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KASAPSEYĐD BELGESELĐ - III
Yazımın ilk bölümüne yorum yazan Develi Belediyesi eski başkanlarından, ilkokul
arkadaşım, Sayın Ertuğrul Gönenç’e teşekkür ederek başlamak istiyorum… Ertuğrul kardeşim
yazdığım iki bölüme de yorum yaptı. Telefonla arayanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu
konuda yazılanları paylaşmak istiyorum:
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“Sevgili Orhan kardeşim, bu güzel yazınız için teşekkürler, Kasapseyid ve çevresinde geçen güzel
anılarımızın canlanmasına vesile oldunuz... Geçen hafta çeşme ve çevresinde çektiğim fotoğrafları
sizinle paylaştım, şayet iyi bir çalışma yapılırsa sadece çeşme değil, köprülerin ve derenin ıslahı ile
diğer tarihi doku da çok güzel bir şekilde restore edilebilir. Tabii ki önce çeşmeden başlamak lazım...
Bu konuda kafa yoran ve gayret gösteren hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ederim. Kültür ve tabiat
varlıklarımıza sahip çıkalım. Değerli arkadaşım Orhan Cebeci 'nin Develi Gazetesi’nde yayımlanan
"KASAPSEYĐD BELGESELĐ-II" yazı dizisini sizlerle paylaşıyorum. Çocukluk yıllarımızın önemli
mekânlarından Kasapseyid ve çevresinde yaşadığı anılarını anlatıyor Orhan, ben bir solukta okudum
sonra bir daha, bir daha okudum. Büyük bir zevkle ve ilgiyle okudum. Hafızamızda neredeyse
unutulmaya yüz tutan birçok anıyı bu vesileyle tazelemiş oldum. Teşekkürler arkadaşım, Selam ve
sevgilerimle.”
Sayın başkan, değerli arkadaşım bu yazı dizisi sizin, değerli hemşehrilerimin çok ilgisini çekti.
Çünkü sizinde içinde yaşadığınız eski günleri anlatıyorum. Mutlaka siz de içinizden bir parça
buldunuz. Bildiklerim, hatırladıklarım, anılarım benimle birlikte mezara gitmesin, kültürümüze bir
katkısı olsun diye bunları yazdım. Yazıma ailemin yaşamında ayrı bir yeri olan Kulakların Cezmi ve
Hava ablayla devam ediyorum. Onları buradan bir kez daha hayırla anıyorum.
KULAĞIN HAVA VE CEZMĐ AĞABEY
Ebeleri Hanife ablanın evinin yanlarında Merhum Cezmi Kulak’ın eşi Hava ablanın evi vardı.
Cezmi ağabey sinemacılık, kahvecilik vs. birçok iş yaptı. Hava abla evinde terzilik yapardı. Çok
becerikli, sempatik, sevimli ve neşeli bir insandı. Dört çocukları vardı. Ayhan ağabey subay olmuştu.
Mehmet ağabey Almanya’ya gitti. Mine abla bankacı, Hülya da öğrenciydi. Bu aileyi çok severdik.
Diğerlerinden başkaydı. Kulağın Hava; Hava abla, Bahriye teyzemin görümcesiydi, dikişlerimizi hep
o dikerdi. Onların hepsini kardeş gibi severdik. Sanki komşu gibi değil yakın bir akraba gibiydik.
Đstanbul’a göçtüler. Đstanbul’a gittiğimizde birkaç kez görüştük. Sonra ikisi de rahmetli oldu. Ayhan
ağabey Đzmir’de, Mehmet ağabey hala Almanya’da ve Mine Abla ve Hülya Đstanbul’da yaşıyorlar.
Kulaklar Sülalesi Develinin Yukarı Develi’den aşağıya inen önemli ailesi. Kasap Naci Ağa aynı
zamanda sinemacıydı. Muharrem Kulak kuyumcuydu ama oda sinema işletti. Muharrem ağabeyin
oğlu Şükrü Kulak kardeşim Develi’de Cami ve Kuran Kursu yaptıran bir hayırsever. Derneğimize burs
konusunda büyük yardımları olan A takımından. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok sevdiğim Bahriye
Kulak halamda Kulakların geliniydi.

GARDĐYAN DUDU ANNEM (KARADAYINI DUDU)
Hava ablanın evinin karşısında bir avlu içinde Dudu Annemin ve Şerife Đnce Ememin (eme
babanın kız kardeşi) Emem Dudu (Đnce) evleri vardı. Avluyu bir asma örterdi. Birde iğde ağacı vardı.
Dudu Annem görmeden üzüm ve iğde koparırdık. O da hep bizi kovalardı. Çünkü bizim damımızdan
onların damına geçilirdi. Dudu Annemin evi bizim evden bölünmüştü, iki çocuğu vardı. Mehmet
ağabey ve Naile abla. Đkisi de Ankara’da ikamet ederdi. Gardiyanlık yapan Dudu Annem Karadayı’nın
Dudu olarak bilinirdi. Daha sonra evini ve bahçesini satıp Ankara’ya oğlunun yanına gitti. Ankara’ya
her gittiğimde yanına uğrardım. Mekânı cennet olsun ikinci anam gibi severdi beni. Bende onu
severdim. Emem ile Sabri ağabey’in Đrfan ve Elmas, Arife adlarında üç çocuğu vardı. Onlarda evlerini
ve bahçelerini satıp Ankara’ya göçtüler. Dudu Annemle aynı semtte Kalaba’da otururlardı.
Babam Đsmail Cebeci’nin annesinin dedesi olan Đncezade Đsmail Efendi’den babaanneme kalmış. Kara
Müftü Dedem, oğlu olmayan (4 tane kızı varmış) Đncezade Dede'min evine damat olarak girmiş. Onun
çok kıymetli kitaplarından istifade etmiştir. Bizim ev aşağı kısmı heram odası (harem odası),yukarısı
selamlık olarak kullanılan eski Osmanlı evleri gibiydi. Ben 3-4 yaşlarındayken babam her yağmurda,
karda akan harem odasının üstünü açmış direklerini, hasırını değiştirirken duvarlarda yıkılmış. Epeyce
değişiklerle ve ilavelerle yapılmış, bugünkü halini almıştır. Evimiz eskiden güzel ve kullanışlıydı.
Büyük, uzun odaları, salonu, samanlığı, ahırı, hazın evi, ekmek evi bahçesi olan bir evdi.
NAYMESTĐ :
Evimizin karşısında, ilk sahibi benim hatırladığım, Naymestinin (Nayme sitti)eviydi. Eski ev
yıkıldı Şahin ağabey alınca yenisini yaptı. Bir iki el değiştiren evin son sahibiydi Merhum Şahin
Somucu ve Yüksel abla. Altı fırın olan ev yaptılar. Şahin Ağabey genç yaşta rahmetli oldu. Kardeşi ve
çocukları bir müddet fırını çalıştırdı. Modern ekmek fırını olarak Develiye hizmet etti. Develide usta
olmadığı için Develi dışında fırıncı ustalarının ekmek pişirdiğini hatırlıyorum. Mis gibi gibi ekmek
kokusu bütün sokağı sarardı. Modern ekmek fabrikalarının ilkleri arasında yerini aldı.
TELLĐ ABA VE HACELĐ AĞBEY:
Karşımızda Haceli Ağa (Develioğlu) ve Fadime Aba vardı. Ona Telli Aba da derdik. Eşşik
komşumuzdu. Kardeşlerinden Kumru Abla Yeşilhisar’da, Elmas Abla Đstanbul’da otururlardı. Yazları
zaman zaman ziyarete gelirlerdi. Haceli ağabey bekçilik yapardı. Đki çocukları vardı. Karşımızda tek
odalı müstakil bir evleri, bitişiğimiz ise onların kileri ve ahırı idi. Kalaycı Mahmut ağaya bitişikti. Đkisi
de rahmetli oldular. Sonradan onu Kızıklı Celil ve Çomaklılı Mahiye’ye sattılar. Çocukluğumuzda
onlarla hayli eğlenceli zamanlar geçirdik.
KALAYCI MAHMUD AĞA VE BAKKAL HAMDĐ AĞABEY:
Kalaycı Mahmut Ağa’nın evi de içten içe geçilen karanlık yerleri olan bir yerdi. Mahmud ağa evinin
girişinde kalaycılık yapar. Ara sıra kap kalaylamaya köylerde giderdi. Evlerimizde kullandığımız
kazanlar, hareniler, kirpikliler, tencereler, tabaklar, taslar, maşrafalar bakır olduğu için zehirlemesin
diye yılda bir kez mutlaka kalaylanırdı. Onlarında dört çocukları vardı. Nazife ablanın gözleri çok az
görürdü. Ama çok temiz, çok titiz bir komşumuzdu. Havva, Mahiye, Hacıbekir, Ramazan adında üç
çocukları vardı.
Geldik sokağımızın başındaki Bakkal Hamdi Ağa’nın(Dığış) evine… Hamdi Amcanın eşi
Tosvelli’nin Şerif abla birlikte otururlardı. Çok renkli bir kişiliği vardı. Şerif abla ölünce Hamdi amca
yeniden evlendi. O evde de beş tane çocuk varmış, büyüklere benim aklım ermiyor. Mehmet abiye
Zile’den gelin getirmiştik. Mehmet abinin, o evde eşi ve büyükleriyle oturduğunu hatırlıyorum. O evin
caddeye bakan bir bölümü vardı.
Orada Hamdi Ağa’nın üvey annesi Dönede(Döne Ade) otururdu. Tek kızı vardı, Ankara’da
yaşardı. Uzun kış gecelerinde Dönede bize gelir otururdu, geçmişten bahsederdi. Bayramlarda
evimizin baklavalarını yapardı. Develi’de onun gibi tatlı yapan bir kadın daha yoktu. Yabancı
memurların, yerli ileri gelenlerin evine gider hünerlerini gösterirdi. Akşamları ev oturmasına evimize
gelir “şeker tozağım”diye bizi sever, evine gittiğimizde cebimize ceviz ve köfte koyardı. Ben on beş
yaşındayken vefat etti. Nur içinde yatsın…
ĐNCEZADE ĐSMAĐL SOKAĞI
Kasapseyid Sokağı’nda çok güzel komşuluk ilişkileri vardı. Düğünlerde, cenazelerde bütün
komşular toplanır sevinci de acıyı da paylaşırlardı… Dört ağabeyim, üç ablam biz o sokakta ve
evimizde çok mutlu çocukluk yaşadık… Babamız annemiz bize çok güzel örnek oldular. Şimdi
sokağımızın adı değişti ‘’ Đncezade Đsmail Efendi Sokağı’’ oldu. Benim büyük dedemin adı verildi çok

sevindik. Ama şu an sokağımızda, evimizde bizden hiç kimse kalmadı, başkası oturuyor. Gittiğim
zaman evimizin o haline çok üzülüyorum.
Sokağımızda eski komşularımızdan iki aile kaldı. Dudu Annem’in evini üvey oğlu Fotoğrafçı Halil
Ağa almıştı. Đki kat dört daire yaptılar. Her oğlu bir dairede oturuyordu. Sonradan Yılmaz ağabey bir
ev yaptırmış oraya göçmüştü. Evinde kızı Zeynep oturuyor. Yılmaz abi ve Ahmet de vefat etti.
Mehmet abi ve Mustafa hayattalar. Ahmet’nin eşi ve oğlu orada oturuyorlar. Fotoğrafçı Halil Ağa
babaannemden akrabamız, teklifsiz gider gelirdik. Bahattin abim onları çok severdi. Bütün gün
Yılmaz, Mehmet ağabey, Şeref Cengizhan, Mehmet Kulak ve Bahaeddin ağabeyim birlikte oynarlardı.
Halil ağanın çocukları çok yaramazlardı, mahallenin Ali Kıran baş keseniydiler. Ara sıra abimi de
sıkıştırırlarmış. Annem bir gün abime : ‘’ Seni de döverlerken gördüm, gitme şunların yanına!’’
demiş… Abim de ‘’Kendileri döverler ama başkasına dövdürmezler.’’ diye cevap vermiş. Bu laf
büyüklerimin hoşuna gitmiş, gülüşmüşlerdi.
MAVULAR SOKAĞINDAKĐ NALBANT UFU:
Küçükbahçe; yeni dostlar, arkadaşlar bulmamıza vesile olmuştur. Bunlardan biri de Maviler
Sokağı’ndan Nalbant Ufu’nun oğlu Kemal idi. En küçük kardeşleri de Halil Đbrahim’di. Babası evin
önünde hayvan nallardı. Kemal önce oyun arkadaşımdı, sonra okul arkadaşım oldu. Güvercin
meraklısıydı, kendisi de güvercin beslerdi. Ağabeyi ilkokuldan sonra çalışmaya gitmişti. Beyazıt’ta
Bayram abi ile beraber ayakkabı atölyelerinde parça başı ayakkabı yaparlardı. Bayram abi daha sonra
ayakkabı dükkânı açtı. Bir ağabeyleri de Ankara’da idi. Đstanbul’a her geldiğimde Nimetullah
Đşhanı’nda en üst kattaki atölyelerine uğrardım. Elvan gazozu yeni çıkmıştı. Đlk defa orada içmiştim.
Şimdi emekli olmuş. Aksaray’da Kanarya Sevenler Derneği’nde yine kuşlarla ilgileniyormuş.
HACI KÖSELERĐN MAHĐR ÖTÜNÇ AĞABEY:
Bayırbağında oturan, mahallemizin de muhtarlığını yapan Mahir amca ve eşi Fadime çocukları Yalçın,
Şerife, Mustafa, Yusuf, Hacer, Yasemindi. Büyük Arife anam bu aileyi çok severmiş. Sabah kahvaltıyı
yaptıktan sonra kızım Kezban sen evi süpür, Şerif sen de bulaşıkları yıka, Lütfiye sen de ahıra,
ineklere bak. Bende olmaz olayım, şöyle Hacı köseleri dolanayım geleyim dermiş. Anlayacağınız
gezmeyi çok severmiş.
ASIRLIK SÖĞÜT VE KAVAK AĞAÇLARI:
Küçükbahçe ile bizim aramızda Kasapseyid’in suyu akardı. Derenin kenarında taa Đncezade
Dede’mizden kalma içi çürümüş, gövdesi çok kalın bir söğüt ağacı vardı. Çürük kavlarından kayık
yapar derede yüzdürürdük, söğüt dallarından düdük yapıp öttürürdük. Halil Ağa bu söğüdü kestirdi.
Fakat köklerinden fışkırıp, orada birçok söğüt ağacı yetişti. Büyük söğüt ağacının yanındaki duvardan
bizim eve geçilirdi. Evimizin arkasındaki bahçe zaman içinde Bakırcı Mehmet Amca ile Küflü’nün
Muharrem Amca’ya satılmıştı. Onlar bu bahçeye kavak ağacı dikmişler, orası; tabanı yeşil ot kaplı bir
ormanı andırırdı. Ağabeylerim arkadaşlarıyla orada ders çalışırlardı. Yemyeşil otlar, aralarında
rengarenk çiçekler, kuş cıvıltıları… Görenler oranın adını Kasapseyid Ormanları koymuşlardı. Bu
güzelliklere baharda Küçükbahçe’dekileri ulu kavaklara yuva yapan leylekler eşlik ederdi. Kavakların
en büyüğü Elmas halanın, diğerleri de Ömer amcanındı. Yıllar sonra bu kavaklar kesildi. Biz de leylek
sesinden mahrum kaldık.
KARAMÜFTÜ’NÜN ĐSMAĐL EFENDĐ’NĐN EVĐ, EVĐMĐZ:
Çocukluğumun güzel anılarından biri de bayramlardı. Babamlar altı erkek, dört kız kardeştiler. Đki
halam bir amcam Çöten’de, iki amcam Ankara’da, bir halam iki amcam ve biz Develi’de yaşıyorduk.
Bir halam genç yaşta vefat etmiş. Dedem ve babaannem bizimle beraber yaşadığı için, baba ocağı
olduğu için bayramlar bizim evde olurdu. Annem ve yengelerim yemekleri paylaşırlardı, herkes iki, üç
çeşit yemek yapar bayram sabahı bizde toplanılırdı. Genellikle şu yemekler pişerdi: Yayla çorbası,
yahni-pilav, zeytinyağlı yaprak sarması, güveç veya bamya, su böreği, baklava, alinaz… Her elti en
güzel yaptığı yemeği hazırlardı. Erkeklere, bayanlara ve çocuklara olmak üzere üç farklı sofra
kurulurdu… En az otuz, otuz beş kişi yemek yerdi. Bir araya geldiğimiz zaman çok eğlenirdik,
gülmekten yemek yiyemezdik. Sonra büyüklerin ellerinden öper ve ne verecekler diye ellerine
bakardık… Akrabaları dolaşırdık. Şimdi benzer bayramlaşmaları Đstanbul’da annemin evinde
yapıyoruz. Bakalım kaç sene daha yapabileceğiz… Đşte burası Đbrahim Ağa Mahallesi eski adıyla
Kasap Seyit, yeni adıyla Đncezade Đsmail Efendi Sokağı.
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‘ĐBADETLER
ALLAHA
MEKTUPLARDIR’

YOLLANMIŞ

Hilalder’in davetiyle Cuma günü Kayseri’ye gelen Mustafa Đslamoğlu Talas Soysaraç
cami’nde Cuma namazı kıldırarak, başta kurban ibadeti olmak üzere, her mümine farz olan
ibadetlere ilişkin hutbe verdi.
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Cuma günü Kayseri’ye gelen Mustafa Đslamoğlu Talas Soysaraç cami’nde Cuma namazı
kıldırdı. Namazdan önce mihraba çıkan Đslamoğlu kurban ibadeti ve farz ibadetler üzerine
verdiği vaazda ibadetlerin asıl amaçları ve faziletleri üzerinde durdu.
Özelliklerine göre iki bayram var biri Kur’an Bayramı diğeri Kurban Bayramıdır diyen
Đslamoğlu, ‘ Dikkat edin Ramazan Bayramı demedim zira Ramazanı bize Kur’an getirdi
Kur’an inmeseydi Ramazan olurumuydu? Ramazan Kuran’ın iniş ayı, o yüzden biz kuran
bayramımızı geçirdik. Şimdi Kurban Bayramı peki ne demek kurban? Kurban yaklaşmaktır.
Kime yaklaşmak Allah’a yaklaşmaktır. Allah uzakta mı? ‘ Biz kulumuza şahdamarından daha
yakınız’ ayeti nerde kaldı o zaman. Allah şahdamarından yakınsa bu yaklaşmakta ne oluyor.
Allah yakında sen Allaha yakın mı sın? Burada Problem insandan kaynaklanıyor, ey kul Allah
sana yakında sen sana yakın mı sın? Sen kendine yakın mı sın? Sen kendine uzaksan Allaha
nasıl yakınlaşacaksın. Onun için Allaha yaklaşmak için önce kendine yaklaş ki Allah
yaklaşabilesin. O nedenle kurban kurbiyet demek. Bizim dilimizde lisanımızda böyle
yerleşmiştir’ dedi.
‘Bizden başka kurbana kurban diyen yoktur’
Yeryüzünde bizden başka kurbana kurban diyen yoktur adı bellidir, ‘Kurban Bayramı’
kurbanlığa da ‘dâhiye’ denir diyen Đslamoğlu, ‘Bizde nedense Âdem’in iki oğlundan olan
kısasından dolayı kurban denmiş. Fakat bu yanlış bir anlayışı da geçirmiş. Biz zannediyoruz
ki hayvan kurban olur. Hayır, insan kurban olur hayvan kesilir yenilir, insanda kurbandır yani
Allaha yaklaşan hayvan değildir, Allaha yaklaşan insandır. Allaha yaklaşması istenen
insandır. Onun için hac suresinin 37 ayeti kerimesinde ‘ Sizden ne kurbanlarınızın ne eti ne
kanı ulaşır, sadece ve sadece takvanız ulaşır’ denir. Nedir takva? Takva sorumluluk bilinci,
takva insanın sorumluluk bilincidir. Sorumluluğun en küçüğü varlığın en altına, sorumluluğun
en büyüğü de varlığın zirvesine sorumluluktur. Yani taşa karşı toprağa karşı göğe karşı insana
karşı aile karşı yabancıya karşı her şeye karşı sorumluluğun var ey insanoğlu. Allaha karşıda
sorumluluğun var. Varlığın en büyüğüne sorumluluğun en büyüğü, varlığın en küçüğüne
sorumluluğun en küçüğü’ diye konuştu.
‘Đman yetmiş üç şubedir’
Đman, kurban ve takva hakkında bilgi veren Đslamoğlu söyle konuştu, ‘Đman yetmiş üç
şubedir en küçüğü yoldan bir engeli kaldırmak, yolun hakkını vermek. Taşın hakkı yolun
ortasında durmak değil, ayağa takılmak değil taşın hakkını ver. Dolayısıyla her şeye karşı bir

hukukumuz var. Đşte esasında takvanız ulaşır derken Rabbimiz Kitabı Keriminde bizden
ibadetlerin içini doldurmamızı ister. Yani Kurbanı kesin etini yiyin, Allah etyemez Allah
dericilik yapmaz ama siz Allaha yaklaşın biz kurbanı Allah yaklaştırmak istiyoruz. Kendimiz
ne yapıyoruz, acaba biz ne yapıyoruz. Eskiden insanlar ilk oğullarını tanrılara kurban
ederlerdi. Eski Mısır’da eski Sümer’de, eski Amerika’da, Asteklerde, Đnkalar’da işte bu âdeti
yıkmak için Hz. Đbrahim üzerinden insanlığa bir mesaj verildi. Birinci oğlunu kurban etme
Allaha kurban olmak insanı kesmek değil Allaha kurban olmak insanın Allaha adanmasıdır.
Evet, ‘Varlığını ona ada’ müsellim suresinde ifade buyruldu. Đşte budur kurban varlığı Allaha
adamak. Onun için biz hayvanlarımızı Allaha yaklaştırmaya kendimizi de et ile beslemeye
alıyoruz galiba bu yüzden de ibadetlerimizin içi dolmuyor’.
‘Đbadetler Allaha yollanmış mektuplardır’
Verdiği örneklerle kastettiği hususların daha iyi anlaşılmasını sağlayan Đslamoğlu yapılan
ibadetleri bir mektuba benzeterek,’Bakın ibadetler Allaha yollanmış mektuplardır. Mektup iki
şeyden oluşur bir zarf birde Mansur. Zarfın görevi nedir? içindekini taşımak yani içidir
önemli olan, ibadetlerimizde mektuba benzer şimdi rabbimize mektup göndermişiz 1434
yılının kurbanı rabbimize gönderdiğimiz bir mektup yarab kestim. Huzuru ilahidesin, hesap
günündesin ‘ açın kulumun haberlerini’ denildi böyle bir sahne hayal edin yani hesap
veriyoruz rabbimiz amellerimizi gözümüzün önüne döküyor. ‘Kulumun kurbanlarını getirin’
geldi, 1434 yılının kurbanı çıktı zarf orada duruyor, üzerinde yazıyor 1434 yılının kurbanı.
Fakat içini açıyorlar ki içi boş, mektup yok. ‘ Kulum nerde’ vallahi yarabbi ben kestim falan
şahit filan şahit ‘ Kulum bende şahidim sen hayvan kesmişsin, yani sen kurbiyet
kesmemmişsin takvana ilave bir şey olmamış. Takvan gelmemiş senin zarfı göndermişsin, eti
kanı ama takvası yok bunun’. Nerede bunun takvası nerde? Tüm ibadetler böyledir. Hani
bunun takvası, takvası kurbanın ruhudur’ diye konuştu.
‘Đbadetler amaç değil araçtır’
Hutbesinde sadece kurban ibadeti değil, namaz, oruç ve hac gibi farz ibadetlerede yer ayıran
Đslamoğlu, aynı şeylerin Oruç içinde geçerli olduğunu ifade ederek ‘Đşte Oruç ibadetinin
gerekçisi sonunda gelmiştir ‘ umudunki takvaya eriniz, umudunki sorumluluğunuzu
üstleneniz’. Demek ki oruç tutmaktan maksat sorumluluk sahibi olmaktır. Aynısı namaz
içinde geçerli namaz insanı kötülüklerden alı koymalı. Bakın buradan ne çıkıyor ibadetler
amaç değil araçtır. ‘Biz Allaha kulluk ederiz namaza kulluk etmeyiz, biz namazla kulluk
ederiz namaza kulluk etmeyiz. Biz Kur’an ile kulluk ederiz, Kur’ana kulluk etmeyiz. Kurana
tapmayız Kur’anla taparız, namaza tapmayız, namazla taparız Oruçla tapmayız, Oruçla
taparız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Đbadetler onun için vasıtadır amaç değildir amaç
belirtilen şeylerdir’ diye konuştu.
‘Takva kurbanda amaçtır’
Amacına uygun yapılmayan ibadetlerin ölü ibadetler olduğunu vurgulayan Đslamoğlu,’Takva
kurbanda amaçtır. Bir hareketle amaç gerçekleşmiyor aracına sarılıyorsunuz. Nedir o ibadet
ölü ibadettir. Đbadetinde ölüsü olur mu? Allahın kulu. Olmamı ibadetlerde ikiye ayrılır ölü
ibadetler diri ibadetler. Namazı zayi ettiler. Namaz nasıl zayi olur nazmı kılmadılar değil
namazı terk etmemiş ama namazı kıldığı halde amacını gerçekleştirememiş. Düşünün
Japonlar iyi robot yaparlar şöyle bir robot yapsalar içinde öyle bir program yapsalar ki robot
akşama kadar 5 sabah kadarda 50 rekât kılsa siz yorulursunuz robot yorulmaz yedi yirmi dört
namaz. Ne muttaki robotmuş be mi diyeceğiz. Robotun takvasına bak takvasına, dökülüyor
mübarek böylemi diyeceğiz. Gülüyorsunuz değimli mesele bu değil içine ne koydunuz. Đçi
dolu mu? Đçi dolu değilse ne buyuruyordu Allah Resulü ‘Oruçtan tutanın yanına açlık kalır.
Gerisinde üzerine niyaz edin gitsin’ zaten bu gibi haberler hep vesileyle gelir. Yani namaz
kılanın yanına hareketler kalır, kurban kesenin yanına eti kalır, Ramazan Bayramı
yapanlarında yanına herhalde şekeri glikozu kalır değimli. Bumu yani mesele, onun için aziz
müminler içini dolduruyor muyuz ibadetin, Rabbimizin bizden beklediği şeyi elde ediyor

muyuz, ibadetin ruhu oluyor mu, yoksa ölümü ibadetlerimiz. Ölüyse namaz ne diyor Kur’an ‘
Yazıklar olsun o namaz kılanlara’ kim bunlar namazı ölü, ibadeti ölü yapanlar ‘Onlar
namazdan gafil’ ibadetten, ibadetin amacından gafildirler. Budur aslında amacından gafil
zarfın içini boşaltıyorlar Allaha boş zarf yolluyorlar. Hesap günün Rabbim kulun namazını
açtı ‘ Getirin bunun namazını ‘ çekildi zarf açıldı içi yok, Rabim içi boş ‘ Ne yaptın sen kulum
namaz kılmadın mı?’ vallahi kıldım Rabbim. Sen eğildin kalktın abdest aldın kıbleye döndün
tamam etine kemiğine kıldırdın da ruhuna kıldırdın mı? Aklına kıldırdın mı? Kalbine kıldırdın
mı? Ahlakına, hayatına kıldırdın mı? Namaz ömründe neyi değiştirdi? Hiç bir Şeyi
değiştirmeyecekse niye kıldın’ ifadelerinde bulundu.
‘Allah nazmı araç olarak, alet olarak emretti’
Yapılan ibadetlerin ahir ömür için bir hazırlık olduğunu dikkat çeken Đslamoğlu ‘Allah nazmı
araç olarak, alet olarak emretti şunu şunu gerçekleştir bununla dedi. Yola çıkmaktan maksat
menzile varmaktır değimli, fide dikmekten maksat meyve yemektir değil mi? Peki dünyaya
ilişkin her işiniz de maksadını gerçekleştirmek için yapıyorsak, tarlayı bile ekerken hasat
almak maksadıyla yaparken ahret tarlası olan dünyayı ekerken bir maksadınız olmasın mı?
Cennet ektiğiniz yerde biter. Aslında cennetin tohumu ibadetlerin içinde gizlenmiştir siz
ekersiniz ya biter ya bitmez ya meyvesini alırsınız ya almasınız onun için aziz müminler içini
doldurduk mu? Kurbanda esasen sorgulamamız gereken şey budur. Eğer doldurduysanız
mübarek olsun size, ne mutlu size. Onun için maun suresine geri dönelim ‘ Dini yalanlayanı
görmedin mi?’ kim bu dini yalanlayan herhalde bu ayetin indiği Mekke’deki müşriklerden
biri. ‘ O yetimi itip kakıyor’ ‘ O yoksulu doyurmaya teşvik etmiyor’ ‘ Yazıklar olsun
böylesinin ibadetine’ bu ayetler Mekke’de indi, bu sure tek celsede indi. Burada bahsedilen
müşrikler ama müşriklerde ibadet eder. Onun için diyor ki yazıklar olsun onun ibadetine niye
çünkü Allah’a kulluk ile insana hizmetin arasını ayırıyor iyiliğin arasını ayırıyor. Nedir açı
doyurmak, yetimi korumak nedir, insanı hizmet etmektir’ diye konuştu.
‘Đnsanın iki kanadı var bunlarla uçuyor’
Đbadetler ile Allaha yaklaşmanın yanı sıra insanlarında birbirleriyle yaklaşmasına vesile
olduğunu vurgulayan Đslamoğlu, ‘Đnsanın iki kanadı var bunlarla uçuyor. Allah doğru bu
kanatlarla uçulur bir kanadı kuldan Allaha bir kanadı kuldan kula ulaşır. Bir kanalı tevhididir
bir kanadı adalet. Onun için kul ile Allahın ilişkisi iyi olsun istiyorsanız kul, kullara karşı
sorumluluğunda yerine getirsin. Onun için sorumluluk ikidir bir kulun Allaha karşı, bir kulun
eşya ve insana karşı sorumlulukları. Bakın kurbanda her ikisi de var kurbanınızın kanları,
etleriyle kuldan kula yaklaşıyoruz. Meğer kurban bizi sadece Allaha yaklaştıran bir ibadet
değil kullara yaklaştıran bir ibadetmiş. Ben kurbanın öyle bereketlerini gördüm ki şuan da
yardım elimizin Sudan da 600 yetim kapasiteli yetimler külliyesi var. 7 bin metre kare kapalı
alan. Bu yetimler külliyesini bize kazandıran bundan 5 sene evvel bir ekiple gönderdiğimiz
bir kurban. Beş yıl evvel bir ekiple kurban gönderiyoruz sırtlarında, bu gün içinde
yemekhaneleri, yurtları yatakhaneleri, derslikleri, hastanesi, atölyesi bahçesi olan koskoca 600
kapasiteli bir külliye ortaya çıkıyor. Meğer kurban ne mübarek şeymiş. Tabi siz kurbanı
yerinde kullanıyorsanız. Aynı şey şimdi Somali de bir çocuk hastanemiz yapılıyor. Yine
hayırseverlerimizin katkısıyla onu da kurbana borçluyuz. Somali ye kurban göndermiştik
bundan yıllar önce şimdi oraya bir hastane götürmek nasip oldu. Aynı şey şimdi orta Asya ya
koca koca müessesler yapıldı. Oraya da bir kurbanla gittik yani kurban sadece insanı Allaha
yaklaştırmıyormuş ümmetin parçalarını bir birine yapıştırıyormuş, ümmetin yitik çocuklarını
bir birine yaklaştırıyormuş. Đşte bu anlamda demek ki ibadetlerin hakkı verilince ibadetler
bambaşka çok daha farklı tesirleri görülüyormuş. O nedenle aziz müminler sevgili
kardeşlerim gelin şu ibadetlerin içini dolduralım. Namazın içini dolduralım zarfların içini boş
göndermeyelim. Đçi boş gitmesin nasıl olsa bu ibadetleri yapıyoruz, yapıyoruz madem ölü
ibadet olmasın, ölü namaz olmasın, diri namaz olsun, ölü kurban olmasın, diri kurban olsun,
ölü oruç olmasın, diri oruç olsun’ dedi.

‘Đbadetler ne yaptığının farkında olmakmış’
ibadetler yapılırken önemli olan şeyin farkında olmak olduğuna vurgu yapan Đslamoğlu,
‘Bakınız eskiden hacca develer ile giderlerdi bilirimsiniz dedelerinize sorunuz büyüklerinize
sorunuz develer ile giderlermiş. Đki üç ay alırmış. Develer Arafat tan Müzdelifeye gidermiş
Müzdelifeden Mina ya inermiş hatta hastalar develer ile tavaf edermiş. Daha yakın zamanlara
kadar insanların omuzlarında yapıyorlardı. Şimdi soru şu deve hacı deve odlumu? Odlumu
sizce hacı deve odlumu? Yerine Mercedes koyun, Mura’dı koyun hacı Murat odlumu? Olmadı
olmaz hacı deve olmaz. Neden olmaz nereye gittiğinin bilincinde, değil ne yaptığının
farkında değil meğerki nimet farkında olmakmış farkında olmayan hacı olmuyormuş.
Đbadetler böyledir işte ibadetler ne yaptığının farkında olmakmış. Farkında olmayanlar sadece
turist olarak gelirle. Onun için Allah Resulü makbul olmuş haccın karşılığı gerektir diyor.
Onun için aziz müminler Allah için ibadetlerimizin içini diriltelim’ diye konuştu.
‘Gençlerimiz sizin gibi düşünmüyor’
Hutbesinin sonunda değişen dünya ve yeni nesillere de yer ayıran Đslamoğlu şöyle konuştu:
‘Bakın gençlerimiz sizin gibi düşünmüyor, çocuklarınız sizin gibi düşünmüyor onlar hiçbir
zaman sizin gibi düşünmeyecekler. Siz büyüklerinize soru sorduğunuz zaman ‘ Sus sorma
günah otur’ derlerdi sizde otururdunuz. Çocuklarınız soruyor susturamıyorsunuz
oturtamıyorsunuz sizleri tatmin eden cevaplar onları etmiyor, etmemelide onların dünyası
farklı onlar bambaşka dünyaya geliyorlar ve neneleri ikna eden cevaplar torunları ikna
etmiyor. Yeni bir gün geliyor yepyeni bir dünyaya uyanıyorsunuz. Uyanın Allah aşkına
çocuklarınıza cevaplar vermek zorundasınız. Eskiden kalma bu bilgilerle yetinemezsiniz. Bu
söylediklerimi bu çerçevede anlayın olmazımı buda benden size kapak olsun. Rabbim
ibadetlerinizi kabul buyursun. Rabbim kurbanlarınızı kurban etsin’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3484.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri Polisi Đkna Yöntemlerini Öğrendi
Emniyet Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ortaklaşa düzenlediği eğitim
seminerine katılan 46 polis, Đkna Yöntemleri ve Yapıcı Tartışma konularında eğitim aldı.Đl
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,...
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Emniyet Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ortaklaşa düzenlediği eğitim
seminerine katılan 46 polis, Đkna Yöntemleri ve Yapıcı Tartışma konularında eğitim aldı.
Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Đlimizde meydana gelebilecek
toplumsal olaylarda gösteriyi gerçekleştiren kişiler ile diyalog kuran Emniyet personelinin
daha profesyonel ve etkili iletişim kurarak olayların istenmeyen boyutlara ulaşmasını
engellemek amacıyla bir eğitim düzenlenmiştir. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından,
toplumsal olaylarda sürekli görev alan personelimize yönelik olarak, günümüzün gelişen
şartlarına uygun, eğitim amaçlı hazırlanan ‘Toplumsal Olaylarda Etkili Đletişim’ projesi

Teknik Destek Başvurusu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından kabul edilerek
finanse edilmiştir” ifadesine yer verildi.
Bolu Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mithat Durak tarafından verilen
eğitime 46 polis katıldı. Yaklaşık 16 saat süren eğitimde, ‘Yararlı Đletişim Teknikleri, Stres
Yönetimi, Kişilerarası Đletişim, Đkna Yöntemleri ve Yapıcı Tartışma’ konuları anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3485.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Köyü Pireler Bastı
Kayseri'nin Đncesu ilçesine bağlı Hamurcu köyü sakinleri, yaklaşık 2 yıldır köyün her tarafını
saran pireler yüzünden sıkıntı çekiyor. Köy sakinleri, civardaki köyleri de hayatı olumsuz
etkileyen pirelerden kurtulmak için yetkililerden...
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Kayseri'nin Đncesu ilçesine bağlı Hamurcu köyü sakinleri, yaklaşık 2 yıldır köyün her tarafını
saran pireler yüzünden sıkıntı çekiyor. Köy sakinleri, civardaki köyleri de hayatı olumsuz
etkileyen pirelerden kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.
Geçimini genel olarak hayvancılık ve tarımla sağlayan Hamurcu köyü sakinlerinden Duran
Ekinci, pireler yüzünden geceleri artık nöbet tutar hale geldiklerini, uyuyamadıklarını, sürekli
kaşındıklarını belirterek, ''Pirelerden dolayı çok şikayetçiyiz. Pireler, son 2 yıldır bizleri çok
rahatsız etmeye başladı. Çocuklarımız okullarında da pireden dolayı rahatsız oluyorlar ve
sürekli kaşınıyorlar. Bizim bu sorunumuza bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz.
Kendimiz, zaman zaman pire ilacı kullandık ama bir yararını göremedik. Yetkililer bizim
sesimizi duysunlar ve bizi bu pirelerden kurtarsınlar'' dedi.
Köyde yaşayan çocuklar, pireden en çok kendilerinin rahatsız olduğunu ifade ederek, ''Pireler
yüzünden sürekli kaşınıyoruz. Bazen babalarımız ilaç alıp getiriyorlar ama o ilaçların da bir
faydası olmuyor. Pireler yüzünden uyuyamıyoruz, ders çalışamıyoruz ve okulda
öğretmenimizi dinleyemiyoruz. Büyüklerimizden bize yardımcı olmalarını ve bizi bu
pirelerden kurtarmalarını istiyoruz'' diye konuştular.
Kendi köyleriyle birlikte civardaki köylerin de pireden şikayetçi olduğunu belirten, ismini
vermek istemeyen köy sakini de, ''Bu çağda, bu yüzyılda 2013 yılında bir köyün pireden
dolayı muzdarip olması gerçekten utanç verici. Köy Hizmetleri bitti, Özel Đdare'ye gidiyoruz,
'Kardeşim ilaç vardı da vermedim mi' diyor. Köye bir ilaç sıkmak bu devlete bu kadar mı
yük? 2 yaşında bir torunum var, çocuk kaşıntıdan uyuyamıyor, 'böcek ısırdı' diyor. Devlet
olarak, millet olarak el ele verip bu pislikten kurtulmamız lazım'' ifadelerini kullandı.
Hamurcu köyü Đmam-Hatibi Muhittin Aksüt ise, pirelerden dolayı şahsen kendisinin de
muzdarip olduğunu kaydederek, ''Đnanın, pireler yüzünden gelen misafirimizden de
utanıyoruz. Pireler yüzünden çok sıkıntıdayız. Kendi köyüm Subaşı'na gidiyorum pire, buraya
geliyorum pire, başka köylere sohbete gidiyoruz oralarda da pire. Her yerde pire, pire, pire...
Hep pireler konuşuluyor. Acilen yetkililerimizden bu pire sorunumuza çözüm bulmalarını

istiyoruz. Camide huşu içinde namaz kılamıyoruz, özellikle Cuma günleri gelen cemaat de
hep pirelerden rahatsız. Kur'an kursumuza gelen çocuklar, pireden dolayı rencide oluyorlar,
pire ısırdığı zaman bir kaşıntı hissi oluyor, çocuklar kaşınmak istiyorlar ama utandıkları için
arkadaşlarının ya da hocalarının yanında kaşınamıyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar, öz
güvenlerini kaybediyorlar. Pire meselesinin çözümü için bir veteriner arkadaşla konuştum, o
da ümitsiz konuştu'' dedi.
Köy sakinleri, hayvancılık yaptıklarını ve pirelerin hayvanlardan insanlara geçtiğini
düşündüklerini bildirdiler. Köylüler, 2 yıldır yaşadıkları ve artık dayanılmaz bir hal alan pire
sorunu konusunda yetkililerin en kısa zamanda bir çözüm üretmelerini ve köylerini pireden
kurtarmalarını istediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3486.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserispor-galatasaray
Satışa Çıkıyor

Maçının

Biletleri

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırlayacak. Maçın biletleri, yarın satışa çıkacak.Kayserispor
Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 Ekim 2013 Pazar...
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırlayacak. Maçın biletleri, yarın satışa çıkacak.
Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 19.00'da
oynanacak karşılaşmanın biletlerinin Tickettürk tarafından yarın (salı) saat 10.00’da satışa
sunulacağı bildirildi.
Bilet fiyatları ise, Kuzey Alt (Öğrenci) 25 TL, Kuzey Üst 50 TL, Doğu Maraton 80 TL, Batı
Maraton 80 TL, Batı Balkon 200 TL, VIP 200 TL, Misafir 50 TL olarak belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3487.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri Erciyesspor, Fenerbahçe
Karşılaşmasında Bir Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayseri Erciyesspor-Fenerbahçe
karşılaşmasında bin 46 kolluk görevlisi ile 400 özel güvenlik görevlisinin görevlendirildiği,
maçta koltuğu sökerek sahaya atan bir taraftarın...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayseri Erciyesspor-Fenerbahçe
karşılaşmasında bin 46 kolluk görevlisi ile 400 özel güvenlik görevlisinin görevlendirildiği,
maçta koltuğu sökerek sahaya atan bir taraftarın gözaltına alındığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada
taraftarların üç ayrı giriş noktasında stadyuma alındığı bildirilirken, müsabakayı 12 bin 125
kişinin izlediği açıklandı.
Kadir Has Stadyumu’nda oynanan ve 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile biten karşılaşmada,
tribünden söktüğü koltuğu sahaya atan bir taraftarın yakalanarak gözaltına alındığı ve
hakkında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında yasal
işlem yapıldığı bildirildi.
Ayrıca maçı izleyen bir taraftarın da kafasına aldığı darbe sonucunda yaralandığı, olayla ilgili
olarak çalışmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3488.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kocasinan 2 Fırın Satıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilette yaptıkları 2 fırını ihaleyle 22 Ekim 2013
Salı günü (yarın) satacaklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, esnaf dostu Kocasinan
Belediyesi'nin esnafa destek olmak, işini kolaylaştırmak...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilette yaptıkları 2 fırını ihaleyle 22 Ekim 2013
Salı günü (yarın) satacaklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, esnaf dostu Kocasinan Belediyesi'nin esnafa destek olmak, işini
kolaylaştırmak için çalıştığını belirterek, "Esnafımız kazansın, iyi mekanlarda
vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti versin istiyoruz. Bunun için Erkilette Dere ve General Emir
Mahallelerinde yaptığımız 2 fırını ihaleyle satacağız" dedi.
Yeni uygulamayla bina altlarına artık fırın ruhsatı verilmediğine dikkat çeken Başkan Bekir
Yıldız, "Erkilet'te Dere ve General Emir Mahallelerinde müstakil olarak 304 ve 320 metrekare
büyüklüğünde 2 fırın yaptık. Muhammen bedelleri 275 bin ve 310 bin lira olan bu 2 fırını
2886 Sayılı Đhale Kanunu'na göre açık artırma usulüyle 22 Ekim 2013 Salı günü (yarın) saat
14.15'te Encümen huzurunda satacağız" şeklinde bilgi vererek esnafı ihaleye davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3489.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Çocuklar, Polislik Mesleğini Tanıdı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube
Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla 33 öğrenci Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Gazipaşa
Đlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 33 öğrenci...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube
Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla 33 öğrenci Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Gazipaşa Đlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 33 öğrenci Emniyet Müdürlüğü Hizmet
Binası’nda bulunan Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü (Kent Güvenlik Sistemi), Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü’nü gezdi. Polislik mesleğini tanıtıcı
klipler izleyen çocuklar yapılan bilgilendirme sonrasında yeniden okula döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3490.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri’de 109 Kazada 214 Kişi Yaralandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre 109 yaralamalı kazada
214 kişinin yaralandı.Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde olay
yerinde hayatını kaybeden birinin olmadığı, bir kişinin...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre 109 yaralamalı kazada
214 kişinin yaralandı.Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde olay
yerinde hayatını kaybeden birinin olmadığı, bir kişinin ise kaza sonrasında kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Meydana gelen 76 yaralamalı kazada ise 121 kişinin
yaralandığı bildirildi.Verilere göre 2013 yılının ilk 9 ayında meydana gelen trafik kazalarının
yapılan analizinde günde ortalama 12 kazada 18 kişinin yaralandığı, 9 günlük bayram tatili
süresince günde ortalama 8 kazanın olduğu ve bu kazalarda 13 kişinin yaralandığının tespit
edildiği açıklandı.Meydana gelen trafik kazalarında en önemli hatanın hızlı seyredilmesi
olduğu belirlenirken, emniyet kemerinin takılı olmaması ve dikkat dağınıklığının da kazalara
neden olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3491.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserigaz Yeniliklere Doymuyor
Kurmuş Olduğu Scada Merkezi ve Doğalgaz Eğitim Evinin Ardından, Kayserigaz bu kez de
abonelerini son teknoloji ürünü olan Akıllı Vezneler ile tanıştırıyor.Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) ile ortak başlattığı...
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Kurmuş Olduğu Scada Merkezi ve Doğalgaz Eğitim Evinin Ardından, Kayserigaz bu kez de
abonelerini son teknoloji ürünü olan Akıllı Vezneler ile tanıştırıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) ile ortak başlattığı
projenin ürünü olarak, Kayserigaz, abonelerine daha kaliteli hizmet sunmak adına Akıllı
Vezne servisini hayata geçiriyor.
Alman enerji devi EWE A.G çatısı altında faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren ve müşteri
memnuniyeti odaklı çalışmayı kendisine prensip edinmiş olan Kayserigaz, müşterilerinin
diledikleri zaman, sıra beklemeden, istedikleri şekilde faturalarını ödeyebilmeleri için Akıllı
Vezne projesinde geçtiğimiz dönem KASKĐ ile masaya oturdu. Atılan imzaların ardından,
kampüs girişinde olmak üzere, şehrin 11 ayrı bölgesine yerleştirilmiş olan Akıllı Veznelerden
aboneler fatura tahsilatlarını sağlayabilmektedirler. Akıllı Veznelerden aynı anda su, elektrik
ve doğalgaz faturaları ödenebilecektir.
Basit ve kullanışlı bir ara-yüze sahip olan akıllı veznelerde nakit ödeme imkânına sahip olan
gaz kullanıcıları yapılan işlemlerin ardından anında makbuz yazdırılabilmektedirler. Buna ek
olarak, Akıllı Veznenin sahip olduğu barkod okuma özelliği sayesinde hiçbir tuşa basmadan,
karışıklığa mahal vermeden, borç sahipleri faturalarını kolaylıkla ödeyebilmektedirler.
Veznelerde uzun sıra beklemenin artık tarih olduğu şu günlerde, Kayserigaz’ ın
kullanıcılarına sağlamış olduğu bu avantaj, Kayserigaz’ ın gelişen teknolojiyi yakından takip
ettiğinin bir göstergesidir. Bununla birlikte, abonelerin geçmiş dönem borçlarını
görüntüleyebilmesi, ödememiş oldukları geçmiş dönem borçlarından dilediğini ödeyebilme
imkânına sahip olmaları, Akıllı Veznenin sunmuş olduğu yararlı özelliklerden sadece bir
kaçıdır.
Akıllı Vezne ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora
‘Kayserili vatandaşlara sağlamış oldukları bu kolaylık ile onların takdirlerini kazanmanın ve
aynı zamanda onlara kaliteli hizmeti sunmanın haklı gururunu yaşadıklarını, Kayserigaz’ ın
bu ve buna benzer çalışmalara dur durak vermeden devam edeceğini’ dile getirerek, 7/24
online olarak hizmet sunacak olan akıllı veznelerin tüm Kayseri halkına hayırlı olması
temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3492.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Başkan Yıldız, Güney Kore'den Döndü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la birlikte Dünya Enerji Konseyi'ne katılmak
üzere Güney Kore'ye giden Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yurda döndü. Yıldız,
"Türkiye için çok kazançlı bir toplantı oldu" dedi.Başkan...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la birlikte Dünya Enerji Konseyi'ne katılmak
üzere Güney Kore'ye giden Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yurda döndü. Yıldız,
"Türkiye için çok kazançlı bir toplantı oldu" dedi.
Başkan Bekir Yıldız geziye, Dünya Enerji Konseyi'ne Bakan Taner Yıldız'la birlikte Seul
Büyükelçisi Mustafa Naci Sarıbaş, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mücahit Fındıklı,
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, Petrol Đşleri Genel Müdürü, TETAŞ Genel
Müdürü, Enerji Đşleri Genel Müdürü, Dışişleri ve Kültür Bakanlığı ile Başbakanlık Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı yetkilileri, uzmanlar ve basın mensuplarının da katıldığını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, "Konsey; kömür, petrol, doğal gaz, nükleer, hidrolik ve yenilenebilir
gibi çeşitli enerjileri görev kapsamına almış. Đnsanların yararına olacak şekilde enerjinin
sürdürülebilir arzını ve kullanımını teşvik ediyor. Bu kongrede “Yarının Enerjisini Bugünden
Temin Etmek” teması çerçevesinde, 2030 yılında ikiye katlanacak enerji talebinin mevcut
enerji kaynaklarınca karşılanıp karşılanamayacağı ve küresel ölçekte enerji gündemini teşkil
eden diğer önemli konular ele alındı. Kısa ve uzun dönemlerde en fazla sosyal faydayı
sağlayacak ve doğal çevreye en az olumsuz etkide bulunacak şekilde enerji arz ve
kullanımının, enerji konuları ve çözümlerinin global bir perspektifte tartışılması katılımcılar
için önemli bir fırsat oldu. Kongreye katılan 5 binden fazla kişi, üst düzey küresel oyuncularla
temas kurmak, iş imkanları oluşturmak, yatırım temin etmek ve yeni piyasalara erişmek için
inanılmaz fırsatlar yakaladı. 2010'da Kanada Montreal'de düzenlenen konseye de 7000’den
fazla delege katılmış" dedi.2016'daki 23. Dünya Enerji Kongresi’ni düzenlemek isteyen
Đstanbul ve Abu Dabi arasındaki seçimi Türkiye'nin kazandığını hatırlatan Başkan Bekir
Yıldız, "2016'da Đstanbul'a Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ĐMF, Dünya Ticaret Örgütü
gibi kuruluşların başkanları, enerji bakanları ve önde gelen politikacılar, büyük şirketlerin
CEO’ları, bilim adamları, enerji sektörü uzmanları ve yazarların katılması bekleniyor.
Đstanbul toplantısı, enerji üreticisi ve tüketicisi bölgelerin ortasında yer alan konumuyla bir
transit ülke olan Türkiye'nin enerji alanında işbirliğini teşvik edici, ülkemizi tanıtıcı olması
nedeniyle son derece büyük fırsat özelliği taşıyor" diye konuştu.Başkan Bekir Yıldız, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2017 Dünya Petrol Kongresi adaylığı için düzenlediği
resepsiyona da katıldıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3493.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserigaz’dan Baca Ve Kombi Temizliği
Uyarısı
Kayserigaz, abonelerine baca ve kombi temizliği konusunda uyarılarda bulundu.Baca ve
kombi temizliğinin önemine dikkat çeken Kayserigaz, küçük ama gerekli olan işlemlerin
başta insan hayatı olmak üzere, yakıt verimliliğinden ekonomiye kadar...
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Kayserigaz, abonelerine baca ve kombi temizliği konusunda uyarılarda bulundu.
Baca ve kombi temizliğinin önemine dikkat çeken Kayserigaz, küçük ama gerekli olan
işlemlerin başta insan hayatı olmak üzere, yakıt verimliliğinden ekonomiye kadar birçok
avantajlara sahip olduğunu vurguladı. Geçmişte birçok acı dolu örneklerinin olduğunu
söyleyen Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ, düzenli olarak yapılan kombi bakımı ve
baca temizliğinin Kayserili vatandaşlara birçok yarar sağlayacağını belirtti.
Akdağ, kombi temizliği ya da genel anlamda kombi bakımının maksimum her iki yılda bir
yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bu işlemin canlı uygulamasını, Kayserigaz’ın kampus
alanı içerisinde kurulmuş olan ‘Doğalgaz Eğitim Evi’nde kendi alanında uzman, güler yüzlü
personelleriyle 20 dakikalık eğitimlerle danışmanlık hizmeti sağlandığını söyleyen Akdağ, bu
işlemlerle birlikte abonelere alınabilecek önlemlerin ve yapılacak periyodik bakımların
ayrıntılarının verildiğini açıkladı. Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ, özellikle kış
aylarında, oluşan fazla gaz akışından dolayı sürekli kullanım içerisinde olan kombilerin,
periyodik bakımlardan geçirilmesi gerektiğini dile getirerek tıpkı uzun bir yola çıkılmadan
önce, araç nasıl gözden geçiriliyorsa, kombilerin de kış aylarından önce bakımlarının
yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Kombi bakımlarının yapılmadığı ya da ihmal edildiği
durumlarda, kombi içerisindeki parçaların arıza olasılıklarının arttığını, bu durumda da gaz
kaçağı riskinin yüksek olduğunu belirten Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ, diğer
yandan zamanında yapılan kombi bakımlarının doğalgazı en verimli şekilde kullanarak
vatandaşların ekonomilerine katkıda bulunduklarını söyledi.
Diğer bir önemli hususun baca bakımı olduğunu belirten Akdağ, zehirlenme gibi istenmeyen
vakaların büyük ölçüde baca kaynaklı olduğunu belirtti. Zamanla dolan ya da içerisine kuş,
taş, harç gibi cisimlerin düşmesiyle tıkanan bacalar, kullanıcılar üzerinde hayati risk
oluşturduğunu söyleyen Amdağ, “Sessiz katil olarak adlandırılan karbon monoksit gazı,
zamanla işlevini yitirmiş olan bacalarda çıkacak yol bulamayarak hane içerisine sızıyor ve
genelde uyku halinde yakaladığı insanlarda ciddi zehirlenmelere ve hatta bazen ölümlere yol
açabiliyor. Bu gibi durumların önüne geçmek, daha sağlıklı, mutlu bir hayat sürdürmek adına,
Kayserigaz baca temizliği konusunda hassasiyetle duruyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3494.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Özhaseki, Tarihi Kayseri Mahallesi’ni Gezdi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, restorasyonu ve yapımı devam eden
Tarihi Kayseri Mahallesi’ni gezdi.Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yapımı devam eden
Tavukçu Mahallesi ticaret alanlarının yapım işini gezen Büyükşehir...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, restorasyonu ve yapımı devam eden
Tarihi Kayseri Mahallesi’ni gezdi.
Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yapımı devam eden Tavukçu Mahallesi ticaret
alanlarının yapım işini gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, projenin
yapımı hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Burada bir açıklama yapan Özhaseki, Kayseri’nin
eski kültürlerini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. 25 konak üzerinde yapım aşamasının
devam ettiğini dile getiren Mehmet Özhaseki, “Đçinde bulunduğumuz mahalleye Kayseri
Mahallesi adını verdik. Bu ismi vermemizin sebebi, eski Kayseri kültürünü, eski Kayseri
yaşantısını burada yeniden açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Burada 88 dönüm arazi üzerinde
çalışıyoruz. Onlarca parsel var. Zor olan süreci biraz geride bıraktık. Bu binlerce metrekarelik
arazi üzerinde, binlerce de mülkiyet sahibi insan var. Önce bütün bu konakların mülklerini
almak lazım. Đstimlakını yapmamız lazım ki burada iş yapabilesiniz. Bunlar zamanında
Kayseri’de yaşayan kimisi orta halli, kimisi zengin, kimisi ağa, kimisi paşa olan insanların
mülkleri. Daha sonra çocuklarına kalıyor. Sonra onların da çocuklarına kalıyor derken
karşınıza uzun bir liste çıkıyor. Bunların her birisine tek tek tebligat yapılmadan, her birisini
tek tek bulmadan, hakkını vermeden buralarda çalışma imkanımız yok. Bu iş senelerinizi
alıyor. Neredeyse 8-10 yıllık bir süreç bu. Bu süreç içerisinde büyük bir bölümü mülkiyet
olarak belediyemize veya özel idaremize geçti. Bütün safhaları geçirdik ve sıkıntı bitti. Büyük
bir bölümünde de ihaleler yapıldı. Şu an 25 kadar konak üzerinde çalışmalarımızı ya bitirdik
ya da devam ediyoruz. Karşımıza ne çıkacak. Karşımıza bundan 80-100 yıl önce,
babalarımızın, dedelerimizin yaşamış olduğu bir Kayseri Mahallesi çıkacak. Bu mahallede o
günkü şartlarda insanların mahallelerinde ne varsa, hepsi olacak. Kayseri’nin eski
mahallelerinde bulunan kasap, berber, çeşme ne varsa hepsi burada olacak. Bunlar ya eski
halleriyle onarılıyor ya da kuruldan geçtiği şekliyle yenisi yapılıyor. Ortaya bir Kayseri
Mahallesi çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Özhaseki’ye gezisinde, AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Hacılar Belediye Başkanı
Ahmet Herdem ve Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri
eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3495.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri'den Hakeme Ve Caner'e Büyük Tepki
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, dün akşam oynanan Kayseri
Erciyesspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli futbolcu Caner'in yerdeki rakibine tekme atma
olayını değerlendirdi. Özhaseki, "Caner'in yaptığı normal faul değil,...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, dün akşam oynanan Kayseri
Erciyesspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli futbolcu Caner'in yerdeki rakibine tekme atma
olayını değerlendirdi. Özhaseki, "Caner'in yaptığı normal faul değil, insanlık suçu. Rakibinize
3 tekme atacaksınız, hakem bunu görmeyecek, helali hoş olsun o hakeme" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, Kayseri Mahallesi görsel tanıtım toplantısında
gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, "Karşılaşmayı izledim ama özellikle Caner’i
izlememiştim. Çıkışta da arkadaşlar sordular. Pozisyonu görmediğim için bir şey diyemeden
gittim. Ancak akşam birkaç kanalda gördükten sonra Caner’inki normal faul falan değil.
Đnsanlık suçu. Erciyessporlu futbolcu gidip savcılığa başvursa, kasti adam yaralamadan gün
verirler. Fakat gel gör ki, hakemlere Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.
Özhaseki, açıklamasında şunları kaydetti:
"Demek ki bazı işler başlamaya başladı Türkiye’de. Üç kere tekme atacaksınız, hakem bunu
görmeyecek. Helali hoş olsun o hakeme. Hakem diye de böyle alına salına dik dik gezsin.
Bunun da bir hesabı sorulur herhalde, bunu da bilsinler. Yerde yatan oyuncuya 3 kere tekme
atıp da, onu görmeyecek, hem de gözü de oyuncuda. Daha sonra televizyonlarda defalarca
baktım. Gelip ceza vermeyecek hakem niye hakemlik yapıyor. Gitsin yapmasın onu. Niye
böyle oluyor? Onu Erciyessporlu oyuncu yapsaydı emin olun, 30 metre geriden kırmızı kartını
çekip koşa koşa gelirdi. 3 kere de sallar 3 kere de kırmızı kart gösterirdi. Fakat Fenerbahçe’ye
yapılamıyor. Arkadaşlar ayıptır, günahtır. Erciyesspor ayağa kalktı ama yönetimdeki
arkadaşların ne çileler çektiğini herkes biliyor mu? Başkanın ne çile çektiğini bilen var mı?
Allah bilir sabaha kadar uyumamıştır başkan. Günah değil mi? Erciyesspor galibiyeti hak etti
veya hak etmedi ayrı bir şey. Belki galibiyeti hakkedecek bir oyun da ortaya koymadı, o da
ayrı bir şey ama siz hakemseniz ve topa değil de adama tekme atan adamı görmüyorsanız,
hakemlik yapmayın. Aslan gibi bırakın gidin işinize gücünüze. O çok çirkin bir hareket.
Diyecek de bir şey yok. Ve ne hikmettir Kayserispor üzerinde de Erciyesspor üzerinde de bu
hatalar oluyor. Bir hafta evvel de Erciyesspor'un en iyi oyuncusu Konya’da ceza alıyor. Đkinci
sarı kartı görüyor. O oyuncuda da sarı kart var mı diye bakıyorsunuz, yok. Sarı kartlık hiçbir
şey yok ortada. Dokunmamış bile nerdeyse. Đkisi hava topuna çıkmışlar ve çocuğa ikinci sarı
kart veriliyor, kırmızı kartla bu hafta oynamaz hale getiriliyor"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3496.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Anne Akademisi'nde Sorumluluk Eğitimi
Büyükşehir Belediyesi tarafından "Her anne bir okuldur" sloganıyla daha sağlıklı aileler için
kurulan Anne Akademisi eğitimlerini sürdürüyor. Huzur Çınarı Projesi çatısı altında faaliyet
gösteren Anne Akademisi'nde eğitim seminerlerinin...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından "Her anne bir okuldur" sloganıyla daha sağlıklı aileler için
kurulan Anne Akademisi eğitimlerini sürdürüyor. Huzur Çınarı Projesi çatısı altında faaliyet
gösteren Anne Akademisi'nde eğitim seminerlerinin ikincisi başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin daha sağlıklı aileler için Huzur Çınarı bünyesinde
oluşturduğu Anne Akademisine Aile Danışmanları Uzman Psikolojik Danışman Şeref Algur
ile Psikolojik Danışman Kadir Yiğitsoy katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonundaki
eğitime bazı annelerin çocukları ile birlikte geldiği görüldü.
Aile Danışmanları Algur ve Yiğitsoy katılımcı annelere çocuğa sorumluluk duygusunun nasıl
aşılanabileceği ile ilgili bilgi verdiler. Sorumluluk almayan bir toplum olduğumuzu belirten
danışmanlar, sorumluluk almadığımız konuları çocuklardan beklediğimize ve ailelerin alması
gereken sorumlulukların çocuklara yüklendiğine dikkat çekerek en başta bu durumun sona
erdirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Anne Akademisi'nde bugün başlayan eğitimle 5 gün sürecek ve toplam 10 saat süresince
uzmanlar tarafından çeşitli konularda eğitim verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3497.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Seyitgazi Mahallesi Bayramı Yenilenmiş Olarak
Kutladı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyitgazi Mahallesi, Seyitburhanettin
Mezarlık çevresinde yol yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile 2
cadde ve 6 sokak ile bunlara bağlantılı tüm yollarda yol yenileme,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyitgazi Mahallesi, Seyitburhanettin
Mezarlık çevresinde yol yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile 2
cadde ve 6 sokak ile bunlara bağlantılı tüm yollarda yol yenileme, kaldırım ve otopark inşa
ettiklerini söyledi.
Seyitgazi Mahallesinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları neticesinde yolların yeniden
bakım ve onarımdan geçirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Bu semte yer alan
Müze Caddesi ve Ahmed Yesevi Bulvarı ile Gültepe, Kütüphane, Sanat Okulu, Müze geçidi,
Eda ve Mahmutpaşa Sokakları ile bunlara bağlantılı tüm yollarda alt yapı çalışması yaptık.
Bozulan yollarda yol genişletme ve düzenleme çalışması yapıldı. Seyit Burhanettin
Mezarlığın kuzey bölümünde yer alan ve Talas Caddesi ile Ahmet Yesvi bulvarını birbirine
bağlayan müze caddesinde yaya yolu, kaldırım ve ücretsiz semt otopark inşa edildi. Bu alanda
otopark önemli çünkü Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi yer almaktadır. Yol genişletme ve
çevre düzenleme ile semt otopark yapımı sonrası Seyitgazi Mahallesinin tüm yolları
asfaltlandı. Dolayısı ile Seyitgazi mahalle halkı Bayramı yenilenmiş çehresi ile karşıladı ve
kutladı ” dedi.
2 cadde ile 6 sokak ve bunlara bağlantılı yollarda 14 bin ton asfalt kullanıldığını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde
bulanarak, Seyitgazi Mahallesinde bu yıl adeta yenilendiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3498.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kocasinan Bayramlaştı, Atıklar Temizlendi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sabah atölye ve hizmet binasında Kocasinan
Belediyesi personeliyle bayramlaştı.Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi Atölyesinde
sabah düzenlenen bayramlaşma töreninde Makine Đkmal, Temizlik, Fen...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sabah atölye ve hizmet binasında Kocasinan
Belediyesi personeliyle bayramlaştı.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi Atölyesinde sabah düzenlenen bayramlaşma
töreninde Makine Đkmal, Temizlik, Fen Đşleri, Veteriner, Park-Bahçeler Müdürlüğü
personeliyle bayramlaştı. Törene Hizmet Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir de
katıldı.
Başkan Bekir Yıldız, çalışanların bayramını tebrik ederek ailesiyle birlikte daha nice huzurlu
bayramlar dileğinde bulunarak,“Ev halkının çoluk çocuk herkesin gönlüne göre bayramlar
diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Temizlik ekibi ve diğer arkadaşlar titiz çalışarak
kurban kesildikten sonra şehrimizi pırıl pırıl hale getirdi. Onun için hepinize teşekkür

ediyorum. Allah razı olsun. Ben tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Ağız tadıyla daha nice
bayramlar diliyorum” dedi.
Hizmet Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir de 20 yıldır olduğu gibi yine mutlu
bir bayram yaşadıklarını belirterek,” Allah razı olsun Bekir Başkanımız bayram öncesi,
maaşımızı, ikramiyemizi ve her türlü sosyal haklarımızı ödedi. Bu nedenle sıkıntısız bayram
yaşadık. Kendisine teşekkür ediyor, gelecek bayramlarda da birlikte olmayı diliyoruz”
şeklinde konuştu.
Bu arada Kocasinan Belediyesi Temizlik Đşleri Müdürlüğü kurban satış ve kesim yerlerini
temizleyip hijyenik ilaçlama yaparak yeniden kullanılabilir hale getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3499.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kış Hastalıklarından Korunmaya Doğal Çözüm
Kayseri'de, bitkisel ürün satışı yapan Özgür Demirok, kışın hastalıklardan korunmanın en
doğal yolunun şifalı bitkiler olduğunu söyledi.Bitkisel ürün satışı yapan Özgür Demirok, “Kış
mevsimi geldiği için çaylarımızı hazırlamaya...
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Kayseri'de, bitkisel ürün satışı yapan Özgür Demirok, kışın hastalıklardan korunmanın en
doğal yolunun şifalı bitkiler olduğunu söyledi.
Bitkisel ürün satışı yapan Özgür Demirok, “Kış mevsimi geldiği için çaylarımızı hazırlamaya
başladık. Kışın hastalıklardan korunmanın en iyi yollarından bir tanesi şifalı bitkiler. Kış
çaylarımız kuşburnu, zencefil, hibüsküs, Mekke gülü, melisa, limon otu ve daha birçok doğal
çayımızı alabilirler. Kışın zencefili özellikle öksürük için alabilirler. Kuşburnu da C vitamini
olduğu için faydalı olacaktır" dedi.
Bitkisel ürünlerin fiyatlarını belirten Demirok, "Zencefilin 100 gramı 3 TL, Kuşburnunun
kilogramı 6 TL, Hibuskusun kilogramı 20 TL, Gülatminin gramı 4 TL, fiyatlarımız genellikle
bu aralıklarda. Fiyatlarımız geçen seneye oranla aynı. Hiçbir zam yapılmadı" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3500.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Şekerspor:3 - Demirspor:0
U17 Ligi C Grubu lideri Kayseri Şekerspor hafta sonu oynadığı en yakın takipçisi Kayseri
Demirspor’u 3-0’lık net sonuçla mağlup ederek C-Grubunda liderliğini sürdürdü.STAT:
Argıncık StadıHAKEMLER: Kürşat Küçükaslan xxx Ö. Hürcan...
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U17 Ligi C Grubu lideri Kayseri Şekerspor hafta sonu oynadığı en yakın takipçisi Kayseri
Demirspor’u 3-0’lık net sonuçla mağlup ederek C-Grubunda liderliğini sürdürdü.
STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Kürşat Küçükaslan xxx Ö. Hürcan Yücel xxx Nejdet Sinanoğlu xxx
KAYSERĐ ŞEKERSPOR U17: Arif Topaloğlu xxx Abdullah Öztürk xxx Serhat Çalışkan xxx
Hüseyin Aksu xxx Ahmet Karaca xxx Umut Güler xxx (Dk.63 Yasin xx) Can Varol xxx
(Dk.67 Tahsin x) Süleyman Öztürk xxx Emre Demirci xx (Dk.62 Çağrı x) Emin Karahan xxx
Kaan Kaya xx (Dk.55 Ayhan Taner xxx)
DEMĐRSPOR U17: Yaşar Şener x Eren Demir x (Dk.60 Musa x) Ramazan Çelik x Deniz
Kantemir x Alperen Zencir x Ferhat Yıldırım x Mustafa Kaya x Uğur Güven x (Dk.30 Umut
Atik x) Đsmet Doğan x (Dk.68 Hüseyin x) Medet Avşar x Adem Karakaş x
GOLLER: Dk.24 Abdullah Öztürk, Dk.43 Emin Karahan, Dk.65 Ayhan Taner (Kayseri
Şekerspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3501.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Argıncık Esnafspor:2 - Yeni Esenspor:2
U17 Ligi B-Grubunda mücadele eden Yeni Esenspor hafta sonu oynadığı maçta Argıncık
Esnafspor ile 2-2 berabere kaldı. Argıncık Esnafspor, 7 hafta sonunda ligdeki ilk puanını Yeni
Esenspor karşısında aldı.STAT: Argıncık StadıHAKEMLER: Ali...
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U17 Ligi B-Grubunda mücadele eden Yeni Esenspor hafta sonu oynadığı maçta Argıncık
Esnafspor ile 2-2 berabere kaldı. Argıncık Esnafspor, 7 hafta sonunda ligdeki ilk puanını Yeni
Esenspor karşısında aldı.
STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Ali Bekret xxx Mert Karslı xxx Erkan Kırçıl xxx
ARGINCIK ESNAFSPOR U17: Ahmet Aslan xx Gökhan Yalavuz xx (Dk.50 Mehmet Çelik
x) Furkan Kaşıkara xx Cafer Can xx Ali Birçek xx Ahmet Öztürk xxx Seffan Karasu xx Ercan
Polat xx Arif Uzman xx M.Faruk Medet xx Süleyman Doğan xxx
YENĐ ESENSPOR U17: Đbrahim Gökgöz xx Salih Enes Güngör xx Fırat Umut xx Ömer
Mortaş xx Yunus Yılmaz xx Hasan Sarıkaya xx Sercan Karataş xx Alperen Temizyürek xxx
Özen Kurt xxx Yaşar Kaya xx Fevzi Can Şahin xx
GOLLER: Dk.7 Süleyman Doğan, Dk.43 Ahmet Öztürk (Argıncık Esnafspor U17) Dk.18
Özen Kurt, Dk.29 Alperen Temizyürek (Yeni Esenspor U17)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.74 Mehmet Çelik (Argıncık Esnafspor U17) Dk.74 Yaşar Kaya
(Yeni Esenspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3502.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Argıncıkspor: 10 - Polbayspor: 1
U17 Ligi C Grubunda zirve mücadelesi yapan Argıncıkspor oynadığı maçta grubun son
sırasında yer alan Ziya Gökalp Polbayspor karşısında adeta gol olup yağdı.STAT: Argıncık
StadıHAKEMLER: Ahmet Pakırcı xxx M. Emre Doğruer xxx Nejdet Sinanoğlu...
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U17 Ligi C Grubunda zirve mücadelesi yapan Argıncıkspor oynadığı maçta grubun son
sırasında yer alan Ziya Gökalp Polbayspor karşısında adeta gol olup yağdı.
STAT: Argıncık Stadı
HAKEMLER: Ahmet Pakırcı xxx M. Emre Doğruer xxx Nejdet Sinanoğlu xxx
ARGINCIKSPOR U17: Umutcan Yılmaz xxx Ali Osman Durmuş xx (Dk.41 Recep xx)
Bayram Arslan xx (Dk.41 Ömer xx) Duran Orhan xx (Dk.53 Kerem xxx) Kaan Aşık xxx
Menduh Çökük xxx Mustafa Şafak xxx Turgay Akkaş xx (Dk.41 Erol Nadi xxx) Bahattin
Baydemir xxx Fatih Çetinalp
Z.G.POLBAYSPOR U17: Mustafa Baran x Emre Emre x Can Bozkurt x Faruk Özcan x
Orhan Elmas x Ali Emrah x Ahmet Çelik x Seyit Yüksel x Emre Bahşi xx Ali Alnaz x Kürşat
Kulak x
GOLLER: Dk.9.70 Bahattin Baydemir, Dk.32.66 Mustafa Şafak, Dk.40 Tugay Akkaş,
Dk.40+2.80 Menduh Çökük, Dk.62 Kerem, Dk.48.63 Fatih Çetinalp (Argıncıkspor U17)
Dk.79 Emre Bahşi (Z.G.Polbayspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3503.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri Demirspor:6 - Esentepespor:2
Süper Amatör Küme’nin 6.haftasında Kayseri Demirspor Sümer Stadında oynadığı maçta
Esentepespor’u 6-2’lik sonuçla yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.STAT: Sümer Stadı 2 Nolu
SahaHAKEMLER: Metin Oğuz xx Ahmet Dinç xx Harun Alas xxSAHA...
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Süper Amatör Küme’nin 6.haftasında Kayseri Demirspor Sümer Stadında oynadığı maçta
Esentepespor’u 6-2’lik sonuçla yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.
STAT: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Metin Oğuz xx Ahmet Dinç xx Harun Alas xx
SAHA KOMĐSERĐ: Mehmet Tokgönül
ESENTEPESPOR: Mehmet Akbaş x Muhammed Şaban x (Dk.46 Hüseyin Saltık x) Ömer
Şenol x Oğuzhan Sinopluoğlu x Murat Burak Muti x Ramazan Sinanoğlu x (Dk.46 Yunus
Eren x) Yavuz Özbey x Mehmet Ergin x Murat Tahmaz x Ozan Horoz x Fatih Ülker x
DEMĐRSPOR: Şenol Burul xxx Eren Avşar xxx Ahmet Sürmeli xxx Sadık Arslan xxx Çağlar
Şahin xxx Mehmet Kindik xxx M.Gökhan Öztürk xxx Halil Polat xxx ( Silvan Gezer xx)
Bayram Kabak xxx (Musa x) Ahmet Küçüktalaslı xxx Metin Budak xxx
GOLLER: Dk.13 Metin Budak, Dk.30.55.61 Bayram Kabak, Dk.43 Gökhan Öztürk, Dk.88
Ahmet Küçüktalaslı (Kayseri Demirspor) Dk.49 Murat Tahmaz, Dk.85 Yavuz Özbey
(Esentepespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3504.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Hacılar Erciyesspor: 2 - Himmetdedespor: 0
Süper Amatör Küme’nin 6.haftasında lider Hacılar Erciyesspor rakibi Himmetdedespor’u 20’lik sonuçla yenerek yoluna namağlup devam ediyor.STAT: Sümer Stadı 1 Nolu
SahaHAKEMLER: Nuri Karahançer xxx Ahmet Dinç xxx Emre Yücel xxxSAHA
KOMĐSERĐ:...
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Süper Amatör Küme’nin 6.haftasında lider Hacılar Erciyesspor rakibi Himmetdedespor’u 20’lik sonuçla yenerek yoluna namağlup devam ediyor.
STAT: Sümer Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Nuri Karahançer xxx Ahmet Dinç xxx Emre Yücel xxx
SAHA KOMĐSERĐ: Mehmet Tokgönül
HĐMMETDEDESPOR: Barış Aksu xx Đsmail Çoban xx Enes Berker Çelebi xx Yusuf
Yaylagül xx Murat Yılmaz xx Uğur Aslankoç xx Ebubekir Karasu xx Bekir Öztürk x Hasan
Yazgan xx Mehmet Akpınar xx (Dk.85 Cafer x)Zekeriya Nesle x (Dk.72 Esat Furkan x)
HACILAR ERCĐYESSPOR: Abdulsamed Karakoyun xxx Mesut Arslan xxx Furkan Dur xxx
Fatih Karakuş xxx Kemal Severcan xxxx Koray Koç xxx Alican Sayan xx(Dk.56 Ebubekir
Baydilli xxx) Nihat Aksu xxx(Dk. 74 Ahmet Erciyes xx) Nail Coşkunyürek xx (Dk.71 Turgut
Kıvrak xx) Emre Aydın xxx Cüneyt Salin xxx
GOLLER: Dk.62 ve 70 (pen) Kemal Severcan (Hacılar Erciyesspor)
KIRMIZI KART: Dk.80 Furkan Dur (Hacılar Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3505.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

AK PARTĐ, KAYSERĐ VE 5 BĐLĐNMEYENLĐ
DENKLEM
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
22 Ekim 2013 Salı 11:40

Yerel seçimlere son sürat yaklaşılırken, Kayseri’de bütün gözler adeta AK Parti’ye çevrilmiş
durumda.
Kimin aday olacağı, kimin olmayacağı ya da seçim senaryoları almış başını gidiyor. Bizde
gazeteciyiz ya kapıldık bu rüzgâra bir şeyler yazmadan olmaz.
AK Parti’de herkes 1 Kasım’ı bekliyor. 1 Kasım’a kadar aday olmak isteyenler bankaya para
yatırarak başvuruda bulunması gerekiyor. Bu durumun istisnası da var ama o da genel
merkezin takdirinde. 1 Kasım’dan sonraya kalan adaylardan istediğini genel Merkez aday
gösterebiliyor. Neyse biz konumuza gelirsek, AK Parti’nin Kayseri’de 5 bilinmeyenli bir
denklemi var gibi.
Bunlar; Kocasinan, Melikgazi,Talas, Hacılar ve Đncesu ilçe belediye Başkanlıkları.
Büyükşehir’i saymıyorum çünkü yüzde 99.9 Başkan Mehmet Özhaseki yeniden aday.
Onun dışında kalan merkez ilçeler ise tam bir muamma. Bu ilçelerin mevcut Belediye
Başkanları yeniden görev beklese bile. Kayseri Đl teşkilatı ve genel merkez tarafından aday
gösterilmeyecekleri artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ise istisna, çünkü aday olmayacak gibi gözüküyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın bir istisnası var oda Başkan Yıldız, kendi aday
olmayacak gibi gözüküyor.

Onun dışında Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ta bir dönem daha devam
edecek isimlerden onun değiştirilmesini isteyen isimler olmuştu ama Memduh Başkan Başkan
karşısında pek şansları olmadı.
Değiştirilmesine kesin gözüyle bakılan ilçelerin başında Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya
Karayol ve Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem geliyor diyenler oldukça fazla. AK Parti
genel merkezinin yaptırdığı temayül yoklamalarında bu iki belediye başkanının puanı düşük
çıkmış. Gerçi o anketlerde işin bahanesi. Hacılar Belediye Başkanlığına adı geçen isimlerin
başında Doğan Ekinci ile Boydak şirketlerinde görevli Baktır ailesine mensup biri isim daha
var.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım’ın durumu ise biraz karışık gibi. Rifat Başkan Talas’ta
oldukça başarılı çalışmalara imza atmış bir isim.
Ancak, siyaset öyle bir şey ki; bugün size ağam, paşam diyenler yarın sizi tanımaz olabiliyor.
Bu da siyasetin çirkin yüzü olsa gerek.
Neyse Talas’a adaylığı için ismi geçenlerin başında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Hayri Naziksoy geliyor. Hayri Naziksoy’un Rifat Başkan’ın yerine aday
gösterilmesi neredeyse kesin gibiymiş. Bazı çevreler Serdar Altuntuğ’un adından
bahsediyordu ama son aldığım duyumlara göre Serdar Altuntuğ, böyle bir adaylığının söz
konusu olmadığını yakın çevresine açıklamış. Talas için aday adaylığı başvurusunda bulunan
diğer bir isim ise eski Đlçe Başkanı Faruk Karaka’ya. Karakaya’da ilçe Başkanlığından istifa
etmişti. Demokratik hakkını kullanarak aday oldu. Allah yardımcısı olsun.
Bütün bu yazdıklarıma ek olarak, Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD)
Kayseri Şube Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ile özellikle genel seçimlerde AK Parti’den
Kayseri Milletvekili adayı adayı olan ve şu an Erciyes Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yapan Murat Cahit Cıngı ismini bir kenara yazın. Yerel
seçimlerde bir başkanlık koltuğu boşalırsa Cıngı’yı Başkan adayı olarak görebilirsiniz.
Bir sonraki yazımda da kısmetse AK Parti ve adayları ile ilgili yazmaya devam edeceğim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3506.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Reşadiye'de Asfaltsız Yol Kalmıyor
Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ve yol yapım ekipleri, Reşadiye
Mahallesi Arkboyu Caddesi'nde ve bağlantı yollarında yaptığı çalışmayla mahallede asfaltı
olmayan yol bırakmıyor.Reşadiye Mahallesinin ana yollarından...
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Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ve yol yapım ekipleri, Reşadiye
Mahallesi Arkboyu Caddesi'nde ve bağlantı yollarında yaptığı çalışmayla mahallede asfaltı
olmayan yol bırakmıyor.
Reşadiye Mahallesinin ana yollarından olan Arkboyu Caddesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili
bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 1,5 km uzunluğundaki yolun 12 metre

genişliğiyle modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Başkan Yıldırım, yolda asfaltın yanı
sıra 600 metre uzunluğunda açık sulama kanalının 400'lük borularla yer altına da alındığını
belirterek, görüntü kirliliğinin de böylelikle sona erdiğini belirtti.
Reşadiye'de yapılan çalışmayla asfaltsız yol kalmadığını ifade eden Başkan Yıldırım, şunları
söyledi: "Reşadiye Mahallemiz güzide mahallelerimizden biri. Burada Arkboyu Caddesinde
yapılan asfalt, kaldırım, bordür ve kanal çalışmasıyla mahallenin ana hatlarından biri modern
hale geliyor. Reşadiye mahallemizde asfalt serilmemiş yolumuz yok. Yolun mahallelimize
hayırlı olmasını diliyorum. Tabi kaliteli ve modern yollarda sürücülerimizi aşırı hız
yapmamaları konusunda uyarıyorum"
Başkan Yıldırım, bütün mahallelerde asfalt ve yol çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü
anlatarak, "Amacımız sezon bitmeden ilçemizde asfaltsız ve bozuk yol bırakmamak" diye
konuştu.
Reşadiye Mahalle Muhtarı Sami Doğan yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını
belirterek kaliteli hizmetler aldıklarını söyledi. Belediye'nin gayretli çalışmalarından dolayı
mahalle halkı adına teşekkür eden Doğan, Reşadiye'nin alt yapı ve asfalt sorunu kalmadığını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3507.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Esnafı 12 Ay Korkusu Sardı
Askerlik süresinin 12 aya düşmesinin kesinleşmesinin ardından, askeri malzeme satan esnafı
korku sardı.Kayseri’de Komando Çarşısı’nda senelerdir askeri malzeme satan çarşı esnafı,
askerliğin 12 aya düşmesinin kesinleşmesinin ardından...

22 Ekim 2013 Salı 14:09

Askerlik süresinin 12 aya düşmesinin kesinleşmesinin ardından, askeri malzeme satan esnafı
korku sardı.Kayseri’de Komando Çarşısı’nda senelerdir askeri malzeme satan çarşı esnafı,
askerliğin 12 aya düşmesinin kesinleşmesinin ardından işlerinin duracağını düşünüyor.
Satışlarında yüzde 100 oranında düşme olacağını söyleyen esnaf, kentte askerlik yapan
vatandaşlar azalacağı için işlerinin olumsuz etkileneceğini söyledi.
35 senedir çarşı içerisindeki dükkanında Kayseri’de vatani görevini yapan askerlere hizmet
veren Mustafa Sofuoğlu, askerler erken terhis olduğunda işlerinin biteceğini savundu.
Terhisin ardından işsiz kalacaklarını dile getiren Sofuoğlu, “Askerlik düştüğü zaman satışlar
ister istemez olumsuz etkilenir. Satışlar düştüğü zaman biz ne iş yapacağız, onu bilmiyoruz”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3508.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri’de Cumhurbaşkanlığı Müzesi
Kurulacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında Abdullah Gül Üniversitesi
kampusunda Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesi kurulması konusunda protokol
imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki verildi.Büyükşehir..
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında Abdullah Gül Üniversitesi
kampusunda Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesi kurulması konusunda protokol
imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının, birinci birleşiminin ilk oturumunu yaptı.
Ek gündem maddeleriyle 56 konunun karara bağlandığı toplantıda ağırlıklı olarak Đmar ve
Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları ele alındı.
Meclis toplantısında Sümer Kampusu içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığına tahsisli üç
binanın Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine çevrilmesi konusu da görüşüldü.
Abdullah Gül Üniversitesi Kampusunun hemen yanında Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve
Kütüphanesinin kurulması için belediye ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında
protokol imzalanması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi
görüşülerek kabul edildi.
Müzenin yapılacağı Sümer Bez Fabrikası’na ait eski binadan uzmanlar tarafından beton
örnekleri alınarak, binanın sağlamlığı da test edildi. Tel örgü ile çevrilen fabrika binasının
müze olması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kayseri sırasında protokolün
imzalanmasının beklendiği öğrenildi.
Belediye meclisi ayrıca Kayseri'yi başarıyla temsil eden Kaskispor Bayan Basketbol
Takımına 2,5 milyon lira verilmesi talebini de kabul etti. Toplantıda ayrıca bazı isimlerin
cadde ve sokaklara verilmesi talepleri de görüşüldü. Görüşmeler sonucu Kültepe'de kazı
çalışmalarını başlatan ve yarım asır bu çalışmaları sürdüren Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün ismi
Karahöyük Mahallesi'ndeki Kültepe Caddesi'ne verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının ikinci oturumunu 24 Ekim Perşembe
günü saat 16.00'da yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3509.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

'şehirli Atölyesi' Kayseri'yi Tartışacak
Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Şehirli
Atölyesi Projesi kapsamında Kayseri'nin sorunları masaya yatırılacak.Projenin Kayseri
ayağını koordine eden Erciyes Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi...
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Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Şehirli
Atölyesi Projesi kapsamında Kayseri'nin sorunları masaya yatırılacak.
Projenin Kayseri ayağını koordine eden Erciyes Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Reyhan Asma, proje hakkında bilgiler verdi. Başlatılan projenin hayata
yeni geçirildiğini dile getiren Asma, "Bu proje şehirli atölyesi adı altında geçiyor. Yeni bir
projedir. 11 arkadaşımız iş programlarına göre, farklı isimlerle kongrelere, konferanslara
katılıyorlar. Projeleri yaklaşık 1 yıl gibi bir zaman alsa da tam prosedüre geçmesi Mayıs
ayında oldu. Proje kapsamında 81 ay içerisinde 81 vilayeti gezerek şehirlerde araştırma
yapacaklar. Her gittikleri şehirlerde farklı kompozisyonlarla konuşma yapıyorlar. Tamamıyla
şehir gelişimi, şehir ekonomisi, şehirde yapılaşma konularını masaya yatırıp bir tartışma
oluşturuyorlar. Proje kapsamında hocalarımız Mayıs ayından itibaren 3 şehri gezdiler. Burada
önemli olan şehrimizin eğitimdir" ifadelerini kullandı.
'Şehir ve Şehirliyi Konuşmak Üzere Buluşmak Dileğiyle' sloganı ile başlayan proje
kapsamında, 24 Ekim Pazar günü Sabancı Kültür Merkezi'nde konferans düzenlenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3510.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserisporlu Salih Dursun Đsyan Etti
Kayserispor’un milli futbolcusu Salih Dursun, Bursaspor karşılaşmasının son dakikalarında
yedikleri gole twitter hesabından isyan etti.Bursa deplasmanında 2-0 mağlup oldukları maçın
ardından twitter hesabından yedikleri ilk golün fotoğrafını...
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Kayserispor’un milli futbolcusu Salih Dursun, Bursaspor karşılaşmasının son dakikalarında
yedikleri gole twitter hesabından isyan etti.
Bursa deplasmanında 2-0 mağlup oldukları maçın ardından twitter hesabından yedikleri ilk
golün fotoğrafını paylaşan başarılı oyuncu, "Önce kırmızı sonra ofsayt görülmedi. Geçen
hafta aynısı oldu, golümüz verilmedi. Bu benim isyanım değil, tüm takımımızın. Lütfen. Bizi
bu haksızlıklar yaralamıyor, daha da güçlendiriyor, takım olarak birleştiriyor. Bizi ölmeye
hazır askerler yapıyor. Artık takım olarak bu bizim şeref meselemiz. Artık eskisinden daha
güçlüyüz daha korkusuzuz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3511.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri Erciyesspor’da Futbolculara Bir Gün
Đzin Verildi
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında kendi evinde Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen Kayseri
Erciyesspor’da futbolculara bir gün izin verildi.Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında
deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına dün başlayan...

22 Ekim 2013 Salı 10:58

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında kendi evinde Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen Kayseri
Erciyesspor’da futbolculara bir gün izin verildi.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının
hazırlıklarına dün başlayan Kayseri Erciyesspor’da yenileme antrenmanı yapıldı.
Fenerbahçe maçında ilk 11’de oynayan futbolcular düz koşu yaparken, diğer futbolcular
kondisyon ve pas çalışması yaptı. Yapılan antrenmanın ardından futbolculara bir günlük izin
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3512.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserispor-Galatasaray Maçı Biletlerine
Yoğun Đlgi
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Kayseripor-Galatasaray maçını izlemek
isteyen taraftarlar, bilet gişelerine akın etti.Kadir Has Stadı’nda oynanacak maça 5 gün kala
satışa çıkan biletler taraftarlardan yoğun ilgi görüyor....
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Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Kayseripor-Galatasaray maçını izlemek
isteyen taraftarlar, bilet gişelerine akın etti.
Kadir Has Stadı’nda oynanacak maça 5 gün kala satışa çıkan biletler taraftarlardan yoğun ilgi
görüyor. Taraftarlar, Millet Caddesi’nde yetkili bir bayide satışa sunulan biletler için uzun
kuyruklar oluşturdu. Maçın biletlerini alabilmek için gece 04.00'ten beri kuyrukta
beklediklerini belirten taraftarlar, bilet fiyatlarının ekonomik olduğunu söyledi.
Kayserispor-Galatasaray maçı, pazar günü saat 19.00’da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3513.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

ÇEŞMELERDEN VEFASIZLIK AKIYOR
Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunun eski çeşme kaderine terk edilmiş bir vaziyette yıkılıp
yok olmaya yüz tutmuş durumda. Öyle ki yapının eski bir çeşme olduğu üzerinde bulunan
yazıdan anlaşılabiliyor.
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Daha önce Kayseri’nin farklı semtlerinde bulunan tarihi çeşmelerin insanı tarihe karşı
utandıran durumlarını gündeme getirmiştik. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Melikgazi
ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunun, bir zamanlar mahalle halkının önünde
kovalarla kuyruk beklediği, gelip geçen vatandaşların susuzluğunu giderdiği Kayseri’nin en
eski mahalle çeşmelerinden birisi daha yetkililerin duyarsızlığı nedeniyle yıkılıp yok olmak
üzere.
Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’nin yanı başında bulunan eski çeşmenin musluğu sökülmüş,
taşları dökülmüş durumda. Çevre esnaf ve vatandaşlar çeşme önünde özellikle kış aylarında

ateş yakıldığını ve alkol alındığını belirtiyorlar. Çeşme duvarlarında bulunan is lekeleri de
söyleneni doğrular nitelikte. Etrafı âdeta bir çöplüğü andıran eski çeşme arkadan bakıldığı
zaman bir taş yığınını andırırken yapının çeşme olduğu ancak ön tarafında bulunan yazıdan
anlaşılabiliyor. Yükselen beton binalar ve yapılan tahribat nedeniyle yok olmamama
mücadelesi veren çeşme biran önce koruma altına alınmasa, Kayseri tarih ve kültür
miraslarından birinin daha kaybedebilir. Gündeme taşıdığımız ancak yetkililerin sesimizi
duymadığı o çeşmeler ve haberlerimiz.
Tarihi Tarihe Ayıp
Kocasinan Đlçesi’ne bağlı Serçeönü Mahallesi Birkan Sokak’ta yer alan Necmettin Feyzioğlu
Halk Kütüphanesi’nin yanında bulunan tarihi çeşme kaderine terk edilmiş durumda...
Kütüphanenin hemen bitişiğinde bulunan çeşmenin çevresinde gelişen olaylar ise ‘yok artık’
dedirtecek cinsten. Kütüphane ve çeşmenin arasına konulan çöp konteynırlarıyla da bu ayıp
kendini katlamış… Mahalleli, bazı insanların bu çöplerden yiyeceklerini temin ettiklerini ve
orada yemeklerini yedikten sonra çeşmenin etrafına büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını
giderdiklerini belirtiyor. Ayrıca tarihi çeşmenin alkoliklerin uğrak alanı olduğu da söyleniyor.
Bu durumdan rahatsızlığını belirten mahalleli yetkililerin buna kayıtsız kalmalarından
şikayetçi.
Esnafın Musluğunu Söktüler
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Sahabiye Medresesi’ne bitişik tarihi Sahabiye
Çeşmesi’nin musluklarının kapatılmasına çevre esnaf ve vatandaşlar tepkili. Cumhuriyet
Meydan’ında bulunan Sahabiye Medres’inin hemen yanında bulunan tarihi çeşmenin
muslukları kapatıldı. Küçük bir arıza nedeniyle geçici bir süreliğine damgalanan muslukları
bir daha açmaya gelen olamadı. Yeri itibari ile birçok insanın istifade ettiği çeşmenin
kapatılması ve yetkilerin bu konuyla ilgilenmemesi çevre esnaf başta olmak üzere
vatandaşların tepki göstermesine neden oluyor. Çeşmenin musluklarının akmıyor olmasından
dolayı bir hayli zarar gördüğü gözlerden kaçmıyor.
Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3514.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

MTTB Kayseri Şubesi i Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ett
Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti. Başkan Özhaseki gençlerin bir fikir sancısı çekmesini ve bir ideali
olması gerektiğini söyledi. Özhaseki ayrıca Hukukçular...
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Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
zhaseki'yi ziyaret etti. Başkan Özhaseki gençlerin bir fikir sancısı çekmesini ve bir ideali
olması gerektiğini söyledi. Özhaseki ayrıca Hukukçular Kulübü üyelerini de kabul etti. Milli

Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Fatih Erkan ve yönetim kurulu üyeleri
ile bir süre görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bir fikir sancısı
çekmeyen, ideali olmayan gençlerin dünyevi istekler peşinde koştuklarını ve ömrün de bu
şekilde geçip gittiğini söyledi. Đnsanlara faydalı olmadan gelip gitmemek gerektiğini belirten
Başkan Özhaseki, "Devlete, millete faydalı olmak esas. Bu tür dernekler, vakıflar topluma çok
faydalı oluyor" dedi. Gençliklerinde kurdukları Erciyes Aşevi'nden de bahseden Başkan
Özhaseki, "Biz birkaç arkadaş eski bir evin içinde aşevi açtık. Sonra sokakta yatan
kimsesizleri evin diğer odalarında barındırmaya başladık. Bir müddet sonra üniversitede
okuyan öğrencilere burs verdik. Dolayısıyla bu tür faaliyetler yapıldıkça büyüyerek gelişiyor.
Gençliğinizde nasıl başlarsanız yaşlılığınızda da öyle gidiyor" diye konuştu. Başkan Özhaseki
daha sonra üniversite öğrencilerinden oluşan Hukukçular Kulübü üyesi gençleri kabul ederek
bir süre görüştü. Hukukçular Kulübü hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Abdullah Selim
Dinç iki yıldır Kayseri'de faaliyet gösterdiklerini ve mesleki etkinlikler başta olmak üzere
çeşitli programlar düzenlediklerini belirtti. Başkan Özhaseki de genç hukukçuların teorik
bilgilerin yanı sıra uygulamayı da yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti ve yapacakları
faaliyetlerde her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3515.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kara Mustafa
Hazırlanıyor

Paşa

Kervansarayı

Cso’ya

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) konserini izlemek isteyen Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül için verilecek olan özel konser için Đncesu ilçesinde bulunan Kara Mustafa Paşa
Kervansarayı’nda hazırlıklar sürüyor.Vali Orhan Düzgün,...
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) konserini izlemek isteyen Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül için verilecek olan özel konser için Đncesu ilçesinde bulunan Kara Mustafa Paşa
Kervansarayı’nda hazırlıklar sürüyor.Vali Orhan Düzgün, Vali Yardımcıları ve Đl Kürtür ve
Turizm Müdürü Đsmet Taymuş ile birlikte konserin verileceği Kara Mustafa Paşa
Kervansarayı’ndaki hazırlıkları yerinde inceledi.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın
Yozgat, Malatya, Sivas ve Nevşehir’de verilecek olan konser sonrasında 25 Ekim günü
Kayseri’de bulunacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için Đncesu ilçesinde bulunan Kara
Mustafa Paşa Kervansarayı’nda konser vereceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3516.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

80 Yaşındaki Kadına Evlat Dayağı
Kayseri’de oğlu tarafından dövülen 80 yaşındaki kadın hastanelik oldu.Edinilen bilgiye göre
Kocasinan ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki F.Y.’nin, alkolik olduğu ileri sürülen oğlu
tarafından dövüldüğü öğrenildi. Aldığı darbeler...
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Kayseri’de oğlu tarafından dövülen 80 yaşındaki kadın hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki F.Y.’nin, alkolik olduğu
ileri sürülen oğlu tarafından dövüldüğü öğrenildi. Aldığı darbeler sonrasında yüzünde morluk
oluşan yaşlı kadın, polis ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
getirilerek doktor raporu alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3517.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kocasinan'dan Esnafa Cesaret Desteği
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilette yaptıkları 2 fırından birini sattıklarını
diğerini pazarlığa bıraktıklarını söyledi.Esnafın kazanması, vatandaşa iyi şartlarda ve
mekanlarda daha kaliteli hizmet vermesi için gayret...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilette yaptıkları 2 fırından birini sattıklarını
diğerini pazarlığa bıraktıklarını söyledi.
Esnafın kazanması, vatandaşa iyi şartlarda ve mekanlarda daha kaliteli hizmet vermesi için
gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Bekir Yıldız, "Kocasinan Belediyesi olarak esnaf
hizmetlerine yoğunlaşmış durumdayız. Esnafın belediyemizi dost olarak görmesi bizi mutlu
ediyor, bu dostluk esnafa destek olmak, işini kolaylaştırmak için bize güç veriyor" dedi.
Başkan Bekir Yıldız daha sonra ihaleyi başlattı. Erkilet Dere Mahallesi'nde 320 metrekare
kapalı alanı olan fırın için ihale muhammen bedel 310 bin liradan başladı ancak 311 bin liraya
bile gelemedi. Başkan Bekir Yıldız devreye girerek esnafları cesaretlendirerek teşvik etti. 1

kuruş daha veremem diyen esnaf muhammen bedelin 2 katı olan 600 bin liraya 'tamam
alıyorum hayırlı olsun' dedi.
Başkan Bekir Yıldız'ın esnaflarla sohbeti alıcıyı önemli bir yatırıma ikna ederken hem
belediye hem de esnafın menfaatini ön planda tutması izleyenlerce 'iki taraf da memnun
ayrıldı' şeklinde yorumlandı. Katılımcı esnaflardan biri söz alarak 'Başkanım helal olsun çok
iyi sattın' beğenisine Başkan Bekir Yıldız," Biz ne sattığımızın farkındayız ama alana da
kazandırdık. Allah bereket versin, yardımcınız olsun, hayırlı olsun" dilekleriyle karşılık verdi.
Đkinci fırın ise satın almak isteyenler için 15 gün süreyle salı günleri yapılacak Encümen
toplantısında pazarlığa bırakıldı.
Öte yandan Başkan Bekir Yıldız, 32 bin metrekare büyüklüğünde 2 tarlayı da kiraya verdi.
Çiftçilere tarlaları bin 300 liraya kiralayan Başkan Bekir Yıldız," 5 taksitte ödeyin, elinizi
daraltmayın, Allah edasını göndersin, Allah bir taraftan da bin kapı açar " diyerek ihaleleri
sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3518.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Arsalar Đhale Đle Satıldı
Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Mimarsinan Kayapul, Belsin 30 Ağustos,
Selçuklu,Yeşilyurt ve Gesi Bağpınar Mahalleleri olmak üzere 5 mahallede bulunan 65 adet
ticaret ve konut arsası düzenlenen ihale ile satışa sunuldu.5 ayrı mahalle de bulunan...
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Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Mimarsinan Kayapul, Belsin 30 Ağustos,
Selçuklu,Yeşilyurt ve Gesi Bağpınar Mahalleleri olmak üzere 5 mahallede bulunan 65 adet
ticaret ve konut arsası düzenlenen ihale ile satışa sunuldu. 5 ayrı mahalle de bulunan arsaların
867 m2 ile 1306 m2 arasında değiştiğini ve ticaret parselli arsaların satışına daha çok ilgi
gösterildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 65 arsadan 6’sının satışının
gerçekleştirildiğini diğer arsaların ise 15 gün süre ile pazarlığa bırakıldığını söyledi. 2886
sayılı Devlet Đhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale
yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Satışı yapılan arsalardan 605 bin TL gelir
elde ettik. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı sağlayacak ihaledeki
amacımız, Melikgazimizin hizmetlerine imkân sağlamaktır. Satışa sunulan tüm arsalar imar
planlı olup, planlı gelişmeye, büyümeye ve yapılanmaya yön verilmektedir. Arsa satışından
elde edilen gelir ile yine bu bölgelere asfaltlama, park yapımı gibi hizmetler geri dönecektir”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3519.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri'de 11. Uluslararası Lojistik Tedarik
Zinciri Kongresi
07-09 Kasım tarihleri arasında Melikşah Üniversitesinde düzenlenecek olan 11. Uluslararası
Lojistik Tedarik Zinciri Kongresi öncesi basın açıklaması yapıldı.Melikşah Üniversitesinde
yapılan basın açıklamasına, Melikşah Üniversitesi Rektörü...
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07-09 Kasım tarihleri arasında Melikşah Üniversitesinde düzenlenecek olan 11. Uluslararası
Lojistik Tedarik Zinciri Kongresi öncesi basın açıklaması yapıldı. Melikşah Üniversitesinde
yapılan basın açıklamasına, Melikşah Üniversitesi Rektörü Mahmut Dursun Mat, 11.
Uluslararası Lojistik Tedarik Zinciri Kongre Başkanı Yrd. Doç. Dr. Caner Cebeci, kongreye
sponsor firmalar ve basın mensupları katıldı. Basın toplantısında açılış konuşması yapan 11.
Uluslararası Lojistik Tedarik Zinciri Kongre Başkanı Yrd. Doç. Dr. Caner Cebeci, "11. kez
düzenlediğimiz kongremizde çalışmalarımızda beklediğimizden fazla ilgi gördük. Lojistik
günümüzde en popüler gündemlerden birisi. Bildiğiniz gibi ülkemizin 2023 yılında 500
milyar dolar hedefi var. Bununla ilgili olarak lojistik altyapımızın çok iyi olması gerekir.
Şuanki gelişmelere bakılarak acilen lojistik master planının hazırlanması gerekir. Bu
çalışmanın hazırlanmasının gecikmesi durumunda benim görüşüm, ülkenin 2023 hedeflerine
ulaşması kolay görünmüyor. Bununla ilgili çeşitli kurumların çalışmaları var ama resmi
olarak başlatılmış bir çalışma yok" diye konuştu. Melikşah Üniversitesi Rektörü Mahmut
Dursun Mat ise, Lojistik hem dünyada hem de ülkemizde büyük önem arz ediyor. Bu önemli
kongrede birçok bilim adamı ile kamu sektöründe görevli kişiler yer alacak ve deneyimlerini
paylaşacak. Ben bu kongrenin başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3520.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Bir Kişi
Öldü
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi
hayatını kaybederken, bir kişi ise tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine
bağlı Seydili Mahallesi’nde oturan 35 yaşındaki Orhan...
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi
hayatını kaybederken, bir kişi ise tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Seydili Mahallesi’nde oturan 35 yaşındaki Orhan
Gazi Turaç’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği, 68
yaşındaki annesi Alime Turaç’ın ise baygın vaziyette bulunduğu öğrenildi. Alime Turaç'ın
sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında Yahyalı Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3521.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu
Ertelendi
Kayserispor’da bugün yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul yeterli çoğunluk
sağlanamaması nedeniyle ertelendi.Đl Özel Đdaresinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel
Kurul yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba...
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Kayserispor’da bugün yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul yeterli çoğunluk
sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Đl Özel Đdaresinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul yeterli çoğunluk
sağlanamaması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Konu ile ilgili açıklama yapan
Kayserispor Genel Müdür Vekili Hasan Hüseyin Abız, “Genel Kurulumuzda yeterli
çoğunluğu sağlayamadığımız için 30 Ekim Çarşamba gününe erteledik. Haftaya yapılacak
genel kurulda çoğunluğa bakılmayacak. Tüm üyelerimizi haftaya yapılacak genel kurulumuza
bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3522.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Ak Parti Melikgazi Teşkilatı Sandık
Görevlilerini Topladı
Önümüzdeki yıl Mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler için sandık bazlı çalışmalara
hız veren AK Parti Melikgazi Teşkilatı, sandık görevlileri ile bir araya geldi.AK Parti Đl
binasındaki toplantıya, Melikgazi Đlçe Başkanı Timur...
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Önümüzdeki yıl Mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler için sandık bazlı çalışmalara
hız veren AK Parti Melikgazi Teşkilatı, sandık görevlileri ile bir araya geldi.
AK Parti Đl binasındaki toplantıya, Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Đlçe Seçim Đşleri
Başkanı Mesut Kalpaklıoğlu, Tanıtım ve Medya Sorumlusu Ahmet Ulukaya, Melikgazi ilçe
teşkilatı, 13 mahallenin sandık görevlileri ile mahalle temsilcileri katıldı.
Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısında konuşan Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, seçimlerde sandık bazlı çalışmaların önemine değinerek, "Türkiye çok dar boğazdan
geçiyor. Komşu devletleri görüyorsunuz. Bütün Müslüman ülkelerin üzerinde bir oyun
oynanıyor. Müslümanların birliği bozulmak isteniyor. Yavaş yavaş bu dar çember Türkiye'ye
doğru kaydırılmak isteniyor. Böyle bir oyuna gelmemek ve geleceğimizi emin ellere emanet
etmek için güçlü bir iktidara ihtiyacımız var. Böyle bir durumda seçimlerin önemi bir kat daha
artıyor. Bizlere düşen görevde bu seçimlerde başarılı olmak için elimizden gelen gayreti
göstermektir." şeklinde konuştu.
Seçim Đşleri Başkanı Mesut Kalpaklıoğlu da, bu dönemde çok yoğun bir tempoyla çalışmaları
gerektiğini ifade ederek, "Partimiz için çok önemli olan bu seçimlerden başarılarla ayrılmak
istiyorsak yüksek tempoyla daha çok çalışmalıyız." dedi.
Medya Tanıtım Sorumlusu Ahmet Ulukaya ise, "Partimiz sizin gibi inananların sayesinde
güçlenmiştir. Sizlerin özverili çalışmalarıyla partimiz 11 yıldır iktidarda. Bu gücümüzü
önümüzdeki seçimlerde de tekrar göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.
Bilgilendirme toplantısının ardından sandık görevlileri, ile teşkilat mensupları görüş alış
verişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3523.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri Kapalı Cezaevi'nde Gerginlik
Kayseri Kapalı Cezaevi'nde yatan yakınlarına işkence yapıldığını öne süren mahkum yakınları
gardiyanlarla tartıştı.Kayseri Kapalı Cezaevi önünde toplanan bir grup, cezaevinde işkence
yapılan yakınlarının sabah saatlerinde götürüldüğünü...
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Kayseri Kapalı Cezaevi'nde yatan yakınlarına işkence yapıldığını öne süren mahkum yakınları
gardiyanlarla tartıştı.
Kayseri Kapalı Cezaevi önünde toplanan bir grup, cezaevinde işkence yapılan yakınlarının
sabah saatlerinde götürüldüğünü iddia etti. Polis cezaevi önünde güvenlik önlemi alırken,
mahkum yakınları yaşanan olayla ilgili olarak, “Sabah saatlerinde geldik ve sıra aldık. Bizi
içeri aldılar. Yakınımızı 45 dakika beklememize rağmen getirmediler. Daha sonra
gardiyanlarla içeride tartıştık ve bizi görüş olmadığı gerekçesiyle dışarı çıkardılar" diye
konuştu.
Bazı mahkum yakınları, koğuşlara özel ekiplerle girildiğini ve mahkumlara işkence
yapıldığını öne sürerek, "Pazar gününden yana bu olaylar devam ediyor. Yakınlarımızı
göstermiyorlar. Sabah saatlerinde cezaevi araçları yakınlarımızı alıp götürdü. Yakınlarımızın
nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Gardiyanlar tarafından darp edilmişler. Hastaneye mi
götürüldüler, başka cezaevine mi götürüldüler bilmiyoruz. Hiçbir yetkili de bize konuyla ilgili
net bir bilgi vermiyor" iddialarında bulundu.
Yakınlarından haber alamayan vatandaşlar, cezaevi önünde gardiyanlarla tartıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3524.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri Kardeşlik Ve Đyilik Platformu Kuruldu
Yeni kurulan Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.Bir
restoranda yapılan basın açıklamasında konuşan Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu
Başkanı Mustafa Doğu, “Son yıllarda dünyada, özelde Đslam coğrafyasında...
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Yeni kurulan Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.
Bir restoranda yapılan basın açıklamasında konuşan Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu
Başkanı Mustafa Doğu, “Son yıllarda dünyada, özelde Đslam coğrafyasında çok hızlı
değişimler yaşanmaktadır. Đslam ümmetini oluşturan ve çoğunluğunu Müslümanların
oluşturduğu topraklarda emperyal güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin elleri ile işgaller,
darbeler ve katliamlar yaşanmaktadır. Kan ve gözyaşlarının hiç dinmediği bu coğrafyalarda
çok sayıda şehitler verilmek suretiyle çok ciddi bedeller ödenmektedir. Batılı güçler kendi
elleriyle oluşturdukları putlarını da yine kendi elleri ile yemekte ve kula kul olmayı reddetmiş
bu toprakların gerçek sahibi müminleri sömürgeci mantıkla hem zihnen, hem de bedenen
sömürmeye devam etmek istemektedirler. Çoğunluğun oylarıyla iktidara gelmiş olmak bile bu
zorbalar için yeterli görülmemiş ve bu çoğunluğun oylarıyla iktidara gelmiş insanları çok
zalimce darbe ve katliamlarla iktidardan indirmiş ve mahkum etmişlerdir. Mümin vicdanı
işlenen bu zulme ve katliamlara sessiz kalamazdı. Allah’ın kendisine iman ile kardeş kıldığı
bizler, başka ülkelerde, farklı dil ve renklerde de olsa katliama, darbelere ve zulümlere maruz
kalmış, yurtlarından ve yuvalarından sürgün edilmeye çalışılan kardeşlerimizin durumuna
sessiz kalamazdık ve gür bir ses ile onların yanında ve yakınında olduğumuzu bildirmek
zorundaydık. Bu ses mazlum müminlere cesaret verirken zalim ve zorbaları da
kaygılandırmalıydı” diye konuştu.
Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformunun çok sayıda üyesi olduğunu belirten Doğu, “Đlimizde
farklı isimler altında Đslami faaliyet gösteren Vakıf ve Derneklerin özelde Kayseri ve
Türkiye’nin, genelde ise Đslam ümmetini ilgilendiren konularda Đslami değerleri referans
almak şartıyla ortak görüş belirleme, ortak faaliyetler düzenleme ve bunları kamuoyu ile
paylaşma esası ile bir araya gelmiş oluşumdur. Đyiliğin yayılması, kötülüklerin önlenmesini
temel ilke edinmiş platformu, Hilal Der, Erdemli Aile ve Nesil Derneği, Đlim Hikmet Vakfı,
Đnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği (ĐHH), Ensar Vakfı, Đslami Araştırma Enstitüsü Derneği,
Đlim Yayma Cemiyeti, Đnsan ve Medeniyeti Hareketi, Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği
(KĐM DER), Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER), Mirac Derneği, Ribat Eğitim
Vakfı, Umut Der oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3525.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri'de Bir Kişi Kafasından Vurarak
Yaralayan Zanlı Yakalandı
Kayseri’de bir kişiyi başından av tüfeği ile vurarak yaralayan zanlı, polisin olay sonrasında
başlattığı ‘Duman’ operasyonunda kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Çoban Sokak’ta,...
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Kayseri’de bir kişiyi başından av tüfeği ile vurarak yaralayan zanlı, polisin olay sonrasında
başlattığı ‘Duman’ operasyonunda kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Çoban Sokak’ta, 20
yaşındaki E.Y. ile 19 yaşındaki B.C.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesi sonucu B.C.B.’nin otomobilde bulunan av tüfeği ile E.Y.’yi kafasından vurarak
ağır yaraladığı öğrenildi.
Olay sonrasında B.C.B. otomobille kaçarken, ağır yaralanan E.Y. ambulansla Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Zanlı B.C.B., polis ekiplerinin başlattığı ‘Duman’ operasyonunda Talas ilçesine bağlı
Çaybağları mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, ağır yaralanan E.Y.’nin beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına
alındığını, zanlı B.C.B. hakkında ise soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3526.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Erenköy Ve Çay Bağlarında Son Etap Taşkın
Koruma Kanal Ve Köprü
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesinde yer alan ve
Kıranardı ile Hisarcık bölgelerinden eriyen kar sularının geçiş kanalı olan Güney Kuşaklama
Taşkın Koruma Kanalında belediye olarak beton kanal inşa ettiklerini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesinde yer alan ve
Kıranardı ile Hisarcık bölgelerinden eriyen kar sularının geçiş kanalı olan Güney Kuşaklama
Taşkın Koruma Kanalında belediye olarak beton kanal inşa ettiklerini bildirdi.
Erenköy Mahallesindeki çay bağları mevkisinde yer alan Erciyes ile Billur Bağları Caddesi
arasında yer alan dere yatakların önceden açıkta bulunup tehlike oluşturduğunu hatırlatan
Başkan Memduh Büyükkılıç, bu açıdan etaplar halinde beton kanallar inşa ederek çevre
emniyeti ve yol güvenliğinin sağlandığı belirtti.
Eriyen kar sularının oluşturabileceği sel taşkınlarına karşın koruma altına alınan kanal ile hem
yayalara, hem sürücülere güvenli ulaşım sağlandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Erenköy mahallesinde 4 etap halinde kanal inşa etti. En son etabını da tamamladık. Bu son
etap Çağ bağları bulvarından başlayıp Hava Đkmal Bakım merkezinin kuzey bölümünde yer
alan yola bağlanmaktadır. Đnşa edilen beton kanalın toplam uzunluğu 900 metredir. Karşılıklı
beton duvar yapılıp her iki tarafı yol olan ulaşım ağı güvenli hale getirildi. Genişliği ise 2.5 ile
3 metre arasında değişmektedir. Beton kanal üzerine 2 adet yaya geçişi inşa edildi. Bu
köprüler tahtadan yapılarak doğa ve çevre uyumu sağlandı. Kanal boyunca ayrıca demir

korkuluklar yapılarak çevre güvenliği sağlandı. Bu çalışmada 2500 ton asfalt kullanıldı. Bu
taşkın su kanalı Erenköy semtinde son etap yapılan çalışmadır ” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Taşkın su kanallarında onarım ve temizlik gibi çalışmaların
düzenli yapıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3527.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Madenciler Sorunlarını Tartıştı
Đç Anadolu Madenciler Derneği tarafından düzenlenen toplantıda, madenciler sorunlarını
tartıştı.Gerçekleştirilen toplantıya Đç Anadolu Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Tütüncü
ve çok sayıda madenci katıldı. Toplantıda konuşan...
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Đç Anadolu Madenciler Derneği tarafından düzenlenen toplantıda, madenciler sorunlarını
tartıştı.
Gerçekleştirilen toplantıya Đç Anadolu Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Tütüncü ve çok
sayıda madenci katıldı. Toplantıda konuşan Özkoyuncu Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Koyuncu, özellikle yeni yasalar ve AB uyum süreci nedeniyle madencilerin büyük
sıkıntı çektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3528.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kocasinan'dan 2.4 Milyon Tl'lik Asfalt Đhalesi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni yapılan yolları kaplamak ve mevcutların
kalitesini artırmak amacıyla 2,4 milyon liralık daha asfalt alım ihalesi gerçekleştirdiklerini
söyledi.Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi’nin 2013...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni yapılan yolları kaplamak ve mevcutların
kalitesini artırmak amacıyla 2,4 milyon liralık daha asfalt alım ihalesi gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi’nin 2013 yılı kış öncesi son çalışma diliminde
kullanılmak üzere muhammen bedeli 2,4 milyon lira olan 20 bin ton asfalt üretim, serme ve
sıkıştırma ihalesini yaptıklarını kaydetti.
Kocasinan Belediyesi Toplantı Salonu’nda Đhale Komisyonu Başkanı Mustafa Haspaylan
yönetiminde gerçekleştirilen ihaleye Öztaşlar, Aydın ve Nalbantoğlu Asfalt Đnşaat firmaları
katıldı.
Mustafa Haspaylan “Đşin süresi 30 iş günü. Fen Đşleri Müdürlüğümüzün gösterdiği
sınırlarımız içindeki her yerde asfalt kaplama yapılacak. Komisyonumuz, firmaların
belgelerini ve yeterliliklerini inceledi. 2,2 milyon lira teklif veren Nalbantoğlu firması ihaleyi
kazandı” şeklinde konuştu.
Đhalede Öztaşlar 2,3, Aydın Đnşaat 2,8 milyon lira teklif vermişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3530.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Vali Orhan Düzgün Özvatan Đlçesini Ziyaret
Etti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Özvatan ilçesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında
bilgi aldı.Vali Orhan Düzgün, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet
Öksüzkaya ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve beraberindeki...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Özvatan ilçesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında
bilgi aldı.
Vali Orhan Düzgün, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet
Öksüzkaya ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve beraberindeki heyet ile ilk olarak
Özvatan Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Vali Düzgün burada Kaymakam Muhammet Tatar’dan
ilçe hakkında ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Düzgün, daha sonra ilçede
yapımı tamamlanan tesisler ve devam eden çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3531.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Adeviye Ahmet Eminoğlu Ortaokulu Polonya
Gezisini Tamamladı
Comenius Projesi kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı ve AB Eğitim ve Gençlik Merkezi
tarafından desteklenen projenin ikinci ayağı için Polonya’ya giden Adeviye Ahmet Eminoğlu
Ortaokulu öğrencileri gezilerini tamamladı.Kültürel etkileşimde...
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Comenius Projesi kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı ve AB Eğitim ve Gençlik Merkezi
tarafından desteklenen projenin ikinci ayağı için Polonya’ya giden Adeviye Ahmet Eminoğlu
Ortaokulu öğrencileri gezilerini tamamladı.
Kültürel etkileşimde bulunmak üzere Türkiye ve Kayseri’yi temsil etmek için 3 öğretmen ve 8
öğrenci, proje ortakları olan Polonya’yı ziyaret etti. Projedeki diğer ülkeler olan Romanya ve
Đspanya’dan gelen öğrencilerle de bir araya gelen Adeviye Ahmet Eminoğlu Ortaokulu heyeti
Türkiye ve Kayseri’nin tanıtımına da katkı sağladı.
Okul Müdürü Mustafa Oğuz, “Bu gezi aynı zamanda öğrencilerin ufuklarını gelişmesi için
önemli bir çalışma olacak” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3532.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri Şeker Fabrikası Güneş Enerji Santrali
Yaptıracak
Kayseri Şeker Fabrikası, ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak için 500 kwp Güneş Enerji Santrali
yapacak.Güneş Enerji Santrali’nin ihalesi için son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğu bildirildi.
Đhaleye ait teknik şartnamenin Kayseri Şeker Fabrikası’nın...
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Kayseri Şeker Fabrikası, ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak için 500 kwp Güneş Enerji Santrali
yapacak.Güneş Enerji Santrali’nin ihalesi için son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğu bildirildi.
Đhaleye ait teknik şartnamenin Kayseri Şeker Fabrikası’nın internet sitesinden ve şirketin
Satın Alma servisinden mesai saatleri dahilinde alınabileceğini kaydeden yetkililer, “Đhaleye
ait geçici teminat, teklif tutarlarının %5’i, kati teminatlar ise ihale

Tutarlarının %10’u oranında olup, süresiz banka teminat mektubu, devlet tahvili veya nakit
olabilir.31.10.2013 tarih saat 14:30 dan sonra gelen tekliflerden ve postada vuku bulacak
gecikmelerden şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Đhaleye ait sözleşme damga vergisi bedeli firmaya aittir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3533.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kahvaltı Keyfi Hastane’de Bitti
Evinin balkonunda kahvaltı yapan kadın, çatıdan kopan sundurmanın üzerine düşmesi
sonucunda yaralandı.Edinilen bilgilere göre Argıncık Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana
gelen olayda evinin balkonunda kahvaltı yapan F.T.(39) nin üzerine çatıdan...
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Evinin balkonunda kahvaltı yapan kadın, çatıdan kopan sundurmanın üzerine düşmesi
sonucunda yaralandı. Edinilen bilgilere göre Argıncık Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana
gelen olayda evinin balkonunda kahvaltı yapan F.T.(39) nin üzerine çatıdan kopan
sundurmanın düştüğü öğrenildi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 ilk
yardım ekipleri yaralı F.T. yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki
tedavisinde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen yaralı kadının tedavisinin
devam ettiği öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3534.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Şeker Fabrikası Çalışanları, Simülasyon
Aracına Bindi
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün 'Emniyet Kemeri
Simülasyon Aracı', Kayseri Şeker Fabrikası'na geldi. Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli ve fabrika çalışanları, simülasyon aracına...
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Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün 'Emniyet Kemeri
Simülasyon Aracı', Kayseri Şeker Fabrikası'na geldi. Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli ve fabrika çalışanları, simülasyon aracına binerek denediler.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, simülasyon aracını inceledikten sonra
yaptığı açıklamada, Kayseri trafiğinin yüzde 10'unu Kayseri Şeker Fabrikası ilintili olanlarla,
Fabrika çalışanlarının oluşturduğunu ifade etti. Benli, ''Trafik kazalarında her yıl yüzlerce,
binlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Basit bir şey gibi görünün emniyet kemeri ise çok
büyük bir fayda sağlıyor. Emniyet kemeri, trafik kazalarında birçok ölümü önlüyor
diyebiliriz. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığını deneyerek bir
kez daha burada gördük'' dedi.
Fabrikanın 3 Genel Müdür yardımcısı da simülasyon aracına binerek denediler. Genel Müdür
Yardımcısı Tayfun Öner, araçtan indikten sonra yaptığı açıklamada, ''Allah kimseye bu olayın
gerçeğini yaşatmasın. Gerçekten çok farklı bir duygu, bu simülasyon aracına binip yaşamak
gerek'' diye konuştu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Mustafa Kula ise, ''Biz emniyet
kemeriyle ilgili bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayram tatili süresince
Kayseri'de 9 vatandaşımız trafik kazalarında hayatlarını kaybetti. Bunlardan birisi de polis
memuru bir arkadaşımızdı. Polis arkadaşımız, emniyet kemerini takmadığı için kazada
maalesef öldü ama aynı araçta bulunan eşi emniyet kemerini taktığı için o kazadan burnu bile
kanamadan kurtuldu. Bizim bir sloganımız var çok basit ama gerçekten emniyet kemeri hayat
kurtarır mı, kurtarır'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3535.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Ptt 173 Yaşını Kutluyor
PTT, 173'üncü yaşını çeşitli etkinliklerle kutluyor.Kayseri PTT Başmüdürü Đhsan Afşin ve
PTT çalışanları, Meydan'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu ve
Đstiklal Marşı'nı okudu. Meydan'daki törenin...
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PTT, 173'üncü yaşını çeşitli etkinliklerle kutluyor.
Kayseri PTT Başmüdürü Đhsan Afşin ve PTT çalışanları, Meydan'daki Atatürk Anıtı'na çelenk
bırakıp saygı duruşunda bulundu ve Đstiklal Marşı'nı okudu. Meydan'daki törenin ardından
basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri PTT Başmüdürü Đhsan Afşin, 23 Ekim
1840 yılında kurulan PTT teşkilatının, o günden bugüne kadar hizmetlerini sürdürdüğünü,
bunun mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Afşin, ''Değerli Kayseri halkına 70 PTT işyeri ve
500 çalışan ile hizmet veriyoruz. PTT teşkilatı, asli görevinin yanı sıra kuruluş gelirlerinin
artırılması için PTT Bank projesi ile bankacılık sektöründe de söz sahibi olmuştur.

Vatandaşlarımız, PTT şubelerimizden emekli maaşlarının ödenmesi, elektrik, su, doğalgaz,
telefon faturalarının ödenmesi gibi hizmetleri almaktadırlar. Halkımıza sunduğumuz bu
hizmetlerden dolayı mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve arkadaşları
ile, PTT teşkilatında hizmet vermiş ve ebediyete intikal etmiş tüm çalışanlarımıza Allah'tan
rahmet diliyoruz. PTT bünyesinde halkımıza hizmet sunan çalışanlarımıza da sağlıklı, uzun
ömürler diliyoruz'' dedi.
Meydandaki törenin ardından Kayseri PTT Başmüdürü Đhsan Afşin ve beraberindekiler,
Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret ettiler. Ardından PTT Meydan Merkez
Şubesi'ne gelen Afşin, burada PTT Meydan Şubesi'nden sıra alıp işlem yaptırmak isteyen
173'üncü müşteri olan Yaşar Kıyma'ya günün anısına bir pul ve özel damgalı zarflardan
oluşan koleksiyonu hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3536.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Boy Kısalması Kemik Erimesi Belirtisi Olabilir
Memorial Kayseri Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Uz. Dr. Uğur Alp Göksu, kemik erimesi
hakkında bilgi verdi.Kemik erimesine bağlı kırıklar ve buna bağlı şikayetler oluşuncaya kadar
herhangi bir belirti vermeyebilir. Bazen hafif darbeyle veya darbe...
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Memorial Kayseri Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Uz. Dr. Uğur Alp Göksu, kemik erimesi
hakkında bilgi verdi.
Kemik erimesine bağlı kırıklar ve buna bağlı şikayetler oluşuncaya kadar herhangi bir belirti
vermeyebilir. Bazen hafif darbeyle veya darbe öyküsü olmadan kalça kemiklerinde, omurgada
ve el bileğinde kırıklar oluşabilir. Kırıktı ciddi ağrılara da neden olur. Ayrıca boyda kısalma
ve kamburluk gibi sorunlara yol açabilir.
Osteoporoz hastayı yatağa bağımlı hale getirebilir
Kemik erimesi, düşme veya küçük travmalarda kemik kırılmasına bağlı oluşan sorunlardır.
Kırığa bağlı olarak hastaların bir kısmı uzun süre yatağa bağımlı kalırken bu hastaların bir
kısmı da uzun süreli bir yardımcıya ihtiyaç duymaktadır. Bunun sonucunda önemli oranda
tıbbi, sosyal ve maddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Osteoporozun tanısı ve tedavisi ile
osteoporozdan korunma bu nedenle oldukça önemlidir.
Kemik yoğunluğu ölçümü tanıda belirleyici
Tıbbi özgeçmiş ve soy geçmiş (ailede kırık öyküsü), fizik muayene, biyokimya ve kan sayımı
ile DXA ölçümü ile osteoporoz tanısı konulabilir. Tanısının konulmasında yaygın kullanılan
yöntem DXA’dır. Kemik mineral yoğunluğunun (KMY) ölçümünde kullanılan DXA tanıyla
birlikte, kırık riskini belirlemede ilaç tedavisini düzenlemede ve tedavinin takip edilmesinde

önemlidir. DXA raporlarında belirtilen T ve Z skoru değerlerine göre tedavi kararı
verilmektedir.
65 yaşından itibaren KMY ölçümü gerekli
65 yaş üstü kadınlar ile 70 yaş üstü erkeklerin yılda bir kez kemik yoğunluğu ölçümü
yaptırması önerilmektedir. Ancak bazı risk faktörleri varsa DXA ölçümü daha önce
uygulanmaktadır. Sigara ve aşırı alkol tüketimi, kırık varlığı, en az 3 ay süreli kortizon
tedavisi alımı, düşük kilo ağırlığı ya da kısa zamanda aşırı kilo kaybı, osteoporoza neden
olacak ilaç kullanım öyküsü, diğer hormonal nedenler (tiroid bezinin fazla çalıştığı durumlar,
Cushing hastalığı, hiperparatiroidizm, diyabet, vit d ve kalsiyum alım yetersizliği ve vs),
bağırsaklarda emilim sorunları (çölyak, iltihaplı barsak hastalıkları), cerrahi işlemler,
karaciğer hastalığı, bağ dokusu hastalığı, kemik iliğinin kötü huylu hastalıkları gibi nedenler
kemik erimesine yol açmaktadır.
Sağlıklı kemikler için kalsiyum ve D vitamini
Sağlıklı kemik yapısı için, kalsiyum ve vitamin D içeriği zengin yiyeceklerin tüketilmesi
önerilmektedir. Özellikle süt, yoğurt, peynir, dondurma, fasulye, badem, yeşil yapraklı
sebzeler, balık yağı, brokoli, yumurta ve balık gibi yiyecekler düzenli olarak tüketilmelidir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3537.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserispor’dan Başsağlığı Mesajı
Kayserispor Kulübü 1461 Trabzonspor’un Teknik Direktörü Kadir Özcan’ın hayatını
kaybetmesi sonrasında başsağlığı mesajı yayımladı.Kulübün resmi internet sitesinden
yayımlanan mesajda, “Eski Milli Futbolcu ve 1461 Trabzon'un Teknik...
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Kayserispor Kulübü 1461 Trabzonspor’un Teknik Direktörü Kadir Özcan’ın hayatını
kaybetmesi sonrasında başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Eski Milli Futbolcu ve 1461
Trabzon'un Teknik Direktör’ü Kadir Özcan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile
öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, 1461 Trabzon,
Trabzonspor ve futbol camiasına başsağlığı dileriz” ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3538.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Erciyesspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:
Deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlığını sürdüren Kayseri Erciyesspor’un
teknik direktörü Fuat Çapa, “Caner’in pozisyonunu biz de gördük. Herkes gördü. Maalesef
hakem görmedi” dedi.Fuat Çapa, “Kazansak yukarı çıkacaktık...
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Deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlığını sürdüren Kayseri Erciyesspor’un
teknik direktörü Fuat Çapa, “Caner’in pozisyonunu biz de gördük. Herkes gördü. Maalesef
hakem görmedi” dedi.
Fuat Çapa, “Kazansak yukarı çıkacaktık ama gerçekçi olmak lazım. Sonuçta Fenerbahçe’ye
karşı oynuyorsunuz ve sezon başı yaptığınız hesaplarda ona göre oluyor” dedi.
“Bakıldığı zaman açıkçası maçı son saniyede vermek çok üzücü” diyen Çapa, “Belki
Fenerbahçe daha önce gol atabilmek için pozisyonlar buldu ama biz de kendi kalitemize göre
bazı pozisyonlar bulduk ve değerlendiremedik. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe ne kadar etkili
gözükse de ki onların etkili gözükmesini biz istemiştik. Onlar ne kadar çok topa sahip
olurlarsa bizim o kadar daha çok alan bulacaktık. Nitekim bunu ilk devre iyi bir şekilde
değerlendirdik ama son tercihlerimizi iyi yapamadık. Maçın son dakikasında mağlup olmak
üzücü” diye konuştu.
Çapa, Fenerbahçe maçında Caner’in pozisyonu ile ilgili olarak ise, “Onu bizde gördük.
Herkes gördü. Ama maalesef hakem görmedi. Veya göremedi. Ama bu tür olayların
fazlalaşması da açıkçası bizi üzüyor. Lig başından bugüne kadar bakıldığı zaman Antalya’da
verilmeyen penaltınız var. Đki defa haksız yere atılan futbolcunuz var. Bu tür karşılaşmalarda
sizin lehinize karşı verilen kararlar var. Beşiktaş maçındaki 3. ve 4. golün ofsayt olması, yani
bunları üst üste koyduğunuz zamanda bizim daha ne kadar oynamamız lazım veya rakibin
daha ne kadar oynaması lazım maçı kazanabilmesi için? Olaya bu şekilde de bakmak lazım.
Diğer taraftan da yeni bir ekip kurmak yeni bir takım kurmak o kadar da kolay bir şey değil”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3539.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.
Dr. Ahmet Gödekmerdan’ın
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Tıbbi Hizmetler
Başkanı Opr. Dr. Özkan Köse, Kayseri Eğitim Araştırma Yöneticisi Uzm. Dr. Cem
Turanoğlu, Başhekim Doç. Dr. Đbrahim Özcan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh...
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Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Tıbbi Hizmetler
Başkanı Opr. Dr. Özkan Köse, Kayseri Eğitim Araştırma Yöneticisi Uzm. Dr. Cem
Turanoğlu, Başhekim Doç. Dr. Đbrahim Özcan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek hem belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de
kendilerinin yeni yapılanma ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kamu Hastaneleri Birliği
Genel sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Kayseri ilinin büyük bir değişim ve gelişim
gösterdiğini, bu gelişme ve büyümesinin sağlık sektörünede yansıdığını belirterek, Melikgazi
Belediye Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'a, sağlık alanında örnek çalışmalar
sergileyen Melikgazi Belediyesinin göstermiş olduğu hassasiyet ve gayretten dolayı teşekkür
etti. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan’ın bu nezaket
ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç
”Belediyelerin imar, şehirleşme yatırım ve hizmetleri kendi açısından bir hizmet olurken
bunun yanında sektörler açısından da bir yol ve gelişmelerine vesile olmuştur. Belediyelerin
kararlı ve uzun dönem rasyonel yatırımları hem sanayicileri, hem esnafı hem de sağlık,
eğitim, meslek birlikleri gibi birçok özel teşebbüslere de güven vererek yatırımlarını teşvik
etmiş ve desteklemiştir. Kayseri ilimiz Đç Anadolu’nun bölge şehridir. Çünkü Sağlık ve eğitim
alanındaki özel sektör yatırımları buna yönlendirmiştir. Kamu hastaneleri, üniversite
hastaneleri ve özel hastaneleri ile bölgenin sağlık merkezidir. Melikgazi Belediyesi Hisarcık
Hizmet binasını Sağlık sektörünün hizmetine sundu. Ayrıca Mimarsinan da ise 112 Acil
Sağlık Merkezini yine sağlık hizmetine sundu. Belediyemizin bu halk sağlığına vermiş olduğu
önemden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkezinde 2
kamu, 16 özel hastanenin yer aldığını ve sağlık merkezleri için komşu illerden günlük 2-3 bin
kişinin Kayseri’ye geldiğini, Üniversite hastanesinin oto parkında araç plakalarına bakılınca
bunun daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3540.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Recep Mamur: "kesinlikle Aday Değilim"
Olağanüstü genel kurul kararı alan Kayserispor’da başkan Recep Mamur, "Genel kurulda
kesinlikle aday olmayacağımı bildirme gereği duydum” açıklamasını yaptı.Recep Mamur’un
kulübün resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklama...
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Olağanüstü genel kurul kararı alan Kayserispor’da başkan Recep Mamur, "Genel kurulda
kesinlikle aday olmayacağımı bildirme gereği duydum” açıklamasını yaptı.
Recep Mamur’un kulübün resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
"Almış olduğumuz Genel Kurul kararından sonra, gıyabımda ‘geri dönecek’ ifadeleri
dolaşmaktadır. Şahsım ve Yönetim Kurulu’nu, genel kurul kararına götüren kararların hiçbiri
ortadan kalkmamıştır. Bu nedenle; genel kurulda kesinlikle aday olmayacağımı, siz değerli
Kayserisporlular’a tekrar bildirme gereği duydum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3541.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

BAŞKAN ÖZHASEKĐ VE ÖMER DENGĐZ
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
24 Ekim 2013 Perşembe 10:09

Bu iki isim Kayseri siyasetinin önde gelen isimlerinden. Biri AK Partili Büyükşehir Belediye
Başkanı, diğeri AK Parti Đl Başkanı. Yani iktidar partisine mensup kişiler. Bunları neden
yazıyorum biraz sabır. Aşağıda anlatmaya çalışacağım. Yerel seçimleri 5 ay gibi bir süre
kaldı. Bu süre içinde çok şey değişir ve söylenir. Siyaset, her kesin yapacağı bir şey değildir
zaten.Kayseri’de siyaset yapmak ise başlı başına bir olaydır. Çünkü Kayseri’de hatır gönül
ilişkisi çok olur. Neyse. Başkan Mehmet Özhaseki’nin CNN TÜRK'te yayınlanan, Enver
Aysever ile Aykırı Sorular programını izleyenler ya da ertesi gün gazetelerde çıkan haberleri
takip edenler hatırlayacaktır. Başkan Özhaseki, Başbakan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı
olması ile ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti “ Başbakan Erdoğan Köşke,
Cumhurbaşkanı Gül’de Parti’nin başına geçmeli”
Đşte bu cümleden hareketle yazıma devam edecek olursak, Kayseri’de AK Parti’nin kesin olan
tek adayının Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki olduğunu söylemek yanlış
olmasa gerek. Bana ve benim gibi birçok insanın kanaatine ve varsayımına göre, Başkan
Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde aday olup seçildikten sonra genel seçimler için istifa
ederek Milletvekili adayı olacak.
Bu nasıl mı olacak derseniz. Yukarda Başkan Özhaseki’nin televizyonda söylediği “partinin
başına Abdullah bey geçmeli” sözü bilinçsizce söylenen bir şey değil.
Erdoğan ile Gül arasına fitne sokmak için Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kullananların
oyunları boşuna çıkarak, Erdoğan köşke, Gül’de AK Parti’nin başına geçecek büyük bir
ihtimalle.
Böyle olunca AK Parti’nin başındaki Abdullah Gül, en yakınına en güvendiği isimlerden bir
ekip kuracak ki bunların başında da Başkan Mehmet Özhaseki geliyor. Böyle bir ihtimal
karşısında gelelim AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz’in durumuna. Son zamanlarda
Büyükşehir’in toplantılarının hemen hemen hepsinde Ömer Dengiz’i Başkan Özhaseki ile yan
yana görmek mümkün. Şimdi diyecek siniz ki “ Ömer Dengiz Đl Başkanı. Partili bir
belediye başkanının programında olması kadar doğal bir şey olamaz” tabi ki öyle ama bu
işi tersten okursak Ömer Dengiz, Özhaseki sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanlık
koltuğunun en güçlü adayı. Zaten kulislerde konuşulan bir senaryodan bahsediyorum. Ömer
Dengiz, ilçe ve Büyükşehir Meclis üyeliğinden istifa ederek Đl Başkanı olmuştu. Belediyecilik
tecrübesi de var sayılır.
Ömer Dengiz'in, Haseki sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı olması için izlenecek yol
ise merkez ilçelerden birinin Belediye Başkanı olması olarak planlanıyor. Meclis üyesi de olsa
Başkan olabilir ama bu ihtimal çok zayıf.
Siyaset bu belli olmaz tabiî ki.
Bütün bu yazdıklarımdan Ömer Dengiz ile ilgili olan kısım 1 Kasım tarihine kadar netleşir
gibi geliyor. Tabiî ki genel merkezin inisiyatifi 1 Kasım sonrasına kadar sürüyor. Eğer Ömer
Dengiz 1 Kasım’a kadar istifa ettiğini açıklarsa, bazılarının planları suya düşecek gibi
gözüküyor. Dengeler tamamen değişir. Hesaplar yeniden yapılır. Bekleyip göreceğiz. Đlçe

Belediye Başkan adayları ile ilgili bir önceki yazımda merkez ilçelerden bahsetmiştim. Bu
yazım da da Pınarbaşı ilçesiyle ilgili bir şeyler yazayım istedim. AK Parti’nin yerel
seçimlerde en ağırlık vereceği ilçelerin başında Pınarbaşı ve Bünyan geliyor. Pınarbaşı
MHP’nin kalesi durumunda. MHP’li Belediye Başkanı Dursun Ataş çalışmalarını son sürat
sürdürürken, AK Parti’de güçlü bir aday arayışına devam ediyor.
Bu isimlerin başında da AK Parti Kocasinan eski Đl Genel Meclis Üyesi Cemil
Görücü’nün adı sıkça geçmeye başladı. Cemil Görücü’yü yakinen tanırım.
Değerli bir insan. Kendisi de Pınarbaşılı, oldukça çevresi olan ve ilçeye büyük katkılar
sağladığı herkes tarafından biliniyor. Görücü’nün adaylığı belli olursa bence Pınarbaşı için
yerinde bir karar olur diye düşünüyorum.
Bir sonraki yazımda da Đnşallah siyasetle devam etme niyetindeyim Vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3542.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Umutlar Fileden Yükselecek
Özvatan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
desteklenen ‘Fileden Yükselen Umut’ projesi hayata geçirildi.Özvatan Đlçesi’nde düzenlenen
törenle hayata geçirilen proje kapsamında, ilçede öğrenim...
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Özvatan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
desteklenen ‘Fileden Yükselen Umut’ projesi hayata geçirildi.
Özvatan Đlçesi’nde düzenlenen törenle hayata geçirilen proje kapsamında, ilçede öğrenim
gören kız öğrencilere voleybol eğitimi verilecek. Yapılan eleme ile voleybol eğitimi almaya
hak kazanan öğrenciler, ilçede yeni açılan spor salonunda açılış gösterisi yaptı.
Açılış töreninde bir konuşma yapan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, gençlerin fiziksel ve
zihinsel gelişimi açısından önemli bir proje olduğunu söyledi. Düzgün, “Bugün fileden
yükselen umut ismi altında Özvatan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Gençlik ve Spor
Bakanlı tarafından desteklenen proje kapsamında bunu da vesile kılarak ilçemize bir ziyarette
bulunduk. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimi bizim için son derecede önemli. Spor
yapan gençlerimizin derslerinin de arttığını görüyoruz. Bizim bütün gençlerimizin spor
yapmasını arzu ediyoruz. Đlçemizde geçtiğimiz aylarda hizmete giren kapalı spor salonunun
burada yaşayan gençlerimizin, okullarımızın beden eğitimi dersleri ile ilgili imkanının
sağlanması da son derece önemli” ifadelerini kullandı. Vali Düzgün’e konuşmasının ardından
teşekkür plaketi verildi. Törende ayrıca, Đl Özel Đdare voleybol takımı ile Talas Belediyespor
voleybol takımı açılış maçında karşı karşıya geldi.
Vali Orhan Düzgün, törenin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3543.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kafasından Av Tüfeği
Hayatını Kaybetti

Đle Vurulan

Genç

Kayseri’de dün meydana gelen olayda av tüfeği ile kafasından vurulan ve ağır yaralanan genç
hastanede hayatını kaybetti.Küçük Mustafa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana
gelen olayda 20 yaşındaki E.Y., tartıştığı 19 yaşındaki...
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Kayseri’de dün meydana gelen olayda av tüfeği ile kafasından vurulan ve ağır yaralanan genç
hastanede hayatını kaybetti.
Küçük Mustafa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki
E.Y., tartıştığı 19 yaşındaki B.C.B. tarafından av tüfeği ile kafasından vurularak ağır
yaralanmıştı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan E.Y.
yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrasında yakalanarak gözaltına alınan zanlı hakkında ise başlatılan soruşturmanın
sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3544.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserispor Teknik Direktörü Robert
Prosinecki:
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, takımın düzlüğü çıkması için iyimserliğini
halen taşıdığını belirterek, “Galatasaray maçı bizim için çok önemli” dedi.Galatasaray
maçının hazırlıklarına başlayan Kayserispor’da...
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Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, takımın düzlüğü çıkması için iyimserliğini
halen taşıdığını belirterek, “Galatasaray maçı bizim için çok önemli” dedi.
Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayan Kayserispor’da antrenman öncesinde açıklamaya
yapan Teknik Direktör Robert Prosinecki, "Uzun zamandır, skor alma anlamında, puan alma
anlamında sıkıntı yaşadığımız bir gerçek. Oyunların belli dönemlerinde iyi şeyler ortaya
koyuyoruz ama maalesef bunları bir araya getirip skora dönüştürecek kadar derli toplu
oynayamadık” dedi.
Prosinecki, halen umudunu ve bütün iyimserliğini taşıdığını vurgulayarak, “Birçok oyuncudan
yoksunduk. Sakatlıklarla uğraşmak zorunda kaldık. Son maçta maalesef iki oyuncumuz
kırmızı kartla cezalandırıldı. Ama halen daha kadromuzun geniş olduğunu, burada kaliteli
oyuncular olduğunu ve o oyuncuları bir şekilde seçin sahaya sürmeyi planlıyoruz. Galatasaray
maçı bizim için çok önemli, çok zor bir maç. Ama sahaya çıkan hangi arkadaşımız olursa
olsun elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Formanın da ne demek olduğunu herkese
gösterecektir. Herkes bir maçın ağırlığının ve öneminin bilincinde. Elimizden gelenin en
iyisini yapacağız. Futbolcularımla birlikte çalışmalarımıza en iyi şekilde hazırlanıp maç
saatinde en iyi form durumunda olup maçı oynamak isteriz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3545.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

''bilinçli Ebe, Sağlıklı Aile Projesi''
Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğünün hazırladığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)
tarafından desteklenen 'Bilinçli Ebe, Sağlıklı Aile Projesi' hayata geçirildi. Türkiye'de ilk defa
uygulanan proje kapsamında, Kayseri'de görev yapan...
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Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğünün hazırladığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)
tarafından desteklenen 'Bilinçli Ebe, Sağlıklı Aile Projesi' hayata geçirildi. Türkiye'de ilk defa
uygulanan proje kapsamında, Kayseri'de görev yapan 60 ebeye konunun uzmanları tarafından
4 gün süreyle eğitim verilecek.
Bilinçli Ebe, Sağlıklı Aile Projesi'nin hayata geçirilmesiyle ilgili düzenlenen törene; Kayseri
Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.
Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Đli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet
Gödekmerdan, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve eğitim alacak ebeler katıldı.
Törende konuşan Kayseri Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, ''Đl Sağlık
Müdürlüğümüzün proje sahibi, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğünün de ortağı olduğu Bilinçli
Ebe, Sağlıklı Aile Projesi, Türkiye'de ilk defa hayata geçirilmiştir. Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Đstanbul Doğum Akademisi'nin
değerli eğitimcileri tarafından ilimizde görev yapan ebelerin mesleki gelişiminin
sağlanmasının amaçlandığı proje ile yaklaşık 60 kişiye bugünden başlayarak 4 gün devam

edecek eğitim verilecektir. Bu eğitim ile temel sağlığın yapı taşı olan ebelerimizden
mezuniyetlerinin üzerinden kısa bir süre geçen Sağlık Evi ebelerinin özgüven kazanması,
diğer ebelerin ise bilgilerini güncellemesi sağlanacaktır'' dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün ebeyi, gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli
bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni
doğanın bakımını, aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak
tanımladığını kaydeden Öksüzkaya, ''Ebelik mesleği gebelik, doğum ve doğum sonrasında
anne ve yeni doğan bebek bakımı konularında aktif rol alan önemli bir meslek grubudur. Bu
proje sayesinde ilimizde eğitim alacak olan ebelerimiz, gerek sahada sağlık evlerinde, gerekse
hastanelerde yeterli bilgi ve donanıma ulaşacaktır. Gebelerin bilinçlenmesi, normal doğuma
teşvik edilmesi, ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasına eğitimli personel ile imkan sağlanacaktır.
Gebelerin sezaryeni tercih etmesindeki en büyük sebeplerden biri de şüphesiz doğum
korkularıdır. Doğum korkuları ile baş etmelerine yardım etmek, yardım ederken de
kullanılacak sözler ve personel arasındaki doğru bilgi aktarımında kullanılacak dil çok
önemlidir. Kişisel gelişim başlığı altında verilecek olan eğitimlerle bu konulara yönelik
sorunların çözümü ortaya konacaktır. Đsteyerek veya istemeyerek gerçekleşen gebeliklerde
ailenin yanında destek olacağı bir sağlık çalışanının bulunması oldukça önemlidir'' ifadelerini
kullandı.
"DOĞUM NORMAL BĐR EYLEMDĐR, HASTALIK DEĞĐLDĐR"
Eğitim projesinin açılışında konuşan Đstanbul Doğum Akademisi eğitmeni Op. Dr. Hakan
Coker de, ''Doğum, normal ve sağlıklı bir eylemdir, hastalık değildir. Bunun söyleyince
birçok kişi, doğumun riskli olduğunu ve bazı komplikasyonlar taşıdığını belirtiyor. Doğru
yüzde 10'luk o riskli gebelikleri ayırırsanız geriye yüzde 90 gibi sağlıklı, kendi kendine
doğum yapacak gebe kalıyor. Doğumlarda çok iyi destek sağlanırsa bir sorun kalmıyor'' dedi.
Doğuma gelen kadının kalkıp yürümek istediğini ancak sağlık personelinin yatmasını
söylediğini ifade eden Coker, ''Kadın kalkmak istiyor ama biz yatırıyoruz. Yattıkça sancısı,
ağrıları ve sıkıntıları artıyor. Bu zaman da ilaç istiyor, müdahale istiyor. Halbuki kadın
kalkarsa o kendi pozisyonunu bulacak. Đstanbul'daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesi bir oda
yaptı. Eğitime giren her bireye, eşiyle birlikte doğuma girme şansı verdi ve çok olumlu sonuç
alındı'' diye konuştu.
Doğumu gerçekleştirecek ekibin içindeki herkesin çıkarılabileceğini ancak ebenin
çıkarılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Coker, "Bir ebe sağlıklı bir doğumu kendi
başına yaptırabilir ama bir hekim kendi başına doğum yaptıramaz. Ebe doğumda bu kadar
önemli'' ifadelerini kullandı.
Bebek ve annenin birlikte karar vermesi halinde doğumda hiçbir sorun yaşanmadığını belirten
Coker, ''Biz mümkün olduğunca normal doğumu teşvik ediyoruz. Doğum kelimesinin önüne,
sezaryen, müdahale gibi bir sürü kelime ilave etmişiz. Halbuki doğum, normal şartlarda çok
doğal ve sağlıklı bir eylem. Bebek ve anne birlikte doğuma karar verdiği zaman hiçbir sorunla
karşılaşılmıyor. Çoğu gebeyi hastaneye erken yatırıyoruz. ABD'de de bu sorun var ve bunu
aşmaya çalışıyorlar. Anneye psikolojik ve fiziksel destek tam anlamıyla verilirse o zaman
hastaneye erken yatırmaya da gerek kalmayacaktır. Doğumda kadına sürekli duygusal ve
fiziksel destek verilmeli. Bire bir desteği verirsek sezaryen oranı yüzde 50 azalacaktır''
şeklinde konuştu.
Projenin başlamasıyla ilgili düzenlenen törende, ayrıca salonun duvarlarına asılan panolara
ebeler, doğum uzmanından, doğum psikoloğundan ve ebelerden beklentilerini yazdı.
Törenin ardından uzman eğitimciler, Kayseri'de görev yapan ebelere çeşitli güncel konularla
ilgili bilgi verdi. Ebe eğitimi 4 gün sürecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3546.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü
Faruk Yaman'dan Fotoğraf Sergisi
Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman eski Kayseri fotoğraflarının olduğu
sergi açtı.Sabancı Kültür Sitesinde sergi açan Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü
Faruk Yaman, "Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde...
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Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman eski Kayseri fotoğraflarının olduğu
sergi açtı.
Sabancı Kültür Sitesinde sergi açan Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman,
"Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde ikinci kişisel sergim. Đlk sergim bayram
kartpostalıydı. Bugün ki sergimde ise eski Kayseri fotoğraflarını sergiliyorum. Đlk defa 2005
yılında sergilemiş olduğum Kayseri fotoğrafları sergisini bu sefer genişletilmiş, hiç kimsenin
daha önce görmediği fotoğrafları sergiledim. 1908, 1912 ve 1922 yıllarına ait Kayseri
fotoğrafları var. Burada şuanda 65 tane fotoğraf bulunuyor" diye konuştu.
Bildiğiniz üzere ben koleksiyoncuyum. Aynı zamanda müzayedeleri takip ediyorum. Oradan
satın alıyorum. Bunlar 30 senelik bir emeğin birikimi. Şunda bende Kayseri kitapları, Kayseri
kartpostalları, Kayseri fotoğrafları ve Kayseri ev eşyaları gibi her türlü koleksiyon var. Sergi 2
gün süre ile açık kalacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3547.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

'şehir(li) Atölyesinin 4.'sü Kayseri'de Yapıldı
Erciyes Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu faaliyetleri çerçevesinde Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen 'Şehir(li) Atölyesi 4. Buluşma Ahi Şehir Kayseri' konulu
program Kayseri'de yapıldı.Sabancı Kültür sitesinde...
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Erciyes Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu faaliyetleri çerçevesinde Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen 'Şehir(li) Atölyesi 4. Buluşma Ahi Şehir Kayseri' konulu
program Kayseri'de yapıldı.
Sabancı Kültür sitesinde düzenlenen programa, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atilla
Coşkun, konuşmacılar tarihçi, Mimar Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Bursa Kent Konseyi Genel
Sekreteri Enes Battal Keskin, tarihçi Tahsin Bulut ve Hasan Soygüzel ile çok sayıda davetli
katıldı. Programda açılış konuşması yapan ursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Enes Battal
Keskin, "Böyle bir şehre geldiğimiz için çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi gündelik hayatta
hepimizin farklı rolleri var. Đşte doktor, mühendis, anne, baba gibi şeyler. Bütün bunların
yanında şehirli bir kimliğe ihtiyacımız var. Bu bağ bizi şehirli yapar. Bugün şehirlerde
yaşıyoruz. En son 2005 yılında yapılan araştırmada ülkemizin yüzde 75'i şehirde, yüzde 25'i
de kırsal alanda yaşıyor. Bildiğiniz gibi 2014 yılında 14 şehir daha Büyükşehir olacak. Böyle
olunca kentsel alanımız yüzde 88 civarı olacak. Đşte bu amaçla şehirlere dikkat çekmek
amacıyla buradayız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3548.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı
Cso Konseri Đçin Hazır
Kayseri Valiliği, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de izleyeceği, Đncesu ilçesindeki tarihi
Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ünlü piyanist
Đdil Biret ve keman virtüözü Cihat Aşkın’a eşlik...
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Kayseri Valiliği, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de izleyeceği, Đncesu ilçesindeki tarihi
Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ünlü piyanist
Đdil Biret ve keman virtüözü Cihat Aşkın’a eşlik edeceği özel konserle ilgili tüm hazırlıkları
tamamladı. Kayseri Valiliği’nin kentin kültür mekânlarını ön plana çıkarmak ve kültür
turizmini geliştirmek amacıyla Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nda konser
teklifini memnuniyetle ve heyecanla karşıladıklarını ifade eden Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürü ve Orkestra Şefi Rengin Gökmen 350 yıllık tarihi mekânda repertuarlarına ilave
olarak başta Gesi Bağları olmak üzere Kayseri yöresine ait pek çok eseri de
seslendireceklerini ifade etti.
Kayseri Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen konser, Anadolu Turnesi kapsamındaki diğer
Anadolu kentlerinden farklı olarak tarihi kervansarayda gerçekleştirilecek olması nedeniyle
bu açıdan da özel bir anlam taşıyor. 6 bin yıllık geçmişi ile Asur, Hitit, Roma, Selçuklu ve
Osmanlı gibi önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve o dönemlere ait pek çok kültür
mirasına sahip olan Kayseri’de gerçekleştirilecek tarihi mekândaki konseri, Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül’ün de izleyecek olması, kentin kültür mekânlarını ön plana çıkarmak ve kültür
turizmini geliştirmek açısından da büyük önem taşıyor.
Kuruluş temeli 1826 yılında Osmanlı Padişahı II. Mahmut Devri’nde kurulan Mızıka-ı
Humayun’a uzanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bugünkü adını aldığı 1957 yılından
sonra ilk kez bir kervansarayda konser vererek bir anlamda geçmişine uzanırken bir anlamda
da tarihi mekânların senfoni ile ne kadar güzel bütünleşebildiğinin örneğini vermiş olacak.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’ndaki konser hazırlıklarını bizzat takip eden Vali
Orhan Düzgün, 25 Ekim Cuma akşamı Kayseri’de kültür, sanat ve tarihsel açıdan unutulmaz
bir akşam yaşanacağına dikkati çekti.
Tarihi Đpek Yolu’nda bulunan, Osmanlı Padişahı 4. Mehmet’in emriyle dönemin Sadrazamı
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1660 yılında inşa edilen tarihi kervansarayın
Kayseri’nin zengin kültür mirası içerisinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Vali Düzgün,
“Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ve eşleri Sayın Hayrünnisa Gül’ün de izleyeceği ve
500 davetlinin katılacağı konserin, bu tarihi mekânda çok daha anlamlı olacağına inanıyorum.
Kültür, sanat ve tarihin muhteşem birleşmesine tanıklık edeceğiz.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3549.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kafesinden Kaçan
Đğneyle Bayıltıldı

Şempanze

Uyuşturucu

Kayseri’de kafesinden kaçan şempanze, bakıcılara ve güvenlik görevlilerine zor anlar
yaşattı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat
bahçesinde bulunan 'Davut' isimli şempanze, başka bir yere nakledilmek...
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Kayseri’de kafesinden kaçan şempanze, bakıcılara ve güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde
bulunan 'Davut' isimli şempanze, başka bir yere nakledilmek istenirken kaçtı. Bakıcılarına zor
anlar yaşatan şempanze, çevredeki bir elektrik trafosuna oturdu. Bakıcıları tarafından meyve
suyu ve çikolata verilen şempanze, son olarak uyuşturucu iğneyle bayıltılarak yakalanıp
kafesine konuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3550.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Tespihini Alamayınca Kafasından Vurdu
Kayseri’de dün işlenen cinayetin sebebinin manevi değeri olduğu ileri sürülen bir tespih
olduğu iddia edildi.Edinilen bilgiye göre Engin Yustemur isimli şahsın Melikgazi ilçesine
bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Çoban Sokak’ta vurularak...
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Kayseri’de dün işlenen cinayetin sebebinin manevi değeri olduğu ileri sürülen bir tespih
olduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre Engin Yustemur isimli şahsın Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa
Mahallesi Çoban Sokak’ta vurularak öldürülmesinin ardından, aracı kullanan B.C.B.’nin
Talas ilçesine bağlı Çaybağları mevkiinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan
çalışmalarda, av tüfeği ile ateş ettiği tespit edilen zanlı E.D.’nin ise kaldığı evde kıskıvrak
yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınan E.D.’nin, manevi değeri olduğunu söylediği tespihini Engin Yustemur'dan
geri alamadığı için cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü.
Olayda aracı kullanan B.C.B. ve cinayeti işlediği ileri sürülen E.D.’nin Emniyet
Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3551.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Pınarbaşı’da Esnafa ‘doğalgaz’ Ziyareti
Pınarbaşı Đlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, Pınarbaşı ilçe belediye başkanı Dursun Ataş, diğer
siyasi parti başkanları, il genel meclis üyeleri, ilçedeki esnafları ziyaret etti.Ziyaretler
sırasında ise ilçeye gelecek olan doğal gaz hakkında...
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Pınarbaşı Đlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, Pınarbaşı ilçe belediye başkanı Dursun Ataş, diğer
siyasi parti başkanları, il genel meclis üyeleri, ilçedeki esnafları ziyaret etti.
Ziyaretler sırasında ise ilçeye gelecek olan doğal gaz hakkında vatandaşa bilgi verildi.

Farklı siyasi parti başkanların bir araya gelerek esnafı ziyareti sırasında, ilçeye yapılacak olan
doğal gaz yatırımın önemli olduğunu belirtirken, diğer yandan’’ biz ilçe için beraberiz,
aramızda ayrımcılık yok, bu tür yatırımlar için bir araya gelmekten mutluluk
duyuyoruz’’diyerek ilçe halkına yine birlik ve beraberlik mesajı vermiş oldular.
Đlçe kaymakamı Aksoy ise yine ziyaretler sırasında ‘’Đlçemize gelecek olan doğal gaz için,
elektrik abonesi olan halkımızın yüzde 60’ı belirtilen banka hesaplarına 335 TL yatırmaları
gerekiyor. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde yatırılan paraların tekrar ödeneceğini bildirildi”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3552.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kocasinan'dan Esnafa Yol Desteği
Esnaf dostu olarak bilinen Kocasinan Belediyesi esnafa kolaylık sağlayacak hizmetlere de
özel bir önem veriyor.Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, esnafın hayatını
kolaylaştırmak, çalışma şartlarını iyileştirmek için işyerlerinin...
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Esnaf dostu olarak bilinen Kocasinan Belediyesi esnafa kolaylık sağlayacak hizmetlere de
özel bir önem veriyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, esnafın hayatını kolaylaştırmak, çalışma şartlarını
iyileştirmek için işyerlerinin çevre düzenlemesini ve kolay ulaşımını sağlayan destek
çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, esnafın çalıştığı mekanların ve elinin altının düzenli olması gerektiğinin
altını çizerek," Biz esnaf sitelerini yaparken genel mantığımız; esnafın bir mekan sahibi
olması, bu mekanın da esnafa yakışır, kolay çalışılabilir, her türlü ihtiyacını karşılayabileceği
nitelikte olmasıydı. Bu amaca uygun olarak esnaflarımızın çalıştığı mekanlarda çevre
düzenlemesine, kolay ve pratik ulaşıma özen gösteriyoruz. Esnafın işini aksatmadan,
ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.
Doğu Sanayi'de bazı kurumların alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yenileyip asfalt
kapladıklarını belirterek," Esnafın işini kesintiye uğratacak her engeli kaldırmaya çalışıyoruz.
Argıncık Doğu Sanayi'de bazı kurumların çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yeniledik.
Buradaki yolların alt yapısını, stablizesini, sıkıştırmasını, kaldırım ve otoparklarını yaptık.
Esnafımız yaptığımız hizmetlerden memnun kaldı, bize teşekkür ve dua ediyor" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3553.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserisporlu Taraftarlardan 'zehir' Gibi
Açıklama
Kayserisporlu taraftarlar adına Horanta ve Kapalı Kale taraftar grupları, ortak bir açıklama
yaparak, Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçları
değerlendirdiler. Açıklamada, ''Anadolu Şehirleri arasında...
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Kayserisporlu taraftarlar adına Horanta ve Kapalı Kale taraftar grupları, ortak bir açıklama
yaparak, Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçları
değerlendirdiler. Açıklamada, ''Anadolu Şehirleri arasında Süper Lige birden fazla takım
gönderen tek şehir olan Kayseri’ye yapılan saldırılar son zamanlarda şiddetini artırmıştır.
Başarılı olan Teknik Heyet ve oyuncularımız, Đstanbul takımlarının uzantıları tarafından
ayartılmaya çalışılmış, yine uzantılarından olan Đstanbul basını tarafından asılsız haberler
yapılmıştır. Hakem camiaları yine bir takım uzantılar tarafından baskı altına alınmış ve
Kayseri takımlarının önü kesilmiştir'' denildi.
Taraftar gruplarının yaptığı ortak açıklamada, ''Türkiye’de maç sonuçlarını futbol oyunu
dışındaki etkenlerle etkilemek (yani şike) aleni olarak yapılmaktadır. Đstanbul takımlarının
uzantıları tarafından maç öncesinde açıklamalar, kulisler vb. girişimlerle hakemler etki altına
alınmakta ve Kayseri takımlarının aleyhine vereceği kararların ödüllendirileceği izlenimi
verilmektedir. Đstanbul takımlarının siyasi, spor ve basın ayakları şu anda Anadolu’nun
yükselen şehrinin takımlarına karşı saldırılarda bulunmaktadır'' ifadelerine yer verilerek,
şunlar kaydedildi:
''TFF tarafından Kayserispor'a karşı yürütülen bu kasti tutumları maçlarımızın oynatıldığı
günlerde baktığımızda da net bir şekilde görmekteyiz. Programı belli olan 10 haftalık süreçte
Kayserispor’un pazar günü oynadığı maç sayısı sadece iki. Bunun birisi de bu hafta
oynanacak Galatasaray maçı ki bu da bizim için maçın Pazar gününe verilmediğini açıkca
ortaya koymaktadır. Bu on hafta içerisinde oynanan ve oynanacak olan maçların beşi
Pazartesi üçü de Cumartesi gününe konulmuş olması, kamuoyunda oluşturulan taraftarsız
Kayseri imajını yıktığımız son sezonun ardından yeniden dillere düşmemize neden olmuştur.
TFF'nin bu uygulaması sadece Kayserispor'a yönelik olmayıp Kayseri Erciyespor'un da aynı
durumda olması, hatta ülkemizde Süper Ligde Đstanbul takımları dışında gerçek anlamda tek
derbi olan Kayseri Erciyesspor-Kayserispor derbisinin dahi Pazartesi gününe konulmuş
olması bunun en bariz örneği olarak karşımızdadır.
Geçtiğimiz hafta Kayser Erciyesspor-Fenerbahçe maçında hakemler tüm haklarını
Erciyesspor aleyhine kullanmış ve bu hataların “hata” olmadığı ise Caner’in yerde yatan
futbolcumuzu tekmelemesine tüm hakemlerin seyirci kalması ile tescillenmiştir. Dahası
Đstanbul basını, bu hakemin bu hafta dinlendirilme nedeninin de Fenerbahçe aleyhine yapılan
hatalar olduğunu yazacak kadar güdümlü, kasıtlı ve yalancı olduğunu göstermiştir.''
''Bursaspor-Kayserispor maçında hakemlerin yanlı ve kasıtlı kararları sonrası takımımız
maçtan mağlup ayrılmış ve 3 futbolcusu Galatasaray maçında cezalı duruma düşürülmüştür''
denilen açıklamada, ''Daha 35. dakika da 10 kişi kalması gereken Bursaspor takımı 90+4 de
Fair-Play kurallarının tamamını yok saymış, yerde bir futbolcumuz yatarken bulduğu
pozisyonda gol atarak hanesine 3 puan yazdırmıştır. Bursaspor takımının Fair-Play dışı
hareketinin yanı sıra maç boyunca Bursa tribünlerinden Kayserispor’lu futbolculara şişe,

telefon, çakmak, bozuk madeni para gibi bir çok materyal atılmasına da maçın hakemleri göz
yummuştur. Sahaya atılan telefon Bursasspor’lu futbolcu Tuncay Şanlı tarafından top
toplayıcı çocuğa verilmiş ve bu vasıta ile telefon sahibine ulaştırılarak bir nevi ''delil
karartılmıştır'' Yine aynı karşılaşmada yediğimiz golün başında ceza sahasına gönderilen
topun bariz ofsayt olduğu maçın yan hakemince atlanmış, pozisyonun devamında
Bursaspor’lu Civelli’nin futbolcumuz Simic’e attığı dirsek görmezden gelinmiştir. Bu şekilde
hem takımımızın önü kesilip muhtemel alacağı puanlar gasp edilmiş, hem de bir Đstanbul
takımı olan Galatasaray’a karşı oynanacak karşılaşma öncesinde de 3 futbolcumuz cezalı
duruma düşürülerek Galatasaray’ın önü açılmıştır'' ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ''Bilindiği ya da bilindiği sanıldığı gibi; Kayseri şehri ülkemiz için önemli çok
büyük siyasetçiler, iş adamları ve bürokratlar yetiştirmiştir. Şu an ülkemiz için çok önemli
kararlarda en etkili büyükler, Kayseri şehrinden çıkmıştır. Bu büyüklerimiz ise Đstanbul
takımlarının uzantılarının yaptıkları saldırılara karşı sessiz ve etkisiz kalmışlardır. Şehrin önde
gelen şahsiyetleri de bu açık saldırılara rağmen günlük iş ve siyaset uğraşlarından başını
kaldırmamışlardır.
Şehrimizin iki takımla Süper Ligde temsil edilmesi ve de başarılı olması, şehrimizin
büyümesine katkı sağlayacak ve Kayseri’de yaşayan ve de Kayserili olan her ferde fayda
sağlayacaktır. Öncelikle tüm şehir halkının bu gerçeği bilmesi ve tüm yaptıklarını bu gerçeğe
göre yapması gerekmektedir.
Kayserispor Taraftarları olarak;
• Kayseri ileri gelenlerinden en önemli isteğimiz şu süreçte yaşanan belirsizliğe bir an önce
son verilmesini, sahipsiz bir takım imajı sunan Kayserispor'un bir an önce sahiplenilmesini,
bunu yaparken de gerçekten Kayserispor sevgisi ile göreve gelecek kişilerin ortaya
çıkarılmasının sağlanmasını bekliyoruz.
• Kayseri’den çıkmış siyasetçilerimizin takımlarımıza yapılmakta olan bu saldırılara karşı
tavırlarını koymaları ve gerekeni yapmalarını bekliyoruz.
• Kayserili işadamlarımızın takımlarımıza yapılan bu saldırılar karşısında kenetlenmelerini ve
bu doğrultuda destek olmalarını bekliyoruz.
• Şehrimizde görev yapan Valilik, Emniyet Müdürlüğü yada diğer Đdare Yöneticilerimizin
şehrimizin görevlileri olduğunu hatırlamalarını ve bu doğrultuda Şehrimizin takımlarına
destek olacak uygulamalar içinde olmalarını bekliyoruz.
• Kayseri’den çıkmış siyasetçilerimizin adlarının başka Đstanbul Takımları yerine Kayseri
Takımları ile anılmasını bekliyoruz.
• Kayseri takımlarında yöneticilik yapanların sadece Kayseri takımlarını desteklemelerini
bekliyoruz.
• Kayseri’de yaşayan ya da Kayserili olan vatandaşlarımızın şehrinin takımlarının taraftarları
olmalarını bekliyoruz ve kendilerine soruyoruz: Siz başarılı olduğu için Türkiye yerine
Brezilya ya da Đspanya Milli takımının taraftarı olur musunuz? Şehrinin takımı yerine 800
kilometre uzaktaki bir şehrin takımını tutmanın mantıklı bir açıklamasını yapabiliyor
musunuz? Đngiltere sömürgesi olan bazı Afrika ülkelerindeki insanların Đngiliz takımlarının
taraftarı olduklarını ve bu çelişkinin o ülkeler haricinde sadece ülkemizde yaşandığını biliyor
musunuz?
Ey Kayseri halkı uyanın. Örtünüzden sıyrılın. Öncelikle uyuduğunuzu ve uyutulduğunuzu
anlayın. Uyuduğunu fark etmeyen uykusundan uyanamaz. Ayağa kalkın ve şehrinizin
takımlarına sahip çıkın. Şehrinizin değerlerine yapılan saldırıların farkına varın ve engel olun.
Uyuma zamanı çoktan geçti, batan geminin ardından ağlarken uyanık olmanız bir işe
yaramaz'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3554.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri Programı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, memleketi Kayseri'de yoğun bir hafta sonu programı
bekliyor.25 Ekim Cuma günü uçakla Ankara'dan Kayseri'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Valiliği ziyaret ettikten sonra Hunat Camii'nde cuma namazını...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, memleketi Kayseri'de yoğun bir hafta sonu programı
bekliyor.
25 Ekim Cuma günü uçakla Ankara'dan Kayseri'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Valiliği ziyaret ettikten sonra Hunat Camii'nde cuma namazını kılacak. Daha sonra
Abdullah Gül Üniversitesi'nin Sümer Kampüsü'ndeki Akademik Yıl Açılış Töreni'ne
katılacak olan Gül, burada ilk dersi verecek. Cumhurbaşkanı Gül, akşam saatlerinde Đncesu
ilçesine geçerek tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası'nın vereceği konseri izleyecek.
Programının cumartesi günkü bölümünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek
olan Gül, Harikalar Diyarı'nı gezdikten sonra Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştirecek.
Aynı gün Melikşah Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılacak olan Gül, akşam da
bir nikah törenine katılacak.
Pazar günü ise Erciyes Dağı'na çıkacak olan Gül, Tekir Yaylası'nda düzenlenen törende
hayırseverlere ödüllerini verecek. Gül, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje
çerçevesinde Kayseri Mahallesi'ni ziyaret ettikten sonra uçakla Ankara'ya dönecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3555.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Ülfet Kızıklı Đlkokulu Melikgazi'de
Ülfet Kızıklı Đlkokulu öğrencileri okullarına yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulunarak çiçek hediye
ettiler.Ülfet Kızıklı Đlkokul Müdürü Özcan Yıldırım,...
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Ülfet Kızıklı Đlkokulu öğrencileri okullarına yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulunarak çiçek hediye ettiler.
Ülfet Kızıklı Đlkokul Müdürü Özcan Yıldırım, Müdür Yardımcısı Seyrani Deniz, Sınıf
Öğretmeleri Neriman Bozoklu ile Semra Ergül ve öğrenciler Birsen Öztürk, Ömer Faruk
Arıkan, Mahalle muhtarı Mehmet Genç Melikgazi Belediye Memduh Büyükkılıç'a, eğitim
alanında örnek çalışmalar sergileyen Melikgazi Belediyesinin göstermiş olduğu hassasiyet ve
gayretten dolayı teşekkür ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve geleceğin eğitimli, bilgi ile donatılmış,
bilgiyi değerlendirebilen ve toplum gelişmesini sağlayan nesillere emanet olduğunu belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç “Mahallemde Đftar Var, etkinliği çerçevesinde vermiş
olduğumuz iftar yemeğini okulumuzun bahçesinde gerçekleştirmiştik. Mahalle halkımız ile
yapılan bu iftar yemeğinde mahalle halkı, öğrenciler ve muhtarımız okulun dış ve iç
cephesinin bakım ve onarımını, ısı yalıtımını ve çevre düzenlemesi yapılmasını talep
etmişlerdi. Bu talepleri yerine getirdik. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını
önemsiyor ve bu yönde eğitimin ve eğitimcinin dostu bir belediye olarak ne geliyorsa en
iyisini yapmak için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimiz donanımlı ve bilgili olarak yetişecek ki
yarınlarımızın teminatı olarak şehrimize ve ülkemize hizmet edecekler” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç daha sonra, ziyarette bulunan öğrencilere birer kol saati ile
kırtasiye, okul çantası ve okuma kitapları hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3556.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Melikgazi'de ''enerji Tasarrufu Ve Verimliliği”
Semineri
Melikgazi Belediye Daire Müdürleri ve Başkan Yardımcılarının iştirak ettiği seminerde Bilgi
Đşlem Müdürü Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şeref Şık tarafından Kurumsal alanda enerji
tasarrufu, enerji verimliliği konulu 36 projeden oluşan...
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Melikgazi Belediye Daire Müdürleri ve Başkan Yardımcılarının iştirak ettiği seminerde Bilgi
Đşlem Müdürü Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şeref Şık tarafından Kurumsal alanda enerji
tasarrufu, enerji verimliliği konulu 36 projeden oluşan ve görsel film ile slayt eşliğinde
seminer verildi.
Melikgazi Belediyesince yine bir ilke imza atılacağını ve örnek belediye olarak öncülük
edileceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sosyal tesislerde, hizmet
binasında ve kapalı semt Pazar yerlerinde enerji tasarruflu led lambalar kullanıldığını, zaman
ayarlı aydınlatma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye hizmet binası ile sosyal ve spor tesisleri ile park aydınlatmalarında, araçların yakıt
giderlerinde, sensörlü bina içi aydınlatmaları sistemi ile öncelikle yılda 5 milyon lira tasarruf
planlandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Elektrik tasarrufu hakkında Bilgi Đşlem Müdürü Şeref Şık’tan araştırma yaparak öneriler ile
bir rapor hazırlamasını istemiştim. Bu raporu belediyemiz daire müdürleri ile paylaştık.
Dolayısı ile bir bakıma enerji tasarrufu ile ilgili olarak hizmet içi eğitim semineri verilmiş
oldu. Bilindiği üzere dünya ekonomisi enerji üzerine kuruludur. Enerji son yüzyılın en büyük
üretim ve kullanım alanı olmuştur. Özellikle tükenebilir enerji kaynakların kullanımı ve dışa
bağımlı bir enerji kullanımı ülkemizde ciddi bir sorundur. Teknolojik gelişmelere paralel
olarak yeni icatları kullanarak tasarruf en büyük hedefimizdir. En ucuz enerji tasarruf edilen
enerjidir. Ayrıca güneş enerjisinden elektrik üretimi ve kullanımı ile rüzgâr enerji kullanımı
konusunda araştırmalar yapmaktayız. Belediye olarak tasarruf edilen enerjiden elde edilen
gelir ile yatırımlara daha çok kaynak ayırmış olacağız.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3557.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Tomarza Myo Eğitime Başladı
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Tomarza Meslek Yüksek Okulu’nun eğitim ve
öğretime başladığını bildirdi.AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, “Kayseri Erciyes
Üniversitesi’ne bağlı olarak nüfusu on binin üzerinde...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Tomarza Meslek Yüksek Okulu’nun eğitim ve
öğretime başladığını bildirdi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, “Kayseri Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak
nüfusu on binin üzerinde olan ve altyapısı tamamlanmış bulunan ilçelerimizde açılan meslek
yüksek okulları eğitime başladı” dedi.
Karayel, “Develi ilçemizden sonra Tomarza ilçemizde de yüksek okul açılarak eğitim ve
öğretime başladı. Şu anda bu yıl için iki branşta 49 öğrenci kayıt yaptırdı ve eğitim
görmektedir. Bu yılki eğitimleri merkezde yapılacak. Önümüzdeki yıl açılacak yeni bölümler
ve alınacak öğrencilerle birlikte Tomarza’da 4 branşta eğitime devam edecek” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3558.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Mıdcab Ameliyatı
Gerçekleştirildi

Kayseri’de

Đlk

Defa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kayseri’de ilk defa uygulanan Minimal Đnvazif Direkt
Kroner Arter Baypas (MIDCAB) ameliyatı, 58 yaşındaki hastanın kalbi çalışırken
gerçekleştirildi.Op. Dr. Đhsan Tekin ve Op. Dr. Burak Açıkgöz ve ekipte...
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kayseri’de ilk defa uygulanan Minimal Đnvazif Direkt
Kroner Arter Baypas (MIDCAB) ameliyatı, 58 yaşındaki hastanın kalbi çalışırken
gerçekleştirildi. Op. Dr. Đhsan Tekin ve Op. Dr. Burak Açıkgöz ve ekipte bulunan
Perfüzyonist Musa Şahin, hemşireler Songül Ortadağ, Dilek Çelikten ve Đlkay Patoğlu ile
gerçekleştirilen ameliyatta 58 yaşındaki hastaya Minimal Đnvazif Direkt Kroner Arter Baypas
(MIDCAB) operasyonu yapıldı. Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Ali Đhsan Tekin,
“Hastamız 58 yaşındaki Nihat Baş, bize göğüs ağrısı şikayeti ile geldi. Biz yaptığımız
muayene neticesinde sol ön ana damarın tıkalı olduğunu gördük ve by pass ameliyatı kararı
aldık. Bu ameliyat normalde göğüs kafesini açarak yapılan bir ameliyat. Biz Kayseri’de ilk
defa meme altından küçük bir kesi ile bu ameliyatı gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat oldu”
diye konuştu. Op. Dr. Burak Açıkgöz ise, “Hastamıza meme altından 7 - 8 santimlik bir kesi
yaptık ve kalbi durdurmadan kalp çalışırken by pass ameliyatını gerçekleştirdik. Bunun
Kayseri’de ilk olması önemli bir durum. Hastamız operasyon sonrası 4. gününde normal
olarak iman tahtası dediğimiz yerden kesi yaparak ameliyatımızı yaptığımızda hastanın
taburculuğu 7 - 10 gün arasında değişiyor. Bu hastamızı bugün içerisinde taburcu edeceğiz.
Bu şekilde hastamız 4 günde taburcu yapmış olacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3559.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Anadolu Kalite Günleri'ne Yoğun Đlgi
Yarım asrı aşan tecrübesi ile kalitenin her alanda hakim konuma gelmesi için çalışmalarına
yön veren, ülkemizin öncü ve lider belgelendirme kuruluşu olan Türk Standardları Enstitüsü
(TSE), Đç Anadolu Bölgesinde eğitim seferberliği başlattı.TSE...
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Yarım asrı aşan tecrübesi ile kalitenin her alanda hakim konuma gelmesi için çalışmalarına
yön veren, ülkemizin öncü ve lider belgelendirme kuruluşu olan Türk Standardları Enstitüsü
(TSE), Đç Anadolu Bölgesinde eğitim seferberliği başlattı. TSE Kayseri Đl Koordinatörü

Adnan Bahadır, yaptığı açıklamada, ''Anadolu Kalite Günleri" adı altında gerçekleştirilen
eğitimler; yoğun talep ve daha çok insana hizmet edebilmek amacıyla Kayseri, Sivas,
Nevşehir, Niğde, ve Kırşehir illerinde düzenlendiğini bildirdi. Bahadır, ''Enstitümüz; sadece
bu organizasyona mahsus olmak üzere; günlük eğitim ücretlerini (KDV dahil) 70,00 TL'ye
çekmek suretiyle, yaklaşık yüzde 60'lık bir indirim oranı ile tüm kurum, kuruluş ve halkımızın
istifadesine sunmuştur. (Öğrenciler için günlük eğitim ücreti KDV Dahil 40,00 TL
uygulanmıştır.)'' dedi. Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim konu başlıkları altında 30 Eylül
- 11 Ekim 2013 tarihleri arasında (10 gün) gerçekleşen eğitimlerin tümü için başvuruların,
online olarak internet üzerinden alındığını kaydeden Bahadır, ''Bu eğitim kampanyamız
bünyesinde 14 farklı eğitim salonunda; Sivas’da 3, Kırşehir’de 3, Nevşehir’de 6, Niğde’de 9
ve Kayseri’de 36 adet olmak üzere toplamda 57 farklı konuda eğitim verilmiştir. Bu
eğitimlere 85’i öğrenci olmak üzere toplam 513 kişi katılmıştır. Bu 513 kişi 1.287 konuda
eğitim kaydı yaptırmış ve TSE tarafından da yine 1.287 adet eğitim sertifikası düzenlenmiştir.
Düzenlenen bu eğitimlerin bazıları 1 günlük, bazıları da 2 günlük eğitimler olduğundan, yine
toplamda 2.148 gün/adam eğitim gerçekleştirilmiştir'' ifadelerini kullandı. Bahadır, bu
kampanyanın tekrarı olmadığını ancak bu fırsatı kaçıranlar için ilave bir fırsat daha mevcut
olduğunu bildirerek, ''TSE Konya Đl Koordinatörlüğümüzce 11-23 Kasım 2013 tarihleri
arasında Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar illerinde de yine aynı şartlarda
“Mevlana Kalite Günleri” eğitim kampanyası için başvurular halen devam etmekte olup, son
başvuru tarihi 04 Kasım 2013 olduğunu da buradan halkımıza duyurmak isteriz. Bu
bağlamda, yüksek talep ve teveccüh ile bu kampanyanın başlatılmasından ve yoğun katılım
göstermesinden dolayı halkımıza teşekkür eder, saygılar sunarım'' dedi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3560.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Çocuğa Cinsel Đstismara 22 Yıl Hapis
Kayseri'de 7 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs, 22 yıl 6
ay hapis cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık C.Ç.
hazır bulundu. 1,5 yıl önce yaşanan olayda...
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Kayseri'de 7 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs, 22 yıl 6
ay hapis cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık C.Ç.
hazır bulundu. 1,5 yıl önce yaşanan olayda iddiaya göre C.Ç. olay tarihinde 7 yaşında olan
F.S.'ye cinsel istismarda bulundu. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.S.'nin ruh
sağlığının bozulduğu belirlendi. Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan C.Ç., "1,5
yıldır hapisteyim. Ben bu şahısları tanımıyorum. Böyle bir şey nasıl yapabilirim? Ben böyle
bir suç işlemedim. Eğer ceza alırsam vicdan azabı çekersiniz" dedi.Yapılan yargılama
sonucunda C.Ç. "küçük çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunduğu" gerekçesiyle 22 yıl 6 ay
hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3561.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Rektör Keleştemur, Boston
Üniversitesi’nde Konuştu

Ve

Harvard

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Keleştemur, Boston ve Harvard Üniversitesi ile New
York Türk Kültür Merkezi’nde konuşma yaptı.Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. H.
Fahrettin Keleştemur , 12-17 Ekim 2013 tarihlerinde Boston, Massachusetts/ABD’de...
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Keleştemur, Boston ve Harvard Üniversitesi ile New
York Türk Kültür Merkezi’nde konuşma yaptı.
Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur , 12-17 Ekim 2013
tarihlerinde Boston, Massachusetts/ABD’de düzenlenen “A Conjoint Meeting of the
International Federation of Fertility Societies and the American Society for Reproductive
Medicine” toplantısında “Polycystic Ovary Syndrome II” Oturumuna Moderatör olarak
katılmış olup; “Trilogy 14: Contemporary Approaches to PCOS Management (PCOS Update)
Oturumunda “Global Differences in Presentation of PCOS” başlıklı konuşma yapmış ve
“Roundtable 02” Oturumunda “Approach to a Patient with Hirsutism/Hyperandrogenemia
başlıklı konuşma yaptı.
17-18 Ekim, 2013 tarihlerinde Newport/ABD’de düzenlenen “Androgen Excess&PCOS
Society 11th Annual Meeting” toplantısında “AEPCOS Guidelines for Diagnosis and
Treatment of Hirsutism” Oturumuna, Oturum Başkanı olarak katıldı.
Rektör Prof. Dr. Keleştemur, Boston Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
yaptığı konuşmaların ardından ABD New York Türk Kültür Merkezi’nde Türk ve Amerikan
akademisyenlerle bir araya gelerek düzenlenen sohbet toplantılarında karşılıklı görüş
alışverişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3562.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Đl Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama:
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, taraftarlara ön yargılı
tutum ve davranışlarda bulunulmadığı bildirildi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan yazılı açıklama şu şekilde:“Kayseri Büyükşehir...

24 Ekim 2013 Perşembe 08:49
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, taraftarlara ön yargılı
tutum ve davranışlarda bulunulmadığı bildirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanan Kayseri Erciyesspor Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasının uzatma dakikalarında Fenerbahçe takımının
2-1 öne geçmesi üzerine, Kuzey tribününe yakın Doğu alt tribününde oturan taraftarların çoğu
gol diye bağırarak ayağa kalkmıştır. Bunun üzerine doğu tribünündeki bu seyircilere kuzey alt
tribünündeki taraftarlar tepki göstermeye başlamış, Kuzey alt tribününden Doğu alt tribününe
doğru hakaret içeren küfürler ettikten sonra bir grup taraftar, Kuzey ile Doğu tribünü arasında
bulunan tel bariyerin üstüne çıkarak Doğu alt tribününe geçmek istemiş, bir grup taraftar ise
Doğu tribününe doğru sert cisimler fırlatmaya başlamışlardır. Olayların daha da büyümemesi
ve Kuzey tribününden Doğu tribününe geçişin engellenmesi amacıyla Kuzey ve Doğu
tribünlerinin kesiştiği noktada hazır kuvvet olarak bekleyen Çevik Kuvvet personeli tribünlere
çıkartılmış ve Doğu tribününe yüklenme yapan taraftarlar, Çevik Kuvvet görevlilerince kısa
süreli basit maddi güç kullanılarak uzaklaştırılmışlardır. Son zamanlarda Stadyumlarda
meydana gelen ve kamuoyunu yakından ilgilendiren şiddet olaylarının önlenmesi ve Kayseri
seyircisinin bu tür olumsuz görüntüler ile anılmaması için yerinde ve zamanında önleme
görevi yapılmıştır. Ayrıca, bir grup seyirci tarafından Emniyet Müdürlüğümüzü itham altında
bırakan basın açıklamasında bahsedildiği gibi, her iki takım taraftarına yönelik herhangi bir
ön yargılı tutum ve davranış sergilememiz mümkün değildir. Kayseri Emniyet Müdürlüğü
olarak her maç öncesi taraftar gruplarının liderleri ile bir araya gelinip, karşılıklı fikir
alışverişi yapılarak maçların kaliteli ve şiddetten uzak geçmesi için çalışmalar yapılmaktadır
ve bu çalışmalara devam edilecektir.
Ayrıca, maçın son dakikalarında Güney üst tribününden saha içerisine koltuk atan şahıs
görevlilerimizce yakalanıp, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanuna Muhalefetten adli işlem yapılarak en az bir yıl seyirden men cezası uygulanmıştır.
Maç sonrasında Doğu tribününde bulunan bir seyircinin kafasına sert bir cismin geldiği ve
hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığından dolayı 6222 sayılı kanun kapsamında
tahkikata başlanılmıştır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3563.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Kayseri Kaskispor, Canik Belediye'yi 80-69
yendi.SALON: Kadir HasHAKEMLER: Mehmet Şahin xx, Şehmuz Melek xx, Tuğrul
Ünlütürk xx,KAYSERĐ KASKĐSPOR: Esra x 2, Ayşegül xx 19, Gamze x 5, Sinem x,
Martinez xx...
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Kayseri Kaskispor, Canik Belediye'yi 80-69 yendi.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Mehmet Şahin xx, Şehmuz Melek xx, Tuğrul Ünlütürk xx,
KAYSERĐ KASKĐSPOR: Esra x 2, Ayşegül xx 19, Gamze x 5, Sinem x, Martinez xx 10,
Nazlı x 2, Tanasha xx 21, Little x 11, Latoya xx 10
CANĐK BELEDĐYE: Münevver x 2, Belgin x 9, Dora xx 21, Dilara x, Seda x, Dürdane x 5,
Chaney x 8, Ross x 2, Ervin xx 22
1. PERĐYOT: 18-22 (Canik Belediye Lehine)
DEVRE:37-36 (Kayseri Kaskispor Lehine)
3. PERĐYOT:55-52 (Kayseri Kaskispor Lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3564.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri Kapalı Cezaevi’ndeki Gerginlik
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Kapalı Cezaevi’nde yaşanan gerginliğin siyasi bir
sebebi olmadığını söyledi.Özvatan ilçesinde gündeme ilişkin soruları cevaplayan Vali
Düzgün, sabah saatlerinde Kayseri Kapalı Cezaevi’nde yaşanan...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Kapalı Cezaevi’nde yaşanan gerginliğin siyasi bir
sebebi olmadığını söyledi.
Özvatan ilçesinde gündeme ilişkin soruları cevaplayan Vali Düzgün, sabah saatlerinde
Kayseri Kapalı Cezaevi’nde yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Cezaevi içerisinde
ziyaret koşulları nedeniyle cezaevi yönetimi ile mahkumlar arasında bir anlaşmazlık olduğunu
söyleyen Düzgün, “Bayram ziyareti koşulları ile ilgili cezaevi yönetimi ile mahkumlar
arasında küçük bir tartışma oldu. Onun dışında siyasi ya da başka bir sebep yok” ifadelerini
kullandı.
Vatandaşlar Kayseri Kapalı Cezaevi'nin yatan yakınlarının işkence görerek başka bir yere
tahliye edildiklerini iddia etmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3565.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:
Birimleri Gereken Önlemleri Alır”

“devletin

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD’nin diğer ülke liderlerini yasa dışı dinlediği konusunda,
“Devletin birimleri bu konuda gereken tedbirleri alırlar” dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
Kayseri Valiliği önünde Vali Orhan Düzgün tarafından...

24 Ekim 2013 Perşembe 12:43

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD’nin diğer ülke liderlerini yasa dışı dinlediği konusunda,
“Devletin birimleri bu konuda gereken tedbirleri alırlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri Valiliği önünde Vali Orhan Düzgün tarafından
karşılandı. Halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Gül, tören mangasını selamladıktan sonra
valiliğe geçti.
Cumhurbaşkanı Gül, burada ABD’nin diğer dünya liderlerini yasadışı dinlediği yönündeki
soruya, “Teknolojinin ne kadar geliştiğini biliyoruz. Teknolojiyi iyi kullananlar, bunu devletin
hizmetinde de kullanıyorlar. Zaman zaman ortaya skandallar çıkıyor. BM Genel Kurulunda da
bazı liderler bu konuda şikayette bulundu. Biz devlet olarak her türlü tedbiri alırız. Devletin
gerekli kurumları da devletin mahremiyetini korumak için gerekeni yapar. Devletin birimleri
gerekli tedbirleri alır” dedi.
Irak ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda ise, “Irak ile ilişkilerimizde biraz soğukluk
vardı. Bunun giderilmesi gernektiğini hem onlar hem de biz anladık. Irak ve Türkiye arasında
çıkar çatışması yok. Irak’ın toprak bütünlüğüne destek verdik ve her zaman buna sahip çıktık.
Irak’ın etnik yapısı çok çeşitli. Biz bunların hepsine yakınız ve kucaklıyoruz. Türkiye
ekonomisi için büyük bir potansiyel” ifadesinde bulundu.
Dün Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile yapılan görüşme konusunda ise, “Biz genellikle
kendisi ile görüşürüz. Dün bunu farklı bir şekilde yaptık. Aileler olarak da bir araya geliriz.
Kendi aramızdaki konuları konuştuk. Eski dostuz” dedi.
“Sizin Cumhurbaşkanlığınız bittikten sonra Başbakan’ın yerine geçeceğiniz söyleniyor”
sorusu üzerine ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bunları sonra konuşuruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3566.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'de
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 günlük bir program için memleketi Kayseri'ye
geldi.Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte eşi Hayrunnisa Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı taşıyan özel...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 günlük bir program için memleketi Kayseri'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte eşi Hayrunnisa Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı taşıyan özel uçak, saat 11.15'te Erkilet
Havaalanı'na indi.
Gül'ü havaalanında Kayseri Valisi Orhan Düzgün, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali
Demiral, AK Parti Kayseri milletvekilleri, bazı iş adamları ve öteki ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Gül, havaalanından çıkıp makam aracına bindikten sonra Tümgeneral Ali
Demiral'i asker selamıyla, gazetecileri ise el sallayarak selamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3567.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Mustafa Saçmacı, Ak Parti Talas Belediye
Başkan Aday Adayı Oldu
AK Parti Kayseri Đl Başkanlığındaki görevinden istifa eden Mustafa Saçmacı, AK Parti Talas
Đlçe Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.Bugüne kadar Kayseri'deki birçok
fabrikada hizmetleri bulunan Makina Mühendisi Saçmacı,...
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AK Parti Kayseri Đl Başkanlığındaki görevinden istifa eden Mustafa Saçmacı, AK Parti Talas
Đlçe Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar Kayseri'deki birçok fabrikada hizmetleri bulunan Makina Mühendisi Saçmacı,
Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi eski başkanlığını da yaptı. Makine
Mühendisleri Odası Đl yönetiminde de görevleri bulunan Mustafa Saçmacı, hedefinin
hayatının geri kalan kısmını bilgi ve becerilerini kullanarak Talas’a olumlu yönde katkı
sağlayarak hizmet etmek, Talas'ta tüm süreçlerin gelişen dünyaya ayak uydurmasını temin
etmek, Talas'ın kaynaklarının iyi değerlendirilmesini sağlamak, hizmetlerin adil şekilde
yönetilmesini devam ettirmek olduğunu ifade ederek, ''Biz göreve talip olduk, nihai karar
yüce Mevlamındır'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3568.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası’nda Görev Değişimi
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) Yönetim Kurulu
toplantısında, Suat Özsoy, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.25.10.2013 tarihinde
gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Kayseri...

25 Ekim 2013 Cuma 13:15
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) Yönetim Kurulu
toplantısında, Suat Özsoy, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.
25.10.2013 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın yeni Yönetim Kurulu, Yönetim
Kurulu Başkanı Suat Özsoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kükürtçüoğlu, Oda
Sekreteri Baki Gümüşoluk, Muhasip Üye Baki Keser, Yönetim Kurulu Üyelikleri ise Ayhan
Baynal, Ali Yedikaya ve Anfer Yılmaz'dan oluştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3569.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Manavda Pide Ve Meyve Yedi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı sonrasında uğradığı manavda peynirli ve tatlı
yedi.Çeşitli ziyaretler ve açılışlar için Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
cuma namazını Hunat Camii’nde kıldı. Camiden çıkışta...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı sonrasında uğradığı manavda peynirli ve tatlı
yedi.Çeşitli ziyaretler ve açılışlar için Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
cuma namazını Hunat Camii’nde kıldı. Camiden çıkışta cenaze namazına katılan
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uğradığı manavda, üzüm, etli kıymalı, kaşarlı pide yedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3570.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Şempanzenin Firarı Kısa Sürdü
Kayseri'deki Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi sakinlerinden 'Davut'
isimli 15 yaşındaki erkek şempanze, hayvanat bahçesinden dışarı kaçtı. Firari şempanze,
Hayvanat Bahçesi görevlileri tarafından kısa sürede uyuşturularak...
25 Ekim 2013 Cuma 17:45
Kayseri'deki Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi sakinlerinden 'Davut'
isimli 15 yaşındaki erkek şempanze, hayvanat bahçesinden dışarı kaçtı. Firari şempanze,
Hayvanat Bahçesi görevlileri tarafından kısa sürede uyuşturularak yakalandı. Hayvanat
Bahçesi'nin yaramaz şempanzesi Davut'un, hayvanaat bahçesinde bulunan 90 adet kameraya
yakalanmadan firar etmesi dikkat çekti. Bu arada kameraların nereyi kaydettiği de merak
konusu oldu. Şempanzenin Hayvanat Bahçesi'nden firarıyla ilgili açıklamalarda bulunan
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel, firar eden şempanzenin,
Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nden arkadaşı 'Đdris' ile birlikte getirildiğini ve diğer
maymun cinsi hayvanlarla birlikte kendilerine ayrılan bölüme yerleştirildiğini kaydetti.
Üstünel, ''Kış aylarında da vatandaşlarımızın hayvanlarımızı görebilmesi için kışlık
bölümlerini hazırladık. Vatandaşlarımız, burada kalan hayvanlarımızı kafes ve camlı bölge
arkasından izleyebiliyorlar. Meraklı ve aşırı hayvan sevgisi taşıyan bir vatandaşımızın,
bakıcıların geçtiği koridorun sürgünü açtığını ve bu fırsatı değerlendiren Davut'un da dışarı
çıkarak firar olayının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Firar olayı gerçekleşir gerçekleşmez,
hayvanat bahçesindeki veteriner, bakıcı ve görevli arkadaşlarımız, hemen olaya müdahale
ettiler ve hayvanat bahçemizin hemen dışında şempanzeyi yakaladılar'' diye konuştu.Hayvanat
Bahçesinde 100'ün üzerinde türden 2 bin 700 hayvanın barındığını dile getiren Üstünel,
buradaki hayvanların en iyi şekilde bakımının yapıldığını, zaman zaman istenmeyen olayların
da yaşandığını belirterek, ''Bu olaydan sonra bazı durumları gözden geçireceğiz ve böyle bir
olayın tekrar etmemesi için gerekli önlemleri alacağız'' dedi.Üstünel, firari şempanzenin kısa
sürede yakalandığını belirterek, ''Firar olayı gerçekleşir gerçekleşmez, hemen görevli
arkadaşlarımız çalışma başlattılar ve şempanzemiz, hayvanat bahçemizin hemen dışında
görevli arkadaşlarımız tarafından uyuşturucu atılarak etkisiz hale getirildi. Bu arada hiçbir
vatandaşımızın zarar görmemesi için de gerekli tedbirler alındı. Uyutulan şempanze daha
sonra sedye ile hayvanat bahçemize getirilerek gerekli çalışmalar yapıldı'' ifadelerini kullandı.
Firari şempanze 'Davut' kafesinde gayet mutlu bir şekilde bakıcısıyla oyunlar oynuyor.
Bakıcısının, kafesindeki bir cismi vermesi, kendi etrafında dönmesi ve öpücük vermesi gibi
emirlerini harfiyen yerine getiren Davut'un, açık bulduğu kapıdan çıkarak istediği yere
gidebilecek zekaya sahip olduğu da ifade edildi. Hayvanat Bahçesi'nde 90 civarında kamera
bulunduğu ve bu kameraların hiçbirisine firar olayının yansımadığı da bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3571.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kardeş Ayıların Oyun Zamanı
Kayseri'deki Harikalar Diyarı içinde bulunan Hayvanat Bahçesi'nin maskotları Hale, Jale,
Lale isimli 3 kız kardeş ayı, kendilerine ayrılan bölümde yaptıkları hareketler ve oynadıkları
oyunlarla herkesin ilgisini çekiyor.Sevimli kız kardeşler,...
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Kayseri'deki Harikalar Diyarı içinde bulunan Hayvanat Bahçesi'nin maskotları Hale, Jale,
Lale isimli 3 kız kardeş ayı, kendilerine ayrılan bölümde yaptıkları hareketler ve oynadıkları
oyunlarla herkesin ilgisini çekiyor.
Sevimli kız kardeşler, henüz 7 aylık olmalarına rağmen iri cüsseleriyle göz doldururken, kimi
zaman alandaki ağaç dalları, kimi zaman buldukları boş çuvallar, kimi zaman da birbirleriyle
oynuyor. Hayvanat Bahçesi görevlileri, yavru ayılara Hale, Jale, Lale ismini verdiklerini
ancak çoğu zaman hangisinin Hale, hangisinin Jale ya da Lale olduğunu anlayamadıklarını,
yaşları ilerledikçe görünüşleri ve tavırlarıyla karakterlerinin oturacağını ve ancak ondan sonra
birbirlerinden belirgin bir şekilde ayırt edilebileceklerini söylüyor.
Kayseri'de kış mevsiminin gelmesine rağmen güneşli ve açık havanın keyfini bahçelerinde
oyunlar oynayarak çıkaran sevimli kız kardeşlerin ayrılmayacağı ve sürekli Harikalar Diyarı
Hayvanat Bahçesi'nde kalacakları belirtiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3572.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Katarakttan Korunmak Đçin Beslenmenize
Dikkat Edin
Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Varol Şen, katarakt görülen
hastaların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.Göz merceğinin zamanla
saydamlığını kaybetmesine katarakt adı verildiğini belirten Varol Şen,...
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Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Varol Şen, katarakt görülen
hastaların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Göz merceğinin zamanla saydamlığını kaybetmesine katarakt adı verildiğini belirten Varol
Şen, “Genellikle her iki cinste de aynı oranda görülür. Daha erken yaşta da değişik katarakt
tipleri görülebiliyor. Anne karnında maruz kalınabilecek radyasyon, enfeksiyon ve çevresel
faktörler erken evre katarakta sebep olabiliyor. Kazalara bağlı kataraktlar da oluşabiliyor.
Kataraktta sadece cerrahi müdahale yararlı olabiliyor. Erken evrede gözlük kullanımıyla
görme seviyesi normale dönebiliyor fakat katarakt arttıkça gözlük derecesinde de artış oluyor.
Kişi eğer gözlük kullanımında görme seviyesinde düzelme oluyorsa cerrahi müdahalede
erteleme yapılabiliyor” diye konuştu.
Şen, katarakttan korunma yöntemleri ile ilgili bilgi vererek, “Vücudun olumsuz etkilendiği
durumlar vardır. Bunlardan biri beslenmedir. Beslenmenin düzenli olması varsa vücutta başka
hastalıkların tedavi edilmesi, kataraktın gelişme sürecini yavaşlatır. Güneş ışığının da önemli
bir etkisi vardır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3573.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kapalı Çarşının Ticareti Canlandırılacak
Kayseri Ticaret Odası öncülüğünde kurulan Kapalı Çarşı’nın Ticaretinin Canlandırılması
Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.Kayseri Ticaret Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep
Düzgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya,...
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Kayseri Ticaret Odası öncülüğünde kurulan Kapalı Çarşı’nın Ticaretinin Canlandırılması
Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.Kayseri Ticaret Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep
Düzgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi
Belediyesi, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Birliği (KESOB) Kapalı Çarşı Derneği ile Melikşah
ve Abdullah Gül Üniversitelerinin yetkilileri katıldı.
Yapılan toplantıya ilişkin bilgi veren Kayseri Ticaret Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep
Düzgün, Ticaret Odası tarafından Kapalı Çarşı esnafına yönelik olarak anket çalışması
yapılacağını belirtti. Düzgün anket çalışması sonucuna göre çalışmaların düzenleneceğini ve
Kapalı Çarşı Derneği tarafından esnafların sorunlarının tespitine yönelik envanter çalışması
yapıldığını kaydetti.
Düzgün, Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Kapalı
Çarşı’nın mimari ve estetik yönden gelişimi için tespitlerin yapıldığının da altını çizdi.
Komisyon toplantısı, katılımcıların görüşlerini paylaşması ile sona erdi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3574.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Sgk Kurum Başkanı Yadigar
Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Gökalp

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette
bulundu.SGK Kurum Başkanı Yadigar Gökalp ile Kayseri SGK Đl Müdürü Mükremin Sürücü,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir...
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette
bulundu.
SGK Kurum Başkanı Yadigar Gökalp ile Kayseri SGK Đl Müdürü Mükremin Sürücü, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi.
SGK Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp “ Kayseri’de olmak güzel ve bu yoğun programınız
var ve bize zaman ayırdınız. Kayseri’de bir takım programlar gerçekleştireceğiz” diye
konuştu. Gökalp “Alo 170’in üçüncüsünü Sivas’ta açıyoruz. Daha önce Karaman ve Urfa’da
açmıştık. Sivas’ta şehit yakınlarımız ve gazilerimizi istihdam etmek için yola çıktık” dedi.
Konuşmadan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp tarafından Başkan
Mehmet Özhaseki’e plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3575.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Voleybol Takımı Ankara Deplasmanında
Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi B grubunda şehrimizi temsil eden Melikgazi Belediyespor,
ligin ikinci haftasında deplasmanda Ankara PTT takımının konuğu olacak.Ligin ilk haftasında
Kayseri’de ağırladığı Adana Beyzaspor takımını konuk eden...
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Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi B grubunda şehrimizi temsil eden Melikgazi Belediyespor,
ligin ikinci haftasında deplasmanda Ankara PTT takımının konuğu olacak.
Ligin ilk haftasında Kayseri’de ağırladığı Adana Beyzaspor takımını konuk eden ve basit
hatalardan dolayı rakibine 3-2 mağlup olarak haftayı bir puanla kapatan Melikgazi
Belediyespor, Hatay Payas Belediye 1975 takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan ve haftayı
kendisi gibi bir puanla kapatan Ankara PTTspor maçının hazırlıklarını Antrenör Fuat Kalay
nezaretinde Keykubat tesislerinde tam kadro günde tek idman yaparak sürdürüyor.Antrenör
Fuat Kalay “Đlk hafta kendi evimizde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadık.Ancak hafta
başından beri oyuncularım ile sürekli yapılan hataların üzerinde durduk ve bu yönde
çalıştık.Birbirine denk gibi gözüken iki takımın mücadelesi şeklinde geçmesi beklenen
Ankara PTT karşılaşmasından galibiyet ile ayrılarak kendi evimizdeki mağlubiyeti telafi
etmek istiyoruz “dedi. Ankara PTTspor-Melikgazi Belediyespor karşılaşması 27 Ekim 2013
Pazar günü saat 14:00’de başlayacak.
BASKETBOL TAKIMI ĐLK HAFTA KILIÇASLAN KOLEJĐ’NĐN KONUĞU
Türkiye Deplasmanlı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 2013-2014 sezonu Cumartesi ve Pazar
günü oynanacak olan karşılaşmalar ile başlıyor.Melikgazi Belediyespor ligin ilk
haftasında,şehrimizin ligdeki bir diğer temsilcisi Kılıçaslan Koleji takımının konuğu olacak.
Hazırlıklarını Antrenör Nihat Kahraman nezaretinde günde tek idman yanarak sürdüren
temsilcimiz de yeni transferler ve alt yapıdan A takıma çıkan oyuncuların birbirleri ile
uyumları teknik heyet ve yönetimi sevindiriyor.Antrenör Nihat Kahraman “iyi bir hazırlık
dönemi geçirdik. Eksik olduğumuz mevkilere gerekli transferleri yaptık.Yönetimimiz hiçbir
fedakarlıktan kaçınmayarak,bu sezon ligde başarılı olabilmemiz adına her şeyi yaptı.Bizde
teknik heyet ve oyuncular olarak,bu sezon Melikgazi Belediyespor’u zirveye taşımak için
elimizden geleninin en iyisini yapmak için söz verdik” dedi.Kulüp Başkanı Serdar Öztürk’de
yaptığı açıklamada “ Melikgazi Belediyespor salon sporlarında şehrimizin lokomotifi görevini
yıllardır, başarı ile yerine getirmektedir. Gerek voleybol’da gerekse basketbol’da şehrimizde
her hafta bir maç yapmaktayız. Bu da şehrimiz salon sporları ve bu sporlara gönül vermiş
insanlar için büyük bir kazanç ve keyif olarak göze batmaktadır. Bu hafta’da Melikgazi
Belediyespor basketbol takımımız yeni sezona merhaba diyecek. Şehrimizin bir diğer
temsilcisi Kılıçaslan Koleji ile oynanacak olan bu karşılaşmaya bütün basketbol severleri
davet ediyorum.Centilmence fair-play ruhuna yakışır bir karşılaşma olmasını diliyor,teknik
heyet ve oyuncularımıza başarılar diliyorum” dedi.Kılıçaslan Koleji-Melikgazi Belediyespor
karşılaşması 26 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 14:00’de Atatürk Spor Salonu’nda
oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3576.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Organik Pazar’da 44.5 Ton Yazlık Sebze Satıldı
Đl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, kurulan Organik Pazar’da 44.5 ton
yazlık sebze ve 35.5 ton meyve satıldığını açıkladı.Kayacan, “Organik Tarımın Geliştirilmesi
ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında ‘Erciyes...

25 Ekim 2013 Cuma 10:51
Đl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, kurulan Organik Pazar’da 44.5 ton
yazlık sebze ve 35.5 ton meyve satıldığını açıkladı.
Kayacan, “Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında ‘Erciyes
Evler Organik Tarım Pazarı’ 2013 yılı itibariyle sonlandırıldığını söyledi.
“Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında üretilen ürünlerin
tüketiciye ulaştırılması amacıyla, Đl Müdürlüğü Kocasinan Belediye Başkanlığı, Buğday
Ekolojik yaşamı Destekleme Derneği ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği
Derneği işbirliği ile Organik Pazarın açıldığını söyleyen Kayacan, “Pazarda sezon boyunca 44
buçuk ton yazlık sebze, 35.5 ton meyve satılmıştır. Organik Pazar 2013 yılı üretim sezonu
sonlandırıldı. 2014 yılında Organik Pazar tekrar faaliyetini gösterecek” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3577.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

3 BĐN BAŞÖRTÜLÜ YENĐDEN ÖĞRETMEN
OLDU
Kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü yasağının kalkmasının ardından 28 Şubat mağduru
3 bin eğitimci mesleğe iade edildi. Mesleğine dönmek isteyen eğitimciler Kasımın ilk
haftasına kadar gerekli mercilere başvuruda bulunabilecekler.

25 Ekim 2013 Cuma 14:06

Kamu kurum ve Kuruluşlarında uygulamaya geçen başörtüsü serbestliğinin devrim niteliğinde
bir uygulama olduğunu söyleyen Memur-Sen Kayseri Đl Temsilcisi Eğitim Bir-Sen Şube
Başkanı Aydın Kalkan o günden bu yana 3 bin bayan eğitimcinin mesleğine yeniden
kavuştuğunu belirtti. Bu gün ki özgürlük ortamının oluşmasında Memur-Sen’in toplamış
olduğu 12 milyonu aşkın imzanın yetkili organların elini güçlendirdiğine vurgu yapan Kalkan,
‘ Geçen yıl uygulanamaya konan 4+4+4 sistemi ve Kamu kurum ve kuruluşlarında
başörtüsünün serbest olması gerçekten devrim niteliğinde yapılan işlerdir. Türkiye’de bunlar
daha önce yapılsa sonucu parti kapatmaya kadar giderdi’ dedi.Keşke 28 Şubatlar
yaşanmasaydı insanlar bu denli mağdur edilmeseydi diyen Kalkan, ‘ O dönemde bir şekilde
görevlerinden el çektirilen 3000 bayan eğitimci mesleklerine iade edildi. Ancak o yıllarda bu
insanlara yaşatılan psikolojik baskıların etkilerini atabilmiş değiller’ şeklinde konuştu.
Kamuda başörtüsünün serbest olmasına rağmen hala bir takım sıkıntıların olduğunu söyleyen
Kalkan, ‘Kamuda başörtüsü serbest oldu ancak kimi eğitimciler başörtüsüyle okula gidip
derse giren öğrencileri derslerden atıyorlarmış. Kimsenin bunu yapmaya insanların eğitim
hakkını engellemeye hakkı yoktur. O öğrenciler derse alınmak zorunda öğretmen sadece
tutanak tutarak idareye iletebilir’ ifadelerinde bulundu.
Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Şerif Arslan

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3578.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

BĐZĐM KAYSERĐ DERGĐSĐ’NĐN 23’ÜNCÜ
SAYISI ÇIKTI
Đstanbul’daki Kayserililer Derneği’nin yayın organı olan Bizim Kayseri Dergisi’nin 23’üncü
sayısı okurcuyla buluştu.

25 Ekim 2013 Cuma 14:39

Yeni sayısı ile okurcularıyla buluşan derginin Genel Yayın Yönetmeni M. Orhan Cebeci
Amaçlarının Bizim Kayseri Dergisi vasıtasıyla Kayserili hemşerileriyle iletişimi sürdürmek
ve Kayseri kültürünü örf adetlerini, gelenek ve göreneklerimizi unutturmamak olduğunu
söyledi. Dernekçilik gönül işidir diyen Cebeci, ‘ Dernekçilik gönüllülük esasına dayanır,
gönlü bizimle olan değerli hemşerilerimize Bağış ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Hayırseverlerimizin burs bağışlarıyla derneğimiz Đstanbul ve yakın çevresinde öğrenim gören
ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretimine köprü vazifesi yapmaya devam etmektedir’
dedi. Derginin bu sayısının içeriği hakkında da çeşitli bilgiler veren Cebeci, bu sayılarında
Yönetim Kurulunun, Kadınlar Komisyonunun, Gençlik ve Đlçeler Arası Koordinasyon
Kurulunun faaliyetlerine yer verdiklerini belirti.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3579.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

ÜLKÜCÜLERĐN KISA TARĐHĐ BU KĐTAPTA
12 Eylül darbesi döneminde Kayseri’de Ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden olan
Mustafa Oğuztürk’ün hayatı roman oldu.

25 Ekim 2013 Cuma 14:49

Yazar Adnan Büyükbaş tarafından kaleme alınan “ Zor Yıllar, Đhtilal Mustafa” isimli kitap
piyasaya çıktı. Kitapta Mustafa Oğuztürk’ün şahsında Ülkücü hareketin kısa tarihini kaleme
aldığını ifade eden Yazar Büyükbaş, “ Mustafa Oğuztürk’ün 1969’da başlayan eğitim yılları
ile 1981’e kadar süren cezaevi günlerinde yaşadıkları aslında Ülkücü hareketinde o zamanki
durumu hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3580.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Mhp Đlçe Başkanı Serkan Tok'tan, Bekir
Yıldız’a Kore Eleştirisi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Đlçe Teşkilatı Mahalle Toplantılarına Gaziosman
Mahallesinde yapılan toplantı ile devam etti. Toplantıda Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız'a yüklenen Đlçe Başkanı Serkan Tok, toplantıya...

25 Ekim 2013 Cuma 14:31

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Đlçe Teşkilatı Mahalle Toplantılarına Gaziosman
Mahallesinde yapılan toplantı ile devam etti. Toplantıda Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız'a yüklenen Đlçe Başkanı Serkan Tok, toplantıya katılan mahalle sakinlerinin oylarını
istedi.
MHP Kocasinan Đlçe Teşkilatı yaklaşan Mahalli idareler seçimleri öncesi mahalle
toplantılarına devam ediyor. Toplantıya MHP Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok ve
Belediye Başkan Adayı Levent Mete ve mahalle sakinleri katıldı.
Toplantıda konuşan Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok, 20 yıldır Kocasinan Belediye
Başkanlığı yapan Bekir Yıldız’a yüklendi. Tok, ''Bekir Yıldız, Korelerde gezene kadar 20
yıldır başkanlık yaptığı Kocasinan Bölgesinin Gaziosman Mahallesine gelsin, buradaki
insanların sıkıntılarını görsün” dedi.
20 yıldır Kocasinan Bölgesine yapılan hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Tok, Melikgazi'de
arsalar para ederken, Kocasinan’da hiçbir şey değerinde para etmiyor” diye konuştu.
Andımızın kaldırılmasına da tepki gösteren Đlçe Başkanı Serkan Tok, ''Türküm Doğruyum,
Çalışkanımı demenin kime zararı vardı, kimlerin isteği yerine getirildi'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3581.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Geri Dönüşüm
Süsleyecek

Atıkları

Bahar

Aylarını

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mevsimine göre ilçe sınırları içerisinde yer
alan park, yeşil alan ve bahçelere mevsimlik çiçekler dikildiğini bildirdi.Melikgazi Belediyesi
olarak çevre temizliğine, çevre estetiğine ve...

25 Ekim 2013 Cuma 16:37

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mevsimine göre ilçe sınırları içerisinde yer
alan park, yeşil alan ve bahçelere mevsimlik çiçekler dikildiğini bildirdi.
Melikgazi Belediyesi olarak çevre temizliğine, çevre estetiğine ve doğal güzelliğe önem
verdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı ilkbahar aylarında dikilmek üzere
100 bin lale soğanı, nergis ve yıldız çiçeği satın alındı belirtti.
Her yıl binlerce çam, akasya, çınar gibi fidan dikimini gerçekleştirdiklerini ayrıca park, bahçe
ve kavşaklar ile yol kenarlarındaki yeşil alanlara 2013 yılı içerisinde 12 türde yaklaşık 180 bin
mevsimlik çiçek dikimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu
ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Kış mevsimi için lahanagillerden olan soğuğa dayanıklı 15 bin mor, kırmızı ve beyaz süs
lahanası dikimi devam ediyor. Bugün Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde yer alan yeşil alan ve
refüjlere lale soğanı dikimini yaptık. Sarı, kırmızı, mor ve beyaz olmak üzere 100 bin adet
lale, nergis ve yıldız çiçeği geri dönüşümden elde edilen gelir ile aldık. Bir bakıma geri
dönüşüm atıklar 2014 yılı bahar ayında ilçenin güzelleşmesine katkı sağlayacak. Yani atıklar
ilçemizde bir bakıma çiçek açacak. Çevreci ve doğa dostu Melikgazi Belediyesi halkın
katılımı ile sonbahar da 12 bin akasya, kestane ve çınarın toprak ile buluşmasını sağladı.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3582.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Polonyalı Öğrenciler Melikgazi’de
Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin davetlisi olarak
Kayseri'de bulunan Polonya Klazburg şehrinden bir grup öğrenci Melikgazi Belediyesi'ni
ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve tiyatro salonunda...
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Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin davetlisi olarak
Kayseri'de bulunan Polonya Klazburg şehrinden bir grup öğrenci Melikgazi Belediyesi'ni
ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve tiyatro salonunda halk oyunları
gösterilerine ortak oldular.
Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Polonya Klazburg
Lisesinin beraber yürütmüş oldukları “Güzelliği Geliştirmek Büyütmek” AB projesi
çerçevesinde ilimizde bulunan Polonyalı öğrencilere belediye çalışmaları hakkında bilgiler
verildi ve çalışmalar örnekler gösterildi.
Ülkeler arasında diyalog ve nesiller tanışmasının güzel bir örneğinin sergilendiğini belirten
Melikgazi Belediyesi Başkan yardımcısı Serdar Öztürk, bu kapsamda Polonyalı öğrencilere
Anadolu kültür ve Sanatı hakkında bilgiler verildiğini ve örnek sunulduğunu kaydetti.
Polonyalı heyetin Kayseri’de misafir olduklarını ve bu süre zarfında Kayseri Fevziye
Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi yönetici ve öğrencilerince geleneksel
Türk Al Sanatlarımızı öğretildiğini ve Ebru, Hat çalışması gösterdiklerini belirten Okul
Müdürü Mahmut Sarıaslan, Melikgazi belediyesi Tiyatro salonunda ise Polonyalı heyetine
geleneksel halk oyunu folkloru tanıttıklarını söyledi.
Polonyalı Öğrenci gurubuna Melikgazi Yemekhanesinde öğle yemeği ikramında bulunuldu ve
toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler. Polonyalı öğrencilere Türk Lokumu hediye eden Başkan
Yardımcısı Serdar Öztürk’e misafirperverliklerinden ve yapmış oldukları çalışmalardan
dolayı teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3583.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kocasinan'dan Kızılırmak Üstüne Alternatif
Ankara Yolu
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Barajı Kıyısı’ndaki Mahallelerden Erkilet,
Kemer, Dadağı, Ebiç ve Mahzemin’i Kayseri-Ankara Yolu’na bağlayan yeni bir alternatif yol
çalışmasına başladıklarını söyledi.Erkiletin arka...

25 Ekim 2013 Cuma 15:17

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Barajı Kıyısı’ndaki Mahallelerden Erkilet,
Kemer, Dadağı, Ebiç ve Mahzemin’i Kayseri-Ankara Yolu’na bağlayan yeni bir alternatif yol
çalışmasına başladıklarını söyledi.
Erkiletin arka ve üst tarafındaki yolların Ankara bağlantılarının yoğun olarak kullanıldığına
dikkat çeken Başkan Bekir Yıldız, ''Bu mahallelerin 2009 yılında belediyemize bağlanmasıyla
birlikte hemen acil ihtiyaçlarını karşıladık. Ardından bu mahalleleri Ankara yoluna bağlamak,
aktarmak, Ankara-Kayseri Karayolu’ndan gelenleri Yamula Barajı kıyısına taşımak için
pratik ve alternatif yollar açıyoruz" dedi.

Başkan Bekir Yıldız, Ebiç-Yemliha arasını birleştiren 3 kilometre uzunluğunda, 12 metre
genişliğinde yeni bir Ankara yolu açtıklarının altını çizerek," Kızılırmak üzerine; Erkilet,
Kemer, Dadağı, Mahzeminle birlikte Kuşçu, Akin, Yazır, Hasanarpa'nın da rahatlıkla
kullanabileceği yeni bir alternatif yol açıyoruz. Bu güzergahın diğerlerinden farkı; EbiçYemliha arasında Sinan Köprüsü'yle Kızılırmak üzerinden geçmesidir. Bu yeni alternatif yolu
Aralık ayı öncesinde bitirmeyi planlıyoruz, bunun için 1,9 milyon lira harcama yapacağız”
diye konuştu.
2009 yılında yeni mahallelerin bağlanmasıyla birlikte şehir trafiğini rahatlatmak için 2010
yılından itibaren alternatif yolların yapımına hız verdiklerini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,
"Mahalle yollarının kalitesini artırmak için bağlantı yolları ve sokakları da kullanılabilir hale
getiriyoruz. Dadağı-Ebiç, Erkilet-Kemer, Kemer-Mahzemin, Dadağı-Mahzemin, EbiçMahzemin arasında yeni yollar açıp sokaklarını da asfalt kapladık. Çok kolay ve pratik
geçişler oluşturduk. Vatandaşımız çalışmalardan çok memnun. Zaman kazanıp tasarruf
ederken yanı başından pek çok yolun geçmesiyle birlikte tarlaları da değer kazandı” şeklinde
bilgiler aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3584.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş:
AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş, 12 Eylül davasında Kenan Evren hakkındaki
ağırlaştırılmış müebbet hapis istemini değerlendirerek, “Biz darbecilerin yargılanmasının
önünü açtık. Gerisi yargının işi” dedi.AK Parti Grup Başkan...
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AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş, 12 Eylül davasında Kenan Evren hakkındaki
ağırlaştırılmış müebbet hapis istemini değerlendirerek, “Biz darbecilerin yargılanmasının
önünü açtık. Gerisi yargının işi” dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Biz hukuken darbecilerin yargılanmasının
önünü açtık. Yargıya müdahale etmemiz ve bu konuda yorum yapmamız söz konusu değil.
Biz darbecilerin hukuken yargılanmasının önünü açtık. Gerisi yargının işi” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3585.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Talas'lı Kadınlardan Kültür Hizmeti
Talas Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri, 400 kişilik dev kazanda hazırladıkları Kayseri
mutfağının önemli lezzetlerinden arabaşı çorbasını vatandaşa ücretsiz ikram etti.Belediye
meydanındaki arabaşı ikramına Talas Belediye Başkanı Rifat...
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Talas Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri, 400 kişilik dev kazanda hazırladıkları Kayseri
mutfağının önemli lezzetlerinden arabaşı çorbasını vatandaşa ücretsiz ikram etti.
Belediye meydanındaki arabaşı ikramına Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Talas
Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Zübeyde Özgen, AK Parti Đlçe Kadın Kolları Başkanı Suna
Çakır, kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kepçelerle doldurulan arabaşı çorbasını içen vatandaşlar, soğukların başladığı günlerde
içlerini ısıttı. Đlginin büyük olduğu arabaşı ikramı nedeniyle kadınlara teşekkür eden Başkan
Rifat Yıldırım, "Kadınlarımızın elinin değdiği her iş başarılıdır. Kayseri mutfağının önemli
lezzetlerini ön plana çıkararak kültürümüzü yaşatıyoruz. Kadın kültür merkezimizde
kadınlarımız yöresel lezzetlerimizi bin bir zahmetle hazırlayıp çeşitli etkinliklerle halkımızla
buluşturuyor. Mutfağımızın zengin özelliklerini sergiledikleri için kendilerine teşekkür
ediyorum" dedi.
Arabaşı ikramının ardından Talas Belediyesi Kadın Meclisi ve AK Parti Đlçe Kadın
Kolları'nın yeni üyeleri, düzenlenen Talas turuyla belediye tarafından tarihi doku ve kültürel
alanlardaki yapılan restorasyon ve diğer çalışmaları yerinde gördü. Kiçiköy mahallesi Gölbaşı
Meydanı ile başlayan tur, sırasıyla 60 konak ve evden oluşan Ali Saip Paşa Sokak
Sağlıklaştırma Projesi, Tol Kilise, Yaman Dede Cami, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi ile
diğer çalışmaların gezilmesiyle son buldu.
Gezi sonunda açıklamalarda bulunan AK Parti Đlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çakır, gezi
için Başkan Rifat Yıldırım'a teşekkür ederken, "Kadın kollarımıza katılan yeni
arkadaşlarımıza ilk önce Talas'ı tanıttık. Talas saklı bir cennet, gezilecek o kadar çok yer var
ki. Burada yapılan çalışmalar nedeniyle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bunun ardından
kadınlarımızla beraber hazırladığımız arabaşı çorbası ikramıyla vatandaşlarımızla buluştuk.
Bu ikram periyodik olarak devam edecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3586.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Gül Öğrencilerle Bir Araya
Geldi
Kayseri'de adını taşıyan üniversitenin öğrencileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, yurtları beğendiğini belirterek, "Odalarınızı gezdim ve çok beğendim. Ben 12 kişilik
odalarda kalmıştım" dedi.Eşi Hayrunnisa Gül ile...
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Kayseri'de adını taşıyan üniversitenin öğrencileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, yurtları beğendiğini belirterek, "Odalarınızı gezdim ve çok beğendim. Ben 12 kişilik
odalarda kalmıştım" dedi.Eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte AGÜ öğrencileri ile bir araya gelen
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Hepinize başarılar diliyorum. Hocalarınız size sadece hocalar
olarak değil, büyükleriniz olarak da ilgi gösterecek ve sizi hayata hazırlayacaktır. Herkes
büyük bir sorumluluk üstlendiğinin farkında. Bu güzel üniversite sizler için kuruldu. Herkes
büyük bir sorumluluk üstlendi ve bu sorumluluk sizin üstünüze geçti. Đmkanları sonuna kadar
zorlayacaksınız. Yeni şeyler isteyeceksiniz. Farklı kişiler olarak çıkacaksınız. Dünyanın her
tarafında çalışabilir bir şekilde yetiştirileceksiniz. Birazcık gezdim. Odalarınızı gezdim ve çok
beğendim. Ben 12 kişilik odalarda kaldım. Yurt dışında çok iyi üniversiteler var. Onların
yurtları böyle değil. Eski büyük üniversitelerin yurtlarına baktığınız zaman bu şekilde değil”
diye konuştu.Cumhurbaşkanı Gül, öğrencilerle buluştuktan sonra AGÜ’nün akademik yıl
açılış törenine geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3587.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Kayserispor Kulübü Başkanı Recep
Mamur’dan Cumhurbaşkanı Gül'e Jest
Đstifa etmesine rağmen genel kurula kadar görevine devam edecek olan Kayserispor'da başkan
Recep Mamur, Pazar günü oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçında Kayserisporlu
futbolcuların AGÜ (Abdullah Gül Üniversitesi) logosu ile karşılaşmaya...

25 Ekim 2013 Cuma 17:39

Đstifa etmesine rağmen genel kurula kadar görevine devam edecek olan Kayserispor'da başkan
Recep Mamur, Pazar günü oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçında Kayserisporlu
futbolcuların AGÜ (Abdullah Gül Üniversitesi) logosu ile karşılaşmaya çıkacağını açıkladı.
Başkan Recep Mamur ĐHA muhabirine yaptığı açıklamasında, “Kayseri’yi ziyaret eden
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kendi adını taşıdığı ve kuruluşundan bu güne kadar üzerinde
hassasiyetle eğildiği Abdullah Gül Üniversitesi’nin tanıtımına destek olmayı amaçlıyoruz”
dedi.
Başkan Mamur, yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız 3 günlüğüne Kayseri’ye teşrif
etti. Türkiye’ye yaptığı hizmetlerden son derece memnunuz. Gururumuz olan
Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi’nin AGÜ logosunun bulunduğu
formalar ile Galatasaray karşılaşmasına çıkacağız” şeklinde konuştu.
Kayserispor-Galatasaray karşılaşması Pazar günü saat 19.00’da Kadir Has Stadyumu’nda
oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3588.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Vekillerin Güldüren Pozu
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Đsmail Tamer ve Ahmet
Öksüzkaya’nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün korumasıyla çekilen fotoğrafı, sosyal
paylaşım sitesinde ilgi çekti.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün...
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TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Đsmail Tamer ve Ahmet
Öksüzkaya’nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün korumasıyla çekilen fotoğrafı, sosyal
paylaşım sitesinde ilgi çekti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kayseri’ye gelişi öncesinde korumalar tarafından Kayseri
Atatürk Havaalanı’nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Havaalanına Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ü karşılamaya gelen TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Đsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya, bekledikleri sırada Cumhurbaşkanının
boyu oldukça uzun olan korumasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, çekilen hatıra fotoğrafını Twitter’da, ‘Boy farkı’
başlığıyla paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3589.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Gül, Tarihi Handa Konser
Dinledi
Kayseri'nin Đncesu ilçesinde bulunan tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda konser veren
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konseri izleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi
Hayrünnisa Gül için 'Gesi Bağları'nı seslendirdi.Cumhurbaşkanı...
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde bulunan tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda konser veren
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konseri izleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi
Hayrünnisa Gül için 'Gesi Bağları'nı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi
Hayrünnisa Gül, 3 günlük Kayseri programlarının ilk gününün akşamında, Đncesu ilçesindeki
Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın verdiği
konseri izledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Rengim Gökmen yönetiminde
verdiği konsere, yeniden düzenlediği Đstiklal Marşını seslendirerek başladı. Dünyaca ünlü bazı
senfonik eserleri icra eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserin ikinci bölümünde
ünlü piyanist Đdil Biret'e eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Đdil Biret'in ardından
senfonik olarak düzenlenen Türkçe parçaları da icra ettikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ve eşi için Kayseri'nin ünlü türküsü 'Gesi Bağları'nı da seslendirdi. Konserin ardından
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, konserden dolayı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adına
şef Rengim Gökmen'e plaket takdim etti. Düngün, Kayseri'nin sanat alanında da ilerlediğini
ifade ederek, ''Tarihi kervansaraydaki bu anlamlı konsere teşrifleriniz için teşekkür ederim''
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3590.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Türkiyenin En Đyileri Kayseri'de Buluştu
Kayseri’de Faaliyet gösteren Fitness Life Club birinci yıl dolaysıyla Türkiye’nin en iyilerini
sporcularını Kayseri’ye getirdi.Kayseri’de faaliyet gösteren Fitness Life Club birinci yıl
dolaysıyla Türkiye’nin kendi branşlarında en iyi...

27 Ekim 2013 Pazar 08:49

Kayseri’de Faaliyet gösteren Fitness Life Club birinci yıl dolaysıyla Türkiye’nin en iyilerini
sporcularını Kayseri’ye getirdi.
Kayseri’de faaliyet gösteren Fitness Life Club birinci yıl dolaysıyla Türkiye’nin kendi
branşlarında en iyi olan sporcularından Dünya En Kuvvetli Türk’ü vücut geliştirme Dünya,
Balkan ve Akdeniz şampiyonu Ersin Kuruel, Yaşam koçu ve profesyonel sporcu Fırat Çakır
ve sportif aktivite ve Kickbox Avrupa 3. sü Hakan Demiray’ı buluşturdu.
Fitness Life Club’de sevenlerinin karşısına çıkan sporcular Fitness salonuna gelenlerle
beraber antrenman şansı yakaladılar.
Başarılı sporcu Ersin Kuruel “ Buraya bizim gelme amacımız başarılı olan örgencilere ve
projelerine destek vermek. Kendi bilgilerimizi kardeşlerimize aktarıp daha başarılı işleri
hayata geçirmek ve devamlılığı nasıl sağlayabilecekleri konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca
eğitimde veriyoruz ve arkadaşların sordukları sorulara cevap veriyoruz” diye konuştu.
Kuruel, “6 gün önce vefat eden Şahin Đrencin kardeşimiz milli bir sporcuydu. Şahin
kardeşimin zaten kalp kapakçığında bir sorun vardı. Biz bunu Şahin kardeşimle defalarca
konuştuk. Doktorlar fazla ağır sporlar yapmaması gerektiğini söylemesine karşın o çok inatçı
bir kardeşimizdi ve hayatı uçlarda yaşayan birisiydi. 2012 yılında bir müsabakasında dopingli
çıkmış ve 2014 yılına kadar bütün faaliyetlerinden men kararı alınmıştı. Bir daha yaparsa
ömür boyu men cezası alacaktı. Ben vefat etmesine çok üzüldüm çok değerli bir
kardeşimizdi” dedi
Sevilen sporcular bugün ve yarın Fitness Life Club’de sevenleriyle buluşmaya devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3591.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Korumaları Geçti Balonları Kaptı
Kayseri Adliyesi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gelişi öncesinde, alınan
güvenlik önlemlerini geçen 4 yaşındaki Abdulkadir, korumaların bakışları arasında binayı
süsleyen balonları aldı.Kayseri Adliyesi’nin açılışına...
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Kayseri Adliyesi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gelişi öncesinde, alınan
güvenlik önlemlerini geçen 4 yaşındaki Abdulkadir, korumaların bakışları arasında binayı
süsleyen balonları aldı.
Kayseri Adliyesi’nin açılışına katılacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gelişi
öncesinde, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Geniş güvenlik önlemlerine
rağmen 4 yaşındaki Abdulkadir, polis ekiplerini ve Cumhurbaşkanı’nın korumalarını geçerek,
binayı süsleyen balonlara ulaştı. Annesi Neşe Koçoğlu’nun da yardımıyla küçük Abdulkadir,
istediği balonları alabildi.
Anne Neşe, “Çocuk işte, hislerine yeniliyor. Biz de tutamadık. Cumhurbaşkanı balonları aldık
diye kızmaz herhalde” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3592.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte Abdullah Gül Üniversitesi’nin
akademik yıl açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Gül, “Đşin temeli
sağlam olursa devamında hata olmaz" dedi.Cumhurbaşkanlığı...

25 Ekim 2013 Cuma 16:06

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte Abdullah Gül Üniversitesi’nin
akademik yıl açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Gül, “Đşin temeli
sağlam olursa devamında hata olmaz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeniden düzenlediği Đstiklal Marşı ilk defa çalınan
törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunnisa Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, TBMM
Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti
Milletvekilleri Đsmail Tamer, Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bu üniversite Türk gençliğinin arzu ettiği
seviyede bir üniversite olacaktır. Bu açılış inanıyorum ki çok güzel gelişmelere vesile
olacaktır. Çok etkilendim öğrencilerle konuşurken. Bu öğretim görevlilerinin elinde çok
değerli materyaller olduğunu gösteriyor. Sizler onları en iyi şekilde yetiştireceksiniz” dedi.
Cumhurbaşkanı Gül, “Bir işin temeli sağlam olursa yığınakta hata yapılmazsa sonunda iyi
gelir. Temelde, konsept safhasında harcanan bütün enerji çok değerlidir. BU üniversitenin
bunu en iyi şekilde yaptığını gördüm. Ortaya koyduğunuz hedeflere ulaşacağınıza eminim. Bu
üniversitenin başarısına devlet katkı verirken, katkı sağlayan destekleme vakfına da ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Kayseri bir üniversiteler kenti haline geldi.
Bir şehir içinde 4 üniversitenin olması çok gibi gözükür ama dünyanın bazı şehirlerinde çok
sayıda üniversite var. Üniversiteler birbirleri ile tatlı bir rekabet içindedir. Đnanıyorum ki
Kayseri’de bu açıdan önemli bir eğitim merkezi olarak yerini alacaktır” ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Bir ülkenin kalkınması için birinci gerekli olan şey onun beşeri sermayesidir. Beşeri
sermayesi var olan ülkeler bu beşeri sermaye sayesinde ülkelerini en ileri ülkeler haline
getirmiştir. Dolayısıyla hiçbirşeyden kaçınılmayacak şey beşeri sermayesi gerçek sermaye
haline getirecek şey eğitimdir. Kendi çocuklarımızı okutmak için nasıl fedakarlığa
katlandığımız ortadadır. Ülke olarak da devleti yönetenler olarak da bunun bilincinde
olduğumuz için 2003 yılından bu yana bütçenin en büyük kısmı eğitime gitmektedir.
Eğitimi ne kadar doğru yaparsak, hakkını ne kadar doğru verirsek, eğittiğimiz çocuklara
verdiğimiz vasıflarla ölçersek o kadar çok başarılı oluruz. Onun için binalar muhakkak önemli
ama binalardan daha çok önemli olan üniversitenin içinde ne olup bittiğidir. Öyledir ki
barakalarda eğitim yapan çok iyi okullar da vardır. Saray gibi binaların içinde sadece vaktini
geçiren öğrenciler de vardır. Türkiye eğitimin niteliğine çok önem vermelidir.
Bu gün üniversiteler sadece ülke içinde değil, dünya üzerinde de rekabet içindeler. Ben bu
üniversitenin mezunlarının dünyanın her tarafından çalışabilecek şekilde mezun olmasını
isterim. Bunun için ne gerekiyorsa Türkiye bunu karşılayabilecek durumda. Bunun için de
gece gündüz çalışmak gerekiyor.

Türkiye olarak rekabetçi, özgüveni çok sağlam, vatan sevgisi çok güçlü olan, her şeyi
sorgulayabilen, diyalog kurabilen, başka ırkların ne yaptığını takip edebilen bir üniversite
oluşturmamız gerekir. Yabancı öğrenci ve yabancı öğretim üyesi getirmeyi teşvik edelim.
Yabancı öğrenci alma kısıtlamasının kaldırılması Türkiye’ye çok büyük bir katkı olacağını
düşünüyorum.
Kayserililer bir çok konuda fedakarlık yaparlar, bunun en belirgin alanı üniversitelerdir.
Devlet katkısı kadar hayırseverlerin de katkısı vardır. Benim ismimi taşıyan üniversitede de
hayırseverlerin katkısı var. Herkese çok teşekkür ederim.
Bu kadar güvenerek konuşmamın altındaki sebep, üniversitenin kuruluş aşamasında harcanan
emeği bilmektir. Büyük bir emek harcanmıştır. Emeği geçenlerin hepsine çok çok teşekkür
ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3593.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'de, Elektrikler
Kesik
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 günlük bir program için
memleketi Kayseri'deyken elektrik kesintisine gitti.KCETAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 26 Ekim 2013 Cumartesi ve...
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Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 günlük bir program için
memleketi Kayseri'deyken elektrik kesintisine gitti.
KCETAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım - onarım çalışmaları nedeniyle 26 Ekim 2013
Cumartesi ve 27 Ekim 2013 Pazar günü bazı yerleşim birimlerinde ikişer saatlik kısmi kesinti
uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada, 26 Ekim 2013 Cumartesi günü 08.00 - 18.00 saatleri arasında; Kocasinan’a bağlı
Talatpaşa, M.Akif Ersoy, Mevlana, Serçeönü ve Sahabiye mahallelerinde Melikgazi’ye bağlı
Mimarsinan Şirintepe, Gökkent, Mimarsinan Fatih, Tavlusun, Germir, Anafartalar, Selimiye,
Kocatepe, Tınaztepe, 19 Mayıs, Seyitgazi ve Kılıçaslan mahallelerinde 27 Ekim 2013 Pazar
günü 08.00 - 19.00 saatleri arasında; Kocasinan’a bağlı Kayabaşı, Çorakçılar, Aydınlıkevler,
Hürriyet, Yenidoğan ve Đstasyon mahallelerinde Melikgazi’ye bağlı Anbar, Ağaç işleri ve
Demirciler sitesinin tamamında enerji kesintisi yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik
verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin
amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3594.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Motorlu Testereyle Elini Kesti
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bir kişi, ağaçları kesmek isterken motorlu testereyle elini
kesti.Alınan bilgilere göre, Yamaç mevkisinde, Ö.C. isimli şahıs, kendisine ait arazide
bulunan ağaçları motorlu testere ile kesmek isterken, testereyi...
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bir kişi, ağaçları kesmek isterken motorlu testereyle elini kesti.
Alınan bilgilere göre, Yamaç mevkisinde, Ö.C. isimli şahıs, kendisine ait arazide bulunan
ağaçları motorlu testere ile kesmek isterken, testereyi kaydırması sonucu sol elinin dış kısmını
kesti. Elinden yaralanan Ö.C. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisinin
ardından taburcu edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3595.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Pancar Makinesine Ayağını Kaptırdı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi, pancar makinesine ayağını kaptırdı.Alınan bilgilere
göre, A.A. isimli kişi, pancar toplama kantarında bulunan eleme makinesine ayağını
sıkıştırması sonucu yaralandı. A.A. Pınarbaşı Devlet...

25 Ekim 2013 Cuma 13:52

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi, pancar makinesine ayağını kaptırdı.
Alınan bilgilere göre, A.A. isimli kişi, pancar toplama kantarında bulunan eleme makinesine
ayağını sıkıştırması sonucu yaralandı. A.A. Pınarbaşı Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin
ardından taburcu edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3596.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

KASAPSEYĐD ÇEŞMESĐ BELGESELĐ- IV
Develi Gazetesinin Haber Müdürü Osman Çimen kardeşim her çıkan gazeteden bana mutlaka
bir tane gönderir. Ben gazetenin o kokusunu almadan yazımı orada görmeden rahat edemem.
Bana burada yazma fırsatını veren Develi Gazetesi’nin kurucusu Nurettin bey’e de teşekkür
ederim. Yazar olduğumu da iddia etmiyorum. Ben bir Develi Sevdalısıyım. Şubat’ta 1 yıl
doldu ben hala yazmaya devam ediyorum.

27 Ekim 2013 Pazar 10:23

KASAPSEYĐD SOKAĞI’NIN CADDE TARAFINDAKĐLER
Develi Gazetesinin Haber Müdürü Osman Çimen kardeşim her çıkan gazeteden bana mutlaka
bir tane gönderir. Ben gazetenin o kokusunu almadan yazımı orada görmeden rahat edemem.
Bana burada yazma fırsatını veren Develi Gazetesi’nin kurucusu Nurettin bey’e de teşekkür
ederim. Yazar olduğumu da iddia etmiyorum. Ben bir Develi Sevdalısıyım. Şubat’ta 1 yıl
doldu ben hala yazmaya devam ediyorum.
BAKKAL KUBULUNUN HACI KANELCĐ’NĐN ANISINA,
Bugün gazete geldiğinde içinde bir not iliştirilmişti; Merhaba Orhan abi, yazılarınız çok
güzel, büyük bir istekle her haftayı bekliyorum. Ben bakkal Hacı Kanelci’nin kızıyım PTT de
çalışıyorum. Bekliyorum bizi ne zaman yazacak sınınız diye, aneminde selamı var. Bu küçük
bir kâğıttı ama benim için çok ifade ediyordu. Adını da yazmamış gazetede yazım
yayınladıktan sonra aradı. Ağabey ben Filiz Hacı Kanelci’nin kızıyım. Bizi yazmışsın çok
sevindim, teşekkür ederim dedi arkadaşım eniştesi Arifi verdi görüştük. Kardeşim, annenin
ellerinden öperim. Fakat sana bu ilginden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bana daha önce
yazılarımda adı geçen “Bakkal Hacı Ağabey’i” babanı hatırlattığın için. Merhum Bakkal Hacı
Kanelci Ağabeyi, annen Meliha ablayı, Mehmet’i, Şengül’ü hatırlıyorum. Annen, Emirlerde
Elmas Ablanın kızıydı. Enişten, lise bandosunun majörü Arif’i hatırlamamak ne mümkün. O
küçücük bakkal dükkânda babanız Develide ilk en güzel apartmanı yaptı. Dükkânda bozuk
paraları çalınıncaya ulu orta yerde dururdu. Her zaman önlük takardı. Belediyenin
karşısındaki sıradaydı. Evinin kiracıları; Đngilizce hocamız Nermin Üral Hanım ve Elişi
Hocamız Leyla Göktekin’di. Kardeşleri; Pembe, Gönül, Güler, Hutbi arkadaşlarımızdı birlikte
okuduk. Lise anılarımda onları da anacağım. Ama şu gerçeği gördüm Develi’nin Kültürünü,
Örf ve Adetlerini, Sinema Belgeselini, Kasapseyit Çeşmesini yazmakla başladığım bu yazı
dizisi devam edecek. Yazacak o kadar güzel insan, unutamadığım hatıra var ki onları
anlatmak uzun bir süre daha devam edebilir. Sırada Aygösten, Đlibe, Meteris, Fenese, Trem,
Haşdağ, Oruza,Venk, Bayırbağı var.
Cadavatlar,Hacıköseler,Tısıtıslar,Mailmailler,Müftüler,Đncezadeler,Kulaklar,
Yalamanlar,
Özdemirler,Dandikler, Yolaçlar,Tüccar Ahmetler, Tüysüzler…Develinin ileri gelen
ailelerinden birkaçı. Pusatlılı Lütfi Ağa, Hacı Borazan, Kıdam Baba, ,Mindiğin Hamdi,
Kozanın Kazım, Dınının Hacı, Irza, Meczup Celal, Asker Hoca, Aslantürk Hoca, Murtaza

Hoca, Cemil Hoca, Müezzin Şükrü Amca gibi güzel insanların zaman zaman anacağım.
Yazıma Kasapseyit’in Cadde tarafında oturanlarıyla devam ediyorum.
ÇAPANIN ZALA ANA:
Maviler Camiinin çaprazında oturan Çapa’nın Zala Bacı’nın üç çocuğu olduğunu öğrendim;
Şükrü ağabey, berber Cemal ağabey ve Meteris’te oturan Emine(Çilsal) adında kardeşleri
varmış. Cemal ağabey’in berber dükkânını ve Cevdet ağabeyi biliyorum. Ben Şükrü ağabeyi
tanıyamıyorum, ben küçükken ölmüştü. Fakat eşini çocukları Mustafa ve Raif’i hatırlıyorum.
Bir de yanlarında akrabaları manav dükkânı açan Recebi biliyorum. Recebin babası Hüseyin
ağabeyinde berber olduğunu hatırlıyorum. Belediyenin yanında dükkânı vardı. Recebin
dükkânı daha sonra bisikletçi Yusuf’un dükkânı oldu. Daha sonrada buralar yıkıldı yeni
apartmanlar yapıldı.
AHRAZIN MUSTAFA BAKLACIOĞLU AMCA,
Burası Ahmet Baklacıoğlu’nun babasının evi; hamamın karşısında Ahrazın Mustafa Amca
vardı. Küçük Đncesu köyünden babası Ahraz olduğu için bu lakapla anılırdı. Annesini hiç
görmemiş. Mustafa Amca elektrik santralinde çalışan (Tıstısın) Mehmet Tosun Ağabeyin
damadıymış. Mehmet Ağabeyler dört kardeşmişler. Şükrü, Cemal Tosun ve Emine.(Çilsal)
Ebeler’e de akraba olduklarını biliyorum. Mustafa Amca’nın çocukları; Halil’i hatırladım.
Öğretmen olmuş. Mehmet’i, Ahmet’i, Murat’ı ikizler Ayşe ve Arifeyi hiç bilemedim. Mustafa
Amca, bağımızdaki çubuklarımızın gözünü açar, bellerdi. Öğle olunca ben ona azık
götürürdüm. Çok çalışkan insandı. Şoför Yahya ve Yüksel Ağabeyin eniştesiydi. Oğlu Ahmet
bey’in anlattıklarına göre; anneanne Arife Tosun hoş sohbet biriymiş. Hamam gelen kadınlar
ona uğramadan, hatırını sormadan gitmezlermiş. Annesi de Aygösten’den Topal Mustafa’nın
(Toprak) kızıymış. Zala Ana, annesinin babaannesiniymiş. Dedesi, Tıstısın Mehmet Tosun
Elektrik Fabrikasında Aziz Usta ile beraber çalışmışlar. Aziz ustanın kızı Suzan abla, Yüksel
Dayısının eşi olduğunu biliyorum. Recep’in Babası Hüseyin, Dedesi: Mustafa Çilsal (Emine
Eme'lerinin Kocası) oluyor.
KOZAN’IN DURAN AĞA VE NADĐYE ABLA:
Duran Ağa Develi’de halı alır satardı, eşi Nadiye ablaydı. Duran Ağanın vefatından sonra
Nadiye abla Ali ağabey ile Đstanbul’da Acıbadem’de birlikte otururdu. Đkisini de hatırlıyorum.
Çocukları; Hasan, Kozan, Mehmet, Ali, Şenel, Fatma abla birlikte otururlarmış. Ali ağabey
daha sonra anasını alıp Đstanbul’a gelmişti. Mahmutpaşa’da Dilberler Đş Hanı’nda eniştesi
Alaattin Cücük ağabeyle (parti malı) tekstil işi ile iştigal ederlerdi. Nur içinde yatsın,
kadirşinaş bir insan, iyi bir esnaftı. Hasan ağabey havayollarından emekli oldu. Mehmet
Ağabey, Ali ağabeyin yanında çalışırdı. Sultanhamam’da iken ara sıra yanına uğrardım.
Đstanbul’a gittikleri için evlerini sattılar. Evin yeni sahibi Öğretmen Mehmet Yücel ağabeydi.
Yol genişletme çalışmalarında bu sıradaki evler istimlâk olmuş ve yıkılmıştı.
MEVLÜT AZMAN AĞBEY- MARANGOZ MUSTAFA ĐBĐŞ AĞA
Eski hamamın altında Azmanların evi vardı. Azmanların Mevlüt Ağabeyin Kamyonu vardı.
Bu evi Öğretmen Mustafa Kanelci’den satın almıştı. Eczacı Şahin Beyin ağabeyi idi.
Azmanların kızı Fatma ile ilkokulluda okudum, Şıhlıların Kaya Özdoğan’ın eşi oldu.
Azmanların evinin arkasında eski hamamın ara sokağında Marangoz Mustafa Đbişin karsı,
benimde akrabam Kadir Dikkartin’in (Asiye abla eşi) Kardeşi Sıdıka Abla, çocukları Gülten,
Hava, Şükran, Đkbal, Bekir Mehmet vardı. Mustafa ağabey ben küçükken ölmüş o yüzden
hatırlayamıyorum. Fakat diğer aile bireylerini tanırdım.
SÜRMEMLĐLER’ĐN ŞÜKRÜ AĞA:
Koyun sürüleri vardı. Türkmen’diler. Şükrü Ağının eşi, Eşi Đmmani ablaydı. Mehmet,
Đbrahim, Şakir, Fatma isminde çocukları vardı. Ramazan Özyalçın eniştemle amca
çocuklarıydılar. Đbrahim ağabeyin Mercan’da Terme Han’da boncukçu dükkânı vardı. Harem
araba vapurunda saat 18.00’de birlikte işten eve dönerdik. Bazen Tutum’un Yaşar Ağabey de

elinde çantası ile beraber otururduk. Yaşar ağabey ile Nevzat ağabeyim çocukluk
arkadaşıydılar. Yaşar ağabey dükkânın soymaya gelen anarşistler tarafından soygunda
çocuklarının gözü önünde vuruldu. Sürmeli’nin Đbrahim Ağabey, Fotoğrafçı Ramazan Üstün
ile aynı katta boncukçuluk yaptılar. Üst katta da Sevimay’ın boncukçu dükkânı vardı.
MISIRLILAR’IN SAKIP ÖZTÜRK HOCA:
Sakıp Hoca Đstiklal Đlkokulu’nda öğretmenmiş. Eşi Kadriye Hanım, çocukları; Ülkü, Özden,
Erdal, Üner ve Olcay’dı. Ben Olcay’la birlikte Merkez Đlkokulu’nda Necati Tarhan hocayla
birlikte okudum. Evlerini sattılar Ankara’ya gittiler. Satın alanı hatırlayamıyorum ama daha
sonra bu evde Ebe Nesibe abla ve çocukları Đkbal, Pervin ve Abdullah ile birlikte oturdular.
Nesibe abla hastanede çalışırdı. Zile’den gelmişler, babaları Farsak Abdullah 108 yaşında
vefat etmiş. Đkbal ve Pervin Almanya’ya gittiler. Abdullah Develi’de büfe çalıştırıyormuş.
Pervin ortaokuldan arkadaşımdı. Bu evde caddenin genişletilmesinden dolayı yıkılmıştı.
SAKIP HOCA’NIN KARDEŞĐ, ĐBRAHĐM ÖZTÜRK:
Eşi Nezihe abla Süriye Efendi’nin kızıymış. Çocukları Hasan Suyolcu’nun oğlu Yüksel
ağabeyin eşi. Fatma, Dayhan, Ali, Dr. Tuncer ve Ercan adında çocukları olduğunu öğrendim.
Đbrahim amca ortaokul öğretmenliğinden ayrılmış, Celayir oğullarının kumaş dükkânının
muhasebesini tutarmış. Onların evlerini Kuyruklukuşlar’ın Mahmut ağabey aldı. Mahmut
ağabeyin kamyonu vardı. Bunlar zamanın kesme taştan yapılan toprak damlı en güzel
evleriydi. Bu sıradaki eski evler gibi istimlâkten hepsi nasibini aldılar.
NESLĐADE, KIZIKLI’NIN CEMALVE TOPAL ZEKĐYE ABLA:
Caddeye açılan kapısı olan ve avlulu bir evleri vardı. Zekiye ablanın on parmağında on
marifet vardı. Erişte makarna keser, çok güzel yorgan yapardı... Cemal ağabey Đriboyun
damadıydı. Adliyede çalışırdı. Develi’de doktorların yapacağı otopsiyi o yaparmış. Tek oğlu
vardı adı Mahir’di.
ĐRĐBOYUN CEMAL AĞABEY VE PAKĐZE ABLA:
Cemal ağabeyim ayakkabıcıydı, kundura tamirciliği yaptığını hatırlıyorum. Đstanbullunun
Gürbüz Yurtgüven ağabeyle akrabalıkları vardı. O yüzden akşam sanatta birlikte çalıştı ve
buradan emekli oldu. Mustafa amca ile bir avlu içindeydi evleri. Ayşe, Ümmügülsüm, Ahmet
ve Aysel adında çocukları vardı. Ahmet Yatık ile birlikte okuduk. Mesleği elektrikçilikti.
Saray Halı’da çalıştı. Daha sonra Đstanbul’a geldi.
ĐRĐBOYUN NALBANT MUSTAFA AĞABEY VE ZEKĐYE ABLA:
Çocukları öğretmen Yusuf abi ve Hatice Yatık ablaydı. Yusuf ağabey beni evlerinde birkaç
kez derse çalıştırmıştı. Aşağı Everek’ten Köşkpınar’a giden yolda bahçemizde de
komşumuzdu. Evinin önünde nalbantlık yapardı. Bahçenin orta kısmını Ermeni Hacivan Ağa
dedeme değil de onlara satmıştı. Boydan boya arkın kenarında gileboru ağaçları vardı. Ark
açarken hep bizden taraf küçülür, kendi tarafı büyürdü. Babam bunu bildiği halde komşu diye
ses çıkarmazdı.
PAŞALARIN CEMĐL AĞA VE ZEKĐYE ABLA:
Kağnı Sokağı’na giderken solda, kaymakamın evinin yanında geniş bahçesi olan güzel bir
evleri vardı. Bahçelerinde leylaklar ve havuz vardı. Paşaların bahçesinin kırmızı biberi
meşhurdu. Çemen yapımında kullanılırdı. Çocukları Penbe, Hatice, Osman, Sevil, Yasemin
ve Mehmet’ti. Mehmet liseden arkadaşım, bahçe komşumdu. Bahçeye yonca biçmeye
giderdik. Bostanlar ile Coşkun’un evi bahçesinin üst tarafındaydı. Çok güzel saz çalardı.
Cemil Ağa’nın babası, mili mücadelede komutan olan Osman Develioğlu’dur. Damadı
Osman Coşkun’nun hanımı Cemil Ağa’nın bacısıdır. Osman Develioğlu’nun bir kızı da
Sencer Ayatı’nın anneannesidir.
Kimler geldi… Kimler geçti… Hatırlayabildiklerim bunlar… Komşularımızdan çok azı şimdi
sağ ve oradalar. Ölenlere rahmet diliyor, onları saygıyla anıyorum. Kiminin evi yıkıldı, kapısı
kapandı, kiminin evinin yerine yenileri yapıldı. Kimi de virane oldu. Bazıları başka şehirlere

göçtüler… Acaba mutlu mu oldular? Pişman mı oldular? Hayatımda derin iz bırakanlar oldu.
Onları hiçbir zaman unutmayacağım… Sokağımı, mahallemi, Develi’yi hep seveceğim…
SAYIN MEHMET ÖZHASEKĐ VE RECEP ÖZKAN BAŞKANLARIM,
Değerli başkanlarımdan bu ata yadigârı üç yüz yıllık Kasapseyid Çeşmesi’nin ihyasını
bekliyoruz. Aslına uygun ve şanına yakışır bir şekilde. Bu çalışma projelendirilmesi için
yardımcı olacak gönüllü mimarlarımız var. Sayın başkanımın eski ve yeni fotoğrafını
gördüğü zaman bunun için elinden geleni yapacağına inanıyorum. Sayılar çok az da
olsa, sokakta yaşayan komşularımızın da son arzusu bu. Kayseri’nin bir mahallesi
olduk. Develiye hizmet yağacak. Üç yüz yıllık bu ecdat yadigârı çeşmeyi ihya edene
DEVELĐ minnettar olacaktır. Orhan abi, ben küçüktüm sizi de birkaç defa gördüm, sonra
evlenip Đstanbul’a gittiniz bir daha da görüşmedik. Annem babam çok şükür hayatta
selamlarınızı iletirim. Annemin hayatta tek arzusu var Kasapseyid’in eski güzel haline
dönmesini çok ama çok istiyor, selamlar.(Fatma Đlhan Pancaroğlu, Leylade’nin Şerif’in kızı )
Kasap Seyit belgeselinizi okudum, bende eski günlerimizi film şeridi gibi gözümün önüne
getirerek tekrar o güzel günleri bize Develi Gazetesinin bu web sitesi sayesinde tattırdığın için
teşekkür ediyorum. Orhan kardeşime. Selamlar… Recep Yıldırımlı.
Maalesef biz çok vefasızmışız, mahallemizi, sokağımızı, çeşmemizi unuttuk. O yüzden
kendimi çok suçlu hissediyorum.”Vefa” sadece Đstanbul’da bir semtin adı değil. Bu vefamızı
gösterelim. Şairin dediği gibi:
Develi denilen büyük kasaba
Erciyes’in ardı yolu pek sapa
Onlar meraklıdır dosta ahbaba
Kadir kıymet bilen insanları var.
Fatma Hanım kardeşim, Şerif ablama selamlarımı ilet inşallah Kasapseyid Çeşmesi’ni, şanına
yakışır eski haline getirmek için elimizde geleni yapacağız.
Not: Bu yazı dizinin hazırlanmasında, eski anıların hatırlanmasında bana en çok
katkısı olan kaynağım ablam Zeliha Aslan’a, fotoğraf arşivlerini benimle paylaşan
Mehmet Kulak ağabeyime, Fotoğrafçı Halil Đnce’ye, yeğenim Sümeyye Kuzlak’a, canlı
yayında bizi Develi’ye götüren Penbe Tokluoğlu ve Ahmet Baklacıoğlu’na, yorumlarıyla
yazıma renk katan Ertuğrul Gönenç ve Fatma Pancaroğlu’na Recep Yıldırımlı’ya
teşekkür ederim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3597.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

119 Daire Açık Arttırmayla Satışa Sunuldu
Đldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi, 119 dairesini açık arttırmayla satışa
sundu.Đldem’de bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, ihaleye katılmak
isteyen vatandaşlar hazır bulundu. Yapılan ihale öncesi konuşan...
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Đldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi, 119 dairesini açık arttırmayla satışa sundu.
Đldem’de bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, ihaleye katılmak isteyen
vatandaşlar hazır bulundu. Yapılan ihale öncesi konuşan Đldem Erciyes Toplu Konut Yapı
Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Adem Şahin, “Đldem C konutlarının fazla olan 119
dairenin satışı için bu arkadaşlar toplanmış bulunuyorlar. Đldem Kayseri’de 10 bin konutu
bitirmiş bir kooperatif. Bu 10 bin konutun ikinci 5 bini olan C grubu konutları bu yıl sonu
itibariyle tamamlanacak. Yalnız inşaat gereği biraz bodrum gibi altta kalanlar ve fazla yapılan
dairelerin satışını ihale usulüyle bugün yapacağız. Burada Đldem’in 143 metre kare 3+1
konutlarının satışını yapıyoruz. Đldem C konutlarıyla aynı özellikte konutlar. Fiyat aralıkları
104 ve 105 bloklarda 100 ile 120 bin civarında ancak kod itibariyle bodrum gibi olan
dairelerimiz 60 bin ile 90 bin TL arasında değişiyor. Đhale usulü şöyle olacak; satılacak olan
dairelerimizi ilan edeceğiz. 3 bin TL teminat veren herkes ihaleye katılabilecek. Yatırdığı
teminat kadar olan daireyi alabilecek. Açık arttırma usulüyle yapacağız. Açık arttırmada
kendisine konut isabet eden kişi dairesini alacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3598.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanlığı Korumaları: ''kaldır Kafanı
Boddi''
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, memleketi Kayseri'deki 3 günlük yoğun programı sürüyor.
Cumhurbaşkanı Gül, yoğun programı arasında eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte Anadolu
Harikalar Diyarı'na gelerek yemek yedi. Cumhurbaşkanı Abdullah...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, memleketi Kayseri'deki 3 günlük yoğun programı sürüyor.
Cumhurbaşkanı Gül, yoğun programı arasında eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte Anadolu
Harikalar Diyarı'na gelerek yemek yedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşinin yemek
yediği bölüme davetlilerin dışında kimse alınmazken, Anadolu Harikalar Diyarı'nın maskotu
Yer Sincabı (Gelengi) kıyafetli 'Boddi', Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin isteği üzerine, Cumhurbaşkanı Gül'ün yemek yediği bölüme alındı. Boddi'nin
arama noktasındaki görüntüleri ise görenleri gülümsetti. Boddi'nin Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ile eşi Hayrunnisa Gül ve davetlilerin yemek yedikleri bölüme geçeceği bilgisini alan
Cumhurbaşkanlığı korumaları, Boddi'nin üstünü aradı. Bu arada Boddi kıyafetinin içinde kim
olduğunu görmek isteyen korumalar, klasik üst aramalarındaki 'Kaldır elini' talimatı yerine,
'Kaldır Kafanı' dediler. Korumalar, kıyafetinin baş kısmını elleriyle tutup kaldıran Yer Sincabı
kıyafetini giyen kişiyi aradılar. Üst araması yapılan Boddi ise hızlı adımlarla ve kuyruğunu
sallayarak yemek yenilen bölüme geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3599.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki
Programları Đptal Edildi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soğuk algınlığı nedeniyle Kayseri'deki bugünkü programları
iptal edildi.Abdullah Gül'ün istirahat ettiği ve öğleden sonra da Ankara'ya dönmesinin
beklendiği belirtildi.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soğuk algınlığı nedeniyle Kayseri'deki bugünkü programları
iptal edildi.
Abdullah Gül'ün istirahat ettiği ve öğleden sonra da Ankara'ya dönmesinin beklendiği
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3600.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Erciyes’teki Programını Đptal
Etti
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, soğuk algınlığı nedeniyle Erciyes Dağı’ndaki 4. Hayırseverler
Buluşması programını iptal etti.Đki gündür Kayseri’de çeşitli açılışlar ve ziyaretlerde bulunan
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün rahatsızlandığı...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, soğuk algınlığı nedeniyle Erciyes Dağı’ndaki 4. Hayırseverler
Buluşması programını iptal etti.
Đki gündür Kayseri’de çeşitli açılışlar ve ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün rahatsızlandığı öğrenildi. Soğuk algınlığı şikayeti olan Cumhurbaşkanı Gül’ün bu
sabah Erciyes Dağı’nda yapılacak olan 4. Hayırseverler Zirvesi programını iptal ettiği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3601.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Soğuk
Algınlığı Sebebiyle, Erciyes'teki Hayırseverlere
ödül Töreni Programı Đptal Edildi.
HAAW103520-SIY/27-10-2013 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soğuk algınlığı sebebiyle,
Erciyes'teki hayırseverlere ödül töreni programı iptal edildi. 27.10.2013 10:35:20 TSINNNN
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IHAAW103520-SIY/27-10-2013
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soğuk algınlığı sebebiyle, Erciyes'teki hayırseverlere ödül
töreni programı iptal edildi.
27.10.2013 10:35:20 TSINNNN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3602.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı’nın soğuk algınlığının gece
daha da ağırlaştığını ve bu nedenle
programlarını iptal ettiğini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı’nın soğuk
algınlığının gece daha da ağırlaştığını ve bu nedenle programlarını iptal ettiğini açıkladı.
Erciyes’te yapılacak olan 4. Hayırseverler Zirvesi’nde...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı’nın soğuk
algınlığının gece daha da ağırlaştığını ve bu nedenle programlarını iptal ettiğini açıkladı.
Erciyes’te yapılacak olan 4. Hayırseverler Zirvesi’nde açıklama yapan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Yoğun bir program geçirdi. O programlar dışarıdan
bakan insanlar için ne var geliyor, oturuyor gidiyor’ diye bilirler ama zorluğu var stresi var,
verilecek mesajlar var. Bir de kapalı yere giriyorsunuz, terliyorsunuz. Dışarı çıkıyorsunuz buz
gibi bir esinti. Üzerindeki nezle gribi biraz arttırdı. Dün tedaviye başlamıştı ama gece
yoğunlaştı ve buraya gelemeyecek kadar ağırlaştı. Allah’tan şifa diliyoruz. Yarın yoğun bir

trafiği var. Cumhuriyet resepsiyonuna katılacak. Bu programlara katılacak. Devlet işleri
hastalık falan dinlemiyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3603.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Biliyorsunuz iki günden bu yana
Kayseri’deki temaslarını birlikte katıldık. Hava değişiminden dolayı bir soğuk algınlığı eçirdi.
Çok fazla sıkıntı yaratacak bir durumu yok. Rakım değişeceği...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Biliyorsunuz iki günden bu yana
Kayseri’deki temaslarını birlikte katıldık. Hava değişiminden dolayı bir soğuk algınlığı eçirdi.
Çok fazla sıkıntı yaratacak bir durumu yok. Rakım değişeceği için hayırseverler zirvesine
katılmasına doktorlar tavsiye etmedi. Đstirahat ediyor. Kara yoluyla Ankara’ya geçecekler”
dedi. “Japonya Başbakanı ile Sayın Başbakanımızın ortak deklerasyon yapacağı şu anda bu
netleşmedi. Belkide imzaya açmadan açıklayacakları bir konu olacak. Bunun net
imzalanacağı bir şey söylemem doğru değil. Ev sahipliği anlaşmasının sonuna gelmiş
bulunuyoruz. Burada bir çok kurumlarımızdan temsilciler olacak. Proje şirketinin yapacağı bir
çok konu var. Nükleer Teknoloji Üniversitesi’nin kurulması da olacak. Burada bir çok
kurumlarımızdan temsilciler olacak TAEK’ten enerji bakanlığımızdan ve TÜBĐTAK’tan. Bu
üniversite dünya standartlarında bir üniversite olacak. Ev sahipliği anlaşmasında hükümetler
arasında anlaşma imzalanmıştı. Ev sahipliği anlaşması imzalanacak ve her iki hükümet
meclislerinin onayına sunacak ve süreç devam edecek. Teknik açıdan Sinop’ta çalışmalar
sürüyor. Bu kadar yatırım yapacak olan firmanın hem denizde hem karada sismiklerini
yapacak. Japonya temsilcileri burada çalışma yapacak. Herhangi bir riskli durum varsa yerini
kaydıracaklar.Biz nükleer yakıt imal etmeyeceğiz. Bunun kendine has fizibilitesi var. Bununla
ilgili çalışmaları kamuoyu ile paylaşacağız. Nükleer yakıt imal etmeyeceğiz.Gerek Akkuyu’da
Ruslar ile yapılacak olan nükleer santrallerin yerli ortaklarla birlikte yapılması doğru
olacaktır. Bizim amacımız tamamen nükleer santrallerin Türk mühendisler tarafından yerel
sanayinin güçlendirecek şekilde yapılmasıdır. Ev sahipliği anlaşmasında teknoloji
transferlerinin ve yerli sanayinin yapılanması konusunda da maddeler bulunuyor. Buraya
katılacak olan yerli yatırımcılarımızın Türk müteşebbislerimizin de teknoloji transferlerine
hazır olması gerekiyor. Ben inanıyorum ki bir mühendis olarak da Türkiye’nin enerji ve
sanayi yapılanmasında lig atlayacaktır. Bunu 10 yıl içinde hep birlikte göreceğiz”
dedi.Açıklamanın sonunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla aradığı Enerji
Bakanı Yıldız, tören salonuna yeniden geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3604.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

4. Hayırseverler Zirvesi
Kayseri’de düzenlenen ve 144 hayırsevere ödül verilen 4. Hayırseverler Zirvesi’ne katılan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Çok fazla para kazanıyoruz ama az mutlu
oluyoruz. Kayserililer, paranın hayatımızdaki kültür değişimini...
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Kayseri’de düzenlenen ve 144 hayırsevere ödül verilen 4. Hayırseverler Zirvesi’ne katılan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Çok fazla para kazanıyoruz ama az mutlu
oluyoruz. Kayserililer, paranın hayatımızdaki kültür değişimini nasıl etkilediğini kontrol
etmeyi öğrenmişler” dedi.
Hayırseverler Zirvesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan
Vekili Sadık Yakut, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Mehmet Özhaseki ve çok sayıda hayırsever katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Burada biz bir dertleşme toplantısındayız.
Kayserili hemşehrilerimiz paralarını kalplerine değil ceplerine koydukları için rahatlıkla
çıkarıp verebiliyorlar. Bir çok yeri dolaşıyoruz hemşehrilerimizin bir çok yerde de hayırlar
yaptığını görüyoruz” dedi.
Bakan Yıldız, “Bir kısmımızın yaşam konforu arttı ama keyfimiz azaldı. Daha büyük evlerde
yaşıyoruz ama ailelerimiz küçüldü. Đlaçlar çoğaldı, hastalıklar da arttı. Bazen çok fazla para
harcıyoruz ama az mutlu oluyoruz. Az kitap okuyup çok televizyon izliyoruz. Hayata yıllar
ekledik ama yıllara hayat katamadık. Atomu parçaladık ön yargılarımızı kıramadık. Dünya
barışı deyip dünya silahlanmaya devam ediyor. Daha mutlu olmak için zaman zaman
somurtarak çalışıyoruz. Paranın aslında hayatımızdaki kültür değişimini nasıl etkilediğini
kontrol etmeliyiz. Kayserili hayırseverler bunu öğrenmişler. Kayseri’nin siyaseti ile,
ekonomisiyle birlikte Türkiye’nin geleceğine katkı koyduğuna hep beraber şahit oluyoruz”
diye konuştu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Cumhurbaşkanımız, doktorların dinlenme tavsiyesi üzerine
bizim aramızda değil ama selamları var” dedi. Vali Düzgün, “Đnsanlar hayır yaparken
mallarının bereketlendiğini görürler” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki de, "Cumhurbaşkanımızın
programına uyarak bu programı ayarlamıştık. Grip olunca programa katılamadı. Size onun
selamlarını iletiyorum. Senede bir kere bir araya geliyoruz. Göremediğimiz dostlarımızla
buluşuyoruz ve bizim için bir anı oluyor. Kayseri insan yapısıyla Türkiye’nin en çok
konuşulan şehirlerinden bir tanesi oluyor" dedi.
Konuşmaların ardından 144 hayırsevere düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3605.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Recep Mamur: "ligi Đlk 5 Takım Arasında
Bitireceğiz"
Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, Kayserispor’un çok iyi bir kadroya sahip
olduğunu ve ligi ilk 5 takım arasında bitireceğini söyledi.Hayırseverler Zirvesi'ne katılan
Kulüp Başkanı Recep Mamur, sağlığı ile ilgili küçük bir operasyon...
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Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, Kayserispor’un çok iyi bir kadroya sahip
olduğunu ve ligi ilk 5 takım arasında bitireceğini söyledi.Hayırseverler Zirvesi'ne katılan
Kulüp Başkanı Recep Mamur, sağlığı ile ilgili küçük bir operasyon geçirdiğini ve çok iyi
olduğunu ifade etti.Kayserispor'da çarşamba günü genel kurul yapılacağını belirten Mamur,
"Ne olacak bilemiyorum. Kayseri ve Kayserispor için hayırlar getirmesini dileriz. Ben kararı
verdim ve internet sitesinden verdiğim kararı duyurdum. Takımımızın çok iyi bir kadro var.
Đlk 5 içinde yer alabilir. Çok iyi oyuncularımız var. Ama önemli oyuncularımız sakatlık
geçirdi. Buna rağmen Kayserisporumuz ilk 5 içinde ligi bitirir" dedi.Kayserispor Genel
Menajeri Süleyman Hurma'nın da genel kurula kadar görevde kalacağını hatırlatarak,
"Kayserispor çok başarılı olacaktır. Genel kurula kadar takımın başındayım. Genel kurulda
Kayserispor’a hayırlı olmasını diliyorum. Genel kurul, Kayserispor’a yakışır olmalıdır. Başka
düşüncem olamaz. Kayserispor’un ligde durumuna bir şey olmaz. Güçlü bir kadrosu var. Lig
yeni başladı. Yine biz ligi ilk 5-6 içinde bitiririz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3606.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

‘Cumhuriyetimizi Dünya Devleti Olarak
Sürekli Kılmak Đçin Hepimize Görevler
Düşüyor’
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin sıkıntılı zamanlardan geçtiği halde her zaman
üstesinden geldiğini söyleyen Vali Düzgün, yeni kurulan...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin sıkıntılı zamanlardan geçtiği halde her zaman
üstesinden geldiğini söyleyen Vali Düzgün, yeni kurulan devletin halkın devleti olduğunu
söyledi. Cumhuriyetin temellerinde on binlerce şehidin kanı olduğunu dile getiren Düzgün,
“Tarihte eşine az rastlanan büyük bir zaferle sonuçlanan kurtuluş savaşımızı yeni, güçlü bir
devletle ve cumhuriyet yönetimi ile taçlandırışımızın üzerinden tam 90 yıl geçti. Bağımsız ve
müstakil yaşama arzusuyla elde edilen bu büyük zaferi, sürekli hale getirmek isteyen ve
hedefi, tam bağımsızlık ve de muasır medeniyetler seviyesini aşma olarak belirleyen Mustafa
Kemal Atatürk, bu hedeflere ancak cumhuriyet ve demokrasi ile varılabileceğini görmüştür.
Cumhuriyetimizi, tıpkı kuruluşundaki temel mantıkta olduğu gibi, tam bağımsız, güçlü ve
demokrasi içinde yaşayan bir dünya devleti olarak sürekli kılmak için bugün hepimize büyük
görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan günümüze kadar
birçok zorluklarla karşılaşmıştır. Ancak, çok sağlam temeller üzerinde inşa edildiğinden bu
zorlukların, sıkıntılı dönemlerin üstesinden her daim gelmiş ve gelmeye de devam edecektir.
Bu temelde on binlerce şehidin mukaddes kanı ve aynı bayrak altında birlikte ve bağımsız
yaşama inanç ve azmi vardır” ifadelerini kullandı.
Üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağının millet iradesi olduğunun altını çizen
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, şunları kaydetti:
“Büyük Atatürk’ün ortaya koyduğu ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ilkesi devletin ve
rejimin temelini oluşturmaktadır. Bütün bunların teminatı ise, Cumhuriyettir. Cumhur, ‘halk’;
cumhuriyet ise, ‘halk yönetimi’ anlamına gelir. Halkın demokratik yollarla kendi kendini
yönetmesidir. Dolayısıyla cumhuriyetle idare edilen ülkelerde herkesin birbirine tahammül
etmesi ve saygı göstermesi gerekir. Demokratik bir şekilde seçimle ve halkımızın tercihiyle,
Cumhuriyet tarihi boyunca işbaşına gelen hükümetler devletimizin ve milletimizin temsilcisi,
demokrasi ve cumhuriyetimizin teminatıdır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3607.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ankara’ya
Hareket Etti
Kayseri’de, soğuk algınlığı nedeniyle programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Ankara’ya hareket etti.Đki gündür Kayseri’de bulunan ve çeşitli ziyaretler ve açılışlarda
bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu gün sabah,...
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Kayseri’de, soğuk algınlığı nedeniyle programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Ankara’ya hareket etti.

Đki gündür Kayseri’de bulunan ve çeşitli ziyaretler ve açılışlarda bulunan Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, bu gün sabah, soğuk algınlığı nedeniyle 4. Hayırseverler Buluşması ve Kayseri
Evleri Ziyareti programını iptal etmişti.
Rahatsızlanan ve doktorların Erciyes Dağı’na çıkmamasını tavsiye ettiği Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ü, kaldığı bağ evinde, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Yaşar Karayel, TBMM
Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, Vali Orhan
Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ziyaret ederek geçmiş
olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bağ evinden kara yoluyla Ankara’ya
hareket etti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yarın yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu’na başkanlık
etmesi bekleniyor. Bu programda herhangi bir değişikliğin olmadığı öğrenildi. 29 Ekim
törenlerine katılacağı da bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3608.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Ak Parti Kayseri Đl Teşkilatı, Temayül
Yoklaması Yaptı
AK Parti Genel Merkezi'nin aldığı, 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimler için Belediye
Başkan Adayları'nın belirlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu 16 ilde
'Temayül Yoklaması' kararı doğrultusunda AK Parti Kayseri...
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AK Parti Genel Merkezi'nin aldığı, 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimler için Belediye
Başkan Adayları'nın belirlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu 16 ilde
'Temayül Yoklaması' kararı doğrultusunda AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı da Kayseri'de
'Temayül Yoklaması' yaptı.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan 'Temayül Yoklaması'nda, Büyükşehir Belediyesi ile
16 ilçe belediye başkanlığı adaylığı için 2 bin 500 partili, sandıklarda oy kullandı.
Kayseri'deki Temayül Yoklaması'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip Uğur
katıldı. Uğur, yaptığı açıklamada, ''Yerel seçimlerle ilgili AK Parti olarak çalışmalarımızı
yapıyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyesi olan 16 ilimizde temayül yoklamamız var. Bugün
Kayseri’de de temayül yoklamamızı gerçekleştireceğiz. Bütün teşkilatlarımızın belediye
başkanları ile ilgili görüşlerini alacağız. Bunlar tabi yalnız temayül ile olmuyor. Bunun
yanında yapılan anketler, genel merkezin çalışmaları hepsi birleştirilecek ve en kısa zamanda
belediye başkanlarımızı belirleyeceğiz. Tabi AK Parti 3 genel, 2 yerel seçim geçirdi. Tabi bu
üçüncü yerel seçimimiz olacak. Bir tecrübemiz var ve biz her seçimlerde başarılı çıktık.
Đnşallah bu seçimde de en iyi adayları belirleyip yola devam edeceğiz'' diye konuştu.
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz de, “Teşkilatların nabzını ölçmek için, ne istediğini
öğrenmek için yapılan bir faaliyet. Bugün Kayseri’de temayül yoklamalarına başlıyoruz.

Đnşallah 30 Mart seçimlerinin belki de teşkilatlarımız açısından en önemli günündeyiz. Çünkü
teşkilatlarımız bugün neler düşündüğünü bir anlamda mesaj olarak verecekler'' ifadelerini
kullandı.
Temayül Yoklaması'nda partililerin, mevcut belediye başkanları hakkındaki görüşleri,
belediye hizmetleri hakkındaki görüşleri, belediye başkanının teşkilat ile ilgili ilişkileri
hakkındaki görüşleri soruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3609.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısı 2-2
bitti.MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)9. dakikada Jaja’nın ara pasında kaleci Muslera,
Ömer Bayram’dan önce topu yatarak kontrol etti.11. dakikada Drogba’nın...
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Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısı 2-2 bitti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
9. dakikada Jaja’nın ara pasında kaleci Muslera, Ömer Bayram’dan önce topu yatarak kontrol
etti.
11. dakikada Drogba’nın topuk pasında topu göğsünde yumuşatan Burak’ın çektiği şutta top
auta çıktı.
14. dakikada Burak Yılmaz’ın pasında Sneijder, topla buluşur buluşmaz kaleye şut çekti. Top
kaleci Ertuğrul’un sağından ağlara gitti. 0-1
16. dakikada Burak Yılmaz’ın ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top yandan auta çıktı.
18. dakikada Sabri’nin basında topla buluşan Umut’un çektiği şutta top yandan auta çıktı.
20. dakikada Umut’un pasında Burak ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı.
Burak’ın şutunda Kaleci Ertuğrul’dan dönen topu Sneijder tamamlamaya çalıştı. Yan hakem
ofsayt bayrağını kaldırdı.
25. dakikada Sneijder’in ceza sahası içinde verdiği pasta Chedjou bomboş pozisyonda topu
ağlara gönderdi. 0-2
44. dakikada Cedjou, ceza sahası içinde Ömer Bayram’ı düşürünce hakem penaltı noktasını
gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouche topu ağlara gönderdi. 1-2
45. dakikada Ömer Bayram ceza sahası içine girer girmez ortasında Jaja topu ağlara gönderdi.
2-2
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx
KAYSERĐSPOR: Ertuğrul x, Cüneyt Köz x, Sereno x, Sefa x, Jaja x, Simic x, Mijailoviç x,
Mouche x, Taner x, Alper x, Ömer x
YEDEKLER: Gökhan, Zurab, Nobre, Sinan, Bilal, Okay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Robert Prosinecki

GALATASARAY: Muslera x, Melo x, Selçuk x, Sneijder x, Drogba x, Dany x, Burak x,
Umut x, Chedjou x, Semih x, Sabri x
YEDEKLER: Ufuk, Ceyhun, Aydın, Yekta, Engin, Emre
TEKNĐK DĐREKTÖR: Roberto Mancini
GOLLER: Mouche (dk. 44), Jaja (dk. 45) (Kayserispor), Sneijder (dk. 14), Chedjou (dk. 25)
(Galatasaray)
SARI KARTLAR: Mijailoviç, Sereno (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3610.html
Erişim Tarihi: 28.10.2013

Galatasaray, Kayserispor Engelini Farklı Geçti
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 4-2
yendi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü
Roberto Mancini, ilk 30 dakikadan sonra maçı kazandıklarını düşünerek...
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Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 4-2 yendi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü
Roberto Mancini, ilk 30 dakikadan sonra maçı kazandıklarını düşünerek hatalar yaptıklarını
ifade ederek, "Bu hataları yapmamamız lazım. Oyuncuların çalışması gereken çok nokta var.
Henüz defans anlamında çok fazla çalışamadık. Đlk 30 dakika çok iyi oynadık. Sonra oyun
bitti diye düşündükten sonra golleri yedik. Çalışmaya ihtiyacımız var. Đlk 30 dakikada 4 gol
atamamak bizim için hata” dedi.
Mancini, “Umut çok iyi oynadı, eksik olan tek şey goldü” diyerek, “Çok fazla gol atacaksınız
ve az yiyeceksiniz. Golü atıyoruz ancak yememe konusunda sıkıntımız var. Konsantre
eksikliği olmaması lazım" şeklinde konuştu.
Galatasaraylı oyuncu Umut Bulut, maç sonu yaptığı açıklamada, “Çok iyi mücadele ettik ve
maçı kazandık. Antrenmanlarda çalışmalar yaptık. Bunu da sahaya yansıtmaya çalıştık” diye
konuştu.
Galatasaraylı bir diğer oyuncu Semih ise iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Konsantre
eksikliğinden dolayı iki gol yedik. Ama iyi bir takım olduğumuz için iki gol daha atarak maçı
kazandık. Đster istemez bizim gibi takımlar pozisyonlar verebiliyor. Bunlar da gol olarak
sonuçlanıyor. Hocamız antrenmanlardan sonra bizi çalıştırıyor. Daha iyi bir uyum
yakalayacağımıza eminim” açıklamasında bulundu.
KAYSERĐSPOR CEPHESĐ
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını
belirterek, “Üzgünüz, böyle bir mağlubiyeti beklemiyorduk. Oyuncularımızın ortaya koyduğu
çaba bunları görmek önemli. Aldığımız mağlubiyetle ligin sonuncu sırasındayız.
Taraftarlarımıza bunu yaşatmak çok üzücü. Beni en fazla üzen nokta bu oldu. 2-0’dan sonra

bireysel oyuncu kalitesi yüksek olan bir takıma rağmen iki gol bulmak bizim için önemliydi.
Maça tutunmak arzumuzu görmek önemliydi. Đkinci yarıda konsantrasyon kayıplarından
dolayı yediğimiz gol, bizi dönüş yapmaktan alı koydu. Galatasaray nasıl oynaması gerektiğini
iyi biliyor. Bütün futbolcularımı oynadığı performanstan dolayı kutluyorum. Sakatların da
dönmesi sonrasında daha iyi olacağız” dedi.
Kayserisporlu oyuncu Alper de, “Birinci devrede çok erken gol yedik. Son 15-20 dakikada iyi
baskı kurduk. Çok çok iyi oynadık ilk yarıda. Đkinci yarı çok iyi oynayacağımız için anlaştık
ancak ortadan gol yedik” derken, Cüneyt Köz, “Đyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum.
Galip olan taraf olmak isterdik. Her maça yenmek için çıkıyoruz. Üzgünüz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3611.html
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