayısıyla kendisinin hatasını veya eksiğini kapatmak için demeyim ama kendi
bilgisi dışındaki hadiselerde suçlu aramaya hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.
Kırşehir’den karayoluyla Kayseri’ye gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 21 kişinin
hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi
gören vatandaşları ziyaret ederek, bilgiler aldı. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Müezzinoğlu, “Öncelikle 21 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum gerçekten kazadan sonra konuşmak kolaydır ama
keşke hiç olmasaydı. Bundan yaklaşık 1 ay öncede Erciyes’te meydana gelen kazada 11
evladımızı kaybetmiştik. Bugün de 21 vatandaşımızı bir kazada kaybettik. Onun dışında 29
tane de yaralımız var. 29 vatandaşımızdan 1 tanesinde kritik müdahale diyebileceğimiz bir
vakamız var. Bu hastanemizde olan vakaların tamamını gördük. Bir kısmı müşahededen sonra
taburcu edilecek vaziyette. Bir kısmı takip edilecek. Önümüzdeki günlerde tedavileri takip
edilip onların tedavileri yapılacak. Şuan da yaralılarımız ile ilgili bir kritik vaka haricinde
diğerleri ile ilgili olağan üstü bir sağlık sorunu gözlemlenmiyor. Đnşallah onları sağlıklarına
kavuşturarak evlerine ve ailelerine göndereceğiz. Ben öncelikle milletimizin başı sağ olsun
diyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
“KĐMSE KENDĐ HATASINI, EKSĐĞĐNĐ, SUÇUNU BĐR YERE YÜKLEMEMELĐDĐR”
Bir gazetecinin ‘Kazazedeler donarak öldüler’ haberlerine ilişkin sorusu üzerine Bakan
Müezzinoğlu, “Herkes kendi işini iyi yapmalı. Bir firma sorumlusunun bana göre bir görevi
var. Emanet aldığı yolcuların emanetini sağ ve salim taşımaktır. O anlamda şoför
arkadaşımızın bir eksiği var mı, kusuru var mı ona karar verecek olan ben değilim. Teknik
olarak araçta otobüste bir sorun var mı, yok mu onun kararını verecek ben değilim. Kar
lastiği, kış lastiği var mı yok mu? Bu lastiklerde kaplama, önde zaten mevsim lastiği diye
söyleniyor. Bunlarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Ama önce herkes kendi

sorumluluğunu bilmeli. Herkes de kendi sorumluluğu ile ilgili konuşmalıdır. Burada raporları
adli tıp verecek. Adli tıptan gelen raporlar adli tıp uzmanlarımızdan, tamamen travmaya bağlı
şuana kadar yapılan ölümler tamamen travmaya bağlı ölümler. Dolayısıyla kendisinin hatasını
veya eksiğini kapatmak için demeyim ama kendi bilgisi dışındaki hadiselerde suçlu aramaya
hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu ülkede bu devlette buna müsaade etmesin. Ambulansların
gelmesi konusuna gelince şimdi Pınarbaşı ilçemize 45-50 kilometre mesafede gecenin saat
2’sinde olan bir kaza. Saat 2’yi 3 geçe ilk çağrılar geliyor. Ambulansların çıkışı da 2’yi 9
geçe. Karlı bir hava. Sisli bir hava ve 40 kilometrelik bir mesafeye gidiyor. Ve yaklaşık 40
dakika sonra. Şimdi bundan daha olağanüstü bir yetişme sürecini istersek ambulansa ‘sende
kaza yap, sende kaza sonucu bu millete bedel ödet’ deriz. Şimdi gecen saat 2’yi 3 geçe gelen
bir bilgi, 9 geçe yola çıkılıyorsa 02.44’de ilk ekip, 02.47’de ikinci ekip 03.47’de üçüncü ekip
merkezden ambulanslar 03.20’de gelmeye başlıyor ve yaklaşık 25 civarında ambulansımız o
hadiseye hizmet veriyorsa bundan daha ötesi yapılabilir mi? Biz mutlaka değerlendiririz. Ama
burada gece, karın yağdığı, sisin olduğu koşullarda 40 dakika sonra ekibimiz olay yerine
ulaştıysa bizim ölçümüz genelde 30 dakikadır. Ama 40 dakikada ulaştıysa biz bu 40
dakikanın analizini yaparız. Ama 21 vatandaşımızın hiçbirinin ölüm nedeni 10 dakika
gecikmiş ambulans dolayısıyla diye kimse kendi hatasını kendi eksiğini, kendi suçunu bir yere
yüklememelidir. Dolayısıyla herkes kendi işini iyi yapmalı” diye konuştu.
“Şoförün belli olan bir hatası var mı?” sorusu üzerine Müezzinoğlu, “Bunların kararını
verecek olan ben değilim. Emniyeti var, ölçümleri var. Olay yeri tespitleri var. Bunları
yetkililerimiz verecektir. Biz vatandaşı ajite edecek veya kendi hatalarımızı başka yere
yüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Buna da biz müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5399.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

CENAZELER AĐLELERĐNE TESLĐM EDĐLDĐ
Kayseri'deki trafik kazasında ölen 21 kişinden 6’sının cenazesi ailelerine teslim
edildi.Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otobüs devrilmesi
sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı. Hayatını...
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Kayseri'deki trafik kazasında ölen 21 kişinden 6’sının cenazesi ailelerine teslim edildi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otobüs devrilmesi sonucu 21
kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Ömer Menteş,
Tekin Karasu, Hüseyin Çıplak, Đzzet Karahan, Merve Karahan ve Nevzat Cemiloğlu’nun
cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeler memleketleri Muş'a götürülmek üzere yola çıktı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen acılı ailelerin feryatları yürekleri dağladı.

Cenazelerini bekleyen aileler Kürtçe ağıtlar yaktı. Ölenlerin yakınlarından bazıları hastane
önünde baygınlık geçirdi. Diğer cenazelerin ise otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği
öğrenildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5400.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

GÜLEN GRUBUNA AÇIK MEKTUP

Rıza Bozdağ
rizabozdag38@hotmail.com
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Gazetemiz yazarlarından Bozdağ, yeni yazısında Gülen Gurubuna ve Gülen
cemaatine mensup kardeşlerimize seslendi. Gülen Cemaati’nin üst yapısının, ümmeti
derinden etkileyen ve yaralayan olaylarda sergilemiş olduğu tutumlara değinen ve
eleştiren Bozdağ, yapı içersin de bulunan ve gayesi Allahın rızasını almak olan
kardeşlerimize seslenerek, ‘’Çekin restinizi ve o küçücük cemaatten ayrılıp koskoca
Đslâm ümmeti ailesine katılın!’’ dedi.
Fethullah gülen grubuna gönül vermiş birilerinin mutlaka bu mektubu okuyacağını
biliyor ve onlara sesleniyorum.
Muhterem Kardeşim!
Eğer sen de “çarşaf giymiş göstericiler aslında erkeklerdi, çarşafların içine erkekler
girmişlerdi” demiyorsan,
Kızkardeşin, annen, kızın, halan, teyzen veya herhangi bir Müslüman bacın başörtülü
olduğu için kamusal alana alınmıyor veya üniversite kapılarından kovuluyorken “başörtüsü
teferruattır” diyemediysen
Müslüman Araplar; ABD, Đsrail ya da herhangi bir zalim tarafından öldürülürken
“Allah Lawrence’in dostlarından intikam alıyor” diye sevinçten göbek atmıyorsan,
Müslüman çocuklar katledilirken ağlamadığı ve bir damla gözyaşı akıtamadığı halde
“Đsrail’de öldürülen masum çocuklar için ağlıyorum” diyenlerden değilsen,
Sırf dindar insanlar tarafından kurulan bir siyasi partiye yine dindar olan insanların oy
vermesini önlemek için “gökten Cebrail inip parti kursa yine de oy vermem” demiyorsan,
Dindar insanlar tarafından kurulan parti iktidarda iken, onları indirmek isteyenlerin
değirmenine su taşıyıp “Beceremediniz, artık bırakın!” demek yerine, dağ başında
dondurularak şehit edilen merhum Muhsin Yazıcıoğlu gibi “Müslümanların iktidara
gelmesine mani oldunuz demeyesiniz diye size kerhen güvenoyu veriyorum” diyebiliyorsan,

28 Şubat sürecinde Müslüman kıyımı yapmak ve Đslâmî değerleri ortadan kaldırmak
için kurulan Anasol-D hükümetine “Hayırlı olsun!” demiyorsan,
28 Şubat sürecinde Müslüman kıyımı yapmak ve Đslâmî değerleri yok etmek için
MGK’da alınan kararları “ictihad” olarak kabul etmiyor ve yanlış da olsa o kararları alanların
en az bir sevap alacaklarına inanmıyorsan,
28 Şubat sürecinde Đmam-Hatip Liseleri kapatılıp, Kur’ân kurslarının kapılarına kilit
vurulurken “olsun, bizim okullarımız bize yeter” diyemediysen,
28 Şubat’ın “Kudretli Generali” Çevik Bir’e buram buram yağcılık kokan bir mektup
yazıp sadece kendini ve grubunu güvenceye almaya çalışmadıysan,
“Peygamber şehirleri Mekke ve Medine olsa bile yine de Türkiye’de ölmeyi isterim”
deyip, arkasından ölmek istediğin ülkeyi terkederek ABD’ye sığınamıyor ve ABD’ye platonik
bir aşkla ABD ile Đsrail’e bağlanmıyorsan,
“Cebrail inip parti kursa bile oy vermem” deyip Müslümanların partilerine oy
vermeyeceğini söylerken, başörtülü olduğu için kendisine “haddi bildirilen” Hz. Merve
Kavakçı hanımefendiyi TBMM’den kovan Ecevit’in DSP’sine de oy vermekten kaçınıyorsan,
28 Şubat kararlarını uygulamak için başa geçirilen ve ilk fırsatta Hz. Merve Kavakçı
hanımefendiye “haddini bildiren” Ecevit hakkında “Ahirette eğer Allah bu fırsatı verirse ilk
şefaatçi olacağım kişi Ecevit’tir” diyemiyorsan,
Hz. Peygamber’i çok çirkin bir şekilde resmeden Danimarkalı karikatüristleri protesto
eden dünya Müslümanları hakkında “Provokatörler işbaşında” diye haber yapamıyorsan,
Allah’a, Đslâm’a, Hz Peygamber’e ve onlara inanan Müslümanlara sürekli saldıran,
onları bir kaşık suda boğmak için yüzyıllardan beri Haçlı seferleri düzenleyen Hristiyan
kâfirlerinin merkezi Vatikan hakkında “kutsal topraklar” tabirini kullanamıyorsan,
Dünyada bir tane bile Müslüman bırakmamaya söz veren Yahûdî, Hristiyan, Budist vs.
kâfirlerle “dinler arası diyalog” kurup onlara merhametli, onların ortadan kaldırmak istediği
Müslümanlara ise şiddetli davranamıyorsan,
Doğudan batıya kadar her karış toprağı kan gölüne dönmüş olan Đslâm dünyası için
küçük bir adım bile atmaktan kaçındığın ve oralara yardım yapamadığın için vicdanının
sızladığını hissedebiliyorsan,
Bütün dünya ile bağlantısı kesilmiş ve ölüme terkedilmiş Gazze halkı için yola çıkan
ama uluslararası sularda terörist devlet Đsrail’in saldırısına uğrayarak dokuz Müslümanın şehit
edildiği Şanlı Mavi Marmara gemisi için “otoriteden izin alınmalıydı” diyemiyorsan,
Mavi Marmara gemisinin saldırıya uğradığı günlerde yapılan Türkçe Olimpiyatları
sessiz, sakin icra edildiği için hayıflanmıyorsan,
Đsrail tarafından “çok tehlikeli” kabul edilen ve MĐT’i dünyanın en önemli istihbarat
örgütleri arasına sokan Hakan Fidan’ın baştan uzaklaştırılmasından ve ifadeye
çağırılmasından rahatsızlık duyuyorsan,
Kurulduğu günden beri Türkiye’de Đslâmî değerleri ve Müslümanları kendisine baş
düşman kabul edinen CHP genel başkanını fabrikana davet etmiyor, ona kendi elinle su ikram
etmiyor, işçilerine konuşma yaptırmıyor ve plaket vermiyorsan,
28 Şubat’ın sivil mimarlarından olan Koç Grubuna yapılan mali denetimleri “28 Şubat
günlerinden daha beter” diye eleştirmiyorsan,
Halkın meşru oyları ile seçilmiş hükümetleri defalarca darbelerle görevden
uzaklaştıran ve vatandaşın ensesinde boza pişiren darbeciler hakkında “elimde olsa hapisteki
darbe tutuklularını salardım” diyerek hâkimlere tüyo verip hepsinin serbest bırakılmasını
sağlamıyorsan ve bunu yapanları sevmiyorsan,

Türk okulları ve Türkçe olimpiyatları adı altında sinsi bir çalışmayla sadece Türklere
mahsus bir Đslâm anlayışının yerleştirilmesinin farkına varıyorsan,
“Arap Baharı” diye isimlendirilen halk hareketlerine karşı ABD, Đsrail, Fransa ve
Đngiltere başta olmak üzere tüm batının yanında değil de Tunus, Libya, Mısır, Yemen, Suriye
ve diğer tüm Müslüman ülkelerin yanında yer alıyorsan,
Filistin’de ve Lübnan’da sayısız Müslümanı hunharca katleden Đsrail eski başbakanı
Ariel Şaron geberdiği vakit onun hakkında “vefat etti” ya da “çığır açan lider” tabirlerini
kullanamıyorsan,
Yakında yapılacak olan yerel seçimlerde senin hakkında ortaya atılan “CHP’ye oy
verecek” söylentilerinin yalan olduğunu düşünüyorsan,
Dünyanın her köşesindeki aç ve bî-ilaç olan insanların dinine, diline ve rengine
bakmadan yardıma koşan ĐHH’yı “terörist”, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı “Terörist
Başbakan”, Türkiye’yi de “Terörü destekleyen ülke” konumuna getirmek isteyenlerin
oynadığı oyunun farkındaysan,
Dünya Müslümanları kan ağlarken onlara destek olma ve bir dua etmekten kaçınmıyor
ve yolsuzluk bahanesi adı altında Müslümanlara beddualar yağdıramıyorsan,
Otuz seneden beri ülkemizin doğusunu en korkulan ve güvensiz bir bölge haline
getiren terör belasının çözümü ve Kürt kardeşlerimizle tekrar kucaklaşma çalışmaları
yaşanırken yürütülen alçakça operasyonlardan rahatsızlık duyuyor ve bu operasyonların
altında yatan gerçeği görebiliyorsan,
Her şeyden önemlisi, eğer dünyada Türklerin dışında, başta Kürtler ve Araplar olmak
üzere her çeşit kavimden insanın Müslüman olduğunu biliyor, anlıyor, farkedebiliyor, onları
hainlikle suçlamadan hepsini bağrına basabiliyorsan,
Vallahi, billahi ve tallahi sen o cemaatten değilsin ve onların aralarına yakışmıyorsun!
Bir an önce sen de bunu anla, “Ben sizin yaptıklarınızdan beriyim” diyerek çek restini ve o
küçücük cemaatten ayrılıp koskoca Đslâm ümmeti ailesine katıl!
Aksi takdirde…
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-gulen-grubuna-acik-mektup-makale,1600.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Fransız kumandanının Çukurova’dan Kayseri’ye
ibretlik sürgün öyküsü-5 (PUSUYA GĐDEN YOL)

Mahmut Hop
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Kahramanlık payeleri her ulusun karşısında alınacak zaferlerle sağlanmıyor. Asırlardır
bu toprakların Türkiye olmanın savaşını verenlere karşı en son raddeye bile
kumandanlar ulaşmış olsalar da bir Türk tüm bunlara bedel bir mücadele ortaya
koyabiliyor. Đnsanların bitmek tükenmek bilmeyen arzuları zaferin, mücadelenin,
kaçışın, teslimin, kaybın, ihtirasın yaşattığı duyguların tesirini bir intiba ile tersine
çevirebiliyor.
Mesnil yolda çoban sürülerine rastlıyor
Binbaşı Mesnil, taburu ile birlikte artık işgal için görevlendirildiği ve beklentilerine
ulaşamadığı Pozantı’dan firara başlamıştı. Yolda giderken endişesi hep; Milli Kuvvetlerin
kendilerini takip ettiği ve her an bir çatışma içerisine girebilecek oldukları yönünde idi. Böyle
bir endişe Mesnil’in korkularını daha da arttırıyordu. Saat 19.00’da küçük bir çaya varan
Fransızlar orada çoban kulübelerini gördü. Fransızları gören çobanlar kaçmaya başladılar.
Askerlerin girdiği bir köyde ise insandan eser yoktu. Buradaki köylülerin kendilerinin yerini
bildirdikleri endişesi ile bu korku Mesnil’in canını çok sıkmıştı. Ama içlerinden biri vardı ki
onları gitmemesi gereken bir yere götürmüştü. Bu kişi Hatice Hatun isminde bir kadındı. Eşi
ile birlikte çoban sürülerini otlatırken rast geldikleri Fransızların kaçış yolunda olduklarını
anlamış olacaktı ki onları ellerinde bulunan Đngiliz haritasının aksi istikametteki yere;
Karboğazı denen yeşil bir alana götürdü. Mesnil harp günlüğünde o anları şöyle anlatıyor:
… Rehberimiz bizi 07.30’da yemyeşil bir sahaya götürdü. Burada 15 kadar aşiret çobanına
rastladık. Su yerini göstermesi için bunlardan birini emrimize aldık… Rehberimiz
Karagöl’e vasıl olmak için Koçhan dağından dolaşmak lazım geldiğini bunun da 24 saat
sürebileceğini söyledi. Bu yoldan gittiğimiz takdirde kaybedeceğimiz vakitten düşmanın
haber alıp bize yetişebileceğini düşünerek vazgeçtim. Elimizdeki Đngiliz haritasını açtım.
Karşıda görünen bir patika yolu buldum. Köy’ün muhtarına bu patika yoldan, bizi
Çayırgedik ile Karagöl arasında götürmesini söyledim. Bu köylü bana 8 gün evvel oraya
gittiğini ve tamamen karlarla kaplı olduğunu söyledi. 14.15’te yürüyüş kolu harekete geçti.
Saat 16.00’da müthiş bir fırtına patikadan geçişleri güçleştirdi. Malzeme ve iaşe yüklü
birkaç hayvanımız uçuruma yuvarlandı… ”
Öncesinde Pozantı’dan firar ederken Fransızların peşine düşmeyen Kuvayi Milliye kuvvetleri
eldeki kaynaklara göre kan dökmeden terk etmeleri yada onları en uygun ve en uygun yerde
pusuya düşürmek olduğu şeklinde bilgiler verilmekte. Bu konu ile detaylı bir bilgi olmasa da
durumun bundan ibaret olduğu sanılmaktadır.
Aşağıya taşlar yuvarlıyorlardı
Binbaşı Mesnil Belemedik savunmasının düştüğü vakit eşini ve tüm zafer umutlarını geride
bırakmış bir vaziyette kaçış yoluna çoktan girmişti. Artın Tümen Komutanlığı ile tüm iletişim
kesilmişti. O gece şiddetli bir yağmura yakalanan Fransızlar aşırı derecede ıslanmış ve bunun
üzerine askerler hasta olmamak için verilen talimatlar doğrultusunda serbest yürüyüş yaparak
ısınmaya çalıyorlardı. Tek derdi en kestirme yoldan Ermeni asıllı yardımcısı ve rehberi
Artin’in yardımı ile Mersin’de ki birliklere ulaşmaktı. Fakat kader onları Karboğazı denilen
yerde birliklerine değil, Milli Kuvvetlerinden oluşan bir avuç askere teslim olacağı yerde
vuku bulacaktı.
Pusuya düşeceğinden haberi olmayan Mesnil, endişeli yolculuğuna devam ederken Kuvayi
Milliye’nin öncü birlikler Karboğazı’nın Delmece Mezarlık bölgesinde pusuya yattılar. 10

kişiyi geride bırakarak 17 kişi yamacın bir tarafına 17 kişi ise diğer tarafına yayıldılar. 44
kişiden oluşan bu birlikler sabah düşman öncüleri yaklaşmaya başlayınca ateşe başladılar.
Aşağıya taşlar yuvarlıyorlardı. Boğazda silah, at, teker ve nal sesleri yankılanıyordu.
Zaferi Kuvayi Milliye taçlandırıyor
Hâkim tepelere Milli kuvvetler kadar hâkim olamayan ve doğal şartlara uyum sağlayamayan
Fransız askerleri gıda yiyecek yardımı sıkıntısı çekiyor, milli kuvvetler elinde hiçbir şekilde
kurtulma ümidi yoktu. Mersine ise mesafe yaklaşık 70 kilometre idi. Bu şartları göz önünde
bulunduran mesnil in teslimi kabul etmesinden başka bir şey yoktu. Milli kuvvetler komutanı
Tekelioğlu Sinan’ın teslim mektuplarına her seferinde red yanıtı veren Verdün Kahramanı’nın
teslimiyeti nihayete ermişti Sinan Paşa ise olay üzerine Mustafa Kemal Atatürk’e şu zafer
müjdesini veriyor; “28 Mayıs 1920 tarihinde, Fransızların 6 zabit ve 300’ü mütecaviz neferi
tahtı muhasaraya alınmıştır. Ve şiddetli tazyik ile ezilmekte bulunuşlardır. Yakayı
kurtaramayacaklarını anlayan Fransız kumandanı teslim olmak üzere bazı teklifatta
bulunduğundan, bir Fransız yüzbaşısı ile icra kılınan müzakeratta, Fransızlar teslim
olmaya rıza göstermişlerdir. Birkaç saatte düşmanın tamamen teslim olduğunu ve aksi
takdirde tamamen imha edildiğini arz edeceğim ümidi katisindeyim. Cenab-ı Hak’kın
inayeti ile bütün alemi Đslamiyet müzaharetine giden Kuvai Milliye evlatları ile Kara Afet
kumandasındaki Karaisalı Jandarma Bölüğü şu ana kadar gösterdikleri fedakârlık, tarihin
kaydettiği fedakârlıklarını ve her türlü kahramanlıklarını bilumum dindaşlarıma
bildirmenizi selameti memleket namına arz eylerim efendim. ” Mustafa Kemal Atatürk ise
bu müjdenin ardından Milli Kuvvetleri tebrik eden telgrafı çekti.
Harbin kanlı ve korkunç yüzü aylardır savaşan iki kuvveti karşı karşıya getirdi. Bir yanda bin
yıllık bir geleneğin ihyası Türkler, diğer yandan da ise Türklerin eski bir dostu; Fransızlar.
Artık Mesnil’in teslimiyeti nihayete ermiş ve teslim için yapılacak protokole sıra gelmişti.
Mesnil kendisini kimin teslim alacağı konusunda düşünceliydi. Taburunu gaflet anında
pusuya düşürüp esir alan komutan kimdi? Artık Fransızların rüyası burada bitmişti.
Yarın: Binbaşı Mesnil’i kim esir aldı. Mesnil rütbesine denk olan biri sandığı kumandan
kimdi? Mesnil’e oynanan harp oyunu neydi? Veda konuşmasında Mesnil ne söyledi? Eşi
ile ne zaman buluştu? Kayseri’de ki esir kampında neler yaşadı?
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/fransiz-kumandaninin-cukurovadan-kayseriye-ibretlik-surgun-oykusu-5pusuya-giden-yol-makale,1601.html

Erişim Tarihi:03.03.2014

ĐLAYDA TÜRKĐYE 1.'SĐ OLDU
Kasım ayında yapılan ve önceki adı SBS olan şimdi ise adı TEOG olan (Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş) kasım ayında ilki yapılan sınavda 120 sorunun tamamına doğru yanıt
vererek 100 tam puan alan Eylem Đlayda Doğan Türkiye 1.’si oldu.
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Çözüm Dershanesi öğrencilerinden olan Eylem Đlayda Doğan başarılarının gittiği dershaneden
almış olduğu eğitimle elde edildiğini ifade etti. Kayseri’de ikamet etmeyen Đlayda Nevşehir’in
Kozaklı ilçesinde bir ilköğretimde okuduğunu, dershane içinde hafta sonları geldiğini
söyleyen Sistem Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Đrfan Tan Đlayda’nın bu başarısının
kendileri adına da gurur verici olduğunu söyledi.
Genel Müdür Đrfan Tan ise Đlayda’nın başarısı hakkında tüm öğretmenlerin öğrencileri
üzerinde hakları olduğunu ifade ederken, kurum olarak özverili çalıştıklarını, eğitimde büyük
adımlar attıklarını ve deneyimli kadroları sayesinde olduğunu sözlerine ekledi.
Haber &Fotoğraf : Mahmut Hop (stj)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5404.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

YAŞASIN TATĐL BAŞLIYOR!
Gazetemiz yazarı Mustafa Balaban, Bugün öğrencilerin karnelerini almasıyla başlayacak olan
yarıyıl tatilini kaleme aldı. Yazısında velileri ve öğrencileri dikkate davet eden Balaban,
yarıyıl tatilinde ödüllerin ve cezaların orantılı olması gerektiğini, tatlı dilin her zaman olduğu
gibi bu zaman diliminde de dilimizden düşmemesini ve mutlaka bir tatil programının
yapılması gerektiğini vurguladı. Đşte Balaban’ın kaleme aldığı tatil yazısı;
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Ben zamanı israf ettim, şimdi de zaman beni israf etti.”
Shaksper’den
Çocuklarımız için okul, yeni bilgilerin, becerilerin ve tutumların öğrenildiği bir yerdir.
Aynı zamanda okul dönemi çocukların zihinlerinin yorulduğu, uykularını yeterince
alamadıkları, bizimle vakit geçiremedikleri bir zaman dilimidir. Derslerdi, performanslardı,
projelerdi, etkinliklerdi derken yorgun düştükleri yorucu bir atmosferdir. Şimdi
dinlenebilecekleri önlerinde, iki haftalık bir nefes alma, bir teneffüs var. Yatma saatini
uzatacakları, rahat televizyon seyredecekleri, internetle ve cep telefonuyla rahatça vakit
geçirecekleri iki haftalık bir dönem. Bekledikleri tatil geldi. Merhaba tatil!
BU SENE “KAR YOK, KARNE VAR!”
Kışın süsü, doğanın beyaz örtüsü, çocukların eğlencesi (yeterli)kar bu sene yok(gibi).
Oysa yarıyıl tatilleri, kardan adamların bahçelerimize, parklarımıza misafir olduğu zaman
dilimleridir. Meteroloji mütereddit bir şekilde müjdeliyor kar yağacağını. Büyüklerimiz kar
duasına çıkıyor. Temennim karneyi aldığımızda, gökyüzünden lapa lapa kar yağması.
Bizlerde kardan adam için hazırlıklarımızı yapar, dışarı çıkarız. Fazladan bir kaşkol, bir
havuç, birkaç parça kömür parçası(bulabilirsek). Kardan adam yapınca, bir de kar topu
oynayınca o zaman keyfimize diyecek yoktur. Tatil bizim için şimdi dinlence, eğlence
olmuştur. Đşte çocuk ruhu, çocukluk rengi budur.
BU KARNE HEPĐMĐZĐN!
Ana caddelerden birinde yürüyorum. Bir bayan sesli bir şekilde cep telefonuyla
görüşüyor. Muhatabına diyor ki, okula hiç gidemedim yarın bir uğrayayım da çocuğun
durumu nasıl bir öğreneyim diyor. Ne duyarlı bir anne/veli, değil mi? Ama ne hazindir ki bu
cümleyi söylediği gün, yarıyıl tatiline bir hafta var. Şimdi bu annemiz/velimiz, yarın okula
gitse çocuğuyla ilgili olumsuz cümleler duysa, bir hafta sonra kötü/kırık notlarla dolu bir
karne görse tek sorumlusu öğrencimiz mi? Elbette ki değil. Bir karne önce çocuğun sonra
bizim aile fotoğrafımız, başarı/başarısızlık vesikamızdır. Dönemin başından itibaren çocuğu
sadece evde, e-okulda takip etme yerine okulda da takip etmeliyiz. Öğretmenleriyle
görüşmeli, okulda, sınıfta arkadaşlarıyla-öğretmenleriyle iletişimini görmeli/öğrenmeliyiz.
Dersteki , etkinliklerdeki tutum, ilgi durumlarını öğrenmeliyiz. Yani , demir tavında dövülür.
TATĐL DEMEK, TEMBELLĐK DEMEK (MĐ)DĐR?
Toplumumuzda iki günlük tatilde olsa, iki haftalık veya iki aylık tatilde olsa maalesef
plansız-programsız vakit geçirme olarak telakki edilmektedir. Oysa tatil, zamanı kendimizin
planlaması, kendimizin yönetmesidir. Ayrıca tatil dinlenmek, eğlenmek, bilgilenmek ve
eksiklerimizi telafi etmek için bir fırsattır.
Eğer tatil öğrencinin uyku düzeninin bozulması, sınırsızca televizyon seyretmesi,
özgürce internete girmesi, cep telefonuyla saatlerce ilgilenmesi, geç saatlerde eve gelmesi,
kitapları çantasına/masasına hapsetmesi sonucuna götürecekse bu tatil dinlenmek için bir
fırsat değil, çocuğumuz için bir felakettir.
O ZAMAN NE YAPALIM?
Tabii ki, tatil çocukların dinlenmesi için bir fırsattır bunu atlamayalım. Ama
aktivitelerinden haberdar olalım, sınırsız değil sınırlı müsaade edelim. Birlikte

yapabileceğimiz etkinlikler planlayalım. Seyahat etmek gibi, sinemaya gitmek gibi, kitap
okumak gibi, sportif faaliyetler gibi.
TATĐLDE, TATLI DĐL PRENSĐBĐMĐZ OLSUN!
Ne yapacaksak ve ne yaptıracaksak zorla-zorunlu değil ikna edici tatlı bir dille
belirtelim. Çocuğum tatilde şunları yapalım/yaparsan sevinirim/çok güzel bak tatilde bunu
düşünmen iyi olmuş/birlikte ne yapmamızı istersin, şeklinde yönetici değil yönlendirici,
özendirici bir dil daha yap(tır)ıcı olur.
ÖDÜL ORANTILI OLSUN!
Karnesi kötü olan, çocuğunu kötüleme, başkalarıyla kıyaslama yapmasın. Ama
ebeveyn önce kendi özeleştiri yapmalıdır. Veli olarak üzerine düşen sorumlulukları ne
derece yaptığını bir gözden geçirmelidir. Sonra çocukla birlikte durumu değerlendirmelidir.
Çocukta kendisinin nerelerde yanlışlar yaptığının farkına vardırılmalıdır. Tatilde telafi
edilecek bir şey varsa, nasıl telafi edileceğinin yolları aranmalıdır. Ayrıca ikinci dönemde
benzeri bir sonuçla karşılaşmamak için ortak kararlar alınmalıdır. Başarısını olumsuz
etkileyen(teknolojik, sosyal, pedagojik) ne varsa tesbit edilip ona göre planlamalar
yapılmalıdır. Alınan kararların, yapılacak sınırlandırmaların kendisinin iyiliği için, geleceği
için olduğunun farkına vardırılmalıdır.
Karne iyi ise, sanal ya da sahici alemde gezme, dinlenme, eğlenme sınırsız
olmamalıdır. Evet başarı iyidir, iyi şeylerle ödüllendirmelidir. Ama abartılmamalıdır. Havalı
ve pahalı teknolojik bir alet/hediye alma yerine, yaşına uygun zihinsel ve ruhsal gelişimini
olumsuz etkileyecek bir hediyeden kaçınılmalıdır.
ĐŞTE SĐZE ŞAHANE BĐR TATĐL PROGRAMI
Herkese uygun bir tatil planı/programı olmaz. Herkes kendine, evine-kesesine,
çocuğunun ilgisine, becerisine göre bir tatil planı yapmalıdır. Tatillerin en güzel tarafı
çocuklarımızla birlikte olmamız, onlarla nitelikli ve verimli zaman geçirmemizdir.
Bu arada çocukları liseye-üniversiteye hazırlık döneminde olanlar, mutlaka düşük
ama etkin bir ders programı yapmalıdır. Yani zayıf olduğu konuları kuvvetlendirme, iyi
olduğu konuları tekrar etme ve pekiştirme ihmal edilmemelidir. Önümüzde ki iyi bir yaz tatili
için bu yarıyıl tatili biraz dersli geçirilmelidir.
Yoksa şu sahnenin bir parçası olmayalım.
Shaksper bir eserinde Rıchard II’ye şöyle seslenir:
“Ben zamanı israf ettim, şimdi de zaman beni israf etti.”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5405.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

BANYODA MANTAR YETĐŞTĐRDĐ
Melikgazi Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Đş-kur’u n organizasyonu ile yapılan “Kültür
Mantarı Yetiştiriciliği Kursu” adı altında çalışma yapan kursiyerler geçtiğimiz haftalarda
uygun zaman ve ortamda nasıl mantar yetiştirileceğini öğrendiler. Bu eğitimin sonucunda ise
belge alan kursiyerlerden biri olan Zekeriya Coşkun ise aldığı eğitim sonucunda evinin
banyosunda kendi girişimleri ile oluşturduğu ortamda kültür mantarı yetiştirmeye başladı.
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Yetişme ortamı bazı benzer türden yetişen bitkilerden farklı olan kültür mantarının %85
oranında neme ihtiyaç duyuyor. Daha çok güneş ışığının az olduğu ortamları seviyor.
Zekeriya Coşkun bu özelliklere sahip olan mantarın yetiştirilmesine en uygun olan yerin ise
bir banyo olabileceğini ifade ederken, burada ise nemin mantarın yetişmesine de uygun
olduğunu sözlerine ekledi.
Zekeriya Coşkun banyoda kültür mantarı yetiştirdiğini ise şöyle anlatıyor : “Mantarın %85 ve
90 arasında nemli bir ortama ihtiyacı var. Bu çalışmaya en uygun yer ise nemin fazla
olabileceği yer olan banyodur. Toprağı bir çuvalın içinde koyduğumuzda flash dediğimiz hızlı
bit büyüme gerçekleşiyor. Günde 4-5 bardak sıcak su döküyorum. Daha sonra ise mantarlar
45-90 gün arası seyrekleşiyor. Ve sonrasında ise tam büyüme gerçekleşiyor.”
Ayrıca bu yetiştirmeye uygun bu toprak sonrasında kompost toprak olarak başka bitkilerin,
ağaçların yetişmesi için kullanılıyor.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop (stj)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5406.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

MHP’DE DEPREM SÜRÜYOR: 140 istifa
Milliyetçi Hareket Partisi Develi ilçe teşkilatının istifasının ardından, Develi ilçe kadın kolları
140 kişi ile istifa etti.
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Milliyetçi hareket partisi develi ilçe kadın kolları teşkilatı istifa ile ilgili bir basın bildirisini
yayınladı.
Yayınlanan bildiride Develi ilçe teşkilatı tarafından ilan edilen belediye başkan adayı Mehmet
Mankal’ın ilçe başkanına ve ilçe teşkilatına ihanet ettiği ve bunun mazur ve hoşgörü
içerisinde görülemeyeceği belirtildi.
Mankal’a destek olmayacağız
Đstifa eden ilçe kadın kolları teşkilatı; “Kendisini belediye başkanı adayı yapan başkan ve
teşkilata ihanet ederek bu partiyi ve bu partinin genel başkanını şerefsizlikle suçlayan kişi ve
kişilerle birlikte hareket edip ihanet içerisine giren MehmetMmankal’a destek olmayacağımızı
kamuoyuna duyurmak istiyoruz” şeklinde konuşurken, bildiriye şöyle devam ettiler;
“Đlçe teşkilatımız kadınlar koluna mensup 140 bayan mensubumuz parti binamızda toplanarak
bu düşüncelerini imzaları ile teyit etmişlerdir. Bu dilekçemizi kayseri il başkanlığına ve genel
merkezimize iletmiş bulunmaktayız
MHP Develi ilçe teşkilatının bayan kolları olarak görevimizden istifa edip tüm
çalışmalarımızı durdurmuş bulunmaktayız.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5407.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Erbakan, 3 yıldır bekletiliyor
Saadet Partisi Đl Başkanı Arıkan; Necmettin Erbakan isminin, 3 sene önce sokak, mahalle,
bulvar, park vb. bir yere verilmesi için başvuruda bulunduklarını, ancak 3 senedir bu ismin
bekletildiğini söyledi.
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Büyük Birlik Partisi Đl Başkanlığı, 30 Mart’taki seçimlerin öncesinde Saadet Partisi Đl
Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Saadet Partisi Đl
Başkanı Mahmut Arıkan; “Necmettin Erbakan isminin, 3 sene önce sokak, mahalle, bulvar,
park vb. bir yere verilmesi için başvurumuzu yaptık. Ancak 3 senedir bu isim bekliyor” dedi.
Parti yetkilileri medyada az yer bulmaları hususunda serzenişlerde bulunurken
yaklaşan yerel seçimler için birbirlerine başarılar dilediler.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5409.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Hayvanat Bahçesine 'güneş' Doğdu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nin en yeni
misafiri bir hafta önce doğan lama yavrusu oldu. Annesinin, 11 aylık hamilelik döneminden
sonra dünyaya getirdiği lama yavrusuna 'Güneş' ismi verildi. Oldukça...

24 Ocak 2014, 12:08

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nin en yeni
misafiri bir hafta önce doğan lama yavrusu oldu. Annesinin, 11 aylık hamilelik döneminden
sonra dünyaya getirdiği lama yavrusuna 'Güneş' ismi verildi.
Oldukça sağlıklı olarak dünyaya gelen ve hemen çevresine adapte olan lama yavrusu Güneş,
meraklı bakışları ve ilginç hareketleri ile hayvanat bahçesinin ilgi odağı oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 166 türden
2000'e yakın hayvan bulunuyor. Đyi ortamlarda barındırılan hayvanların başta doğum olmak
üzere her türlü tıbbi ihtiyaçları da son derece modern imkanlarla karşılanıyor. Lama yavrusu
'Güneş' de bu imkanlar doğrultusunda sağlıklı olarak dünyaya geldi ve Anadolu Harikalar
Diyarı Hayvanat Bahçesi'nin bir parçası oldu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5410.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

“Kayseri Lobisi yok” demek de ne oluyor?

Hacı Yakışıklı
haci-kayseri@hotmail.com
24 Ocak 2014, 14:20

Gazetemiz yazarı Hacı Yakışıklı, gündeme getirdiğimiz ‘Kayseri Lobisi’ni yazdı. Biz
‘Kim bu Kayseri Lobisi’ diye sorduk. Ak Partililer ise; ‘Böyle bir lobi hayal’ cevabını
verdi. Yazarımız Yakışıklı da, kaleme aldığı bugünkü yazısında ‘lobinin olması doğal
önemli olan kime hizmet ettikleri’ diyor.
Türkiye’de yer yerinden oynuyor, sayın Başbakan paralel yapılanmalardan bahsediyor; ancak
Kayseri’nin Ak Partili vekillerinden ve yetkililerinden şöyle gür bir ses duyamıyoruz. Sanki
ağız birliği etmişler gibi bu konuda yorum yapmamayı tercih ediyorlar. Đşte siyaset! Burada
sayın Ömer Dengiz’i tenzih ediyorum, eleştirim vekillere!
Türkiye’de birileri MĐT’in aracını durdurup arama yapmaya kalkacak, Kayseri’de Recep
Çamdalı sabahın 6’sında evine yapılan baskınla gözaltına alınıp taa Van’a götürülecek,
yetkililere haber verilmeden operasyonlar yapılacak, devletin içinde devlet yapılanması var
denecek amaaaa bizim sayın Kayserili vekillerimiz bir de çıkıp “Kayseri lobisi yok!”
diyecekler! Hayret etmemek ne mümkün! Yahu sizler Ak Parti’nin, sayın Başbakan
Erdoğan’ın liderliğindeki bir partinin vekilleri değil misiniz? Elbette milletin vekillerisiniz.
Ancak “Muhtar bile olamaz” diye salyalarını akıtarak Erdoğan’ı ezmeye çalışan tayfaya
rağmen aziz milletimiz Erdoğan’ı “seçerek” Başbakanlık makamına getirmiştir. Siz Kayseri
vekilleri olarak milletin vekilisiniz, Başbakan da hem lideriniz hem de milletin seçtiği
vekillerin başı! Biz sivil toplum olarak bile “paralel” yapılanmaya karşı siyasi iradeyi
savunmuşken sizler niçin Başbakan’ın en yakınındaki isimler olarak hâlâ “Kayseri lobisi yok”
diyebiliyorsunuz. Kayseri lobisi elbette ki var. Bırak “var”lığını tartışmayı, böyle bir lobi
zaten olmak zorundadır. Ancak bu lobi, milletin yararına mı çalışıyor yoksa belli bir grubun
yararına mı? Önemli olan budur.
Kayseri’de bir lobi vardır. Ben şimdilik daha çok açmak istemiyorum. Sayın Kayseri
vekillerimiz de bu lobiyi reddetmeden önce bu lobinin millet’ten yana olan tavrına bakmalılar
diye düşünüyorum. Başbakan ve sivil toplum haykırırken vekilllerin bu kadar kısık sesle
konuşması bana göre hiç de uygun değil! Buradan tekrar söyleyelim ki bizim için mesele
siyasi parti ve şahıs meselesi değildir! Söz konusu milletin iradesidir. Bu irade şu anda Ak
Parti’den ve Erdoğan’dan yanadır. Öyleyse saygı duyacaksın! Oy ver veya verme, sev veya
sevme! Ancak milletin seçtiği liderlere, siyasetçilere “illegal” yollarla müdahale etmek
milletin hür iradesine tecavüz etmektir! Buna artık “içimizdeki Đrlandalılar”a rağmen müsaade
etmeyeceğiz, gücümüz yettiğince ve Allah izin verdiği müddetçe!
Kayseri Başsavcısı ve Biat Kültürü
Yeni adliye henüz açılmadan önce Baro’ya ayrılan bölümdeki tadilatlarla ilgili basınımızda
çeşitli haberler yer alıyordu. Baro kimin? Toplumun içinde bulunan avukatların,
hukukçuların, kanuni olarak başımız ağrıyınca ilk başvurduğumuz kişilerin.. Çok basit tadilat
işleri gözlerde büyütülmüştü. Bu tartışmalara Kayseri Başsavcısı Bülent Bingöl de katılınca
açıkçası “işin içinde iş” aramıştım. Kayseri’nin savcısının iş bu muydu? Gerekli eleştiriyi
yaptım.
Ardından Sayın Bülent Bingöl bir telefon açarak olayın gerçek yüzünü anlattı, yazılanların
basında görüldüğü gibi olmadığını, olaya müdahil olmadığını söyledi. Mesele bu değil,
mesele sayın başsavcının gayet “özgürlükçü” bir şekilde konuyu ele alması ve “Haksızlığa
uğramış biri varsa tut kolundan getir” demesiydi. Kendisine o zaman teşekkür etmiştim. Bunu
yeni bir yazı ile dile getirince de bazı abiler “Hangi yazısı gerçek” diye iki yazımı birden
ortaya koymuştu. Oysa ilk yazıda “basında çıkan haberlere” göre yazmıştım. Đkinci yazı ise
“Başsavcının telefon açarak durumu anlatması” üzerine yazılmıştı. Elbette iki yazı arasında
fark olacak.

BAŞSAVCI BĐNGÖL’Ü “SAMĐMĐ” GÖRÜYORUM
Kendisini ziyaret eden avukat grubu genelde ulusalcı tayfa olarak duruyor. Biat etmediği grup
olarak da “cemaat-hükümet” olarak duruyor. Ben gördüğümü söylüyorum. Her şeye rağmen
gerçekten mazlumun ve haksızlığa uğrayanın yanında durduktan sonra başsavcının samimi
olduğuna inanıyorum. Yeni görev yerinde millet yararına, milletin hukukuna yapacağı işlerde
başarılar diliyorum. Biat etme kültürüne gelince! Biat etme’mek iyidir! Ama kime? Soru
budur ve bu soru ayrı bir yazının konusudur.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-%E2%80%9Ckayseri-lobisi-yok%E2%80%9D-demek-de-ne-oluyormakale,1602.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Bebeğinin Kazada Öldüğü, Yaralı Anneye
Söylenemedi
Kayseri'de 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında yaralanan Selcan
Aydın'ın bebeği Yusuf'un öldüğü, anneye söylenemedi. Kayseri-Malatya kara yolunda
meydana gelen kazada, kucağında tuttuğu bebeği fırlayan,...
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Kayseri'de 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında yaralanan Selcan
Aydın'ın bebeği Yusuf'un öldüğü, anneye söylenemedi.
Kayseri-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada, kucağında tuttuğu bebeği fırlayan,
kendisi de yaralı kurtulan 26 yaşındaki Selcan Aydın, kaldırıldığı özel hastanede, kendisiyle
konuşan basın mensupları aracılığıyla, kucağındaki bebeğinin durumunu sormuştu. Selcan
Aydın'ın bebeği Yusuf'un cesedi teşhis edilirken, halen tedavisi devam eden Selcan Aydın'a
oğlunun öldüğü söylenemedi.
Bu arada, gazetecilerin Selcan Aydın ile görüşmesine, yakınları tarafından izin verilmedi.
Öte yandan, kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen baba Asım
Aydın'ın, bebeği Yusuf'un cenazesini alarak, Muş'a götürdüğü de öğrenildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5412.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri'de Öğrencilerin Karne Heyecanı
Kayseri'de, 2013-2014 eğitim-öğretim yarı yılının bitmesinin ardından öğrenciler karneleri
almanın sevincini yaşadı.Milli Egemenlik Đlkokulunda, yarı yılın bitmesinin ardından Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Melikgazi Erkaya Yırık,...
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Kayseri'de, 2013-2014 eğitim-öğretim yarı yılının bitmesinin ardından öğrenciler karneleri
almanın sevincini yaşadı.
Milli Egemenlik Đlkokulunda, yarı yılın bitmesinin ardından Vali Yardımcısı Erdoğan
Aygenç, Melikgazi Erkaya Yırık, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç öğrencilere karnelerini verdi. Düzenlenen törende konuşan Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, "Biz bilgi ve birikimimizi okullarımızda öğrenmeye başladık.
Belki de zaman geçti çoğunu bizler unuttuk. Şimdi bizler sizlerden daha iyi bilgilere sahip
olacaksınız. Okumayı ve yazmayı vaktinden önce öğrenmişsiniz. Hepinizi kutluyorum. Sizleri
bugünlerimize yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Okulunuzu sevin. Okuldan sakın
kaçmayın. Bilmediğiniz bir şey olursa parmak kaldırıp ‘öğretmenim bu konuyu anlamadım’
diye soracaksınız. Şimdi bizler artık bu sıralardan geldik, geçtik. Türkiye'yi yönetiyoruz ama
bizler artık görüyorsunuz ki yaşlandık, yerimize yeni fidanlar olarak sizler geleceksiniz. Bu
sıraları sizler dolduracaksınız" diye konuştu.
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise, “Bugün karne münasebetiyle Milli Egemenlik
Đlkokulunda karne dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Đlimiz genelinde yaklaşık 282 bin
öğrencimiz karnelerini aldı. Sömestr tatiline bugün başlıyorlar. Bu karne sadece öğrencilere
verilen bir karne değil. Bu karne hem öğretmenlere, okula, aile ve çevreye de verilmiş bir
karne. Bu çocukların geldikleri eğitim noktasında hepimizin bir sorumluluğu var. Bu bir
değerlendirme için araçtır. Kesinlikle karneleri yargılamak için bir araç olarak kullanırlarsa
çok ciddi yanlışa düşmüş olurlar. Biz böyle bir şey olsun istemiyoruz. Eğer öyle bir vakayla
da karşılaşırsak bir eğitimci olarak ciddi anlamda üzülürüz. Biz bunu ileriye dönük bir
planlama aracı olarak görmelerini arzu ediyoruz."
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5413.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Hayırsever Đşadamı'ndan Engelli Öğrenciye Destek
Hayırsever işadamı Abdurrahman Özkaya, Đncesu Şehit Yusuf Özmen Đlköğretim Okulu'nda
öğretim gören engelli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.Đncesu Kaymakamı
Ercan Öter, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve hayırsever...
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Hayırsever işadamı Abdurrahman Özkaya, Đncesu Şehit Yusuf Özmen Đlköğretim Okulu'nda
öğretim gören engelli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Đncesu Kaymakamı Ercan Öter, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve hayırsever
Abdurrahman Özkaya, Şehit Yusuf Özmen Đlkokulu'na gelerek, Özkaya'nın yanında getirdiği
tekerlekli sandalyeyi engelli öğrenci Ahmet Himmetoğlu'na teslim ettiler. Burada konuşan
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, akülü aracı 2-B sınıfında okuyan Ahmet
Himmetoğluna teslim ettiler. Bu arada, Ahmet’in annesi ve babası çok mutlu olduklarını
söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriye Karayol, ''Şehit Yusuf Özmen Đlköğretim Okulu’nu
ziyaretimde, Okul Müdürü Fevzi Güler, özürlü bir öğrencilerinin olduğunu ve okula gidip
gelmekte çok fazla zorluk çektiğini söyledi. Ben de bu durumu Đncesu Kaymakamı Ercan
Öter’e ilettim. ve sonra da eski bir eğitimci olan Turkuaz Seramik A.Ş. Genel Müdürü
Abdurrahman Özkaya’ya durumu bildirdik. Talebimiz, Abrurrahman bey tarafından hemen
yerine getirildi. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Abdurrahman beyin ne zaman
kapısını çalsak hiçbir zaman elimiz boş dönmedik'' dedi.
Đncesu Kaymakamı Ercan Öter de Abdurrahman Özkaya’ya teşekkür etti. Öter, sosyal
sorumluluk konusunda Đncesu’da iş adamlarının çok aktif olarak çalıştıklarını bildirirken
Abdurrahman Özkaya’ya ve Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’a teşekkür etti.
Hayırsever Abdurrahman Özkaya ise ''Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde görevlerimizi
yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de Đnşallah Ahmet’i mutlu ettiğimize inanıyorum. Ahmet
daha sonra teşekkür etmeye gelecek ama daha önce okuyacak, büyük adam olacak, daha sonra
teşekkür edecek. Akülü tekerlekli sandalyesini güle güle kullansın'' ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5414.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Toprak Ve Erozyon Semineri
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Toprak ve Erozyon seminerlerinin
ikincisi Talas Fatma Mustafa Hasçalık Đlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.TEMA vakfı
Kayseri Đl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı ve Temsilci Yardımcısı...
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Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Toprak ve Erozyon seminerlerinin
ikincisi Talas Fatma Mustafa Hasçalık Đlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.
TEMA vakfı Kayseri Đl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı ve Temsilci Yardımcısı Hakan Tatlı
yaptıkları konuşmada, “Çocuklarımızın TEMA Vakfı´nı tanıma, erozyonu önleme, toprak,
doğa, doğal varlıkları koruma ve edindikleri bilgileri hayata geçirebilmeleri amacıyla, Milli
Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında Minik TEMA ve Yavru TEMA Đşbirliği
Anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde ilimizdeki çeşitli okullarda ilgili programları
uygulayan öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi için seminer çalışmaları yapıyoruz. Öğretmen
arkadaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti. Đnanıyoruz ki gelecek nesillerimizi
emanet ettiğimiz eğitimlerimiz edindikleri bilgileri yavrularımıza en iyi bir şekilde
aktaracaklardır'' dediler.
Katılımcı öğretmenleri temsilen konuşan Ayhan Balcı da, “Dört gün süren seminer bizleri
ciddi manada motive etti. Gönüllülük esasına dayalı olarak elimizden geldiğince benzer
çalışmalara katılmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimize çevre konusunda daha çok yardımcı
olmamızı sağlayacağını düşündüğümüz bu tür eğitim programlarının yapılmasında emeklerini
esirgemeyen Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz’a, katılımcı arkadaşlarımıza ve bizlere
destek olan eş ve çocuklarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5415.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Yazarlar Okulları Đle Buluşuyor
Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi ve Kayseri Đl Milli
Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan ‘Yazarlar Okulları Đle Buluşuyor’ protokolü dahilinde
gerçekleşen 4. etkinlikte Yazar Dursun Gürlek genç okurlarla...
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Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi ve Kayseri Đl Milli
Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan ‘Yazarlar Okulları Đle Buluşuyor’ protokolü dahilinde
gerçekleşen 4. etkinlikte Yazar Dursun Gürlek genç okurlarla buluştu.
Açılış konuşmasını yapan MÜSĐAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Sosyal
sorumluluk bilinciyle Milli Eğitim ile işbirliğinde yürüttüğümüz bu projeyle, Ülkemizi daha
iyi noktalara ulaştıracağına inandığımız yarınlarımız olan gençlerin sosyal ve kültürel olarak
ta gelişimi için gayreti içerisindeyiz. Her yönden kalkınmış mutlu ve müreffeh, daha güçlü bir
Türkiye için birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Bu projede amacımız, öğrencilere okuma
alışkanlığı kazandırma, çok yönlü düşünme, özgüven ve girişimcilik özelliğini geliştirme,
öğrencilerin kendilerini doğru ve güzel ifade etme ve en önemlisi eleştirel bakış açısını
geliştirmektir. Yazarlar Okullarda Projesi'nin ülkemiz ve şehrimiz açısından, öğrencilerle
yazarları buluşturan faydalı ve çok önemli bir proje olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.
Çocukluğundan bahsederek konuşmasına başlayan Yazar Dursun Gürlek; okumaya meraklı
olduğunu daha ilkokula başlamadan okumayı öğrendiğini, ilkokulu bitirince ailesinin tek
erkek evlat olduğundan bağ bahçe işlerini kim yapacak diyerek öğrenimine devam etmesine
izin vermediklerini, buna rağmen kendi gayretiyle tahsiline devam ettiğini genç okurlarla
paylaştı.Okuma sevgisi aşkının çok evvel başladığını belirten Gürlek; “Krallar başında taç ile
doğarmış, bende elimle kalem ile doğdum. Bilgisayar kullanırım ama tüm yazılarımı kalem
ile yazarım, elimde nasır vardır.Kalem ile dostluğunuz olsun, hiç yazı yazmasanız da
kaleminiz olsun” dedi.
Yazar Dursun Gürlek konuşmasına şu şekilde devam etti:
''Tatmayan bilmez, dışarıdan tarif olmaz. Birşeyi sevmek için bizzat onunla meşgul olacaksın.
Her yaşta okuyacaksın. Gençlik yaşla alakalı değildir. Kültür adamı olmak için koşuşturuyor,

okuyorsa yaşı 90’da olsa daha gençtir.Đyi dinleyicileri severim. Öğrendiklerimin yüzde 50'sini
kitaplardan, yüzde 50’sini kulaklarım vasıtasıyla öğrendim. Ben de iyi bir dinleyiciyimdir.
Allah iki kulak bir dil vermiş, bunun anlamı bir konuş iki dinledir.
Ben hala öğrenciyim, okumadan daha zevkli bir şey bilmem. Gözünüzü dinlendirmek
isteyince kitaplığa bakacaksınız. Ruhun, kalbin ve beynin manevi gıdaya ihtiyacı vardır.
Bunlarda kitap okumak ve sohbet etmektir. 3-5 kitap birden okurum.''
Gürlek, hikâye, roman, araştırma kitabı, dini kitapları birlikte okuduğunu ifade ederken bunu
da sofradaki zenginliğe benzetti.
Bir kitap alma, birde gönül almayı sevdiğini vurgulayan Gürlek; “kütüphanesiz ev harabe
evdir. Hayatın en güzel yılları kitapla geçen yıllardır. Kitaplığınız mutlaka olsun. Her tür
kitabı alın ve okuyun. Kitapların dili ağır değildir, bizim anlayışımız hafiftir” dedi.
Gürlek, hem doğu hemde batıyı çok iyi bilen Yazar Cemil Meriç’in 10 yıl hizmetini büyük
memnuniyetle yaptığını belirterek anılarını paylaştı. Onun bir ayaklı kütüphane olduğundan
bahsederken, Cemil Meriç’in gözlerinin görmemesine rağmen hangi kitabın kitaplıkta kaçıncı
rafta hangi sırada olduğunu bildiğini söyledi. Gelen bir soru üzerine; “gök kubbenin altı boş
değil, günümüzde de ayaklı kütüphaneler var” dedi.
Söyleşi plaket takdimlerinin ardından sona erdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5416.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Đl Đstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
Đl Đstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Orhan Düzgün’ün başkanlığında
toplanarak, 2013 yılı çalışmalarını değerlendirdi.Vali Düzgün, kurul üyesi kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin...
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Đl Đstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Orhan Düzgün’ün başkanlığında
toplanarak, 2013 yılı çalışmalarını değerlendirdi.
Vali Düzgün, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerin katıldığı toplantıda, Kayseri’nin istihdam oranlarının artırılması konusu ile

mesleki eğitim çalışmalarının önem taşıdığını belirterek, kurulun 2014 yılında çok daha etkin
çalışmalar yapması gerektiğine işaret etti.
Đl Đstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda 2013 yılında 162
farklı grupta düzenlenen iş gücü yetiştirme programlarına 563’ü kadın 2 bin 105 kişinin
katıldığını ve bu kişilerden 786’sının işe yerleştirildiğini kaydeden Vali Düzgün, ĐŞKUR’un
çalışmalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:
“2013 yılında ĐŞKUR’a 35 bin 61 kişinin işe girmek amacıyla başvuruda bulunmuştur. 811’i
kamu, 8 bin 836’sı özel olmak üzere 9 bin 647 kişi işe yerleştirilmiştir. SGK kayıtlarına göre
değerlendirme yaptığımızda ise özel sektörde 98 bin 455 kişinin işe yerleştiğini görüyoruz.
Engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ise 186’sı kadın olmak üzere
toplam 1535 engelli kardeşimiz durumlarına uygun işe yerleştirilmiştir.”
Vali Düzgün, ara eleman ihtiyacının karşılanması ve vasıfsız iş gücünün eğitilerek meslek
sahibi yapılması amacıyla Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezi (UMEM) çalışmalarını
da önemsediklerini anlatarak, bu kapsamda 2013 yılında 16 farklı meslekte 46 kursun
açıldığını, kurslara katılan 640 kişiden eğitimini başarıyla tamamlayan 418 kursiyerin işe
yerleştirildiğini ifade etti.
Vali Düzgün, “Đl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile UMEM işbirliğindeki kurslarımızın sayısı
2014 yılında daha da artacaktır. Bizler, mesleki eğitim kurslarını gelen her talebe cevap
verecek şekilde düzenliyoruz. Gerek işletmelerimizden gerekse vasıfsız iş gücünden gelen her
talep bizim için önem taşıyor. Ancak, bizim yaşadığımız en önemli sıkıntı kursiyer
bulamamaktan kaynaklanıyor. Düzenlenen bir kursa katılım istenilen seviyede olmadığı gibi
çoğu zamanda kursa katılan kursiyerlerimizin önemli bir bölümü kursları tamamlamadan
ayrılıyor. Đş arayan, kendini geliştirmek isteyen herkese kapımız açık. Đl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ile UMEM’in düzenlediği kurslara katılıp başarı sağlayan herkes mutlaka bir
işe yerleştiriliyor” diye konuştu.
Đl Đstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin
ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5417.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Şeker’de Tarihi Süreç Başladı
Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri Erciyes Üniversitesi ile karşılıklı “Đşbirliği Protokolü” ve
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile “Sanayi
ARGE Đşbirliği” Ek Protokolü imzaladı.Kayseri...
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Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri Erciyes Üniversitesi ile karşılıklı “Đşbirliği Protokolü” ve
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile “Sanayi
ARGE Đşbirliği” Ek Protokolü imzaladı.
Kayseri Şeker Fabrikası Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Kayseri Erciyes
Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Keleştemur, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulhakim Coşkun, bazı fakültelerin dekanları, öğretim üyeleri, Şirket Genel
Müdürü Levent Benli ve çok sayıda davetli katıldı.
Hüseyin Akay, imzalanacak olan bu protokol ile Kayseri Şeker Fabrikasının tarihi bir sürece
girdiğini belirterek, ''Kayseri Şeker Fabrikası sadece Kayseri’nin değil, Orta Anadolu ve
ülkemizin de sayılı kuruluşlarından bir tanesidir. Elbette Kayseri Şeker Fabrikası’nın bir
üretim, zirai ve sanayi sorumlulukları var, ama aynı zamanda sosyal sorumlulukları da var.
Tabi belki de bugüne kadar bir gündem oluşmamasına rağmen çok önemli bilimsel
sorumlulukları da vardır. Đşte biz bu projelerin insana hizmet eden bu sorumluluğumuzu da
keşfetmeye çalıştık. Bu konuda Üniversitemizin değerli hocalarını bizlere çok destekleri ve
rehberlikleri oldu, onlara buradan teşekkür ediyorum'' dedi.
Bu çalışmanın Türkiye’deki eksikliklerin giderilmesi adına atılmış çok önemli bir adım
olduğunu ifade eden Akay, şunları kaydetti:
''Ben şöyle bir araştırma yaptım, biraz önce hocamız açıkladı. Kayseri’de böyle bir araştırma
merkezi yok. Sivas dahil olmak üzere pek çok ilimizde olmasına rağmen maalesef
Kayserimizde böyle bir araştırma merkezi yoktu. Bu ARGE merkezleri aşağı yukarı 20-21
tane değişik sektörde var ve 24 tane değişik şehirlerde kurulmuş durumda. Yani toplamda 130
ya da 140 adet seviyesinde değişik ARGE merkezi var. Bu merkezin asıl şartlarından bir
tanesi de en 50 tane mühendisin olmasıdır. Đşte bu noktada biz de şirket olarak bünyemizde
değişik meslek gruplarından 81 tane mühendis barındırıyoruz. Dolayısıyla bu ihtiyacı
karşılayabilecek bir konumda ve yapıdayız. Đşte bu nedenle bu bilimsel sorumluluğu yerine
getirmesinde ortak kanıya vardık ve bunun çalışmalarına başladık. Bu proje çalışmalarını
başlatmadan yaklaşık 2 buçuk ya da 3 ay kadar önce Almanya’ya bir ziyaretimiz olmuştu.
Almanya’da bizi bir firma davet etti ve firma CEO’su firmalarını tanıtıcı bir sunum yaptı.
Sunumda firmanın yıllık cirosunun 1 milyar 150 milyon Euro, elde ettiği karın 150 milyon
Euro, yıllık ARGE harcaması için ayırdığı para miktarının ise 140 milyon Euro olduğunu
öğrendik. Bu firma neredeyse yıllık ettiği kar miktarı kadar ARGE çalışması yapmış. Aslında
bu firma sadece kar ettiği için bu kadar ARGE çalışması yapmamış, ARGE çalışması yaptığı
için kar etmiş ve dolayısıyla kar ettiği için de ARGE çalışması yapmaya devam etmiş. Ve bu
sadeye de firma kendi geleceğini de inşa etmiş. Bizler ise hep başkalarının icat ettiklerini
kullanmak zorunda kalıyoruz, başkalarının bize verdiklerini değerlendirmek zorunda
kalıyoruz maalesef. Đşte artık Türkiye’nin bundan kurtulması lazım diye düşünüyorum. Buna
örnek vermek için söylüyorum, bize sunum yapan bu firmada, gelecekte yani 2020 yılında
kullanmayı planladıkları; kuraklığa ve soğuğa dayanıklı olarak ürettikleri pancar tohumlarının
da şimdiden hazır olduğunu öğrendik. Şimdi Türkiye’de de bu araştırmaları ve bu geleceğe
dönük üretimleri gerçekleştirmesi gereken aslında biz olmamız lazım. Çünkü Avrupa’nın
kuraklık gibi bir sorunu yok. Biz, biraz su fakiri bir ülkeyiz. Fakat işte bahsettiğim gibi kış
aylarında soğuğa dayanıklı tohumları bizim üretmemiz gerekirken maalesef ülkemizde böyle
bir çalışma ve araştırılma yapılmamış. Đşte bu bizim açımızdan büyük bir eksikliktir. Đşte biz
böyle bir eksikliği gidermek ve çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına böyle bir protokole

imza atarak, önemli bir çalışmayı başlattığımızı düşünüyoruz. Bu yolda değerli bilim
insanlarımızın da bizlere yapacağı rehberlik ile atacağımız bu adımları; şirketimiz ve çiftçimiz
adına tarihi bir süreç ve tarihi bir adım olarak görüyorum.”
Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise,“Gelişmekte olan ülkeler arasında olan bir Türkiye
olarak, geri kalmamıza etken nedenleri ortadan kaldırmak için bilimsel alt yapıyı en kısa
zamanda oluşturmamız gerekiyor. Burada temel görev de Üniversitelerimize düşmektedir. Ve
Üniversitelerimiz ile işbirliği yapacak olan Şeker Fabrikamız gibi sanayi kuruluşlarıdır.
Erciyes Üniversitemiz gibi diğer üniversitelerimiz de kendilerini bu farkındalık ile artık daha
fazla geliştiriyor ve daha fazla yol almaya başlıyor. Erciyes Üniversitesi, bu konuda şanslı
üniversitelerimizden bir tanesidir. Anadolu’daki konumu ve Kayseri’deki sosyo ekonomik
yapı ve hayırseverlerimizin de bizlere verdiği destek ile üniversitemiz çok daha iyi yerlere
gelmiştir. Biz son yıllarda bilgi üretme ve bunu teknolojiye dönüştürme noktasındaki
eksiklerimizi önemli araştırma merkezleri yaparak ve bunları çalışır duruma getirerek
görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin bu alanlardaki birçok önemli merkezlerini el
birliği ile kurduk. Artık Kayseri Erciyes Üniversitesi sadece eğitim veren bir üniversite değil,
ileri araştırmalar yapan da bir üniversite haline gelmiştir. Bizim önemli fakültelerimizden bir
tanesi de Ziraat Fakültemizdir. Çok hızlı gelişen bir şekilde gelişen Ziraat Fakültemiz,
özellikle uluslararası düzeyde çok iyi bilimsel ilişkileri olan Öğretim Üyelerine sahip bir
Fakültemizdir. Bu fakültemizin araştırma laboratuarları da çok hızlı gelişmektedir.
Dolayısıyla bu önemli özellikleri ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası gibi önemli sanayi
kuruluşları ile işbirliği yapabilecek bir duruma gelmiştir. Bu nedenle bugün burada
imzalanacak olan protokol hem üniversitemiz hem de Kayseri Şeker Fabrikası için çok
önemlidir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Erciyes Üniversitesi ile Şeker fabrikası arasında ‘Đşbirliği Protokolü’
ve ‘Sanayi ARGE Đşbirliği’ sözleşmesi imzalandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5418.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayso Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, ''Döviz kurundaki artışta, son
dönemde yaşanan birtakım siyasi gelişmelerin etkisi var'' dedi.Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı 22 Ocak 2014 tarihinde Odamızdaki...

23 Ocak 2014, 17:30

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, ''Döviz kurundaki artışta, son
dönemde yaşanan birtakım siyasi gelişmelerin etkisi var'' dedi.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı 22 Ocak 2014 tarihinde
Odamızdaki tadilattan dolayı Boydak Holding'de yapıldı. Toplantıya, meclis üyeleri, disiplin
kurulu üyeleri ve meslek komitesi üyeleri katıldı.
Mustafa Boydak, hem özel şirketlerde hem de Kayseri Sanayi Odası'nda bütçe çalışmalarının
tamamlandığını belirterek, gelecek dönemde de şirketlerin sürdürülebilir bir durumda
olmalarının ve karlılıklarını devam ettiriyor olmalarının çok önemli olduğunu söyledi.
Son aylarında kurda yaşanan artışların şirketlerinin karlılıklarının aşağıya düşmesine sebep
olduğunu ifade eden Başkan Boydak, “Biz sanayiciliği kısa vadeli bir iş olarak
düşünmediğimiz için bunların geçici olduğunu biliyoruz. Đş camiasından ve ticaret erbabından
kur konusunda çok çeşitli sorular geliyor. Resmin tamamına baktığımız zaman, gelişen
ekonomilerdeki fonların bir miktar gelişmiş ekonomilere kayması ile ilgili bir durum
olduğunu görüyoruz. Kur artışı sadece Türkiye'ye mahsus bir durum değil ama Türkiye'deki
artışı da sadece dışarıya bağlamamak lazım. Bizde kur artışı diğer gelişmekte olan ülkelere
göre biraz daha fazla oldu. Son dönemde yaşanan bir takım siyasi gelişmelerin bunda
muhakkak etkisi vardır. Biz bunun kalıcı bir durum olacağını düşünmüyoruz. Sonuç olarak
Türk ekonomisi için endişeye mahal olmadığı kanaatindeyim. Yeter ki biz kendi aramızda,
ekonomik aktörler olarak işimize bakalım” dedi.
Böyle dalgalı zamanlarda özel sektör ve finans sektörü ile kamu tarafının el birliği ile bu
sorunların üzerine gitmesi ve birlikte bu süreçlerin atlatılması gerektiğinin altını çizen Başkan
Boydak, bu süreçte belki de yılın ilk çeyreğinde işlerde zayıf gitme ihtimalinin olduğunu,
ancak ikinci çeyrekle birlikte Türkiye'nin büyüme moduna gireceğinden en ufak bir
endişelerinin olmadığını söyledi.
Boydak, son günlerde ülkede yaşanan siyasi çalkantıların bir müddet sonra durulacağını, her
başlayan bir işin mutlaka sonucunun olacağını belirterek, işadamlarına bu süreçte herhangi bir
endişeye kapılmamaları tavsiyesinde bulundu.
Kayseri sanayisinde kendilerini rahatsız edecek bir problem olmadığını ancak zaman zaman
iniş çıkışlar yaşanabileceğini belirten Boydak, bu dönemlerde firmalar içerisinde verimlilik
yada kalite üzerine olsun, yeni pazarlar bulma konusunda olsun bir takım iyileştirme
çalışmaları varsa onların yapılması gerektiğini ifade etti.
Geçen ay dile getirdiği sosyal güvenlik konusu ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını
açıklayan Boydak, “Bu konu ile ilgili bildiğimiz kadarı ile yeni torba yasa içerisinde bir
düzenleme yapılıyor. Bu çok önemli bir sosyal sorumluluk görevimiz. Bu konuda binlerce
insanda ekonomik şartlardan dolayı birçok zorluklar var. SGK borçlarının makul şartlarda
ödenmesi ile ilgili hükümetimiz bir adım atmış durumda. Teşekkür ediyoruz. Yapılacak
düzenlemenin bu konuda sıkıntı yaşayan insanlarımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz”
diye konuştu.
Şirketlerin bilançolarındaki geçmiş yıllara ait karlara değinen Boydak, “Bu dönemde
şirketlerimizin bilançolarını biraz daha rahatlatmamız gerekiyor. Geriye dönük 7-8 yıldır
bilançolarında geçmiş yıllara ait karlar olan firmalarımız var. Şirketlerin bu karlarını

ortaklarına dağıtırken biliyorsunuz yüzde 15'lik bir stopaj ödeniyor. Ekonomideki canlılığı
azda olsa artırmanın yollarından bir tanesi de bu stopajı aşağı çekmektir. Bizim Kayseri
Sanayi Odası olarak şöyle bir teklifimiz var. Bu yüzde 15'lik kar dağıtım stopajının yüzde 5'e
çekilmesi. Bu sayede ekonomimize biraz nakit imkanın girmesi çok faydalı olacaktır diye
düşünüyorum. Bu bir vergi affı falan değil. Bu bir kar dağıtımını teşvik malzemesidir. Bunun
bize fayda sağlayacağı da gayet açıktır” dedi.
Perakende satışlar ile ilgili bir düzleme yapıldığını, taksit sayılarının 12 olacağının ifade
edildiğini ama 9 olarak düzenlendiğini açıklayan Boydak, bu düzenlemenin önümüzdeki
dönemde perakende sektörünü olumsuz etkileyebileceğini, tekrar 2009 yılındaki ortama
dönülmemesi için kararlar alınırken daha makul ve özel sektörü koruyup kollayıcı kararlar
alınmasının önemli olduğunu vurguladı.
Geçen hafta Mimarsinan OSB'de bir toplantı yaptıklarını ve gördükleri tablodan son derece
memnun kaldıklarını ifade eden Başkan Boydak, Đncesu OSB ve Kayseri OSB'de de
çalışmaların gayet güzel devam ettiğini belirterek bundan sonrada Türkiye'nin üretim üssü
olma özelliklerini devam ettireceklerini de vurguladı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5419.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

"Erdoğan'ın ameliyat anı bile hesaplandı"
Yeni yeni dillendirilmeye başlanan 'paralel yapı'yı 4 yıl önce dile getirdiğini söyleyen Hanefi
Avcı'nın avukatı Fidel Okan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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"Paralel yapı suç delili üreterek evlere yerleştiriyor." diyen Okan, 'paralel yapı' içindeki
hakim ve savcıların acil olarak yargılanması gerektiğini söyledi.
Đşte Fidel Okan'ın açıklamalarından bazı satır başları:
HANEFĐ AVCI GERÇEKTEN 'BĐR KĐTAP ĐÇĐN' MĐ HAPSE GĐRDĐ?
Hanefi Avcı'nın bu kitabı yazmasından sonraki mahkumiyet sürecine baktığınızda, Türkiye
Cumhuriyetinin Başbakan'ı sayın Recep TayyipErdoğan'da mahkum olmuştur. Hanefi
Avcı'nın 3 yıl önce söylediklerini şu an kendisi de tekrarlamaktadır. Dolayısıyla Avcı'nın
iddialarını tekrarlayan herkes mahkum olmaktadır özel yetkili mahkemeler tarafından. Şu an
kendisi tutukludur ancak bu iddiaları şu an Türk toplumunun neredeyse tümü dile

getirmektedir. Dolayısıyla onun yazdığı kitaptan dolayı o dönem sessiz kalanlar şu an çok
yoğun bir şekilde aynı şeyleri, aynı iddiaları farklı platformlarda ifade etmektedirler.
BAŞBAKAN'IN AMELĐYAT ANI BĐLE HESAPLANDI
Şunu net bir şekilde ortaya koyalım. Bu süreç 17 Aralık değil, 7 şubat sürecidir. MĐT
Müsteşarının alınma sürecine dikkat ederseniz o kadar hassas bir operasyon düzenlenmiştir ki
Başbakan'ın ameliyat anı dahi hesap edilmiştir. Bunu hesap edip Đstanbul MĐT bölge
müdürlüğünü basıp Yeni Mahalle'de emniyet ve neredeyse karşılıklı silah çekeceği noktaya
kadar getirilen süreçte hükümet bunu ciddi bir tehlike olarak algılamış olsa ve bugün
söylenenleri o zaman ortaya koymuş olsaydı o zaman hiçbirşey havada kalmamış olurdu.
4 YIL ÖNCE PARALEL YAPIYA ĐLĐŞKĐN DELĐL VAR MIYDI?
Esasında Ankara Emniyet Müdürünün tutuklanması süreciyle başladı bu mevzu. Biz o dönem
bunun kimler tarafından yapıldığını ve kimler tarafından organize edildiğini gördük. Ve bu
noktada bu örgütün Türkiye'de bütün kurumları ele geçirmeye başladığını ve kendi siyaseti
doğrultusunda hareket ettiğini anladık. Bu noktada ne kadar güçlü olduklarını, kişilerle,
bürokratlarla,milletvekilleri ve bakanlarla ilgili veri topladıklarını tespit ettik. Bunlar dile de
getirildi.. Bu ifade edilmeyip destek de görmeyince ve saçma bir 'devrimci karargah'
soruşturmayla biz bunların ne kadar güçlü olduğunu ve toplumun nasıl inandırıldığını anladık.
Bu mücadeleyi sürdürürken bu süreçler başladı ve bu tehdit hükümete dönmeye başladı.
ŞOKE EDEN BELGE
Fidel Okan, paralel yapının Ankara Đl Emniyet Müdürü hakkında yapılan delil üretme planının
belgesini canlı yayına okudu.
Belgede yer alan ifadeler türyler ürperten cinsten. Đşte Okan'ın ağzından o belge:
Bu bir özel ileti belgesi. Nedir bu özel ileti belgesi?
Ankara Emniyeti'ne nasıl sızmalar gerçekleştirildiğini, emniyetin içinde neler olduğunu
görüyoruz burada.
ORHAN ÖZDEMĐR'LE ĐLGĐLĐ EVRAK ÜRETME PLANI
Diyor ki:
"Değerli savcım...
Geçen hafta hakim arkadaş aradı. Bir araya geldiğimizde, Đl Emniyet Müdürü Orhan
Özdemir'le ilgili evrak üretilmesi için bazı stratejiler üzerine tartıştık.
"UYGUN GÖRÜRSENĐZ PLANI UYGULAMAYA GEÇĐRĐYORUZ"
Bununla ilgili istihbarat şube müdürlüğündeki yetkili personelimizle ve dairemizdeki mesai
arkadaşlarımızla aşağıda açıklayacağım planı uygun görürseniz icraata geçiriyoruz. Farklı
görüşünüz olursa kurye olarak gönderdiğim arkdaşla bana not olarak iletirsiniz. Telefon
görüşmesi yapmayalım, görüşmelerimizi malum benzin istasyonunun kafeteryasından
yapalım.
Kayseri'ye donanımlı bir ekip gönderdim. Orada bağlantı kuracağımız bir isim verirseniz,
Orhan Özdemir'le ilgili aleyhte tanıklık yapabilecek şahısları da tespit edip, bir rapor haline
getirmeyi düşünüyoruz. Daha sonra bu raporu, bir ihbar mektubuyla devletin her kademesine
gönderme düşüncemiz var. Orhan Özdemir'le ilgili daire mutemetlerimizle görüştük.

Onun mal beyanı, soruşturma dosyaları, aldığı cezalar gibi doneleri toplatıyorum. Đhbar
mektubunda bundan ayrıntılı bahsedip, eklerine belge de koyup, ihbarın inandırıcı olmasını
sağlamak istiyoruz.
(Fidel Okan'ın notu: Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na da gönderilmiştir bu. Bütün sicil
dosyaları silinmiş cezalar dahi)
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayıyla ilgili illerin istihbarat şube
müdürlerine baskı yapıp, Orhan Özdemir hakkında aleyhte ifade vermeye ikna ettik. Konu
gündeme geldiğinde plan kusursuz işletilecektir.
"MAKAM ODASINA BÖCEK YERLEŞTĐRDĐK, NEFESĐNĐ TAKĐP EDĐYORUZ"
Emniyet Müdürü'nün özel kalemindeki arkadaşlarımız, makam odasına gerekli faydalı
böcekleri yerleştirdi. Emniyet Müdürü'nün nefesini takip ediyoruz.
"YERĐ GELDĐĞĐNDE ĐNTERNETE SERVĐS ETMEYĐ PLANLIYORUZ, YOKSA KABAK
BĐZĐM BAŞIMIZA PATLAYACAK"
Bu kayıtları yeri geldiğinde internete servis etmeyi planlıyoruz. Haziran sonuna kadar
görevden aldırmazsak kabak bizim başımıza patlayacak.
"RÖNTGENLERĐNĐ ÇEKTĐK"
Her ihtimale karşı, tutuklamada sorun olmasın diye, özel yetkili konuştuğumuz hakim ve
savcıların röntgenini çektik.
(Fidel Okan'ın notu: Bir mahkeme başkanından söz ediyor, isim vermiyorum...)
Büyük bir açığını bulduk. Sözümüzden çıkamaz.
MÜSTEŞARIN KADIN ĐLĐŞKĐLERĐ ELĐMĐZDE, ÇOK ZORDA KALIRSAK...
Savcım, planı sessizce uygulayalım. Baskı gelirse topu yukarı atarız. Adalet Müsteşarı'nın da
zaten Paris'teki kadın ilişkileri elimizde. Çok zorda kalırsak onu da değerlendiririz.
Savcım endişe etmeyin. Kuryemiz sağlam. Herşeyinizi paylaşabilirsiniz. "
Bu belge ortaya çıkınca bunlar kaybediyorlar. Ve bu belgenin sahteliğiyle ilgili bir çalışma
yürütüyorlar. Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5420.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Başkan Büyükkılıç:
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde yer alan
Mahrumlar Camisinde Cuma namazı sonrası semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye
çalışmalarını değerlendirdi Kazımkarabekir semtine 2014 yılında yapılacak...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde yer alan
Mahrumlar Camisinde Cuma namazı sonrası semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye
çalışmalarını değerlendirdi Kazımkarabekir semtine 2014 yılında yapılacak yatırımlar
hakkında bilgiler verdi.
Kazımkarabekir Mahallesini gezen ve gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak
mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir
Mahalle alanının geniş olduğunu yeni açılan yollar ile çok katlı binaların yapımına adeta
davetiye çıkardıklarını mahallenin de gerek alt yapısı gerek ise imarı ile buna hazır olduğunu
söyledi.
AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Belediye Meclis Üyeleri daire müdürleri ile
mahalle muhtarın da iştirak eden Kazımkarabekir Mahallesindeki inceleme gezisinde Başkan
Memduh Büyükkılıç, mahalle de bulunan esnafları, küçük atölyeleri, parkları, sosyal ve spor
tesisleri ekibi ile gezerek yapımı tamamlanan kaşkın su kanalları ile ile ilgili bilgiler verdi.
Melikgazi Đlçesinin çok merkezli bir şehir planlaması gerçekleştirdiğini ve Kazımkarabekir
bölgesinin kendi kendine yeten bir ekonomik ve sosyal her türlü yapı ve kolaylığın
bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç ” Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde semtler arasında
farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi,
Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her noktasında var. Her hafta bir mahalle
etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ediyor veya değerlendiriyoruz. Semtler arası hizmet
uçurumu bulunmaktadır. Belediye olarak yapılan hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal
faydasını göz önünde bulunduruyoruz” dedi.
Mahalle de bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile sohbet eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Kazımkarabekir Bölgesine gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan yatırımlar
ile 2014 yılından itibaren hazır alt yapısı sonucu çok katlı biların yükseleceğini ve bölgenin
cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5421.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Talas'ta Öğrencilerin Karne Heyecanı
2013-2014 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili nedeniyle Talas'ta başarılı öğrencilere takdir
belgesi ve madalya verildi.Talas ilçesinde yarıyıl tatili öncesi Yavruvatan Anaokulu ve Şehit
Binbaşı Mahmut Şahin Đlköğretim
Okulunda tören...
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2013-2014 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili nedeniyle Talas'ta başarılı öğrencilere takdir
belgesi ve madalya verildi.
Talas ilçesinde yarıyıl tatili öncesi Yavruvatan Anaokulu ve Şehit Binbaşı Mahmut Şahin
Đlköğretim Okulunda tören düzenlendi. Törene Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya,
Talas Belediye Başkan Yardımcısı Đsmet Biçer, Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker,
öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Sırasıyla Yavruvatan Anaokulu ve Şehit Binbaşı Mahmut Şahin Đlköğretim Okulunda ilk kez
karne alacak öğrenci ve velilerin heyecanı yüzlerine yansırken, karne heyecanını daha önce
yaşayanların da yerinde duramadıkları gözlendi. Talas Kaymakamı Yasemin Özata
Çetinkaya’nın karne zayıf olan öğrenci velilerine tavsiyelerde bulundu. Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım, eğitimciler ve öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını
belirterek, “Eğitimde gerek okul arsası ihtiyacı gerekse çevre düzenlemesi ve tadilatla her
zaman yardımcı oluyoruz. Bunların yanı sıra geleceğimiz olan yavrularımızın daha nitelikli ve
donanımlı yetişmeleri için teşvik olarak hediyeler vererek motivasyonlarını artıyoruz.
Öğrencilerimizin yarı yıl tatilinde iyi bir şekilde dinlenmelerini ve ikinci yarıyıl dönemine
başarılı bir şekilde girmelerini diliyorum. Bu sezon başarı elde eden öğrencilerimizi kutlarken
kırık notu olanların da daha fazla çalışmalarını diliyoruz.” dedi.
Öğrenciler karnelerini almanın ve yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşarken, başarılı olanlar
madalya ile ödüllendirildi. Törenin ardından öğrenciler 9 Şubat 2013 Pazar gününe kadar
sürecek sömestr tatiline girdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5422.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Özhaseki, Pınarbaşı'nın Ufkunu Çizdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ufuktaki Kent Kayseri programını ilçelerde
anlatmaya devam ediyor. Başkan Özhaseki'nin bu seferki durağı Pınarbaşı oldu.Başkan
Mehmet Özhaseki Pınarbaşı girişinde AK Parti Đlçe Başkanı...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ufuktaki Kent Kayseri programını ilçelerde
anlatmaya devam ediyor. Başkan Özhaseki'nin bu seferki durağı Pınarbaşı oldu.
Başkan Mehmet Özhaseki Pınarbaşı girişinde AK Parti Đlçe Başkanı Tuncay Altıparmak,
Belediye Başkan Adayı Yusuf Kemal Altıparmak ve kalabalık bir vatandaş topluluğu
tarafından davul-zurna eşliğinde karşılandı. Başkan Özhaseki'ye AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz ve Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri de eşlik etti.
Đlk olarak ilçe meydanına geçerek esnafları ziyaret eden Başkan Özhaseki, hayırlı işler
temennisinde bulundu. Đlçedeki bir fırını ziyareti sırasında pide alarak çevredeki vatandaşlara
ikram eden Başkan Özhaseki, bir kahvehanede de çay içerek vatandaşlarla sohbet etti.
Başkan Özhaseki Pınarbaşı pazarını da ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bir
esnaftan mandalina ve portakal alarak vatandaşlara ikram eden Başkan Özhaseki, Pazar
yerinin çamurlu olması nedeniyle de bir hayli şikayetle karşılaştı. Belediyenin yeterince ilgi
göstermediğinden şikayet eden pazarcı esnafı Başkan Özhaseki'den yardım istedi. Bir esnaf
"Başkan Özhaseki el atarsa her taraf Kayseri olur" derken bir başka esnaf perişan olduklarını
söyledi. Bu şikayetler üzerine Başkan Özhaseki, esnafa ve vatandaşlara modern bir pazar yeri
sözü verdi.
Daha sonra esnaf ziyaretlerini sürdüren Başkan Özhaseki'ye ilgi büyüktü. Cuma namazını
ilçede kılan Başkan Özhaseki, Cuma namazının ardından Pınarbaşı ilçesinde geçtiğimiz gün
meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için kılınan gıyabi cenaze
namazına katıldı.
Başkan Mehmet Özhaseki daha sonra Pınarbaşı Düğün Salonu'nda yaklaşık bin kişinin
katıldığı toplantıda Ufuktaki Kayseri ve Ufuktaki Pınarbaşı'nı anlattı.
AK Parti Pınarbaşı Đlçe Başkanı Tuncay Altıparmak'ın kısa bir selamlama konuşmasının
ardından kürsüye gelen Đlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Kemal Altıparmak Pınarbaşı'nın
bundan sonra büyük hizmetler alacağına inandığını söyledi. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz
de konuşmasında dün meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet
yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de ilk olarak bugüne kadar Kayseri'ye
yapılan hizmetleri anlattı.
Belediye başkanlığına ilk başladığı yıllarda belediye personeline maaş verecek paranın
olmadığını ve her gün belediyeye alacaklıların geldiğini ifade eden Özhaseki, bugün
bambaşka noktaya gelindiğini kaydetti. Geçmişteki Kayseri'yi hatırlatan ve bugüne kadar
yapılan hizmetleri anlatan Özhaseki, şehrin pek çok yerinin eski ve yeni halini slaytlarla
gösterdi.
Gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, "Hizmet yapmaktan keyif alıyoruz" dedi.
Yeni Büyükşehir yasası ile Büyükşehir'deki bu imkanların ilçelerle paylaşılmasını
sağlayacağını dile getiren Özhaseki, "Đlçe belde ve köylerimizin sorunlarını çözmüş olsak bu
yasa çıkmazdı. Đmarda ana planlamayı biz yapacağız. Altyapı hizmetlerinin tamamını biz
yapacağız. Buralarda teşkilatlarımız olacak. Ulaşım hizmetleri tek elden yapılacak. Đtfaiye
hizmeti de Büyükşehire bağlandı. Ara sokaklarda asfalt işini kanun bize vermiyor ancak yeni

kanunla buralar bizim hizmet sahamız içine girdi. Meclisimden karar alır gelir buraya hizmet
ederim" dedi.
Konuşmasının devamında Pınarbaşı için planladıkları projeleri açıklayan Özhaseki sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Yeni bir imar planı yapmamız gerekiyor. Đçme suyu projesi Đller Bankası tarafından kısa süre
içinde yapılmış. Arıtma tesisi ve kanaldan dolayı olan borçları üstleniyoruz. Geçim kaynağı
burada tarım ve hayvancılık. Burada yeni alanların açılması gerekiyor. Đlçede ve köylerde
şebeke yenilemeleri yapmamız lazım. Pek çok belde ve köyümüzde kanalizasyon ve arıtma
tesisini mutlaka yapmamız gerekiyor. Öncelikle su, kanal ve arıtma tesisi işini bitireceğiz.
Tüm yolları şehir merkezindeki yol gibi bir standarda kavuşturacağız. Sosyal ve kültürel
alanımız yok. Böyle bir sosyal tesis yapacağız. Bu sosyal tesiste meslek kurslarımız olacak.
Ayrıca spor salonumuz da bulunacak ve bir köşesinde de aşevi düşünüyoruz. Đnşallah
önümüzdeki baharla birlikte 11 ilçede birden bu işe başlayacağız. Bahçecik Barajında bir
çevre düzenlemesi ve mesire alanı yapılması lazım, bunu yapacağız. Ayrıca hayvan pazarı ve
kesimhane de yapılacak. Yol güzergahında yerel ürünlerin satılacağı bir mekan olacak.
Ulaşım konusunda da esnaflarla konuşacağız ve bir iyileştirmeye gideceğiz. Bunların yanında
seçimler sonrası yine bir araya geleceğiz ve yapılması gerekenleri sizlere soracağız. Bugüne
kadar Kayseri'de 5 merkez ilçe ile birlikte çalıştık. Hiçbiriniz aramızda kavga duymadınız.
Çünkü amacımız hizmet. Ama ayrı bir parti olursa ve biz buraya yapacağımız hizmette engel
olunursa zorlanırız. Bize bu manada güç verin. Bugüne kadar ne söz verdiysek yerine
getirdik. Söylediklerimizi kol kola girerek yaparız. Đmkanımız var, gücümüz var. Cenabı
Allah bizleri utandırmasın. Dirliğimize birliğimize de zeval vermesin. Biz hizmet ederken
lütuf etmiş olmayacağız, sizin hakkınız olduğu için yapacağız. Biz böyle inanıyoruz."
Başkan Özhaseki konuşmasının ardından Pınarbaşı ilçesinde hayır eseri yaptıran iki
hayırsevere plaketlerini verdi.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5423.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Vali Düzgün’den Erciyesspor’a Ziyaret
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Erciyesspor tesislerini ziyaret etti.Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, Erciyesspor tesislerini ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Ziya Eren ve Onursal
Başkan Memduh Büyükkılıç’tan çalışmalar hakkında bilgiler...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Erciyesspor tesislerini ziyaret etti.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Erciyesspor tesislerini ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Ziya
Eren ve Onursal Başkan Memduh Büyükkılıç’tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Murat Eskici de hazır bulundu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5424.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Tlb'lilerden Basın Açıklaması
Türkiye Liseliler Birliği (TLB) 2013-2014 eğitim-öğretim yarı yılının tamamlanmasının
ardından basın açıklaması yaptı.Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında
konuşan Türkiye Liseliler Birliği (TLB) Đl Başkanı Utku Metin,...
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Türkiye Liseliler Birliği (TLB) 2013-2014 eğitim-öğretim yarı yılının tamamlanmasının
ardından basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında konuşan Türkiye Liseliler Birliği (TLB)
Đl Başkanı Utku Metin, "Bugün bildiğiniz üzere yurdun dört bir yanında öğrenciler karnelerini
aldı ve kısa bir tatil sürecine girildi. Halkın evlatları için tatil biraz geç başladı. Fakat
öğrencilerden önce birilerinin çocukları çoktan tatile girmişti. Bakan çocukları adliyelerde,
karakollarda ve hapishanelerde tatil yapmaya başlamıştı. Bu kaçamaklar gösteriyor ki AK
Parti için son ziller çoktan çalmaktadır. Đsmet Đnönü'nün yokluk yıllarında dağıttığı karneyi
eleştirenler bugün kendi hırsızlık ve yolsuzluk karnelerini halka dağıtmıştır. 21 yıl önce
benzer yolsuzluk karnelerini ortaya çıkaran cesur gazeteci Uğur Mumcu'yu bombalı bir
saldırıya kurban edenler, Diyarbakır'da halkın sevgi seliyle akan Diyarbakır Emniyet Müdürü
Gaffar Okan'ı da bir suikastla kurban etmiştir. 24 Ocak, Türkiye tarihinde en kötü notların
verildiği ve öğretmenlerimizi bizden ayıran kara bir gün olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.
Yapılan basın açıklamasının ardından TLB'liler Atatürk anıtına, 1993 yılında suikasta kurban
giden Uğur Mumcu ile 2001 yılında suikasta uğrayan Gaffar Okan'ın posterlerini bıraktı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5425.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Vali Orhan Düzgün’den Kayserispor’a Moral
Ziyareti
Vali Orhan Düzgün, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Gençlik Spor il MüdürüMurat
Eskici, Kayserispor’a moral ziyaretinde bulundu.Vali Orhan Düzgün’ü Kayserispor Kulübü
girişinde, Başkan Recep Mamur ve Genel Menajer Süleyman Hurma ile Kayserispor...
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Vali Orhan Düzgün, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Gençlik Spor il MüdürüMurat
Eskici, Kayserispor’a moral ziyaretinde bulundu.
Vali Orhan Düzgün’ü Kayserispor Kulübü girişinde, Başkan Recep Mamur ve Genel Menajer
Süleyman Hurma ile Kayserispor Yönetimi karşıladı.
Kadir Has Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, “Kayserispor
Başkanı ve Yöneticileri ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Kulübe hem resmi bir ziyaret

hem de iadeyi ziyaret gerçekleştirmenin yanında ikinci yarının başında takımlarımıza başarı
dilemek için kulüplerimizi ziyaret ediyorum” dedi.
Vali Orhan Düzgün, “Geçtiğimiz yıl Kayserispor ilk yarıyı benzer bir durum ile kapatmıştı.
Đkinci yarıda güzel bir ivme yakalamıştı. Ben de ancak son maçına yetişebilmiştim ve ligi 5.
olarak bitirdi. Đnşallah bu ikinci yarıda da yeni Teknik Direktörümüz ile Kayserispor şehrin
desteğini de alarak aynı başarıyı gerçekleştirmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Emniyet
Müdürümüz Mustafa Aydın ve Gençlik Spor Đl Müdürümüz Murat Eskici ile ziyaret ederek
takımımıza hem moral hem destek vermek için ziyaret ediyoruz” diye konuştu.
Vali Orhan Düzgün, ziyarette yeni teknik direktör Domingos Paciencia ile de tanıştı.
Ziyaret Sonrasında Vali Orhan Düzgün, Kayserispor yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5426.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Pınarbaşı'nda Yolcu Otobüsünün Devrilmesi
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, önceki gün gece 02.00 saatlerinde,
Pınarbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin de
yaralandığı kazada ihmal ya da eksiklik varsa, bunların...
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, önceki gün gece 02.00 saatlerinde,
Pınarbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin de
yaralandığı kazada ihmal ya da eksiklik varsa, bunların karşılıksız kalmaması gerektiğini
bildirdi.
MHP Đl Başkanı Eke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Đlimiz Pınarbaşı Đlçesi Olukkaya
mevkisinde meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu 21 vatandaşımızın ölümü ve 29
vatandaşımızın da ağır şekilde yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Adeta katliam
görünümündeki bu trafik kazasında kimlerin kusurları var ise sonuna kadar araştırılmalı, yılda
binlerce trafik kazalarındaki kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acı görüntülerini bir daha
yaşamamız gerektiğine inanıyorum.
Bu husus ile ilgili gerek araç sürücüleri gerekse yetkililerin denetim eksiklikleri ve
ihmalkârlıkları var ise bu acı kazanın bilançosu karşılıksız kalmamalıdır. Zira zihinlerden ve
hafızalardan silinmeyecek trafik kazalarının, en aza indirilmesi için bütün devlet yetkililerin
seferber olup kaza olmadan önce tedbir alınması gerekmektedir.

Bu üzücü kaza karşısında, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına ise
başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5427.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Valisi Orhan Düzgün:
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Pınarbaşı ilçesinde 21 kişinin hayatını kaybettiği kazada
yaralananlardan 29 kişiden 15’inin taburcu edildiğini açıkladı.Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Kayserispor’a yaptığı ziyaret sonrasında kaza ile ilgili...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Pınarbaşı ilçesinde 21 kişinin hayatını kaybettiği kazada
yaralananlardan 29 kişiden 15’inin taburcu edildiğini açıkladı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayserispor’a yaptığı ziyaret sonrasında kaza ile ilgili olarak
sorulan soruları yanıtladı.
Vali Orhan Düzgün, 29 yaralıdan 15’inin taburcu edildiğini, durumu ciddi olan bir yaralının
ise yoğun bakımda olduğunu söyledi. Vali Orhan Düzgün, sorulan bir soru üzerine, “Biz 3
gün önce yaptığımız toplantıda 2013 yılında Kayseri’de 600 bin aracın denetimden
geçirildiğini değerlendirdik. Yani günde 2 bin araç denetleniyor. Kayseri’de 300 bin araç var
ve bu sayının dışında kalan araçlar çevre illerden geliyor. Bizim denetimlerimiz her zaman
devam ediyor” diye cevap verdi.
Vali Düzgün sorulan bir başka soruya ise “Kazanın olduğu gün denetim söz konusu değil.
Zaten otobüs gece saat 1 veya 2 gibi Kayseri’ye giriyor. Dün bir ziyaretçim vardı. Erciyes
Dağı’nda yapılan denetimlerin sıklığından şikayet etti. Đnsanların hayatı için bu denetimler
sürdürülecek. Kayseri’de Elektrikli Denetim Sistemi çalışmalarımız da var. Denetimlerimiz
artarak devam edecek. Araçların gerekli donanımlarının olup olmadığı konusunda da
denetimlerimiz devam edecek” diye cevap verdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5428.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki,
Pınarbaşı'nda
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik
ilçe ziyaretleri programı kapsamında Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti.AK Parti Kayseri Đl
Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte Pınarbaşı'na gelen Büyükşehir...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik
ilçe ziyaretleri programı kapsamında Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte Pınarbaşı'na gelen Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Cuma Namazını Pınarbaşı Merkez Karslı Camisi'nde kıldı.
Namazdan sonra esnafı ziyaret eden Özhaseki, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5429.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği'nden 'ceza'
Uyarısı
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol
Federasyonu'nun (TFF) bazı kuralları değiştirdiğini belirterek, ''Bugüne kadar tek kuruş ceza
yazdırmayan Erciyesspor taraftarının kulübün ceza yememesi için...

24 Ocak 2014, 14:51
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol
Federasyonu'nun (TFF) bazı kuralları değiştirdiğini belirterek, ''Bugüne kadar tek kuruş ceza
yazdırmayan Erciyesspor taraftarının kulübün ceza yememesi için daha dikkatli olması
gerekmektedir'' denildi.
Kayseri'nin Süper Toto Süper Lig temsilcisi Kayseri Erciyesspor'un, Pazar günü oynayacağı
Antalyaspor maçıyla sezonun 2. yarısına 'merhaba' diyeceği belirtilen açıklamada, ''Ligde

kalma mücadelesi veren takımımız telafisi imkansız bir dönemece girmiştir. Kaybedilecek hiç
bir puanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle takımı ayakta tutmaya çalışan başkan ve
yönetim kuruluna yardımcı olmak hepimizin görevidir. TFF bazı kuralları değiştirmiştir.
Statlarda çirkin tezahürat için kriter 2 dakika ve toplam seyircinin onda biri olmasına rağmen,
şimdi hiç bir zaman ve kişi sayısına bakılmaksızın kulüplere ceza yazılacaktır. Bugüne kadar
tek kuruş ceza yazdırmayan Erciyesspor taraftarının kulübün ceza yememesi için daha
dikkatli olması gerekmektedir. Tüm seyircilerimizi Erciyesspor'un yanında olmaya
çağırıyoruz'' ifadelerine yer verildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5430.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Erciyes Emıtt'le Dünyaya Açılıyor
Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kış Sporları
ve Turizm Merkezi, 2014 EMITT Fuarı'nda boy gösterecek. Dünyanın önde gelen kış turizmi
acentalarının yanısıra profesyonel kayak tutkunlarının...
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Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kış Sporları
ve Turizm Merkezi, 2014 EMITT Fuarı'nda boy gösterecek. Dünyanın önde gelen kış turizmi
acentalarının yanısıra profesyonel kayak tutkunlarının katılacağı fuarda Erciyes'in sahip
olduğu imkanlar tanıtılarak turist potansiyelinin artırılması hedefleniyor.
30 Ocak - 2 Şubat 2014 tarihleri arasında TÜYAP'ta 18. kez düzenlenecek olan Doğu
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'le ilgili olarak bir değerlendirme yapan
Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, bu fuara katılmakla
önemli bir tanıtım hamlesi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi
olarak Erciyes'te kış turizmine yönelik devasa yatırımlar yaptık. Şimdi bunların meyvesini
toplama zamanı geldi. Bundan sonra şehrimizi ve tesislerimizi tanıtmak için değişik
aktiviteler düzenleyeceğiz. Bunların başında da turizm fuarlarına katılım geliyor. Bu
çerçevede EMĐTT Fuarı'nda yerimizi aldık. Türkiye'de hızla gelişen kış turizmine paralel
olarak fuarda bu yıl ilk kez kış turizmine özel salon da tahsis edildi. Bu, son derece yararlı bir
girişim. Kış turizmi temasına önümüzdeki yıllarda çok daha fazla odaklanılması gerektiğine
inanıyoruz ve bu konuda gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.

KIŞ VE KÜLÜR TURĐZMĐ BĐR ARADA
Erciyes'in gün geçtikçe daha da dikkat çeken bir kayak merkezi haline geldiğine vurgu yapan
Cıngı, bunun yanısıra Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerler açısından da önemli varlıklara
sahip olduğunu ifade ederek, "Bu fuarla, dünyanın önde gelen tur operatörlerine, dünyadaki
diğer kayak merkezlerinden farklı olarak modern tesislerimizin yanında eşsiz tarihi ve kültürel
değerlere sahip olduğumuzu da anlatmak istiyoruz. Yani Kayseri'nin kış turizmini, kültür ve
tarihle kombine edebildiğini göstermek ve bundan en maksimum seviyede yararlanmak
amacındayız. Yabancı misafirlerimize en önemli mesajımız, Erciyes Kayak Merkezi'nde
'cultural skiing' imkanı olduğunu vurgulamak" diye konuştu.
Dr. Cıngı fuarda ayrıca standlarını ziyaret eden herkese Erciyes Kayak Merkezi'nden bir
günlük sınırsız kayak bileti armağan edileceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5431.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Erciyesspor'un 'var Olma' Maçı
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasının
kendileri adına önemine değinerek ''Hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız Medical Park
Antalyaspor maçı bizim için bir var olma maçı'' dedi.Savruk,...

24 Ocak 2014, 11:03
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasının
kendileri adına önemine değinerek ''Hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız Medical Park
Antalyaspor maçı bizim için bir var olma maçı'' dedi.
Savruk, Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonunun ikinci yarısının ilk maçı olan Medical
Park Antalyaspor karşılaşması ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Savruk, takımın çok hırslı
olduğunu ve kazanmaya odaklandığını belirterek, ''Bu maçı biz bir ölüm-kalım maçı ya da bir
var olma maçı olarak görüyoruz. Bütün çalışmalarımız bu maçı kazanmak için. Bu maç bizim
için çok önemli. Bizim için bir var olma niteliğindeki bu maçı kazanıp, ikinci yarıya iyi bir
başlangıç yapmak ve ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5432.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Erciyesspor'da Kamara Bilmecesi
Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ikinci yarısı başlarken, Kayseri Erciyesspor'un
Kayseri'ye imza için getirdiği Norveçli Ola Williams Kamara, henüz sözleşmeyi imzalamadı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kayseri Erciyesspor Kulübü...
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Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ikinci yarısı başlarken, Kayseri Erciyesspor'un
Kayseri'ye imza için getirdiği Norveçli Ola Williams Kamara, henüz sözleşmeyi imzalamadı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Kaan Savruk,
Kamara ile Kayseri Erciyesspor Yönetimi arasında ufak tefek pürüzler bulunduğunu, bunlarla
ilgili ise mavi-siyahlı yönetim kurulunun gün içerisinde kararını vereceğini bildirdi. Savruk,
kararın birkaç güne açıklanacağını belirterek, ''Kamara'nın durumundaki ufak tefek pürüzlerle
ilgili Yönetim Kurulumuz toplanıp görüşecek ve bir karar verecek. Kararımızı da bugün
açıklamayı düşünüyoruz. Umarım, her konuda olduğu gibi Kamara konusunda da vereceğimiz
karar, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hayırlı olur'' dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5433.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri'deki Kazada Ölenlerin Cenazeleri Ailelerine
Teslim Edildi
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 21 kişinin cenazeleri,
ailelerine teslim edildi.Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen tarik kazasında 21 kişi hayatını
kaybederken, 29 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden...

24 Ocak 2014, 09:05
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 21 kişinin cenazeleri,
ailelerine teslim edildi.
Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen tarik kazasında 21 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de
yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Gökhan Akdeniz, Naim Demir, Đzzet Karahan,
Mikayil Yeler, Hüseyin Çıplak, Tekin Karasu, Merve Karahan, Nevzat Cemiloğlu, Ömer
Abanoz (asker), Devrim Koca, Suat Bakın, Adem Seçilir, Ömer Mendeş, Derya Bakın, Birgül
Đnal, Hediye Mutlu, Hüsna Şimşek, Mevlide Aydoğan, Yusuf Aydın, Aysu Bayraktar ve
kimliksiz kadının cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5434.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kto'dan Üyelerine Yüzde 25'lik Đndirim
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda bünyesinde
üyelere verilen hizmetlerden alınan ücretlerde yüzde 25 ile yüzde 47 oranlarında indirime
gidildiğini açıkladı.Başkan Hiçyılmaz, ilk planda 2014 yılı...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda bünyesinde
üyelere verilen hizmetlerden alınan ücretlerde yüzde 25 ile yüzde 47 oranlarında indirime
gidildiğini açıkladı.
Başkan Hiçyılmaz, ilk planda 2014 yılı için hiçbir gelir kaleminde artış yapmadıklarını, ikinci
plan olarak da indirim uygulamasını başlattıklarını söyledi. Hiçyılmaz, 21 Ocak 2014
tarihinde yapılan Meclis toplantısında alınan karar gereğince, bazı belge harç ve ücretlerinde
indirime gidildiğini belirtti.
Hiçyılmaz, çeşitli başlıklarda alınan ücretlerde yapılan indirimlere ilişkin olarak, “Eskiden 25
TL ücret alınan; TIR karnesi fotokopi tasdiki, yabancı dil kayıt sureti, ortaklık, yetki, imza
onayı, ticari ehliyet belgelerinden bundan böyle 15 TL ücret alınacak. 175 TL olan iş
makinesi tescili için 125 TL,bilirkişi ücreti dahil şekilde 425 lira TL alınan iş makinesi tescili
için ise bundan sonra 250 TL ücret alınacaktır. Belge ücretlerinde yüzde 40 indirim
yapılmıştır. Đş makinesi tescilinde ise yüzde 47 oranında indirime gidilmiştir” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, gayrimenkul değerleme ve bilirkişi-ekspertiz ücretlerinde de indirim
yapıldığını belirterek, “Tapu başına daha önce 250 TL talep edilirken,artık 150 TL alınacaktır.
Gayrimenkul değerleme belgesi için bilirkişi dâhil 400 TL olarak alınan ücret ise 300 TL’ye
düşürülmüştür. Eskiden 275 TL olan bilirkişi veya ekspertiz ücreti ise 150 TL olarak
düzenlenmiştir. Bu hizmet için eskiden bilirkişi ücreti dâhil olmak üzere 400 TL alınırken,
bundan böyle 300 TL ücret alınacaktır. Bu tür ücretlerde yüzde 25 indirim sağlanmıştır” diye
konuştu.
Hiçyılmaz, alınan bu karar ile Kayseri Ticaret Odası üyelerinin menfaatlerinin ön planda
tutulduğunu ve bundan sonra da belge ve işlemlerden alınacak ücretler için duyarlı
olacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5435.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Mmo’da Ersin Fener, Resmen Başkan
18-19 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşen Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi
Genel Kurul ve Seçimlerine “Meslekte Birlik” grubu adına seçimlere tek liste halinde giren
Ersin Fener ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Seçim Kurulundan mazbatalarını...
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18-19 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşen Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi
Genel Kurul ve Seçimlerine “Meslekte Birlik” grubu adına seçimlere tek liste halinde giren
Ersin Fener ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Seçim Kurulundan mazbatalarını aldıktan sonra
görevlerine başladılar. Makina Mühendisleri Odasında gerçekleşen devir teslim törenine,
Şube Eski Başkanı Mustafa Özkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Şube Başkanı Ersin Fener yaptığı açıklamada, ''Sabah şehrimizde vuku bulan ve 21
vatandaşımızın vefat ettiği elim trafik kazasını öğrenmiş bulunmaktayız. Başta vefat eden
vatandaşlarımızın aileleri olmak üzere ülkemizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Allah’tan (cc)
rahmet ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum'' dedi.
Genel Kurul'da yapılan seçimleri değerlendiren Fener, ''Bu tür değişimler bir bayrak yarışı
gibidir. Amaç bayrağı ileriye götürme, taşıma anlayışıdır. Bende devir aldığım, bir başka
deyiş ile bana emanet edilen bu görevi, görev yapacağım süre içerisinde en iyi şekilde temsil
etme ve ileriye taşıma anlayışı içerisinde olacağım. Görev yapacağım süre içerisinde, özveri
ve gayretle mensubu olmaktan gurur duyduğum, Makina Mühendisleri Odasına, mesleğime,
meslektaşlarıma, Kayserimize, Temsilciliklerimizin bulunduğu illerimize ve ülkeme hizmet
etmek için çalışacağım. Değerli Başkanım Sayın Mustafa Özkan Bey’le 8 yıl önce birlikte
Şube Yönetim Kuruluna girdik. Birlikte birçok çalışmalara imza attık. Acı tatlı birçok
anılarımız oldu.
Değerli Başkanım Sayın Mustafa Özkan Bey’e; son bir yılını Şube Başkanı olarak hizmet
ettiği, sekiz yıllık emekleri, gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı, şahsım, Yönetim
Kurulum ve oda mensupları adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.
Mustafa Bey’in şahsında, odamıza emeği geçen eski başkanlarıma, yönetim kurullarına ve
oda mensuplarına ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum.
Sekiz yıllık özverili çalışmanın, gayretin ve emeğin karşılığı değildir ama bir anı olarak
saklayacağını düşündüğüm bu plaketi değerli başkanıma vermekten onur duyuyorum.
Kendisine bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5436.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Talas'ın Eski Şantiyesi Park Oluyor
Talas Belediyesi'nin Mevlana Mahallesindeki fen işleri müdürlüğüne bağlı eski şantiye alanı
parka dönüştürülüyor.Velioğlu Caddesi üzerinde 6 bin 810 metrekare alanı kapsayan
çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı...
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Talas Belediyesi'nin Mevlana Mahallesindeki fen işleri müdürlüğüne bağlı eski şantiye alanı
parka dönüştürülüyor.
Velioğlu Caddesi üzerinde 6 bin 810 metrekare alanı kapsayan çalışmalarla ilgili bilgiler
veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, fen işleri eski şantiyesi olan alanın yerleşim yeri
içinde kalarak görüntü kirliliği oluşturduğunu söyledi. Başkan Yıldırım, hızla gelişen ve
büyüyen Talas'ta estetik açıdan yeşil alan ihtiyacı olan yerlerde çalışmalar yaptıklarını belirtti.
6 bin 810 metrekarelik alan içerisinde yaklaşık 4 bin metrekaresini parka dönüştüreceklerini
ifade eden Başkan Yıldırım, "Đçerisinde oyun parkı, mini futbol sahası, dinlenme alanları,
kamelyalar, banklar, süs havuzları ve oto park yer alacak. Yeşil dokusuyla güçlendireceğimiz
alanda yapacağımız yaşam alanımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine
sunacağız. Amacımız modern Talas'ta görüntü kirliliği oluşturan her alanda çalışarak ilçemize
yakışır hale dönüştürmek" dedi.
Mevlana Mahallesinin nüfus yoğunluğu ve yüksek katlı binalarla dikkat çektiğini hatırlatan
Başkan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın daha fazla yeşil alan ve parklardan yararlanması için
sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle kişi başına düşen yeşil alan miktarı Avrupa standartlarına
ulaşarak 6,5 oldu. Bir yandan geleceğimiz olan yavrularımız için yeşil alan, park, bahçe ve
oyun alanları yapıp onları yaşatırken, diğer taraftan oralara isimlerini verdiğimiz kişilerin de
aziz hatıralarını yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5437.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Vali Orhan Düzgün'den Kaza Açıklaması
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Pınarbaşı yolunda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişininde
yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak, "Kazanın oluşunun hemen ardından saat 02.01’de
112 acil çağrı merkezine yardım ihbarı geliyor....

23 Ocak 2014, 16:53

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Pınarbaşı yolunda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişininde
yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak, "Kazanın oluşunun hemen ardından saat 02.01’de
112 acil çağrı merkezine yardım ihbarı geliyor. 02.03’te de ilk ambulansımız olay yerine
hareket ediyor ve 02.44’te de olay yerine ulaşıyor. 02.47’de de jandarma ve itfaiye
ekiplerimiz de olay yerine ulaşıyor. Olayın büyüklüğü ve vahameti ortaya çıkınca Kayseri

merkezden ve çevre ilçeler ile Sivas’ın Gürün ilçesinden toplam 25 ambulansımız takip eden
dakikalarda olay yerine ulaşıyor" dedi.
Vali Orhan Düzgün, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişininde yaralandığı trafik kazası ile
ilgili olarak, “Gece 02.00 civarında meydana gelen kazayla ilgili 02.01’de acil çağrı
merkezine yardım ihbarının gelmesinin ardından Pınarbaşı ilçemizden ilk ambulans 02.03’de
hareket ederek yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine ulaşıyor” dedi.
Kayseri’deki değişik hastanelerde tedavi altına alınan 7’si ağır 29 yaralının tedavileriyle ilgili
seferber olunduğunu, yaralıların yakınlarının ihtiyaçları ile cenazelerin memleketlerine
gönderilmesi konusunda hazırlıkların yapıldığını belirten Vali Düzgün, “Kazanın olduğu
mevki Kayseri’ye 117 kilometre, Sivas il sınırına 10 kilometre uzaklıkta. Kazanın olduğu
sırada da bölgede hafif kar yağışı, sis ve olumsuz hava şartları var. Kazanın oluşunun hemen
ardından saat 02.01’de 112 acil çağrı merkezine yardım ihbarı geliyor. 02.03’te de ilk
ambulansımız olay yerine hareket ediyor ve 02.44’te de olay yerine ulaşıyor. 02.47’de de
jandarma ve itfaiye ekiplerimiz de olay yerine ulaşıyor. Olayın büyüklüğü ve vahameti ortaya
çıkınca Kayseri merkezden ve çevre ilçeler ile Sivas’ın Gürün ilçesinden toplam 25
ambulansımız takip eden dakikalarda olay yerine ulaşıyor. 25 ambulansın 22’si Kayseri’den
3’ü de Sivas’ın Gürün ilçesinden olay yerine intikal ediyor. Olayla ilgili adli soruşturmada
başlatılmış durumdadır. Cumhuriyet Savcımız gece olay yerine gitti. Kaza ile ilgili hata, kusur
kimdedir, şoförün hatası nedir, yol hatası var mıdır, aracın donanımı ile ilgili hatalar nelerdir
bunlarla ilgili kesin kararlar adli soruşturma sonucunda ortaya çıkacak” diye konuştu.
Vali Düzgün ayrıca, Bölge Trafik ve Jandarma Trafik ekiplerinin ilk değerlendirmesi
sonucunda, otobüsün ön tekerlerinde normal mevsim lastikleri, arka lastiklerinin ise kışlık
lastiklerin bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5438.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Melikgazi Muhtarlar Toplantısı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đlçe sınırları içerisinde 80 mahalle
bulunduğunu ve her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde
çalıştıklarını bildirdi.Mahalle muhtarlarına büyük önem...

23 Ocak 2014, 16:53

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đlçe sınırları içerisinde 80 mahalle
bulunduğunu ve her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde
çalıştıklarını bildirdi.

Mahalle muhtarlarına büyük önem ve değer verdiklerini, çünkü yerel alanda beklentilerin,
eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden kişilerin muhtarlar
olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye ile muhtarların işbirliği ve
dayanışma içinde çalışmanın mahalleliye hizmet ve yatırım olarak yansıdığını belirtti.
Belediye olarak geri dönüşüm de örnek ve referans gösterildiklerini bunda mahalle
muhtarlarının büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi:
“Belediye olarak her yıl belirli aralıklarla Muhtarlar Toplantısı yapıyoruz. Muhtarlarımız ile
her zaman beraber ve birlikteyiz. 80 mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi
yaptık hem de birçok konuyu gündeme getirerek fikirlerini aldık. Bugün muhtarlara acil
yapılması gereken 3 hizmet ve yatırım belirtiniz sorunsunu yazılı istedik. Ortak nokta,
belediyemizden istekleri sosyal ve spor tesisleri ile sanat ve meslek edindirme kurs yerleri ile
açık alan spor merkezleri oldu”
Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Suat Kösehallioğlu, yapılan hizmetle ile ilçenin misyonunun
değiştiğini söyledi. Yıldırım Beyazıt mahalle Muhtarı Saniye Serçe, Sosyal ve Spor Tesisi ile
taşkın su kanalı ve kapalı semt Pazar yerinden dolayı teşekkür etti. Yenimahalle Muhtarı
Cuma Yiğit ise, yapılan yatırım ve hizmetler ile mahalleye vizyon katıldığını ve modern ve
planlı yapıları ile prestij mahalleler arasında yer aldıklarını kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi, KASKĐ, TEK, Kayserigaz, Otobüs işletmesi ile Melikgazi Belediye
Daire Müdürlerin katıldığını toplantı da Başkan Memduh Büyükkılıç, toplantı sonrasında
muhtarlara belediye yemekhanesinde öğle yemeği ikramında bulundu.
Mahalle muhtarın hepsi Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a yeniden aday
gösterilmesinden dolayı tebrik ederek ‘Hayırlı Olsun’ temennisinde bulundular.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5439.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri’deki Trafik Kazası
Kayseri’de şarampole devrilen otobüs şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu
öğrenildi.Kayseri’de otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralan otobüs şoförü E.K.’nin
(42) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralının tedavi...

23 Ocak 2014, 11:20
Kayseri’de şarampole devrilen otobüs şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kayseri’de otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralan otobüs şoförü E.K.’nin (42) hayati
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralının tedavi gördüğü Acıbadem Kayseri Hastanesi
Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz’ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu sabah meydana gelen trafik kazasındaki yaralılardan ikisinin tedavisine hastanemizde
devam edilmektedir. Yaralılara yapılan tetkikler sonrası hastalarımızdan biri yoğun bakıma

alınmıştır ve solunum desteği verilerek ileri yoğun bakım desteği devam etmektedir.
Travmaları nedeniyle ortopedi, beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından değerlendirilen
ve durumu ağır olan diğer yaralımızın da tedavisi devam etmektedir. Her iki yaralının da
hayati tehlikeleri sürmektedir.”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5440.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Valisi Düzgün, Kaza Yerinde Đncelemelerde
Bulundu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında
olay yerine giderek incelemelerde bulundu.Kayseri Valisi Orhan Düzgün, kaza yerinde
incelemelerde bulundu. Vali Düzgün, "Yoldaki buzlanma nedeniyle otobüs...

23 Ocak 2014, 10:29
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında
olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Düzgün, "Yoldaki
buzlanma nedeniyle otobüs sürücüsünün kontrolünü kaybederek otobüsün şarampole
yuvarlandığı yönünde bilgi var. Olayda 20 vatandaş olay yerinde, 1 vatandaşımızda hastanede
hayatını kaybetti. Emniyetimizin konuyla ilgili çalışması devam ediyor" dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5441.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri’deki Kazada Ölenlerden Bazılarının Ve
Yaralıların Đsimleri Belli Oldu
Kayseri’de meydana gelen 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin de yaralandığı trafik
kazasında ölenlerden 9'unun ve yaralananların isimleri belli oldu.Kayseri’nin Pınarbaşı
ilçesinde otobüsün şarampole yuvarlanması sonucunda...

23 Ocak 2014, 09:58
Kayseri’de meydana gelen 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin de yaralandığı trafik
kazasında ölenlerden 9'unun ve yaralananların isimleri belli oldu.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen
21 kişinin öldüğü ve 29 kişinin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ve
yaralananların kimlik tespiti yapılıyor.

Kazada ölenlerden bazılarının isimleri şöyle: “Ömer Abanoz (21), Nevzat Cemiloğlu (40),
Merve Karaman (20), Tekin Karasu, Uğur Akdeniz, Hüseyin Çıplak, Naim Demir, Mikail
Yeler, Đzzet Karahan”.
Yaralananların isimleri ise şöyle açıklandı:
“Zeki Üzüm, Yunus Önegel, Muhammed Tunç, Bahattin Kıyak, Tahsin Akaya, Serhat Özer,
Yasin Becerikli, Çetin Koca, Atilla Koca, Zeynep Karahan, Yakup Karhan, Sevgül Karahan,
Gülhayat Karahan, Kadir Karahan, Fuat Bakın, Salih Saygılı, Uygar Aydın, Sibel Aydın,
Serkan Karasu, Nejdet Bakın, Asım Aydil, Selcan Aydil, Faruk Aydın, Đrfan Karabeyeser,
Deniz Ergül, Hamit Barık, Ertuğrul Karasu, Esmer Koca, Sercan Bayraktaroğlu”.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5442.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri'de Otobüs Şarampole Devrildi: 21 Ölü, 29
Yaralı
Kayseri'de bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi
hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı
ilçesine bağlı Olukkaya köyü yakınlarında meydana gelen...

23 Ocak 2014, 09:11

Kayseri'de bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi
hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya köyü yakınlarında
meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü aşırı buzlanma nedeniyle şarampole
devrildi. Kazada, 21 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. Yaralılar ve hayatını
kaybedenlerin çıkarılması için 112, jandarma ve akut ekipleri ile itfaiye ekipleri büyük çaba
sarf etti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5443.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Ölü, 30 Yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole
devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı...

23 Ocak 2014, 08:10

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole
devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya köyü yakınlarında yolun buzlu
olmasından dolayı sürücünün kontrolünden çıkan 34 DG 5950 plakalı yolcu otobüsü, karşı
şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 30 kişi de
yaralandı. Yaralılar, Pınarbaşı ilçesinden ve Kayseri merkezden olay yerine sevk edilen çok
sayıda ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri'deki özel hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde yolcu otobüsünün altında kalan ölü ve yaralılar, olay yerine getirilen ikinci
vincin yardımıyla otobüsün kaldırılması sonrasında çıkarıldı. Otobüsün altında kalan ölü ve
yaralılar, 112 acil yardım ekipleri, itfaiye ekipleri, AKUT ve AFAD ekiplerinin çalışmaları
sonucu otobüsün altından çıkarılabildi.
Bu arada, otobüsün altından çıkarılan 8 ceset, ambulans ve cenaze araçlarıyla Pınarbaşı
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili açıklamada bulunan Kayseri Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, ''Pınarbaşı
ilçemizde meydana gelen bu elim kazada maalesef ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 30 kişi
yaralandı. Yaralılar, Pınarbaşı Devlet Hastenesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri'deki özel hastanelere sevk edildi''
dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5444.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri'de Otobüs Şarampole Devrildi: 20 Ölü, 30
Yaralı
Kayseri'de bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk
belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre,
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya köyü yakınlarında...

23 Ocak 2014, 07:49

Kayseri'de bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk
belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya köyü yakınlarında
meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü aşırı buzlanma nedeniyle şarampole
devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.
Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin çıkarılması için 112, jandarma ve akut ekipleri ile itfaiye
ekipleri büyük çaba sarf etti. Yaralılar, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılma
çalışmaları devam ediyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5445.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi
Kayseri de bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucunda çok sayıda kişi hayatını
kaybederken, yaralı olduğu söyleniyor.Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine
bağlı Olukkaya köyü yakınlarında meydana gelen trafik...

23 Ocak 2014, 04:52

Kayseri de bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucunda çok sayıda kişi hayatını
kaybederken, yaralı olduğu söyleniyor.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya köyü yakınlarında
meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü aşırı buzlanma nedeniyle direksiyon
hakimiyeti kaybolması sonucunda şarampole devrildi. Kaza sonrasında devrilen otobüsün
altında kalan çok sayıda kişinin hayatının kaybettiği belirlenirken yaralılar ve hayatını
kaybedenlerin çıkarılması için 112, jandarma ve akut ekipleri ile itfaiye ekipleri büyük çaba
sarf etti. Vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün içinden çok sayıda yaralı ve hayatını
kaybedenler çıkarıldı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5446.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Suriye’de ki Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı
kılındı
Dün Hunat Cami’sinde Cuma namazı çıkışı sonrasında Suriye’de Beşar Esad rejimi tarafından
katledilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

25 Ocak 2014, 10:58

Gıyabi cenaze namazında Kayseri gönüllü teşekküllerinden çok sayıda kişi katılırken gıyabi
cenaze namazını ise Kasım Okut Hoca kıldırdı. Ayıdan post olmaz moskoftan dost olmaz
diyen Kasım Okut, Stalin, Lenin dönemi yaşanan katliamlardan örnekler veren Okut,
diktatörlerin sonlarının hüsran olduğunu dile getirdi. Bunların hepsini cenabı hak
cezalandırmıştır. Ayrıca Okut“ Ariel Şaron, insan kasabı Şaron 8 yılı aşkın süre tedavi gördü
ve Allah onunda cezasını verdi” derken ülkemizde de diktatörlerin olduğunu dile getirdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5448.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Fransız kumandanının Çukurova’dan Kayseri’ye
ibretlik sürgün öyküsü-6(KAYSERĐ ESĐR KAMPI)

Mahmut Hop
www.twitter.com/mahmuthop
25 Ocak 2014, 13:37

KAYSERĐ ESĐR KAMPI
“Yeni esir kampı Kayseri dağlarının arasında, güzel bir sayfiye yeridir. 31 Ağustos’tan beri
buradayız. Askerler sağlık bakımından çok istifade ediyorlar. Daha önce buraya gelinmiş
olsa herhalde faha iyi olunurdu. Bununla beraber Talas, geceleri soğuk oluyor. Yemekleri
güzelleşti. Esirlere yapılan müdahale o kadar düzeldi ki… Bunu yakınlarda bir
komisyonun ziyaret edeceği veya Türkler ile Fransızlar arasında başlayan barış
görüşmelerinin müspet yolda olduğuna bağlıyoruz ” (Mesnil)
Mesnil’e Türkler tarafında oynanan harp oyunu
Mesnil teslime razı olmuş ve artık kendisini teslim alacak olan kumandanın kim olacağını
merak ediyordu. Mesnil’in üzeri yağan yağmur ile ıslanmıştı ve bir ateş yakılarak ateşin
başına oturtuldu. Sonra Mesnil teslim olacağı kişisinin kendisinden alt rütbede birine teslim
olmayacağını ancak rütbesine denk ya da üstü olan birine teslim olacağını söylemişti.
Mesnil’in rütbesine denk hiç kimse yoktu. Bu olay üzerine Karaisalı Jandarma Komutanı
Hasan Akıncı’ya haber edildi. Teslim müzakeresini o yaptı. Görüşme Panzim Çukuru’nda
gerçekleşti. Bu arada bulunan Karaisalı Jandarma Kumandanı Hasan Bey yağmurlu bir gün
olduğundan ıslanmış elbiselerini kurutmuştu. Ama Mesnil rütbesine denk birine teslim olmak
istese bile o vakte kadar Tekelioğlu Sinan’ı tümen komutanı ve rütbesini de general, mütareke
yapmaya gelen Hasan Bey’i ise Yarbay sanıyordu. 12.00’da başlayan mütareke tam üç buçuk
saat sürmüştü. Mesnil şartsız teslim olmayacağını söyledi ve Hasak Karaafet ise Türklerin
civan mert ve misafirperver olduklarından bahsettikten sonra hastaların iyileştirilmesi iaşe
sağlanması gayri insanı davranılmaması gibi şartları kabul edildi. Sıra en zor olan, Verdün
kahramanı mesnilin ordusuna teslim olduktan sonra yapacağı konuşmaya sıra gelmişti;
Mesnil’in veda konuşması
“… Umumu harpte zaferden zafere koşan taburumuz Verdün’ü Almanlar’a karşı yaptığı
iki hücumla iki defa zapt etmiştir. Benim o zaferde bir sakatlandı. Daha sonra sizlerle,
Afrika çöllerinde nice zaferler kazandım. Türkiye’ye gözde ve kuvvetli bir tabur olarak
gönderildik. Nitekim taburumuz Pozantı’yı kahramanca müdafaa etti. Fakat iaşesizlik ve
harp talihi, taburumuza yar olmadı. Kaderimizde bugün Türk ordusuna teslim olmak
varmış… Hepiniz vazifenizi uzakta olan vatanına uygun olarak büyük cesaret ve metanetle
yaptınız. Fransa’ya lâyık askerler olarak unutulmayacaksınız. Hepinizi bu bakımdan

takdir ile tebrik ederim. Şu an hepinizin elini sıkmaya zaman müsait değildir. Şuna emin
olabilirsiniz ki mallarınız ve canlarınız güven altındadır. Nihayet Fransızların eski bir
dostu olan Türklere teslim oluyoruz. ”
Eşi ile ilk kez karşılaşıyor
Madam Mesnil Adana Bucak Đstasyonu’na getirildi. Mesnil karısını görünce sıkıca sarılıp
ağladılar. Madam Mesnil kocasının taburunda yaralı gördüğü askerlere hemen müdahalede
bulundu. Daha sonra Bucak Đstasyonu’ndan Hacıkırı’ya hareket ettiler. Mesnil’in yanında çok
iyi Fransızca konuşan ve Mesnil’in teslim protokolünde Fransızca tercümanlık yapan Besim
Bey(Albayoğlu) bulunuyordu.
Sinan Paşa Kayseri’de ki esir kampında gitmeden önce Mesnil’e şunları söyledi.
“Kumandan harp bir talih oyunudur. Bazen bir tarafa bazen diğer tarafa teveccüh eder.
Bu andan itibaren biz sizleri bizim esirimiz değil misafirimiz sayıyoruz. ”
19 ve 20 Eylül 1920 tarihinde esir subaylarla erlerin Kayseri’ye nakli tamamlandı. Bir kışla
ile kısmen hastaneye çevrilmiş Cizvitlerin eski okuluna yerleştirildi. Đki gün sonra buraya
Maraş’tan Türklere esir düşen 175 Fransız askeri daha geldi. Bunların çoğu Fransızların eski
sörler okuluna yerleşti. Mesnil’in sürekli başına gelen olayları anlattığı fakat bazen pekte
tarafsız yazmadığı harp günlüğünden Kayseri’de yazdıklarının bir bölümünde de esir
kampındaki esaretinden şöyle bahsediyor:
“Yeni esir kampı Kayseri dağlarının arasında, güzel bir sayfiye yeridir. 31 Ağustos’tan beri
buradayız. Askerler sağlık bakımından çok istifade ediyorlar. Daha önce buraya gelinmiş
olsa herhalde daha iyi olunurdu. Bununla beraber Talas, geceleri soğuk oluyor. Yemekleri
güzelleşti. Esirlere yapılan müdahale o kadar düzeldi ki… Bunu yakınlarda bir
komisyonun ziyaret edeceği veya Türkler ile Fransızlar arasında başlayan barış
görüşmelerinin müspet yolda olduğuna bağlıyoruz ” (Mesnil)
Buradan sonra Mesnil’in hayatı normale dönmüyor. Kendisini teslim alanların rütbesinin
kendisine denk bile olmadığı öğrenince bu onun verem oluşunu daha da tetikliyor. Kahrolan
Binbaşı Mesnil Verdün’ü Almanlara karşı müdafaa ettiği taburu ile gönderilmesine rağmen
başarı gösterememiş ve 44 çete teslim olmuştu. Buna içerlenen ve gururu incinen Mesnil
vereme yakalanıp Fransa’ya döndükten kısa bir süre sonra vefat ediyor. Eşi ise Madam
Mesnil ise Fransızlar ile barış görüşmeleri yapmak için esirlerle birlikte gönderildiği Şam’da,
savaş esiri olmasına rağmen hastalara ve yaralılara gereken alakayı gösterdiğinden dolayı
ordu kumandanı tarafından kahramanlık nişanı ile ödüllendiriliyor. Hayatının sonuna kadar
Fransa hükümeti tarafından verilen bir maaşa bağlanıyor. Sinan Paşa adı ile bilinen ama halk
tarafından Paşa unvanı verilen Sinan Tekelioğlu’na dönemin hükümeti tarafından; rütbesinin
yüzbaşı olması ve buna rağmen koca tümeni idare edebilecek bir özveri ile Pozantı’yı
müdafaa ettiği için kendisine generallik maaşı bağlanıyor.
Son söz
Değerli okurlar. Yazı dizimin burada sonuna gelirken bu ülkeyi bize vatan yapanların ne
mücadeleler ile Türklük ve Đslamlığın sancağını taşıdıklarının küçük bir vesikası olan bu
hadiseyi teşhir etmek istedim. Akabinde ise bu gibi Anadolu’nun her köşesinden yaşanan
destan içinde destan yazan kahramanlardan, insani değerlerin hangi durumda olursa olsun bir
savaş esirine bile iyi muamelenin lazım geldiğini de görmüş oluyoruz. Doktorası unutulmaya

yüz tutan değerlimiz konusunun tezini yaşadığımız, yılda ortalama 6 saat kitap okuyup günde
5 saat televizyon izlediğimiz bir toplum içinde olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Yazı
dizimi burada sonlandırırken en güzel günlerin sizinle olmasını diler, Allah bir daha bu
millete Đstiklal Marşı yazdırmasın der, bir hafta boyunca bir avuç yerleri namusları gören,
canların canı uğruna candan öte can veren bu Milli Kahramanlarımız için bir Fatiha okuyalım
derim.

-SONKaynak:http://www.kayserigundem.com/fransiz-kumandaninin-cukurovadan-kayseriye-ibretlik-surgun-oykusu6kayseri-esir-kampi-makale,1605.html

Erişim Tarihi:03.03.2014

Şampiyonluk Geleneği Bozulmadı
Dünya ve Avrupa Şampiyonu Tekvando Antrenörü Yavuz ve Arzu Tan Sayan çiftinin oğlu
Yunus Emre ile öğrencileri Duygu Özyahni, Alanya'da yapılan Gençler Türkiye
Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkarak, Türkiye'yi yurt dışında...

25 Ocak 2014, 13:43

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Tekvando Antrenörü Yavuz ve Arzu Tan Sayan çiftinin oğlu
Yunus Emre ile öğrencileri Duygu Özyahni, Alanya'da yapılan Gençler Türkiye
Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkarak, Türkiye'yi yurt dışında temsil etme
hakkını kazandı.
Şampiyon tekvandocular Yunus Emre Sayan ile Duygu Özyahni, antrenörleri Yavuz ve Arzu
Tan Sayan ile birlikte ĐHA muhabirinin sorularını cevapladılar. Tekvando antrenörü Yavuz
Sayan, Alanya'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'na 40 sporcuyla katıldıklarını
belirterek, "Şampiyonada, 2 Türkiye birinciliği ve 1 de ikinciliği elde ederek Kayseri'ye
döndük. Kayseri'nin eski başarılı olduğu dönemlere yavaş yavaş dönmeye başladık ve Kayseri
olarak şampiyonaya damgamızı vurduk. 68 kiloda oğlumuz Yunus Emre Sayan, yaptığı 7
mücadele sonunda şampiyon oldu. Yunus Emre 4 yıl Kayseri'de çalıştıktan sonra Ankara
Đlbankspor'a transfer oldu. 42 Kiloda ise Duygu Özyahni kızımız çok güzel 7 maç çıkararak,
şampiyonluğu elde etti. Semra kızımız ise final maçında altın vuruşla şampiyonluğu kaçırdı
ve ikinci oldu. Oğlumuz Yunus Emre ve Duygu kızımız, Dünya Şampiyonası'na gitmek için
vize almaya çalışacaklar ve bir anlamda Dünya Şampiyonası seçmeleri niteliğindeki Đsveç'te
yapılacak turnuvaya katılacaklar" diye konuştu.

YUNUS EMRE SAYAN: "DÜNYA ŞAMPĐYONASI'NA GĐTMEK ĐSTĐYORUM"
Başarılı tekvandocu Yunus Emre Sayan, babası ve annesi gibi şampiyonluklara doymak
bilmiyor. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen 7. şampiyonluğuna ulaşan Yunus Emre, gözünü
Dünya Şampiyonluğu'na dikti. Yunus Emre, Alanya'daki Türkiye Gençler Şampiyonasında
birinci olduğunu hatırlatarak, "Bu benim 7. şampiyonluğum oldu. Burada annem ve babamla
çalışıyorum ama Đlbankspor'a transfer oldum. Önümde Đsveç'te yapılacak turnuva var. Bu
turnuva, Dünya Şampiyonası'na seçme niteliğinde. Orada şampiyon olup, Dünya
Şampiyonası'na gitmek ve orada da şampiyon olarak annemi, babamı ve bütün hocalarımı
gururlandırmak istiyorum" dedi.
DUYGU ÖZYAHNĐ: "ÇALIŞMALARIN SONUCUNDA BAŞARILAR GELĐYOR"
Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılan ve 42 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan
Duygu Özyahni de, Kayseri doğumlu olduğunu, ancak babasının astsubay olması nedeniyle
pek çok şehir gezdiğini vurgulayarak, "Sonunda Arzu ve Yavuz hocamla antrenman
yapabilmek için buraya geldik. Üç yıldır hocalarımla beraber çalışıyorum. Bu zirveye
gelebilmek için sürekli çabaladık. Diğer hocalarım da Arzu ve Yavuz hocalarımı tavsiye
ettiler. Burada çok fazla çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda da başarılar geliyor. Biz de
bundan çok mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.
SEMRA ŞAHĐN: "HEDEFĐMĐZ OLAN OLĐMPĐYATLARA HAZIRLANIYORUZ"
Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kilosunda 2. olan Semra Şahin ise tekvandoya Arzu ve
Yavuz Tan hocalarla başladığı için çok şanslı olduğunu belirterek, "Üç senedir tekvando
yapıyorum. Đlk girdiğim şampiyonada üçüncü, bu yıl da ikinci oldum. Đnşallah bundan sonra
şampiyonluk için mücadele edeceğim. Bütün arkadaşlarımla beraber, hedefimiz olan
olimpiyatlara hazırlanıyoruz" diye konuştu.
Şampiyon tekvandocular, hocalarıyla beraber milli takım kampına katılmak için Ankara'ya
gittiler. Başarılı sporcular, katılacakları turnuvada ve Dünya Şampiyonası'nda başarılı
olabilmek için gece gündüz çalışıyorlar.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5450.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki,
Pınarbaşı'nın Köylerini Gezdi
Büyükşehir yasası çerçevesinde 30 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra merkez ilçe olacak
ilçelere yönelik ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe
merkezindeki programının ardından Pınarbaşı'nın köylerini...
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Büyükşehir yasası çerçevesinde 30 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra merkez ilçe olacak
ilçelere yönelik ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe
merkezindeki programının ardından Pınarbaşı'nın köylerini de ziyaret etti. Gittiği köylerde
büyük ilgiyle karşılanan Başkan Özhaseki, "Dile getirilen sorunların hepsini çözeriz. Bunlar
Büyükşehir için sorun değil" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı ilçe merkezindeki toplantı ve
ziyaretlerin ardından Pazarören'e geçti. Başkan Özhaseki'ye AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz, Pınarbaşı Đlçe Başkanı Tuncay Altıparmak ve Đlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf
Kemal Altıparmak da eşlik etti. Pazarören'de yapılan toplantıda bir konuşma yapan Đlçe
Belediye Başkan Adayı Yusuf Kemal Altıparmak 32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet
ettiğini belirterek, "Şimdi de Ekmek yediğim ilçeme hizmet etmek için aday oldum. Başkan
Özhaseki ile birlikte çalışabilmenin heyecanı içerisindeyim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
dünyanın en gelişmiş beş belediyesinden biri" dedi.
''ĐLÇELERLE BÜYÜKŞEHĐR'Đ BĐRLEŞTĐREN YASA"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, Büyükşehir sınırlarını il sınırları yapan
kanunla ilgili bilgiler vererek "Bu yasa ilçe belediyelerinin Büyükşehir ile beraber olma
yasasıdır" diye konuştu. Bugüne kadar ilçe belediye başkanlarının imkanları olmadığı için
hizmet edemediklerini dile getiren Özhaseki, ilçe, belde ve köylerin sorunlarının farkında
olduğunu söyledi. Özhaseki, Pazarören'deki içme suyu şebekesinin asbestli borulardan
oluştuğunun hatırlatılması üzerine "Đnsan asbestli borudan su içmemeli. Bu devirde su, kanal
ve arıtmayı konuşmamamız lazım. Bugüne kadar bu sorunlar çözülseydi bu yasa çıkmazdı.
Bu yasa Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle çıktı. Daha önce elimizde buralara

hizmet yetkisi yoktu. Bu yasa bizi rahatlattı. Đnşallah bu sorunların hepsini çözeceğiz. Bugüne
kadar söz verip de yapamadığımız hiçbir ey olmadı. Buralara bu hizmetleri getirirsek insanlar
memleketlerini terk edip de gitmez. Đnşallah bizi beraber görevlendirirseniz kol kola gelir
hizmet ederiz" dedi.
"SORUNLARI KISA SÜREDE ÇÖZERĐZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki beraberindekilerle birlikte Pazarören'den
sonra Esenköy'e geçti. Köyün girişinde karşılanan Başkan Özhaseki köy odasında
vatandaşlara hitap etti ve onların sorunlarını dinledi. Köylülerin su, yol, kaldırım gibi
sorunlardan bahsetmesi üzerine bu sorunların tamamının çözüleceğini dile getiren Özhaseki,
"Avrupa'nın en gelişmiş şehirlerinde ne varsa Kayseri'de var. Şükürler olsun yapılamaz
denilen hizmetleri yaptık. Sizlerin ifade ettiği sorunların hiçbiri bizim için sorun değil. Kısa
sürede bunları çözeriz. Bizler bu dünyadan göçüp gideceğiz Đnşallah arkamızdan dua eden
olursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5451.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri’de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 1 Ağır
Yaralı
Kayseri’de ağaca çarpan otomobilden fırlayan şahıs, 15 metre uçarak demir korkuluğa çarptı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı
ilçesinden Kayseri’ye dönen S.Ç. yönetimindeki...
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Kayseri’de ağaca çarpan otomobilden fırlayan şahıs, 15 metre uçarak demir korkuluğa çarptı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinden Kayseri’ye dönen S.Ç. yönetimindeki 50 LF 222
plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı üzerinde virajı bulunmayan yolda kontrolden çıkıp 4
şeritli yolun sol şeridinden en sağ şeridine geçerek yol kenarındaki ağaca çaptı. Çarpma
sonucu ikiye katlanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü S.Ç. olay yerinde hayatını
kaybederken, aracın ön koltuğundan fırlayarak 15 metre ileride bulunan demir korkuluklara

çarpan E.Ö. de kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazada
Đ.Ç.’de ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri gelirken, yaralı Đ.Ç.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araç içerisinde bulunan 3 kişinin av için gittikleri Pınarbaşı ilçesinden geldikleri öğrenilirken,
hurdaya dönen aracın bagajından ise av tüfeği ve piknik malzemeleri çıktı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5452.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Bünyanda Seçim Heyecanı Başladı
30 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler öncesinde Bünyan’da adaylar netlik kazandıkça cadde ve
sokaklardaki seçim heyecanı da artıyor.Bünyan’da AK Parti'den Sinasi Gülcüoğlu’nun aday
gösterilmesiyle birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı...
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30 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler öncesinde Bünyan’da adaylar netlik kazandıkça cadde ve
sokaklardaki seçim heyecanı da artıyor.
Bünyan’da AK Parti'den Sinasi Gülcüoğlu’nun aday gösterilmesiyle birlikte, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi karşılama hazırlıkları çerçevesinde çarşı meydanı AK
Parti bayrakları ile süslendi. Bünyan MHP ilçe teşkilatı da ilçe Başkanı Kadir Yalçın'ın
talimatı ile MHP Đlçe binasının güzergahını 3 hilalli bayraklarla donattı.
30 mart seçimlerinde büyük umutlar bekleyen Đbrahim Marzoğlu ise CHP ilçe binasını
bayraklarla donatıp seçim maratonuna katıldığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nden mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özmen, 30 Mart 2014 yerel
seçimlerinde tekrar adaylığı genel merkez tarafından açıklanırken, AK Parti'de 9 ismin
konuşulduğu Bünyan Belediye Başkanlığı aday listesinden Şinasi Gülcüoğlu seçim
maratonuna katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak ise Đbrahim Marzoğlu seçim
yarışına dahil oldu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5453.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Çocuklara Karne Hediyesi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Menekşe Çocuk Evi’ni ziyaret ederek,
burada kalan çocukların karne sevincine ortak olarak karne hediyesi verdi.Gül Düzgün, Vali
Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Çocukevleri Koordinasyon...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Menekşe Çocuk Evi’ni ziyaret ederek,
burada kalan çocukların karne sevincine ortak olarak karne hediyesi verdi.
Gül Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Çocukevleri Koordinasyon Müdürü
Ali Andaç ve diğer ilgililerle birlikte geldiği Menekşe Erkek Çocuk Evi’nde, karnelerini alan
öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Çocukların sevgisine karşılık veren ve onların karne
sevincini paylaşan Gül Düzgün, çocukların karnelerini inceleyerek başarılarından dolayı
kutladı.
Çocuklara karne hediyesi olarak futbol topu ile Türk Bayrağı tablosu hediye eden Gül
Düzgün, beraberinde götürdüğü yaş pastayı da çocuklarla birlikte keserek bazı tavsiyelerde
bulundu.
Çocuklara, “Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum” diyen Gül Düzgün, her insanın
istediğinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini anlatarak, “Derslerinize iyi
çalışmanızı ve dürüstlükten taviz vermemenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten çocuklar ise Gül Düzgün’e bundan
sonraki dönemlerde derslerine daha çok çalışacakları sözünü verdiler.
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Çocuk Evi ziyareti sonrası Melikgazi Sağlık Vakfı’na
ait olan ve özellikle onkoloji hastası yakınlarının kaldığı Ahmet Karamancı Misafirhanesi’ni
de ziyaret ederek, vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı ve görüştüğü bazı hasta yakınlarına
geçmiş olsun diyerek acil şifalar diledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5454.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

21 Kişiye Mezar Olan Otobüsün Kazadan Önce 2
Kez Hız Sınırını Aştığı Belirlendi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan
otobüsün, kazadan önce 2 kez hız sınırını aştığı belirlendi.Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan...

26 Ocak 2014, 08:55

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan
otobüsün, kazadan önce 2 kez hız sınırını aştığı belirlendi.
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan
açıklamada, ''23.01.2014 günü saat 02.02 sıralarında Pınarbaşı-Gürün 300-19 yol kesim
numaralı devlet karayolunun 35. kilometresinde meydana gelen kazada 34 DG 5950 plakalı
yolcu otobüsünün sonradan yapılan takoğraf incelemesinde saat 23.15-24.00 ile saat 01.4001.45 saatleri arasında hız sınırını ihlal ettiği tespit edilmiş olup konuyla ilgili cezai yaptırım
uygulanmıştır'' denildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5455.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Balıklarla Suda Zehir Testi Yapılıyor
Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) bünyesinde kurulan ve uluslararası
akreditasyonu bulunan laboratuvarda, 'lepisdes' cinsi balıklarla 'Balık Bio Deneyi'' bir başka
ismiyle 'Zehirlilik Seyreltme Deneyi' yapılıyor.Lepisdes cinsi akvaryum...
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Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) bünyesinde kurulan ve uluslararası
akreditasyonu bulunan laboratuvarda, 'lepisdes' cinsi balıklarla 'Balık Bio Deneyi'' bir başka
ismiyle 'Zehirlilik Seyreltme Deneyi' yapılıyor.
Lepisdes cinsi akvaryum balıklarıyla yapılan deney hakkında bilgi veren KASKĐ Laboratuvar
Şube Müdürü Fazilet Malik, ''Biz laboratuvarın bu bölümünde atık sularla ilgili bir deney
yapmaktayız. Balık bio deneyi, diğer bir ismiyle zehirlilik seyreltme katsayısına bakıyoruz.
Burada asıl amacımız, işletmelerin alıcı ortamlara verdikleri atık suyun oradaki canlılara zarar
verip vermediğini görmek'' dedi.
Bir işletmenin kullandığı ve doğaya bıraktığı atık suyun oradaki canlılara zarar verip
vermediğine bakmak amacıyla böyle bir testin uygulandığını kaydeden Malik, ''Örneğin bir
işletme Kızılırmak’a veya Karasu'ya atık su deşarj ettiğinde oradaki canlılara zarar veriyor mu
ona bakıyoruz. Bunun için de biz bu laboratuvarımızda lepisdes balıklarıyla deney
yapmaktayız. Çünkü lepisdes balıkları balık türleri içerisinde en hassas balık türü. Numuneleri
fabrikalardan denetleyici firmalar, Çevre Đl Müdürlüğü ya da bizim KASKĐ’nin Atık Su
Arıtma Daire Başkanlığından uzmanlar, numuneler alıp getiriyor. Biz de 48 saat boyunca
numunelerin özelliğine ve kirliliğine göre seyreltmeler yaparak içerisine belli oranlarda, belli
sayılarda lepisdes balıkları koyarak analizlerimizi yapıyoruz. Raporlarımızı ona göre
yapıyoruz. Eğer seyrelttiğimiz sularda deneylerimizde bir veya birden fazla lepisdes balıkları
ölüyorsa, suyun canlı ortamına zarar verdiğini raporlamış oluyoruz'' diye konuştu.
Zehir oranı yüksek atık suların balıkların yaşamasına imkan vermediğini ve o şekilde
balıkların öldüğünü vurgulayan Fazilet Malik, şunları kaydetti:
''Ama bunun standart metotları var. Yani belli metotlara göre çalışıyorsunuz. Zehirlilik
seyreltme katsayısı var, ona göre seyreltiyoruz ve onlara göre de değerlendirme yapıyoruz.
Her gelen numuneye olduğu gibi direkt balıkları koymuyoruz. Çevre Bakanlığı’nın bu konuda
yayınlamış olduğu yönetmelikler var. Bu yönetmeliklerden de faydalanıyoruz. Hangi
oranlarda seyreltmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor onlara göre analizlerimizi yapıp
TSE standartlarına göre raporlamalarımızı yapıyoruz. Biz akredite bir laboratuvarız. Çünkü
Türkiye’de balık bio deneyinde, zehir seyreltme katsayısında akredite olan çok sayıda
laboratuvar yok.''
Deneyler sırasında, örnek olarak kendilerine getirilen kirli, atık sulara direkt olarak balıkların
konulduğu durumlar da olduğunu, ancak bu işlem için atık suyun belli parametreleri taşıması
gerektiğini ifade eden Laboratuvar Şube Müdürü Fazilet Malik, ''Direkt olarak koyduğunuz
numuneler de olabiliyor. Gerçekten kirli olmayan bir atık su geldiğinde parametrelerine
bakıyorsunuz. Önceden o suyun kirli olmadığını düşünüyorsanız eğer, direkt balıkları da
koyabiliyorsunuz. Bunun dediğim gibi standartları var. O metotlarda nasıl tanımlanmışsa öyle
analiz yapıyorsunuz. Her gelen suya 10 tane balığı koyuyorum, yaşıyor mu yaşamıyor mu
diye bakmıyoruz tabi'' ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5456.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Yaralı Baykuşa Gazeteciler Sahip Çıktı
Kayseri’de bir dükkanın camını çarparak yaralanan baykuşa gazeteciler sahip çıktı.Kocasinan
ilçesinde gözlük satışı yapan Đdris Moğol’un akşam saatlerinde kapatmaya hazırlandığı
işyerinin camına baykuş çarptı. Đşyerinin camına...
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Kayseri’de bir dükkanın camını çarparak yaralanan baykuşa gazeteciler sahip çıktı.
Kocasinan ilçesinde gözlük satışı yapan Đdris Moğol’un akşam saatlerinde kapatmaya
hazırlandığı işyerinin camına baykuş çarptı. Đşyerinin camına bir şey çarptığını fark eden
Moğol, kapı önünde yaralı baykuşla karşılaştı. Bir gözü kör olan baykuşu kova içerisine
koyan Đdris Moğol, yetkilileri arayarak yardım istediği ancak geri dönüş olmayınca
gazetecileri aradı. Moğol, "Kuş galiba gözünün görmediğinden dolayı camımıza 2 kere çarptı.
Daha sonra yakalayıp kovaya koyduk. Ardından yetkilileri aradık ama kimse gelmedi. Saat
17.00’ye yaklaşıyordu. O nedenle mesai saatleri yaklaştığından dolayı herhalde hiç gelen
olmadı. O yüzden de size haber verdik. Đnşallah bir faydası olur" diye konuştu.
Moğol, baykuşun gözünün kör olma nedeninin sorulması üzerine, “Çarpma sonucu değil,
daha önceden gözünde körlük var galiba. Sağ gözü gördüğünüz gibi yok. Mutlaka bir sorunu
olmuştur" dedi.
Gazeteciler yaralı baykuşu
Gazeteciler yaralı baykuşu Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veterinerlik
Müdürlüğü’ne teslim etti. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Başbakıcısı Đsmail
Tamokur, “Bu tür vakalarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu tür yavru yırtıcı kuşlar doğadaki diğer
büyük yırtıcı kuşların sürekli saldırısına uğruyor. Bize bu şekilde birçok hayvan geliyor. Bu
küçük baykuşu rehabilitasyon altına alacağız. Burada bakımlarını ve tedavisini yaptıktan
sonra uzunca bir süre bizde misafir olarak kalacak. Daha sonra doğada yaşamını devam
ettirebilecek şekle gelince doğaya salacağız. Tabi baykuş üzerinde gözlemlerimizi yapacağız.
O şekle gelmezse yine burada kendi imkanlarımızla bakacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5457.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Palancıoğlu, iddialı konuştu
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu Đlçe Teşkilatıyla bir araya
geldiği toplantıda, Talas için 20 projelerinin olduğunu ve bu projelerin sadece Kayseri’de
değil, Türkiye genelinde ses getireceğini söyledi.
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu Đlçe Teşkilatıyla bir araya
geldiği toplantıda, Talas için 20 projelerinin olduğunu ve bu projelerin sadece Kayseri’de
değil, Türkiye genelinde ses getireceğini söyledi.
Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu Đlçe teşkilatıyla akşam
yemeğinde bir araya gelerek seçim startını verdi. Düzenlenen akşam yemeğine AK Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz, AK Parti Đlçe Başkanı Ragıp Dost, Teşkilat yöneticileri ve partililer
katıldı.
Yemek öncesi konuşan Palancıoğlu, ‘’Daha önceki görevimizde Yozgat, Sivas ve Kayseri için
çalıştık şimdi sıra Talas’ımızda’’ dedi. ORAN Genel Sekreteriyken Hollanda büyüklüğünde
bir alana hizmet verdiklerini belirten Palancıoğlu, ‘’Talas’ın tarihi dokusunu tek tek değil bir
bütün olarak koruyarak, sadece Kayseri’nin değil Türkiye’de kamunun yararlanabileceği ve
Türkiye genelinde ses getirecek projelere imza atacağımıza inanıyorum’ diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5458.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Televizyon 91 Yaşında
Đnsanoğlunun en büyük icatlarından biri olan televizyon 91 yaşına girdi.Đnsanoğlu
varoluşundan beri sürekli değişime uğradı. Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmaya
çalışan insanlar, sürekli yeni icatlar üretti.
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Đnsanoğlunun en büyük icatlarından biri olan televizyon 91 yaşına girdi.
Đnsanoğlu varoluşundan beri sürekli değişime uğradı. Gelişen ve değişen dünyaya ayak
uydurmaya çalışan insanlar, sürekli yeni icatlar üretti. Bu icatların belki de en önemlilerinden
biri, neredeyse her evde bulunan televizyondur. 1923 yılında, Đskoçyalı mühendis John Logie
Baird tarafından Đngiltere'nin Hastings kasabasında icat edilen televizyonun, ilk görüntüsü ise
yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlandı. Başlangıçta siyah beyaz olarak satışa çıkarılan
televizyonlar, 1950'li yıllara gelindiğinde ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD)
renkli olarak satılmaya başlandı.
"TÜRKĐYE'DE ĐLK TELEVĐZYON YAYINLARI 1968'DE"
Dünyada renkli televizyon hayatı başlarken, Türkiye henüz siyah beyaz televizyonlarla
tanışmaya başladı. 1968 yılında ilk yayınlarına TRT Ankara'da başlayan Türkiye, renkli
yayına ancak 1981 yılında geçebildi.
"TÜRKĐYE TEKNOLOJĐ ALANINDA BÜYÜK ĐLERLEME KAYDETTĐ"
Türkiye'nin kısa sürede çok hızlı bir gelişme gösterdiğini belirten Erciyes Üniversitesi Đletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır, "10- 15 yıllık süreçte Türkiye büyük paralar yatırmış
olduğu siyah beyaz televizyon yayıncılığındaki teknolojiyi bir kenara bırakarak, 1981’de
yeniden büyük maliyetlere girerek renkli yayıncılığa geçti. 1984’de tüm yayınlarında renkli
sistem artık Türkiye’ye geçmiş oluyor ve 1984’te de ayrıca ikinci kanalını devreye sokuyor.
Bugün TRT’nin biliyorsunuz 10-15'in üzerinde kanalı söz konusu. Türkiye 1990’lardan
itibaren de, aynı zamanda devletin tekelinde yürüyen televizyon yayıncılığıyla birlikte, özel
sektöründe yayıncılıkta devreye girmiş olduğu çok çeşitli bir uydu yayıncılığıyla devam
etmeye başlıyor. Bugünkü noktaya geldiğimizde uydu yayıncılığı, kablo yayıncılığı ve karasal
yayıncılıkla birlikte Türkiye’de sınırsız televizyon yayıncılığı söz konusu. Uydu üzerinden de
birçok televizyon kanalları yayınlarını sürdürmekte" diye konuştu.
"HĐÇBĐR MEDYA MECRASI BĐTMEZ ANCAK BĐR ALT KATEGORĐYE ĐNER"
Gelişen teknoloji ve internet yayıncılığıyla beraber televizyonun önemini yitireceği algısının
yanlış olduğunu vurgulayan Çakır, "Malumunuz gazeteli hayatımız 1830’larda başlamıştı.
1927’lerde radyo çıktığında gazetenin biteceğini söylemişlerdi. 1968’de Türkiye’ye
televizyon geldiğini söylediklerinde de radyonun biteceğini söylemişlerdi. Hiçbir medya
mecrası bitmez ama yeni gelişen mecralarla birlikte kendisi belki ikinci üçüncü kategoriye
inebilir. Türkiye’de de şimdi sosyal medya, internet medyası söz konusu. Đnternet medyası

güncel medya olarak algılanıyor. Artık televizyon da, gazete ve radyo gibi geleneksel medya
içerisinde algılanmaya başladı. Geleneksel medya içerisinde algılanması demek toplumla,
toplumu yönlendirmede, şekillendirmede ve toplumu bilgilendirmede televizyon
yayıncılığının öldüğü anlamına gelmez. Nasıl ki gazetenin ve radyonun bu bağlamdaki
eğilimleri yok olmadığı gibi, televizyonda hiçbir zaman yok olmayacaktır" şeklinde konuştu.
"ĐNTERNET YAYINCILIĞI TELEVĐZYONU ÖLDÜRMEDĐ"
Sosyal medyanın çok sık kullanıldığının altını çizen Çakır, televizyonun tek yönlü bir araç
olması sebebiyle insanları yönlendirmede daha etkili olduğunu kaydetti. Çakır, "Sosyal medya
bugün çok boyutu ile geçilmekte. Facebook , twitter ve diğer ağlarıyla birlikte. Çok ciddi
gelişme göstermeyle birlikte, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun yapmış olduğu 2012
araştırmada Türkiye’deki insanların günde ortalama 4 saate yakın televizyon izlediğini
göstermektedir. Televizyon yayıncılığı hiçbir zaman ölmeyecektir çünkü görsele
dayanmaktadır. Görsele dayandığı içinde Türk toplumunun, insanın görsele olan ilgisi
etkindir ve ilgi alanına girmektedir. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, sosyal medya bir nevi
iki yönlü bir medya mecrasıdır. Yani insanlar sosyal medyada anında bir iletişim
kurabilmektedir. Bu bağlamda sosyal medya çok hızlı olmakla birlikte yanlışlıklar ve birtakım
olumsuzlukların yanında, neticede insanların cevap hakkının doğması bağlamında, insanların
kendisi ile ilgili veya ülkesi ile ilgili ekonomik, siyasal ve sosyal olayları ile ilgili sosyal
medyada ortaya atılan, işte gezi olaylarında, 17 Aralık operasyonunda, 25 Aralık
operasyonundaki olaylarında, sosyal medyanın çok etkin olduğunu görmüşüzdür. Ama sosyal
medyadan toplum şunu da görmüştür; kopmuşluğu da görmüşüzdür. Đnsanlar sosyal medyada
ister ülke ile ilgili olsun, isterse kendileri ile ilgili olsun, sosyal medyada çıkabilecek olaylara
anında cevap verebilmektedir ve anında bir iletişim söz konusudur. Doğrular, yanlışlar anında
düzeltilmektedir ve karşı ataklar anında geliştirilebilmektedir fakat televizyonda bu mümkün
değildir. Televizyon tek yönlü bir iletişim aracıdır. Onun için toplumun şekillenmesinde,
toplumun yönlendirilmesinde, toplumun fikri algılarının ve değerlendirme algılarının
değiştirilmesinde televizyon yayıncılığı çok önemlidir. Đnsanların Türkiye’de ortalama 4 saat
televizyon izlediğini düşündüğümüzde, televizyondaki özellikle haber kanallarının, ülkenin
son günlerdeki sıcak atmosferi çerçevesinde, sürekli tartışma ve haber programlarını
dinledikleri bir ortamda, toplumun ister istemez bu konulardan etkilendiğini göz ardı
edemeyiz. Çok ciddi boyutta etkilenme ve yönlendirme aracı olarak televizyon kanalları
kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.
"TELEVĐZYON TOPLUMU YÖNLENDĐRĐR"
Türkiye toplumunda günde ortalama 4 saat televizyon izlendiğinden yola çıkan Çakır,
toplumun televizyon yayınlarından etkilendiğini ve şekillendiğini dile getirdi. Televizyon
yayıncılığının cidiye alınması gerektiğine vurgu yapan Çakır konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Geleneksel medya olarak tanımlansa bile televizyon, bugün Türk toplumunun okuma
alışkanlığının çok zayıf bir toplum olduğu gerçeğinden yola çıkarak , ortalama günde 4 saat
televizyon izleyen toplumun, televizyon yayınlarından mutlak süratle etkilendiğini,
şekillendiğini kendince bilgilendiğini, kendince televizyondaki tartışma programlarından yola
çıkarak, Türkiye siyasetinde algılar üzerinden etkilendiğini kabul etmek zorundayız. Onun

için, televizyon yayıncılığının mutlaka ciddiye alınması gerekir. Siyasi iktidarın ve devletin
de, mutlaka televizyon yayıncılığında mümkün mertebe objektif, nesnel ve tarafsız bir şekilde
yönlendirmesi gerektiğini, özel televizyon kanallarının da aynı şekilde, Radyo Televizyon Üst
Kurulu’nun ülkenin çıkarları doğrultusunda bunları sürekli denetim altında tutması
gerektiğine inanıyorum."
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5459.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Ak Parti'nin Kayseri'deki Belediye Başkan Adayları
Tanıtıldı
Kayseri’de, AK Parti'nin büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım
toplantısı yapıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, “AK Parti olarak her zaman yoksulun...

25 Ocak 2014, 21:09

Kayseri’de, AK Parti'nin büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım
toplantısı yapıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, “AK Parti olarak her zaman yoksulun yanında, yolsuzluk yapanın karşısında
bulunduk. Kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa onun karşısındayız” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısına;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti
milletvekilleri Yaşar Karayel, Đsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda AK
Parti üyesi katıldı. Aday tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Dengiz, “Belirlenen
adaylarımızın tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Buradan daha önce partimize
hizmet eden belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de beraber
çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Biz zaman zaman sizlerle bir araya geldiğimiz
toplantılarda 30 Mart seçimlerinin ne kadar zor ve önemli olduğunu söylüyorduk. Bu yaşanan
süreç bunu bizlere bir kez daha kanıtladı. Đnşallah hem büyükşehir belediyesini hem de diğer
ilçelerimizi kazanıp Başbakanımıza ne kadar sahip çıktığımızı göstereceğiz” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, "Bu öyle bir hizmet kervanı ki
Kayseri’de uğramadığı hiçbir sokak kalmadı. Hangi sokağa vardıysak oradaki insanların
duasını aldık. Göreve başladığımız günden bu yana destanlar yazdık. Đnsanlar önüne

çıktığımızda bir takım sözler verdik. ‘Size hizmet vereceğiz’ dedik. Đnsanlara ne söz
verdiysek yaptık. Hiç kimseyi dışlamadık ve hizmet yaptık. Biz bu yola çıkarken yine
insanlarımızın karşına çıkıp zihniyet devrimi yapacağımızı söyledik. Herkesin belediye
başkanı olmaya gayret ettik. Adaletten ayrılmadık. Sizin hakkınızı savunmak için gayret ettik.
‘Eğer sizler bize güvenirseniz bizler de sizler için çalışırız’ dedik. Yine bu yola çıkarken
insanlarımızın karşısına çıkıp ‘sizleri aldatanlardan olmayacağız, aklımızda ne varsa
dilimizdekini size söyleyeceğiz’ dedik. Allah’a şükür onu yaptık" şeklinde konuştu.
Đlçe gezileri yaptıklarını belirten Özhaseki, “Đnşallah büyükşehir olarak hizmetlerimiz ilçelere
doğru yayılmaya başlayacak. Bugün aday tanıtım toplantımızı yapıyoruz. Đlçe ilçe gezip neler
yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Şehrimize neler yaptıysak ilçelere de aynı şeyleri
yapacağımızı anlatacağız” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, “Genel merkezimizde onaylanmış belediye
başkan adaylarımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şu ana kadar başarıyla
görev yapan başkanlarımıza haklarını helal etmelerini ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Değerli
arkadaşlar bizler birçok sıkıntılar yaşadık. Her zaman karşımızda bizi sevemeyenler olmuştur.
Bu normal. Türkiye’de yüzde 50’si ‘AK Parti’ derken diğer yüzde 50’si ‘hayır’ diyor. Biz
buna saygı duyuyoruz. Biz hiç kimseyi ayırmadık. Biz Türkiye’nin dört bir yanına
hizmetlerimizi götürmeye devam ediyoruz. 12 yıldan bu yana Türkiye’de sizlerin de
gayretleriyle siyasi istikrarı oluşturma gayretindeyiz” diye konuştu.
"17 Aralık'tan sonra siyasi istikrarın bozulmasını isteyenler var" diyen Yıldız, şunları
kaydetti:
“Türkiye’nin temeli ile oynadılar. Her birinizin duaları ve göz yaşlarıyla oluşan siyasi
istikrarın bir anda bozulmasına müsaade etmeyiz. Siz sermayenizi 5 katına, 7 katına
çıkartacaksınız ama siyasi istikrarın korunmasıyla ilgili bir şey yapmayacaksınız. Bu olmaz ve
kabul edilemez. Bakın 17 Aralık'tan sonra bir zarar oluştu. Bu zararın sürdürülebilir olacağına
inanmıyoruz. Faiz ve Euro’da eski fiyatına dönecektir. Bu süreçte 120 milyar dolar zarar
oldu.”
Cumhuriyet Halk Partisini eleştiren Yıldız, “Siz bu ülkede seçilene 'diktatör', 'bidon kafalı'
diyeceksiniz, sonra demokrasiye inandığınızı söyleyeceksiniz. AK Parti olarak her zaman
yoksulun yanında, yolsuzluk yapanın karşısında bulunduk. Kim yolsuzluk, usulsüzlük
yaptıysa onun karşısındayız. Onu korumamız söz konusu değil. Eğer siz bu ülkenin
Başbakanını beğenmiyorsanız 30 Mart yerel seçimleri, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği
seçimleri var. Hepsi 2 yıl içinde tamamlanacak. Biz yoksula makarna kömür dağıtıyoruz.
Merhametimizin sulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Elimizi yoksulun elinden
çekmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinen Yıldız, şöyle devam etti: “Başkanlarımızın
bahsettiği gibi bizler her iki seçmenden birinin ‘evet’ dediği bir döneme geldik. Biz mazlum
edebiyatı yapmıyoruz. Kapı kapı dolaşacağız. Teşkilatımızın her kademesinde görev yapan
gönüldaşlarımız başta Kayseri olarak Türkiye’ye yüksek oranlı bir puan hediye etmiş
olacağız. Bunu beraberce başarırız. Kayseri Türkiye’de oy oranlarıyla ilk üçe girebilecek bir
ilimiz. Bunu inşallah başaracağız. Đnşallah yeni adaylarımızın Kayserimize hayırlar
getirmesini diliyorum. Adaylarımız Kayserimize hayırlı uğurlu olsun.”
Yapılan konuşmaların ardından belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5460.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 17. haftasında Kayseri KASKĐ evinde ağırladığı
Fenerbahçe’ye 67-57 yenildi.SALON: Kadir HasHAKEMLER: Mehmet Serdal Ünal xx,
Süleyman Dağde Dağli xx, Ahmet Taner Đbin xxKAYSERĐ KASKĐ: Ayşegül Günay...
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 17. haftasında Kayseri KASKĐ evinde ağırladığı
Fenerbahçe’ye 67-57 yenildi.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Mehmet Serdal Ünal xx, Süleyman Dağde Dağli xx, Ahmet Taner Đbin xx
KAYSERĐ KASKĐ: Ayşegül Günay xx, Gamze Takmaz xx, Lovely Wright xx, Camille Little
xx, Antoinette Sanders xx
FENERBAHÇE: Birsel Vardarli xx, Verameyenka xx, Holingsvorth xx, Pondexter xx, Mc
coughtry xx
1.PERĐYOT: 14 - 14
DEVRE: 33-26 (Kayseri KASKĐ Lehine)
3. PERĐYOT: 51-44 (Kayseri KASKĐ Lehine)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5461.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri Erciyesspor'dan Çocuklara Karne Hediyesi
Kayseri Erciyesspor Kulübü, 26.01.2014 Pazar Günü oynanacak Kayseri Erciyesspor-Medical
Park Antalyaspor maçının biletlerini, kanresini getiren bütün çocuklara hediye edecek.Kayseri
Erciyesspor Kulübü Derneği'nden yapılan açıklamada, ''26...
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Kayseri Erciyesspor Kulübü, 26.01.2014 Pazar Günü oynanacak Kayseri Erciyesspor-Medical
Park Antalyaspor maçının biletlerini, kanresini getiren bütün çocuklara hediye edecek.
Kayseri Erciyesspor Kulübü Derneği'nden yapılan açıklamada, ''26 Ocak 2014 Pazar günü
saat 16.00’ da oynayacak olduğumuz Kayseri Erciyesspor-Medical Park Antalyaspor,
müsabakası öncesinde Yönetim Kurulumuz, öğrenci kardeşlerimize karne hediyesi olarak,
karnesini getiren her öğrenciye kulübümüz müsabaka biletini hediye edecektir'' denildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5462.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Çocuk Meclisinden Muhteşem Dönem Sonu Kapanış
Programı
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı dönem sonu kapanışı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı muhteşem bir programla
gerçekleştirildi. Tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinliğe...
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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı dönem sonu kapanışı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı muhteşem bir programla
gerçekleştirildi.
Tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve veliler büyük ilgi gösterirken,veliler
çocukların bir dönem boyunca yapmış olduğu çalışmaları büyük bir ilgi ile izlediler.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı ile başlayan programda bir konuşma yapan Çocuk Meclisi
Başkanı Ömür Yücegöğ, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.Biz çocuklara her zaman büyük
destek olmakta ve bizlerin daha donanımlı ve kaliteli bireyler olarak yetişmemiz için hiçbir
fedakarlıktan kaçınmıyor.Biz çocuk meclisi olarak çok büyük bir aileyiz ve bu zamana kadar
yaptığımız etkinlikler ile toplumda duyarlılık oluşturmaya çalıştık.bundan sonrada
arkadaşlarımla birlikte birçok güzel projede daha imza atarak,melikgazi Çocuk Meclisini en
iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada “Geleceğimiz olan siz
çocuklarımızı önemsiyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sizlere layık olmak için
çalışıyoruz.Artık sıradan öğrenci olma dönemi bitti.Mutlaka bazı artılarınızın olması
gerekiyor.Büyük Türkiye’nin oluşması için siz çocuklarımızın daha donanımlı olması
gerekiyor.Bunun için Melikgazi Belediyesi olarak son beş yılda dört okul yaparak eğitimin
hizmetine sunduk. Sizler için SBS kursları düzenliyoruz. Eğlenerek öğrenmeniz için yaz
kursları düzenliyoruz.Her semtimizde sosyal ve spor tesislerimiz sizlerin hizmetinde.Tek
hedefimiz geleceğimiz olan sizlerin daha başarılı olmasıdır” dedi.
Programda ayrıca Danışmentgazi ve merkez şube halk oyunları ekibinin gösterisi, ritim show
ve tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.
Danışmentgazi Sosyal Tesisleri Hentbol Kursu öğrencilerinin Erkekler Kayseri Okullararası
yıldızlar grubu müsabakalarında 2. olması ve yıldız kızlar kategorisinde de şampiyon
olmasından dolayı sporcular Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından eşofman
takımı ve madalya ile ödüllendirildi.
Hentbol Milli Takım Antrenörü Levent Kaya ödül törende yaptığı konuşmada, “Bu
çocuklarımız çok şanslı. Çünkü Melikgazi bölgesindeki bu tesisler inanın ülkemizin birçok
büyükşehirinde bile yok.Bunun kıymetini iyi bilmek ve buralardan maksimum seviyede
faydalanmak gerekir.bu tesisleri bizlere kazandıran belediye başkanımız sayın Memduh
Büyükkılıç’a hentbol camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5463.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

“Bu Coğrafyada, Herkes Birinci Sınıf Vatandaş“
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut ile AK Parti milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail
Tamer, Pınarbaşı ilçesinde 21 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralananları, Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası konuşan...
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TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut ile AK Parti milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail
Tamer, Pınarbaşı ilçesinde 21 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralananları, Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası konuşan Yakut, "Şundan hiç
kimsenin şüphesi olmasın, bu devlet nazarında, bu coğrafyada yaşayan herkes birinci sınıf
vatandaş. Özellikle sağlıkta hizmet verilirken de hiçbir vatandaşımızın etnik yapısına, mezhep

yapısına bakılmadan hizmet yapılıyor. Bunları kaşımak isteyenler yanlış yapıyorlar ve başka
düşüncelerini ifade etmek istiyorlar ki ben doğrusu bunları kınıyorum" dedi.
Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
yatan yaralıları ziyaret eden TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut ile AK Parti milletvekilleri
Yaşar Karayel ve Đsmail Tamer, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yapılan ziyaret
sonrası konuşan Karayel, “Kayseri’de yapılan işlemlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık söz
konusu değildir. Şu anda da milletvekili arkadaşlarımızla birlikte otobüs kazasında yaralanan
vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların da çok şükür sağlıkları yerinde. Burada şifa bulduktan
sonra memleketlerine gönderilecekler. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan
rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Memleketimizin insanlarının bu tür kazalara
sebebiyet vermemek için özellikle otobüs sahiplerinin ve araç sahiplerinin kışlık lastiklerini
taktırmalarını, emniyet kemerlerini takmalarını ve kendi can güvenliklerini önemsemelerini
rica ediyoruz. Bunlar olduğu takdirde daha az zayiat verebiliriz. Daha çok bu işlerden
kurtulabiliriz. Bu vesileyle milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.
Yakut ise, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün
sayın vekillerimizle birlikte hastalarımızı ziyaret ettik. Burada devlet hastanesinde çalışan tüm
arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi sağlık hizmetleri vermişler. Hasta
sahipleri ve kendileri çok memnunlar ama burada yaralılardan birisinin söyleminden
anlaşılıyor ki Pınarbaşı’nda polisler otobüs şoförünü 'süratli gidiyorsunuz' diye uyarıyorlar.
Anlaşılan bilmişler ki 'biraz yavaş gidin' demişler. Tabi kış şartları ama buna rağmen
Pınarbaşı’nı 30 kilometre geçtikten sonra bu elim kaza oluyor. Burada tabi anlaşılan büyük bir
şoför hatası var. Tabi teknik hata da olabilir. Çok şükür yollarımız eskisi gibi değil. Duble
yollar, çift gidiş, geliş. Kayseri’de tüm yatan hastalarımız için sağlık çalışanları ellerinden
gelen her şeyi yapmışlar ve yapıyorlar. Buradan ben kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde
konuştu.
BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın kazaya ilişkin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine
Yakut, "Tabii ki bunu gelip buradan gördükten sonra da yaptığı açıklamalarının doğru
olmadığını her fırsatta kendi düşüncelerini mecliste ve Türkiye’de çeşitli vesilelerle
yansıtmak istiyorlar ama maalesef doğru değil. Eğer burada bir eksiklik, aksaklık varsa
gelsinler hastalarını ziyaret etsinler Hastalarını ziyaret etmeden, görmeden nereden temin
edildiği bilinmeyen bilgilerle açıklamalar yapmak doğru değil. Zaten siyasetçiye düşen
toplumu aydınlatmaktır, ama doğru bilgilerle aydınlatmaktır. Bugün biz geldik ve gördük.
Biraz önce hastaların ve yaralıların buradan gitmek istediğini söylediler. Kendileriyle
konuştuğumuzda da tedavi görenler gidecek tabii ki. Henüz gidemeyecek durumda olan
yaralıların ise buradan çok memnun olduklarını, dua ettiklerini çok net bir şekilde söylediler.
Özellikle son ziyaret ettiğimiz hanımefendi hem kalçası kırılmış hem de belinden yaralanması
var. Çok memnun olduğunu dua ederek söyledi. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu
devlet nazarında bu coğrafyada yaşayan herkes birinci sınıf vatandaş. Özellikle sağlıkta
hizmet verilirken de hiçbir vatandaşımızın etnik yapısına, mezhep yapısına bakılmadan
hizmet yapılıyor. Bunları kaşımak isteyenler yanlış yapıyorlar ve başka düşüncelerini ifade
etmek istiyorlar ki ben doğrusu bunları kınıyorum" ifadelerini kullandı.
TAMER: "HĐÇBĐR ŞEKĐLDE DONARAK ÖLEN VATANDAŞIMIZ YOK"
AK Parti Milletvekili Đsmail Tamer de, "Hiç kimse kaza olsun istemez. Sayın Sırrı Sakık’a
mecliste geçmiş olsun dileklerimi ilettiğimde o bana Kayseri’den çok memnun olduğunu ifade

etmişti. Hatta vali beye teşekkür ettiğini söyledi ama ne talihsizdir ki işte sizin de bildiğiniz
açıklamaları yaptı. Ben de gerekli cevabı mecliste verdim. Adli raporlarda çıkmıştır. Hiçbir
şekilde donarak ölen vatandaşımız yok. Ölenlere Allah rahmet eylesin diyoruz. Ayrıca
belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Orada belediye başkanımızın adı çıktı.
Belediye başkanımız sürekli bizimle irtibatta oldu. Buradaki cenazelerin taşınmasında,
yıkanmasında, kefenlenip tabutlanmasında çok büyük emekleri geçti. Burada Büyükşehir
Belediyesi hizmet yaptı. Cenazeler üzerinden siyaset yapmak doğru bir şey değil" dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5464.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Bünyan'da Özhaseki Coşkusu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ufuktaki Kent Kayseri programı
çerçevesinde başlattığı ilçe gezilerine Bünyan ile devam etti.Đlçe ziyaretlerini Bünyan ile
sürdüren Başkan Mehmet Özhaseki öncelikle 2011 yılında faaliyetlerine...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ufuktaki Kent Kayseri programı
çerçevesinde başlattığı ilçe gezilerine Bünyan ile devam etti.
Đlçe ziyaretlerini Bünyan ile sürdüren Başkan Mehmet Özhaseki öncelikle 2011 yılında
faaliyetlerine başlayan Plato Entegre Hayvancılık ve Tarım Tesisini gezerek işletmecilerden
bilgi aldı. Tesis hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Cengiz
Utaş, tesisin Türkiye'nin en modern tesisi olduğunu söyledi. Başkan Özhaseki daha sonra ilçe
merkezine geçti. Bünyan meydanında binlerce vatandaş tarafından sevgi gösterileri ile
karşılanan Başkan Özhaseki sevgi seli arasından güçlükle ilerledi. 'En büyük başkan bizim
başkan', 'Bünyan seninle gurur duyuyor' şeklindeki sloganlar arasında ilerleyen Başkan
Özhaseki buradaki vatandaşları selamladı ve herkesi Bünyan Spor Salonunda düzenlenecek
olan 'Bünyan Büyükşehir ile Buluşuyor' adlı toplantıya davet etti.
Karşılamanın ardından esnafları ziyaret eden Başkan Özhaseki'ye AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz, Bünyan Đlçe Başkanı Savaş Gökçe, AK Parti Bünyan Belediye Başkan Adayı Şinasi
Gülcüoğlu da eşlik etti. Bünyan Meydanı'ndan başlayan ziyaretlerde esnaflara 'Hayırlı Đşler'
temennisinde bulunan Özhaseki, daha sonra beraberindekilerle birlikte Bünyan Spor

Salonu'na geçti. 'Bünyan Büyükşehir ile Buluşuyor' adlı toplantıya katılan Özhaseki salona
mehter takımı eşliğinde alkış ve tezahüratlarla girdi.
Toplantıda ilk konuşmayı AK Parti Bünyan Đlçe Başkanı Savaş Gökçe yaptı. Gökçe'nin
selamlama konuşmasının ardından Bünyan Belediye Başkan Adayı Şinasi Gülcüoğlu kürsüye
geldi. Gülcüoğlu Bünyan'ın makus talihinin sona ermesi için hizmete talip olduklarını söyledi.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de konuşmasında Bünyan'ın gösterdiği ilgiye teşekkür etti
ve bu ilginin AK Parti'yi seçimlerde sonuca ulaştıracağını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise kürsüye büyük bir coşku eşliğinde geldi.
'Büyük Başkan' tezahüratları altında kürsüye çıkan Başkan Özhaseki, öncelikle Kayseri'ye
yapılan hizmetleri anlattı. Avrupa şehirlerinde olan tüm hizmetlerin Kayseri'de bulunduğunu
ifade eden Özhaseki, dünyaya örnek olan hizmetler ürettiklerini söyledi. Kayseri'nin eski ve
yeni halini gösteren ve bugün nasıl modern bir şehir haline geldiğini görüntülerle ortaya
koyan Başkan Özhaseki beş bin günde 10 bin projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Özhaseki,
"Đnanın saati dakikası olmadan gece gündüz çalıştık. Kötü niyetlilere fırsat vermedik. Niyeti
bozuk insanlarla savaştık. Belediyenin parasını canımızdan malımızdan aziz bildik" dedi.
Şimdi hizmet ve yatırımlardan ilçelerin de nasiplenmesinin vaktinin geldiğine vurgu yapan
Özhaseki, yeni kanunun getirilerini anlattı ve kanunun temel amacının şehir merkezi ile ilçe
ve köyler arasındaki uçurumu gidermek olduğunu söyledi.
BÜNYAN'I KALKINDIRACAK YATIRIMLAR GELĐYOR
Bünyan'a yapılacak hizmetleri de anlatan Başkan Özhaseki, "Ulaşım işi Büyükşehire geçiyor.
Buradaki esnafları mağdur etmeden, ancak vatandaşlarımızın da Büyükşehir'e bağlandıklarını
hissetmelerini sağlayacak bir iyileştirme yapacağız. Su, kanal ve arıtma tesisinde sıkıntısı olan
tüm yerleşim birimlerinin sorununu gidereceğiz. Bünyan'da şebekenin büyük bölümü asbestli
boru, artık bunları değiştirmemiz gerekiyor. Đlçe, belde ve köylerimizin yollarını belediye
meclisinden karar çıkartarak yapacağız. Turizm potansiyelini değerlendireceğiz.
Kervansarayları, hanları açığa çıkaracağız. Bünyan Halısı için projelerimiz var; halımızı
yeniden gün yüzüne çıkarıp hakettiği değere kavuşturmalıyız. Tuzla Gölü'nü turizme
kazandırırken yeni mesire alanları yapacağız. Her Đlçemize gençlik merkezi, sosyal-kültürel
tesis yapma hedefindeyiz, Bünyan da bundan nasibini alacak. Bunların yanısıra sanayi sitesi
ihtiyacı iletildi, kısa sürede yaparız. Hububat Borsası kurulması talebi var, bunu da yaparız.
Doğalgaz beklentisi var. Doğalgaz şirketi çalışmaya başladı, inşallah birkaç yıl içinde
doğalgaza kavuştururuz" diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5465.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Esnaf “kaza Kavşağı“nda Önlem Alınmasını Đstedi
Melikgazi ilçesi Nuri Has Mahallesi'nde Yavuz ve Erciyes Caddelerini birbirine bağlayan
kavşakta her gün bir ya da birkaç kaza olduğunu belirten esnaf, yetkililerin bir an önce önlem
almalarını istedi.Kayseri’de kapı, pencere ve dekorasyon işleriyle...
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Melikgazi ilçesi Nuri Has Mahallesi'nde Yavuz ve Erciyes Caddelerini birbirine bağlayan
kavşakta her gün bir ya da birkaç kaza olduğunu belirten esnaf, yetkililerin bir an önce önlem
almalarını istedi.
Kayseri’de kapı, pencere ve dekorasyon işleriyle uğraşan Muammer Budak, ''Burada esnaflık
yapıyorum. Kamera ve video kayıtlarımızda da gördüğünüz gibi, burada her gün bir ya da iki
tane kaza oluyor. Yetkililerden bu olaya el atıp bu kazaları engellemelerini rica ediyoruz.
Đnancınız olsun can güvenliğimiz yok. Bize de bir araba gelip vuracak diye kapıdan dışarı
çıkmaya korkuyoruz'' dedi.
Kavşakta ışıklı sinyalizasyon sistemi olmadığını, bu nedenle bütün araç sürücülerinin,
kavşağın dönemeç olduğunu bir an için unutup süratli geldiklerini ifade eden Budak, ''Süratli
geldikleri için de virajı alamayıp ya dükkanlarımıza giriyor ya arabamıza vuruyor ya da
kendileri maddi hasarla karşılaşıyorlar. Ben sayın büyüklerimizden ve yetkililerden buraya bir
çözüm bulmalarını rica ediyorum. Yetkililerden, burada herhangi bir can kaybı olmadan,
kavşağa ışık sistemi koymalarını rica ediyorum. En son bir araç dükkanımızın önüne girdi. Đş
yerimin önünde çalışan elemanlarım olsaydı kaza kesinlikle ölümle sonuçlanacaktı''
ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5466.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Kayseri'deki Kaza Kavşağı
Melikgazi ilçesi Nuri Has Mahallesi'nde bulunan, Yavuz ve Erciyes Caddelerini birbirine
bağlayan kavşakta her gün bir ya da birkaç kaza olduğunu belirten çevredeki esnaf,
yetkililerin bir an önce önlem almalarını istediler.Kayseri’de kapı,...

25 Ocak 2014, 15:52
Melikgazi ilçesi Nuri Has Mahallesi'nde bulunan, Yavuz ve Erciyes Caddelerini birbirine
bağlayan kavşakta her gün bir ya da birkaç kaza olduğunu belirten çevredeki esnaf,
yetkililerin bir an önce önlem almalarını istediler.

Kayseri’de kapı, pencere ve dekorasyon işleriyle uğraşan Muammer Budak, ''Burada esnaflık
yapıyorum. Kamera ve video kayıtlarımızda da gördüğünüz gibi, burada her gün bir ya da iki
tane kaza oluyor. Yetkililerden bu olaya el atıp, bu kazaları engellemelerini rica ediyoruz.
Đnancınız olsun can güvenliğimiz yok. Bize de bir araba gelip vuracak diye kapıdan dışarı
çıkmaya korkuyoruz'' dedi.
Kavşakta ışıklı sinyalizasyon sistemi olmadığını, bu nedenle bütün araç sürücülerinin,
kavşağın dönemeç olduğunu bir an için unutup süratli geldiklerini ifade eden Budak, ''Süratli
geldikleri için de virajı alamayıp ya dükkanlarımıza giriyor ya da bir arabamıza vuruyor ya da
kendileri maddi hasarla karşılaşıyor. Ben sayın büyüklerimizden ve yetkililerden buraya bir
çözüm bulmalarını rica ve talep ediyorum. Yetkililerden, burada herhangi bir can kaybı
olmadan, kavşağa ışık sistemi koymalarını rica ediyorum. Meydana gelen son kazada da,
dükkanımızın önüne giren araç, eğer ki işyerimin önünde çalışan elemanlarım olmuş olsaydı
kesinlikle ölümle sonuçlanacaktı'' ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5467.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Narkozdan Ölen Gencin Ailesinden Hastane Önünde
Eylem
Kayseri’de aşırı narkozdan öldüğü raporlarla belirlenen Tunahan Karakaya’nın yakınları
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaparak, hastaneye siyah çelenk
bıraktı.1 Kasım 2013 tarihinde kulak zarı ameliyatı olmak için...
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Kayseri’de aşırı narkozdan öldüğü raporlarla belirlenen Tunahan Karakaya’nın yakınları
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaparak, hastaneye siyah çelenk bıraktı.
1 Kasım 2013 tarihinde kulak zarı ameliyatı olmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne gelen 19 yaşındaki Tunahan Karakaya, hayatını kaybetmiş, ailesi de hukuki
yollardan haklarını aramaya başlamıştı.
Aile tarafından yapılan açıklama sonrasında Tunahan Karakaya’nın Đl Đdare Kurulu tarafından
hazırlanan raporda aşırı narkozdan hayatını kaybettiği ve olayla ilgisi bulunan personel
hakkında soruşturma açılmasına izin verilmişti.
Đl Đdare Kurulu’nun aldığı karar sonrasında Tunahan Karakaya’nın yakınları Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Yakınları Tunahan için bir dakikalık saygı
duruşunda bulundu.

Saygı duruşu sonrasında açıklama yapan baba Faik Karakaya, oğlunun kulak zarı ameliyatı
için hastaneye geldiğini, ancak ultiva isimli narkozun fazla verilmesi sonrasında hayatını
kaybettiğini söyledi.
Baba Faik Karakaya, oğlunun ölümünden sonra ameliyata giren tüm personelin halen
görevlerine devam ettiğini belirterek, “Benim yavrumu göz göre göre toprağa verdiler. Başka
vatandaşların çocukları da ihmalkarlık yüzünden hayatını kaybetmesin” diye konuştu.
Anne Nimet Karakaya ise gözyaşları içinde, “Benim kuzumu, yavrumu toprağa verdiler.
Allah’ım sen onları Kahhar isminle kahreyle. Allah’ım bana Hazreti Fatıma’nın sabrını ver”
dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5468.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

“KTO’YA YENĐ BĐNA TEKLĐFĐNE KARŞI ÇIKTI”
Kayseri Ticaret Odasının Ocak ayı olağan meclis toplantısında gündemdeki konular
görüşülerek karara bağlandı. Toplantı gündeminin 4. Maddesinde Kayseri Ticaret Odası
binasının Gültepe mahallesindeki Eras Holdingin boşalttığı binaya kiracı olarak taşınma
konusu görüşüldü.
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Kayseri Ticaret Odasının Ocak ayı olağan meclis toplantısında gündemdeki konular
görüşülerek karara bağlandı. Toplantı gündeminin 4. Maddesinde Kayseri Ticaret Odası
binasının Gültepe mahallesindeki Eras Holdingin boşalttığı binaya kiracı olarak taşınma
konusu görüşüldü. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO’ya ait mevcut
binanın bir bankaya kiralanması karşılığında kendilerinin de ERAS Holdingin boşalttığı
binaya yıllık 365 bin TL karşılığında kiracı olarak taşınabileceklerini belirtti. Ve sinevizyon
gösterisi eşliğinde üyelerine bir maliyet sunumu gerçekleştirdi. Gelen tepkilerin ardından
KTO Başkanı ilgili maddeyi geri çekmek istedi. Tam bu esnada diğer karşıt görüşler ortaya
konulmadan maddenin gündemden çekilip çekilemeyeceği konusu tartışma yarattı. Bu esnada
kürsüye çıkan meclis üyesi Hacı Çevikel “Madde gündeme geldi meclis üyelerine sunuldu.
Madde görüşülmeye başlandıktan sonra yarısında Başkan ‘Ben bu maddeyi geri çektim’
diyemez, çekemez de! Madde gündeme geldiyse meclis üyelerinin görüşü alınır. Eğer ilgili
madde çekilmek isteniyorsa oylamaya sunulur. Yok maddeyi sunuyorsa, maddeyi sunmak
zorundadır. Bu kuralı ben koymuyorum kural budur. Ben kendi yerimize geçmemizin daha

uygun olacağını düşünüyor ilgili maddeye red oyu kullanacağımı belirtiyorum.” Diyerek açık
görüşünü ortaya koydu.
KTO Ocak ayı toplantısının sonunda Meclis üyesi Hacı Çevikel, KTO Meclis Başkanlığına üç
ayrı soru önergesi verdi. Çevikel birinci soru önergesinde KTO’ da çalışırken işinden
çıkarılan Ali Koraltan’ın kazandığı işe iade davasını, ikinci soru önergesinde Arif Sarıköse
isimli meclis üyesinin nasıl imza yetkisine sahip olduğunu, üçüncü soru önergesinde ise
Ahmet Mercan isimli meclis üyesi hakkında inceleme yapılıp yapılmadığını sordu.
ÇEVĐKEL’DEN AHMET MERCAN “USULSÜZ ÜYE “ AÇIKLAMASI
KTO Toplantılarına görüşleriyle ve cesaretli açıklamalarıyla damgasını vuran meclis üyesi
Hacı Çevikel yine Kamuoyunun merak ettiği konuları gündeme getirerek üyelerin takdirini
topladı. KTO Meclis üyesi Hacı Çevikel, Oda yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Mercan’ın
işyerinin oda seçimleri öncesinde Ankara’da kayıtlı olduğunu ve seçimden sonra şirketini
Kayseri’ye taşıdığını belirterek, “Bu işte usulsüz durum var. Sayın Mercan’ın bu nedenle
yönetim kurulu ve meclis üyeliğinden düşürülmesi gerekmektedir.” Dedi. Çevikel konuyla
ilgili başkanlık divanına belgeli önerge verdi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5469.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Karaman: 'Bizim adımıza şansızlık'
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kayseri Erciyespor, kendi evinde Medical Park
Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Kendi sahamızda. Oynadığımız
böyle önemli bir karşılaşmada, transferi bitmiş bir halde çıkmayı çok arzulardık." dedi.
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kayseri Erciyespor, kendi evinde Medical Park
Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Hikmet Karaman, “Kendi sahamızda oynadığımız böyle önemli bir karşılaşmada,
transferi bitmiş bir halde çıkmayı çok arzulardık. Đki oyuncu getirdik ama maalesef oyuncular
imza atmadan geri gitti. Baktığınız zaman iki takım arasında hem kadro derinliği hem de
oyuncular arasında farklılıklar var. Takımımız kapasitesinin üzerinde bütün mücadelesini

verdi. Mücadele edip beraberliği düşünürken frikikten gol yedik. Bazen kaleciler çok
önemlidir. Antalyaspor adına şans bizim adımıza şanssızlık oldu. Futbolda bazen oynadığınız
takımların gücünü kabul edeceksiniz. Transferimizi bitiremediğimiz için yeniden başladık.
Demoralize olmadan eksik tarafları kapatmak için mücadele edeceğiz. Takımımız her şeyini
ortaya koydu” dedi.
Kayseri Erciyessporlu Emre Öztürk ise maç ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Đlk yarı
iyi başladık ama maçın genelinde talihsiz iki gol yedik. Daha baskılı oynamaya başlayınca
arkada boşluk bıraktık ve üçüncü golü yedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.
MEDĐCAL PARK ANTALYASPOR CEPHESĐ
Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, rakibin ne yapacağını bildiğini
ifade ederek, "Bununla ilgili savunma oyuncularımızı uyardık. Planlarımız tuttu. Takımımızda
kupa maçları ile başlayan bir yükseliş vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Đkinci yarının en iyi
takımlarından biri olmaya adayız. Biraz daha geliştirirsek yukarılara tırmanan bir takım
oluşturacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Medical Park Antalyasporlu oyuncu Serkan ise, “Çok iyi bir mücadele örneği ortaya koyduk.
Bizim için çok önemli olan üç puanı almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5470.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Develi Büyükşehir Đle Büyüyecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki gelişim ve kalkınma ufkunu ilçelere
taşımaya devam ediyor. Özhaseki bu kez Develi’deydi ve tablo Develi’de de aynı oldu. Gittiği
tüm ilçelerde büyük ilgi ve sevgi gösterileri ile karşılanan...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki gelişim ve kalkınma ufkunu ilçelere
taşımaya devam ediyor. Özhaseki bu kez Develi’deydi ve tablo Develi’de de aynı oldu. Gittiği
tüm ilçelerde büyük ilgi ve sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Özhaseki, Büyükşehir ile
Develi’yi kucaklaştıran yasayı anlattı ve “Birlikte rahmet var” mesajı verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Develililer tarafından ilçe girişinde uzun bir
araç konvoyu ile karşılandı. Başkan Özhaseki’nin Develi programına AK Parti Đl Başkanı
Ömer Dengiz de katıldı. Đlçe Başkanı Mehmet Durukan, Develi Belediye Başkan Adayı
Mehmet Cabbar ve kalabalık bir topluluk tarafından çiçeklerle ve “Develi Seninle Gurur
Duyuyor” nidalarıyla karşılanan Başkan Özhaseki, Çarşı Camii’nde öğle namazını kıldıktan
sonra toplantı salonuna geçti. Büyük ilgi ve sevgi çemberi içerisinde ilerleyen Başkan
Özhaseki, coşkulu kalabalığın alkışları altında salona girdi. Toplantı yoğun ilgi nedeniyle iki
ayrı salonda gerçekleştirildi.
“Beraber Yürüyelim Birlikte Büyüyelim” sloganıyla yapılan toplantıda ilk konuşmayı AK
Parti Develi Đlçe Başkanı Mehmet Durukan yaptı. Durukan’ın selamlama konuşmasının
ardından Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar kürsüye geldi. Cabbar, “Durmak
Yok Hizmete Devam” mesajı verdi. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de konuşmasında, ilçe
halkına coşkulu karşılamalarından dolayı teşekkür etti.
Kürsüye büyük bir tezahürat eşliğinde, “Develi Seninle Gurur Duyuyor” sloganları ile gelen
Başkan Mehmet Özhaseki ise; “Develi’nin her zaman gönüllerini açarak kendisini
karşıladığını söyleyerek konuşmasına başladı. Kayseri’nin Avrupa şehirlerinin hiçbirinden
geride olmadığını ifade eden Başkan Özhaseki, “Bugüne kadar Kayseri’ye hizmet ettim.
Bundan sonra da şehrimizle birlikte hem ilçelerimize hem de köylerimize hizmet etmek
istiyorum” dedi. Kayseri’nin nereden nereye geldiğini eski ve yeni halini gösteren
fotoğraflarla anlatan Özhaseki, “Erciyes, Anadolu Harikalar Diyarı, spor tesisleri, yeşil
alanlar, altyapı yatırımları gibi konuları hakkında bilgi verdi. Başkan Özhaseki, sözlerini
“Gece gündüz çalıştık, Allah rızası için dosdoğru çalıştık. Kamunun hakkını sonuna kadar
korumak için de kötülerle mücadele ettik” dedi.
“ERCĐYES DEVELĐ’YĐ KALKINDIRACAK”
Başkan’ın konuşması sırasında sloganlar arasında Develili bir vatandaş Başkan Özhaseki için
şiir okudu. Kayseri’ye yapılan hizmetlerden sonra Develi’ye yapmayı düşündükleri
hizmetlerden bahseden ve yeni yasa ile Develi’nin Büyükşehir’e bağlandığını hatırlatan
Özhaseki, “Bundan sonra aynı kaba kaşık sallayacağız” diye konuştu. Đmar planının yapılması
gerektiğini, su, kanal, arıtma tesisi konusunda fazla sıkıntı olmadığını belirten Özhaseki,
“Altyapı ve sosyal tesis konusundaki eksikleri gidereceğiz. Develi’ye yapılacak en büyük
yatırım Erciyes’e yapılan yatırımdır. Buraya gelen turistlerin sağlayacağı ekonomiden
yararlanmak için çevredeki tarihi eserlerimizi ayağa kaldırmamız ve yerel tatlarımızı açığa
çıkarmamız gerekiyor” dedi. Develi ilçesi ile belde ve köylerine yapılması gereken diğer
hizmetleri de detaylı bir şekilde anlatan Başkan Mehmet Özhaseki, baharla birlikte DeveliErciyes yolunun yapılacağını da kaydetti.
Turizm açısından sadece Erciyes değil Sultansazlığı’ndan da faydalanacaklarını ifade eden
Özhaseki, Develi Cıvıklısını Türkiye’de tanıtacaklarını söyledi. Sanayi sitesi, gençlik
merkezi, sosyal tesisler, kurs merkezleri, ulaşım gibi konularda Develi için düşünülen
projeleri anlatan Özhaseki, “Burada önemli bir nokta daha var. Bir olursak, birlikte olursak
güçlü oluruz. Beraber olmanın, bir olmanın birçok faydası var. Bunu inşallah Develi de
görecek” dedi.

Başkan Özhaseki toplantının ardından ilçeye ait bazı belde ve köyleri ziyaret etti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5471.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Erciyes’te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde Hacılar kapı, Erciyes yol ayrımında meydana gelen trafik
kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hacılar kapı istikametinden Kayseri
istikametine seyir halinde olan 38 SZ 844 plakalı otomobil,...
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Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde Hacılar kapı, Erciyes yol ayrımında meydana gelen trafik
kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hacılar kapı istikametinden Kayseri istikametine seyir halinde olan 38
SZ 844 plakalı otomobil, yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Otomobilin sürücüsünün ağır yaralandığı kazada, aynı fabrikada çalıştıkları öğrenilen 3 kişi
de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5472.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

3. Kış Yüzme Şenliği Bünyan’da Yapıldı
Bünyan Dostları Grubu tarafından düzenlenen Kış yüzme şenlikleri, Bünyan’ın Pınarbaşı
mesire alanında yapıldı.Bünyan Pınarbaşı mesire alanı kış yüzme şenliklerine Bünyan
Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Kayseri MHP Büyükşehir...
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Bünyan Dostları Grubu tarafından düzenlenen Kış yüzme şenlikleri, Bünyan’ın Pınarbaşı
mesire alanında yapıldı.
Bünyan Pınarbaşı mesire alanı kış yüzme şenliklerine Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özmen, Kayseri MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Özsoy ve MHP Đlçe
Başkanı Kadir Yalçın’da birlikte programı yerinde izledi. Bünyan Kaya altı balık tesislerinde
sabah saatlerinde başlayan 10 km’lik yürüyüşün ardından, Pınarbaşı mesire alanında başlayan
yüzme şenliklerinde, programa katılan dağcılar Pınarbaşı mesire alanındaki gölette atlama ve
yüzme dalında yarıştılar. Türkiye genelinde katılımın gözlendiği etkinliklere Ankara, Đzmir,
Fethiye dağcılık kulüpleri, Mersin Doğa Sporları Kulübü’nün yanı sıra, Kayseri’den Hadak
Hacılar Dağcılık Kulübü ve Bünyan Dostları Derneği üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. .
Etkinliğe katılan vatandaşlar soğuk hava ve yağmura aldırış etmeden kaynak suyunda
yüzmenin tadını çıkardı.
Bünyan Dostları Derneği dönem başkanı Şener Serim, katılan herkese teşekkür ederek,
“Soğuk kış gününde Türkiye çapında katılımın olduğu etkinlikte, tüm katılımcılara ve
dağcılık kulüplerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Bünyan Belediyesi, ulaşım ve yemek
konusunda etkinliğimize gösterdiği desteklerden dolayı, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özmen’e ve Belediye çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yarışma kapsamında dereceye giren sporculara ödüller verildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5473.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Mhp Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesander
Üyeleri Đle Biraraya Geldi
MHP Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özsoy, MESANDER Kayseri Şubesi üyeleri ile
bir araya geldi.MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, 30 Mart seçimlerini
kazandıkları takdirde sivil toplum kuruluşlarına daha çok önem...
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MHP Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özsoy, MESANDER Kayseri Şubesi üyeleri ile
bir araya geldi.
MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, 30 Mart seçimlerini kazandıkları
takdirde sivil toplum kuruluşlarına daha çok önem vereceklerini belirterek, “Sivil toplum
kuruluşlarının sesinin daha gür çıkması için onların sorunlarını çözmek için daha çok
çalışacağız” diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5474.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

Mhp’ye Katılan 746 Kişiye Rozet Takıldı
MHP Melikgazi Đlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, partiye katılan 746 kişiye
rozetleri takıldı.MHP Melikgazi Đlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen törene MHP Đl Başkanı
Mete Eke, MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı...
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MHP Melikgazi Đlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, partiye katılan 746 kişiye
rozetleri takıldı.
MHP Melikgazi Đlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen törene MHP Đl Başkanı Mete
Eke, MHPBüyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Özsoy, MHP Melikgazi Belediye
Başkan adayı Kamil Karamete, MHP Kocasinan Belediye Başkan adayı Levent Mete ve çok
sayıda partili katıldı.
MHP Đl Başkanı Mete Eke, yaptığı konuşmasında AK Parti’nin üç Y ile mücadele etmek için
iktidara geldiğini belirterek, “AK Parti’nin iktidarı sırasında yolsuzluk ve yolsuzluğun arttı.
Yargı da da kendile aleyhinde konuşanları susturuyorlar” diye konuştu.
Eke, 30 Mart seçimlerinde partililerin tüm evlere girmelerini isteyerek, “AK Parti’nin
saltanatına son vereceğiz” dedi.
MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise, Türk Milleti’nin ihanet altında
olduğunu belirterek, “Bu seçimlerde kimse bize oy vermeyecek. Herkes kendi çocuğu için,
kendi kaderi için ve kendi geleceği için oy verecek” ifadesinde bulundu.

MHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ise, “30 Mart seçimleri, Türk
Milleti’ne yapılan zulme ‘dur’ denilecek bir seçimdir. Kayseri’yi ikiye ayıran zihniyete ‘dur’
denilecek bir tarihtir 30 Mart. AK Parti’nin son kullanma tarihidir” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından MHP’ye katılan 746 kişiye rozetleri takıldı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5475.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

günümüz siyasetçileri yapmadıklarından da
sorumludur
Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, “Demokrat Parti’nin 11. Olağan Büyük
Kongresi, 2 Şubat 2014’te Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda yapılacaktır” dedi.Özbakkal,
“Bu kongremizde çok önemli katılımlar olacaktır....
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Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, “Demokrat Parti’nin 11. Olağan Büyük
Kongresi, 2 Şubat 2014’te Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda yapılacaktır” dedi.
Özbakkal, “Bu kongremizde çok önemli katılımlar olacaktır. Birlik beraberlik içerisinde
Demokrat parti güçlenecek çıkacaktır. Türkiye'de milli birliğin, beraberliğin, ayrılmaz
bütünlük ve güvenliğin teminatı demokrasidir. Ülkemizde “gerçek demokrasi olmaz; millet
iradesi devlet idaresinde, hakkıyla ve lâyıkıyla tecelli etmezse” bilim, hukuk, eşitlik, adalet ve
ahlâktan söz edilemez” diye konuştu.
Özbakkal, “Günümüz siyasetçileri, sadece yaptıklarından değil, yapamadıklarından da
sorumludurlar. Đnsanlarımızı yoksulluğa mahkûm ederek, sadakatini satın alma yoluyla bu
düzeni devam ettirmek yanlıştır. Ama bilsinler ki, karşılarında milletiyle aynileşmiş, milletin
partisi olmuş Demokrat Parti gibi köklü bir siyaset kurumu vardır. Namuslu, dürüst, ilkeli,
onurlu,sorumlu ve siyaseti fazilet mücadelesi olarak icra eden gerçek demokratlar vardır.
Bugüne kadar çeşitli sebeplerle Demokrat Parti felsefesini yüreğinde yaşattığı halde uzaklaşan
veya uzaklaştırılan; “eskiler, yeniler, küsenler, küstürülenler” olarak ayrıştırılan herkesi bu
köklü mirasa sahip çıkmaya çağırıyoruz. Celal Bayar ve Adnan Menderes’in yolunda giden
herkes makam mevki ayrımı olmaksızın bu mücadelenin doğal üyesidir.
Unutulmaması gerekir ki; karanlığın aydınlığa dönüşmesi, küskünlükleri unutarak birlik
olmakla mümkündür” ifadesinde bulundu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/-h5476.html
Erişim Tarihi:03.03.2014

