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22.12.2014–28.12.2014
Yurt anlayışında yeni bir soluk: Furkan Doğan
31 Mayıs 2010’da Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara
gemisinde katil Siyonistlerin saldırısı sonucu 5 kurşunla şehit edilen Furkan Doğan’ın adını
taşıyan öğrenci yurdu bu yıl hizmete girdi.
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İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından yaptırılan ve Mavi Marmara gemisinde
Siyonist İsrail askerlerince düzenlenen saldırıyla şehit edilen Furkan Doğan'ın isminin
verildiği ‘’Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu’’ üniversite gençliğinin gözdesi oldu.
Başbakan dâhil birçok siyasi, edebi ve ilmi kişiliği misafir eden yurt herkes tarafından övgüler
alırken, öğrencilere sunduğu olanaklar ile de üniversite gençliğinin en çok tercih ettiği yurt
oldu.
Furkan Doğan Öğrenci Yurdu 9 katlı ilk giriş yemekhane 1.kat Kayseri İlim Yayama
Cemiyeti’nin Başkanlığı ve konferans odası ve derslikler bulunmakta. 2.3.4.5.6.7.8 katlar ise
öğrencilerin kaldığı odalar bulunmakta. Öğrencilerin kaldığı odlar standart 4 kişilik ve her
katta dinlenme odası tuvalet banyo ve ders çalışabilmeleri için etüt odaları bulunmakta.
9.katta ise büyük mescit bulunmakta. Yurdun yan tarafına gençlik merkezi yapılmakta bittiği
zaman yüzme havuzu, spor salonu, konferans salonları ve kafeler bulunacaktır. 2.katta
öğrencilerin oturup cay kahve içebileceği teras yer alıyor.
Sunduğu olanaklar ile yurt anlayışına farklı bir boyut kazandıran Şehit Furkan Doğan
Yurdu’nun misafir ettiği öğrencilere; Şehit Furkan doğan yurdunu seçmenizin sebebi nedir?
Şehit Furkan doğan yurdu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yurdun sunduğu imkânlar hakkında
ne düşünüyorsun? Sorularını yönelterek yurdu birde onlardan dinledik.
Abdurrahman Kılıç: Yurdumuz yeni yapıldığı için eğitim yılı başlangıcında biraz eksikler
vardı. Fakat daha sonra bu eksikler çok çabuk kapatıldı. Yurdun yeni olması sonucu oldukça
konforlu ve elverişli yapıda olması bence en önemli özelliğidir. Yurdun en cezbedici
noktalarından biriside ulaşım kolaylığına sahip bir konumdadır.
Yurtta ne gibi etkinlikler yapılıyor?
Yurdumuz sosyal aktivite ve öğrencilerin gelişimi açısından bazı kulüp faaliyetlerini
desteklemektedir. Örneğin; herkesin sohbet halkaları ve başında hocalar bulunmakta ve bu
halklarda eksik kaldığımız yönlerimizi geliştirmeye yardımcı olmakta.
Şehit Furkan doğan yurdunu seçmenizin sebebi nedir?
Muhammed Safa Asaroğlu: Bu yurdu seçmemin sebebi İlim Yayma Cemiyeti’ni iyi
tanımamdır. Ayrıca misyonunu ve vizyonunu benimsememdir. Yurdumuzda her türlü ilgiye
hitap edecek kulüpler bulunmaktadır. Ayrıca yeni ilgi alanlarında öğrencilerin isteği ve

yurdumuzun teşviki ile yeni kulüpler ve etkinlikler oluşturuyorlar. Mesela ben gazetecilik
okuyorum yurtta basın kulübü var ve ben burada faaliyetlere katılarak yeni tecrübeler
edinerek bu konuda yeni bilgiler edinebiliyorum. Her hafta sonu İngilizce, Arapça ve Kuran-ı
Kerim dersleri oluyor. Çeşitli alanlarda okuma grupları oluşturuluyor. Ayrıca alanında uzman
kişileri yurdumuza getirmeleri bizleri o alanlarda bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
Şehit Furkan Doğan Yurdu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ahmet Hamdi Oflaz: Yurt manevi ve somut özellikler olarak ön sırada çünkü hem
öğrencilerin çalışıp hem de sosyalleşebileceği ortam bulunduruyor. Konumu itibariyle şehir
merkezine ve üniversiteye yakın olması bizlerin ulaşımını kolaylaştırıyor. Haftalık ders
halkalarımız sayesinde eksik kalan yönlerimiz zorlayarak değil sevdirerek öğrenmeyi ve
örnek olmayı öğreniyoruz. Aynı zamanda yurdun sağladığı ücretsiz dersler sayesinde okul
derslerine yardımcı oluyor.
Mehmet Özkara: Bu yurdu seçmemin sebebi İlim Yayma Cemiyeti’nde kalan arkadaşlarımın
tavsiyesi üzerinedir. Bunu gayet samimi bir şekilde söylüyorum. Çünkü ortam gerçekten
huzurlu, arkadaşlarım, hocalarım ve belletmenlerim sıcak ve samimi davranıyorlar. Bundan
dolayı buraya geldiğim için mutluyum. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum her türlü
konuda zorlama kesinlikle yok. Tamamen teşvik etmeleri mutlu olduğum noktalardan birisi.
Peki, yurdun sunduğu imkânlar hakkında ne düşünüyorsun?
Öncelikle yurdun merkeze yakın ve ulaşımın kolay olması bizler için büyük bir avantaj.
Yurdun yeni olması ve mimarinin öğrenci yaşamına uygun olması rahat bir ortam sunarak
kendimizi yabancı gibi hissetmemizin önüne geçiyor. Ders çalışmak için elverişli ortamların
olması ve her katta dinlenme ve ders çalışma salonlarının olması ve hafta sonu dersleri ile
buna katkı verilmesi kişisel gelişim ve eğitim alanında da yalnız olmadığımızı hissettiriyor.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın temelini attığı yurt yaklaşık 3 yıl içeresinde
tamamlandı. 7 milyon TL'ye mal olduğu belirtilen 300 öğrenci kapasiteli Şehit Furkan Doğan
Öğrenci Yurdu’nun tamamen dolmuş olması da gösterilen tevazuunun bir kanıtı olsa gerek.
Kayserili hayırseverlerinde desteği ile tamamlanan yurt bu güne kadar birçok siyasi, edebi ve
ilmi kişiliği ağırladı.
ENERJİ BAKANI TANER YILDIZ
Önce Furkan Doğan’ın ailesini ziyaret eden Taner Yıldız, ziyaretin ardından, Temelini attığı
Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu ve Gençlik Merkezi’nin Âşık Veysel Bulvarı'ndaki
inşaatını gezdi. Şube başkanı Oğuz Memiş, Bakan Yıldız'a inşaat çalışmaları hakkında bilgi
verdi.
BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU
Bir dizi açılış yapmak üzere Kayseri’ye gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu programında
olmamasına rağmen Şehit Furkan Doğan yurdunu ziyaret ederek İlim Yayma Cemiyeti
Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş’ten yurt hakkında bilgi aldı. Davutoğlu, daha sonra
öğrencilerle basına kapalı olarak bir süre görüştü ve yurt binası önünde hatıra fotoğrafı
çektirdikten sonra ayrıldı.
BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da, Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu'nu
ziyaret edenler arasında. Yine temel atma töreni için ilimize gelen Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş, yurdu ziyaret etmiş Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan’dan yurt ve
inşaatı devam eden gençlik merkezi hakkında bilgi almıştı.
İHH VAKFI GENEL BAŞKANI BÜLENT YILDIRIM
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Hanımlar Komisyonunun düzenlediği "Adanmış
Gençlik ve Şehit Furkan Doğan adlı program için Kayseri’ye gelen İHH Vakfı Genel Başkanı
Bülent Yıldırım ile araştırmacı/yazar Ramazan Kayan Şehit Furkan Doğan Yurdu’nun konuk
ettiği önemli isimler arasında.

YEDİ GÜZEL ADAMDAN BİRİ NURİ PAKDİL'İN
Mustafa Yazgan, Nazif Gürdogan, Üstün İnanç, Recep Garip ve Türk edebiyatının yapı
taşlarından biri olan Nuri Pakdil ‘’Anılarda Necip Fazıl Kısakürek’’ adlı program vesilesi ile
Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdunu Ziyaret etme fırsatı bulan önemli şahsiyetler arasında.
KAYSERİ PANCAR KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN AKAY
Şehit Furkan Doğan Yüksek Öğrenim Yurdunu da ziyaret eden Hüseyin Akay Furkan
Doğan’ın babası Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi
Yrd.Doç.Dr Ahmet Doğan’ın da Şehit oğlunun ismini taşıyan Öğrenci yurdunda Yüksek
tahsilini yapmakta olan gençlere olan ilgisinden ve yurt hizmetlerine verdiği destekten dolayı
da teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10358.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Gelişme Var Ama Yeterli Değil
Bir birini karşıdan gören iki farklı şantiyede objektiflere yansıyan kareler iş güvenliği
alanında gelişme var ama yeterli değil dedirtti.
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GELİŞME VAR AMA YETERLİ DEĞİL 2 0 0 Yaşanan üzücü iş kazaları nedeniyle birçok
işçimiz hayatını kaybetmiş ve iş güvenliği konusu günlerce komotunu meşgul etmişti.
Melikgazi ilçesi İldem mahallesinde objektiflere yansıyan iki zıt kare ise konuyla ilgili
gelişme var ama yeterli değil yorumlarının yapılmasına neden oldu. Son yıllarda artan iş
kazaları ve sonucundaki ölümler nedeniyle bazı yasalarda değişikliğe gidildi. Yapılan yeni
düzenlemem ve bilinçlendirme kampanyaları geçte olsa meyvelerini vermeye başladı. Üzücü
kazalar sonrası ülke gündemini olduğu gibi ilimiz kamuoyunu da hayli meşgul eden, iş ve işçi
güvenliği konusunda atılan adımlar sonuç vermeye başladı. Melikgazi ilçesi İldem
mahallesinde bir birine karşıdan gören iki şantiye alanından objektiflere yansıyan kareler
konuyla ilgili gelişme ve bilinçlenmenin olduğu ancak yeterli düzeye ulaşmadığı yorumlarının
yapılmasına neden oldu. Bir alışveriş merkezi inşaatı için temel atma çalışmaları yapan
onlarca işçi kafalarında baret üzerlerinde fosforlu yelekleri ile zeminde çalışma yaparken, bu
şantiyenin hemen karşısında yer alan ve muhtemelen bir kamu kurumu binası olduğu tahmin
edilen şantiyede çalışan işçilerse o bildik görüntüleri ile ölüme meydan okudu. Ne baret, ne
yelek nede, bir güvenlik kemeri olan işçiler kalaslar üzerinde bir cambaz edası ile seken
işçiler ölümle yaşam arasında, umursamaz tavırlarla çalışmaya devam ettiler. HABER
MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10359.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Yüksek Tansiyon, Sessiz Katil!
Merhaba, Sevgili okurlarımız, yine yeni bir söyleşimizle sizlerleyiz.

22 Aralık 2014 Pazartesi 11:44

YÜKSEK TANSİYON, SESSİZ KATİL! 2 0 0 Bugün yine herkesi yakından ilgilendiren bir
konu ve konukla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Erciyes Üniversitesi Kardiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan bizlerle birlikte ve kendisi ile
tansiyon hastalıklarına dair her şeyi konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk
sağolun. Bugün hemen her yaşta görülmesi muhtemel olan yüksek tansiyonu diğer bir adıyla
hipertansiyonu konuşacağız. YÜKSEK TANSİYON SESSİZ KATİL *Öncelikle birçok
insanın söylediği bende yüksek tansiyon var diye, belki bilerek, belki de bilmeyerek söylediği
bu hastalık nedir? Yüksek tansiyon aslında çok yaygın bir hastalıktır, çoğu zamanda son
aşamaya gelinceye kadar belirti vermez. Sessiz katil diye de adlandırdığımız nadir
hastalıklardan biridir, toplumdan topluma, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, bizim
toplumumuzda, ülkemizde her 3 kişiden birinde yüksek tansiyon olduğunu söyleyebiliriz.
Yüksek tansiyon kan damarları içerisindeki basıncın belli bir değerin üzerinde olması halidir.
Aslında bir basınç tabi ki olması gerekir damarlarda, çünkü kanın vücutta dolaşabilmesi için o
basınç gereklidir ama o belli bir değerin üzerine çıktığı zaman biz buna hipertansiyon ya da
yüksek tansiyon adını veriyoruz. Yüksek tansiyon hastalığı yaşla birlikte artmaktadır. *Peki,
bu yüksek tansiyon kimlerde görülür? Yüksek tansiyonun yaygın bir hastalık olduğunu
söyledik, yüksek tansiyon hastalığı yaşla birlikte artmaktadır, yaş ilerledikçe sıklığı artar.
Ailesel yönü varmı dır? var dır eğer birinci derecede akrabalarınızda annenizde, babanızda
yada kardeşlerinizde yüksek tansiyon hastalığı varsa sizinde yüksek tansiyona yakalanma
ihtimaliniz yüksektir.% 70 -80 hastada yani 10 hastadan 7-8'inde genellikle bir sebep
bulunamaz şu anki bulgularımıza göre tetkiklerimizde bir sebep bulunamaz, ancak 10
hastadan 1 ya da 2 tanesinde böbrek kaynaklı yada hormonal kaynaklı sebepler bulunabilir.
Tabi ailesel faktörler önemli beslenme ve çevresel şartlarda son derece önemli! Eğer tuz
tüketimimiz fazla ise, kilolarımız fazla ise, az egzersiz yapıyorsak yâda çok yağlı
besleniyorsak yüksek tansiyon olma ihtimalimizi artıran faktörlerdir. *Genetik fonksiyonu da
var dediğiniz yüksek tansiyonun tedavisi var mı? Yüksek tansiyon dediğim gibi aslında 10
hastadan 2 tanesinde bir sebep varsa tamamen o sebep düzeltildikten sonra hormonal
bozukluk yâda böbrek bozukluğu geri dönüşlü bir bozukluksa tansiyon kendiliğinden ortadan
kalkar ama 10 hastadan 8'inde neden bulunamadığı için o zaman bu yüksek tansiyonun
tedavisi gerekir. Bu arada tedavi derken yalnızca ilaç tedavisini anlamamak gerekir. İki tür
tedavi yöntemi vardır. Bir ilaç dışı tedavi yöntemleri, birde ilaçlarla yapılan tedavi
yöntemlerdir. Bizim Toplumumuz Tuzu Çok Tüketen Bir Toplum *İlaç dışı tedavi yöntemleri
nasıldır öncelikle onu soralım isterseniz? Sofradaki tuzluğun kaldırılması son derece
önemlidir. Biz tuzu sadece ağız tadımızı, damak tadımızı tatmin etmek için kullanıyoruz.
Hipertansiyon içinde, yüksek kan basıncı tedavisinde de ilaç dışı yöntemler vardır bunlar son
derece önemlidir, bu yöntemler niçin önemlidir sadece bu yöntemlerle mevcut tansiyon

hastalığını tedavi etmezsiniz aynı zamanda, yüksek tansiyon hastalığı olmayan bir kişide
örneğin bende yok, bende veya sizde, sizde de yok bildiğim kadarı ile bu yöntemlerle
gelecekte yüksek tansiyon hastalığına yakalanma ihtimalinizi azaltabilir ya da tamamen
ortadan kaldırabilirsiniz. Nedir bu yöntemler, aslında bu yöntemler yaşam tarzı dediğimiz
yöntemlerdir, çok basit gibi görülmekle birlikte aslında bir takım şeyleri yapmamak gerektiği
için uyumu zordur, ama bunda ısrar etmemiz gerekir, biz hekimlerde bunda ısrar ederiz.
Bunların başında tuz kısıtlaması gelir, tabi bizim toplumumuz bildiğiniz gibi tuzu çok tüketen
bir toplum çünkü, beslenme şeklimize baktığımız zaman bu salamura besinler, zeytin, turşu,
salça veya işte yaptığımız sucuktur, pastırmadır bunların içerisinde bol miktarda tuz var,
bunun dışında özellikle bir kişi hazır gıdalarla besleniyorsa, yani ev yemekleri ile değil
dışarıdan hazır gıdalarla besleniyorsa fast food gıdalar veya hazır paketlenmiş gıdalar o
kişinin de tuzu fazla miktarda alma olasılığı yüksektir. Normalde tüm bir gün boyunca,
günlük alınması gereken tuz miktarı 5-6 gramdır, bu bir tatlı kaşığını geçmez silme tatlı
kaşığını, sofradaki tuzluğun ilk başta kaldırılması son derece önemlidir. Burada %15
miktarında azalma sağlayabiliriz, bizim dışarıdan tuza ihtiyacımız yok, ilave tuz almaya
ihtiyacımız yok sofra tuzu şeklinde niye, çünkü zaten bizim aldığımız doğal gıdalar içerisinde
de tuz bulunmaktadır, dolayısı ile biz tuzu sadece ağız tadımızı, damak tadımızı tatmin etmek
için kullanıyoruz. Tuz tüketiminin sınırlandırılması ve azaltılması son derece önemlidir!
*Aslında elimizle davetiyeyi çıkarıyoruz gel hastalık bize gel diye çağırıyoruz değil mi?
Kesinlikle burada ikinci faktör ise beslenmedir, beslenmemizin daha çok sebze-meyve
ağırlıklı ama buradan meyvelere bir parantez açmak istiyorum. Örneğin bir şekerli bir meyve
portakal bile olsa elma bunun 1 veya 2 adetle sınırlandırılması gerekiyor, biz bu şeker içeren
meyvelerden fazla tüketmeyeceğiz, oturup bir kilo portakal yediğimiz zaman gerçi tabi ki
suyunu içmekten çok daha iyi, suyunu sıkıp içtiğiniz zaman posasını alamıyorsunuz. Tabi
meyve sularını hiç tavsiye etmiyoruz, hazır meyve sularını, çünkü onların içerisinde hem
koruyucu maddeler, hem kimyasallar var, hem şeker ilave ediliyor içerisine sonradan ki,
bizim ülkemiz birçok meyveyi, sebzeyi taze olarak yiyebileceğimiz bir ülke, dolayısıyla her
şeyi mevsiminde ve taze olarak tüketmekte fayda var. Burada sebze, meyve bol ama parantez
içerisinde bu şekerli meyvelerin fazla miktarda kilolarca tüketilmemesi gerekiyor. Biz
Toplum Olarak Egzersizi Az Yapıyoruz Aynı zamanda süt ve süt ürünleri de var ama yağ
içeriğinin azaltılmış olması gerekiyor, bir diğeri egzersiz, biz toplum olarak egzersizi az
yapıyoruz, önerilen egzersiz mümkünse haftanın beş günü, yarım saatten az olmamak şartı ile
bu yürüyüş şeklinde olabilir, bisiklete binme şeklinde olabilir eğer imkânınız varsa yüzme
şeklinde olabilir son derece önemli! Egzersiz hem kilo vermemizi sağlıyor, hem de kandaki
şekerimizi, yağlarımızı da belli bir seviyeye çekiyor. Bir diğer faktör kilolar, vereceğimiz her
bir kilonun kan basıncımızı düşüreceğini bilmek gerekir bu da son derece önemli! Sadece
Sigarayı Aktif İçicilik Değil, Aynı Zamanda Pasif İçiciliktende Uzak Durmak Gerekir.
Sigara’da ısrarla vurguladığımız, üzerinde durulması gereken bir faktör, sigara içildikten
sonra kan basıncı yükseliyor bu göstergede, bizde yine kendi üniversitemizde yaptığımız bir
çalışmada pasif içiciliğin yani siz içmeseniz bile, sigara dumanına maruz kaldığınız zaman
özellikle kadınların damarlarının ve kalplerinin daha çok etkilendiğini ve tansiyonlarının
yükseldiğini gösterdik, hatta bu bilimsel dergilerde yayınlandı ödüller aldı. Yani sadece
sigarayı aktif içicilik değil. Aynı zamanda basit işlemler gibi görünüyor, evet basit bunlar bir
uyum içinde düzenli bir şekilde yapılırsa, bir tane ilaca bedel alabileceğiniz bir tansiyon
ilacına bedel, ama daha da önemlisi biraz evvel söylediğimiz gibi tansiyon hastalığının ortaya
çıkmasını geciktirici ve hatta ve hatta engelleyici önlemlerdir. *Bunları aza indirmekte,
çoğaltmakta bizim elimizde buradan çıkardığımız sonuç bu. *Peki, ilaç tedavisine gelelim her
yüksek tansiyon hastası için ilaç kullanımı zorunlumudur öncelikle bunu soralım. Tansiyon
Tedavisi Ömür Boyu Devam Etmesi Gereken Bir Tedavi. Tabi tansiyon teşhisini uygun
koyduktan sonra yani mükerrer ölçümler yapılıp bunların bir ortalaması alındıktan sonra

çünkü, tansiyon gün içerisinde mevsimden mevsime, durumdan duruma değişebilir eğer
yüksek tansiyon tanısı konmuşsa bununda evreleri var.1.evre,2.evre,3.evre diye evreleniyor.
Yani ben yüksek tansiyon hastasıyım ilaç kullanıyorum, yaşam biçimi değişikliği ben tuzluda
yerim, kiloda alırım, egzersiz’e de ara veririm, hayır mutlaka ve mutlaka onu beraber yapmak
gerekiyor. Bu neyi sağlar örneğin biz o hastada arzu ettiğimiz tansiyon seviyesini bulabilmek
için, iki ilaç kullanmamız gerekiyorsa, biz ona o ilacın birini vermeyebiliriz, yani tek ilaçla
onlara uyum sağlarsa tansiyonu kontrol edebiliriz ve tansiyon tedavisi ömür boyu devam
etmesi gereken bir tedavi. Ensemizden başlayan bir gerilim tarzı baş ağrısı varsa, bu bizi
tansiyon konusunda uyarmalı! Tabi tansiyona sessiz katil dememizin sebebi şu, başlangıçta
yüksek tansiyon hiç bir belirti vermeyebiliyor. Belki baş ağrısı tabi unutmamak gerekiyor,
özellikle sabah uyandığımız zaman ensemizden başlayan bir gerilim tarzı baş ağrısı varsa, bu
bizi tansiyon konusunda uyarmalı. Ama birçok hasta başlangıç evrelerinde tansiyon
yüksekliğinin farkında değil, belki aramızda geziyorlar veya farkında, herhangi bir şey
yapmak istemiyor, ilaç kullanmak istemiyor niye, başlangıçta çünkü bu bir belirti vermiyor.
Kendini iyi hissettiği içinde ilaç kullanmak istemiyor, ama tansiyona sessiz katil dedik, nasıl
sessiz katil zamanla tansiyon sürekli vücutta yüksek tansiyona maruz kalınca, vücutta
organlarda harabiyet başlıyor ve bu harabiyet yaptığı organların başında kalp, kalp
büyümeleri, kalp krizleri, beyinde felçler ki felçlerin büyük önemli bir kısmı tedavisiz yüksek
tansiyondan kaynaklandığını biliyoruz. Böbreklerde harabiyet, böbrek yetersizliği, sonrasında
diyalize kadar giden bir süreçte karşı karşıya kalıyoruz. Peki, hocam birde şöyle bir şey varki,
bizim birçoğumuzun yâda hepimizin belki de zaman zaman yapıyoruz mesela dozajlarını
kendimiz ayarlıyoruz ilaçların, işte başlama süresini, bitme süresini kendimiz ayarlıyoruz bu
ne derece doğru sizce? Bu tansiyon ilaçları için, tabi bütün ilaçlar için doğru değil, ama
tansiyon ilaçları için hiç doğru değil daha tehlikeli, tabi tansiyon yüksekliğini tedavi ederken,
tansiyonu çokta fazla düşürmemek gerekiyor, biz tansiyon tedavisinde özellikle yaşlı
hastalarda parantez içerisinde tansiyon tedavisi başlarken daha düşük dozlarda başlıyoruz,
yani miktarını küçük tutuyoruz yavaş yavaş arttırıyoruz. Burada amacımız aniden tansiyon
düşmesin, çünkü ani oynamalar, tansiyondaki ani düşmeler, ani çıkmalar beyin, kalp gibi
organlara biz faydalı olalım derken zararda verebiliriz. Doktorun önerdiği dozda
kullanmıyorsak dozu azaltırsa ilaç etkisiz olur, miktarı azaltırsa tansiyon yüksek kalmaya
devam eder. Eğer fazla miktarda kullanırsa da o zaman ani tansiyon düşmesine yol açabilir bu
da son derece tehlikeli, dolayısı ile doz azaltma yâda doz arttırma durumunun mutlaka bir
hekim kontrolü altında yapılması gerekir. Bu ilaçlarında pek çok ilaçlarda olduğu gibi belirli
yan etkileri var, şimdi kaş yapayım derken göz çıkarma gibi etkisi olan ilaçlarda vardır
eminim ki bundan da biraz yan etkilerinden de bahsedebilir miyiz? Tabi her ilacın eğer
gerçekten bu bir ilaçsa, mutlaka etkisinin yanında bir miktar yan etkiside olacak, ilaçların bir
geliştirilme aşaması var bunlar aşama aşama, ilaç keşfediliyor, önce bunun hayvan deneyleri
aşaması var, hayvanlara veriliyor enjekte ediliyor, burada hayvanlarda bir yan etki gösteriyor
mu onlara bakılıyor, ondan sonra insan aşamasına geçiliyor, insanlarda çalışmalar yapılıyor
binlerce insan üzerinde, daha sonra bu çalışmalardan sonrada onay alıyor, yani piyasaya
sürülüp, hekimlerin reçete edip hastanın kullanabilmesi için onay alıyor. Bir yandan hastayı
tedavi edelim derken, diğer yandan hastayı öldürmemek lazım! Zaten ilacın ciddi bir yan
etkisi varsa o ilaç piyasadan kaldırılıyor. Bir kefeye ilacın faydalarını koyuyoruz, bir kefeye
de yan etkilerini koyuyoruz, eğer bir kere zaten o yan etkiler hastanın hayatını tehdit eden bir
yan etki ise bu ilacı hiç kullanmıyoruz zaten, yani bir yandan hastayı tedavi edelim derken,
diğer yandan hastayı öldürmemek lazım. Bizim birinci amacımız hastaya zarar vermemektir,
yani faydalı olmak bir yana, öncelikle zarar vermemektir. Zaten ilacın ciddi bir yan etkisi
varsa, o ilaç piyasadan kaldırılıyor. Ama ufak tefek bunun dışında yan etkiler olabiliyor,
bunun içinde zaten eğer böyle bir ilaçsa vereceğimiz ilaç, öncelikle bu tür ilaçları biz
kullanmıyoruz uzak duruyoruz zaten. **Hocam gerçekten çok keyifli ve bilgilendirici

sohbetiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Selda Hanım. **Farklı bir
konukla haftaya Pazartesi görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10360.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Melikgazi, Her Zaman Her Yerde Hazır
Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ekim ayından itibaren yapılan toplandı
neticesinde kar temizleme ve buzlanmaya karşı etkin çalışma için ekipler oluşturularak
çalışma planlamasının yapıldığını dolayısı ile ekiplerin...
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Bu haber 200 kez okundu. Melikgazi, Her Zaman Her Yerde Hazır 2 0 0 Melikgazi Belediye
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ekim ayından itibaren yapılan toplandı neticesinde kar
temizleme ve buzlanmaya karşı etkin çalışma için ekipler oluşturularak çalışma planlamasının
yapıldığını dolayısı ile ekiplerin şu anda görev başında olduğunu söyledi. Buzlanmaya karşın
tuz serpme araçları Kar ile mücadele ekiplerinin 3 vardiya usulü ile çalışmalarını
yürüttüklerini ve bunun ile ilgili planlamanın yapılarak listelendirildiğini hatırlatan Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç “Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiler. Melikgazi
merkezinde kapalı yol olmaması ve trafik kazalarına meydan vermemek için tedbirler
önceden alınmaktadır. Ekipleri, kendi olanakları ve ayrıca kiralanan dozer, greyder ve
kamyonlar ile karla mücadele ederek, yolları açık tutmak için çalışıyorlar. Melikgazi
Belediyesi Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Battalgazi, Erciyes caddelerinde grayder ile
tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de ana yollarda tuz serpme
çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Turan, Subaşı, Gesi, Hisarcık, Kıranardı ve
Mimasinan yerleşim alanlarında mobil ekipler yani o bölgelere hizmet verecek ekipler
oluşturuldu. Kesintisiz hizmet devam ediyor “ dedi. Eğimli yollarda tuzlama çalışmaları Daha
önce organize ve koordine edilen ekiplerin vardiya usulü çalışmalarını sürdürdüklerini
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, özelikle ana cadde ve bulvarlar da, eğimli yollarda
özelikle Turan ile Subaşı bölgesi arasında tipiye maruz kalan alanlarda tuzlama çalışmaları sık
sık yapılmakta olduğunu kaydetti. İş makineleri ile desteklenen ekipler Başkan Büyükkılıç,
vardiya ekiplerinde 14 kepçe, 8 tuzlama aracı ve 12 beko lader olarak bilinen kepçe yer
aldığını ve toplam 240 çalışanın görev yaptığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10361.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Güne Kar Yağışı İle Uyandı
Kayseri, güne kar yağışı ile uyandı.Kayseri’de uzun süredir beklenen kar bu gün sabah
saatlerinden itibaren yağmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk çekerken,
vatandaşlar da kar yağışı altında yürümekte birhayli...
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Kayseri Güne Kar Yağışı İle Uyandı
Kayseri, güne kar yağışı ile uyandı. Kayseri’de uzun süredir beklenen kar bu gün sabah
saatlerinden itibaren yağmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk çekerken,
vatandaşlar da kar yağışı altında yürümekte birhayli zorluk çekti. Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde aralıklarla etkisini
göstereceği öğrenildi. Kayseri’de hafta sonuna kadar yoğun sisin etkili olması beklenirken,
yarın hava sıcaklığının eksi 7’ye kadar düşmesinin tahmin edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10362.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Türk Sağlık-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Uz. Dr.
Ünal Polat:
Türk Sağlık-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Uzman Doktor Ünal Polat, "112 çalışanlarının
sorunlarını çözülmelidir" dedi.Polan yaptığı açıklamada, "Sendikal çalışmalarımızda önemli
bir kıstasımızda çalışanların içinde aktif olarak...
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Türk Sağlık-sen 1 Nolu Şube Başkanı Uz. Dr. Ünal Polat: 1 0 0 Türk Sağlık-Sen 1 Nolu Şube
Başkanı Uzman Doktor Ünal Polat, "112 çalışanlarının sorunlarını çözülmelidir" dedi. Polan
yaptığı açıklamada, "Sendikal çalışmalarımızda önemli bir kıstasımızda çalışanların içinde
aktif olarak yer aldığı önerilerle, taleplerin görüşüldüğü, stratejilerin belirlendiği ve fikir
üretmek adına tartışma ortamlarını sağlamaktır. Son dönemde bu amaçla gerçekleştirdiğimiz
sendikal faaliyetlerimizden birisi de ülkemizin dört bir yanında görev yapan 112 çalışanları ve
112 derneklerinin katılığı Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayımız olmuştur. Çalıştayımızda 112
çalışanlarının mesleki, özlük ve çalışma ortamı ile ilgili sorunları ve talepleri tartışılmış,
tespitler yapılmış ve çözüm önerileri belirlenmiştir. Ayrıca 112 çalışanlarının çalışma

memnuniyeti ile ilgili bir anket çalışması yapılarak derinlemesine bir araştırma
gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalardan ortaya çıkan sonuç 112 çalışanlarının çalışma
hayatlarında büyük sorunlarla uğraştığı ve mağduriyetler yaşadıkları olmuştur" dedi. 33 bin
acil yardım istasyonu çalışanı olduğunu söyleyen Polat, "Türkiye’de 2 bin 72 Acil Yardım
İstasyonunda 33 bin çalışan görev yapmaktadır. 112 ambulansı sayısı ise 3 Bin 357’dir. 2013
yılındaki toplam vaka sayısı ise 3 milyon 665 bindir. Bu yoğunluğun yanı sıra 2013 yılında
asılsız ihbarların sayısının 111 milyon olması iş yükünü anlatmaya yeterlidir. Söz konusu bu
iş yükünün azaltılması için; personel istihdamı arttırılmalı ve bu istihdamla orantılı olarak
istasyon ve ambulans sayısı da arttırılmalıdır. Asılsız ihbarda bulananlara mutlaka ceza
kesilmeli ve takibi yapılmalıdır. Sağlıkta dönüşüm ile birlikte sağlık alanında taşeronlaşmanın
önü açılmış ve bazı kamu sağlık hizmetleri Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen hizmet alımı
usulü ile gördürülmektedir. Ne yazık ki bu uygulamaya 112 Acil Sağlık hizmetleri de dâhil
edilmeye çalışılmaktadır. Bazı illerimizde bu tür uygulamalara gidildiği ve bunun
yaygınlaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 112 Acil Hizmetlerinde özelleştirme
uygulamalarından vazgeçilmeli ve hali hazırda olan tüm uygulamalar iptal edilmelidir. Türk
Sağlık-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz bir anket çalışmasına göre 112 çalışanlarının yüzde 88’i
görev sırasında fiziki ve sözlü şiddete uğradığını belirtmiş, yüzde 86’sı ise vakaya giderken
can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etmiştir. Oldukça vahim bir hal alan bu şiddetin
önüne geçilmesi için ambulanslarla birlikte polisinde olay yerine aynı zamanda intikalini
sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Bakanlık bu konuda acilen İçişleri Bakanlığı ile
protokolü imzalamalıdır. Ülkemizde 11 yılda 7 Bin 247 ambulans kazası yaşanmış,112 acil
hizmetlerinde görevli 135 arkadaşımız bu kazalarda hayatını kaybetmiştir. 112 çalışanlarının
yüzde 60’ı ambulans şoförlüğü yapmak istememektedir. Ambulans kazalarının önüne
geçilmesi için Ambulans şoförlüğünde gönüllülük ile kabiliyet esas alınmalı ve ambulans
şoförlerine yeterli sürede ileri sürüş teknikleri eğitimi verilmelidir. Ambulansların güvenlik
açısından sağlam ve yeni olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca burada can yakan bir diğer
noktada 112 çalışanlarına, sağlık çalışanlarına şehitlik verilmemesi, görev şehidi
sayılmamalarıdır. Acil sunulması gereken kamu hizmetleri görevlerini yerine getiren kamu
çalışanlarından sadece 112 çalışanları görev şehidi sayılmaması uygulamasına artık bir son
verilmelidir. Görev şehitliği için gerekli düzenlemeler yapılmalı büyük acı yaşayan ailelerin
birde mağdur edilmesinin önüne geçilmelidir. Kazalar ve vakalarda çalışanı zor durumda
bırakan tazminatların önüne geçilmesi için 112 çalışanlarına mesleki mali sorumluluk
sigortası gibi bir güvence sistemi kurulmalıdır" ifadelerini kullandı. 112 çalışanlarının
sorunlarının giderilmesi gerektiğini söyleyen Polat, şunları kaydetti: "112 çalışanlarının
çalışma şekilleriyle ilgili tercihi 24 saatlik vardiya sistemidir. Anketimize göre de bu çalışma
sisteminden çalışanların yüzde 86’sı memnundur. Bu sistem değiştirilmemelidir. Yemek
yardımında ne yazık ki mevzuat düzenlemelerine rağmen sıkıntılar çözülememiştir. 112
çalışanlarının yemek temini ile ilgili sıkıntısına kalıcı çözüm bulmak adına yapılacak tek
düzenlemenin yemek yardımlarının nakdi olarak ödenmesidir. Bu konuda gerekli mevzuat
değişikliğine gidilmelidir. 112 çalışanlarının kıyafetler ile ilgili şikayetleri artmaktadır.
Sorunun giderilmesi için daha kaliteli kıyafetler üretilmeli, kıyafetlerin bedenleri seçilirken
kadın personelde olduğu unutulmamalı ve bu kıyafetler uygun zamanlarda personele
ulaştırılmalıdır. 112 İstasyonları ve ambulansların daha uygun nitelikte hizmet sunmaya
müsait hale getirilmesi gerekmektedir. 112 çalışanları idareciler tarafından yapılan mobbing
ve sendikal tercih baskısından bunalmışlardır. İhtiyaç değil de baskı aracı olarak kullanılan
geçici görevlendirmelerden yılmışlardır. Hak ihlali ve vicdan yaralayan aynı zamanda suç
olan bu tür baskılara bir an önce son verilmelidir. Sağlık Bakanlığı’nın son yaptığı düzenleme
meslek mensuplarının görev tanımlarını yeniden belirlemiştir. Bu belirlemede çalışanların ve
çalışanların temsilcilerinin görüşlerinin alınmaması nedeniyle görev tanımları ve
uygulamalarında pratik ve teorik arasında çelişkiler yaşanmaktadır. Görev tanımları sosyal

taraflarla birlikte yeniden gözden geçirilmelidir. ATT olarak görev yapan çalışanlar
Paramediklik eğitimi görmelerinin önünde büyük bir engel olan eğitim özrü nedeniyle tayin
hakkının 4 yıllık fakülte dışında tanınmamasına son verilmelidir. Atam ve nakil yönetmeliğin
bu hükmü anayasa ile güvence altına alınan eğitim hakkı da göz önünde bulundurularak
yeniden değerlendirilmelidir. Tüm sağlık çalışanlarının beklediği lisans tamamlama, kamu
çalışanlarının çocukları için kreş açılması ve yıpranma payı verilmesi 112 çalışanlarının da
önemli gündem maddesini oluşturmaktadır. Bu iki konuda beyanatlar ve sorunları çözüme
kavuşturmayacak sadece oyalama anlamına gelen düzenlemeler yerine somut adımlar
atılmasını 112 çalışanları beklemektedirler. Belirttiğimiz bu hususlarda yapılacak
düzenlemeler ile Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların çözümünde büyük
bir yol kat edilmiş olacaktır. Daha nitelikli bir hizmet sunumu ve çalışanların memnuniyetinin
sağlanması için dikkat çektiğimiz konular hakkında gerekli düzenlemelerin yapılmasını
beklemekteyiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10363.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Smmm Odası Gençlik Meclisi Kuruldu
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 35 yaş altı meslek mensuplarından
oluşan Gençlik Meclisi ilk toplantısını Kadir Has Kongre Merkezi’nde yaptı.Toplantıya
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir ile Kayseri SMMM Odası Yönetimi...
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Kayseri SMMM Odası Gençlik Meclisi Kuruldu 1 0 0 Kayseri Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası üyesi 35 yaş altı meslek mensuplarından oluşan Gençlik Meclisi ilk
toplantısını Kadir Has Kongre Merkezi’nde yaptı. Toplantıya TÜRMOB Genel Sekreteri
Yücel Akdemir ile Kayseri SMMM Odası Yönetimi ve Gençlik Meclisi Üyesi 52 meslek
mensubu katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı, Kayseri SMMM Odası üyesi
Ferhat Karadavut yaptı. Ferhat Karadavut ilan edilen gündemi Meclis üyelerine okuyarak,
Meclis’in kuruluş amacı ve yapacağı faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Karadavut,
“Mesleğin geleceğine yön verecek olan genç meslek mensupları açısından birlikteliğin ve
dayanışmanın geliştirilmesi ile mesleki faaliyetlerle ilgili sorunların, önerilerin dile
getirilmesi, çözüm yolu bulunması amacıyla oluşturulmuş olan Gençlik Meclisinin camiaya
hayırlı olmasını dileyerek “Meclisimiz Türkiye’de bir SMMM Odası bünyesinde kurulan ilk
Gençlik Meclisidir. Dilerim çalışmalarıyla diğer Odalarımıza da örnek olur ” diye konuştu.
Toplantı periyodunun da üç ayda bir olarak belirlendiği ilk toplantıda ayrıca Oda Başkanı
Suat Özsoy ve TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir de birer konuşma yaptı. Oda
Başkanı Suat Özsoy konuşmasında Oda Yönetimi olarak otuz beş yaş altında meslek
mensuplarının oluşturduğu bir Gençlik Meclisi fikrinin doğduğunu, bu fikrin geleceğimizin
teminatı olan gençlerimize önem vermek, onları ön planda tutmak açısından büyük önem arz
ettiğini belirtti. Özsoy konuşmasında, sorunların kurumların kendi içinde, belli platformlarda

görüşülüp tartışılarak mesleğin birliği açısından dışarıya karşı tek bir vücut olunmasının
önemine değindi. Oda Başkanı Suat Özsoy, genç meslektaşlarına saygı, sevgi, sadakat, sabır
ve sorumluluktan oluşan “5S” kuralı ve zarafet, ziyaret, ziyafetten oluşan “3Z” kuralından
taviz vermeden mesleklerini yapmaları gerektiğini hatırlatarak, “Meclisin hem şehrimize, hem
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel
Akdemir ise konuşmasında, mesleğin saygın bir kariyer mesleği olduğunu hatırlatarak,
maalesef ülkemizde hak ettiği yerde olmadığını söyledi. İtibar ve gelir açısından dünyada
mesleğin daha üst düzeyde olduğunu belirterek, her geçen gün alınan mesafelerle eksikliklerin
kapatılmaya çalışıldığını belirtti. Türkiye’de bu mesleğin çok uzun bir maratondan geçilerek
yapılabildiğini dile getiren Akdemir, ülkenin ve mesleğin geleceği gençlere büyük görevler
düştüğünü ve bunun bilincinde hareket etmeleri gerektiğini öğütledi. Yeni neslin teknolojiyi
sonuna kadar kullanarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan TÜRMOB Genel
Sekreteri Yücel Akdemir, genişleyen ve gelişen dünyada ekonomik sınırların kalktığını, her
meslek mensubunun mutlaka kurumsallaşarak mesleğini sürdürmesinin de mesleğe ve meslek
mensubuna büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10364.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kar Yağdı 12 Araç Yoldan Çıktı
Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Kayseri-Malatya
karayolunda 12 araç yoldan çıkarken, bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucunda 9 kişi
yaralandı.Kayseri’de sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı kent...
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Kar Yağdı 12 Araç Yoldan Çıktı 2 0 0 Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan kar ve
buzlanma nedeniyle Kayseri-Malatya karayolunda 12 araç yoldan çıkarken, bir öğrenci
servisinin devrilmesi sonucunda 9 kişi yaralandı. Kayseri’de sabah erken saatlerde başlayan
kar yağışı kent merkezinde ve şehirlerarası yollarda etkili oldu. Aşırı buzlanma, tipi ve
dikkatsizlik nedeniyle Kayseri-Malatya karayolunda 12 araç yoldan çıktı. Kayseri-Malatya
karayolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen bir trafik kazasında A.I.’nın kullandığı 46
FY 763 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar
ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin
Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında ise Ü.B.’nin kullandığı 38 DC 140 plakalı
servisin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildiği öğrenildi. Kazada
öğretmen S.Ş. ile 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler ambulanslarla hastanelere
kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10365.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Öğrenci Servisi Takla Attı: 9 Yaralı
Başkan takla atan okul servisinde yaralı 9 öğrenciyi önce çıkardı sonra makam arabası ile
hastaneye gönderdi
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Öğrenci servisi takla attı: 9 yaralı 3 0 0 Ağır kış şartlarının etkili olduğu Kayseri'nin Sarıoğlan
ilçesine bağlı Alamettin beldesinde, okul servisinin takla atması sonucu 9 öğrenci yaralandı.
Servisin devrilmesinden sonra kısa sürede olay yerine giden Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali
Osman Yıldız, ilk yaralıları elleri ile çıkartarak kendi arabası ile hastaneye gönderdi.
Alamettin Mahallesinden Sarıoğlan ilçe merkezine öğrenci taşıyan Ümit Bekay'ın kullandığı
38 DC 140 plakalı servis, Yahyalı mevkiindeki virajda yoğun kar yağışı, buzlanma ve aşırı
hız sonucu kaydı. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis
şarampole devrildi ve taklalar attı. Kazada, İngilizce öğretmeni Songül Şimşek ve öğrenciler
Sevgi Erciş, Ülkü Temel, Şerife Çakır, Ümit Belcan, Hilal Temel, Samet Erkaş ile kimliği
öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar, Sarıoğlan Devlet Hastanesi ile Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayı duyar duymaz ekibi ile olay yerine
giden Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, servisten çıkardığı ilk yaralı öğrencileri
makam arabası ile hastaneye gönderdi. Daha sonra olay yerine gelen Sarıoğlan Kaymakamı
Hasan Doğan ve sağlık ekipleri de öğrencilerin kısa sürede sağlık merkezlerine taşınması için
büyük çaba gösterdi ve kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10367.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Tekden, Seyyid Ahmet Arvasi'yi Anlattı
Hunat Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Alperen Ocakları tarafından düzenlenen Seyyid
Ahmet Arvasi ve İdeal Türk Gençliği konulu konferansta Dr. Kemal Tekden, Seyyid Ahmet
Arvasi ışığını ve ideal Türk gençliğini anlattı.
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Tekden, Seyyid Ahmet Arvasi'yi anlattı 2 0 0 Cumartesi günü akşam Hunat Kültür Merkezi
Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut
CÖMERT, il yönetimi, Ocak gençleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcıların büyük
dikkatle dinlediği konferansta Kemal Tekden, Arvasi hocanın yaşamı hakkında bilgiler verdi.
Özellikle Arvasi hocanın dava inancına vurgu yapan Tekden, bir dava peşinde koşan
gençlerin aksiyoner olması ve kullandıkları kelimelerin içini doldurmaları gerektiğini belirtti.
Arvasi hocanın milliyetçilik anlayışına değinen Tekden, Arvasi hocanın milliyetçilik
anlayışına göre, hiç kimsenin kavmini sevmekle suçlanamayacağını ve hiç kimsenin de kendi
kavmini diğer kavimlerden üstün görmemesi gerektiğini söyledi. Tekden, Seyyid Ahmet
Arvasi’nin kaleme aldığı kitaplar hakkında bilgiler vererek konferansı sonlandırdı. Seyyid
Ahmet Arvasi: 1932 yılında Ağrı’nın Doğu Beyazıt İlçesinde doğdu. Öğretmen ve yazar olan
Seyyid Ahmed Arvasi 1988 yılında daktilosunun başında dünya hayatına gözlerini yumdu. En
ünlü
eseri
3
ciltlik
Türk-İslam
Ülküsü
kitabıdır.
Haber
Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10368.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı
Mete Eke’nin Sarıkamış Harekâtının 100. Yıl
Dönümü Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke, Sarıkamış Harekâtının 100.
yıldönümü vesilesi ile yayazılı açıklama yaptı.Eke, "Anadolu Toprakları, milletin kendi
elleriyle, azmiyle yazdığı destansı kahramanlıkları dolu...
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke'nin Sarıkamış HarekÂtının 100. Yıl
Dönümü Mesajı 1 0 0 0 Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke, Sarıkamış
Harekâtının 100. yıldönümü vesilesi ile yayazılı açıklama yaptı. Eke, "Anadolu Toprakları,
milletin kendi elleriyle, azmiyle yazdığı destansı kahramanlıkları dolu bir tarihin eseridir"
ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bu nedenle Yüce Türk Milletinin,
bayrak uğruna, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna ölmek için savaşa girdiğinin göstergesi 22
Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleşen ve birçok vatan evladının donarak
hayatını kaybettiği Sarıkamış Harekâtı olmuştur. Sarıkamış, Düşmanın üstün gücüne karşı
canını siper eden engin ruhlu, vatan âşıklarının mirası, kahramanlık ve yiğitlik destanıdır.

Sarıkamış Harekâtı dünyaya kafa tutan milletimizin vatanı için yapabileceklerinin kanıtıdır.
Sarıkamış’ta 90 bin askerimiz bu uğurda şahadete yürümüştür. Allahuekber Dağları’nın
Sarıkamış’taki cesaret ateşini karlar söndürememiş, vatan için çarpan yüreklerin heyecanını
soğuk dindirememiştir. Sarıkamış’ta Enver Paşa’nın komutasındaki yiğitlerin kararlılığı
bugün Türk Milliyetçilerinde aynı şekilde devam etmektedir. Sarıkamış Harekâtı’nda asıl
düşman, çetin arazi ve şiddetli kış şartları olmuştur. Ağır hava koşulları altında savaşan Türk
askeri, muharebenin sonuna kadar direnmiş; dayanıklılık, itaat, direniş ve mücadele azminin
üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış, şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları Türk
milletinin bağrına defnedilmiştir. Türk Milliyetçileri olarak, miras aldığımız bu emanetlerin
ebedi bekçisi olmuş, Sarıkamış’ta kefen diye kara sarılan, Çanakkale’de göğsünü siper eden
Mehmetçiğimize sahip çıkmıştı ve çıkmaya da devam edecektir. Unutmamalıdır ki, Türk
Milliyetçileri var oldukça hiçbir faninin gözü ve sözü ecdadımızın emanetlerini
kirletemeyecek, tarihte devleşen şahısları değersizleştiremeyecektir. Sarıkamış Harekâtının
100. yıldönümü vesilesiyle, bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan eden ve Allahuekber
Dağları’nın kara kışına vatan için koşan cesaret timsali şehitlerimizi rahmetle anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10369.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Belediye Başkanı Yaralanan Öğrencileri
Makam Aracı İle Hastaneye Gönderdi
Ağır kış şartlarının etkili olduğu Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin beldesinde,
okul servisinin takla atması sonucu 9 öğrenci yaralandı. Servisin devrilmesinden sonra kısa
sürede olay yerine giden Sarıoğlan Belediye Başkanı...
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Belediye Başkanı Yaralanan Öğrencileri Makam Aracı İle Hastaneye Gönderdi 1 0 0 0 Ağır
kış şartlarının etkili olduğu Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin beldesinde, okul
servisinin takla atması sonucu 9 öğrenci yaralandı. Servisin devrilmesinden sonra kısa sürede
olay yerine giden Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, ilk yaralıları elleri ile
çıkartarak kendi arabası ile hastaneye gönderdi. Alamettin Mahallesinden Sarıoğlan ilçe
merkezine öğrenci taşıyan Ümit Bekay’ın kullandığı 38 DC 140 plakalı servis, Yahyalı
mevkiindeki virajda yoğun kar yağışı, buzlanma ve aşırı hız sonucu kaydı. Bu sırada
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis şarampole devrildi ve taklalar
attı. Kazada, İngilizce öğretmeni Songül Şimşek ve öğrenciler Sevgi Erciş, Ülkü Temel,
Şerife Çakır, Ümit Belcan, Hilal Temel, Samet Erkaş ile kimliği öğrenilemeyen 2 öğrenci
yaralandı. Yaralılar, Sarıoğlan Devlet Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

tedavi altına alındı. Kazayı duyar duymaz ekibi ile olay yerine giden Sarıoğlan Belediye
Başkanı Ali Osman Yıldız, servisten çıkardığı ilk yaralı öğrencileri makam arabası ile
hastaneye gönderdi. Daha sonra olay yerine gelen Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan ve
sağlık ekipleri de öğrencilerin kısa sürede sağlık merkezlerine taşınması için büyük çaba
gösterdi ve kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10370.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Başkan Palancıoğlu Başakpınar’da
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yukarı mahallelere haftalık yaptığı ziyaretler
kapsamında Başakpınar’da, "Yeni bağlanan mahallelerde ev yapılmasını kolaylaştırmak için
Büyükşehir Belediye Başkanımızla istişare ederek...
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Başkan Palancıoğlu Başakpınar'da 1 0 0 0 Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
yukarı mahallelere haftalık yaptığı ziyaretler kapsamında Başakpınar’da, "Yeni bağlanan
mahallelerde ev yapılmasını kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediye Başkanımızla istişare
ederek konuyu Başbakan’ımıza ilettik" dedi. Başkan Palancıoğlu, mahallelere haftalık yaptığı
toplantı çerçevesinde Koçcağız’dan sonra Başakpınar’da mahallelilerle bir araya geldi. Yukarı
mahallelerin en büyük sorunlarının ulaşım ve imar olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu,
Başakpınar’ın bu açıdan şanslı olduğunu söyledi. Başkan Palancıoğlu 8 aydan bu yana yoğun
şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Yeni bağlanan mahallelerde ruhsat almak için Talas
merkezdeki gibi para ödenmesi nedeniyle kaçak yapılaşma oluyordu. Bunun için Büyükşehir
Belediye Başkanımızla istişare ederek merkez ile kırsal alanların yapılaşmasının farklı
yapılması, kırsal alanların yetkisinin geçici de olsa ilçe belediyelerine verilmesi, harç
paralarının merkezdeki fiyattan aşağı çekilmesi gibi imar çalışmalarının yapılarak
mahallelinin ev ihtiyacını hızlı şekilde karşılanmasını sağlamak konularda ön çalışma yaptık.
Bunu da Başbakan’ımıza ilettik. Bu teklif yasalaşırsa yeni mahalleler imar konusunda
rahatlama yaşayacak" diye konuştu. Başkan Palancıoğlu, kırsal alanlara hizmet götürmenin
zorluğunu anlatarak şöyle konuştu: "Tarlanın ortasına ev yapılınca kanalizasyon, su, elektrik,
alt ve üst yapı gibi hizmetlerin maliyetleri 10 katına çıkıyor. Anayurt’ta bir binada 250 kişi
yaşıyor, 20 binada 5 bin kişiye tekabül ediyor. Bu da Başakpınar’ın nüfusuna eşdeğer. Bu
nedenle planlı yapılaşma sağlanırsa hem devletin yükü azalır hem de daha kaliteli hizmet
alınır." Başkan Palancıoğlu, yapılacak yeni imar planı ve viyadükle birlikte Başakpınar’ı çok
güzel
günlerin
beklediğini
sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10371.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Osmanlı Ocakları Develi İlçe Teşkilatı
Sindelhöyük Yönetimini Oluşturdu
Osmanlı Ocakları Develi ilçe Teşkilatı 12 kisilik Sindelhöyük yönetimini oluşturdu.İlçe
Başkanı Mustafa Bozbeşparmak Sindelhöyük’ün nüfusunun çok olduğunu bu yüzden
yönetimde 24 kişiyi görevlendirmek istediklerinin müjdesini verdi.Sindelhöyük...
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Osmanlı Ocakları Develi İlçe Teşkilatı Sindelhöyük Yönetimini Oluşturdu 1 0 0 0 Osmanlı
Ocakları Develi ilçe Teşkilatı 12 kisilik Sindelhöyük yönetimini oluşturdu. İlçe Başkanı
Mustafa Bozbeşparmak Sindelhöyük’ün nüfusunun çok olduğunu bu yüzden yönetimde 24
kişiyi görevlendirmek istediklerinin müjdesini verdi. Sindelhöyük 12 kişilik yönetimi şu
kişilerden oluşuyor: Baskan Ali Ahmet İnanç Sosyal işler sorumlusu İbrahim Gözci Genclik
kolları Baskanı Bilal Söbe Teskilattan sorumlu bşk yrd Ali Şinirtepe Siyasi islerden sorumlu
İrfan Ulusan Ugur Cardakbasi Mehmet Solak Adem Karbuz Enes Kılıç Mevlüt Nacak Fayik
Kılıç Nazif Hayta Osmanlı Ocakları Develi İlçe teşkilat Başkanı Mustafa Bozbeşparmak,
"Yeni görev alan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10372.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Sarıoğlan’daki Trafik Kazası
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, sabah saatlerinde Sarıoğlan İlçesi’nde
öğrenci servisinin şarampole yuvarlanmasına ilişkin olarak, "Kazada yaralanan
öğrencilerimizin sağlık durumları iyi" dedi.
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Sarıoğlan'daki Trafik Kazası 2 0 0 0 İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, sabah
saatlerinde Sarıoğlan İlçesi’nde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanmasına ilişkin olarak,
"Kazada yaralanan öğrencilerimizin sağlık durumları iyi" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu, kaza yaralanan öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgiler verdi.
Çandıroğlu, "Maalesef sabah saatlerinde acı bir haberle güne başladık. Allah tekrarlarından
bizi muhafaza etsin. Sarıoğlan ilçemizde Alaettin ve Karaözü köylerimizden Endüstri Meslek
Lisesi’ne servis yapan aracımız kaza yaptı. 9 tane öğrencimiz yaralı. Çok şükür şuan için
hayati tehlikesi olan öğrencimiz yok. 3 öğrencimiz Sarıoğlan’da ayakta tedavi gördükten
sonra taburcu edildiler. 6 tanesi Kayseri’deki muhtelif hastanelerimizde tedavi altına alındılar.
Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 2 öğrencimizin kırıklardan dolayı biraz sıkıntı var ama
doktorlardan aldığımız en son bilgiye göre onlarda da hayati tehlike yok. Tedavi sürecinden
sonra taburcu olacaklar" dedi. Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’nde meydana
gelen trafik kazasında ise Ü.B.’nin kullandığı 38 DC 140 plakalı servisin yoğun kar yağışı ve
buzlanma nedeniyle şarampole devrilmiş ve kazada öğretmen S.Ş. ile 8 öğrenci yaralanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10373.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Moleküler Genetik Laboratuvarı Kuruldu
Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, "2013 yılında Kayseri ve
civar illere hizmet vermek üzere genetik bozuklukların teşhisini kolaylaştırmak amacıyla
mevcut Sitogenetik laboratuvarı ve moleküler genetik laboratuvarını kurduk" dedi.
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Bu haber 196 kez okundu. Moleküler genetik laboratuvarı kuruldu 2 0 0 0 Kamu Hastaneleri
Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, "Modern tıbbın en hızlı gelişen dallarından
biri genetik bilimi diğeri ise immünoloji bilimidir yani bağışıklık sistemi hastalıklarını
inceleyen bilim dalının gelişimidir. Bu sayede birçok hastalığın nedeninin genetik ya da
bağışıklık sistemi bozukluklarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Biz bu anlamda 2013 yılında
Kayseri ve civar illere hizmet vermek üzere genetik bozuklukların teşhisini kolaylaştırmak
amacıyla mevcut Sito genetik laboratuvarı yanına moleküler genetik laboratuvarını kurduk.
Bu sayede Beta talasemi, Fibrozis, aile ve Akdeniz ateşi gibi genetik moleküler düzeyde
incelebilecek hastalıkların teşhisi kolaylaştı" ifadelerini kullandı. Gödekmerdan ayrıca, "Tıbbi
genetik laboratuvarımız sayesinde doğum sendromu ve kısırlık gibi çeşitli kromozom
bozukluklarının teşhisi yapılabilmektedir. Bu genetik kliniğimizin diğer hizmetleri arasında
ailevi geçiş gösteren hastalıkların yeni nesillerde ortaya çıkmaması için genetik danışmanlık
hizmetleri de verilmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10374.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Birinci Amatör Küme U 19 Ligi
Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu’nda mücadele eden Gençlerbirliği, kendisi gibi
ligin yeni takımı Güneşspor’u 6-0 mağlup ederek yeni yükseldiği lige galibiyet ile
başladı.STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu SahaHAKEMLER: Rıza Öztürk***...
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Kayseri Birinci Amatör Küme U 19 Ligi 1 0 0 0 Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu’nda
mücadele eden Gençlerbirliği, kendisi gibi ligin yeni takımı Güneşspor’u 6-0 mağlup ederek
yeni yükseldiği lige galibiyet ile başladı. STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER:
Rıza Öztürk*** Hasan Keykubat *** Mustafa Savran ** SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Özdaş
GÜNEŞSPOR U19: Hasan Temizyürek *(Dk.45 Furkan *) Rafet Acar * Birkan Çelik *
Kamil * Raşit * Mehmet Demiröz * Mehmet Can Yılmaz * Habip Öztemir * Kasım
Karabulut * Mustafa * Turgut Vural * GENÇLERBİRLİĞİ U19: Yılmaz Sercan ***
Abdullah Akbaş *** Abdullah Can *** Tolgahan Çelik *** İbrahim Aslan *** Harun
Kahraman *** Göktürk Dede *** Fatih İmyan ***Sergen Erkoç *** Halit *** Ahmet Kaşlı
*** GOLLER: Dk.35, 53, 60, 75 Göktürk Dede, Dk.45, 47 Harun Kahraman (Gençlerbirliği)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10374.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri U 16 Ligi A Grubu
Kayseri U16 Ligi B Grubu’nda üst sıraları zorlayan?Kılıçaslan Yıldızspor, zayıf rakibi
Kocasinan Gençlikspor’u 7-0 yenerek yoluna devam etti.STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu
SahaHAKEMLER: Burçak Gök *** Hatice İlhan *** Esmanur Kanlıoğlu...
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Bu haber 83 kez okundu. Kayseri U 16 Ligi A Grubu 1 0 0 0 Kayseri U16 Ligi B Grubu’nda
üst sıraları zorlayan?Kılıçaslan Yıldızspor, zayıf rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 7-0 yenerek
yoluna devam etti. STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Burçak Gök *** Hatice

İlhan *** Esmanur Kanlıoğlu *** SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Özdaş KOCASİNAN
GENÇLİKSPOR U16: Cengizhan Ünsal * Ahmet Kahveci * Ekrem Satılmış * Musa Kümüş
* Gürkan Cerit * Onur Dikmen * Emre Yürekli * Bsatuhan Öztürk * Abdullah Bozçalı *
Okan Duran * Yaşar Temel * KILIÇASLAN YILDIZSPOR U16: A.Kadir Polat *** Ozman
Azamet *** Ömer Kaya *** Alihan Ünal *** Batuhan Şimşek *** Doğuş Aydoğmuş ***
Emirhan Yılmaz ***Mustafa Ender *** Ahmet Özsoy *** Resul Kahraman *** (Dk.70 Mert
***) Özcan Bayram *** GOLLER: Dk.35 Ahmet, Dk.46.39 Doğuş Aydoğmuş,Dk.67.74
Özcan Bayram, Dk.77Mert,Dk.80 Nurullah (Kılıçaslan Yıldızspor U16) KIRMIZI KART:
Dk.80
Onur
(K.Gençlik)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10376.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

"Kayseri Belediyeciliğinden Övgüyle Söz
Ediliyor"
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret
ettiler. Ali Yavuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehit...
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret
ettiler. Ali Yavuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehit aileleri ve gazilere her zaman
sahip çıktığını belirterek, Kayseri’nin bu alanda Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, Türkiye’de şehit ailelerine ev veren bir
başka ilin çıkmadığını belirtti ve "Bizim yaptığımız dertlere derman olmaya çalışarak acıları
biraz olsun hafifletmek" diye konuştu.
"KAYSERİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK"
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret
ederek, bugüne kadar şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Başkan Özhaseki’ye tüm şehit aileleri ve gazilerin selamını getirdiğini ifade eden Yavuz,
"Kayseri, şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerde belediyecilik olarak Türkiye’ye örnek.
Her zaman desteğimiz sizlerle. Kayseri’ye güzel şeyler yapılıyor. Gittiğimiz illerde
Kayseri’den övgüyle bahsediliyor. Şehrimizden başka şehirlerde övgüyle bahsedilmesi bizi
gururlandırıyor. Kayseri ile ne kadar övünsek azdır. Sizlere yaptıklarınız için teşekkür
ediyoruz" dedi.
"ŞEHİT AİLELERİNE EV VEREN BİR BAŞKA İL ÇIKMADI"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri’de tüm yaşayanlarla birliktelik
ve muhabbet olduğunu ifade ederek "Gerek yerel yönetimler, gerek kamu kuruluşları, gerekse
sivil toplum örgütleri kendi içinde barışık. Şehircilik olarak da iyi bir yerdeyiz. Birçok
Anadolu şehri ile karşılaştırıldığında Kayseri ön planda. Şehitlerimiz ve gazilerimiz
noktasında da Kayseri öncü oldu. Allah’tan en başta dileğimiz, hiç kimsenin burnunun
kanamaması ve şehit gelmemesi. Ancak şehidimiz gelirse, insan olarak bize düşen geride
kalanlara sahip çıkmak. Onlara sıkıntı hissettirmemek. Ocağa ateş düşünce senelerce kaynar o
ateş. Ama en azından bizler gelip onların dertlerine derman olmaya çalışırsak acılarını
hafifletiriz. Şükürler olsun bunu yapmaya çalışıyoruz. Kayseri’de tüm şehit ailelerine ev
verilmesi Türkiye’ye örnek oldu. Böyle yapan bir başka şehir çıkmadı" dedi.
"KAYSERİ’DE YAPILANLAR GIPTAYLA TAKİP EDİLİYOR"
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin genel merkezinde ve şube
başkanları toplantısında şehit aileleri ve gazilere yönelik Kayseri’de yapılan hizmetleri
anlattıklarını da dile getiren Ali yavuz, başka illerden gelen dernek başkanları ve yöneticilerin
gıpta ile dinlediklerini söyledi. Başka illerdeki şube başkanlarına Kayseri’de yapılanları örnek
olarak gösterdiklerini ifade eden Yavuz, "Örnek hizmetlerin nasıl yapıldığını Büyükşehir
Belediye Başkanımızdan sorabilirsiniz diyoruz" dedi. Yavuz, şehit aileleri ve gazilerin
ücretsiz ulaşımında da Kayseri’nin örnek bir şekilde ilk uygulamaya geçen il olduğunu
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10377.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

“Toplu Ulaşımda Verimlilik Ödülü“
Kayseri’nin
TRANSİST Uluslararası Toplu Ulaşım Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı organizasyonu bu
yıl toplu ulaşımın en iyilerini belirledi. Organizasyonda Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Verimlilik Ödülü’ne layık görüldü.
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'Toplu Ulaşımda Verimlilik Ödülü' Kayseri'nin 2 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi’nin almış
olduğu kararlar doğrultusunda minibüslerin kaldırılması, doğal gazlı otobüsler, raylı sistem
gibi ulaşımda yapılan devrimlerle Kayseri Türkiye’nin en iyi toplu taşımasını yapan şehri
haline geldi. Önce minibüsleri kaldırarak Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi 2009 yılında taşımacılığa başlayan raylı sistemle ulaşıma hız ve konfor getirirken,
trafiği de büyük ölçüde rahatlattı. Kayseri’de ulaşım alanında yaşanan gelişmeler sektör
temsilcilerinin de dikkatini çekti. Mükemmellik kültürünün toplu ulaşım hizmeti veren
kuruluşlarca benimsenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla TRANSİST
Uluslararası Toplu Ulaşım Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı kapsamında düzenlenen

yarışmanın sonuçları açıklandı. Şehirlerin toplu ulaşım hizmetlerindeki çalışmalarını
değerlendirmek üzere gerçekleştirilen yarışmada Kayseri’ye Verimlilik Ödülü verildi. Ödülle
ilgili açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mükemmellik kültürünün toplu ulaşım
hizmeti veren kuruluşlarca benimsenmesi ve toplu ulaşım hizmet kalitesinin artırılması
yolunda yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı TRANSİST Uluslararası Toplu Ulaşım
Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı kapsamında düzenlenen Toplu Ulaşım Mükemmellik
Endeksi 2014 Verimlilik Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır" denildi. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki adına alan Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy eldeki
imkanları en uygun şekilde kullanarak toplu taşıma hizmeti verdiklerini, ödülün bu anlamda
kendilerini teşvik edeceğini belirtti. Organizasyon kapsamında ayrıca ulaşım konusunda bir de
sempozyum düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü
Feyzullah Gündoğdu burada, “Yeni Ulaşım Sistemlerinin Kent Biçimine Etkisi ve Topluma
Yansımaları” konusunda Kayseri’deki uygulamalar hakkında bilgiler verdi. İkinci bildiride ise
“Araç Alım İhalelerinde Yerlilik Kavramı” konulu çalışma ile Kayseri Büyükşehir
Belediyesinin
araç
alım
ihalesinde
geliştirdiği
yöntem
anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10378.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Forum Kayseri 3 Yaşında
Forum Kayseri, üçüncü yaşını ziyaretçileriyle birlikte müzik ve eğlence dolu bir programla
kutladı.Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri,
üçüncü yaşını canlı müzik performansı ve sürpriz...
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Forum Kayseri 3 Yaşında 2 0 0 0 Forum Kayseri, üçüncü yaşını ziyaretçileriyle birlikte müzik
ve eğlence dolu bir programla kutladı. Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif
fırsatı sunan Forum Kayseri, üçüncü yaşını canlı müzik performansı ve sürpriz hediyelerle
renklenen bir etkinlikle kutladı. Açıldığı günden bugüne 41 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, 50
milyon hedefine doğru hızla ilerleyen Forum Kayseri, ziyaretçileriyle buluştuğu tarihin
yıldönümü olan 21 Aralık Pazar günü keyifli ve eğlenceli bir kutlama programına sahne oldu.
Brass Band Kortej Takımı, gün boyunca alışveriş merkezini gezerek ziyaretçilere eğlenceli
dakikalar yaşattı. Gün içinde iki kez gerçekleşen dans ve müzikle dopdolu sürpriz etkinlik de
konukları hem şaşırttı hem de coşkuyu artırdı. Forum Kayseri bu özel gününde, ziyaretçilerine
yıldönümü için özel hazırlanmış temalı kurabiyeler ikram etti. Akşam saatlerinde gerçekleşen
konser ise ziyaretçilere müzik ve eğlence dolu dakikalar yaşattı. Aralık 2011’de hizmete
giren, 160 bin metrekare inşaat alanı ve 66 bin metrekare kiralanabilir alanıyla Anadolu’daki
en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Kayseri, 200’den fazla seçkin markayı
ziyaretçileriyle buluşturuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10379.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Sokak Hayvanlarına Ve Kuşlara Belediyeden
Gıda Desteği
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 15 ayrı alanda
sokak hayvanları için çalışma yaptıklarını ve kış şartlarında gıda desteği sağlandığını
söyledi.Kuşlara yem …Hava sıcaklığının...
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Sokak Hayvanlarına Ve Kuşlara Belediyeden Gıda Desteği 4 0 0 0 Melikgazi Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 15 ayrı alanda sokak hayvanları için
çalışma yaptıklarını ve kış şartlarında gıda desteği sağlandığını söyledi. Kuşlara yem … Hava
sıcaklığının eksilerin altında olduğu bu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve kar örtü
altında yiyecek arayan kuşlar için park ve bahçe alanlarında yiyecek verildiğini belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Bu şehrin güzellikleri arasında yer alan kuş ve güvercinler
yaz aylarında şehrimize canlılık katmaktadırlar. Bu şehrin havasını, suyunu paylaşıyoruz.
Ancak bu kış aylarında yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyü bürünen park ve yeşil alanlarda yem
bulmakta zorlanan kuşlara belediye olarak destek veriyoruz. Parklarda kendilerine buğday ve
darı gibi yemler verilmektedir. “ dedi. Buğday ve darı Vatandaşların kendilerine yakın
parklara ekmek artığı bıraktıklarını bundan da son derece mutlu olduklarını çünkü şehrin
güzelliklerinin hep birlikte korunması gerektiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
bu çalışmada özellikle çocukları teşvik ettiklerini çünkü bu tür alışkanlıkların ileri ki yıllarda
toplumda ortak değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme duygularını pekiştirdiğini kaydetti.
Melikgazi Belediyesine Teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmayı takdirle karşıladıkların belirten
vatandaşlarda “emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı davranışın diğer kurumlara
örnek olmasını diliyoruz. Can dostlarımız olan hayvanları koruyup, kollamak toplumda
yaşayan herkesin görevidir” dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10380.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayserispor Yönetiminden Antalyaspor
Taraftarının Saldırısı İle İlgili Açıklama
Kayserispor tarafından, Antalyaspor maçı sonrasında yapılan saldırı sonrasında açıklama
yapıldı.Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, "Kafilemiz, Antalyaspor - Kayserispor
maçı öncesi stada giderken uğramış olduğu tacizden sonra,...
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Kayserispor Yönetiminden Antalyaspor Taraftarının Saldırısı İle İlgili Açıklama 3 0 0 0
Kayserispor tarafından, Antalyaspor maçı sonrasında yapılan saldırı sonrasında açıklama
yapıldı. Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, "Kafilemiz, Antalyaspor - Kayserispor
maçı öncesi stada giderken uğramış olduğu tacizden sonra, maç sonu staddan ayrılıp hava
alanına giderken taraftarlar tarafından kurulan pusu sonucu kaldırım taşlarıyla kafile
otobüsümüz saldırıya uğramıştır; ve Antalya emniyeti bu konuda hiçbir önlem almamakla
beraber; takımımıza saldıran 1000 kişiyi görmezden gelmiştir.TFF temsilcisi de bu olayı adi
bir
suç
olarak
görmektedir"
ifadesinde
bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10381.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Engin Ulukaya:
Erciyes Üniversitesinde düzenlenen, ’Temel ve Kanser Araştırma Yeni ve Ölümcül Aktörler:
Kanser Kök Hücreler’ konulu seminere konuşmacı olarak katılan Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ulukaya, "Bağışıklık sisteminiz kötü ise maalesef
kansere yakalanma şansınız yüksek" dedi.
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ulukaya: 2 0 0 0 Erciyes
Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminere
konuşmacı olarak katılan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin
Ulukaya, kanser ile ilgili bilgiler verdi. Ulukaya, “Kanser biliyorsunuz halkın ortak konusu.

Fakat size iyi bir şey söyleyeyim. Kanserden korkmayın. Kanser için ‘geç kalmaktan korkun’
denir ya hakikaten bu böyle. Biraz kendinizi tanırsanız, bazı ön belirtilerini biliyorsanız eğer,
erken de tanıya giderseniz hiç korkmayın. En azından yakında belki tamamen tedavi
edilemese bile şeker hastalığı gibi kronik bir hastalığa dönüşecek. Belki orada küçük bir
tümör olacak ama bununla yaşamayı öğreneceğiz. Şuandaki en iyimser senaryo bu. 10 sene
önce bu senaryoyu bile kuramıyorduk. Dolayısıyla kanserden korkmayın ama doktorları da
çok iyi dinleyin. Bilinçsizce maalesef bazı bitkilerin kullanılması sözkonusu. Bitkilerinde
gerçekte faydası olduğuna inanıyoruz ama bunların düzgün ve doğru kullanılması gerekiyor.
Bunun için de çok iyi bir rehberlik almak lazım. Kafanıza göre bitki kullanmayın" diye
konuştu. Kanser tedavilerinde ve öncesinde moralin öneminde değinen Ulukaya, "Moral
sadece kanserle ilişkili değil. Aklınıza gelecek tüm hastalıklarla ilişkili. Çünkü moral demek
vücudun ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışması demektir. Bağışıklık sistemi direkt
ilişkilidir. Bağışıklık sisteminiz kötü ise maalesef kansere yakalanma şansınız yüksek. O
açıdan moral son derece önemli. Kanserden korunmak istiyorsanız moralinizi yüksek tutun.
Tedavi edici etkisi olup olmadığı şüpheli ama kanserden koruyucu etkisinin olduğunu
düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10382.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Ak Parti 16 İlçede Kongreleri Tamamladı
AK Parti’nin, 15 Kasım’da Sarız ve Pınarbaşı ilçesi ile başlayıp, hafta sonu yapılan
Kocasinan ve Melikgazi ile sona eren 16 ilçede kongreleri tamamladı.Yapılan Kongreler
sonucunda 16 ilçenin, 5 ilçesinde başkan değişikliğine gidilirken,...
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Ak Parti 16 İlçede Kongreleri Tamamladı 3 0 0 0 AK Parti’nin, 15 Kasım’da Sarız ve
Pınarbaşı ilçesi ile başlayıp, hafta sonu yapılan Kocasinan ve Melikgazi ile sona eren 16
ilçede kongreleri tamamladı. Yapılan Kongreler sonucunda 16 ilçenin, 5 ilçesinde başkan
değişikliğine gidilirken, 11 ilçede ise mevcut başkanlar ile yola devam edildi. Akkışla
ilçesinde Davut Altınoluk’un yerine Hayrullah Dündar, Felahiye İlçesinde Mustafa
Gürcü’nün yerine Musa Zafer Kingir, Özvatan İlçesinde Nurettin Almak’ın yerine Nasip
Aksoy, Pınarbaşı İlçesinde Tuncay Altıparmak’ın yerine Türkay Kara ilçe başkanı oldu.
Kocasinan ilçesinde mevcut başkan Muammer Kılıç, Bünyan ilçesinde Savaş Gökçe, Develi
İlçesinde Mehmet Durukan, Hacılar ilçesinde Hüdai Barut, İncesu İlçesinde İsmail Tekinsiz,
Sarıoğlan İlçesinde Ahmet Cerit, Sarız İlçesinde Cesur Abdullah Kınık, Talas İlçesinde Ragıp
Dost, Tomarza İlçesinde Davut Şahin, Yahyalı İlçesinde Ahmet Büber, Yeşilhisar İlçesinde
Abdullah Sami Ceylan ile yola devam edildi. İlçe kongreleri hakkında açıklama yapan İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, delege seçimleri de dikkate alındığında sürecin Eylül ayında
başladığını belirterek şunları söyledi: "Böylece üç aşamalı kongrelerin birinci ve ikinci
etapları tamamlanmış olurken son aşama olarak 25 Ocak’ta yapılacak il başkanlığı kongresi
kalmıştır. Bilindiği üzere AK Parti Genel Merkezi’nin delege seçimlerinden başlayarak ilçe
kongrelerinde sürdürdüğü tek liste tek aday zorunluluğu vardı. Bunun adına da istişare kültürü

diyen genel merkezin bu tutumuna Kayseri’deki 16 ilçeyi kapsayacak şekilde
değerlendirdiğimizde başarılı bir kongre süreci geçirdiğimizi söyleyebiliriz. AK Parti Kayseri
teşkilatlarını 2015 seçimlerine hazırlayacak, Yeni Türkiye hedefi için partinin Kayseri ayağını
oluşturacak olan kadrolar hafta sonu yapılan Kocasinan ve Melikgazi ilçe kongreleri ile netlik
kazanmış oldu. Şimdi sıra, son aşama olan AK Parti İl Başkanlığı’na geldi. Bu aşamayı da
sıkıntısız bir şekilde geçerek, 7 Haziran 2015 seçimleri için çalışmalara başlayacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10383.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Yılmaz Akansu’yu Duygulandıran Ziyaret…
Yılmaz Akansu Koleji ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda olduğu gibi 2014 TEOG
sınavı yerleştirmelerinde de Kayseri’nin gururu oldu. 120 sorunun tamamını net yapan
öğrenciler, kendilerine bu eğitim merkezini açan Yılmaz Akansu’ya teşekkür ziyaretinde
bulundular.
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YILMAZ AKANSU'YU DUYGULANDIRAN ZİYARET… 3 3 0 0 Akansu’da görev yapan
muhasebe müdürü Meryem Dağdelen ve veznedar Metin Kanber’in de hazır bulunduğu
ziyarette öğrenciler, Yılmaz Akansu ile tek tek görüşme fırsatı buldu. Öğrencilerin
başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz Akansu şunları söyledi: “ Yılmaz
Akansu Koleji ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda olduğu gibi 2014 TEOG sınavı
yerleştirmelerinde de gururumuz oldular. Öğrencilerimiz Fen liselerini kazanırken, yüksek
puanlı Anadolu Liselerine de girmeyi başardılar. Bütün öğrencilerimizi, onları yetiştiren
öğretmenlerini ve bu öğrencilere destek olan ailelerini tebrik ediyoruz.” dedi. HABER
MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10384.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Mahallesi’nde İhale Var
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kayseri Mahallesi’nde kiralama ihalesi
yapılacak. İhale ile 7 adet konak evi, 7 adet dükkan, sergi salonu, kafeterya ve restoran ile 20
odalı butik otel kiraya verilecek.Kayseri Büyükşehir Belediyesi...
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Kayseri Mahallesi'nde İhale Var 1 0 0 0 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kayseri
Mahallesi’nde kiralama ihalesi yapılacak. İhale ile 7 adet konak evi, 7 adet dükkan, sergi
salonu, kafeterya ve restoran ile 20 odalı butik otel kiraya verilecek. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından geçmişteki Kayseri’nin her yönüyle canlandırılacağı Kayseri
Mahallesi’ndeki çalışmalar sürüyor. Tavukçu Mahallesi olarak bilinen bölgedeki Kayseri
Mahallesi’nde bulunan tarihi evler Büyükşehir Belediyesi’nce restore edildi. Binaların aslına
uygun yaşatılması için de kiralama ihalesi yapılacak. İhale ile; 7 adet konak evi, 7 adet
dükkan, sergi salonu, kafeterya, restoran ve 20 odalı butik otel Devlet İhale Kanununun 45.
Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü İhale" ile 17 yıllığına kiraya verilecek. Kayseri
Mahallesi’ndeki dükkan ve konaklar için yapılacak olan ihale 7 Ocak 2015 Çarşamba günü
saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek. Talepliler, ihale
ile ilgili şartname ve daha detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğünden
ulaşabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10385.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

15 Yaşındaki Kızla Evlendi 6 Yıl 8 Ay Ceza Aldı
Kayseri’de 15 yaşındaki kız ile 2011 yılında dini nikahla evlenerek yaşayan bir kişiye yapılan
yargılama sonrasında 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.14 Şubat 2011 yılında 28 yaşında olan
M.O. ile 15 yaşında olan B.Ç.’nin Bünyan ilçesinde...
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15 Yaşındaki Kızla Evlendi 6 Yıl 8 Ay Ceza Aldı 2 0 0 0 Kayseri’de 15 yaşındaki kız ile 2011
yılında dini nikahla evlenerek yaşayan bir kişiye yapılan yargılama sonrasında 6 yıl 8 ay hapis
cezası verildi. 14 Şubat 2011 yılında 28 yaşında olan M.O. ile 15 yaşında olan B.Ç.’nin
Bünyan ilçesinde imam nikahıyla evlendikleri öğrenildi. Bir süre sonra B.Ç.’nin hamile
kaldığı ve hastanede yaşının küçük olması sebebiyle yetkililere bilgi verildiği bildirildi.
Açılan kamu davası sonrasında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık
31 yaşındaki M.O. ile 18 yaşındaki B.Ç. hazır bulundu. Yapılan yargılama sonrasında

’Çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan suçlu bulunan M.O.’ya mahkeme heyeti 6 yıl 8 ay
hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10386.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kto’nun Madencilik Sektöründe Faaliyet
Gösteren Üyeleri, Sorunlarını Bakan Taner
Yıldız’a Anlattı
Kayseri Ticaret Odası’nın madencilik sektöründe faaliyet gösteren 24. Meslek Komitesi
üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a sorunlarını aktardı.Konuyla ilgili
açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası yönetim Kurulu Başkanı...
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Kto'nun Madencilik Sektöründe Faaliyet Gösteren Üyeleri, Sorunlarını Bakan Taner Yıldız'a
Anlattı 2 0 0 0 Kayseri Ticaret Odası’nın madencilik sektöründe faaliyet gösteren 24. Meslek
Komitesi üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a sorunlarını aktardı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, madencilik sektörünün sorunlarının en üst düzey makamlara iletilmesi açısından
ilgili meslek komitesi üyelerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile bir araya
getirdiklerini söyledi. Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen "İl İl Enerji
Verimliliği Projesi" toplantısının ardından Bakan Yıldız’ın kendilerini kırmadığını ve sektör
temsilcilerini dinleyeceğini belirttiğini ifade etti. Başkan Hiçyılmaz, görüşmede Meclis Üyesi
Alper Tuna Elmacı ve 24. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Yetikcan tarafından Bakan
Yıldız’a sektörün yaşadığı sıkıntılar ve yeni madencilik yasa taslağında yer alan bazı konular
hakkında dosya teslim edildiğini belirtti. Sektör temsilcilerinin yeni yasa taslağında yer alan
devlet hakkının artırılmasına ilişkin çekincelerini ortaya koyduğunu kaydeden Hiçyılmaz,
Bakan Yıldız’ın görüşmede notlar aldığını ve sürece ilişkin bilgiler verdiğini söyledi.
Hiçyılmaz, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Yıldız sorunları yakından takip
ettiklerini ve çözüm yollarının bulunması noktasında gayret sarf ettiklerini ifade etti. Yeni
yasanın hazırlanması sürecinde sektörü olumsuz yönde etkileyebilecek durumların
oluşmaması için çalıştıklarını dile getirmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kayseri
Ticaret Odası Yönetimi olarak, bu konu üzerinde önemle durmaya devam edeceğimizin
bilinmesi isterim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10387.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Melikgazi Belediyesi 3 Vardiya Halinde 58 Araç
Ve 240 Çalışanı İle Her Zaman Her Yerde Hazır
Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ekim ayından itibaren yapılan toplandı
neticesinde kar temizleme ve buzlanmaya karşı etkin çalışma için ekipler oluşturularak
çalışma planlamasının yapıldığını dolayısı ile ekiplerin...
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Melikgazi Belediyesi 3 Vardiya Halinde 58 Araç Ve 240 Çalışanı İle Her Zaman Her Yerde
Hazır 2 0 0 0 Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ekim ayından itibaren
yapılan toplandı neticesinde kar temizleme ve buzlanmaya karşı etkin çalışma için ekipler
oluşturularak çalışma planlamasının yapıldığını dolayısı ile ekiplerin şu anda görev başında
olduğunu söyledi. Kar ile mücadele ekiplerinin 3 vardiya usulü ile çalışmalarını yürüttüklerini
ve bunun ile ilgili planlamanın yapılarak listelendirildiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, "Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiler. Melikgazi merkezinde
kapalı yol olmaması ve trafik kazalarına meydan vermemek için tedbirler önceden
alınmaktadır. Ekipleri, kendi olanakları ve ayrıca kiralanan dozer, greyder ve kamyonlar ile
karla mücadele ederek, yolları açık tutmak için çalışıyorlar. Melikgazi Belediyesi Eskişehir
Gecekondu Önleme Bölgesi Battalgazi, Erciyes caddelerinde grayder ile tuz serpme araçları
bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de ana yollarda tuz serpme çalışmalarına aralıksız
devam ettiriyor. Turan, Subaşı, Gesi, Hisarcık, Kıranardı ve Mimasinan yerleşim alanlarında
mobil ekipler yani o bölgelere hizmet verecek ekipler oluşturuldu. Kesintisiz hizmet devam
ediyor" dedi. Daha önce organize ve koordine edilen ekiplerin vardiya usulü çalışmalarını
sürdürdüklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,özelikle ana cadde ve bulvarlar da,
eğimli yollarda özelikle Turan ile Subaşı bölgesi arasında tipiye maruz kalan alanlarda
tuzlama çalışmaları sık sık yapılmakta olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç, vardiya
ekiplerinde 14 kepçe, 8 tuzlama aracı ve 12 beko lader olarak bilinen kepçe yer aldığını ve
toplam 240 çalışanın görev yaptığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10388.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayserispor’da Kupa Mesaisi
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çarşamba günü oynayacağı
Bayburt Grup Özel İdarespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde antrenör
Cüneyt Dumlupınar yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılar...
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Bu haber 201 kez okundu. Kayserispor'da Kupa Mesaisi 2 0 0 0 PTT 1. Lig ekiplerinden
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çarşamba günü oynayacağı Bayburt Grup Özel
İdarespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde antrenör Cüneyt Dumlupınar
yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Düz koşunun ardından başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası
iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmana katılmayan
Nobre’nin sakatlığının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10389.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kocasinan’da Yollar Açık
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı sonrası
yapılan çalışmalar sonucunda Kocasinan yollarının ulaşıma açık hale getirildiğini söyledi.Kar
yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerinin...
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Kocasinan'da Yollar Açık 2 0 0 0 Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sabah erken
saatlerde başlayan kar yağışı sonrası yapılan çalışmalar sonucunda Kocasinan yollarının
ulaşıma açık hale getirildiğini söyledi. Kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerinin kar
temizlik çalışmasına başladığını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Şehir merkezinde kar,

mücadele yapmamızı gerektirecek bir boyuta ulaşmadı. Erkilet üstündeki mahallelerimizde 10
santimetreye kadar ulaşan kar yağışına karşı ekiplerimiz hemen kar temizleme ve tuzlama
çalışmalarına başladı. Kocasinan’da ulaşıma olumsuz, kapalı yol yok. Kocasinan’ın yolları
temiz ve açık” dedi. Kar yağışıyla, kritik noktalarda kar temizleme ve tuzlama çalışmasına
başladıklarına dikkat çeken Başkan Mustafa Çelik, ”Kar mücadele çalışmaları kapsamında
ekiplerimizi 32 bölgede görevlendirdik. Özellikle yüksek ve rampası bulunan mahalleler bir
gruba ayrıldı. Şehir merkezinde de gruplar oluşturuldu. Her mahalle ve nokta için araç ve
personeller belirlendi. Kar düştüğünde, buzlanma olduğunda personelimiz aracı ve ekibiyle
birlikte görev noktasına doğrudan ulaşıyor. 24 saat kesintisiz çalışarak, karla mücadele
edecek, günün değişik zaman dilimlerinde de tuzlama yapacak. Kocasinan’da kapalı ya da kar
engelli yolumuz yok” şeklinde bilgiler verdi. Meteorolojik ihbarları izleyerek tedbir
aldıklarının altını çizen Başkan Çelik, ”Kocasinan Belediyesi olarak kar temizliği ve
buzlanmaya karşı tuzlama yapıyoruz. Ancak, araç sürücüleri de her şeye rağmen; kış, kar ve
buz tedbirlerini almalı, araç kullanırken dikkatli, tedbirli olmalı, diğer araç sürücülerine ve
yayalara karşı daha anlayışlı davranmalıdır” uyarısıyla sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10390.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Uyuşturucu Tacirlerine 16 Yıl Hapis
Kayseri’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 16 yıl 3 ay hapis 15 bin
TL de para cezasına çarptırıldı.3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar
H.E. (34), İ.T. (36) hazır bulundu. 31.05.2014...
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Uyuşturucu Tacirlerine 16 Yıl Hapis 3 0 0 0 Kayseri’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları
iddiasıyla yargılanan 2 sanık 16 yıl 3 ay hapis 15 bin TL de para cezasına çarptırıldı. 3. Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar H.E. (34), İ.T. (36) hazır bulundu.
31.05.2014 tarihinde meydana gelen olayda H.E. ve İ.T. şehirlerarası Van-İstanbul seferini
yapan otobüsle 2 bavul şeklinde 20 kilogram 594 gram eroin götürürken, Kayseri’de
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin otobüste arama yapması sonucu
eroinler ele geçirdi. Olay sonrası tutuklanan H.E. duruşmada, “Suç işledim. Vereceğiniz
cezayı kabul ediyorum. Pişmanım” dedi. İ.T. ise, “Çoluk çocuğum var. Perişan oldular.
Pişmanım” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda H.E. ve İ.T.’ye
16 yıl 3 ay hapis 15 bin TL de para cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10391.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk:
Yahyalı Belediyesi 1954 yılında yapılan ilçenin ilk ortaokulu olarak hizmet veren binanın
yıkım çalışmalarına başladı.İlçenin 100.yıl mahallesi Yahyagazi Anadolu Lisesi bahçesinde
bulunan binanın yıkım çalışmalarına Yahyalı Milli...
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: 3 0 0 Yahyalı Belediyesi 1954 yılında yapılan ilçenin
ilk ortaokulu olarak hizmet veren binanın yıkım çalışmalarına başladı. İlçenin 100.yıl
mahallesi Yahyagazi Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan binanın yıkım çalışmalarına Yahyalı
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ile yerinde takip eden Başkan Esat Öztürk, göreve
başladıkları günden bugüne kadar yaklaşık 100 metruk binayı yıktıklarını, metruk binaların
yıkım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Öztürk “ 1954 yılında yılın da
yapılmış ilk ortaokulumuzun önündeyiz, bugün yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz aynı
yaşta olan ekonomik ömrünü tamamlamış okul binamızın, Kaymakamlığımız ve Mili Eğitim
Müdürlüğümüz birlikte ortaklaşa maili inhidam kararı alarak yıkımı için Milli Eğitim
Müdürümüz ile birlikte buradayız. Birçok bürokratımızın, bir büyüğümüzün hatırlarının
olduğu bir okul. Bir tarihi yok etmiyoruz burada, bir tarihe tanıklık yapmış oluyoruz. Ankara
ve İstanbul yaşayan birçok büyüğümüz var, bürokratımız var. Onların çocuklukları,
gençlikleri burada geçti. Onların hatıralarını yıkmak istemezdik ama okul binamız ekonomik
ömrünü tamamlamış. İnşallah daha güzel daha modern bir bina yaparak Yahyalı’mıza
kazandırmış olacağız. Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Okulumuz içindeki
malzemeleri ortaklaşa toparlayarak yıkıma hazır hale getirdik. Kayseri’de Sümer
Kampüsümüz var. Onun içerisinde Liseler var, ortaokullar var, ilkokullar var, anaokulu var.
Yahyalı’mız açısından burasını bir kampüs olarak düşünebiliriz. Öğrencilerimiz daha rahat
edeceği bir mekân. Buranın çevre düzenlemesini yine belediyemiz tarafından yapıldı. Önce
yapıyoruz sonra yıkıyoruz. Ama Önemli olan biz gönülleri yıkmayalım. Eski binalar bizden
korksun, hepsinin yıkacağız.” diye konuştu. Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ’da, "Bizim
içinde önemli binaydı. Birçok okulumuzun binası yapılırken geçici olarak bu binayı
kullandılar. Çok şükür bizde okullarımızın binası tamamlanmasıyla düzene oturduk. Artık bu
binaya ihtiyacımız kalmadı. Sizlerde tarihi yok etmiyor, yenileştirmek üzere yıkıyorsunuz.
İnşallah sizinle birlikte buraya Milli Eğitim Müdürlüğü veya öğretmen evi yapılırsa çok daha
anlamlı olacak.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10392.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Prof. Dr. Turan Baytop’un İsmi Erü’de
Yaşayacak
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ilk dekanı merhum Prof Dr. Turan Baytop’un adı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) içerisinde bulunan bir sokağa verildi.Genom Kök Hücre
Merkezinde düzenlenen programa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof....
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Bu haber 183 kez okundu. Prof. Dr. Turan Baytop'un İsmi Erü'de Yaşayacak 2 0 0 İstanbul
Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ilk dekanı merhum Prof Dr. Turan Baytop’un adı Erciyes
Üniversitesi (ERÜ) içerisinde bulunan bir sokağa verildi. Genom Kök Hücre Merkezinde
düzenlenen programa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Eczacılık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri katıldı.
Programda, Prof. Dr. Turan Baytop’un adının bir sokağa verilme aşamasından ve
nedenlerinden bahseden Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, “Bu yıl
üniversitemiz rektörlüğü tarafından kampüs alanı içerisindeki cadde ve sokaklara bilimsel
hayata katkısı olan akademik kariyerde yer bulan büyüklerimizin isimlerinin verilmesine
karar verildi. Bu kapsamda Eczacılık Fakültesi ve rektörlük kapsamındaki sokak için sayın
rektörümüzden bu şekilde bir isim talebinde bulunduk. Fakültede yaptığımız araştırma ve
görüşlerden sonra bu sokağa uygun olabilecek hocamızı Turan Baytop olarak seçtik. Bunun
sebebi kısaca üç başlık olarak burada önem kazanmaktadır. Bunlardan birincisi eczacılık
mesleğinin duayeni olması, burada eczacılık mesleğinin maddesi olan ilacın bitkilerden
olduğunu düşünürsek Türkiye florasına yaptığı katkılardan dolayıdır. İkincisi eczacılık
tarihine yaptığı katkılardır. Üçüncüsü ise modern eczacılık eğitimine geçen ilk fakültemiz
İstanbul Üniversitesidir. İstanbul Üniversitesinin bu anlamda ilk dekanı olması da ismi
belirlememizde yardımcı oldu” diye konuştu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur ise, "Üniversitedeki cadde ve sokaklara akademik hayata katkıda bulunan,
eskiden ve günümüzde yaşayan Türk bilim insanlarının ve Türk medeniyetine hizmet etmiş
olan bilim insanlarının adlarını vermeye karar verdik. Yola, caddeye ve sokağa en yakın
fakülte hangisiyse o fakülteyle de ilişkili olmasını arzu etmiş bulunuyoruz. Seçim sonucunda
da rektörlük ve eczacılık fakültesi arasındaki sokağa Turan Baytop isminin verilmesini
kararlaştırdık. Bugünde o sokağın isminin açılışını yaptık. Burada da konuştuğumuz mesele
Turan Baytop’un kimliği, neden bu sokağa bu ismi verdiğimiz, yaptığı hizmetler ve
hayatından bahsediyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10393.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Dücane Cündioğlu’nun Osmanlıca’sı
Beyanındadır
Yazımın başlığının, Abdülbaki Gölpınarlı’nın 1945 yılında yayımlanan Divan Edebiyatı
Beyanındadır kitabının adını çağrıştırmasını bilhassa istedim. Çünkü ne yazık ki Dücane
Cündioğlu’nun liselerde Osmanlıca’nın öğretimine ilişkin görüşleri yeni bir Abdülbaki
Gölpınarlı vakasından başkasını çağrıştırmadı bende. Gölpınarlı, malum, Divan edebiyatı
(Klasik Türk Edebiyatı) uzmanıdır. Telifleri, tercümeleriyle her zaman kendisinden istifade
edilen biridir. Divan Edebiyatı Beyanındadır’da getirdiği eleştirileri burada gündeme
getirecek değilim elbette. Lakin Tek Parti diktasının geçmişe ait her şeyi süpürdüğü bir
vakitte, şiirde Garipçiler’in tuttuğu yola paralel şekilde davranıp Divan şiirini gözden
düşürmeye çalışması “tipik” bir davranıştır. Nurullah Ataç, Orhak Şaik Gökyay gibi isimler o
yıllarda Gölpınarlı’yı sert bir dille eleştirdiler. Ancak olan oldu ve Gölpınarlı’nın yazdıkları,
Osmanlı düşmanlığı üzerinden İslamî olan her şeye saldıranlara malzeme verdi. İsmet Zeki
Eyüpoğlu’nun Divan Şiirinde Sapık Sevgi’sini hatırlatıp geçelim…
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Dücane Cündioğlu'nun Osmanlıca'sı Beyanındadır 2 0 0 “değil mi ki albatrosu Baudelaire'den
Yves Bonnefoy'dan semenderi öğrendim bir gün bakarsınız şu güzelim bilgiç beynimi kırıp
teneşir tahtası olarak kullanabilirim” İsmet Özel Yazımın başlığının, Abdülbaki
Gölpınarlı’nın 1945 yılında yayımlanan Divan Edebiyatı Beyanındadır kitabının adını
çağrıştırmasını bilhassa istedim. Çünkü ne yazık ki Dücane Cündioğlu’nun liselerde
Osmanlıca’nın öğretimine ilişkin görüşleri yeni bir Abdülbaki Gölpınarlı vakasından
başkasını çağrıştırmadı bende. Gölpınarlı, malum, Divan edebiyatı (Klasik Türk Edebiyatı)
uzmanıdır. Telifleri, tercümeleriyle her zaman kendisinden istifade edilen biridir. Divan
Edebiyatı Beyanındadır’da getirdiği eleştirileri burada gündeme getirecek değilim elbette.
Lakin Tek Parti diktasının geçmişe ait her şeyi süpürdüğü bir vakitte, şiirde Garipçiler’in
tuttuğu yola paralel şekilde davranıp Divan şiirini gözden düşürmeye çalışması “tipik” bir
davranıştır. Nurullah Ataç, Orhak Şaik Gökyay gibi isimler o yıllarda Gölpınarlı’yı sert bir
dille eleştirdiler. Ancak olan oldu ve Gölpınarlı’nın yazdıkları, Osmanlı düşmanlığı üzerinden
İslamî olan her şeye saldıranlara malzeme verdi. İsmet Zeki Eyüpoğlu’nun Divan Şiirinde
Sapık Sevgi’sini hatırlatıp geçelim… Birkaç yıl önce Gölpınarlı’nın, rahmetli Ahmet Yüksel
Özemre’nin Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı’nda yer alan bir fotoğrafını gördüğümde, Divan
Edebiyatı Beyanındadır’da kendini düşürdüğü durumu yeniden fark ettim. Fotoğrafta ondan
başka Necmeddin Okyay, Eşref Efendi, Ali Alparslan, Sacid Okyay vardı. Bu güzide
isimlerin her biri edepleri gereği fotoğraf çekilirken ellerini önlerinde kavuşturmuşlardı.
Gölpınarlı’ysa, elindeki sigarayla, twitterda kendisini onlarca kişinin takip ettiği ama kendisi
sadece kendisini takip etmekten ötürü algı kapıları kapanmış Dücane Cündioğlu’dan farksız
duruyordu. Öteki güzideler kendilerini silmek isterken onun tek derdi görünmekti. Doğrusu

onca emeğiyle bunu hak ediyordu ve görünecekti de lakin öyle olmamalıydı. 1940’lı yılların
atmosferinde Gölpınarlı, Cündioğlu’nun sıkça vurguladığı “ters düşme hakkı”nı mazlumdan
yana kullanmadı. İktidardan yana kullandı ve CHP ideolojisiyle uyum içinde olmak isteyerek
Divan edebiyatına “ters düştü”. Garipçiler daha çok Tanzimat sonrası “yenileşen” Türk şiir
geleneğini çöpe atarken, ona en büyük dilimi “harcamak” düşmüştü. Cündioğlu’ysa liselere
Osmanlıca dersleri koymak isteyen siyasi iktidarla “ters düşme hakkı”nı kullanarak
Osmanlıca’nın öğretimine karşı çıkıyor lakin kimin, kimlerin yanına düştüğünü bilmiyor.
Üstelik de bunu twitter gibi bir mecrada yapıyor. Hakikatse söylediğiniz kimin yanına
düştüğünüz önemli değildir kuşkusuz. Siyaset, ticaret, sanat, felsefe bir hakikatin dile
gelmesine ağız olmanın yanında nedir ki… Cündioğlu öncelikle hakikati, yani Osmanlı
Türkçe’sinin mahiyetini, öyle görünüyor ki bilmiyor. Bilmediği gibi, o her zaman ki “ben
bilirim” edasıyla başka bilenin de olmadığını ya da iki elin parmağı kadar ancak olduğunu
söylüyor. Şu günlerde Müslümanların kendi içlerinden çıkan muhterislerin doymak bilmeyen
ihtirasları eliyle olanın/olacak olanın karartılması suretiyle güçsüz düşürülmek istendikleri
açıkça görülüyor. Cündioğlu’nun sözleri böyle düşünenlerin işine yarıyor olabilir. Burasıyla
ilgilenmiyorum ben. Beni ilgilendiren, Cündioğlu’nun Osmanlıca, onun eğitimi ve bu hususta
karşılaşılabilecek sorunları ile Türkiye’de Osmanlıca bilenlere dair yanlış tespitleri ve bunları
dile getirirken takındığı küçümseyici edadır. Bir Kürt atasözü var… Şair egolarına dair
Süreyya Berfe’yle hasbıhal ederken Siirtli bir arkadaşımızdan işitmiştik: “Tujil mizgefti
mizineki!..” diyor Kürt kardeşlerimiz, kendi yerini her şeyin üstünde görenler için: “Sen
kendini camide ibrik mi sanıyorsun!” demekmiş Türkçe’si. Cündioğlu’nun durumu bu sözü
hatırlattı bana. Liselerde Osmanlıca’nın öğretimi konusunda diyor ki Cündioğlu: “Kaçıncı
yüzyıl Osmanlıcası? Tursun Bey (XV) Kınalızade (XVI) Koçi Bey (XVII) Akkirmani (XVIII)
Cevdet Paşa (XIX), Elmalılı (XX)” Bu sorusu onun meseleye bakmak için çıktığı “art niyetli
kürsüyü” açıkça ifşa ediyor. Azıcık Osmanlıca bilen ve Osmanlıca’nın liselerde öğretilmesi
meselesine kafa yoran herkes kolayca bilir ki, liselerde öğretilecek Osmanlıca için esas
alınacak dönem Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp’le başlamış Milli
Edebiyat cereyanının sonunda ulaşılan Osmanlıca’dır. Cündioğlu, işi yokuşa sürmek için kimi
süslü kimi sade Osmanlı nesrinin üstatlarının adını anıyor. Böyle olunca da kendisi o üstatları
biliyor, başkaları bilmiyor havası veriyor. Art niyetle meseleye yaklaştığı çok açık. Milli
Edebiyat dönemi Türkçe’si, Türkçe’nin bir yazı dili olarak son derece yalınlaştığı bir
dönemdir. Dilimize yerleşen Arapça ve Farsça unsurlar kalır ama terkipli ifadelerden uzak
durulur. Neticede de Halide Edip’in, Refik Halit’in, Reşat Nuri’nin ve en güzeli de Hâşim’in
ve Yahya Kemâl’in Türkçesi ortaya çıkar. Bugün liseli gençlerimize öğretilecek
Osmanlıca’nın bu saydığım güzide isimlerin dili olacağı muhakkakken Cündioğlu, işi yokuşa
sürmek için değerlerinde kuşku olmayan isimleri önümüze koyuyor. Onların Osmanlıca’sını
öğretmek üniversitelerimizin tarih, edebiyat kürsülerinin işidir. Cündioğlu bunları
ayıramayacak kadar Osmanlıca bilgisine sahip değilse ne âlâ. Lakin biliyorsa, daha fena…
Çünkü o zaman düşüncelerini bir hakikat için söylemiyor, “Abdülbaki Gölpınarlılaşıyor”
demektir. Cündioğlu o kadar yanlış bir kürsüye çıkmış konuşuyor ki ne söylediğini kendi de
duymuyor: “Türkiye’de bu metinlerin birkaç sayfasını bile hatasız okuyup anlayacak uzman
sayısı –en iyi tahminle- iki elin parmaklarını aşmaz.” Oysa kendisi bir tek kendisini duyup
takip eden olarak kendi konuşunca duyması lazımdı ama duyamıyor. İyi ya, Türkiye’de
Cevdet Paşa’yı, Koçi Bey’i hatasız okuyabilen kişi sayısı en iyi tahminle, iki elin parmaklarını
bulmuyorsa bir yerden başlamak lazım. Bakarsınız bir lisemizde Osmanlıca’ya heves eden bir
genç Dücane Cündioğlu çıkar ve o kimselerin okuyamadığı yazarlarımızı okur. Belki bu yıllar
alır ama bir Dücane Cündioğlu kolay yetişmiyor ki… Bu arada, iki elin parmaklarını
geçmeyenlerin bir önemi mi olur, büyük âlimimizin yanında? Zaten üniversitelerimizin tarih,
edebiyat bölümlerinde Osmanlıca bilenler, liselere Osmanlıca öğretemeyecek kadar kıt kafalı
değillerse bile, eh işte o kadardır… Cündioğlu, ara söz kullanıp iki elin parmakları, derken

insaflı davranıyor aslında. Gerçekte kastettiği sadece kendisidir. Bu anlaşılıyor. Ben de ona
katılıyorum: Bir Dücane Cündioğlu kolay yetişmiyor tıpkı bir Abdülbaki Gölpınarlı’nın
yetişmediği gibi. Lakin nedense yanlış bir kürsüye çıkıp kendi kendilerinin faciası olanlar
kervanına kolayca katılıyorlar. Üzücü olan bu. Arap atasözüdür: Tamamı elde edilemeyen iyi
bir şeyin azından da vazgeçilmez. Liselerde Osmanlıca öğretimi üzerine tartışılmalı, farklı
görüşler dile getirilmelidir. Ancak kuşku olmayan şey şudur: Daha lise çağındayken
gençlerimize Osmanlıca hevesini uyandırmak durumundayız. Aksi halde hasbelkader
kazanılan bir üniversite imtihanı sonucunda yerleşilen tarih ve edebiyat bölümlerinde
öğretilen Osmanlıca’yla ilmî, edebî metinlerimizi gün yüzüne çıkarmamız mümkün değildir.
Bu kısım ağır aksak üniversitelerimizde yürütülüyor. Meselenin daha önemli yanı, lise
çağındaki kimi gençlerimizin Osmanlıca’nın açacağı kapıdan geçerek alacakları yollardır. Bu
yollardan çeşitlidir. Gençlerimiz Cündioğlu’nun geçtiği belli olan “akıl yolu”nu da geçsinler
ama bir de “irfan yolu”muz vardır. Osmanlıca öğrenmeye adım atmak, sanıldığının aksine
akıl yolundan çok irfan yolunu açar. Son olarak Cündioğlu’na on beş sene kadar önce,
rahmetli Ahmet Yüksel Özemre’nin Toshihiko Izutsu çevirisine getirdiği eleştirilere aldığı,
ilim öğrenen her kula nasip olmayacak cevabı hatırlatmak isterim. O vakit de böylesi bir
edayla pek yüksek bir perdeden vazetmişti. Ne yazık ki bugün hâlâ o perdeden konuşmaya
devam ediyor. Yazan : Celal FEDAİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10394.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Evin Tavanı Çöktü: 1 Yaralı
Kayseri’de evinin tavanının üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre Osmanlı mahallesi Uluyol sokakta meydana gelen olayda, bir
dairenin tavanının çökmesi sonucu evde bulunan bir kişi yaralandı....
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Bu haber 156 kez okundu. Evin Tavanı Çöktü: 1 Yaralı 2 0 0 Kayseri’de evinin tavanının
üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Osmanlı
mahallesi Uluyol sokakta meydana gelen olayda, bir dairenin tavanının çökmesi sonucu evde
bulunan bir kişi yaralandı. Olayın haber edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan
polis ekipleri de olay yerine gelerek evde inceleme yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10395.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Develi Eğitim Ve Sağlık Alanında Gelişim
Gösteriyor
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi’nin eğitim ve sağlık alanında gelişim
gösterdiğini söyledi.Develi Belediyesinin gündeminde, yeni kurulacak olan muayene
istasyonu ve içme suyu projesinin olduğunu söyleyen Develi Belediye Başkanı...
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Develi Eğitim Ve Sağlık Alanında Gelişim Gösteriyor 2 0 0 Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar, Develi’nin eğitim ve sağlık alanında gelişim gösterdiğini söyledi. Develi
Belediyesinin gündeminde, yeni kurulacak olan muayene istasyonu ve içme suyu projesinin
olduğunu söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, bunların yanı sıra Develi’nin
eğitim ve sağlık alanında da ilerleme kat ettiğini söyledi. Develi’de özellikle eğitime verilen
önemin çok fazla olduğunu söyleyen Mehmet Cabbar, eğitimi kaliteli hale getirmek için çaba
sarf ettiklerini söyledi. Develi’deki eğitim durumu hakkında bilgi veren Cabbar,” Eğitimi biz
çok önemsiyoruz. Çünkü eğitime önem verirseniz eğittiğiniz insanlar milli ve manevi
duygularla yetişirse inanıyoruz ki o insan bu toplumda yerini aldığı zaman sonucunda ne
olursa olsun eğitimi siz kaliteli bir şekilde verir milli ve manevi duygularla yetiştirirseniz
çocuklarımızı bu tolumda huzur ve refah olur. Bizim bu anlayışla ilk yaptığımız işlerden biri
bütün okullarımızı gezerek nelere ihtiyaçları var ya da gençlerimizin eğitimsel gelişimine
katkı sağlayacak anlamda nelere ihtiyaçları var onları belirleyerek bu doğrultuda
çalışmalarımızı yaptık. Ekiplerimize Yahyalı ticaret lisesinin eskiden kullanılmaz durumda
olan yolunu talimat vererek yaptırdık şuanda bitmek üzere. Okullarımızın ihtiyaçları için
öğretmenlerimiz geliyor imkanlarımız dahilinde onlara yardım yapmaya çalışıyoruz. Bu
noktada önümüzde açıldı çünkü 1 Nisan’da çıkan büyükşehir yasasıyla okullara camilere
Kur’an kurslarına imkanlarımız dahilinde yardım yapmaya çalışıyoruz. Toplantılar yapıyoruz,
onların etkinliklerine katılıyoruz. Katıldığımız etkinliklerde okul müdürlerine çocuklarımızın
gelişimlerine katkı sağlayacak ne varsa imkanlarımız ölçüsünde yapacağımızı ve belediye
olarak yanlarında olacağımızı söylüyoruz” dedi. “SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDE 5.
BLOK’UN SÖZÜ ALINDI” Develi Belediyesi olarak en büyük hayallerinin Seyrani
Üniversitesi’ni Develi’ye kazandırmak olduğunu söyleyen Mehmet Cabbar, ilk işe
başladıkları andan itibaren üniversite içindeki binaların çoğaltılması yönünde çalışmalarının
sürdüğünü belirtti. Cabbar,” Şuanda 1600’e yakın öğrencimiz bulunmaktadır.2 eğitim
bloğumuz var ve 3. Eğitim bloğumuzun inşaatı devam etmektedir. 4. Bloğumuzun temelini 1
ay önce başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş’un katılımlarıyla attık. Bir hayırseverimiz
tarafından 5. bloğunda 2015 yılında yapılacağını Numan beye beyan ettiler . Projemizde 7.
bloğun yapılması var. Şuanda 5 bloğun sözünü almış olduk. Kalan iki bloğu da yaptığımız
zaman yaklaşık 10 bin öğrenci potansiyeline ulaşacağımızı düşünüyoruz. Develi’ye Seyrani

Üniversitesi’ni kazandırmak içi çabalarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.
“DEVELİ’DE ARAÇ MUAYENESİ BAŞLIYOR” Kayseri’de iki adet muayene istasyonu
olduğunu söyleyen Mehmet Cabbar, istasyonlardan birisinin İncesu da diğerinin ise Güneşli
Mevkii’nde olduğunu belirterek, bu istasyonların üçüncüsünü Develi’ye yapmak için
bakanlıklar ve firma düzeyinde yıllardır uğraştıklarını ifade etti. Cabbar, “Şuanda bitmek
üzeredir. Bu ayın sonunda araç muayenesine başlanacak buda Develi’ye hem ekonomisine
hem de geleceğine büyük katkı sağlayacaktır. Tesisin buraya gelmesi noktasında Develi
belediyesinin çok büyük desteği ve katkısı olmuştur” şeklinde konuştu. “2015 YILINDA 70
YATAKLI HASTANENİN TEMELLERİNİ ATACAĞIZ” Develi’de sağlık alanında
gerçekleşen yenilikleri anlatan Cabbar, “Develi’ye bakanlıktan onaylı proje aşaması da bitmiş
olan 70 yataklı bir hastanemiz yapılacaktır. Dün düzenlenen ilçe kongresinde sağlıktan
sorumlu Kayseri milletvekili İsmail Tamer’de bu projeden bahsetti. Orada 2015 yılı yatırım
programında Develi’nin 70 yataklı hastanesinin yapımına 2015 yılı itibariyle başlanacağını
söyledi. 2015 yılında bu hastanenin temelleri de atıldığında Develi sağlık noktasında bir
cazibe merkezi haline gelecektir. Şuanda bile Yahyalı ve Tomarza gibi yakın ilçelerimizden
hasta almaktayız. Çünkü doktor sayımız fazla ve teknik alt yapımız yeterlidir” dedi. Öksüt
tünelinden çıkan içme suyununda da çalışmaların sona erdiğini söyleyen Mehmet Cabbar, “
Su bugün itibariyle kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ekibimizle Develi’yi tanıyoruz ve
yapacağımız çalışmaları biliyoruz. Bir hedef bir program dahilinde Develi’yi daha ileriye
taşımaya
çalışacağız”
ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10396.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Karlı Ve Buzlu Havalarda Cep Telefonu İle
Uğraşmayın
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, karlı ve buzlu havalarda yolda
yürümede dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler vererek, "Karlı ve buzlu havalarda
yola hakim olmak için cep telefonuyla uğraşmayın" dedi.Özel Memorial...
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Karlı Ve Buzlu Havalarda Cep Telefonu İle Uğraşmayın 2 0 0 Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, karlı ve buzlu havalarda yolda yürümede dikkat edilmesi
gerekenler hakkında bilgiler vererek, "Karlı ve buzlu havalarda yola hakim olmak için cep
telefonuyla uğraşmayın" dedi. Özel Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, karlı ve buzlu havalarda yürümede dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkında bilgiler verdi. Karaoğlu, "Kış aylarında kaygan zemine bağlı düşmeleri

daha sık görüyoruz. Bu konuda önlemler almak gerekiyor. Zeminin kaygan olmasına bağlı
ayakkabımızın yeterince yolu tutmamasına bağlı kayma ve düşmeler meydana gelmektedir.
Ayakkabı seçimi öncelikle önemlidir. Tırtıklı, yolu tutan ve kauçuklu ayakkabıları seçmek
lazım. Tabii birde çok mecbur değilsek çok buzlu ve karlı havalarda dışarı çıkmamak gerekir"
dedi. Kol kola yürümemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karaoğlu, "Dikkat edilecek başka
bir nokta ise kol kola yürümedir. Kol kola 2 kişi yürüdüğü zaman birisi düştüğü zaman
zincirleme olarak öteki de düşecektir. Buna da dikkat etmek lazım. Mümkünse ayrı ayrı
yürümek lazım. Karlı ve buzlu havalarda daha da dikkat etmek adına özellikle gençler
ellerinde telefon ile mesajlaşarak veya internette dolaşarak yürüyorlar ve yola dikkat
etmiyorlar. Yoldan haberdar olmak lazım. Dikkati yola vermek lazım" diye konuştu. Karlı ve
buzlu havalarda cep telefonu ile uğraşılmaması gerektiğinin altını çizen Karaoğlu, "Eller cepte
yürünmemelidir. Başımıza gelirde düşersek hemen refleks olarak ellerimizle tutunup, başımızı
ve yüzümüzü çarpmaya engel olabiliriz. Bundan dolayı eller cepte yürümemek lazım. Düşme
anında elimizi yere koyduğumuz zaman da el kırıklıklarını çok sık görüyoruz ama kafamız mı
elimizi mi diye bir seçim yapmak zorunda kalırsak tabi ki elimizi feda etmemiz gerekiyor.
Daha kötü yaralanmalara maruz kalmamak adına ellerin cepte yürünmemesinin faydası var"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10397.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kadınlar Türkiye Kupası 8’li Finalleri Başlıyor
Kadınlar Türkiye Kupası’nda 2014-2015 sezonu 8’li final karşılaşmaları Mersin’de
başlıyor.Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda 24-28 Aralık tarihinde oynanacak
karşılaşmalara, Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün...
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Kadınlar Türkiye Kupası 8'li Finalleri Başlıyor 2 0 0 Kadınlar Türkiye Kupası’nda 2014-2015
sezonu 8’li final karşılaşmaları Mersin’de başlıyor. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda
24-28 Aralık tarihinde oynanacak karşılaşmalara, Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor
Kulübü’nün yanı sıra Adana ASKİ, Botaş, Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank, İstanbul
Üniversitesi B.G.D., Mersin BŞB ve OGM Orman Gençlik takımları katılacak. AGÜ Spor,
kupada ilk maçını 24 Aralık saat 20.15’te Fenerbahçe ile oynarken, turu geçmesi halinde 26
Aralık saat 18.00’de Botaş-İstanbul Üni. B.G.D. maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Kupanın final karşılaşması ise 28 Aralık Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Oynanacak tüm
karşılaşmalar aynı zamanda Ntvspor’dan da canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10398.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

E-posta İle Gelen Sahte Faturalara Dikkat
E-Ticaret Uzmanı Hakan Topuzoğlu, e-posta ile gönderilen sahte faturaların tehdit
oluşturduğunu ve virüsleri gönderenlerin kullanıcıların dökümanlarını şifreleyerek,
dökümanlara tekrar ulaşmak isteyenlerden fidye istendiği uyarısında...
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E-posta İle Gelen Sahte Faturalara Dikkat 3 0 0 E-Ticaret Uzmanı Hakan Topuzoğlu, e-posta
ile gönderilen sahte faturaların tehdit oluşturduğunu ve virüsleri gönderenlerin kullanıcıların
dökümanlarını şifreleyerek, dökümanlara tekrar ulaşmak isteyenlerden fidye istendiği
uyarısında bulundu. Topuzoğlu, "1 aydan uzun süredir, hemen hemen her gün farklı
türevleriyle, bir takım firmaların e-fatura şablonları taklit edilerek kullanıcıları yanıltan sahte
e-postalar gönderilmektedir. Özellikle trojanın türevlerinin devamlı değişmesi, kısa sürede bir
çok kullanıcıya aynı anda ulaşabiliyor olması ve yerel olarak (sadece Türkiye’de) yayılması
antivirüs programlarının işini zorlaştırıyor" dedi. Topuzoğlu, "Bu tehditlerin amacı,
kullanıcıların dokümanlarını ( .doc, .xls, .pdf vb. uzantılı) şifreleyip, kullanıcıların bu
dokümanlara tekrar ulaşabilmek için fidye ödemesini sağlamaktır" uyarısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10399.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

‘’Türkiye Artık Kabuk Değiştiriyor’’
Dış Politika Uzmanı ve Stratejist Orhan Türkmenoğlu ile Orta Doğu’da yaşanan son
gelişimleri, yaşanan krizleri, iç savaşları, Türk dış politikasını ve Türkiye’nin bölgedeki
konumunu konuştuk. Orhan Türkmenoğlu, Türkiye’nin artık bölgesinde öne çıkan ve oyun
kuruculuğu görevini üstlenen bir misyona büründüğüne dikkat çekerek ‘’Türkiye artık kabuk
değiştiriyor’’ dedi.
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‘'TÜRKİYE ARTIK KABUK DEĞİŞTİRİYOR'' 4 27 0 Orhan Bey öncelikle sizi tanımayan
okurlarımız için Orhan Türkmenoğlu’nu sizden dinleyebilir miyiz? Orhan Türkmenoğlu
kimdir? Özellikle Uluslararası ilişkiler ve uluslararası toplumla olan ilişkilerimi anlatayım
isterseniz. Son 13 yılımı 3 farklı uluslararası teşkilatta geçirdim. 2000-2003 yıları arasında
Bosna Hersek’te konuşlandırılan Birleşmiş Milletler misyonunun Kamu Reform proje

başkanlığını yaptım. Daha sonra 9 yıl boyunca Avrupa Birliği’nin yine Bosna Hersek’te
konuşlu olan, Kriz Misyonun da 9 yıl boyunca siyasi danışmanlık yaptım. Oradaki misyon
başkanına siyasi danışmanlık hizmeti verdim. Daha sonra ki görevimde uluslararası
teşkilatlarda Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nın Trebinje bölge başkanlığını yaptım.
Sonrasında ailevi nedenlerle Türkiye’ye döndüm. Aslen Kayseri Pınarbaşı ilçesi,
doğumluyum. Dünya geneline bakıldığı zaman genel bir siyasi çalkalanma olduğu gözleniyor.
Özellikle Ortadoğu’da bir türlü durulmak bilmeyen sular, siyasi güç savaşları ve ne yazık ki iç
savaşlar var. Genel çerçevede bakacak olursak Türki’ye özellikle Ortadoğu’da yaşanan krizin
neresinde. Bu büyük resimde Türkiye’yi nasıl konumlandırıyorsunuz? Bu soruya biraz daha
holistik yaklaşmak için biraz daha geriye gitmek lazım. Türkiye aslında kabuk değiştiriyor,
1990’lı yıllardan başlamak üzere ve iki binli yıllarda daha da ön plana çıkan bir durum.
Türkiye’nin kabuk değiştirmesi şu 70-80 yıllık konveksiyonel geleneksel dış politika
yaklaşımından biraz daha proaktif, bölgede oyun kurucu, bölge ülkelerindeki rejimlerde söz
sahibi olacak bölgede barış unsurlarını bir araya getirecek yapı taşlarından birisi olmak gibi
bir role soyundu. Türkiye’nin önünde iki seçenek vardı. Özellikle 2 binli yıllarda aslında
rahmetli Özal bunu bir başlattı ancak ondan sonraki siyasi istikrarsızlıktan dolayı devam
ettirilmedi. Türkiye’nin önündeki iki yoldan birisi 2 binli yılara kadar devam ettirilen o
gelenekselliğe davam edebilirdi. Herhangi bir şekilde bölgesel güç olmayı ve daha ileriki
aşamalarda küresel bir güç olamadan, herhangi bir siyasi risk almadan bölgesel güvenlik
riskinde almadan ve ülke sınırlarına da sokamadan kendi kabuğu içerisinde bir Ortadoğu
ülkesi olarak yaşamaya devam edebilirdi bu tercihlerden birisiydi. Bir diğer tercih ise biraz
daha ufkunu geliştirerek, bölgemizdeki ülkelerle olan münasebetlerimizi Türkiye’nin
bölgedeki siyasi hâkimiyetini ön plana çıkararak, bütün dinamiklerini kullanarak daha aktif
daha atılımcı bir politikayla bölgesinde bir toparlayıcı güç unsuru olma bir lider olma yolunda
ilerleyecekti. Gelinen noktada bu ikinci seçeneğin başarılı olduğunu da görmekteyiz. Neden
Türkiye Bölgesel bir güç, bölgesel bir lider olmalı? Bana göre birinci sebep Türkiye’nin nüfus
olarak iç dinamikleri, ikinci sebep ekonomik gücü, çünkü İslam dünyasının en batı yüzü
Türkiye bana göre. İslam dünyasının batıya açılan yüzü de Türkiye. Bunu çok dini eksende
değerlendirmek istemiyorum ama Türkiye’nin sahip olduğu İslami değerlerle demokrasinin
bir arda yoğrulduğu halini batıya göstermenin bence mükemmel bir örneğidir Türkiye. Bunu
İslam coğrafyasında özellikle yapabilecek başka bir ülke oluğu kanaatinde değilim. Peki,
Neden Batı? Türkiye neden kendini batıya göstermek zorunda? Batıya şunun için göstermek
zorunda. Dünyada mevcut konulan değerlerin, Birleşmiş Milletlerin meşhur bir endeksi vardı
Humun Daimenşın İndeksi’’ diye. Bu HDİ deki amacı da şudur seksene yakın kriter göz
önene alınarak dünyada yaşanılabilir demokrasinin, insan haklarının en üst düzeyde tutulduğu
ülkeler hangileridir. Bu standartlara bakıldığı zaman hep batının ülkeleri, Norveç, Kanada gibi
ülkeler. Maalesef batı değerlerinin, batıdaki demokrasi anlayışının bir şekilde kıstas ve norm
olarak iştihat olarak alınmasından dolayı İslam dünyasının batıya dönük olan yüzünü en iyi
gösterebilecek olan ülkenin Türkiye olduğu kanaatindeyim. Dünyada başka insan hayatına
uygun ortay konulmuş normlar olmadığı işçin, kıstas alınabilecek tek örneğin batıda
olmasından dolayı buna mecbur kalıyoruz Afrika ve Orta Doğuda bir isyan dalgası başladı.
Bir domino etkisi gibi yayılan ve bir anda durulan ‘’ Arap Baharı’' yaşandı. Genel çerçevede
soracak olursak Ortadoğu’da ne oldu? Aslıdan Arap baharı terminoloji olarak uygun değil.
Çünkü Arap baharının yaşandığı ülkelerin hiçbirine bahar gelmedi. Tunus, Libya, Mısır bu
saydığımız ülkelerden hangisi, oradaki baskı altında yaşayan halkların hangisi daha iyi
şartlarda yaşıyor. Libya’ya bakın Libya’da şuan faal olan 56 tane bölünmüş silahlı grup var ve
bir konsey ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Hal böyle olunca durum Arap Baharı olmaktan çıkarak
Arap kışı oldu. O yüzden bence evet bilişim dünyasının aktif olduğu dünyada Arap Baharı
oradaki halklara özgürlük ve refah getirmesi anlamında iyi bir başlangıçtı fakat bu bahar
hiçbir zaman gelmedi ve gerçekleşemedi. Özellikle Ortadoğu’ya inmedi Arap yarım adasına

inmedi. Oradaki halkalara hiçbir özgürlük getirmedi. Getirmediği içinde bana göre Arap
baharı sadece saman alevinden başka bir şey olmadı geldi ve geçti. Yaşanan bu kitlesel
hareketlenmenin nedenleri neydi peki? Bununla ilgili çok komplo teorileri var dünyada.
Örnek verecek olursak dünyada dominant güçlerin bu işe ön ayak oldukları bir şekilde ilk
kıvılcımı yarattıkları söyleniyor ama ben o komplo teorilerine çokta önem vermiyorum.
Sebebine gelecek olursak bana göre mevcut bilişim çağında artık o coğrafyadaki insanlar genç
nüfus dünya ile iletişim haline geçti. Bu iletişimin sonucunda Mısır’da çölde yaşayan bir
öğrenci batıdaki şartlara bakarak ‘’neden bende bu şartlara sahip değilim’’ diye sorgulamaya
başladı. Bunun sonucunda insanların ulaştığı sonuç ise ‘’iyi yönetilemiyorum demek ki’ oldu.
İyi yönetilemediği içinde bu olaylar bir kartopu gibi yuvarlandı ve bu seviyelere ulaştı.
Yaşanan olaylar her ne kadar üzücü olsa da, yaşanan bu kaos ortamı bölgede bir lider olma
yolunda ilerleyen Türkiye’nin önünü açtı diyebilir miyiz? Hayır, aslında Türkiye’nin önü çok
önce açılmıştı. Türkiye’nin önü Sovyetlerin dağılmasından sonra açıldı . Sovyetler Birliği’nin
varlığı coğrafyada Türkiye için çok ciddi manada, o zamanın şartlarında ciddi engel yarattı.
Nedir bugün Orta Asya dediğimiz her ne kadar kabul etmeseler de Türki Cumhuriyetler
dedikleri coğrafya ya Türkiye hiçbir zaman müdahil olamadı. İşte Balkanlar kapı komşumuz
olan ülkeler, Bu bölgeler Osmanlıdan sonra 70 yıl gidemediğimiz bir coğrafyaydı. Aslında
Arap baharında çok önce Sovyetlerin dağılmasıyla önümüz açılmış oldu. Çünkü Sovyetler
Birliği bölgede hakikaten dominant bir güçtü. O dönemde Irak’a, Suriye’ye rejim ihraç ettiler
kısmen Mısra rejim ihraç ettiler, Birçok Kuzey Afrika ülkesine rejim ihraç ettiler. Hal böyle
olunca, Arap baharından ziyade Sovyetlerin dağılması ülkemizi bölgesel bir güç olma
yolunda öne çıkardı. Bölgenin diğer bir sorunu… Son aylarda dünya gündemine oturan bir
konu İŞİD. Bu örgütün bu kadar hızlı büyümesinin nedeni neydi? Bölgede İŞİD gibi bir
örgütün bulunması Türkiye‘yi nasıl etkiledi? Gerçekten iddia edildiği gibi Türkiye’nin bu
örgüte destek vermesi söz konusu mu? İŞDİ doğran temel unsur Afganistan’da El Kaide’nin
işinin kısmen tamamlamış olması. Birazda El Kaide’nin bu işe hangi mantıkla yaklaştığını
göz önünde bulundurarak cevap vermek istiyorum. Özellikle Afganistan’daki mücadele
kısmen tamamlandıktan sonra El Kaide kendine Ortadoğu da yeni bir mecra aradı. Bu mecra
için en uygun alan Irak’tı. Hatırlanacağı gibi ilk yapılanmaları Irak’tır. Ondan sonra Suriye
krizi patlak verdi. Suriye üzerine El Nusra üzerinden geçiş yaptılar. İŞİD’in bölgede nasıl ve
neden başarılı olduğuna gelince bana göre birinci sebep, Irak özelinde Saddam döneminde
Saddam ordusuna Sünni zabitan subay grubu hâkimdi. Fakat ABD’nin müdahalesinden sonra
yapılan en büyük hata Irak ordusunun tamamen terhis edilmesi oldu. Eğer Irak ordusu terhis
edilmeseydi, Irak bugün yaşadığı mezhep savaşını yaşamazdı. Hal böyle olunca Sünni emir
komuta zincirinde bulunan subayların büyük bir kısmı Irak ordusundan çekildiler ve Irak’ta
hala çok güçlü aşiretler var. Bu bahsettiğim komuta kademesindeki subaylar bir şekilde bir
aşirete bağlılar. Tüm bunlar Saddam ordusundan ayrılan subay ekibi; Irak ordusunun
stratejilerini yazan, bölgeyi iyi bilen, ordunun imkân ve kabiliyetlerini iyi bilen, neyi yapıp
neyi yapamayacağını bilen unsurlardı. Hal böyle olunca askeri müşterekle buluşması
gerekiyordu. İŞİD ile Saddam ordusundan ayrılan subayların bir araya gelmesiyle bölgede
ciddi bir hâkimiyet sağladılar. Biraz daha öteye gidecek olursak orada şuna fiili bir yönetim
oluşmuş durumda. Irak’tan alınmış, büyük bölümü Suriye’den alınmış başkenti Rakka olan
bir oluşum var. Şuanda kontrol ettikleri bir bölge var. Türkiye için mevcut şartlarda her hangi
bir şekilde bu işe ön ayak olduğunu destek verildiği kanaatinde değilim. Bu iddiaları
kanıtlayacak ciddi emareler olduğunu da düşünmüyorum. Türkiye için ileriki dönemlerde her
hangi bir şekilde tehdit oluşturur mu? Evet oluşturur. Mutlak süratle buna göre tedbirini
alması gerekir. Sınır kontrolü Türkiye için önemlidir. İŞİD’in milli güvenliğimize bir tehdit
oluşturabileceğini düşünüyorum. Suriye konusuna değinmişken yaşanan iç savaş nedeniyle
milyonlarca mazlum insan ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Yüz binlercesi bu savaşta can
verdi. Suriye’de yaşanan bu üzücü olaylar sizce nasıl son bulur? Ben daha önce Bosna krizini

yaşadım. Bosna’da bir buçuk milyona yakın insan yerlerinden edildi ve bu insanların evlerine
dönüşü ortalama 10 yıl sürdü. Çünkü bu insanların dönebilmeleri için orada güvenli ortamı
yeniden oluşturmanız gerek. Güvenli ortamdan evvel oradaki iş imkânlarını yeniden ayağa
kaldırmanız gerekir. Orada sistemi ayakta tutacak bir devlet rejimi oluşturulmadan ülkelerini
terk etmek zorunda kalan insanların yeniden dönebileceğini düşünmüyorum. Mevcut Baas
rejimi ön görülen bir sürede devrilemeyecek muhtemelen. Ancak bu rejim ülkesindeki
kontrolü neredeyse kaybetti yönetimin dörtte üçünü kaybetmiş durumda. Yeni bir devlet
düzeni kurulmak üzere. Önümüzdeki süreçte muhtemelen Suriye iki ya da üçe bölünecek.
Türkiye’nin ise dış siyaset anlamında ideali Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak daha
demokratik, halkın seçimi ile bir yönetimin iktidara gelmesidir. Ancak İŞİD’in bölgedeki
varlığını ister istemez göz önüne alırsak, özgür Suriye ordusu bir taraftan, Esed güçleri bir
diğer taraftan her üç denge unsurunu bir araya koyduğunuzda Suriye’nin en az iki ya da üçe
bölüneceği kanaatindeyim. Peki, bizim kanayan yaramız Filistin konusunda ve atılan adımlar
konusunda ne düşülmüyorsunuz? Filistin sorunu yeni bir sorun değil 1946’da başlayan ve
1967’de uluslararası arena da herkesin dikkatini çekmeye başlayan bir husus. Filistin tarafına
bakıldığı zaman batı dünyası ve Avrupa birliği ülkeleri tarafından sevindirici bir şekilde
Filistin’in tanınırlığı artıyor. Bu durum özellikle Türkiye’nin çok ciddi bir şekilde üstünde
durduğu bir konu. Birleşmiş Miletlere gözlemci ülke olarak katılmasının sağlanması Türk dış
politikasının ciddi anlamda bir zaferidir. Bu devam edecektir Filistin sorunu, Filistin tüm
dünya ülkeleri tarafından tanınması sağlanan kadar devam edecektir. Özellikle Türk dış
politikası son 13 yıldır çok doğru bir çizgide. Ülkemizin orada ezilen mazlum halkın, zulüm
altındaki milletlerin bu zulümden bir şekilde kurtulması için verdiği tepki, uluslararası
toplumlar tarafından da takdir edilen bir durum. SÖYLEŞİ: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10400.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kopan Parmakları 4 Saatte Dikildi
Geçirdiği iş kazası sonucunda Memorial Kayseri Hastanesi’ne getirilen 43 yaşındaki inşaat
ustası Recep Karadağ’ın kopan 4 parmağı, 4 saat süren başarılı bir operasyonla dikildi.
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan...
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Kopan Parmakları 4 Saatte Dikildi 1 0 0 Geçirdiği iş kazası sonucunda Memorial Kayseri
Hastanesi’ne getirilen 43 yaşındaki inşaat ustası Recep Karadağ’ın kopan 4 parmağı, 4 saat
süren başarılı bir operasyonla dikildi. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu ve Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından yapılan ameliyatta sağ elinin 4 parmağı dikilen
Recep Karadağ, sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi. Memorial Kayseri
Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen 3 çocuk babası Recep Karadağ’ın ameliyatını

gerçekleştiren Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, yaklaşık 4 saat süren başarılı bir operasyonla
hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, “Yaralı iş kazası geçirdikten sonra üniversite
hastanesinde değerlendirilip mikrocerrahi gerekliliği nedeniyle hastanemize sevk edildi. Biz
de kendisine ilk müdahaleyi yaparak ameliyata aldık. Başarılı geçen operasyon sonrası
hastamız ellerini eskisi gibi kullanabilecek” dedi. Fizik tedavi uygulanacak Op. Dr. Murat
Baloğlu ise, yaralı işçinin yaklaşık 20 dakika içerisinde ameliyathaneye alındığını
vurgulayarak, “Hastanın el yaralanması sonrası neticesinde nadir görülen çift seviyeli bir
kopma söz konusuydu. 2 ve 3’üncü parmaklar sadece cilt tarafından tutuluyordu. Çok seviyeli
tendon yaralanmaları vardı. Aynı zaman da 4 ve 5’inci parmaklarda çok ciddi yaralanmalar
oluşmuştu. Yaralıya mikrocerrahi yöntemiyle müdahale edildi. Başarılı bir operasyon
sonrasında hastanın bütün parmakları kurtarıldı. Ortopedi servisinde yakın takibi yapıldı ve
hiçbir sorunu olmadı. Hastaya yaklaşık 1.5 ay sonra fizik tedavi programı uygulanacak”
şeklinde konuştu. Sağlığına kavuştu İş kazası sonucu parmaklarını kaybetme riski ile karşı
karşıya kalan Recep Karadağ ise, Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Op. Dr. Murat Baloğlu’na
teşekkür ederek, “Kayseri’de bu tür ameliyatları yapan doktorların olması gerçekten
sevindirici bir durum. Hocalarımdan da öğrendiğim kadarıyla zor bir ameliyat olmuş. Ağır bir
iş yaptığımız için bu tür kazalar geçirebiliyoruz. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10401.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri’de 2014 Yılı İçinde 254 Şantiye
Denetimi Yapıldı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Yapı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından 2014
yılı içerisinde 254 şantiye, 75 büro denetimi yapıldığı bildirildi.Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Kayseri...
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Kayseri'de 2014 Yılı İçinde 254 Şantiye Denetimi Yapıldı 2 0 0 Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’ne bağlı Yapı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından 2014 yılı içerisinde 254
şantiye, 75 büro denetimi yapıldığı bildirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan
bilgiye göre Kayseri genelinde 3 bin 295 adet Yapıya İlişkin Bilgi Formu bulunduğu,
toplamda ise 12 milyon 329 bin 584 metrekare denetlenen alan bulunduğu bildirildi.
İl Müdürlüğü’nün teknik personelleri tarafından 2014 yılı içinde 254 şantiye denetimi ve 75
büro denetimi yapıldığı ve rutin denetimlerin sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10402.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Feci Kazada 1 Kişi Can Verdi
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
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FECİ KAZADA 1 KİŞİ CAN VERDİ 1 0 0 0 Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir
kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Alsancak
Mahallesi’nde meydana gelen kazada, P.A. idaresindeki 38 ZD 467 plakalı otomobile,
A.D.’nin kullandığı 38 NN 034 plakalı otomobilin arkadan çarptığı öğrenildi. Çarpmanın
etkisiyle P.A.’nın kullandığı otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rukiye S.’ye
çarptığı bildirildi. Kazada ağır yaralanan Rukiye S.’nin kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10403.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan’dan
Sarıkamış Mesajı
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, "Sarıkamış , Türk Milletinin eşsiz cesaretinin en önemli
sembollerinden biridir" dedi.Kaymakam Candan, "Vatan için, bayrak için ölümün her
türlüsünü göze almanın göstergesidir. 90.000 askerimizin canlarını...
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan'dan Sarıkamış Mesajı 3 0 0 0 Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan, "Sarıkamış , Türk Milletinin eşsiz cesaretinin en önemli sembollerinden biridir" dedi.
Kaymakam Candan, "Vatan için, bayrak için ölümün her türlüsünü göze almanın
göstergesidir. 90.000 askerimizin canlarını feda ettiği bu acı destan , dünyaya gösterilen birlik
, beraberlik ve kardeşlik dersidir. Sarıkamış’ta şehit olan askerlerimiz ,yokluk içinde asla geri
dönmeyi düşünmeden canlarını bu vatana feda etmişlerdir. Vatan evlatlarının bu eşsiz
fedakarlığını gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizdendir" ifadesinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10404.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Turizme Hazırlanıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Master Planı ile yakın zamanda bir
turizm kenti haline gelecek olan Kayseri’nin turizme hazırlanması için eğitim programı
başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapalıçarşı...
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Kayseri Turizme Hazırlanıyor 2 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen
Erciyes Master Planı ile yakın zamanda bir turizm kenti haline gelecek olan Kayseri’nin
turizme hazırlanması için eğitim programı başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından
Kapalıçarşı esnafına yönelik başlatılan eğitim programı diğer esnaf gruplarıyla devam edecek
ve Kayseri turizme hazırlanacak. Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim
programı öncesi bir açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Erciyes Master
Planı’nın şehrimize katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. Erciyes Kış Turizm Merkezi’nin
faaliyete geçtiği ilk günden itibaren hem ülkemizde, hem dünyada ciddi bir ilgi çektiğini ifade
eden Cıngı, Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes’in şehrimize katkı sunmasını hedeflediğini
söyledi. Cıngı şöyle konuştu: "Yabancı turlarla şehrimize gelen misafirlerimizin
Kapalıçarşı’da, Yeraltı Çarşısı’nda, Kazancılar Çarşısı’nda alışveriş yaptığını yakında
göreceğiz. Bu sebeple şehrimizi hem sosyal, hem psikolojik olarak turizme ve turistle
muhatap olmaya hazırlamak istiyoruz. Bu maksatla eğitim programı hazırladık. Erciyes
Üniversitesi Turizm Fakültesi ile beraber Kapalıçarşı esnafımızı turizm konusunda
bilgilendirmek istedik. Turist neden gelir, nasıl harcama yapar gibi soruların cevabını
anlatacağız. Bir taraftan da Kapadokya’da yıllardır turizmle haşır neşir olan ve turistlerle
ticaret yapan esnafımızın tecrübelerini Kayseri esnafımıza aktarmak istiyoruz. Kapalıçarşı bir
turistik mekan olduğu için turistlerin ilk uğrak yerlerinden biri olacaktır. Esnafımızın
şehrimize gelen yabancılara adapte olmaları için bu eğitim programını ortaya koymuş
bulunuyoruz. Eğitim programımız Kapalıçarşı’dan başlayarak, sucuk pastırma esnafına,
Kazancılar Çarşısı ve Yeraltı Çarşısı esnafına doğru yaygınlaşacak. Daha sonra esnaflarımız
için yabancı dil kursları düzenleyeceğiz" dedi. Daha sonra toplantıya geçildi. Burada bir
konuşma yapan Kayseri Kapalı Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Mehmet Tepe böyle bir
eğitim programından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Ahmet Övüç de turizmin bacasız sanayi olduğunu belirtti ve esnafın Kayseri’nin
yüzü olacağını kaydetti. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş
Karamustafa da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Erciyes A.Ş.’nin turizm
konusunda çok heyecanlı olduğunu belirtti ve bunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Turizm
sayesinde birçok ülkenin üst düzeyde gelirler elde ettiğini ifade eden Karamustafa, Kayseri’de
turizm sektörünün orta ve uzun vadede çok önemli değerler oluşturacağını kaydetti. Erciyes
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı da, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin vizyonunun Erciyes’in şehrimizin hem ticari, hem
ekonomik hem de sosyo-kültürel hayatına katkı sağlaması olduğunu söyledi. Erciyes Master

Planı’nın şehrimizdeki turizmi geliştirecek bir amiral gemisi olduğunu dile getiren Cıngı,
"Hazırlıksız yakalanmayalım. Şimdiden kendimizi beş yıl sonra, on yıl sonraki Kayseri’nin
potansiyeline hazırlayalım" dedi. Daha sonra Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel
İkiler esnaflara Erciyes Master Planı hakkında bilgi verdi. Açılış konuşmaları ve Erciyes’in
anlatıldığı tanıtım filminin ardından esnaflara turizmin sağlayabileceği faydalar, turistle
iletişim, turistin beklentileri gibi konularda Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından bilgiler verildi. Kapalıçarşı esnafına yönelik
seminer teorik ve uygulamalı bilgilerle28 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10405.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

İki Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
Kayseri’de karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye
göre Akkışla ilçesine bağlı Kululu mahallesinde A.Y. ve A.K.’nın sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen iki...
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Bu haber 119 kez okundu. İki Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi 2 0 0 0 Kayseri’de
karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre
Akkışla ilçesine bağlı Kululu mahallesinde A.Y. ve A.K.’nın sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen iki kişinin ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde tedavileri sonrasında taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10406.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri’de Bıçaklı Yaralama
Kayseri’de bir kişi bıçaklanarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı
Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi kavşağında meydana gelen olayda 51 yaşındaki
M.K.’nın kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından karnından...
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Bu haber 553 kez okundu. Kayseri'de Bıçaklı Yaralama 2 0 0 0 Kayseri’de bir kişi
bıçaklanarak yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak
Mahallesi Fuzuli Caddesi kavşağında meydana gelen olayda 51 yaşındaki M.K.’nın kimliği
belirlenemeyen bir kişi tarafından karnından bıçaklandığı öğrenildi. Vatandaşların haber
vermesi üzerine M.K. ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken,
olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10407.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Hangi kurum kaç memur alacak?
Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! Bu yıl 104 bin kişiye kamuda iş kapısı açılırken, 2015'te
de alımlara devam edilecek. Yeni yılda kamuya 74 bin personel alınacak. En çok personel
alımı sağlık, yargı, emniyet ve eğitim alanında yapılacak.
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Hangi kurum kaç memur alacak? 2 0 0 0 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'deki bütçe
görüşmeleri sırasında, "2015 yılında, onaylayacağınız bütçeyle toplam 74 bin kamuya
personel alınması noktasında Meclis olarak olanak sağlayacaksınız. Bunun yaklaşık 34 bini
otomatik olarak gelen, yani doktor, hakim, polis gibi... Geriye 40 bin kişi kalacak. Yılın
başında ilgili bakanların ihtiyaçları da dikkate alınarak Başbakan'a sunacağız ama şimdiden şu
bakanlığa bu kadar kadro vereceğim demem doğru olmaz. Başbakan'a sunacağız" dedi. 20
BİN SAĞLIKÇI Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği
gibi, Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. 2015 yılı için 20 bine yakın
sağlık personeli ataması yapılacak. TALEPLER HAZIR Adalet Bakanlığı da 13 bin 500
kişiye devlet kapısını açacak. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde, 2014 bitmeden 5 bin yeni zabıt
katibi ve diğer adli personel alımı için ilana çıkacağının müjdesini vermişti. Ayrıca Adalet
Bakanlığı, bu yılın sonuna kadar 3 bin 500, 2015'te de 5 bin civarında hakim ve savcı adayı
alımına ilişkin sınav gerçekleştireceğini duyurmuştu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
da veteriner, gıda ve ziraat mühendisi, su ürünleri ve balıkçılık yüksek okulu mezunu alımı
için Maliye Bakanlığı'na başvuru yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10408.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

2015 bütçesi Meclis’ten geçti
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda, 145 ret oyuna
karşı 297 oyla kabul edildi. 2015 bütçesinde 520.4 milyar lira gider, 499.5 milyar lira gelir
öngörüldü.
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2015 bütçesi Meclis'ten geçti 2 0 0 0 942 MİLYAR TASARRUF AK Parti Grup Başkanvekili
Ahmet Aydın, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 2015 yılı bütçesi üzerinde AK Parti
Grubu adına yaptığı konuşmada, faiz giderlerinin 2002 yılı toplam bütçe giderleri içindeki
payının yüzde 44,7 olduğunu belirterek, “Yani bütçemizin yarıya yakını faize gidiyordu. Bu
oran 2015 bütçesiyle yüzde 11,4’e çekilmiştir. AK Parti 2002 yılından sonra faiz oranlarıyla
mücadeleye girişip, faizin bütçe içindeki payını indirerek 942 milyar liralık tasarruf
yapmıştır” dedi. Aydın, 2015 bütçesinde eğitime, sağlığa, adalet ve emniyete, sosyal
harcamalara önemli paylar ayrıldığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, 2015 yılı
bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelerin gerçekleştirildiği TBMM Genel Kurulu’nda
hükümet adına yaptığı konuşmada, “2015 yılının büyümesi 2014’e göre daha yüksek olacak.
Türkiye’nin bu yıl yüzde 3,3, gelecek yıl ise yüzde 4 büyümesini bekliyoruz. 2015’te cari açık
ve enflasyon da 2014’e göre daha düşük olacak. 2015 yılı seçimin olduğu bir yıl, ama asla
seçim ekonomisi olmayacak” dedi. YOLSUZLUKLARA KARŞI HASSASIZ “Her türlü
saldırıya göğüs gererek, Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz, demokrasimizi ilerletmeye
devam edeceğiz. Artık üzerinde operasyon yapılamayan bir Türkiye için aynı heyecanla, aynı
gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diyen Babacan, AK Parti’nin, iktidara gelmesinden
itibaren yolsuzluklar konusunda ciddi hassasiyet içinde olduğunu da söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10409.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Türkiye ne Rusya’dan ne de AB’den vazgeçer
Uluslararası alanda hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmayacaklarını belirten Enerji Bakanı
Taner Yıldız, ‘Türkiye acaba AB’yi mi, yoksa Rusya’yı mı tercih edecek?’ sorusunun yanlış
olduğunu söyledi ve “Güney Akım projesinin ortağı ve tarafı olan Türkiye değildir” dedi.
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Türkiye ne Rusya'dan ne de AB'den vazgeçer 2 0 0 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, “Türkiye ne AB üyesi ülke olma ile alakalı girdiği serüvenden vazgeçer ne de Rusya
gibi önemli bir komşusundan vazgeçer. Rusya bizim için önemli” dedi. Bakan Yıldız, Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve İklim
Merkezi (IICEC) tarafından gerçekleştirilecek “World Energy Outlook 2014” Raporu’nun
Türkiye tanıtımındaki konuşmasında, enerji sektörünün özel sektörle beraber büyüyeceğine
işaret ederek, bu kapsamda özel sektörden gelen talepleri varsa kaygı ve endişeleri
değerlendireceklerini söyledi. HUKUKİ BAĞLAYICILIK YOK Taner Yıldız, Rusya’nın
Türkiye için, Türkiye’nin de Rusya için önemli olduğuna dikkati çekerek, bu ülkeyle yapılan
anlaşmanın bir iyi niyet anlaşması olduğunu, herhangi bir hukuki bağlayıcılığı bulunmamakla
birlikte, BOTAŞ ve Gazprom’un görevlendirildiğini, üzerinde çalışacakları, ve Türkiye’nin
coğrafyasından kaynaklanan avantajları hangi ölçüde kullanabileceğinin değerlendirilip
tartışılacağını aktardı. “Bizim herhangi bir projeyi, ülkeyi tercih etmemiz, diğerinden
vazgeçeceğimiz anlamına gelmez” diyen Yıldız, bundan 2 ay ABD ile imzalanan iyi niyet
anlaşmasını anımsatarak, “Bu kadar tartışıldığına şahit olmadık. Türkiye özellikle gelişen
ekonomisi, büyüyen siyaseti ve ilerleyen yapısı ile birlikte bütün projeleri kucaklayabilecek
ve bunların her birisini yönetebilecek kabiliyete sahiptir” şeklinde konuştu. Yıldız, Arap
Baharı ile başlayıp gelinen noktanın Türkiye’nin coğrafyasını daha da önemli hale getirdiğini
vurgulayarak, “Türkiye, yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın gerekçesi olan
petrol ve doğalgaza sürekli barış gerekçesiyle beraber baktı ve hiçbir zaman için gerginliğin
tarafı olmamaya gayret etti ve bundan sonra da böyle devam edecek” ifadesini kullandı.
ORTAĞI DEĞİLİZ Türkiye’nin istikrarlı ve tutarlı politikasının sadece kendi içinde değil,
çokça tartışılan AB üyesi ülkelerle beraber de devam ettiğine dikkati çeken Yıldız, gündemde
olan Güney Akım meselesini örnek vererek şunları söyledi: “En son Sayın Putin’in ziyaretiyle
birlikte Türkiye’nin de içine alındığı bir tartışma platformu oluşturuldu. ‘Türkiye acaba AB’yi
mi, yoksa Rusya’yı mı tercih edecek?’ diye. Güney Akım projesinin ortağı ve tarafı olan
Türkiye değildir. Güney Akım projesinin ortakları kimler? Her zaman savunduğumuz gibi,
Güney Akım, AB üyesi ülkelerin doğalgazla alakalı probleminin çözümü olması açısından
önemli projelerden biri. Ne kadar fizibıldır, bunu tartışacak da yine tarafı olmayan Türkiye
değildir. Güney Akım’ın ortakları 3 tane AB üyesi ülkenin firmalarıdır. Ama bize bırakılan
algı, ‘Acaba Türkiye Güney Akım tarafına geçtiği zaman AB dengeleri bozulacak mı’
sorusudur. Algı ile gerçeği bir araya getirmemiz ve buluşturmamız lazım. Mavi Akım’ın
ortağı değiliz ama TANAP’ın ortağıyız” diye konuştu. Yıldız, Irak konusunda da, “Irak’ın
normalleşmesine konulacak katkı Türkiye tarafından en üst düzeye çekilecek. 14 milyon varil
2040 yılına kadar kapasite artışı olacak. Bunun en az 4 milyon varillik kısmı Irak’ta olacak”
dedi. 6 MİLYAR DOLAR YANSIDI Libya’da 100 milyar dolar para kazanan Rusya’nın şu
anda 140 milyar dolar kaydediyor olmasına değinen Yıldız, “Bizi ilgilendiren taraf petrol
fiyatlarının düşmesi. Şimdi 55 litre deposu olan bir kişi benzinde neredeyse 50 lira, mazotta
da neredeyse 40 lira civarında daha az para ödeyerek deposunu dolduruyor. Bunun toplam
tutarı 6 milyar dolar. Doğalgazda da faz farkı ile yansıdığı için, kamu için ilk defa fırsat
oluştu”
şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10410.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Bölge hastanesinde Kafasına Demir Düşen İşçi
Hayatını Kaybetti
Kayseri’de kafasına demir düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre
Kayseri’de yapımı süren bölge hastanesinde sabah saatlerinde demir ustası H.K.’nın kafasına,
vinçten demir düştüğü öğrenildi. Olay yerinde...
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Bölge hastanesinde Kafasına Demir Düşen İşçi Hayatını Kaybetti 3 0 0 Kayseri’de kafasına
demir düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kayseri’de yapımı süren
bölge hastanesinde sabah saatlerinde demir ustası H.K.’nın kafasına, vinçten demir düştüğü
öğrenildi. Olay yerinde ağır yaralanan H.K.’nın mesai arkadaşlarının çağırdığı 112 ambulansı
ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Ağır yaralı olarak Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.K.’nın hayatını kaybettiği kaydedildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10411.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

İlkokul Öğrencileri Agü’de Origami Öğrendi
Abdullah Gül Üniversitesi’ne (AGÜ), üniversite ziyareti düzenleyen ilkokul öğrencileri,
Japon kağıt katlama sanatı olan Origami öğrendi.Kayseri Besime Özderici İlkokulu 4’ncü
sınıfı öğrencileri, AGÜ’ye üniversite ziyareti düzenledi.AGÜ...
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İlkokul Öğrencileri Agü'de Origami Öğrendi 2 0 0 Abdullah Gül Üniversitesi’ne (AGÜ),
üniversite ziyareti düzenleyen ilkokul öğrencileri, Japon kağıt katlama sanatı olan Origami
öğrendi. Kayseri Besime Özderici İlkokulu 4’ncü sınıfı öğrencileri, AGÜ’ye üniversite
ziyareti düzenledi. AGÜ Ziyaretçi Ofisi (Visitor Center) aracılığı ile öğretmenleri nezaretinde
üniversitenin Sümer Yerleşkesini gezen yaklaşık 50 öğrenci ziyaret sırasında, Japon kağıt
katlama sanatı olan Origami de öğrendi. Öğrenciler, genellikle kare kağıt parçalarını
kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan, sadece katlayarak, çeşitli canlı ve cansız figürler

oluşturulan Origami’yi uygulamalı öğrenerek, çeşitli hayvan figürleri ortaya çıkardı.
Origami’yi AGÜ Ziyaretçi Ofisi Koordinatörü Fatma Çatkaya’dan öğrenen öğrenciler,
yaptıkları Origamileri ailelerine ve arkadaşlarına yeni yıl hediyesi olarak vereceklerini ifade
etti. Öte yandan, AGÜ’ye, çeşitli illerden Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler Liseleri ve kolejlerin
son sınıf öğrencileri ile İlkokul öğrencilerinden oluşan yaklaşık bin öğrenci, üniversite gezisi
yaptı. Gezilerde öğrencilere üniversite ve kampüs hayatı ile fakülte, bölüm ve meslekler
hakkında ve meslek seçimi konusunda bilgiler veriliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10412.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Esder Başkanı Kemal Erçalık: Esnaf ve
Sanatkarlar Derneği (ESDER)
Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık gençler arasında yüzde 19,1 gibi yüksek bir oranda olan
işsizlik rakamının hızla düşürülmesi için gençlerin esnaf ve sanatkarlığa yönlendirilmesi
gerektiğini söyledi.Şube...
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Bu haber 148 kez okundu. Esder Başkanı Kemal Erçalık: 3 0 0 Esnaf ve Sanatkarlar Derneği
(ESDER) Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık gençler arasında yüzde 19,1 gibi yüksek bir
oranda olan işsizlik rakamının hızla düşürülmesi için gençlerin esnaf ve sanatkarlığa
yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şube Başkanı Kemal Erçalık yaptığı açıklamada, “Esnaf
ve sanatkar kendi emeği ile çalışırken yanında istihdam ettikleriyle işsizliğin azalmasına da
katkı sağlamaktadır. Mesleki eğitimin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Elinde mesleği olan
gençlerimiz teşvik edilip, desteklenerek kendi işini kurması sağlanmalıdır” dedi. Esnaf ve
sanatkarın üretim sistemin ayakta kalması için çıraklık eğitiminde kalitenin artırılması
gerektiğini belirten Erçalık, “Esnaf yanında yetişen kalfalarında, çıraklar gibi iş kazası ve
meslek hastalıkları sigorta primleri yatırılmalı ve bu gençlere teşvik ücreti desteği sağlanarak
gençler açısından çıraklık sistemi daha cazip hale getirilmelidir. Ustalık belgesi alıp da kendi
işyerini kurmak isteyen gençlere de vergi muafiyeti sağlanarak destek verilmelidir. Bu
çerçevede, mesleki kalite standardını sağlama adına ülkemizde hayata geçirilmeye çalışılan
mesleki yeterlilik sistemine entegre bir çıraklık sistemini çok önemli buluyoruz” diye
konuştu. Mesleki eğitim merkezlerinin yeniden ayağa kaldırılmasını istediklerini söyleyen
Erçalık, “Buralardan mezun olan gençlerimizin ustalık belgesi ile birlikte alacakları mesleki
yeterlilik belgeleri AB düzeyinde de geçerli olacaktır. Hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği
ülkelerinde iş kapılarının açılması sağlanacaktır. Buraya gelinceye kadar da belli destek ve
teşviklerin verilmesi faydalı olacaktır. Başta Ahilik geleneğinin çağdaş temsilcileri olan

çıraklarımızın lise mezunu statüsüne yükseltilmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Başkan Erçalık açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı: “ESDER olarak İletişim meslek
lisesi radyo tv öğrencilerini “Gençlerimiz üretiyor, Türkiye kazanıyor” projesi ile üretime
dahil ediyoruz. Proje ortağımız OSTİM yönetimi ile gençler o bölgedeki sanayide çekimler
yaparak kapasitelerini artırarak henüz okul hayatındayken işlerini öğrenip donanımlı bir hale
geliyorlar. Yine aynı şekilde düzenlediğimiz girişimcilik eğitimleri ile kendi işini kurmak
isteyen esnaf adaylarımıza vesile olarak iş hayatına girmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10413.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Trafik Kazasında Ölen Danışma Görevlisi
Toprağa Verildi
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Danışma bölümünde çalışan 34 yaşındaki Rukiye S. toprağa verildi.Hunat Camii’ndeki
cenaze namazına Rukiye S.’nin yakınları, mesai arkadaşları...
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Trafik Kazasında Ölen Danışma Görevlisi Toprağa Verildi 2 1 0 Kayseri’de meydana gelen
trafik kazasında hayatını kaybeden Eğitim ve Araştırma Hastanesi Danışma bölümünde
çalışan 34 yaşındaki Rukiye S. toprağa verildi. Hunat Camii’ndeki cenaze namazına Rukiye
S.’nin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. 34 yaşında ve bir çocuk annesi olan
Rukiye S.’nin cenaze namazının kılınması sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. Rukiye S.
kılınan namazın ardından Argıncık Mezarlığı’nda defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10414.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Gazeteci Yazar Ahmet Tezcan Öğrencilerle Bir
Araya Geldi
‘Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında Kayseri’ye gelen gazeteci yazar Ahmet
Tezcan öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen ‘Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor’...

23 Aralık 2014 Salı 12:52

Gazeteci Yazar Ahmet Tezcan Öğrencilerle Bir Araya Geldi 2 0 0 ‘Yazarlar Okurlarıyla
Buluşuyor’ projesi kapsamında Kayseri’ye gelen gazeteci yazar Ahmet Tezcan öğrencilerle
söyleşide bir araya geldi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen
‘Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında Kayseri’ye gelen Gazeteci ve Yazar
Ahmet Tezcan bir lisede öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Söyleşide konuşan Kayseri İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu “ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde
düzenlemiş olduğumuz ‘Yazarlar okurlarıyla buluşuyor’ projemiz kapsamında sosyal bilimler
lisemizde çok değerli büyüğümüz Ahmet Tezcan bey ile çok güzel bir söyleşi olacağını ümit
ediyorum” dedi. Çandıroğlu “ Sosyal bilimler lisesi adına yakışır biçimde gerektirileni her
zaman yerine getiriyor. Bizde bunu burada görmekten son derece mutlu ve bahtiyar oluyoruz.
Değerli bir yazarımızla birlikteyiz. Dinlerken veya okurken bunun farkında olursanız belki
başka dünyalarda başka şeylerde görebilirsiniz. İnşallah bunları görmeniz dileği ile herkese
saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu. Gazeteci, Yazar Ahmet Tezcan “ Benim kızım
lisede okuyor. Oda sizin gibi sosyal bölümü öğrencisidir. Bu fen bölümü okuyan öğrenciler
genelde sosyal bölümü okuyan öğrencilere tepeden bakarlar. Halbuki Türkiye’de en çok
ihtiyaç duyulan alan sosyal alandır. Türkiye’nin çok ciddi anlamda sosyologlara ihtiyacı var.
Psikologlara da ihtiyaç olunmaya başlandı ama sosyologlara çok daha fazla ihtiyaç var” dedi.
Tezcan “ Sosyal bilimler benimde en çok önem verdiğim alandır. Çünkü sosyal bilimlerin en
önemli ana maddesi insandır. İnsana hem hizmet edip hem de geçinmek imkanı sosyal
bilimlerde daha fazladır. Sonra bir fenci olursunuz bir atom bombası yaparsınız ve sonra o
bütün ilminiz büyük bir tehlikeye dönüşür. Ama sosyal alanda insanı tanıyarak insana hizmet
etmek çok daha keyifli ve güzeldir. O bakımdan sosyal bilimleri tercih ettiğiniz için hepinizi
kutluyorum” diye konuştu. Tezcan son olarak “ TRT de yedi güzel adam dizisi var. Bu 7
güzel adamın temel özelliği şudur; şiirler yazmışlar ama yazdıkları şiirleri tamamen yeni tarz
yani serbest vezinle yazmışlar. Fakat dayandıkları temel yaslandıkları duvar tamamen bu
toplumun kendi ana kültüründen süzülüp gelmiş bilgi birikiminden olmuştur. Hani dedim ya
Türkiye’de psikologlara çok ihtiyaç var. Nedeni ise biz şuan toplum olarak büyük bir kimlik
bunalımı içerisindeyiz. Sen kimsin diye soran yabancıya biz şuyuz diyemiyoruz” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10415.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri’de 2 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından bir yolcu otobüsünün içerisinde yapılan aramada 2 kilogram esrar ele
geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...
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Kayseri'de 2 Kilogram Esrar Ele Geçirildi 2 0 0 Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünün içerisinde
yapılan aramada 2 kilogram esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğim günlerde Kayseri-Malatya
Karayolu’nda bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği
ile yapılan aramada, M.K.’ya ait olduğu tespit edilen sırt çantası içerisinde 2 kilogram toz
esrar maddesi ele geçirildi. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek’ suçundan
mahkemeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10416.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Hisarcıklılar Daha Ucuza Ve Daha Temiz
Isınacak
Şubat 2014 tarihinde Hisarcık halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını
değerlendiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Vatandaşların doğalgazın Hisarcık Bölgesine
getirilmesini isteklerine “2014 yılında doğalgaz Hisarcık...
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Hisarcıklılar Daha Ucuza Ve Daha Temiz Isınacak 2 0 0 Şubat 2014 tarihinde Hisarcık halkı
ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendiren Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Vatandaşların doğalgazın Hisarcık Bölgesine getirilmesini isteklerine “2014
yılında doğalgaz Hisarcık Bölgesine gelecek” demişti. Melikgazi Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Hisarcık Bölgesinin bağ ve sayfiye alanlarının yoğun olduğu, Erciyes’in gidiş
kapısı konumundaki Hisarcıkta Meydan düzenlemesi çalışmasının Erciyes’e yakışır bir
konuma geldiği, yollarının tamamının asfaltlandığını, çevre düzenlemelerinin yapıldığını ve
sulama suyu projesi ile 300.000 m2.alanın suya kavuştuğunu söyledi. 2015 yılı kış aylarında
Hisarcıklıların daha temiz ve ucuza ısınacaklarını çünkü doğalgaz hattının artık Hisarcık
sokaklarından evlere döşendiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Hisarcık gönül
dostu insanların yoğun olduğu, havası, doğası, suyu ile bağ ve sayfiye alanları ile ilçemizin en
güzel bölgelerinden birisidir. Bu eşsiz doğal güzellikler içinde ve Erciyes Kış Sporları
Merkezin adeta kapısı olan Hisarcıkların havası artık kirlenmeyecek ve kirli olmayacak.
Hisarcıklılar 2015 yılında daha ucuza ve daha temiz ısınacaklardır. Çünkü Doğalgaz ile hava
kirlenmeyecek ve ucuz doğalgaz ile evlerinin her köşesi ısınacaktır ” dedi. Kıranardı
Bölgesinde ana hat doğalgaz döşeme çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Havası temiz Melikgazi ilçesinin çevresi ile bütünleşerek çevresindeki
yerleşim alanlarında da havasının temiz olacağını kaydetti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
havası ve suyu ile doğal ve tarihsel güzellikleri içinde barındıran Hisarcık Halkının hak ettiği
hizmeti aldığını ve artık doğalgazın gelmesi ile havasının bozulmayacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10417.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Açılmadan Örnek Oldu
Büyükşehir Belediyesi tarafından Harikalar Diyarı içerisine yaptırılan Kayseri Bilim Merkezi
henüz kapılarını ziyaretçilerine açmadan örnek oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi’nden bir heyet Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.Kahramanmaraş...

23 Aralık 2014 Salı 15:01

Açılmadan Örnek Oldu 4 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi tarafından Harikalar Diyarı içerisine
yaptırılan Kayseri Bilim Merkezi henüz kapılarını ziyaretçilerine açmadan örnek oldu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden bir heyet Bilim Merkezi’nde incelemelerde
bulundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bilim Merkezi yapmak için çalışmalara
başladı ve bu çalışmalara ışık tutması için Kayseri Bilim Merkezi’ne bir inceleme gezisi
düzenledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden daire başkanları ve diğer yetkililer ile
Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan heyet, Kayseri Bilim Merkezi’ni gezdi.
Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcüman tarafından gezdirilen
heyet, Kayseri’nin örnek projeler geliştirmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

"KAHRAMANMARAŞ İÇİN REFERANS" Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Fatih Yanardağ, Kahramanmaraş’ta Bilim Merkezi
sürecinin yeni başladığını, Kayseri’nin ise çok başarılı bir noktaya getirmiş olduğunu
gördüklerini belirtti. Yanardağ, "Hem mekan tertibi, hem proje, hem tasarım, hem alanın
genişliği noktasında Kayseri’ye yakışan bir bilim merkezi olacağı kanaatindeyim. İnşallah
açılışında da gelip göreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki’yi böyle bir
projeyi gerçekleştirdiği için tebrik ediyoruz" dedi. Kahramanmaraş Teknokent A.Ş. Genel
Müdürü Mesut Bilginer de, Kayseri Bilim Merkezi’nin Kahramanmaraş için referans
olacağını belirterek, Bilim Merkezi binasını gezdiklerini ve hayran kaldıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10418.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Başkan Palancıoğlu’dan Kış Uyarısı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, günlerdir beklenen kar yağışının ardından
sürücüleri ve yayaları kış kazaları konusunda uyararak "Kışlık lastiklerinizi takmadan yola
çıkmayın" dedi.Başkan Palancıoğlu, karın yağmasıyla...
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Başkan Palancıoğlu'dan Kış Uyarısı 2 0 0 0 Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
günlerdir beklenen kar yağışının ardından sürücüleri ve yayaları kış kazaları konusunda
uyararak "Kışlık lastiklerinizi takmadan yola çıkmayın" dedi. Başkan Palancıoğlu, karın
yağmasıyla beraber 155 kişiden ve 24 araçtan oluşan ekibin Talas’ın en ücra köşesindeki ana
ve ara yolları açık tutmak için 3 vardiya halinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu,
tuzlama ve kar kürüme çalışmalarının devam ettiği ilçede kapalı yolun bulunmadığını
belirterek, şu aşamada buzlanmayı önleme çalışmasının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Başkan
Palancıoğlu, karla mücadele için bin ton tuz alındığını kaydederek, "Vatandaşlarımızın kışı
sorunsuz şekilde geçirmeleri için daha önceden bir dizi önlemler almıştık. Şimdi ekiplerimiz
ilçemize yeni bağlanan en uzak noktadaki mahallelerimizin dahi yolunu açık tutuyor. Kar
yağışı şuan için bitti ancak, şimdi gece ayazla birlikte buzlama nedeniyle çalışmalar devam
ediyor. Bu nedenle sürücülerimizin ve yayaların kışla beraber meydana gelebilecek kazalara
karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Önlemler kapsamında araç sürücülerinin kışlık lastikle yola
çıkmaları can ve mal güvenliği konusunda gereklidir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10419.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kola Zayıfları Daha Çok Zayıflatıyor
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, kolanın, içeriğindeki asit oranından
dolayı, zayıflıkla mücadele eden kişileri daha çok zayıflattığını söyledi.Kayseri Özel Tekden
Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, kolanın, normalde...
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Kola Zayıfları Daha Çok Zayıflatıyor 2 0 0 0 Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni
Duygu Deniz, kolanın, içeriğindeki asit oranından dolayı, zayıflıkla mücadele eden kişileri
daha çok zayıflattığını söyledi. Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz,
kolanın, normalde kilo aldıran bir içecek olmasına rağmen, zayıflıkla mücadele edenlerde tam
tersi etkide bulunduğunu ifade etti. Vücut kitle endeksi 18.5’in, vücut yağ oranı da yüzde
10’un altında olan kişilerin, tıpta ‘aşırı zayıf’ olarak tanımlandığını dile getiren Diyetisyen
Duygu Deniz, “Kola, basit karbonhidrat içerdiği ve tamamen boş enerji sınıfına girdiği için
kesinlikle kilo aldırıyor. Ama bu, şişman hastalar için geçerli. Ama zayıflıkla mücadele eden
ve vücut yağ oranı çok düşük olan kişilerde kola, aksine zayıflamaya neden oluyor. Bu da
kolanın içindekilerle alakalı değil, asitli bir içecek olmasından kaynaklı. Kolanın içindeki bu
fazla asit midede geniş yer kaplıyor ve kişinin kendisine kilo aldıracak besinleri almasını
engelliyor.” diye konuştu. MİLLİ İÇECEK İYİ BİR ALTERNATİF Kolanın, özellikle
karbonhidrat içeriği bakımından zararlı olduğuna değinen Diyetisyen Duygu Deniz, “Bir su
bardağı yani 200 mililitre kolalı içecekte 120 kalori ve 22 gram basit karbonhidrat bulunuyor.
Glisemik indeksi çok yüksek olan basit karbonhidratlar, kan şekerini çok hızlı yükseltiyor ve
doğrudan kiloya dönüşüyor.” dedi. Ayrıca, kolanın içeriğindeki sodadan dolayı vücutta ödeme
ve yüksek tansiyona neden olduğunu da belirten Diyetisyen Duygu Deniz, “İçeriğinden dolayı
sağlıklı beslenmek için kolayı önermiyoruz. Onun yerine zayıflamak isteyen kişilere kalorisi
düşük ve besleyici olduğu için ayranı; kilo almak için mücadele edenlerde de meyve sularını
öneriyoruz. Çünkü hem içeriğinde iyi şeker bulunuyor hem de asit olmadığı için midede yer
kaplamıyor.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10420.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi okul müdürleri
ile istişare toplantısı düzenledi.
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerindeki üye okul
müdürleri ile istişare toplantısı düzenledi.
23 Aralık 2014 Salı 16:12
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi okul müdürleri ile istişare toplantısı düzenledi. 2 0 0 Anadolu
Otelcilik ve Turizm Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Eğitim BirSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Ülke genelinde 76. sıralarda olan ilimizin eğitim
seviyesi üyelerimizin okul müdür ve müdür yardımcısı olmaya başlamaları ile hızla
yükselmiştir. Hedefimiz ilk 3 sıraya çıkmaktır. Bunun için hep birlikte var gücümüzle
çalışmaktayız. Özellikle yeni atanan müdürlerimizden ricamız okullarının mevcut durumlarını
tespit etmeleri ve her yıl bu tespiti tekrarlayarak yaptıkları hizmetleri ortaya koymalarıdır"
dedi. Kalkan, "Müdür atamaları konusunda hakkımızda çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır.
Bu atamalar mevcut mevzuata göre daha önce puanlama ile şimdi ise ek 2 puanı ve mülakatla
yapıldı. Kayseri’de ki üye sayımız diğer bütün sendikaların üye sayılarından daha fazladır.
Ayrıca idarecilik konusunda kurslar açarak ve kaynak kitaplar bastırarak üyelerimize destek
olduk. Bu sebeplerle okul müdürlerinin çoğunun bizim üyemiz olması normal bir durumdur.
Bizim için eğitim-öğretim önemlidir. Kurumlar önemlidir. Kişiler daha sonra gelir. Şu anda
müdür yardımcıları atamaları var. Her müdür çalışmak istediği yardımcısını kendisi seçerek
ilçesine bildirecek, il milli eğitim müdürlüğünün inhası ve valilik makamının onayı ile
atamalar gerçekleşecektir. Burada birilerinin himmetle idareci yapılmasının etik olmadığını
düşünüyoruz. Buna il ve ilçe yöneticilerinin eşleri de dahildir. Biz iki dünyalı ve inançlı
insanlarız. Allah korkusu ile yaşamaktayız. Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz.
Öğretmen ve öğrencilerimizin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli kolaylığı
sağlamamız gerekir. Merdiven altı yerine daha ferah ve temiz mescitler oluşturmamız gerekir.
Ayrıca “her sınıfın bir yetimi olsun” projenin desteklenmesi ve değerler eğitimi de önemli
gündemlerimizdendir" ifadelerini kullandı. Yetim projesi konusunda bir konuşma yapan
Eğitim ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Rıza Bozdağ ise, "Bildiğiniz gibi sendikamız, İHH,
Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının paydaş olduğu yetim projesi ortağıdır.
Sendikamızın yetim projesi iki ayrı kolda çalışmaktadır. Birincisi İHH’nın önceden beri
devam ettirdiği “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” kampanyasıdır. Bu kampanyada bizler
İHH yetkilileri ile görüşüp onların okulları ziyaret etmelerini ve öğrencilere bu projeyi
tanıtmalarını sağlıyoruz. Her ilçede ve her okulda bu projeyi takip edecek arkadaşlarımızın
isimlerini İHH yetkililerine bildirdik. Onlar okula geliyor ve önce randevu alıyorlar. Okul
yönetiminin uygun gördüğü bir tarihte tekrar okula gelerek slaytlar eşliğinde projeyi
tanıtıyorlar. Her sınıftan sınıf temsilcisi belirleyip onlara kumbara veriyorlar ve bir ay sonra
yine gelip kumbarayı teslim alıyorlar. Kumbaradaki paralar okuldaki görevlilerin nezaretinde
açılıp sayılıyor ve toplanan para miktarına göre o okuldan bir, iki, üç ya da kaç tane çıkıyorsa
o kadar yetim alınıyor. O yetimle alakalı bilgiler okula gönderiliyor ve yetim kardeş programı
böyle devam ediyor. Okullar yaz tatilinde açık olmadığından dolayı yaz aylarına denk gelen
miktarın karşılanabilmesi maksadıyla aylık olarak ihtiyaç duyulan 90 TL’den daha fazla
miktar toplanmasına dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci çalışmamız ise kendi üyelerimiz
üzerinde gerçekleşiyor. Şube başkanımız Aydın Kalkan daha önce katıldığı bir televizyon
programında “7500 üyesi olan Kayseri Eğitim-Bir-Sen’in en az 5000 yetim alacağı” sözünü
verdi. Başkanımızı mahcup etmemek için her üyemizin en az bir yetim alması için hepinizden
gayret bekliyoruz. Bir yetimin bir aylık ihtiyacı olan para 90 TL’dir. Yıllık olarak bu miktar

bin 80 TL’ye tekabül etmektedir. İsteyenler bu miktarı bir veya birkaç seferde ödeyebiliyor.
Bir yetim, bir yıllığına alınıyor. Gelecek sene devam etmek istiyorsanız yeniden müracaat
etmeniz gerekiyor ya da ilk müracaatınızda devam edeceğinizi belirtiyorsunuz" dedi. Bozdağ,
"İster internet aracılığı ile isterseniz kredi kartı ile ödeme yapabiliyorsunuz. Müracaatınızı
İHH’nın resmi internet sitesindeki “Yetim” bölümünden veya yetimkardes.org sitesinden
yapabilirsiniz. Sendikamızdaki yetim sponsorluk formlarını doldurarak da yapabilirsiniz. Bize
Allah’ın emaneti olan yetimlerimize sahip çıkıp en az bir yetim alarak onları köprü altı
çocukları tinerci, balici veya bonzai kullanıcısı olmaktan kurtarabilir ve insanlığa
kazandırabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ederim" diye
konuştu. Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve önerilerini sunmaları ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10421.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

AÖF 2014 sınav sonuçları açıklandı
AÖF 2014 sınav sonuçları açıklandı sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesinin resmi İnternet sitesinde bulabilirsiniz.
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AÖF 2014 sınav sonuçları açıklandı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10422.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, İstanbul
Başakşehir’e Bileniyor
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynayacağı
İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Teknik direktör Uğur Tütüneker,
"Başakşehir maçından kesinlikle puan ile dönmemiz...

23 Aralık 2014 Salı 16:33

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, İstanbul Başakşehir'e Bileniyor 2 0 0 Suat Altın İnşaat
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynayacağı İstanbul Başakşehir
maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Uğur Tütüneker, "Başakşehir maçından
kesinlikle puan ile dönmemiz gerekiyor" dedi. Teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde
yapılan antrenmanda mavi-siyahlılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım
halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon
koşuları sonrası iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti. Ardından bir
grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi.
“PUAN İLE DÖNMEMİZ ŞART” Ligde her haftanın takım adına ciddiyet taşıdığını söyleyen
Uğur Tütüneker, "Başakşehir maçına gidip iyi bir futbol sergileyip puan ile dönmek istiyoruz.
Şu anda 14 puandayız. Oradan kesinlikle puanlarla dönmemiz lazım. Bizim puana ihtiyacımız
var. Aynı zamanda Fenerbahçe maçında 1 puan da bizim için önemliydi. Fenerbahçe’yi kendi
bölgesinde tutmak bizim için önemliydi. Bunu zaman zaman başarabildik. Büyük takımlara
karşı olan müsabakalarda 90 dakika boyunca zorlamalar oluyor ama biz kalemizden uzak
tutmaya çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bunun üzerinde de duracağız ve her
karşılaşmada aynı oyunu ortaya koymak istiyoruz. Bunu devre arası çalışmalar ile
geliştireceğiz” dedi. Tütüneker ayrıca, takımda sakatlıkların sürdüğünü belirterek, Murat’ın
kart cezası var. En önemli adamlarımızdan bir tanesidir. Sakatlarımız da var. Yapacak bir şey
yok. Kim varsa onunla sahaya çıkacağız. Fenerbahçe maçında da defans yoktu. Ama çıktık,
oynadık. Aynı durum bu maçta da geçerli olacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10423.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Başkan Cabbar’ın Pazar Yeri Ziyareti
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Meclis Üyesi ve aynı zamanda pazar yeri
esnaflarından olan Hasan Demirci ile birlikte Sebze ve Meyve Halk Pazarı Esnafını ziyaret
etti.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, esnaflar ile sohbet ederek, sebze...
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Başkan Cabbar'ın Pazar Yeri Ziyareti 3 0 0 Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Meclis
Üyesi ve aynı zamanda pazar yeri esnaflarından olan Hasan Demirci ile birlikte Sebze ve
Meyve Halk Pazarı Esnafını ziyaret etti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, esnaflar
ile sohbet ederek, sebze ve meyvelerin durumları ve satışları hakkında bilgi aldı. Başkan
Cabbar ayrıca pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10424.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Dipi Dağcılık Grubu Allahuekber Dağları’nda
Zirve Yapacak
Kayseri Dipi Dağcılık Grubu üyesi Mustafa Kılıçarslan, Sarıkamış Harekatı’nın 100.
yıldönümünde 1-5 Ocak tarihleri arasında Kars’ın Sarıkamış ilçesine giderek anma
etkinliklerine katılacaklarını söyledi.Grup üyesi Kılıçarslan,...

24 Aralık 2014 Çarşamba 08:31

Dipi Dağcılık Grubu Allahuekber Dağları'nda Zirve Yapacak 1 0 0 Kayseri Dipi Dağcılık
Grubu üyesi Mustafa Kılıçarslan, Sarıkamış Harekatı’nın 100. yıldönümünde 1-5 Ocak
tarihleri arasında Kars’ın Sarıkamış ilçesine giderek anma etkinliklerine katılacaklarını
söyledi. Grup üyesi Kılıçarslan, etkinliler kapsamında 13 kişi Sarıkamış’a giderek
Allahuekber Dağları’nda zirve yapacaklarını belirterek, “Kayseri Dipi Dağcılık Grubu olarak
1 Ocak - 5 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış şehitlerimizin 100. yılı anma etkinlikleri
kapsamında Sarıkamış’a gideceğiz. 13 kişi 2 Ocak’ta Allahuekber Dağları’na zirve tırmanışı
yapacağız. Başka şehirlerden katılacak arkadaşlarımız da var. 3-4 Ocak’ta da Kars Valiliği ile
Gençlik Spor Bakanlığı’nın düzenlediği resmi törenlere katılacağız” dedi. Mustafa
Kılıçarslan, Sarıkamış şehitlerini onların yaşadığı şartlarda ayazda, çadırda geçirerek,
Allahuekber
Dağları’nda
zirve
yaparak
anacaklarını
sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10425.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kolej Öğrencileri Sarıkamş’ı Andı
Kayseri’de TED Koleji öğrencileri, Sarıkamış Harekatı’nın 100. yıldönümünde ‘Şiirlerle
Sarıkamış Şehitlerini Anma’ programı düzenledi.Kolej’in konferans salonunda düzenlenen
programın açılış konuşmasını yapan TED Kayseri...
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Kolej Öğrencileri Sarıkamş'ı Andı 1 0 0 0 Kayseri’de TED Koleji öğrencileri, Sarıkamış
Harekatı’nın 100. yıldönümünde ‘Şiirlerle Sarıkamış Şehitlerini Anma’ programı düzenledi.
Kolej’in konferans salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan TED Kayseri
Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Arif Sırrı Şirin Sarıkamış Herekatı’nı anlatarak,
“Sarıkamış, iyi yönetilmeyen bir devletin yok olmamak adına son çırpınışlarından biridir.
Sarıkamış, Ulukışla’dan trenden, Samsunda gemiden inip Erzurum’a kadar yayan yürümeyi
göze alan kahramanların hikayesidir. Sarıkamış kimi zaman süngü süngüye, boğaz boğaza
muhaberelerde yazılan bir destanın, kimi zaman da soğuğa, tipiye, tifüse sessizce teslim
oluşun adıdır” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından kolej öğrencileri
tarafından Sarıkamış Harekatı’nı anlatan slayt eşliğinde konferans verildi. Daha sonra Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fazıl Ahmet Bahadır, şiirleriyle konferansa katılanları
duygulandırdı. Programın sonunda konuşan Bahadır Sarıkamış’ın Türk tarihinin en onurlu
yenilgisinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, “Bu akşam Sarılamış’ın 100. yılı
münasebetiyle öğrencilerimizle hazırladığımız ‘Şiirlerle Sarıkamış Şehitlerini Anma’
programındaydık. Sarıkamış, Türk tarihinin en onurlu, en gururlu yenilgilerinden bir tanesidir.
Bugün biz öğrencilerimle birlikte o destanı Sarıkamış Allahuekber Dağları’ndan karlar
içerisinden aldık Erciyes’in eteklerinde yeniden Sarıkamış’ı yaşattık” diye konuştu. Programa
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan’ın yanı sıra Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Ömer Özbakır da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10426.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Otobüs Camiye Girdi
Kayseri’de bir otobüs, 3 otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 500 metre ileride 5 ağacı devirip
camiye girdi. Sokağa dökülen mahalleli olay yerinde kimseyi bulamayınca otobüsün nasıl
hareket ettiğini anlayamadı.Edinilen bilgiye göre Erkilet...
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OTOBÜS CAMİYE GİRDİ 1 0 0 0 Kayseri’de bir otobüs, 3 otomobile çarptıktan sonra
yaklaşık 500 metre ileride 5 ağacı devirip camiye girdi. Sokağa dökülen mahalleli olay
yerinde kimseyi bulamayınca otobüsün nasıl hareket ettiğini anlayamadı. Edinilen bilgiye
göre Erkilet General Emir mahallesi Yıldırım Caddesi’nde meydana gelen olayda, 38 P 0131
plakalı otobüs, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 500 metre ilerleyip 5
ağacı yerinden sökerek camiye çarptı. Sokağa dökülen vatandaşlar ve otomobil sahipleri,
kimseyi bulamayınca otobüsün nasıl oraya kadar geldiğini anlamaya çalıştı. Olay yerine gelen

polis ekipleri otobüste inceleme yaparken, cami duvarında ve musalla taşında da hasar
meydana geldi. Vatandaşlar, kar üzerindeki tekerlek izlerinden otobüsün yoldan değil de
kaldırıma çıkarak boş arazi üzerinde ilerledikten sonra başka bir yola girip camiye çarpmış
olabileceğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10427.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Keskkk Olağan Genel Kurulu 21 Ocak’ta
Yapılacak Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul
Toplantısı 21 Ocak 2015 tarihinde yapılacak.Kooperatifin 2014 yılı Yıllık Mali Olağan Genel
Kurulu toplantısı 21 Ocak 2014 tarihinde Vatan Caddesi’nde bulunan BElediye...
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Keskkk Olağan Genel Kurulu 21 Ocak'ta Yapılacak 2 0 0 0 Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Ocak 2015 tarihinde
yapılacak. Kooperatifin 2014 yılı Yıllık Mali Olağan Genel Kurulu toplantısı 21 Ocak 2014
tarihinde Vatan Caddesi’nde bulunan BElediye Durmaz İş Merkezi’ndeki Elit Düğün
Salonu’nda yapılacak. Genel Kurulda Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ve denetim
Kurulu raporu okunacak. Bilanço ve gelir/gider hesaplarının okunmasından sonra okunan
raporların ve bilançoların müzakeresi ile tasdik ve tasvibi yapılacak. Yönetim ve denetim
kurullarının da ayrı ayrı ibrası gerçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10428.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Öğrenci Giyim Merkezi Barkodlu Sisteme Geçti
Öğrenci Giyim Merkezi, Sabancı Kültür Sitesi 1.Katta açık mağaza ve barkotlu sisteme
geçti.Erciyes Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Öğrenci...
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Bu haber 152 kez okundu. Öğrenci Giyim Merkezi Barkodlu Sisteme Geçti 1 0 0 0 Öğrenci
Giyim Merkezi, Sabancı Kültür Sitesi 1.Katta açık mağaza ve barkotlu sisteme geçti. Erciyes
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet göstermekte olan Öğrenci Giyim Merkezi, Sabancı Kültür Sitesi 1.katta
açık mağaza ve barkotlu sisteme geçti. Üniversite öğrencilerinin öğrenci kimlikleri ile
başvurarak faydalanabilecekleri Giyim Merkezi, yıl boyu sürekli açık olup, sabah 08.30-11.30
öğle 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek. Üniversiteli öğrencilerin her Bahar-Güz
dönemi olmak üzere, yılda iki defa giyim eşyası alabilecekleri Öğrenci Giyim Merkezi’ne
gerçek veya tüzel kişiler daha önce kullanılmamış veya kullanılabilir durumda temiz
kıyafetlerle bağışta bulunabilecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10429.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayserigaz’dan Kapalı Yol Uyarısı!
Kayseri’nin güvenli ve düzenli gaz arzını sağlayan Kayserigaz, Kızık Mevkii’ne yapılmakta
olan 2.Şehir Giriş İstasyonu (RMS-A) dolayısıyla Buğdaylı ve Kızık Mahalleleri arasındaki
karayolunu geçici süreyle trafiğe kapatmıştır.Kayserigaz’dan...
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Kayserigaz'dan Kapalı Yol Uyarısı! 1 0 0 0 Kayseri’nin güvenli ve düzenli gaz arzını
sağlayan Kayserigaz, Kızık Mevkii’ne yapılmakta olan 2.Şehir Giriş İstasyonu (RMS-A)
dolayısıyla Buğdaylı ve Kızık Mahalleleri arasındaki karayolunu geçici süreyle trafiğe
kapatmıştır. Kayserigaz’dan yapılan açıklamada: ‘’Kocasinan İlçesi’ne bağlı Güneşli-Kızık
Mahallesi’nde, Kayseri’nin doğalgaz arz güvenliğini sağlayacak olan Doğalgaz Şehir Giriş
İstasyonu ile bu istasyondan şehir merkezine doğalgazı iletecek olan çelik boru hattı alt yapı
çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmaların ve taşıt trafiğinin güvenli bir şekilde
devam etmesi amacıyla Buğdaylı Mahallesi ile Güneşli Kızık Mahalleleri arasındaki yol
geçici süreli olarak taşıt trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı, Buğdaylı - Elagöz - Akin
Mahalleleri üzerinden sağlanmaktadır. Trafiğe kapatılan yol güzergâhındaki çalışmaların
07.01.2015 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz
rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.’’ ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10430.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Erciyes’te Tüm Pistler Açık
Kayseri Snowboard ve Kayak Eğitmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, Erciyes’teki
bütün pistlerin açık olduğunu söyleyerek, vatandaşları yılbaşında Erciyes’e davet etti.Kayseri
Snowboard ve Kayak Eğitmenleri Derneği Başkanı Numan...
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Erciyes'te Tüm Pistler Açık 1 0 0 0 Kayseri Snowboard ve Kayak Eğitmenleri Derneği
Başkanı Numan Değirmenci, Erciyes’teki bütün pistlerin açık olduğunu söyleyerek,
vatandaşları yılbaşında Erciyes’e davet etti. Kayseri Snowboard ve Kayak Eğitmenleri
Derneği Başkanı Numan Değirmenci, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan
Erciyes’te yaklaşan yılbaşı öncesinde bütün otellerin dolduğunu söyledi. Değirmenci, "Şu
anda Erciyes’te 20 gün önce sezonu açmıştık. Daha sonra bir lodosun esmesinden sonra
pistlerdeki herhangi bir kazaları önlemek için pistleri kapattık ama geçen haftadan itibaren
tekrar Tekir pistimiz açılmıştır. Bütün kayak severler gelmeye başladılar ve kayak sezonumuz
devam etmektedir. Erciyes kış turizm merkezinde başlayan Master Projesi dahilinde ve
Erciyes AŞ’nin üstün gayretleri ile yapılan fuarlarda tanıtılmasından dolayı Erciyes’e yoğun
bir talep bulunmaktadır. Şuanda Erciyes’te bulunan oteller yetersiz bulunmaktadır. Yılbaşında
otellerin bütün odaları doludur. Rezervasyonlar ful dolmuştur ve çok büyük talepler vardır.
Türkiye’nin her yerinden ve dış ülkelerden büyük talepler mevcuttur. Burada ne kadar çok
otel yapılırsa o kadar çok talebin olacağı ve insanların geleceğine inancımız sonsuzdur.
Burada otellerin çokluğu önemlidir. Burada yeni otellerimiz yapılıyor ve yapılmaya devam
ediyor. Bizde bu çerçevede Erciyes’te eğitimin kaliteli olarak yükselmesi ve kaliteyi
yükseltmek için Snow Akademi’yi kurduk. Burada belgeli kayak eğitmenlerimiz hizmet
vermektedir. Eğitimini alan yerli turistlerin kayak yapmayı çok iyi öğrenip memnun bir
şekilde ayrılmaları bizim en büyük mutluluğumuzdur" dedi. Erciyes’te kapalı pist olmadığını
söyleyen Değirmenci, "Kayakta eğitim şarttır. Eğitim almadan kayak riskli spordur. Eğitim
almadan kayak yapılmaz. O yüzden kayak eğitimin yapan insanlar teknik olarak başarılı
oldukları için çok iyi kayakçı oluyorlar. Erciyes’te de eğitim çok önemlidir. Erciyes’te ki
pistlerimizde eğitim amaçlı pistlerimizde mevcuttur. Üst seviye kayakçılar içinde çok iyi
pistlerimiz vardır. 40 kilometreye uzanan pistlerimiz vardır ama bunlar karın durumuna göre
değişiyor. Bu pistlerin açılması için yoğun bir kar yağışının olması gerekir. Şuanda Tekir’de,
Hisarcık kapıda ve Hacılar’da Erciyes AŞ’nin karlaması ile pistler devamlı açık vaziyette ve
kayılıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10431.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Aynı Seansta Meme Küçültme Ve Estetiği
Ameliyatı
Memorial Kayseri Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Bölümü’nden Doç. Dr. Teoman
Eskitaşçıoğlu, "Kadınlarda meme büyüklüğü kişide; boyun, bel ve sırt ağrılarına yol açabilen
önemli bir sağlık sorunudur. Bu durum özellikle zayıf...
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Aynı Seansta Meme Küçültme Ve Estetiği Ameliyatı 1 0 0 0 Memorial Kayseri Hastanesi
Plastik ve Rekonstrüktif Bölümü’nden Doç. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu, "Kadınlarda meme
büyüklüğü kişide; boyun, bel ve sırt ağrılarına yol açabilen önemli bir sağlık sorunudur. Bu
durum özellikle zayıf yapılı ve iri memeleri olan kadınlarda daha belirgindir" dedi. Memorial
Kayseri Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Bölümü’nden Doç. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu,
"Meme büyüklüğü ile birlikte ortaya çıkan deformasyonlar ve sağlık problemleri, Türkiye’de
ve dünyada artık aynı ameliyatla ortadan kaldırılabiliyor. Hastalara uygulanan meme
küçültme ameliyatında, aynı seansta estetik operasyon da uygulanarak, kişinin hem sağlık
hem de estetik açıdan kendilerini daha iyi hissedebileceği bir görünüm ortaya çıkıyor" diye
konuştu. Memorial Kayseri Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Bölümü’nden Doç. Dr.
Teoman Eskitaşçıoğlu, özel bir yöntemle aynı anda yapılabilen meme küçültme ve
dikleştirme ameliyatları hakkında şu şekilde konuştu: "Kadınlarda yalnızca estetik görünüm
açısından değil önemli sağlık sorunlarına neden olması bakımından da meme küçültme
operasyonları bir gereklilik haline gelmiştir. Çünkü meme büyüklüğü özellikle minyon yapılı
kadınlarda boyun, kol, bel ve sırt ağrılarına yol açmakta, önemli sağlık sorunlarını
beraberinde getirmektedir. Ameliyat sırasında açılan kesilerden; fazla yağ, dolgunluk veren
meme dokusu ve deri alınarak meme ideal boyutuna getirilmeye çalışılır. Bazı ameliyatlarda
vaka eğer uygunsa, yağ fazlalıkları, liposuction uygulanarak çıkarılır. Hastanın beklentileri
önemsenmeli Herhangi bir sağlık sorunu yoksa 18 ile 70 yaş arasındaki her hastaya meme
estetiği operasyonları uygulanabilir. Meme küçültme ameliyatlarında, hastanın beklentileri ve
isteklerini dinleyip dikkate alarak hareket etmelidir. Ancak doğal bir görünüm elde
edilebilmesi için hastanın taleplerinin yanı sıra ona en uygun olan görünüm de elde
edilmelidir. Ameliyatta, hastanın kilosu, boyu, omuz çevresi ve genel görünümü birlikte
değerlendirilmelidir. Aşırı derecede büyük ve gözle görülür bir sarkma olan meme
operasyonu öncesi, doktor ile hastanın ameliyatın şeklini ve küçülme oranını kesinlikle
konuşması önemlidir. Küçültme ve dikleştirme aynı operasyonda Meme küçültme
operasyonlarında kullanılan özel bir teknikle artık meme küçültülürken estetik bir görünüme
de sahip olması sağlanmaktadır. Bu sayede kadınlar fonksiyonel olarak sağlık sorunlarından
kurtulurken, daha iyi bir görünüme sahip olmanın da mutluluğunu yaşamaktadır. Ayna
karşısında büyük ve şekilsiz memeleri nedeniyle psikolojik sorunları olan birçok kadın,
yapılan küçültme ve dikleştirme operasyonunun ardından yeni görünümleri nedeniyle
psikolojileri de olumlu etkilenmektedir. Ameliyat sonrası ise doktorunun önerileri ile
kullanılacak çamaşırlar ve yapılacak egzersizler ile hastalar kısa sürede sağlığına

kavuşmaktadırlar. Ayrıca genç yaş grubundaki kadınlarda süt kanallarını koruyan teknikler
uygulanmaktadır. Bu sayede, doğum yapmamış kadınlar ameliyat sonrasında sorunsuz bir
şekilde bebeklerini emzirebilmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10432.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Akkışla’da İki Kişi Sobadan Sızan Gazdan
Zehirlendi
Akkışla ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından iki kişi zehirlendi.Edinilen bilgiye
göre Akkışla ilçesine bağlı Kululu mahallesinde R.A. ve A.A.’nın yaktıkları sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen...
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Akkışla'da İki Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi 2 0 0 0 Akkışla ilçesinde sobadan sızan
karbonmonoksit gazından iki kişi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre Akkışla ilçesine bağlı
Kululu mahallesinde R.A. ve A.A.’nın yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen iki kişinin Akkışla Aile Sağlık Merkezi’nde tedavilerinin
yapıldığı ve taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10433.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Orman Kanununa Muhalefete 6 Gözaltı
Kayseri’de, Orman Kanunu’na muhalfet eden 6 kişi, toplam 6 ton 100 kilo kesilmiş odun ile
birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde jandarma
ekiplerinin Develi Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararı...
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Orman Kanununa Muhalefete 6 Gözaltı 2 0 0 0 Kayseri’de, Orman Kanunu’na muhalfet eden
6 kişi, toplam 6 ton 100 kilo kesilmiş odun ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen
bilgiye göre Develi ilçesinde jandarma ekiplerinin Develi Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan
arama kararı sonrasında M.D., I.Ç., N.T., C.T., T.S. ve R.D.’nin evinde arama yaptığı
öğrenildi. Yapılan aramalarda toplam 6 ton 100 kilo kesilmiş meşe odunu ele geçirildiği
bildirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10434.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kesob’ta ’Müthiş Takımların Sırları Ve Takım
Ruhu’ Semineri
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından ’Müthiş Takımların Sırları
ve Takım Ruhu’ semineri düzenlendi. Seminerin sonunda yılın ahisi seçilen Abdullah
Özdinbayazıt’a kaftanı giydirildi.KESOB Seminer Salonu’nda...
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Kesob'ta 'Müthiş Takımların Sırları Ve Takım Ruhu' Semineri 2 0 0 0 Kayseri Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından ’Müthiş Takımların Sırları ve Takım Ruhu’
semineri düzenlendi. Seminerin sonunda yılın ahisi seçilen Abdullah Özdinbayazıt’a kaftanı
giydirildi. KESOB Seminer Salonu’nda düzenlenen seminere, KESOB Başkanı Ahmet Övüç,
Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat ve genel sekreteler katıldı. Seminerde konuşan KESOB
Başkanı Ahmet Övüç, yılın ahisine kaftan giydirileceğini söyledi. Övüç, "Ahi seçimleri
esnasında kendisi oylamaya girmeden önce ‘Ben 7 yıldır bekliyorum. Hacca gideceğim. Eğer
bu size maniyse beni seçmeyin’ dedi. Oradaki heyette Ahmet ağabeyi yılın ahisi seçti. Kendisi
hac görevine gittiği için ahi kaftanını giydirmek bugüne nasipmiş. Hac görevini yaptı.
Şimdide Haccı ahi oldu" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından yılın ahisi seçilen ama
Hac’da olduğu için kaftanını giyemeyen Abdullah Özdinbayazıt’a kaftanı giydirilerek, şilti
verildi. Düzenlenen seminer, Mete Taştan’ın sunumu ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10435.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Sahabe Ve Ehl-İ Beyt
Sahabe kelimesi çoğul bir kelimedir. Bunun tekili sahib veya sahabî dir. Ashab kelimesi ise
sahabe kelimesinin ikinci defa çoğuludur. (cem'ul cem) 'Sa-hı-be' fiili Sözlükte arkadaşlık
etmek, dostluk etmek gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an-ı Kerimde bu kökten türeyen
kelimeler bir çok yerde kullanılmıştır. Kur'an'da en fazla kullanımı ashab şeklindedir ve 78
yerde geçmektedir. Bu kullanım Kur'an'da halk, ehl, arkadaşlar anlamına gelmektedir.
Aşağıdaki ayette ashab İsrailoğulları için kullanılmaktadır.
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SAHABE VE EHL-İ BEYT 3 0 0 0 SAHABE: Sahabe kelimesi çoğul bir kelimedir. Bunun
tekili sahib veya sahabî dir. Ashab kelimesi ise sahabe kelimesinin ikinci defa çoğuludur.
(cem'ul cem) 'Sa-hı-be' fiili Sözlükte arkadaşlık etmek, dostluk etmek gibi anlamlara
gelmektedir. Kur'an-ı Kerimde bu kökten türeyen kelimeler bir çok yerde kullanılmıştır.
Kur'an'da en fazla kullanımı ashab şeklindedir ve 78 yerde geçmektedir. Bu kullanım
Kur'an'da halk, ehl, arkadaşlar anlamına gelmektedir. Aşağıdaki ayette ashab İsrailoğulları
için kullanılmaktadır. َتَّء َإ تَ َس ْل بَ َح ََ ت َل قم منَ َعم جْلا ءَ مَ تَ َ مََّل
 ََنَ اَ َْ ََُّلİki topluluk birbirini
gördükleri zaman Musa'nın adamları(ashabı): "Gerçekten yakalandık" dediler. (Şuara 61)
Kur'an'da sahabî, çoğul olarak ta sahabe şeklinde bir kullanım yoktur. 16 yerde ise sahip
şeklinde geçmektedir. Sahip arkadaşı, adamı gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Mesela
Rasulullah'tan 4 yerde Mekkelilerin sahibi (arkadaşı) olarak bahsedilmektedir. (7/184, 34/46,
 ََ َِءَ ت تَيَذَ انُ تDüşünmediler mi ki arkadaşlarında
َ َِْ ٍَْْ ِْ منو ِِْا حِ جْ تل ا َمَ جُْا لَ ْفت َُ من
53/2, 81/22) َو
َ ْْ مَِّ َن
hiçbir delilik yoktur, o apaçık bir uyarıcıdır? (7 Araf 184) Kur'anda'ki bu kullanımlara
baktığımız zaman bu kavramın özel bir sınıf veya gurup için kullanılmadığını görürüz. Hatta
yukarıda aldığımız ayette Hz. Peygamber Mekkeli Müşriklerin arkadaşı olarak nitelenmiştir ki
buradan anlaşılan sahiblik(arkadaşlık) için Müslüman olma şartı da bulunmamaktadır.
Hicretten sonra Müslüman topluluğu farklı kategorilerde tanımlayan Kur'an ifadelerini birçok
ayette görüyoruz. Muhacir, Ensar, Münafık, Kalpleri hastalıklılar gibi Kur'an ifadeleri bize
Medine ve çevresindeki Müslüman toplumun içindeki gurupları tanımlamaktadır. Son iki
gurubun sayıları ve keyfiyetleri değişse de İslam toplumu içinde hep var olageldiler. Bunlar
kimi zaman zahiren amel zafiyeti göstermeden gizlenebildiler. Mekke'nin fethinden sonra ise
sayıdaki çok hızlı artışa rağmen fevc fevc İslam'a girenlerden bir bölümü daha Hz. Peygamber
hayattayken irtidad ettiler veya Münafıklık yolunu seçtiler. İman zafiyeti içerisinde olup
hakiki imanı tatmamış kitleler de Müslüman oldular. ْنِمََّ َِءَ ْنو بمَءمََّ ََ تعنَ تََِ بَ ءَ ْ تَّلَ تُ ََُّقم آ َنِا بمَ ءا ت ْم تا
َّات ََ لم َْ بمنمَْْ من ت َِجْل ْم ْرَسمََّ ا
 ال اGöçebe Araplar:
ْاَ َِ َ عمَءََم َُ تَنْ تي من من تو ََ تُ ََ ءْ من ت َد تَاَّ ج
ْ اَ ََّذمَ َ ا ٍَْ َ َِءَ اَ تَ تَ مْ َْ ت
"İnandık" dediler. De ki: "İnanmadınız, fakat 'İslâm olduk' deyin. Henüz iman kalplerinize
girmedi. Eğer Allah'a ve Elçisine itâ'at ederseniz (Allâh), yaptığınız güzel işlerden hiçbirinin
sevâbını size eksik vermez. Allâh çok bağışlayan, çok esirgeyendir."(49 Hucurat 14) Hz.
Peygamberin vefatında Medine münafıklığı zayıflamış fakat Medine çevresindeki münafıkılık
ve irtidad artmıştı. Bu manzara çerçevesinde 632 yılındaki İslam toplumunun içerisinde
önemli sayıda sorunlu kişilik ve iman çeşidi vardı. Hz. Osman'ın katline kadar müslümanlar
arasında fiili bir savaş yaşanmasa da çekişmeler, kavgalar, ve Allah'ın yasakladığı fiilleri
işleyenler hep var oldu. Zaten Dünyada bunların olmadığı bir topluluğun bulunması
imkansızdır. Bu olgu insan gerçeğiyle bağdaşmaz. Onlar ne hatasız masum bir topluluktu ne
de kendilerine gönderilen Resule ihanet eden fasık bir topluluktu. Bütün insanlar gibi onlar da
imtihan sürecine tabi tutuldular. Özellikle Hadis ilminin gelişmesiyle Hz. Peygamber
zamanında yaşayan bu topluluğa bir isim koyma ve bu ismi de Ehl-i Hadis'in istekleri
doğrultusunda tanımlama ihtiyacı hasıl oldu. Bu isim Sahabi çoğulu ise ashab veya sahabe
şeklinde belirlendi. Tanımı ise şu çerçeveye yakın biçimde yapıldı; Sahabi; Rasulullah'ı
Mü'min olarak görmüş, ve mü'min olarak vefat etmiş kimsedir. Bu tanım genellikle kendisini
ehl-i Sünnet olarak ifade edenler tarafından kabul edilmiştir. Tanımda Hz. Peygamberi
Mü'min olarak görmenin ayrıcalıklı yeri hemen göze çarpmaktadır. Bu ayrıcalıklı yerden
ötürü olacak ki bu tanımın içine girdiği kabul edilen Hz. Peygamber zamanında yaşamış olan
Müslümanlar dokunulmazlık zırhıyla kaplanmış onların hepsi bir anlamda masum kabul
edilmiştir. Hadis ilminde Hadisler onları rivayet eden ravilerin özellikleriyle değerlendirilir.
Bu değerlendirme iki şekilde yapılır; 1. Ravinin Adalet yani dini ve ahlaki yönüyle
incelenmesi. 2. Ravinin Zabt yani rivayet ettiği hadisi muhafazası yönünden incelenmesi.
Muteber sayılan hadislerin mutlaka rivayet eden ravileri bilinmesi ve bu ravilerin ilkinin de

Hz. Peygamber'i görmüş birinin olması gereklidir. Aksi durumda hadisin rivayetinde bir
kopukluğun yaşanmış olması gerekir. Sahabe olarak tanımlanan raviler adalet ve zabt
yönünden incelemeye tabi tutulmazlar. Çünkü onların dini ahlakı tam ezberi, hafızası kuvvetli
olarak kabul edilmişlerdir. Halbuki böyle bir şeyin olabilmesi mümkün müdür? Kul nisyan ile
ma'lül değil midir? Hz. Peygamber hayattayken var olan bunca münafığa ne oldu da sahabe
olarak tanımlanan bu gurup tümden günahsız hale geldi? Öyle ki sahabe olarak tanımlanan
topluluklar arasında cereyan eden Cemel , Sıffın gibi savaşlarda Müslümanların birbirini
öldürmeleri doğru veya yanlış içtihad olarak yorumlanmıştır. Hatta iddialarına göre yanlış
içtihatta bulunup haksız yere Müslümanları öldürenlere bu katillerinden dolayı da bir sevap
verilmiştir. Ancak müslümanı haksız yere öldürmenin haramlığı açık değil mi ki bu konuda
içtihat yapılabilsin? Bu ashap tanımlaması rivayet edilen hadislerin insanlar gözünde
güvenilirliğini artırmak için yapılmış bir tanımlamadır. Sayıları az da olsa bazı alimler bu
tanımı kabul etmeyip sahabe olmanın şartının Hz. Peygamberi kısa süreliğine de olsa bir kez
görmek olmayıp onunla uzunca bir süre beraber olup arkadaşlık yapmayı şart koşmuşlardır.
Aslında yanlı olmayan ve Kur'an'daki ashab yaklaşımına uyan bakış budur. Zaten Ehl-i
Hadisin kendi tanımlarına delil olarak kullandıkları ayetler ve hadis rivayetleri de bu tanımı
doğrular niteliktedir. Siz O'na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O'na yardım etmiştir.
Hani kâfirler ikiden biri olarak O'nu (Mekke'den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada iken
arkadaşına (sahib) şöyle diyordu: "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece
Allah O'na 'sekinetini' indirmişti, O'nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr
edenlerin de kelimesini alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi, yüce olandır. Allah üstün ve
güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (9 Tevbe 40) Bu ayette Hz. Peygamber'in sahibi
(arkadaşı) olarak tanımlanan kişi Hz. Ebu Bekir'dir. Bu ayetten arkadaşının hüzünlendiğini
yani iman ve sevgi ile Allah rasülüne bağlılığını bize Allah haber veriyor. Elbette Hz.
Peygamberin arkadaşı olma şerefine mazhar olacak nice Müslümanlar var idi. Ama bu kişiler
sırf onu görüp konuşmaktan ötürü bir derece almadılar aksine imanları, teslimiyetleri,
fedakarlıkları sebebiyle derece kazandılar önde gidenler oldular. Nice kör ve sağırlar ona
baktılar fakat görmediler, duydular da kulak vermediler. Kur'an canlarını ve bütün varlarını
Allah yolunra feda edenlerden sadece bir tanesinin adını vermektedir. Zeyd bin Harise. (33
Ahazab 37) Zeyd ki Mu'te'de canını Allah yolunda feda edinceye kadar hep Allah rasülünün
yanında bulunmuştur. Ve bizler Muaviye'ye hazret derken İlk Müslümanları sayarken
kölelerden Zeyd deyip sanki Müslümanlığı da makbul değilmiş gibi nasıl ölçüyü kaçırıyoruz.
Ve Hz. Zeyd gibi niceleri. köleler, zenciler, azaldılar, fakirler, gönlü tok zenginler vardı o
toplumda. İşte asıl Hz. Peygamberin ashabı olmayı hak edenler bunlardır. Yoksa ona eziyet
edip nifak tohumları atanlar, mal, makam menfaat saikiyle yanında olanlar, yakasına yapışıp
adil ol diyenler onun sahabisi, arkadaşı olamazlar. Kur'an'daki hiçbir ayet Hz. Peygamber
zamanındaki Müslümanların hepsini toptan tezkiye etmez. Onların güzel davranışlarını över
yanlışlarını ise eleştirir. Ve bu topluluğun bütün bireylerinin iman sahibi olduğunu da
söylemez. Allah Teala'nın Hz. Peygamber zamanında yaşayan Müslümanların onun
zamanında yaşamaktan dolayı kendilerini ayrıcalıklı kıldığına daİr bir ayet var mıdır? Buna
rağmen Kur'an'daki birçok ayet Hz. Peygamber zamanında yaşayan Müslümanların
üstünlüğüne veya korunmuşluğuna delil olarak getirilmektedir. Aslında Kur'an'da Hz.
Peygamber zamanında yaşayan Müslümanların O'nu görmesi onunla birlikte yaşamaları değil
, fedakarlıkları, imanları, Allah'ın dinine yardımları gibi güzel hasletleri övülmektedir. Elçi,
kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'minler de. Tümü, Allah'a, meleklerine,
Kitaplarına ve elçilerine inandı. "O'nun elçileri arasında hiç birini (diğerinden) ayırdetmeyiz.
İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sana'dır" dediler.(2 Bakara
285) Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman
edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.(3 Al-i İmran 68) Muhâcirlerden ve Ensârdan ilk öne
geçenler ile bunlara güzelce tabi olanlar... Allâh onlardan râzı olmuştur, onlar da O'ndan râzı

olmuşlardır. (Allâh) onlara, altlarından akarsular akan, içinde ebedi kalacakları cennetler
hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. (9 Tevbe 100) Böylece biz sizi, insanlara şahid (ve
örnek) olmanız için vasat bir ümmet kıldık; peygamber de üzerinizde bir şahid olsun. Senin
üzerinde bulunduğun (yönü, Kâ'be'yi) kıble yapmamız, peygambere uyanları, iki topuğu
üzerinde gerisin geri dönenleri bilmesi içindir. Doğrusu (bu,) Allah'ın hidayete
ulaştırdıklarının dışında kalanlar için büyüktür. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir.
Şüphesiz, Allah, insanlara merhamet edendir, esirgeyendir. (2 Bakara 143) Siz, insanlar için
çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz; maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a
iman edersiniz. Kitap Ehli de inanmış olsaydı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. İçlerinden
iman edenler vardır, fakat çoğunluğu fıska sapanlardır. (Al-i İmran 110) (Ayrıca bkz. Araf
157,Bakara143,Al-i İmran 110,Tevbe26,88,100,117,Enfal 64,74, Fetih 29) Son ayette(Al-i
İmran 110)hayırlı ümmet olmanın nasıl gerçekleştiği bize anlatılıyor. Allah'a iman etme
iyiliği emretme ve kötülükten nehyetme. Bunu kim hangi zamanda gerçekleştirirse
gerçekleştirsin hayırlı ümmetten olma vasfını kazanır. Ayrıca ümmetin en hayırlı olması
demek bireylerin tek tek hayırlı olduğu anlamına gelmez. En hayırlı toplumlarda bile nice
şerli insanlar bulunabilir. Eğer Hz. Peygamber zamanında yaşamayı onun zamanında
yaşamayanlara bir üstünlük olarak anlarsak Allah Teala'nın insanlara kendi ellerinde olmayan
durumlardan dolayı mükafat veya ceza verdiğini söylemiş oluruz. Halbuki Allah zaman
zaman bu topluluğu çok ağır şekilde de uyarmıştır. Mesela, Tevbe 25,38,102,113,117,118,
Enfal 15,16,67,68, Ahzap 10,11, Nisa 75,78, Nur 13-17,33, Hucurat 11,12, Cumua 11, Al-i
İmran 152,153 ayetler bu uyarılarla doludur. Bu ayetleri okuduğumuzda Hz. Peygamber
toplumunun birçok hatasından bahsedilmekte ve onlar uyarılmaktadır. Ey iman edenler,
içinizden kim dininden geri dönerse, Allah kendisinin onları sevdiği, onların da kendisine
sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda
cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir
fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (5 Maide 54) İşte bu
ayet bu topluluğun korunmuş olmadığının en güzel ifadesidir. Öyle ki Hz. Peygamber bile
Kur'an'ın ihtarlarına muhatap olmuşken vahiy almayan diğer mü'minleri nasıl hatasız olarak
görebiliriz? Elbette bu konuda aşırılıklar var olagelmiştir. Bir yanda sırf Hz. Peygamber
zamanında yaşamasından dolayı bütün bir kitleyi masum addeden anlayış diğer tarafta ise Hz.
Peygamberin can yoldaşı olan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer gibilerine ta'neden anlayış. İkisi de
hakkı yerine teslim etmekten uzaktır. Tevbe Suresi 40. ayetinin imanını tasdik edip övdüğü
Hz. Ebubekir'i zalim hatta münafık olmakla itham etmek zulümdür. Muaviye'ye hazret deyip
yine resulün can yoldaşı Zeyd b. Harise'ye Zeyd demek zulümdür. Cahiliyye kriterleriyle
hilafet taksimi yapmak kureyşilik, haşimilik,seyyidlik, şeriflik davası gütmek ise Rasülün
siretinde olmayan bir uygulamadır. Annesi zenci olan Usame b. Zeyd'i ordu komutanı yapan
Kur'an'ı insanlara tebliğ eden Peygamber idi. Hilafet Ali'nin hakkıydı, Ebubekir'in hakkıydı
diyenler ise gerçek değer kriterlerini bilmeyenlerdir. Hilafet, emirlik kimsenin hakkı değildir
ancak ona ehil olanlardan birisi bu görevi üstlenir. İstikamet üzere olup adil davranırsa
imtihanı kazanır. Sahabe olarak tanımlanan gurubun ayrıcalıklılığıyla ilgili aktarılan hadisler
vardır. Ancak bu hadislerde de aslında Hz. Peygamberle kısa süreliğine birlikte olan
Müslümanlar sahabe olarak kabul edilmemektedir. ''Sakın ashabım aleyhinde bulunup kötülük
etmeyin.Onları her kim severse bana muhabbetiyle sever.Her kim de buğz ederse bana buğzu
sebebiyle eder. Her kim onlara eza ederse bana eza etmiş olur. Her kim bana eza ederse
Allah'a eza etmiş olur. Her kim de Allah'a eza ederse çok sürmez Allah belasını
verir.(Tirmizi) ''Ashabıma sövmeyiniz. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki herhangi
biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse onlardan birinin bir müdd hatta yarım müdd
sadakasına yetişemez.''(Buhari, Müslim) Yine çok bilinen ''Ashabım gökteki yıldiızlar gibidir
hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz''(K. Ummal, Beyhaki el- medhal) hadisi de benzer
anlamı ifade eder. Bu hadisleri Hz. Peygamber tarafından söylenmiş kabul etsek bile Kendi

zamanında yaşayan Müslümanları diğerlerinden ayırıcı bir anlamı yoktur. Öncelikle şu
konunun tespiti zorunludur. Burada bu konuşmanın muhatabı kimdir? Hadislere baktığımızda
konuşmaların muhatabının Hz. Peygamber zamanında yaşayan Müslümanlar olduğunu
anlarız. Yani bu ihtarlar ve tavsiyeler o anda yaşayanlara yapılmaktadır. Aksi halde zamir
muhatap yerine gaip sigasında olmalıydı. Yani zamir 'siz' değil 'onlar' olması gerekirdi. Bu
sözlerden anlaşılan Hz. Peygamber zamanındaki Müslümanların bir kısmına ashabım demekte
diğerlerini ise ashabım dediği Müslümanlar konusunda uyarmaktadır. Yoksa yıllar veya
asırlar sonra doğacak Müslümanlara kendi zamanında yaşayan Müslümanlar hakkında
uyarılar yapması bu metinlerden anlaşılmaz. Ama birçok konuda yapıldığı gilbi sözün delaleti
tahlile tabi tutulmadan hüküm verilmektedir. Hadisler okunurken zihin dünyamızda bu
cümlelerin Hz. Peygamber tarafından zarfa konup asırlar sonrasına gönderilmiş mesajlar
olduğu kanaati bizi bu gibi yanlış sonuçlara götürmektedir. Halbuki o metinleri oluşturulduğu
çağın aynası olarak görsek durum değişecektir. Buraya kadar anlatılanlardan şöyle bir kanaat
oluşturabiliriz. Sahabe Hz. Peygamber (a.s.) zamanında yaşamış olan Müslümanların tamamı
olmayıp Özellikle Hz. Peygamberin yanında uzun bir süre bulunmuş fedakarlığı, imanı ile ön
plana çıkmış iman etmek için dengelerin değişmesini beklememiş Müslümanlardır. EHL-İ
BEYT: Ehl-i beyt ev halkı anlamına gelmektedir.Kur'anda toplam 3 kullanımı bulunmaktadır.
 جْلاَم ٍَ ََْ ََ ان ْإَ ََ بَ ءم تDediler ki: «Allah'ın emrine mi
َ اْ َ ٍت ََ م
َ ُْ ََّ َََْ تس َإََْوَ ْن تو ََ تن
ْ َاْ ََِْ َُ ََّ ْمَم َُنَ تَ من ت ََ تا ََ تَّءََ ت
şaşırıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı şüphesiz O,
övülmeye layık olandır, Mecîd'tir.» (11 Hud 73) Bu ayette Hz. İbrahim'e meleklerin insan
suretinde gelip çocukları olacağını müjdelemesi olayı anlatılırken Hz. İbrahim ve onun eşine
ehl-i beyt denmektedir. ْ ََ ْنو بَ تَ مَ ََ َ ءَ ت اََت ََ مَءم من ت َُنَم ََات َْ َْ تَ ح َت تنذمنمَلََم ءَ من ت َِام ت ءََم
ْ ََُّ ََ لَ ْ لمَلَ َِ ٍَ اُ تنَِ َُنَ تَ َْ تَّء
Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Ablası) «Ben, sizin adınıza onun bakımını
üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?» dedi. (28 Kasas
12) Bu ayette ise hz. Musa suya bırakılıp Firavun ailesi tarafından himaye edilince Hz.
Musa'nı ablası tarafından takip edilip sonra da Firavun Ailesine süt annelik yapabilecek bir
kadının ailesini gösterme teklifi anlatılırken ehl-i beyt tabiri geçmektedir. Yalnız bu
kullanımda diğer iki ayetten farklı olarak beyt kelimesi nekra (belirsiz) olarak kullanılmıştır.
َََِ ََ ََّ و َُِ من م َِبَُت لَ َْ ْمَمَْْ من او َِ َُ َََُْاِت وَ َََُْم َل تَّء َإ ْانَْا ِْ تَّلمِءَم َََِبَْتوَ َّءِ َااََ َِآَْْوَ َّء ا
اَ َِ َ عمَءَِمَّللْلا ََ ت ْمُت مَ ا
ْ تسوَ ا
َ ام ءَْ تمف ْا
ت
ت
َ
َّه َ تا ََ َّءََ تَ ْ َِتمرَِ َمُ م
َ  ت َْر َِْ َََُّّّءُمِتVe hanelerinizde karar ediniz ve evvelce câhiliye zamanındaki
açılış gibi açılıvermeyiniz ve namazı dosdoğru kılınız ve zekâtı veriniz ve Allah'a ve
Peygamberine ita-at ediniz. Ey Ehl-i beyt, Allah sizden ancak kiri götürmek ve sizi tertemiz
kılmak dilemektedir. (33 Ahzap 33) Bu ayetlere baktığımızda ehl-i beyt kavramına ne olumlu
ne de olumsuz bir anlam yüklendiğini göremeyiz. Ehl-i beyt bu ayetlerde ev halkı anlamında
kullanılmaktadır. Musa (a.s.)ın ev halkı, İbrahim (a.s.)ın ev halkı ve Muhammed(a.s.)ın ev
halkı. Ahzap suresi 33. Ayette Hz. Peygamberin eşlerinden bahsediliyor ve ayetin sonunda ise
''ey ehl-i beyt'' hitabı bulunuyor. Ayetin bu kısmına kadar hitap zamiri müennes (dişil) iken
müzekkere (eril) dönüyor. Yani hz. Peygamber ve diğer hane halkı da hitabın içine katılarak
bu tavsiyelerin yerine getirilmesi durumunda manevi anlamda tertemiz olunacağı bildiriliyor.
Buradaki ehl-i beytin ilk üyesi elbette evin sahibi Hz. Peygamberdir. Daha sonra Onun eşleri
aynı zamanda mü'minlerin anneleri olan hanımlar, Hz. Peygamberin çocukları, torunları ehl-i
beytten yani ev halkındandır. Bu kimseleri Hz. Peygamberin ev halkından olması Peygambere
yakınlık anlamında bir avantaj aynı zamanda beyaz bir kumaşın leke kaldırmaması gibi son
derece dikkatli olunması gerekli olan bir ağır sorumluluktur. Ey Peygamberin kadınları,
sizden kim açık bir çirkin-utanmazlıkta bulunursa, onun azabı iki kat olarak arttırılır. Bu da
Allah'a göre pek kolaydır. Ama sizden kim Allah'a ve Resûlü'ne gönülden -itaat eder ve salih
bir amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veririz. Ve biz ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır.
Ey peygamberin kadınları, siz kadınlardan herhangi biri (gibi) değilsiniz; eğer sakınıyorsanız,
artık sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder. Sözü
maruf bir tarzda söyleyin. (33 Ahzap 30,31,32) İşte bu ayetlerde açıkça anlatıldığı gibi ehl-i

beytin sorumluluğu fazladır. Yine Kur'anda Peygamberlerin ehl-i beytinden olup ta
sorumluluğunu taşıyamayanlar da bize bildiriliyor. Hz. Nuh'un karısı ve oğlu, Hz. İbrahim'in
babası, Hz. Lut'un karısı bunlardandır. Onları peygamberlerin babası, oğlu, karısı olmaları
kurtaramadı. Ehl-i beytten olmak kurtulmaksa onların kurtulmaları gerekirdi. Dedi ki: "Ey
Nuh, kesinlikle o senin ehlinden değildir. Çünkü o, salih olmayan bir iştir. Öyleyse hakkında
bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt
veriyorum."(11 Hud 46) Ayet Nuh (a.s.) ın oğlunun kendi ehlinden olmadığını bildiriyor.
Çünkü o inanıp gemiye binmedi. Ancak Nuh (a.s.) içi yanmasına rağmen Allah ''o senin oğlun
olduğu için ben onu affettim'' demedi. Hz. İbarahim'e babasını affettiğini söylemedi. Buradan
anladığımız babanın, eşin, oğlun peygamber olması insanı kurtaramıyor. İnsanı ancak imanı
ve salih ameli kurtarabilir. Şiilere göre ise ehl-i beyt kavramı yukarıda anlatılanlardan çok
başka anlamlar ifade etmektedir. Onlar ehl-i beytin Hz. Peygamberin eşlerini kapsamadığını
Ehl-i beytin Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hasan ve Hüseyin ve Hz Peygamberden ibaret olduğunu
iddia ederler. Kur'an'dan Ahzap suresi 33. Ayetin son kısmını delil olarak getirirler fakat
ayetin baş tarafını okumaktan imtina ederler. Onlara göre ayetin ey ehl-i beyt diye başlayan
kısmı diğer bölümlerden bağımsız inmiştir. Aslında bu Kur'an'a da bir eksiklik izafesidir.
Çünkü Ahzap Suresi 28,29,30,31,32,33,34 hatta 35. Ayetler Hz. Peygamberin eşlerinden
bahsetmektedir. Hz. Peygamber'in eşlerine 33. Ayetin sonunda konunun tam ortasında onları
ilgilendirmeyen bir hitapla ey ehl-i beyt yani ey ev halkı diye seslenilerek şöyle mi denmiştir
sizler Hz. Peygamberin evinde otursanız onun eşi olsanız da siz ev halkı değilsiniz. Hz. Ali
onun evinde oturmadığı halde ehl-i beyt olacak Rasulullah'ın içerisinde vefat ettiği hücrelerin
sahipleri dışarıdan sayılacak. Bu bir akıl tutulması değilse ayetleri çarpıtmaktır veya taassup
gözlüğüyle dünyayı görmektir. Hz. Peygamberin eşleri mü'minlerin anneleridir(33 Ahzap 6)
ama onun kızları bile mü'minlerin anneleri sıfatıyla Kur'an'da vasıflandırılmamıştır. Sonraki
Müslüman nesiller Hz. Peygamber'e muhabbetlerinden dolayı kızlarına da anne demişlerdir.
Hz peygamberin eşlerine Ahzap suresinde şöyle denmektedir; ''Ey Nebi, eşlerine söyle: "Eğer
siz dünya hayatını ve onun süslü-çekiciliğini istiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım ve güzel
bir salma tarzıyla sizi salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resûlü'nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız
artık hiç şüphesiz Allah, içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir hazırlamıştır." (33
Ahzap 28,29) Onun eşlerinden hiçbirisi Dünyayı ve süsünü istemeyip Ahireti Allah ve
Rasülünü tercih ettiler. O halde onlar Allah Rasulünün hayattayken gerçek anlamda da ehl-i
beyti olmaya hak kazandılar. Kim onları bunca karineden sonra ehl-i beytin dışına atabilir?
İslamda ehl-i beyt inancı veya ehl- beyt sevgisi diye bir konu başlığı yoktur. Çünkü mü'minler
zaten Hücrelerin sahibi annelerini, Rasulullahın ciğerparesi yavrularını, torunlarını severler.
Müslüman damadlarını, Müslüman amcalarını, Müslüman kayınpederlerini severler.
Müslümanlar için bunu ayrı bir emir veya gereklilik haline getirmenin luzumu var mıdır? İşte
bunun gibi İslam inancına ne zaman Kur'an'ın reddettiği eklemeler yaparsak ümmeti
bölmekteyiz. 12 imam inancı ise Şia'nın yanlış ehl-i beyt yorumunun bir nevi saltanata
dönüşmüş halidir. Burada soy üstünlüğü gibi İslam'ın tamamen kaldırdığı bir cahiliye
hamiyetinin savunuculuğu din adına yapılmaktadır. Rivayetleri mutlaklaştırıp sened
sahihliğini hakikatın ifadesi olarak algılayan ve kendilerini Rasul sünneti takipçisi sayan
sünnniciler ise şiilerin rivayet taarruzu karşısında te'vil kalkanları arkasında çaresiz
beklemektedirler. Bu gün Sünni çevrelerce en muteber sayılan hadis kitapları bu sonradan icat
12 imam ve yanlış ehl-i beyt yorumlarını tasdik eden hatta tanımlayan rivayetlerle doludur.
Allah'ın kullarını kulluktan çıkarıp hatasız varlıklar haline getiren anlayışlar bizi Kur'an'nın
tarif ettiği tevhid inancından uzaklaştırır. Kimi çevrelerce rehber ve imam olarak tanınan
şahsın Hükümet-i İslamî kitabındaki sözleriyle konuyu bitirelim; ''Bizim imamlarımızın
manevi makamlarına ne melek-i mukarrebin ne de nebiy-i mürsel erişemez.'' Hasbünallahi ve
niğmel vekil ve niğmel Mevla ve niğmennasir. Yazan : Mustafa KAHYA
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Bu Yolları Kullanacak Olanlar Dikkat!
2013 yılında Eskişehir’de meydana gelen bir toplumsal olayda yaşamını yitiren Ali İsmail
KORKMAZ’ın Kayseri 3.Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davasının, 26 Aralık 2014
günü 6.duruşması yapılacak.
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Bu haber 569 kez okundu. BU YOLLARI KULLANACAK OLANLAR DİKKAT! 2 0 0 0
Adliye binasında yapılacak duruşma nedeniyle; 26 Aralık 2014 Cuma günü sabah
saat:24:00’den itibaren duruşma sonuçlanıncaya kadar; bazı yollar trafiğe kapatılırken yaya
trafiğide kontrollü olarak sağlanacak İşte trafiğe kapalı o güzergahlar: Kaldırım Caddesi;
Bağdat Caddesi girişinden Eski Veterinerlik Kavşağı arası araç trafiğine kapalı, yaya trafiğine
açık, Erkilet Bulvarı; Çevre yol İstasyon Caddesi Kavşağı (Sümer Üst Geçit) ile Eski
Veterinerlik Kavşağı arası araç trafiğine kapalı, yaya trafiğine kontrollü açık, Erkilet Bulvarı;
Eski Veterinerlik Kavşağından Barışmanço Caddesine dönüş araç ve yaya trafiğine açık,
Barışmanço Caddesi; Veterinerlik Kavşağı Erkilet Bulvarı istikametine araç ve yaya trafiğine
açık olacaktır. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10438.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Erkiletliler Cami İçin Hayırsever Bekliyor
Erkilet Dere Mahallesi sakinleri mahallerine cami yaptıracak bir hayırsever beklediklerini
söylediler.
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ERKİLETLİLER CAMİ İÇİN HAYIRSEVER BEKLİYOR 3 0 0 0 Mahallelerinde cami
bulunmadığı için sıkıntılı olduklarını bildiren mahalle sakinlerinden İsa Şakalar;
“Mahallemize en yakın cami ezan sesi duyulmayacak kadar uzakta. Mahallemizin batısında
belediye tarafından park ve sosyal alan olarak ayrılmış geniş bir arazi var. Burada bir cami
yapılması için belediye yetkilileri ve mahalle muhtarıyla görüştük. Görüşme sonucunda
belediye yetkileri ve muhtar tarafından cami inşasını üstlenecek bir hayırsever bulunması
halinde alanın imara verileceği hakkında söz verildi. Mahallemizin camiye kavuşması için
şimdi hayır seven bir vatandaş bekliyoruz” dedi. Haber-Foto: Mesut Davarcı- Metin Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10439.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Lisesi Mezunları 2 Mayıs’ta Buluşacak
Tarihi Kayseri Lisesi’nde geleneksel ‘Mezunlar buluşması’ 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü
gerçekleştirilecek. Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Fevzi Önder,
şimdiden tüm mezunları 2 Mayıs’taki buluşmaya davet etti.Taş...
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Kayseri Lisesi Mezunları 2 Mayıs'ta Buluşacak 2 0 0 0 Tarihi Kayseri Lisesi’nde geleneksel
‘Mezunlar buluşması’ 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Taş Mektep Kayseri
Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Fevzi Önder, şimdiden tüm mezunları 2 Mayıs’taki
buluşmaya davet etti. Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Fevzi Önder,
tüm mezunları 122’nci yılında geleneksel Kayseri Lisesi Buluşması’na davet etti. Önder,
“Kayseri Lisesi buluşması geçen yıl mezunlarımızdan yoğun ilgi gördü. Bu kez daha geniş
katılım sağlamak ve daha büyük bir organizasyonda mezunlarımızı bir araya getirmek için
kolları sıvadık. Çalışmalara şimdiden başladık. Mezunlarımızın da programlarını 2 Mayıs
2015 cumartesi gününe göre yapmasını istiyoruz” dedi. Önder, eski mezunların yıllar sonra
sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, mezun oldukları okul ve öğretmenleriyle özlem
gidermesi, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine aracı olduklarını belirterek, “Geçen yıl
okul bahçesindeki buluşma yoğun ilgi gördü. Tüm mezunlarımızdan olumlu tepki aldık.
122’nci yıl buluşmasına çok daha büyük katılım bekliyoruz. Biz de mezunlar derneği olarak
çalışmalarımıza şimdiden başladık” diye konuştu. Önder, 2 Mayıs Cumartesi günü Kayseri
Lisesi’nde düzenlenecek geleneksel mezunlar buluşmasıyla ilgili program ve etkinlikleri de
zaman içinde basınla paylaşacaklarını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10440.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri’de Ali İsmail Korkmaz Davası
Önlemleri
2013 yılında Eskişehir’de Gezi parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail
Korkmaz’ın Kayseri 3.Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın, 26 Aralık 2014 günü
6.duruşması nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.Emniyet...
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Kayseri'de Ali İsmail Korkmaz Davası Önlemleri 2 0 0 0 2013 yılında Eskişehir’de Gezi parkı
olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın Kayseri 3.Ağır Ceza
Mahkemesine açılan davanın, 26 Aralık 2014 günü 6.duruşması nedeniyle bazı yolların
trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "İlimiz yeni
Adliye binasında yapılacak duruşma nedeniyle; 25 Aralık 2014 Perşembe gece 24:00’den
itibaren duruşma sonuçlanıncaya kadar; Kaldırım Caddesi; Bağdat Caddesi girişinden Eski
Veterinerlik Kavşağı arası araç trafiğine kapalı, yaya trafiğine açık, Erkilet Bulvarı; Çevre yol
İstasyon Caddesi Kavşağı (Sümer Üst Geçit) ile Eski Veterinerlik Kavşağı arası araç trafiğine
kapalı, yaya trafiğine kontrollü açık, Erkilet Bulvarı; Eski Veterinerlik Kavşağından
Barışmanço Caddesine dönüş araç ve yaya trafiğine açık, Barışmanço Caddesi; Veterinerlik
Kavşağı Erkilet Bulvarı istikametine araç ve yaya trafiğine açık olacaktır" uyarısında
bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10441.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

İşte 2015 Seçimlerinde Ak Parti'nin Oy Oranı
2015 seçimleri için değerlendirmede bulunan Başbakan Davutoğlu "Özgüven içindeyiz.
Halkımız bizi destekliyor ve yüzde 45-52 arasında destek görülüyor." dedi.
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İŞTE 2015 SEÇİMLERİNDE AK PARTİ'NİN OY ORANI 2 0 0 0 Resmi temaslarda
kapsamında Üsküp'te bulunan Ahmet Davutoğlu, MakedonyaDışişleri Bakanlığında
düzenlenen Büyükelçiler Konferansında konuştu. Makedonya'nın en kısa zamanda tam ismi
ile tanınmasını umduğunu belirterek, Polonya gibi 127 sene beklemesine gerek kalmadan bu

süreci atlatacağını umduğunu bildirdi. "ZOR BİR YIL OLDU" Davutoğlu, İstanbul'u bir
cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını kaydederek,AK Parti hükümeti süresince
Türkiye'nin IMF'ye 5 bin dolar borç verdiğini, Türkiye'nin G-20 başkanlığını yürüttüğünü
vurguladı. Davutoğlu, "12 yıl önce bunlarım kimse hayal edemezdi. Bunları neden
söylüyorum. Makedonya kısa bir süre içinde değişimi ortaya koyabilir. Biz yeni doğal
kaynaklar geliştirmedik ya da herhangi bir uluslararası örgüt bizlere milyarlarca dolar
vermedi. Ve bu çerçevede sömürüyle gelmiş olan birikimi de söz konusu değildi. Biz
insanlarımızı motive ettik ve özgüveni ortaya çıkardık. Zor bir yıl oldu" dedi. "DESTEK
YÜZDE 45-52" 2015 seçimleri için de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu "Yerel seçim
ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine rağmen siyasal istikrarın farkında olarak yumuşak bir geçiş
yaptık. Buradaki başarının mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siyasi
istikrarın farkındaydık. Şimdi yeni bir genel seçim süreci başlayacak ve özgüven içindeyiz.
Bütün bu değişimler içinde halkımız bizi destekliyor ve yüzde 45-52 arasında destek
görülüyor. Baskılar uygularsanız geleceğiniz aydınlık olamaz. Demokrasi siyasi istikrarın,
siyasi istikrar da ekonomik başarının anahtarıdır. Ekonomik başarı uluslararası alanda
tanınma,
görünürlük,
kabul
edilme
anlamına
gelir"
şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10442.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Elektrik faturası ödediyseniz bin lira alacağınız
var!
Yargıtay karar verdi, vatandaş sevindi. Elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak parası geri
ödenecek. 10 yıl geriye doğru hesaplanınca, kişi başı alınacak para bin lirayı geçecek.
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Elektrik faturası ödediyseniz bin lira alacağınız var! 2 0 0 0 Yargıtay'ın 'Elektrik abonesinden
kayıpkaçak parası alınamaz' kararı, vatandaşın şimdiye kadar ödediği paraların da geri
alınmasının yolunu açtı. Bugüne kadar yapılan itirazlar da böylece karşılık buldu. Emsal
niteliğini taşıyan karar sonucu, aboneler dağıtım şirketlerinden kayıp-kaçak bedelini tahsil
edebilecek. Sadece 2014 yılı için vatandaştan alınan para 5-6 milyar lirayı buldu. Bu bedel
36.9 milyon aboneye bölündüğünde, her abonenin 2014 yılı için 162 liralık alacağı olduğu
ortaya çıkıyor. Üstelik vatandaş, elektrik dağıtım firmalarından ödediği paraları geriye dönük
olarak da talep edebilecek. Vatandaşın geriye dönük 10 yıllık alacağını talep etmesi
durumunda ise abone başına alınacak miktarın bin lirayı geçmesi bekleniyor. YÜZDE 14
HAKSIZ Elektrik dağıtım şirketleri, abone grubuna göre değişmekle birlikte (konut, sanayi,
ticarethane, resmi daire gibi) faturanın yaklaşık yüzde 14'ünü 'kayıp-kaçak bedeli' olarak
tahsil ediyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun "Hırsızın kullandığı kaçak enerji dürüst
vatandaştan tahsil edilemez" diyerek aboneden kayıp-kaçak bedeli alınamayacağına

hükmettiği karara konu dava, Mersin Silifke'de bir elektrik abonesinin şikayetiyle başlamıştı.
Abone, elektrik faturalarından alınan kayıp-kaçak parasının yasalara aykırı olduğunu
belirterek, iadesi için başvurmuştu. BAŞVURU İÇİN İŞLEM KOLAY Abonelerin, kayıpkaçak parasını alabilmek için Yargıtay'ın son kararını emsal gösterip dağıtım şirketi aleyhine
dava açmaları gerekiyor. Davada aboneler, hem halen tahsil edilen kayıp-kaçak bedeli için
tedbir isteyecek hem de geçmiş 10 yıllık bedelin iadesini talep edecek. Abonelerin, faturaları
2 bin lira altı ise tüketici hakem heyetine (fatura tutarına göre), 2 bin lira üstü ise mahkemeye
başvurmaları gerekiyor. – Takvim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10443.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Ortaokullara zorunlu kariyer dersi
8'inci sınıflara önümüzdeki yıldan itibaren zorunlu "Kariyer Planlama" dersi verilecek.
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Ortaokullara zorunlu kariyer dersi 1 0 0 0 Kariyer planlama hazırlıkları 15 yaşında
başlayacak. 8'inci sınıflara önümüzdeki yıldan itibaren zorunlu "Kariyer Planlama" dersi
verilecek. Haftada 1 saat verilecek dersle öğrencilere geleceğe yönelik planlama yapma
becerisi ve kariyeryaşamına ilişkin alternatifleri değerlendirme becerisi kazandırılacak. Ders
programı çerçevesinde öğrenciler, özgeçmiş ve kariyer dosyası hazırlayacak, çeşitli iş
kurumlarına ziyaretler yapacak, stres ve kriz yönetimi yapmayı öğrenecekler. Dersler
"Kendini Tanıma", "Güvenli ve Sağlıklı Yaşam", "Eğitim Yaşamı", "Meslekleri Tanıma" ve
"Kariyer Planlama" olmak üzere toplam 5 konuda verilecek. İLK AŞAMA FİZİKSEL
FARKINDALIK Dersin ilk bölümü olan "Kendini Tanıma"da öğrencilere ergenlik
dönemlerinde yaşanan fiziksel ve duygusal değişiklikler anlatılacak. Fen Bilimleri dersleriyle
ilişkilendirilerek işlenecek bu bölümün sonunda öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini
tanıyabilecek, bireysel farklılıklarını değerlendirebilecek seviye gelmesi hedefleniyor. STRES
YÖNETİMİ MÜFREDATTA Dersin ikinci bölümü olan "Güvenli ve Sağlıklı Yaşam"da ise
öğrenciler zararlı alışkanlıkların duygusal ve bedensel yönden insan hayatına olan etkilerini
kavrayacak. Ayrıca çağımız sorunu stresin nedenleri, belirtileri ve stresle başa çıkmanın
yöntemleri de öğretilecek. SINAV KAYGISINA SON Egitim yaşamı konusu işlenirken de
öğrencinin kendi öğrenme stilini belirlemesi, sınav kaygısının performansına etkisini ve sınav
kaygısıyla baş etme yolları öğretilecek. Yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin rehberlik ve
psikolojik danışma servisinden aktif yardım alması sağlanacak. İŞYERLERİNE ZİYARET
Kariyer planlamanın öneminin kavratılacağı derste, programın "Meslekler ve Kariyer
planlama" konularında başarıya ulaşması için öğrencilerin işyerlerine ziyaretleri sağlanarak,
farklı meslek gruplarını gözlemelerine imkan verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10444.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Tütüneker, İstanbul’da Galibiyeti İşaret Etti
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, hafta sonu
oynayacakları İstanbul Başakşehir maçından galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, devre
arasında transfer yapmayı düşündüklerini söyledi.Kulüp binasında...
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Tütüneker, İstanbul'da Galibiyeti İşaret Etti 2 0 0 0 Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor
Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, hafta sonu oynayacakları İstanbul Başakşehir maçından
galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, devre arasında transfer yapmayı düşündüklerini
söyledi. Kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Şu an Cem Can, Mandjeck
bizlere katıldı. Genel anlamda bir sakatımız yok. Cem Can veya Mandjeck maça çıkabilir. Bu
hafta Murat Yıldırım kart cezalısı. Kim iyiyse onunla maçı oynayacağız" diye konuştu.
Tütüneker, Başakşehir deplasmanından mutlaka galibiyetle dönmek istediklerini
vurgulayarak, "Başakşehir en az gol yiyen takımlardan biri. Biz de onları zor durumda
bırakmaya çalışacağız. Genel anlamda Fenerbahçe maçında takımımız iyiydi. Pozisyonları
değerlendirebilseydik belki puan alabilirdik. Maç bir penaltı ile neticelendi. Artık önümüze
bakıyoruz. İlk yarı 3 maçımız var. En az 1 galibiyet almamız lazım" şeklinde konuştu.
Transfer konusuna da değinen Tütüneker, "Devre arasına girdikten sonra birkaç transfer
yapmayı düşünüyoruz. Takviye yapmamız lazım. Onun haricinde Başakşehir maçından puan
ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Bir an en evvel 3 puan alıp önümüze bakmamız lazım.
Takımı daha arzulu, istekli hale getirmek için çaba harcıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10445.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

2015 Yılı Tarihi Mekânların Restorasyon Ve
Revizyon Toplantısı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı içerisinde restorasyonu yapılacak
tarihi mekanların ihale planlaması ile birimler arası koordinasyonu için toplantı yapıldığını
söylediTarihi Mekanlar Melikgazi’den Sorulacak…Melikgazi...
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2015 Yılı Tarihi MekÂnların Restorasyon Ve Revizyon Toplantısı 2 0 0 0 Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı içerisinde restorasyonu yapılacak tarihi mekanların
ihale planlaması ile birimler arası koordinasyonu için toplantı yapıldığını söyledi Tarihi
Mekanlar Melikgazi’den Sorulacak… Melikgazi İlçesinin büyük bir gelişme ve büyüme
gösterdiğini yeni yerleşim alanlarının ilçeye kazandırıldığını ve Melikgazi Belediyesi’nin
ilçenin her yerinde varlığını gösterdiğini bu neden ile yatırımlarda bu gelişmeye paralel olarak
artış olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “2015 yılında Melikgazi Belediyesi
olarak tarihi mekanların sahiplenilmesi, yenilenmesi ve günümüz hizmetine kazandırılması
olacaktır. 2012 yılı asfaltlama, 2013 yılı sosyal konutlar, 2014 yılı eğitim çalışma yılı olarak
değerlendirmiştik. İş ve planlamalı bu konular üzerinde yoğunlaştırmıştır, 2015 yılında da
tarihi mekânların onarımı ve yenilenmesi ağırlık vereceğiz. Bu toplantı da tarihi mekânların
onarım sıralaması, ihale tarihleri ve bütçe planlaması yapıldı. Sonuç itibari ile birimler
arasında uyum ve koordinasyon sağlanarak yatırım ve hizmetlere start verildi“ dedi.
Melikgazi her yerde… 2015 yılı bütçesinin yatırımlar için yeterli olduğunu hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, bugüne keder 17 tarihi eserde yenileme ve bakım çalışması yapıldığını,
çevre düzenlemelerin gerçekleştirildiğini 4 tarihi eserde ise çalışmaların devam ettiğini
kaydetti. Bir bütün olarak yatırım ve gelişme… Başkan Memduh Büyükkılıç, yatırım ve
hizmetleri bir bütün olarak ele aldıklarını ve ilçeye eşit olarak paylaştırdıklarını, bu açıdan bir
bütün olarak gelişmeye ve büyümeye imkân tanıdıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10446.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Talas’ta İş Güvenliği Anlatıldı Talas Belediyesi
, personele yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitim semineri düzenledi. Eğitimi veren A Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanı Yavuz Calp, iş güvenliğini tehdit eden unsurlar, risk analizi ve riskleri
ortadan kaldıracak tedbirlere...
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Talas'ta İş Güvenliği Anlatıldı 2 0 0 0 Talas Belediyesi, personele yönelik ‘İş Sağlığı ve
Güvenliği’ eğitim semineri düzenledi. Eğitimi veren A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yavuz
Calp, iş güvenliğini tehdit eden unsurlar, risk analizi ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirlere
ilişkin bilgi verdi. Talas Belediyesi düzenlenen eğitim seminerleri ile personeli
bilinçlendirerek iş kazalarının önüne geçmeyi ve vatandaşa daha iyi hizmet sunmayı
amaçlıyor. ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitim programına belediye başkan yardımcıları, birim
müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen
eğitimde çalışanları bilgilendiren Yavuz Calp, “Kayseri, en son meydana gelen müfettiş
ölümünden sonra inşaat, maden ve 9 ayrı sektörde, denetime tabi oldu. Özellikle son
zamanlarda yaşanan asansör kazaları iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.
Bu işin ciddiyetine inanmama gibi bir sıkıntımız var. Her şeyi yaşayarak tecrübe edecek
olunca artık geri dönüşü olmayan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Belediyeye gelme
amacımız iş sağlığı denetiminin önemini vurgulamak. Burada anlattıklarımızda bir şeyler
öğrenip çalışma hayatına uyarladığımızda, iyi bir denetim yaptığımızda ve birinin hayatıyla
ilgili meydana gelecek tehlikeyi önceden önlediğimizde hem hukuki anlamda hem de vicdani
anlamda daha rahat olacaksınız.” dedi. İş yerinde yaşanan ölümlerin ve yaralanmaların ciddi
derecede cezai yaptırımı olduğunu ifade eden İş Güvenliği Uzmanı Calp, “İş kazalarında
değerlendirdiğimiz nokta 5510 sayılı SGK Kanunudur. Bu kanuna göre taksirle bir insanın
ölümüne sebep olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Birden fazla kişinin
ölümü ile birlikte birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak ise 2 yıldan 15
yıla kadar hapis cezası alır. Kazalar ve ölümlerin önüne geçmek için gözetim ve denetimlere
önem verilmelidir. İnsanlar iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıdır.”
şeklinde ifade etti. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışan personelin
eğitimine çok önem verdiklerini belirterek başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere her
alanda eğitim programları düzenlediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10447.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Başarılı Öğrencilerden Osb Yönetimine Ziyaret
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından sanayicinin nitelikli personel
ihtiyacını karşılamak üzere 3 yıl önce hizmete açılan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin
(METEM) Kayseri’yi il dışında temsil edecek sporcu öğrencileri...
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Başarılı Öğrencilerden Osb Yönetimine Ziyaret 2 0 0 0 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Başkanlığı tarafından sanayicinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere 3 yıl önce
hizmete açılan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin (METEM) Kayseri’yi il dışında temsil
edecek sporcu öğrencileri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Kros,
futbol ve voleybolda Kayseri birinciliği elde eden başarılı sporcular Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü ve yönetim kurulu üyeleri Ercan Nalbantoğlu ile
Erdoğan Aslan’ı ziyaret ettiler. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Hasyüncü, öğrencilerin elde ettiği başarının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. “Tek
eksiğimiz nitelikli personeldi” Uzun süren araştırmalar neticesinde Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi’ni kurmaya karar verdiklerini söyleyen Ahmet Hasyüncü “Bizler sanayicimize daha
iyi hizmet vermek adına uzun süre araştırma yaptık ve sadece nitelikli çalışan sorunu
olduğunu tespit ederek bu okulun şehrimize ve sanayicimize kazandırılması için çalışmalara
başladık. Şu an 750 öğrenci ve altı farklı bölüm ile bu güzel eserde eğitimine devam ediyor.
Buradan mezun olacak gençler ilerleyen yıllarda ülke ekonomisine yön verecekler” dedi.
Sporun hayatın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Hasyüncü, “Spor bireylerin sağlığı
açısından son derece önemli bir faaliyettir. Öğrencilerimizin elde ettiği sportif başarılar bizleri
gururlandırdı. Bugün kazandıkları kupalarla bizleri ziyarete gelen öğrencilerimizin
başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. “İnterneti öğrenmek için kullanın” Yeni
nesil gençlerin kişisel gelişime daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten OSB Yönetim
Kurulu Üyesi Ercan Nalbantoğlu “Son dönemlerde gençlerimiz interneti ve sosyal medyayı
sık kullanıyor. İnternet sağlıklı kullanıldığı zaman bireylerin gelişimine daha fazla katkı
sağlayacaktır. O nedenle gençler, internetten kendi alanlarına yönelik araştırma yaparak hem
mesleki hem de kişisel gelişimlerine daha fazla katkı sağlayabilirler” dedi. “En büyük hobiniz
kitap okumak olsun” Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyesi Erdoğan Aslan ise
Meslek liselerinin ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek “Gençlerimiz kendini
iyi yetiştirmeli, ülkemizin çok okuyan, araştıran ve hızlı düşünen bireylere ihtiyacı var. Elde
ettikleri başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi. “OSB
Yönetiminin büyük desteği var” Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi Müdürü Orhan Bayar “Son teknoloji makinalarla donatılan okulumuzda
öğrencilerimizi standartlara uygun olarak yetiştiriyoruz.

OSB yönetiminin büyük desteğini görüyoruz. Öğrencilerimiz kros, futbol ve atletizm
alanında Kayseri’yi il dışında temsil edecekler. Kazandığımız kupaları sayın başkanımıza ve
yönetim kuruluna armağan ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaretin ardından sportif
başarı elde eden öğrencilere OSB yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10448.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Suat Kılıç Develi’de
AK Parti Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Develi Belediyesi’ni ziyaret etti.Suat Kılıç’ı
belediye girişinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı
Halil Büyüknalbant, il başkan yardımcıları ve AK Parti...

24 Aralık 2014 Çarşamba 13:29 Bu haber 433 kez okundu. Suat Kılıç Develi'de 2 0 0 0 AK
Parti Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Develi Belediyesi’ni ziyaret etti. Suat Kılıç’ı belediye
girişinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil
Büyüknalbant, il başkan yardımcıları ve AK Parti ilçe başkanı Mehmet Durukan, Tomarza
Belediye Başkanı Fahrettin Işık karşıladı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe ve
belediye çalışmaları hakkında Suat Kılıç’a bilgi verdi. Suat Kılıç, "Spor salonlarının
yapılmasında Bakanlığım döneminde çok katkım olmuştu. Bundan sonra da yapılacak olan
çalışmalarda yardım etmeye hazırım, Develi gelişmiş bir ilçe, fakültenin gelişmesi, ilçenin de
gelişmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10449.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Şeker Çiftçisi Fabrikasına Sahip Çıktı
Kayseri İli, Sivas ve Yozgat’ın bir kısmı Kırşehir’in ve Nevşehir’in bazı ilçe ve köylerinde
olmak üzere çok geniş bir alanda 79 bin çiftçiye hizmet vermekte olan, Kayseri Şeker’in
bütün bu bölge çiftçisini temsil eden çiftçilerden oluşan Çiftçi Meclisi, 23 Aralık 2014 Salı
günü Kayseri Şeker Fabrikasında toplandı.
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Kayseri Şeker Çiftçisi Fabrikasına Sahip Çıktı 0 0 0 0 Toplantıda son kampanya sonuçlarının
değerlendirilmesi yanında Şeker Kurulunun 19 Aralık 2014 tarihinde gönderdiği yazıda
belirtilen Kayseri Şeker’in A Kotasının düşürülmesi konusu da değerlendirilerek bir sonuç
bildirisi yayınlandı. 9 Maddeden oluşan sonuç bildiri şu şekilde: 1-Kayseri Şekere ait iki
fabrika yılda 80 gün çalışıyor. Yurtiçi ve yurtdışı emsalleri 100 - 125 gün arası çalışıyor.
Emsallerine göre daha az çalışması çiftçiye çalışanlara ve işletmeye karşı bir haksızlık olarak
değerlendirilmektedir. 2-Çalışma süresinin kısa olması Kayseri Şeker’e tahsis edilen kotanın
yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Yukarıda belirtilen süre kadar çalışma imkanı
bulabilmek için en az 460.000 ton şeker kotasının bulunması gerekmektedir. Oysaki 20142015 çalışma dönemi kotamız 311.400 tondur. 3-311.400 ton A şekeri kotasının yetersizliği
ortadayken Şeker Kurumu 2015-2016 çalışma dönemine ait kotamızı 310.000 ton olarak
belirlemiş ve fabrika kotası 1.400 ton düşürülmüştür. 4-İşletmelerin çalışma kapasitesi üretim
gücü pazarlama becerisi dikkate alınmadan basit matematik usulleriyle kota hesabı yapılması,
basit bürokrasi anlayışının bir ürünüdür. Basit matematik hesabı yapmak için uzman olmak
gerekmemektedir. 5-2008 yılında Kayseri Şeker Fabrikasından alınan 75.450 ton şeker
kotasının haksız uygulaması henüz düzeltilmemişken, ilave kota ihtiyacı kesin bir zaruret
iken, yeniden kota düşürülmesi Kayseri Şeker’e, çiftçisine, çalışanına, Kayseri Şekerin üretim
alanında bulunan beş ilin ilçe ve köylerine, tamamına karşı yapılmış haksız bir uygulama
olduğu düşünülmektedir. 6-2014-2015 yılı üretim sonuçları göstermiştir ki bütün Türkiye’de
şeker pancarı şeker oranları beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Kayseri Şekerin üretim
bölgesinde en yüksek şeker oranı üretilmiştir. Randımanın ve verimliliğinin en yüksek
düzeyde gerçekleşmesinin ihtiyaç olduğu bir dönemde en yüksek verimliliği sağlayan şirket
ve çiftçisinin kotasının düşürülmesi bir başarının cezalandırılması davranışıdır. Bu da örneği
sadece ülkemizde yaşanan bir durumdur. 7-Şeker kotalarının düzenlenmesine ilişkin
yönetmeliğin 4. Maddesinde “kotalar fabrikaların üretim süreleri ile son üç yılın ortalama fiili
günlük işleme kapasiteleri ve/veya üretim miktarları ve randımanları esas alınmak suretiyle
hesaplanır. Sakaroz kökenli şekerler için şirket A kotası son üç yıllık ortalama fiili günlük
hammadde işleme kapasiteleri, üretim süreleri ve hammadde randımanları esas alınmak
suretiyle tespit edilir” denilmektedir. Kayseri Şekerin iki fabrikası da bu özellikler itibariyle
Türkiye’nin önde gelen fabrikalarıdır. Bu fiili durum sonuçlarla bellidir. Kota

hesaplamalarında bu hususların dikkate alınmaması kabul edilemez bir yöntemdir. 8-2017
yılında Avrupa Birliğinin şeker kotalarını kaldırma ve şeker ticaretini serbestleştirme
kararından sonra, Türkiye’de Avrupa’daki şeker şirketleriyle her konuda rekabet edebilecek
ender şirketlerden birisi olan Kayseri Şekere karşı yapılan bu uygulama Türk şeker sektörüne
vurulan bir darbedir. Adeta şeker sektörünün çökmesi ve pancar çiftçisinin yok oluşuna bir
davetiyedir. 9-Kayseri Şekerin üretim gücü, üretim potansiyeli, çalışma enerjisiyle çiftçisi
daha fazla üretmek, personel daha fazla çalışmak istemekte, böylece hem bölge ekonomisine
hem milli ekonomiye daha fazla katkı sağlamayı hedeflemektedir. Yetkili kuruluşların ve
yöneticilerin bu gücü kösteklemesi değil desteklemeleri beklenmektedir. İşbu bildirge Kayseri
Şeker çiftçi meclisi üyeleri tarafından imza altına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile arz olunur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10450.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Minik Öğrencilere Medya Okuryazarlığı
Eğitimi
Talas İlçesi’nde bir ilköğretim okulunda minik öğrencilere Medya Okuryazarlığı bilinci
aşılamak için “Medya Köşesi” oluşturuldu.Talas Osman Kalpaklıoğlu İlköğretim Okulu
4.sınıf öğretmeni Dursun Kara, öğrencilere okuma alışkanlığı...
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Minik Öğrencilere Medya Okuryazarlığı Eğitimi 2 0 0 0 Talas İlçesi’nde bir ilköğretim
okulunda minik öğrencilere Medya Okuryazarlığı bilinci aşılamak için “Medya Köşesi”
oluşturuldu. Talas Osman Kalpaklıoğlu İlköğretim Okulu 4.sınıf öğretmeni Dursun Kara,
öğrencilere okuma alışkanlığı aşılamak ve gündem hakkında öğrencileri ‘bilinçli gençler’
olarak yetiştirmek amacıyla, sınıflarında ‘Medya Köşesi’ oluşturdu. Öğrencilere bu etkinliği
2006’dan beri yaptığını belirten Kara, bu köşede aylık dergiler, romanlar ve hikayeler
bulundurduğunu, ayrıca haftalık olarak aldığı yerel gazetelere de yer verdiğini söyledi. 4. sınıf
eğitmeni Dursun Kara, "Daha önceki yıllardan itibaren, okulumuzda “Medya Köşesi” adında
bir köşemiz var. Amacımız, serbest etkinlikler dersimizde 4. ve 5.sınıflarda, çocuklara okuma
sevincini yaşatmak. Seviyeye uygun olarak, 1.sınıfların 2.döneminden itibaren “Medya
Köşesi” diye bir köşe düzenliyoruz” dedi. Medya Köşesi’nde çocukların okuyacağı türde
masalların, seviyeye uygun romanların, hikayelerin yer aldığını belirten Kara, “Bunun
yanında çevremizdeki olaylardan haberdar olma noktasında çocuklarımıza Medya
Okuryazarlığı’nın bilincini ve farkındalığını geliştirmek amacıyla, Kayseri’mizde yayınlanan
yerel gazeteleri haftanın bir saatinde birlikte okuyor, olayların kritiğini birlikte yapıyoruz.
Böylece çocuklarla karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz” ifadesinde bulundu. Kara, “Medya
köşemizi zenginleştirmek amacıyla kütüphaneleri ayda bir ve ya iki ayda bir dolaşarak Minik

Çocuk, Meraklı Minik gibi dergilerin geçmiş sayılarını alıyoruz. Bunlar 1 ay medya
köşemizde bekliyor, 1 ay sonra yenilerini getiriyoruz, bir öncekileri de çocukların kendilerine
dağıtıyoruz. Bununla birlikte yine Medya Köşemiz’i zenginleştirmek amacıyla Kültür
Bakanlığımıza ‘Medya köşemizde kaynak eksikliğimiz var’ diye bir yazı yazdım, Kültür
Bakanlığı da sağ olsun kitaplar gönderdiler” dedi Kara, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu seneki
medya köşemizde biraz daha değişiklik yaptık, haftanın köşesi diye bir manşet açtık. Haftanın
manşetinde çocukların hep beraber okudukları bir gazeteden beğendikleri bir manşeti, Medya
Köşemizde manşete taşıyoruz. Bu manşet bir hafta kalıyor ve bir hafta sonra yeni
gazetelerden çocuklar hangi manşeti beğenirlerse, onu haftanın manşeti yapıyoruz. Bunun
yanında medyanın geçmişiyle ilgili öğrencilerimize farkındalık oluşturmak amacıyla ‘100 Yıl
Önce Medya’ diye bir köşe açtıklarını da sözlerine ekleyen Kara, ‘Amacımız, dediğimiz gibi,
çocuklarımıza Medya Okuryazarlığı kazandırmak, çevresinde yaşanan olayın yorumunu ve
kritiğini yapabilmeleri, olayların farkında olabilmeleri amacıyla, serbest etkinlik dersimizin
bir konusu ve sosyal bilgiler dersimizin de konularıyla bağdaştığı için böyle bir köşe
düzenledik.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10451.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kızılay'dan Türkmenlere yardım
Türk Kızılay’ı Genel Başkanlığı tarafından Irak Erbil’de yaşayan Türkmenlere devam eden
yardım kapsamında Türk Kızılay’ı koordinesinde toplanan yardımlar Kayseri Vali Yardımcısı
Mehmet Emin Avcı, Türk Kızılay’ı Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek ve hayırseverler
nezaretinde Irak Erbil’e gönderilmek üzere
yola çıkarıldı.
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Kızılay'dan Türkmenlere yardım 2 0 0 0 Türk Kızılay’ı Genel Başkanlığı tarafından Erbil ve
Kerkük’te yaşayan Türkmenlere Yardım kampanyası kapsamında, Türk Kızılay’ı Irak’ta
yaşayan Türkmenlere yardım için 3 TIR ihtiyaç malzemesini yola çıkardı. Kayseri Vali
Yardımcısı Mehmet Emin Avcı “ Hayırlı bir iş için burada toplanmış bulunuyoruz. Kuzey
Irak Erbil’de yaşayan Türkmen kardeşlerimiz için hazırlanan 3 TIR dolusu malzemeyi
göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Kızılay’ı son zamanda dünyanın her tarafından
din, renk, ırk, dil ayrımı yapmaksızın Türkiye’nin güler yüzünü merhametini gösteren en
önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Biz onların bu faaliyetleriyle ne kadar
övünsek azdır. Nerede bir yardıma muhtaç ülke varsa Türkiye’nin içinde ve dışında Türk
Kızılay’ı tüm hazırlıklarını en seri şeklide yaparak oraların yardımına koşmaktadır. Bu bizim
için bir iftihar meselesidir” dedi. Türk Kızılay’ı Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek “
Yaklaşık 6 aydan bu yana Türk Kızılay’ı olarak muhacir kardeşlerimize yardımlarımızı

sürdürüyoruz. Fakat kış aylarının ağırlığı ve yaklaşan yeni çatışmalardan sonra özellikle
Kerkük ve Diyala bölgesinde kış şartlarından dolayı oradaki vatandaşların ihtiyaçları her
geçen gün büyüyor” dedi. Şimşek “ Bu manada da şubelerimiz vasıtasıyla yardımlarımızı
devam ettiriyoruz. Bugün burada Kayseri şubemizin tedarik ettiği 3 TIR yardımı Kerkük ve
Erbil’e göndermek için buradayız. Bugün bu yardımlar buradan çıkacak ve Pazar günüde
yardımlar Erbil’de dağıtılmaya başlayacaktır. Özellikle kış aylarında acil ihtiyaçlarımız çocuk
maması, çocuk bezi, battaniye, yatak, yorgan gibi malzemeler oluşuyor” diye konuştu. Şimşek
son olarak “ Bu konuda tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Türk Kızılay’ı olarak
şimdiye kadar bölgeye 90 tır yardım malzemesi gönderdik. Fakat yardımlarımızın yetmediği
ortadadır. Çünkü ihtiyaç duyan insan sayısı çok fazladır. Üç buçuk milyon insan yardım
bekliyor. Tüm vatandaşlardan ve hayırseverlerden Türk Kızılay’ına yardım etmelerini
bekliyoruz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10452.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Spor Aş Ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden
Örnek Proje
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
organize edilen ‘Onlar İçinde Bir Damla Yaşam’ projesi ile ilkokul öğrencilerine hayvan
sevgisi aşılanıyor.
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Spor Aş Ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Örnek Proje 3 0 0 0 Proje kapsamında Kadir Has
Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Spor AŞ Genel Müdür
Yardımcısı Erdal Gülek, “Kayseri büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütmüş olduğumuz ‘Onlar İçinde Bir Damla Yaşam’ adlı
projesi için buradayız. Bu eğitim ile temel eğitim öğrencilerimizin hayvan sevgisini aşılamak
ve onlara merhamet duygusunu iletmek için buradayız” dedi. Gülek ayrıca, “Eğitim
programımızın içerisinde hayvanlarında bir duygularının ve ailelerinin olduğunu, onlarında
rahatsızlandıklarında ve hastalandıklarında kimlerle iletişim kurmaları hususunda burada
bilgiler vermektir. Sonrasında da çevresinde yaşadığımız ortamlarda zarar görmemeleri için
neler yapmamız gerektiğini anlatan bir tiyatro oyunumuz yer alaca” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte ayrıca, hayvanat bahçesi veterineri Hilal Akbaş ve Spor AŞ halkla ilişkiler birimi
çalışanı çalışanı Ali Şahin Soylu tarafından çocuklara, sokak hayvanlarına karşı nasıl
davranılacağı konusunda slayt eşliğinde bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10453.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Erü’de Girişimcilik Ve Kariyer Eğitimi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER)
ve İŞKUR işbirliği ile girişimcilik ve kariyer eğitimleri düzenlendi.İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Konferans Salonu’nunda gün boyu devam eden etkinlikte...
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Erü'de Girişimcilik Ve Kariyer Eğitimi 1 0 0 0 Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kariyer
Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) ve İŞKUR işbirliği ile girişimcilik ve
kariyer eğitimleri düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nunda
gün boyu devam eden etkinlikte öğrencilerle şirketler bir araya geldi. Etkinliğin düzenlendiği
konferans salonunda bazı özel şirketler stant açarak öğrencilerden staj ve iş başvuru
formlarını aldı. Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü Basın Yayın sorumlusu Nail Coşkun; “Her yıl
yaklaşık beş kariyer günü düzenliyoruz. Bu etkinlik dördüncüsü. Kayseri’nin 10 seçkin
firmasını burada misafir ediyoruz . İktisat ve İşletme mezunu eleman ihtiyacı olan şirketler
bunlar. Şirketler burada stajyer ve iş başvurusu formları alacaklar” dedi. Katılımın yüksek
olduğu etkinlikte Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Somuncu öğrencilere üniversitenin kariyer merkezi hakkında
bilgi verdi. Somuncu; ”Öğrencilerin bölümüyle ilgili işlere nasıl başvurabileceğini, bu konuda
neler yapması gerektiğini, nasıl bir özgeçmiş hazırlaması gerektiğini, mülakat görüşmesine
nasıl gidilir, nasıl gidilmez gibi konularda yardımcı olan bir merkezdir” ifadelerini kullandı.
Seminerde ayrıca öğrencilere tecrübelerini anlatan girişimciler, iktisat ve işletme bölümünün
çok önemli ve değerli bir bölüm olduğu üzerine durarak, öğrencilere girişimcilik hakkında
tüyolar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10454.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kuder Okuryazar Okulu Ömer Muhtar’ı Tahlil
Etti
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından Okur Yazar Okulu’nda,
Kayseri’de eğitimini devam ettiren 20 farklı ülkeden 30 öğrenci çalışmalarını
sürdürüyor.KUDER Başkanı Mücahit Bulut yaptığı açıklamada, "Bu çalışmanın...
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Bu haber 168 kez okundu. Kuder Okuryazar Okulu Ömer Muhtar'ı Tahlil Etti 2 0 0 0 Kayseri
Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından Okur Yazar Okulu’nda, Kayseri’de
eğitimini devam ettiren 20 farklı ülkeden 30 öğrenci çalışmalarını sürdürüyor. KUDER
Başkanı Mücahit Bulut yaptığı açıklamada, "Bu çalışmanın 1 yıllık bir çalışmadır ve yıllarca
devam edecek bir çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Müslüman ülkelerin ve
Müslümanların tüm farklılıkları bir tarafa atarak kardeşlik zemininde ortak çalışmalar
yapması gerekmektedir" dedi. Okuryazar okulunun bu haftaki konuğu olan yazar Ahmet
İlhan, "Ömer Muhtar 20 yıllık mücadelesini aşiret ve tarikat yapılanmasının desteği ile
yapmıştır. Bu iki sosyolojik olgu ve İslam dinini cihat anlayışı insanların organize olmasını
kolaylaştırmıştır. Fakat bu mücadele pek çok yönüyle örnek olabilecek bir mücadeledir.
Geldiğimiz noktada Libya hala bağımsızlık mücadelesini tamamlamamıştır. Bu da olayın
farklı bir boyutudur şeklinde konuşmasını sürdürmüştür" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10455.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

TED Kayseri Koleji Yönetim Ve Eğitimcilerin
Melikgazi Ziyareti
Türk Eğitim Derneği (TED) Kayseri Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Özbakır
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Naim Tiritoğlu, Murat Kömürcü ile bir gurup eğitimci Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, belediyenin...
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Ted Kayseri Koleji Yönetim Ve Eğitimcilerin Melikgazi Ziyareti 2 0 0 0 Türk Eğitim Derneği
(TED) Kayseri Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Özbakır ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Naim Tiritoğlu, Murat Kömürcü ile bir gurup eğitimci Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, belediyenin eğitime ve öğretime yönelik çalışmaları
hakkında bilgi aldı. TED Kayseri Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Özbakır,
Melikgazi Belediyesince eğitime ve öğretime özel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı
eğitim camiası adına teşekkür ettiğini söyledi. Türk Eğitim Derneği Kayseri Koleji Yönetim
Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Özbakır, Başkan Memduh Büyükkılıç’ı Sarıkamış Harekatının
100. Yıl anısına hazırlanan ‘Şiirlerle Sarıkamış Şehitleri’ anma programına davet etti.
Melikgazi Belediyesi’nin eğitimin ve eğitimcinin dostu olduğunu hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, “Toplumların geleceğinin eğitime indeksli olduğunu biliyoruz. Bu amaç ile
eğitime, eğitim tesislerine ve öğretime büyük önem veriyor ve her fırsatı değerlendirerek
yatırım yapıyoruz. Kırtasiye yardımı ile başladığımız eğitim yatırımları, kışlık mont ve
ayakkabı yardımları, eğitim seti, çanta ile devam etti. Son yıllarda işi büyüttük. Okullara spor
salonları inşa ettik. Öğretmen odalarını tanzim ettik. Tiyatro ve toplantı salonları yaptık.
Bahçe ve spor alanlarını yeniledik ve zenginleştirdik. Bununla kalmadık okul binaları yaparak
milli eğitime bağışladık. 7 ayrı okul yaparak ilçemizin hizmetine sunduk. Bizim eğitim ve
eğitimcinin dostu olduğumuz almış olduğumuz hayırsever ödülü ile tescillenmiştir. Ayrıca
Sanat ve Meslek Edindirme kursları ile kitlelere hizmet veriyoruz” dedi. Bu ülkenin
değerlerine ve tarihine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
‘Şiirlerle Sarıkamış Şehitlerini Anma profgramına yapılan davetten son derece mutlu
olduklarını ve bu tür etkinliklerde Melikgazi’nin her zaman var olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10456.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayserispor’da Hedef Liderlik
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kayserispor-Bayburt İl Özel İdare karşılaşması 2-2’lik
eşitlikle sona erdi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor
Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, "Evimizde maalesef berabere...
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Kayserispor'da Hedef Liderlik 2 0 0 0 Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan KayserisporBayburt İl Özel İdare karşılaşması 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen
basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, "Evimizde
maalesef berabere kaldık. Artık bundan sonraki maçlarımızı kazanıp grubu lider bitirmek
istiyoruz. Oyuncularımı da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum" dedi. BAYBURT İL
ÖZEL İDARE CEPHESİ Bayburt Grup Özel İdare Teknik Direktörü Bahaddin Güneş ise,
"Biz profesyonel anlamda yeni kurulan bir kulübüz. Bugün de kupa ve lig maçı olduğu için 7
yeni oyuncuyla bu maça çıktık. Kayserispor çok iyi bir ekip. İyi bir mücadele olduğunu
düşünüyoruz. Galip gelebileceğimiz bir maçı son dakikalarda yediğimiz gol ile beraberlikle
tamamladık. Buradan Kayserispor taraftarına seslenmek istiyorum. Böyle bir sahası ve stadı
olduğu için takımlarına sahip çıksınlar. Bize de 3 gün sahalarını açtıkları için Kayserispor
yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10457.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Erü’de Tasavvuf Müziği Konseri
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Tasavvuf ve Sanat Musikisi Konseri verildi.ERÜ İlahiyat
Fakültesi Musiki Topluluğu tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen konser öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından büyük...
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Erü'de Tasavvuf Müziği Konseri 2 0 0 0 Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Tasavvuf ve Sanat
Musikisi Konseri verildi. ERÜ İlahiyat Fakültesi Musiki Topluluğu tarafından İlahiyat
Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konser öğretim üyeleri ve öğrenciler
tarafından büyük ilgi gördü. Türk-Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Hakkı Tekin
yönetimindeki koro tasavvuf musikisinden seçkin eserlerle davetlilere unutulmaz dakikalar
yaşattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10458.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Mehmet Akbulut MHP Talas İlçe Başkanlığına
Adaylığını Açıkladı
MHP Eski İl Genel Meclis Üyesi ve Eski İlçe Başkanlarından Mehmet Akbulut, 28 Aralık
tarihinde düzenlenecek olan Talas İlçe kongresinde aday olduğunu açıkladı.
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Mehmet Akbulut MHP Talas İlçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı 4 0 0 0 Mehmet Akbulut
beraberinde Eski İlçe Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Delegeler
ve çok sayıda partilinin katılımı ile Talas ilçe teşkilatında bir basın toplantısı düzenleyerek,
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 28 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olan 11.Olağan Kongresinde
Talas İlçe Başkanlığına aday olduğu açıkladı. İlçe Teşkilatında düzenlenen basın toplantısında
konuşan Mehmet Akbulut şunları söyledi; "Talas'ta birlik ve beraberliği sağlamak, Partimizi
Talas'ta iktidar yapmak, Talas'a ve Talas'ta yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için bu
gün buradayız ve göreve talibiz. Allah nasip eder, dava arkadaşlarım teveccüh gösterir,bizi bu
göreve getirirlerse Genel Merkezimizle, İl Teşkilatımızla, Milletvekilimiz ve tüm teşkilat
mensuplarımızla birlikte el ele vererek çalışmak, hiç kimseyi ayırmadan,bu sizdendi,bu
bizdendi demeden" Yaratılanı Yaratandan Dolayı Sevmek " suretiyle sevgi ve muhabbetle
kucaklayıp,Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in de vurguladığı üzere "Ayrılıkta Azap,
Birlikte Rahmet Vardır" Hadis'inden hareketlebirlik ve beraberlik içinde çalışarak Talas'ta
iktidar olmak veTürkiye'nin, Türk Milleti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne en çok ihtiyacı
olduğu bu günlerde Ali Dağı'nıneteğinden Talas'tan Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına
iktidarına Ses Vermek için bu göreve talibiz ve bunun için buradayız. Çalışmalarımız
sırasında bize verilecek bu görevi bir makam, bir ayrıcalık olarak görmek yerine Davamıza ve
Talas'ımıza hizmet etmek için bir araç, bir fırsat olarak görüp,bütün dava arkadaşlarımız ve
tüm Talaslı hemşerilerimizi sevgi ve muhabbetle kucaklayarak, her konuda istişare ve
eleştiriye açık bir yönetim anlayışı ile, hizmet etmek için yarışacağız. Milliyetçi Hareket
Partisinde Talas'a hizmet etme yarışında İlçe Başkanlığınabizim dışımızda aday olan
arkadaşlarımıza da başarılar diliyor, kongremizin kazananının, Milliyetçi Hareket Partisi
olmasını istiyor,hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı tüm
dava arkadaşlarıma, çok değerli basın mensuplarımıza, toplantımızı yapmamıza imkan
sağlayan Talas İlçe Teşkilatımıza ve İlçe Başkanım Mehmet Erhan Beye teşekkür ediyorum.
Çıktığımız bu kutlu yolda, Allah bizi utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10459.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Hava Kuvvetleri Komutanı Kayseri’de
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Kayseri’ye geldi. Orgeneral Öztürk
Kayseri programında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk Büyükşehir Belediyesi’ne...
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Hava Kuvvetleri Komutanı Kayseri'de 3 0 0 0 Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın
Öztürk, Kayseri’ye geldi. Orgeneral Öztürk Kayseri programında Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk
Büyükşehir Belediyesi’ne yapmış olduğu nezaket ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki ile bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10460.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden CHP
Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'na cevap
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun gerçekleri
ters yüz ettiği açıklamasında bulundu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan
açıklama şu şekilde:"Büyükşehir Belediyesi’ne atmış...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'na cevap 4 0
0 0 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun
gerçekleri ters yüz ettiği açıklamasında bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapılan açıklama şu şekilde: "Büyükşehir Belediyesi’ne atmış olduğu iftira ve yalanlar, adli
merciler tarafından yüzlerine çarpılan ve tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Kayseri

Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, bugün yapmış olduğu basın açıklamasıyla yine algı idaresine
başvurmuş ve gerçekleri ters yüz etmiştir. Yaptıkları her açıklamadan sonra belgeleriyle
yüzlerine vurduğumuz gerçekler daha hafızalardaki yerini korurken, geçtiğimiz ay AK Parti
Talas ilçe kongresinden sonra yine Kulkuloğlu’ndan aldığımız geri dönüşümsüz ve kesinleşen
tazminat paralarıyla halkımıza sucuk dağıtımı yapmışken, CHP Milletvekili Kulkuloğlu,
bugün yine bütün bu gerçekleri örtbas etmeye yönelik bir açıklama yapmıştır. Kazandığımız
tazminat davaları gün gibi ortadayken ve devam eden onlarca dava varken, söyledikleri
usturuplu yalanlar sayesinde tazminat ödemekten kurtulanlar adeta sevindirik olmuşlardır. Şu
husus özellikle bilinmelidir ki, Yargıtay aşamasında bozulan kararlar, belediyemize attıkları
iftiraların gerçek olup olmadığıyla ilgili değildir. Bu konudaki nihai karar iki kere
takipsizlikle sonuçlanmış ve belediyemiz yargı önünde kesin olarak aklanmıştır. Burada
Kulkuloğlu’nun ’kazandım’ dediği olay, iftira atarken sarf ettiği sözlerin, söyleniş şeklinin
mahkeme nezdinde tazminata gerek olup olmadığına ilişkindir. Hal böyleyken Kulkuloğlu,
basın açıklaması yaparak ’kuyruğu dik tutmaya çalışmaktadır.’ "BELEDİYE PERSONELİ
DE KAZANMAYA BAŞLADI" Öte yandan, 22.10.2014 tarihinde Kulkuloğlu hakkındaki
kararı bozan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 10.11.2014 tarihinde de, o dönem belediyemizde
daire başkanı olarak görev yapan Arif Emecen’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
aleyhine açmış olduğu ve kazandığı tazminat davasını onamıştır. Yani yalan ve iftiraları
hukuk önünde bir kez daha yüzlerine çarpılmıştır. Bununla birlikte belediyemizde görev
yapan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun insafsızca iftiralarına maruz kalan onlarca
belediye personelinin açtıkları davalarda da tazminat ödenmesine karar verilmeye
başlanmıştır. Yargısal süreç devam etmektedir. Sonuç olarak, mızrak çuvala sığmamaktadır.
Her türlü söz ve kelime oyunu ile kendilerini aklamaya çalışanlar, usturuplu yalanlarıyla
tazminattan kurtulup sevindirik olanlar, er veya geç ortaya çıkan mahkeme kararlarıyla daha
çok sucuk parası ödemeye devam edeceklerdir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10461.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Motorinde Yeni Bir İndirim Daha!
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı.
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Bu haber 662 kez okundu. Motorinde Yeni Bir İndirim Daha! 4 0 0 0 Akaryakıt ürünlerinden
motorine 5 kuruş indirim yapıldı.İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10462.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Simurg Ateşinin Finali Kayseri’de Yapıldı
Toplumları ayakta tutan milli ve manevi değerleridir. Toplumların geleceğe bırakacağı miras
kültür sanat ve edebiyatla olmaktadır. Yazarına, şairine, âşık ve ozanına değer veren
toplumların gelecekleri aydınlıktır. İnsanların bedenlerinin doyması kadar ruhlarının doyması
da önemlidir.

25 Aralık 2014 Perşembe 10:28

SİMURG ATEŞİNİN FİNALİ KAYSERİ'DE YAPILDI 2 10 0 0 Toplumları ayakta tutan
milli ve manevi değerleridir. Toplumların geleceğe bırakacağı miras kültür sanat ve
edebiyatla olmaktadır. Yazarına, şairine, âşık ve ozanına değer veren toplumların gelecekleri
aydınlıktır. İnsanların bedenlerinin doyması kadar ruhlarının doyması da önemlidir. Bu
amaçla on şair arkadaş Simurg Ateşi adı altında bir araya geldik. Bu gurup; “Ben değil BİZ”
sloganıyla; şiirde yeni bir ses, yeni bir soluk olma, ilim, erdem, edep ve edebiyat çizgisinde
yer almak için yola çıkan bir edebiyat grubudur. Simurg; Kafdağı'nda Bilge Ağacında
yaşayan, gözyaşları şifa kaynağı olan, yanarak kül olup küllerinden tekrar doğan efsanenin
büyülü kuştur. Diğer adı Zümrüd-ü Anka olarak biliniyor. Simurg aynı zamanda, Farsça'da
“otuz kuş” anlamına geliyor. Kaf Dağında İstek, Aşk, Marifet, İstiğna, Vahdet, Hayret,
Yokluk vadiler bulunmaktadır. İsteği ve sabrı az olanlar 1. Vadide kalırlar. Diğerleri Aşk
Denizinden geçip Ayrılık Vadisinden uçarlar. Hırs Ovasını aşıp Kıskançlık Gölüne saparlar. 7
vadiden uça uça sayıları azalır. Yolculuklarının sonunda 30 kuş kalırlar. Bu vadilerden
geçerek yokluğa ulaşma aslında yaşadığımız hayatın zor şartlarında bütün engelleri aşmamız
gerektiği, gönül aynamızı temiz tutabilme, Rabbimizin tecellisinin aynamıza tam berrak
olarak yansımasıdr. Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatını okuyup; onun yaşantısını kendi
hayatımıza aksettirip, gönül aynamızı daima paslardan ve kirlerden uzak tutarak, kendimize
yaptığımız yolculukla Allah’ı (c.c) bulmadır aslında… Bizler edebiyat dünyasının Simurg’u
olma yolundayız. İstedik ki sonsuza kadar devam edecek bir güzelliğin ilk ateşini bizler
yakalım. Kapılar her zaman iyilik ve güzelliklere açılsın. Yaktığımız bu ateş hiç sönmesin.
Söndüğü sanıldığı anda küllerinden yeniden doğsun. Hakikat yolunda hizmet kervanı hep
yürüsün. Gözleri güzellikler bürüsün. Erdem, edep ve edebiyat sonsuza kadar sürsün
dualarımızla yola devam etmeyi diliyoruz. Simurg Ateşi Grubu Ocak 2014 Antalya, Şubat
2014 Yozgat, Mart 2014 Manisa/Soma, Mayıs 2014 İzmir, Haziran 2014 Bafra/Samsun, Ekim
2014 Niksar/Tokat, Kasım 2014 Nevşehir ve Aralık 2014 de Kayseri’de yaptığımız programla
ilk yılın finali tamamlanmış oldu. Bundan sonra her yıl bir vadi üzerine yazılan antolojileri
çıkararak orta, lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere edebiyata sevdalı, şiire âşık
insanlarla buluşacak şiiri sevdirmeyi, okumayı ve okutmayı gaye ediniyoruz. Rabbimin
izniyle bunları başarmak istiyoruz. Antalya’da yaktığımız Simurg Ateşini yakma sırası
şehrimize gelmişti. Haftalardır Kayseri Lisesi İngilizce öğretmeni Çiğdem Karakuzu
kardeşimle yaptığımız ön çalışmaların ardından görüşmelerimiz hayırla sonuçlanmıştı. Artık

iş misafirlerimizi beklemeye kalmıştı. 40 yıl önce Kayseri Fevzi Çakmak Lisesinden
arkadaşım olan Süleyman Altunbaş kardeşim eşi Sonay Hanım ve Ayşe Paslanmaz kardeşim
bir gün önceden şehrimize gelmişlerdi. Bizim fakirhanede kardeşlerimizle bir araya gelip
muhabbet sofrasını misafirlerimiz gelmeden kurmuştuk. 12 Aralık 2014 Cuma günü diğer
misafirlerimiz de Gevher Otele gelmişlerdi. Güzel buluşma nihayet gerçekleşmişti.
Misafirlerimizle hal hatırdan ve kısa muhabbetten sonra öğle yemeğini yemek üzere
Melikgazi Belediyesine geçildi. Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Öztürk
başkanımız misafirlerimizi belediyede karşıladılar. Yemeklerimizi yedikten sonra Seyyid
Burhaneddin Hazretleri türbesi yanındaki Kalemkırdı mescidinde Cuma namazını eda ettik.
Namazdan sonra Kayseri Lisesi Simurg Ateşi Programı ve Şiir Ödül Töreni için tarihi Kayseri
Lisesine geçmek üzere yola çıktık. Kayseri Lisesi; Necmeddin Erbakan, Turgut Özal ve
Abdullah Gül gibi devlet adamlarının yanında birçok edebiyatçı ve sanatçı yetiştiren bir
okulumuz. Tarihi lisede öğrencilerin yoğun ilgisi altında çok güzel bir programla yapıldı.
Program Simurg Ateşi Grubunun Simurg felsefesinin anlatımı ile başladı. Şiir, halk ve sanat
müziği eserlerinin okunmasıyla ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilmesiyle
program sona erdi. Programdan sonra tarihi bir mekân olan Talas Yaman Dede Konağında
muhabbet eşliğinde çaylar yudumlandı. Akşam yemeğini Beştepeler Döner Restaurant’ta
yedikten sonra Simurg Ateşi Şiir ve Müzik Şöleni için Şehir Tiyatrosuna doğru yol alındı.
Birbirinden değerli sanatçı, şair âşık ve ozanların sahne aldığı bu güzel şölende misafirleriler
gönül güzelliklerini ve yürek seslerini izleyicilerle paylaştılar. Ankara Sanat Platformu ve
Niyazi Çapa üstadımızın birbirinden değerli hediyeleri sahiplerine verildi. Programdan sonra
katılımcılar otelde istirahata çekildiler. 13 Aralık 2014 Cumartesi otelde yapılan kahvaltıdan
sonra Erciyes’e Çıkış Teleferik Gezisi sanırım programın en renkli ve güzel bölümüydü.
Teleferiklerle 2500 metre yükseklikte kartopu oynandı, kar üstünde fotolar çekildi. Öğle
Yemeği Erciyes Dostlar Restaurant’ta yenilen sıcak pide, mantı, ekmek arası sucuk ve tatlı bir
hatıra olarak kaldı sanırım. Erciyes dönüşü otelde dinlenme ve Tv Kayseri’ye verilen röportaj
ve çekimin ardından şehrimizin manevi mimarlarından biri olan Mevlana Hazretlerinin hocası
Seyyid Burhaneddin Tirmizi (k.s) Hazretlerinin Türbesi ziyaret edilip dualar okundu. Akşam
yemeğini yemek üzere Konyalı Hacı Ustaya doğru yol alındı. Yemekten sonra ikinci günün
şiir etkinliğini yapmak üzere misafirlerimizi tarihi mekân Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Yoğunburç Kültür Evine götürdük. Misafir şairler ve şehrimizin şairleri şiirlerini
dinleyicilerle paylaştılar. Gerek bir gün önce Şehir tiyatrosunda gerekse Yoğunburç’ta bizleri
yalnız bırakmayan Polis Okulunun değerli öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. 14 Aralık
2014 Pazar günü otelde yapılan kahvaltı sonrası gönül dostlarıyla vedalaşmanın vakti
gelmişti. Başka programlarda görüşme temennileriyle vedalaşıldı. Misafirlerimizi otobüsle
terminale götürerek memleketlerine yolcu ettik. Kayseri Simurg Ateşi Şiir ve Müzik Şöleni
programı için şehrimize şeref veren Simurg kardeşlerim Süleyman Altunbaş ve eşi Sonay
Altunbaş, Şafaknur Yalçın, Ahmet Sargın, Ayşe Paslanmaz, Birgül Sevil Tekinay, Hasan
Akar, Mehmet Metin Baş ve Sevcan Baş’a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Programımıza maddi ve manevi destek veren, kültür sanat ve edebiyata hizmeti gaye edinen
sponsorlarımız; Kayseri Valiliğine, Kayseri Büyükşehir Belediyesine, Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Oktay Durukan'a, Melikgazi Belediyemize ve
Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Öztürk'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Sayın Hayri Naziksoy'a, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinden Sayın
Gökçe Canatan’a, Polis Okulu Müdürü Metin Tanrıver'e, Erciyes a.ş Müdürü Sayın Murat
Cahit Cıngı'ya, İ Kültür ve Turizm Müdürü Sayın İsmet Taymuş'a, İl Kültür ve Turizm Müdür
Yardımcısı Sayın Erkan Erdoğan'a, haftalardır birlikte program için benimle koşturan değerli
kardeşim Sayın Çiğdem Karakuzu'ya, Kayseri Lisesi Müdürü Sayın Ahmet Sait İlter'e,
Ülkemizin değişik şehirlerinden davetimize icabet eden Sayın Niyazi Çapa ve arkadaşlarına,
Cihan Ergün, Ozan Derdivar, Şerife Köksal Badısaba, Rüya Tokgöz, Yılmaz İmanlık, Serdar

Güneş, Yaşar Taşkesen, Zübeyde Gökbulut, İbrahim Düğer, Tutkun Durukan, Kelami
Akdemir, Kâşif Kâni Ertürk, Mahir Gürbüz, Süleyman Coşkuner, Ayşe İzci Coşkuner, Fatma
Çetin Kabadayı, Bekir Yeğnidemir, Ozan Sevdai, Ozan Bayrami, Gülnur Yurtsever, Selim
Cebeci, Cemal Akif Özateş ve Can Özer’e, Program sunucularımız Sultan Özateş, Gökhan
Kahraman ve Asuman Yiğitoğlu’na, Tasavvuf müziği sanatçıları değerli kardeşlerim Cahit
Nazlı, Fatih Budak, Gökhan Öztürk ve Bünyamin Fındıkçı’ya, Kayseri Baro Başkanı Avukat
Sayın Fevzi Konaç'a, Kimder Başkanı Avukat Sayın Seyit Halil Yüzgeç'e, Kayseri Ticaret
Borsası Başkanı Sayın Şaban Ünlü'ye, Gevher Otel sahibi Sayın Hüseyin Saccıoğlu’na, Başak
Sarraf sahibi Sayın Şaban Zıkkavun'a, Tekiner Eczanesi sahibi Sayın İrfan Tekiner'e, Erciyes
Unlu Mamüllerine, Sayın Vehbi Kıvanç Hocama, Çukurova Tekstil Genel Müdürü Sayın
Ahmet Küçükercan'a, Özel Dünyam Hastanesine, Anadolu Gençlik Derneğine, Köseoğlu
Sigorta sahibi Sayın Hacı Mehmet Köse'ye, Pelin Dil Okulları sahibi Sayın Pelin Tokat'a,
Çözüm Dershanesi Müdürü Sayın İrfan Tan’a, Dengema Masa ve Sandalye sahibi Sayın
Mehmet Üçözden'e, Erciyes Unlu Mamüllerine, Çetinkara Productiona, Programımız için
koşturan değerli kardeşlerim Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Sayın Turgut
Aydın’a, Dost Cemali ve Hacı Kısır’a, sürekli yanımızda olup yardımlarını esirgemeyen aynı
zamanda iki gün boyunca her anı çektikleri fotoğraflarıyla güzelleştiren sevgili kardeşlerim
Kaan Seyfi, Oğuzhan Sarıkaya ve Leyla Şahin’e, basınımızın güzide mensuplarına, değerli
emniyet güçlerimize, şu an isimlerini hatırlayamayıp unuttuğum dostlarıma, programlarımıza
katılan tüm güzel yürekli kardeşlerime, Kayseri halkına, kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah
hepsinden razı olsun. Kültür sanat ve edebiyat dolu programlarda buluşma dualarımla…
PROGRAMIMIZA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT ADINA DESTEK VEREN
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR VE MELİKGAZİ BELEDİYELERİMİZİ KUTLUYORUM
Yazan : Ali ÖZKANLI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10463.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Bizim Kampüs'te Bu Hafta
Bizim Kampüs bu hafta yine dopdolu....
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BİZİM KAMPÜS'TE BU HAFTA 0 0 0 0 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜMMETİN
YETİMLERİNE SAHİP ÇIKTI. IHH vakfının başlattığı “yetim sponsorluğu” projesine
destek olmak için yola çıkan Şehit Furkan Doğan yurdu üniversite öğrencileri yetimler için
tek vücut oldu. IHH İnsani Yardım Vakfının başlattığı "Yetim Sponsorluğu" kampanyası
kapsamında Şehit Furkan Doğan yurdu üniversite öğrencileri 7 yetimin sponsorluğunu
üstlenerek çalışmalara başladı. Kayseri, Suriye, Irak, Çeçenistan, Filistin, Tacikistan gibi

Türkiye ve farklı Ülkerlerden kardeş edinildi. Sponsorluk ismi olarak Şehit Furkan Doğan
ismi verildi. IHH Kayseri şube sorumlusu Davut Alkan bu çalışmayla ilgili şunları söyledi;
“IHH insani yardım vakfının şu anda aktif olarak milli eğitim bakanlığıyla yapmış olduğu her
sınıfın bir yetim kardeşi var. Böyle kampanyaya yurdunda duyarlı olup özelikle ve özellikle
Şehit Furkan Doğan’ın isminin verildiği yurttaki kardeşlerimizin bu kampanyaya destek
verdiği için bizleri sevindirdi. Bu sayı olarak şuanda belki okullardaki rakamlardan
beklediğimiz sayının çok üstünde ama arkadaşlardan bize söylenen gelen talebin daha da
üstün olacağı bizleri daha da heyecanlandırıyor. Bu tür öğrencilerin yapmış olduğu
çalışmaların örnek olması, devamının da inşallah diğer yurtlarda, öğrenci evlerinde olmasını
temenni ediyoruz. Ayrıca beni en çok sevindiren olay Şehit Furkan Doğan’ın sponsorluk
isminin verilmesinde bizi ayrıyeten heyecanlandırdı.” Yetim sponsorluğu nasıl işliyor?
Okuyuculara bu sponsorluk sistemi ve etkinlikleri hakkında nasıl bilgi verebilirsiniz?
“Çalışmalarımız sponsorluk sistemiyle yürüyor. sponsorumuz aylık 90tl vererek bir yetimim
bir yıl giderini, eğitim, sağlık giderlerini karşılamış oluyor. Bu 90tyi isterse nakit olarak, peşin
olarak yada kredi kartı ile taksitle ödeyebilir. Bu şu anda IHH’nın çalışmalarına yapmış
olduğu 110 ülke ve bölgede bulunan yetim kardeşlerimizi isteyebiliyor, sponsor talep
edebiliyor. Bunun içerisine tabi Türkiye’de dahil aynı şekilde Kayseri’de de IHH insani
yardım derneğinin yapmış olduğu çalışmaları kapsamından yetim çocuklarına bu şekilde
bakabilir. Kayseri’deki yetim çocuklarımızla alakalı yapmış olduğumuz değişik faaliyetler
var. Bunlar; yazın karne şölenleri olsun, 15 tatilde dünya yetim buluşmaları dediğimiz çalışma
kapsamında Erciyes’teki etkinliklerimiz olsun, sponsorlarımız bu yetim kardeşlerimizin
eğlencelerine katılabilir. Orada bu tür çalışmalara şahit olmuş olurlar. Bunu sağlayabiliyoruz.
Bu sponsorluk sistemi şu anda normalde bir bağışçı olarak devam ediyordu fakat Milli Eğitim
Bakanlığında okullarda açıldı. Şehit Furkan Doğan öğrencilerin yapmış oldukları çalışması
inşallah diğer yurtlara da örnek teşkil eder.” Şehit Furkan Doğan yurdu Sosyal Yardımlaşma
Kulübü sorumlusu Batuhan Erdoğan,böyle bir çalışmaya niye ihtiyaç duyduğunu anlattı;
“Ümmetin yetimlerine sahip çıkarak hayatın içerisindeki bazı olumsuz olayları etkisini
azaltmayı, onların yükünü hafifletmeyi onlara bir nevi abilik yapmayı bunun yanı sıra
yurdumuz öğrencileri arasında infak kültürü, bilinç ve duyarlılık oluşturulmasını amaçladık.
Yaptıkları yardımlarla Ümmetin derdini dert bildiğini gösteren arkadaşlarımıza teşekkür
ederim.” MUHAMMED SAFA ASAROĞLU (safa_asaroglu@hotmail.com) ***
VATANINDA MAHKÛM Gazze’desin bir gece, ellerinde kelepçe İçinde tarifsiz bir duygu,
belki de hicran Dudaklarından bir feryat dökülür sessizce; Neden bu katliam, neden
dökülmekte bu kan Vatanında olmak, kafesteki kuş misali Her gün yeni bir umutla uyanmak
zindanda Bu mudur isyansız yaşamanın bedeli Geceleri sabahlamak mermer taşında Yıkılan
ocaklar ve dökülen gözyaşları Filistin, ateşler içinde kanayan yara Durmaksızın haber veren
ayrılık rüzgarı Acı bir son vermekte, yeşeren sevdalara Kimileri özlem ile yarını beklerken
Bir teselli bulup avutmak ister kendini Ve bir kurşunun sesi karanlığı delerken Semadaki
çığlıklar titretir Filistin’i… Enes YILDIRIM enesyildirim.y@gmail.com *** ÖZLÜ SÖZLER
YÜREKLERDEN KAĞIDA Güzel Sözler *Ey bir aiIeye biIe hükmedemeyen iIerici. Üç
kıtaya, yedi denize hükmeden ecdadın mı gerici? *Kökünü beğenmeyen daI ve daIını
beğenmeyen meyve oIgunIaşmadan çürür. NECİP FAZIL KISAKÜREK *Ulu çamlar fırtınalı
diyarlarda yetişir. *Aşk bir teslimiyettir, bir eriyiştir. Yeniden doğmak için uyanıştır. Aşkın
bütün sırrı iki kelimede: varlığından soyunmak. CEMİL MERİÇ Müslüman namazını
kaçırmaz hele 1 Ocaktaki sabah namazını asla! Hepinizi Perşembe sabahı hunata bekliyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10464.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Gece Yarısı Evi Kurşunladılar
Kayseri’de meydana gelen olayda, gece yarısı bir kişinin evi kurşunlandı.Edinilen bilgiye
göre Selçuklu mahallesi Sedat Yenigün caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katı,
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı....
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Gece Yarısı Evi Kurşunladılar 1 0 0 0 Kayseri’de meydana gelen olayda, gece yarısı bir
kişinin evi kurşunlandı. Edinilen bilgiye göre Selçuklu mahallesi Sedat Yenigün caddesi
üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından
kurşunlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparken, ev sahibinin verdiği
ifade doğrultusunda daha önce aralarında husumet bulunduğu bir kişinin ismini verdi. Polis
kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10465.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kadın Girişimciler Soma Kadınları İçin
Toplandı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kadın Girişimciler tarafından ‘Soma Kadınlarına Finans
Desteği’ toplantısı yapıldı.Kentte bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu, çalışmaları...
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Kadın Girişimciler Soma Kadınları İçin Toplandı 2 0 0 0 Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kadın
Girişimciler tarafından ‘Soma Kadınlarına Finans Desteği’ toplantısı yapıldı. Kentte bulunan
bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sema
Karaoğlu, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Karaoğlu, “Türkiye İsrafı Önleme Vakfı
bünyesinde ülkemizde bazı illerde yürütülen Türkiye Grameen Mikro Finans programı

çerçevesinde Kayseri iş insanlarından bağış toplanmış ve mikrokrediden yararlanan kadınların
kullanımına sunulmuştur. Biz, mikro finans sistemini yönetim olarak çok önemsedik. Geçen
yıl sayın valimizin de katıldığı bir icra komite toplantımızda sisteme ilk bağışı kurul başkanı
olarak ben, o dönem Ticaret Odası Yönetim kurulundan Kadın Girişimciler Sorumlusu sayın
Ahmet Mercan ve Kurucu Başkanımız Şafak Çivici yapmıştı. Böylece yine bir ilke imza
atarak sistemde Kayseri kaynaklı bir fon oluşturduk” dedi. Programda konuşan Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise oda olarak kadın girişimcilere destek
verdiklerini kaydederek, “Gerçekten biz kadın girişimciler kurulu ile büyük bir uyum
içerisinde çalıştık. Yapmış oldukları faaliyetlerin arkasında olmaya çalıştık. Türkiye’de belki
de ilk olarak yaptığımız, odalar içerisinde ilki gerçekleştirdiğimiz kendilerine bütçe sunmak
suretiyle çalışmalarını ve faaliyetlerini daha rahat ortamlarda yapmalarını sağlamaya çalıştık.
Onlar da gerçekten bunu çok iyi değerlendirdiler. Ve yapmış oldukları faaliyetlerde
kadınlarımıza yönelik çalışmalarda çok başarı elde ettiler. Türkiye’de kadın girişimcilerimiz,
tüm girişimciler arasında yüzde 7 civarında. Tabi Türkiye’deki kadın girişimcilerimiz
istihdam içerisinde iş gücüne katılım oranı yüzde 30. Bu oran Avrupa Birliği üyelerinde
yüzde 60 civarında. İstihdam edilen kadınlarımızın yaklaşık olarak yüzde 45’i hizmetler
sektöründe, yüzde 40’ı tarımda ve yüzde 15’i de sanayi sektöründe istihdam edilmektedir.
Kadınlarımızın çalışma hayatına katılmaları bakımından son yıllarda gelişmeler var. Bu bizi
sevindiriyor. ‘Kadına destek topluma destektir’ diyerek kadınlarımızın faaliyetlerini
destekledik. Odamız bünyesinde ‘Kadın Girişimci Yönetici Okulu’ eğitim programını
düzenledik. Bu da çok başarıyla yapıldı. Gerçekten kadınlarımız bunlardan çok istifade ettiler.
Kadınlarımızın iş hayatına girmelerini çok arzu ediyoruz. Ama bir aile düzenimizi, aile
hayatımızı ihmal etmeden, ona bir zarar vermeden bunu yapmak zorundayız” ifadelerini
kullandı. Düzenlenen programa Vali Vekili Mehmet Emin Avcı da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10466.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Yelkenoğlu, Başarılı Öğrencilerini Tabletle
Ödüllendirdi
Kayseri Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri, okul bünyesinde yer alan Fen Lisesinin 9’uncu
sınıf öğrencilerinden 25’ini tablet bilgisayarla ödüllendirdi. Hediyeler sosyal etkinlik
salonunda gerçekleştirilen bir törenle Okul Müdürü Hayrettin...
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Yelkenoğlu, Başarılı Öğrencilerini Tabletle Ödüllendirdi 2 0 0 0 Kayseri Özel Mustafa
Yelkenoğlu Liseleri, okul bünyesinde yer alan Fen Lisesinin 9’uncu sınıf öğrencilerinden
25’ini tablet bilgisayarla ödüllendirdi. Hediyeler sosyal etkinlik salonunda gerçekleştirilen bir

törenle Okul Müdürü Hayrettin Kaya ve diğer idareciler tarafından takdim edildi. Gerek
üniversite sınavlarında elde ettiği Kayseri birincilikleri ve Türkiye dereceleriyle, gerekse de
bilimsel ve sportif yarışmalardaki şampiyonluklarıyla Kayseri’nin yüz akı olan Yelkenoğlu
Liseleri, başarıyı ödüllendirmeyi de ihmal etmiyor. Okul Yönetimi farklı zamanlarda
düzenlediği ödül törenleriyle öğrencilerin motivasyonunu güçlü tutmayı başarıyor. Bu
çerçevede Fen Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencilerinden 25’i daha tablet bilgisayarla
ödüllendirildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri Müdürü
Hayrettin Kaya: “Yelkenoğlu Liseleri olarak 3 yıldan bu yana okulumuzu dereceyle kazanan
öğrencilerimize hediyeler vermeyi bir gelenek haline getirdik, bu yıl da öğrencilerimize
eğitim öğretimde kullanabilecekleri üst düzey donanıma sahip tabletler hediye ettik,
öğrencilerimizin başarılarının artarak devamını diliyorum, bu öğrencilerimiz önümüzdeki
yıllarda elde ettiği başarılarla yine Kayseri’nin yüzünü güldürecekler” şeklinde konuştu. Okul
Müdürü Hayrettin Kaya, öğrencilerin başarısında emeği geçen ortaokul öğretmenlerine
teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10467.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Rektör Keleştemur’a Bilim Ödülü
2014 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik ödülleri sahiplerini buldu.Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, TÜBİTAK Bilim Ödülüne layık
görüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen...
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Bu haber 236 kez okundu. Rektör Keleştemur'a Bilim Ödülü 2 0 0 0 2014 yılı TÜBİTAK
Bilim, Özel ve Teşvik ödülleri sahiplerini buldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur, TÜBİTAK Bilim Ödülüne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen 49. TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik
Ödülleri sahiplerini bulduğu törende Prof. Dr. Keleştemur ödülü Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden teslim aldı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından bu yıl 3 Bilim
Ödülü, 2 Özel Ödül ve 14 Teşvik Ödülü verildiği törende, “Nöroendokrinoloji Alanında Kafa
Travmasına Bağlı Nöroendokrin Değişiklikler Konusundaki Uluslararası Düzeydek
Çalışmaları” nedeniyle Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur, Bilim
Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile bilim-sanat dünyasından
çok sayıda davetli katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10468.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayserigaz‘dan Yetkili Firma Toplantısı
Düzenlediği planlı toplantılarla sektörü yakından takip eden Kayserigaz, yetkili iç tesisat
firmaları ile bir araya gelerek kış aylarına dair durum değerlendirmesi yaptı.11 yıldır sahadaki
aktif ve düzenli çalışmalarıyla, Kayseri’yi...
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Kayserigaz‘dan Yetkili Firma Toplantısı 2 0 0 0 Düzenlediği planlı toplantılarla sektörü
yakından takip eden Kayserigaz, yetkili iç tesisat firmaları ile bir araya gelerek kış aylarına
dair durum değerlendirmesi yaptı. 11 yıldır sahadaki aktif ve düzenli çalışmalarıyla,
Kayseri’yi yakıt anlamında çok ileri boyutlara taşıyan Kayserigaz, yetkili firmalar ile
düzenlediği toplantıda kış sezonuna dair değerlendirmelerde bulundu. Soğuk havaların
etkisini artırmasıyla birlikte artan doğalgaz tüketimi sonucunda herhangi bir aksaklığa mahal
vermeden mevcut düzenli ve güvenli akışı sağlamak için yürütülen toplantıda yapılması
gereken kontroller ve işlemler tekrar gözden geçirilerek yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde
fikirler sunuldu. Kayserigaz adına toplantıyı yürüten Kayserigaz İç Tesisat Birimi Sorumlusu
Onur Aydın, İç Tesisat birimi olarak yetkili firmalarla her ay düzenli toplantılar
düzenlediklerini, böylece kendileri için gerekli güncellemeleri yaparak hem müşteri
memnuniyeti koruduklarını hem de halihazır sorunsuz akışı koruduklarını belirtti. Diğer
yandan, soğuk havaların etkisinin artmasıyla birlikte doğalgaz tüketiminden günden güne artış
olduğunu ifade eden Aydın, vatandaşlardan doğalgazı etkin ve tasarruflu kullanmalarını
dileyerek, tesisat ile ilgili her tür işlemlerini yetkili firmalara yaptırmaları konusunda bir kez
daha hatırlatmada bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10469.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Bünyanlı Çiftçilere Ceza Yağdı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerinin, Bünyan ilçesinde yaptıkları
denetimler sonucu Mera kanununu ihlal etikleri gerekçesi ile birçok çiftçiye idari para cezası
kesildi.
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BÜNYANLI ÇİFTÇİLERE CEZA YAĞDI 2 0 0 0 Bünyan İlçesi Hazarşah Mahallesinde
yapılan denetimler sonucu bazı çiftçilerin Mera kanunu ihlal ettikleri belirlendi. Çiftçilerin
mera arazilerini sürerek tarım arazisine dönüştürmeleri nedeniyle birçok çiftçiye idari para
cezası uygulandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
incelemeler sonucu, Bünyan Kaymakamlığınca, Toplamda 28 bin 529 metrekare mera alanını
sürmek suretiyle tarım arazisine çeviren M.E. isimli çiftçiye 4.470 TL, A.A. isimli çiftçiye
614 TL ve A.Ş’ye 5700TL idari para cezası kesildi. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10470.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Çin Malı Ayakkabıdan Uzak Durun
Kayseri’de 25 yıldır ayakkabıcılık yapan Oğuzhan Dilsizoğlu, hem ayakkabı üretiyor hem de
tamir ediyor. Baba mesleğini eşiyle birlikte yürüten Dilsizoğlu, Çin malı mutasyona uğramış
ayakkabılara dikkat edilmesi yönünde vatandaşları uyarıyor.
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ÇİN MALI AYAKKABIDAN UZAK DURUN 3 0 0 0 Bir Alışveriş merkezinde hizmet
veren ve baba mesleği olan ayakkabıcılığı eşiyle birlikte devam ettiren Oğuzhan Dilsizoğlu,
sağlıklı ayakkabının tüyolarını verdi. Dilsizoğlu, son yaşanan ‘’zehirli ayakkabı’’ skandalı ile
gözlerin çevrildiği ayakkabı sektöründe Çin malı ürünlerin piyasaya ve insan sağlığına verdiği
zarara dikkat çekerek, Çin malı mutasyona uğramış derilerin kullanıldığı sağlıksız
ayakkabılardan uzak durulması gerektiğini ifade etti. Mesleği üzerine bilgiler veren
Dilsizoğlu, ‘’Eski model ayakkabılara tekrardan yenileme yapıyoruz. İnsanların rengini
beğenmedikleri ayakkabıların rengini değiştiriyoruz. Özel siparişler üzerine ayakkabı imal
ediyoruz. Ayrıca bütün bunları herkesin bütçesine uygun şekilde yapıyoruz. Mesela daraltma
işleminin 8-10 TL, kalıp açmanın 8 TL, mont boya ve bakımının 60 TL, mont daraltmanın 20
TL, ayakkabılarda normal boyanın 5 TL, renk değiştirmenin ise 15 TL gibi bir fiyata
yapıyoruz’’ dedi. Çin malı ucuz ve sağlıksız ürünler konusunda da vatandaşı uyaran Oğuzhan
Dilsizoğlu,’’ Çin malı ayakkabı ortopedik bozukluklara neden olabilir. Suni ve kalitesiz deri
ciltte de olumsuz etki yapar. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca Çin malı ayakkabı
almamalı. Ayak sağlığı çok önemli, bu yüzden yerli ve kaliteli ayakkabı kullanılmalıdır ”
şeklinde konuştu. Dilsizoğlu sağlıksız ve kalitesiz ayakkabıların kolaylıkla anlaşılabileceğini
söyleyerek: ‘’Deri ayakkabılarda gözenek olması gerekir. Gözenek bulunmayan ayakkabılar
sağlıklı nitelikler taşımıyor. Uzak doğudan Türkiye’ye gelen ayakkabının %85 i Çin, Vietnam
ve Endonezya’dan geliyor. Oysa İtalya’dan sonra en güçlü deri sanayisine sahibiz. Bu yüzden
daha sağlıklı ayakkabı için yerli üretim tercih edilmeli’’ dedi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte

dikkat edilmesi gereken bir diğer huşunda ayakkabıların tabanı olduğuna vurgu yapan
Dilsizoğlu, vatandaşı kar ve buzda kaymayan tabana sahip ayakkabıları tercih etmeleri
yönünde uyardı. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10471.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Faydalanmak İsteyenler İçin Son 7 Gün
Trafik para cezası ve vergi borcu olanlar dikkat! Torba yasanın getirdiği yapılandırma
fırsatından yararlanmak için sadece 7 gün kaldı. Faiz yükünden kurtularak borçlarını ödemek
isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Borcunu yapılandırarak peşin ya da taksitle
ödemek isteyenler, 31 Aralık'ı kaçırmamalı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Çevre
Temizlik Vergisi ile trafik cezası ve üniversite harç kredisi borçlarını yapılandırmak
isteyenlerin 31 Aralık günü mesai bitimine kadar süresi bulunuyor.
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Faydalanmak İsteyenler İçin Son 7 Gün 5 0 0 0 NASIL BAŞVURULACAK? Motorlu
Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezası borçları için Gelir İdaresi'nin internet adresi www.
gib.gov.tr üzerinden internet aracılığıyla, bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen ya da posta
yoluyla başvurulabiliyor. Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi borçları için ise başvuru
adresi belediyeler... Yetkililer, borçluların bir sıkıntı yaşamamaları için başvurularını son
güne bırakmamalarını öneriyor. Vergi ve trafik para cezası borcunu yapılandırmak için
başvuranlar, peşin, ya da ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme
seçeneklerinden birini seçecek. 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1.05, 9 taksitte 18
ayda yapılacak ödemelerde 1.07, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1.10, 18 taksitte 36
ayda yapılacak ödemelerde ise 1.15 katsayısı esas alınacak. Peşin ödemelerde borcun tamamı,
taksitli ödemelerde de ilk taksit 2 Şubat'ta yatırılacak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10472.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Dehşet Saçtı Kamerayı Görünce Kaçtı
Kayseri’de kontrolden çıkan bir otobüs, 3 otomobile çarptı, 5 ağacı devirdikten sonra cami
duvarına çarparak durabildi. Otobüsü kullandığı ileri sürülen bir şahıs, caminin güvenlik
kameraları tarafından fark edilince ortalıktan kayboldu.Edinilen...
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Dehşet Saçtı Kamerayı Görünce Kaçtı 2 0 0 0 Kayseri’de kontrolden çıkan bir otobüs, 3
otomobile çarptı, 5 ağacı devirdikten sonra cami duvarına çarparak durabildi. Otobüsü
kullandığı ileri sürülen bir şahıs, caminin güvenlik kameraları tarafından fark edilince
ortalıktan kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir
Mahallesi’nde önceki gün meydana gelen olayda 38 P 0131 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak
park halindeki 3 otomobile çarptı. Hızını alamayan otobüs 5 ağacı da yerinden söktükten
sonra cami duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrasında otobüsü kullandığı ileri sürülen bir
şahıs, caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini fark edince ortalıktan
kayboldu. Kaza nedeniyle oluşan gürültü sonrasında mahalleli sokağa dökülürken, olup biteni
anlamaya çalıştı. Otomobillerinde maddi hasar meydana gelen vatandaşlar, “Bu resmen
katliam” diye tepki gösterirken, otobüsün şoförünü yaptıkları tüm aramalara rağmen
bulamadı. Kazaya neden olan otobüste olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken,
otobüsün sahibinin ise polise verdiği ifadesinde otobüsünün çalındığını bildirdiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10473.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

İşçi Sendikalarından Asgari Ücret Tepkisi
Türk-Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri
Şube Başkanı Halil Özdemir, asgari ücretin adil bir seviyeye getirilmesi gerektiğini ve asgari
ücret probleminin çözülmesi gerektiğini söyledi.Türk-Metal...
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Bu haber 370 kez okundu. İşçi Sendikalarından Asgari Ücret Tepkisi 3 0 0 0 Türk-Metal
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Halil Özdemir, asgari ücretin adil bir seviyeye getirilmesi gerektiğini ve asgari ücret
probleminin çözülmesi gerektiğini söyledi. Türk-Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali
Gökkaya, “Tamamen insan odaklı, pazarlık ücreti olması mümkün olmayan, kısaca sosyal bir
ücret olan Asgari Ücret üzerindeki beklentiler ve umutlar bu yıl da devam etmektedir.
Günümüzde çalışanların neredeyse yarısı Asgari Ücret ile çalışmaktadır. Asgari Ücretin biraz
üzerinde ücret alanlar da bu sayıya dahil edildiğinde oran 3’te 2’yi bulmaktadır. Asgari ücret,
çalışanların ve ülke insanımızın can simidi ve umudu durumundadır. Çalışanlar ve ülke insanı
hayata karşı daha dayanıklı, daha dinamik ve daha iyi yaşam koşulları ile tutunmak
istemektedir. Çalışanların gıda, giyim, konut haberleşme, sağlık, eğitim, kültür ve benzeri
eğitimler göz önüne alındığında, devletin resmi istatistiklerinin baz alınıp asgari ücretin adil
bir seviyeye getirilmesi şarttır” dedi. Gökkaya, “Ekonomik krizler, işsizlik, rekabet gücü
yatırım imkanları veya bir çok gerekçe, ülkemizi düşük ücret uygulayan veya emeğin
sömürüldüğü bir ülke olarak göstermek için gerekçe edilmemelidir. Ayrıca vergi adaleti
sağlanıp, asgari ücretin üzerindeki vergi yükü mutlaka azaltılmalıdır. Bu gün için net 891 TL
olan asgari ücret, beklentilerin ve hayatın çok çok gerisindedir. Türk-İş’in yaptığı araştırma ve
istatistikler bir kişinin yaşam maliyetinin bin 448 TL, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli
ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı bin 224 TL 87 kuruş,
gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçları için
yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı 3 bin 989 TL 80 kuruş olduğunu
göstermektedir. Geçen yılın aynı ayına göre açlık ve yoksulluk sınırının yüzde 15 arttığı, aylık
gıda harcamalarının 160 TL arttığı, temel ihtiyaçla için yapılması gereken toplam harcamanın
267 TL arttığı ve ayrıca devletin resmi verilerine göre ülke genelinde ortalama kira tutarının
günümüzde 615 TL olduğu dikkate alınmalıdır” diye konuştu. Hizmet-İş Kayseri Şube
Başkanı Halil Özdemir ise, “Asgari Ücret Komisyonu yine başladı görüşmelere. Ama yine
hayal kırıklığı olacak diyorum. Çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçiyi temsil etmiyor.
Toplanan komisyonda Hak-İş konfederasyonunu temsil eden kimse yok. Bizim binlerce
üyemiz var, binlerce asgari ücretli üyemiz var. Onları temsil edecek kimse yok. Belli 5 kişilik
bir ekip oturuyor karar veriyor. Belki birileri şerh düşüyor ama sonuçta çalışanlar açısından
büyük bir hayal kırıklığına uğruyoruz hep beraber” ifadesinde bulundu. Özdemir, “ Ben
gelişen büyüyen Türkiye’ye asgari ücretin yakışmadığını düşünüyorum. Ülkemiz büyüyor,
gelişiyor ve güçleniyor bunun temel taşı olarak işçilerimizin olduğunu düşünüyorum. Buna
katkı veren çalışan emekçiler, bu gelişmeden ve büyümeden hiç pay almıyorlar” dedi. “Şu
anda asgari ücret 891 TL gibi gülünç bir durumda. Bununla hiçbir ailenin geçinemeyeceğini
herkes bildiği halde kimse buna çözüm getiremiyor” diyen Özdemir, “Asgari ücretin en az bin
500 TL olması kanaatindeyim 4 kişilik bir ailenin rahat geçinebilmesi için. Şu anda
biliyorsunuz açlık sınırı bin 300 TL civarında, yoksulluk sınırı isi 3 bin 900 TL civarında,
verilen asgari ücret 891 TL gibi gülünç bir rakam. Onun için ben bu Asgari Ücret
Komisyonu’ndan da bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Gerçekten adaletli tespit komisyonu
ile asgari ücrete bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Aksi takdirde asgari ücretle çalışan
binlerce işçi mağdur durumda ve her seneki gibi gözleri bu komisyonda ama sonuçta hayal
kırıklığı yaşıyorlar. Taşeron işçiler de aynı asgari ücret ile çalışıyorlar. Anayasamız diyor ki
‘Çalışanların geçim standartlarını ve yaşam düzeylerini belirlemek zorundadır’ diyor. Taşeron
işçilerimiz bizde 891 TL almıyorlar, Belediye başkanlarımızın iyi niyet çerçevesinde biraz
yüksek ama biz bunları üye yaptık. Taşeron yasası da çıktı şimdi yetkiye müracaat edeceğiz
toplu iş sözleşmesi için. Taşeron yasasında iş verenler kamu işverenleri sendikasına yetki
verir diye bir ibare var. Bunun daha detaylı şekilde düzenlenmesi için bakanlık yeni bir
genelge hazırlıyor. İnşallah Ocak ayında bitecek ondan sonra taşeron işçiler için belediyeler

ve şirketlerle toplu iş sözleşme görüşmelerine başlayacağız. Artık o konuda da sona gelindi.
Bu ülkede asgari ücret problemi çözülmeli, bunun için de asgari ücret tespit komisyonu işçiyi
temsil etmeli” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10474.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

- Fenerbahçeliler Derneği Kayseri Şube Başkanı
Ahmet Ersin Yaşar:
Fenerbahçeliler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, "Fenerbahçeliler Derneği
Kayseri Şubesi derneği’nde görev yapan tüm ekibimiz öz ve öz Kayserili olup, hepimiz kendi
takımlarımız olan Kayserispor ve Erciyesspor için her...
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Fenerbahçeliler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Ersin Yaşar: 2 0 0 0 Fenerbahçeliler
Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, "Fenerbahçeliler Derneği Kayseri Şubesi
derneği’nde görev yapan tüm ekibimiz öz ve öz Kayserili olup, hepimiz kendi takımlarımız
olan Kayserispor ve Erciyesspor için her türlü fedakarlığa hazırız" dedi. Fenerbahçeliler
Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Ersin Yaşar geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Hedef 1
Milyon üye gecesine Kayseri’den 650 kişilik bir topluluğun katıldığını, Kongre üyeliği ve
temsilci üyelik için ise toplamda 40 kişinin başvuruda bulunduğunu, kongre üyeliği ve
temsilci üyeliği müracaatı için 150 bin TL toplandığının altını çizerek, ilgiden dolayı teşekür
ettiğini söyledi. Yaşar, "Biz Kayserispor ve Erciyesspor’un düşmanı değiliz aksine
Kayserispor ve Erciyesspor bizim can takımlarımız. Önce can sonra canan gelir. Özümüz ve
birliğimiz öncelikli olarak Kayserispor ve Erciyesspor’dan geçer" diye konuştu. Yaşar, "Ben
aynı zamanda Fenerbahçe Derneği Kayseri Şube Başkanı olarak 15 yıl öncesinden de
Kayserispor üyeliğim bulunmaktadır. Bu 40 kişilik listenin içinde Kayserispor’da yöneticilik
yapmış olanlar da var. Bu 40 kişilik Fenerbahçe’ye müracaat listesinde Kayseri Erciyesspor’a
destek olanlar, locası bulunanlar da bulunmaktadır. Biz Fenerbahçeliler Derneği Kayseri
Şubesi olarak Kayserispor ve Erciyesspor’un gerçekleştirdiği gecelere her zaman destek olduk
ve olmaya devam edeceğiz. Kayseri takımlarımıza geçmişte olduğu gibi bu günde destek
olmaya hazırız. Fenerbahçeliler Derneği Kayseri Şubesi’nde görev yapan tüm ekibimiz öz ve
öz Kayserili olup, hepimiz kendi takımlarımız olan Kayserispor ve Erciyesspor için her türlü
fedakarlığa hazırız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10475.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özçelik’den
Kadınlara Kenser Semineri
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özçelik, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursu
(MELMEK) öğrenci ve öğretmenlerine kadın hastalıklarına bağlı kanserler ve erken teşhis
hakkında seminer verdi.Doğum ve Jinekoloji Onkoloji Uzmanı Prof....
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Bu haber 150 kez okundu. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özçelik'den Kadınlara Kenser
Semineri 2 0 0 0 Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özçelik, Melikgazi Belediyesi Meslek
Edindirme Kursu (MELMEK) öğrenci ve öğretmenlerine kadın hastalıklarına bağlı kanserler
ve erken teşhis hakkında seminer verdi. Doğum ve Jinekoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr.
Bülent Özçelik, Melikgazi Belediyesi Meslek Edinme Kursu(MELMEK) öğrenci ve
öğretmenlerine kadın kanserinde erken tedavinin tanımı ve kadın kanserleri hakkında seminer
verdi. Seminerde konuşan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özçelik “Konu kadın
hastalıklarına ait kanserler olacaktır. Bu kanserler hakkında kısa bir takım bilgilerden
bahsedeceğim. Bizde artık farklı bir disiplin olarak hastanemizde sadece kadın kanserleri ile
uğraşıyoruz” dedi. Özçelik “ Şimdi burada kadınlarda kanser sıklığı içerisinde bir sıralama
yaptığımızda en önemli kanser grubu meme kanseridir. Toplumda her 10 kadından 2 sinde
meme kanseri saptamaktayız. Meme kanseri genel cerrahi ana bilim tarafından
değerlendirilirken, arasındaki yakın ilişki ve etkilediği bireyin kadın olmasından dolayı bu
hastalığın bizimle de ufak çapta da olsa bağlantıları da olabiliyor” diye konuştu. “ Kanserlere
baktığımızda ilk 10 kanser içerisinde rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim ağzı
kanserini kadınlarda sık görülen kanser grubu içerisine alıyoruz. Kadın genital organları leğen
kemiği içerisine yerleşmiş olan organlar olarak karşımıza çıkıyor” diye konuşan Özçelik “
Rahim, rahim ağzı, yumurtalıklar gibi her biri ayrı kanser odakları olarak karşımıza çıkıyor”
ifadelerinde bulundu. Özçelik son olarak “ Kanserler arasında en ölümcül, en agresif, en hızlı
yayılan kanser türü yumurtalık kanseridir. Yumurtalık kanseri yerleşmiş olduğu bölgeden
dolayı uzun dönem bulgu vermeden gidebilen bir kanser türü olduğu için bizim en
korktuğumuz kanser grubu içerisinde sayılıyor. Diğer kanserlerden de korkuyoruz ama diğer
kanserlerin bulgu vermesi daha yüksektir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10476.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Çiftçi Kotasına Sahip Çıktı
Kayseri Şeker Çiftçi Meclisi Üyeleri, Ziraat Odaları, Sulama Birlikleri Kayseri Şeker’in 20152016 kampanya dönemi için Kayseri Şeker’in düşürülen 1.400 ton Şeker kotası ile ilgili
olarak başlattıkları mücadele ses getirdi.Şeker Kurumunun...
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Çiftçi Kotasına Sahip Çıktı 3 0 0 0 Kayseri Şeker Çiftçi Meclisi Üyeleri, Ziraat Odaları,
Sulama Birlikleri Kayseri Şeker’in 2015-2016 kampanya dönemi için Kayseri Şeker’in
düşürülen 1.400 ton Şeker kotası ile ilgili olarak başlattıkları mücadele ses getirdi. Şeker
Kurumunun 19 Aralık 2014 tarihinde Kayseri Şeker’e gönderdiği yazıda Kayseri Şeker’in A
Kotasının düşürülmesi konusunu değerlendirmek üzere Kayseri Şeker Fabrikası yetkilileri
konuyu ilk olarak Yönetim Kurulunda görüşerek Çiftçi Meclisini toplantıya çağırdı. Kayseri
Şeker Fabrikasında 23 Aralık 2014 günü yapılan Çiftçi Meclisi toplantısı sonucundaki 9
Maddeden oluşan deklarasyonun Türk Şeker Kurumuna Çiftçi Meclisi üyeleri tarafından
sunulması kararlaştırıldı. Yapılan görüşmeler ve gerekli izinler alındıktan sonra 12 Bölgeyi
temsilen 150 Pancar ekicisinin 25 Aralık 2014 Perşembe günü Şeker Kurumunu ziyaret
etmeleri kararlaştırıldı. Türk Şeker tarihinde bir ilk olarak Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir,
Nevşehir Çiftçilerinden oluşan Çiftçi Meclisi üyelerinin Şeker kotasının düşürülmemesi için
Şeker Kurumuna kota için siyah çelenk bırakacak olması Şeker kurumu yetkililerini harekete
geçirdi ve Kayseri Şeker Çiftçilerinin çıktığı Ankara yolculuğu, yerini heyet görüşmesine
bıraktı. 15 Aralık 2014 Perşembe günü Ankara’da Şeker Kurumunda Kayseri Şeker
temsilcileri ile görüşme talebi bölge çiftçileri tarafından memnuniyetle karşılanırken çiftçiler
aynı tepki 75 bin ton kota iade edilirken de gösterilseydi Kayseri Şeker şimdi daha başka
yerlerde olurdu dediler. Görüşmeler bölge çiftçilerin yararına olumlu bir gelişmeyle
sonuçlanması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10477.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Oran 2014 Yılı 2’inci Olağan Kalkınma Kurulu
Toplantısı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2014 yılı 2’inci Olağan Kalkınma Kurulu
Toplantısı düzenlendi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kardanadam Tesisleri’nde düzenlenen
toplantıya, ORAN Kalkınma Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi...
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Oran 2014 Yılı 2'inci Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı 2 0 0 0 Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı’nın (ORAN) 2014 yılı 2’inci Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı düzenlendi. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Kardanadam Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, ORAN Kalkınma
Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, ORAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, ve kalkına kurulu
üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
toplantının açılış konuşmasını yapan ORAN Program Yönetim Birimi Başkanı Fatih Gavgacı,
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gavgacı, "Ajansımız bölgeye daha kaliteli hizmet
verebilmek için kendi kurumsal kapasitesini güçlendirirken diğer yandan bölgedeki kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu güçlendiren, bölgede rekabet gücünün artırılmasına
katkı sağlayan ve bölgeye daha fazla yatırım çekmeye yönelik çalışmalarda yürütmüştür.
2014 yılı faaliyetleri kapsamında özetle TR72 bölge planının yürümesine yönelik faaliyetler
gösterilmiş, tematik ve sektörel araştırma raporları ve fizibiliteler hazırlanmış, bölgesel
yenilik strateji oluşturulmasına yönelik faaliyetler ve çalışmalar yürütülmüş ve başta
üniversitelerimiz olmak üzere bölgedeki kurum ve kuruluşlar ile iş birliği çalışmaları
gerçekleştirilmiş, bölgesel kalkınma alanında faaliyet gösteren diğer kalkınma ajansları ile
görüşmeler yapılmıştır" dedi. ORAN Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Kocacık ise,
"Bugün ORAN kurulu olarak önemli birkaç gündem maddesine yer vermiş bulunuyoruz.
Bunlar ilk defa kamuoyu ile paylaşılan konular olacaktır. Bu konularla ilgili değerli
konuklarımız bizlere sunum yapacaklar. Türkiye’de yatırımlara baktığımızda düşük ve orta
ölçekli teknolojik yatırımların yapıldığını görüyoruz ama ülkemizdeki yatırımlara
baktığımızda durum biraz daha farklı. Orta ölçek yerine düşük ölçekli yatırımlar dikkati
çekiyor. Bunu düzeltmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10478.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

İl Sağlık Müdürlüğü Vatandaşları Sağlıklı
Yaşam İçin Uyarıyor
İl Sağlık Müdürlüğü verdiği hizmetlerin yanında, kendi internet sitesinden yayınladığı
bilgilerle vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor.İl Sağlık
Müdürlüğü’nün internet sitesinde özellikle soğuk...
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İl Sağlık Müdürlüğü Vatandaşları Sağlıklı Yaşam İçin Uyarıyor 2 0 0 0 İl Sağlık Müdürlüğü
verdiği hizmetlerin yanında, kendi internet sitesinden yayınladığı bilgilerle vatandaşları
sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet
sitesinde özellikle soğuk ve rüzgarlı havalarda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine
karşı bilgiler verildi. "Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Dikkatli Olalım" başlığı ile
yapılan uyarıda, "Zehirlenmeye sebep olan karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı
zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını
engellemek suretiyle zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit gazı, ısıtma ve ısınma
amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur" bilgileri dikkat çekti. Bir
başka uyarıda, çocuklara sigarasız bir ortam sağlamanın önemine dikkat çekilerek, "Çocuklara
sigarasız bir ortam sağlamak, onların yanında sigara içmekten kaçınmak ve en azından
yaşadıkları ev ortamını "sigara içilmez" bir yer haline getirmek çocukların sağlığını korumak
açısından son derece önemlidir" uyarısında bulunuldu. Vatandaşların özellikle grip ve soğuk
algınlığına yakalandığı sırada başvurduğu turuçgillerin, aslında hasta olmadan önce
tüketilmesi gerektiğinin altı çizilen bir başka uyarıda ise, "Hasta olduktan sonra değil hasta
olmadan önce düzenli olarak ?portakal?, ??mandalina?,?greyfurt? gibi ?turunçgiller? ve diğer
meyve ve sebzelerin tüketilmesine dikkat edilmelidir" bilgisi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10479.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri 112 Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı, 112 ekipleri Kayseri ve civar illerde hayat kurtarmaya
devam ediyor. Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr.Tuna Sedef, 112 komuta
kontrol merkezinde çalışan personelin kurtarılan hayatlarda...
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Kayseri 112 Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor 2 0 0 0 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı,
112 ekipleri Kayseri ve civar illerde hayat kurtarmaya devam ediyor. Kayseri İl Ambulans
Servisi Başhekim Yardımcısı Dr.Tuna Sedef, 112 komuta kontrol merkezinde çalışan
personelin kurtarılan hayatlarda büyük rol oynadığını söyledi. Kayseri’de bulunan Afet
Koordinasyon Merkezi’nin işleyişi hakkında bilgi veren Dr. Tuna Sedef, 24 saat usulüne göre
12 personelin nöbet tuttuğunu söyledi. Sedef, “Burada 24 saat usulüne göre nöbet tutan 12
personelimiz var. Sabah 9’da nöbeti devralırlar. Ertesi sabah 9’a kadar nöbet tutarlar. 12
personelimizden 5’i çağrıları karşılar. Aynı zamanda vakalara ambulans yönlendiren
kişilerdir. Bunların sorumlusu bir doktor vardır. 24 saat usulüne göre nöbet tutar. Ve çağrı
geldikten sonra bir personelimiz ambulans yönlendirir. Bir iki personelimiz var, bunlarda
askom sorumlusu dediğimiz hastaneler arası sevkleri koordine eden çalışanlarımızdır” dedi.
Vakalara ambulansların yönlendirmesi konusuna da değinen Dr. Tuna Sedef, 112 ekiplerinin
genellikle tüm vakalara gittiğini söyledi. Sedef,”Yönetmeliğe göre, komuta kontrol
merkezinin sorumlu doktoruna vaka aktarılıyor. Bu doktora vaka soruluyor. Eğer ki ambulans
gerektiren bir hastaysa buna ambulans yönlendiriliyor. Değilse uygun bir dil ile bir sağlık
kuruluşuna başvurmaları gerektiği söyleniyor. Genellikle tüm vakalara ambulans
gönderiyoruz. Arayan hastalar bayılma, kalp krizi, şeker, yüksek ateş, tramva gibi vakalar
olduğu için bunlar doktora bile danışılmadan hızlı bir şekilde ambulans çıkartılıyor” şeklinde
konuştu. KAYSERİ 112’DE YOK YOK Başhekim Yardımcısı Sedef, Kayseri 112’nin araç
filosunun da çok geniş olduğunu belirterek ”Şehir içi araçlarımızın dışında bir de şehir dışı
vakalara ve sevklere bakan bir hava ambulansımız var. Onun dışında bir adet yoğun bakım
ambulansımız var. 5 adet paletli ambulansımız var. Biliyorsunuz kış şartlarının yoğun geçtiği
bölgelerde kullanılıyor. Onun dışında iki adette UMKE aracımız var. UMKE araçlarımız da
aynı şekilde dağlık alanlarda görev yapıyor. Son olarak da bir tane de motorize sağlık
ekibimiz var” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10480.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Borç Yapılandırmasında Son Günler
Melikgazi Belediyesince geçmiş döneme ait borçların yapılandırılmasında 31 Aralık 2014
Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini duyuruldu.Borç yapılandırmasının
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31 Aralık 2014 günü sona ereceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,... Borç
Yapılandırmasında Son Günler 2 0 0 0 Melikgazi Belediyesince geçmiş döneme ait borçların
yapılandırılmasında 31 Aralık 2014 Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini duyuruldu.
Borç yapılandırmasının 31 Aralık 2014 günü sona ereceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, vatandaşların bu tarihten önce borçlarını yapılandırmak için Melikgazi
Belediyesine müracaat etmelerini istedi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
tarafından yapılan açıklamada: “6552 Sayılı Yasa Gereği borçların yapılandırılması ile ilgili
müracaatlar alınmaya başlanmıştır. Büyükşehir Belediyemize vadesi 01/05/2014 tarihi öncesi
Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Su borcu ve zabıta cezaları bulunan mükelleflerin en
geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar Melikgazi Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına
şahsen başvurmaları gerekmektedir. İlgililere ilanen duyurulur” denilerek borcu olan
vatandaşlara çağrıda bulunuldu. 1 Mayıs 2014 tarihine kadar Melikgazi Belediyesine borcu
olan vatandaşların borç yapılandırılması için müracaat etmeleri halinde 6-9-12 taksit şeklinde
aylık ödemeler halinde yapılandırılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç 18
taksit uygulamasında ise iki ayda bir ödemek suretiyle 36 ayda ödemenin öngörüldüğünü
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10481.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Palancıoğlu’ndan Öğrencilere Altın Öğüt
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu “Geleceğin vizyoner mühendisleri nasıl olmalı?” adlı
konferansa konuşmacı olarak katıldı.Mühendislik Fakültesi Konferans...
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Palancıoğlu'ndan Öğrencilere Altın Öğüt 2 0 0 0 Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu “Geleceğin
vizyoner mühendisleri nasıl olmalı?” adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Mühendislik
Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa
Alçı, Prof. Dr. Fatih Altun, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Başkan
Palancıoğlu’nun aynı zamanda akademisyen bir kimliği bulunması ve fakültelerinde başarılı
bir öğretim üyesi olduğunu ifade eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı, "Başkanımızın
emlak, inşaat ve harita bilgisi Talas’a çok yararlı bir hizmet vermesine vesile olacaktır" dedi.
Öğrencilere kendi deneyimlerinden bahseden ve onların başarılı birer mühendis olmaları için
tavsiyelerde bulunan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Türkiye’nin şuan ki durumu en
verimli dönemler. Elinizin altında teknolojik bir sürü olanak var. İyi kullanın. İnsanlar
internette bir şarkı dinleyeyim demek yerine bir arazi ölçümü nasıl yapılıyor onu öğreneyim
derse birçok şeyi öğrenmiş olur. Şimdi olanaklar çok gelişti. Her şey artık dijital ortamda
mevcut. Dersi internetten öğreniyorsunuz. İmkanlarınız olmasına rağmen kullanamıyorsunuz.
Ben günümüz imkanlarıyla sizin yerinizde olsam uyumam bile. Zor şartlar insanı her zaman
pişirir. Ama rahat şartlar rehavet verir. Onun için mücadele yeteneğiniz olmazsa çok
zorlanırsınız.” dedi. Çok çalışan bir insanın muhakkak başarılı olacağına vurgu yapan Başkan
Palancıoğlu, “İster inşaat mühendisliği ister harita ya da tekstil mühendisliği olsun kişi o
mesleği dert edinmiyorsa ve gece-gündüz çalışmıyorsa o insanda bir gelecek olmaz. O işi dert
edinip çabalamak lazım. Arkadaşlar, mesleği iyi bileceksiniz; işinizle ilgili tecrübe sahibi
olmanız lazım. İnsanlar sizin çalıştığınızı dert edindiğinizi gördükleri anda size yavaş yavaş
yetki vermeye başlarlar. Ama iş seçmeye çalışırsanız iş de alamazsınız. Birde arkadaşlar
güven çok önemli. Güvenilir ve çalışkan insanlar olduğunuzda hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Bu
ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bir fikrin peşine düşünüp yeni icatlar ortaya çıkarın. Kamu
kurumunda sıradan bir mühendis olmak yerine özel sektöre çalışmak için gayret gösterin.
İletişim çok önemli mümkün olduğunca konferanslar ve teknik gezilerle kendinizi
yetiştirebildiğiniz kadar yetiştirin.” şeklinde ifade etti. Türkiye’nin en büyük eksikliğinin
kitap okumamak olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Şuan Türkiye ekonomik olarak
dünyada 16. sırada, kitap okuma oranında ise 90. sırada. Kitap okuma oranını artırmalıyız. Eş
ve iş seçimi hayatınızdaki en önemli aşamalardır. Bu iki tercihte doğru karar verirseniz
zannediyorum hayat boyu mutlu olursunuz. Ama bunlardan birinde yanlış karar verirseniz
sizin için sıkıntılı günler bekliyor demektir. Yabancı dil çok önemli. Yabancı dilinizi
geliştirin. Ve Avrupa ülkelerini muhakkak gezip göremeye çalışın. Zor şartlarda öğrenilen

şeyler hiçbir zaman unutulmaz. Kendinizi iyi yetiştirirseniz ülkeye ve şahsınıza büyük
menfaatler katarsınız.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10482.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Tamer’den Memur-sen’e Ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve İl yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir
heyet, Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan’ı ziyaret etti.AK Parti kayseri Milletvekili
İsmail Tamer, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Arıkan ve Nihat Kökenek...
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Bu haber 193 kez okundu. Tamer'den Memur-sen'e Ziyaret 3 0 0 0 AK Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer ve İl yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Memur-Sen İl
Temsilcisi Aydın Kalkan’ı ziyaret etti. AK Parti kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl
Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Arıkan ve Nihat Kökenek ile birlikte, Eğitim-Bir Sen Şube
Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde
bulundu. Ziyarette konuşan AK parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sendikaların
demokratik ülkelerde, ülkelerin kalkınmasında için sendikaların yapı taşı olduğuna değinerek,
"Hükümet olarak, sendikalara da büyük önem veriyoruz. Başta sizler olmak üzere tüm
STK’ların yanındayız. Elimizden geldiği kadar sizler için ne yapmamız gerekiyorsa da
yapmaya hazırız" dedi. Eğitim-Bir Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan da ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, "İdarecilerimizle birlikte, Kayseri’nin eğitim ve öğretimine ne
kadar katkı sağlayabiliriz bunu çabası içerisindeyiz. Kayseri’deki eğitimin daha ileri
seviyelere ulaşması için gayret ediyoruz. Kayseri’nin eğitim seviyesi ilk 10’larda. Bunu ilk
3’ün içerisine çekmek için çalışıyoruz. Biz burada bir paydaşız. Kesinle yapılan işleri İl Milli
Eğitim müdürümüz ve idareciler yapıyor. Bize sorulursa, sadece referans oluruz. Bazı
dedikodular
yapılıyor.
Kesinlikle
onların
dışındayız."
şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10483.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Muhtarların Talepleri Anında Yanıt Buldu
Sarıoğlan ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, muhtarların isteklerinin çözümü için ilgili
daire başkanlarıyla birlikte toplantı yaptı.Sarıoğlan...

25 Aralık 2014 Perşembe 16:15

Muhtarların Talepleri Anında Yanıt Buldu 2 0 0 0 Sarıoğlan ilçesine bağlı mahallelerin
muhtarları Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, muhtarların isteklerinin çözümü için ilgili daire başkanlarıyla birlikte toplantı yaptı.
Sarıoğlan ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’yi ziyaret ederek birtakım talepleri dile getirdi. Tüm muhtarlarla tek tek ilgilenen
Başkan Özhaseki, muhtarların kendi mahallelerine ilişkin taleplerinin anında karşılanması için
ilgili tüm daire başkanlarını toplantıya çağırdı. Genel Sekreter Mustafa Yalçın, KASKİ Genel
Müdürü Ender Batukan, ilgili daire başkanları ve muhtarların katılımıyla yapılan toplantıda
Sarıoğlan ilçesine bağlı tüm mahallelerin istekleri masaya yatırıldı. Başkan Mehmet
Özhaseki’nin koordinesinde talepler anında cevaplandı ve ilçelerdeki yatırım programı ile
ilgili muhtarlara bilgi verildi. Başkan Özhaseki, muhtarlardan yapılan hizmetleri takip
etmelerini istedi. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi Develililer
Derneği Başkanı Kadir Özdamarlar ve yönetim kurulu üyeleri, Kömürcüler Derneği Başkanı
Mehmet Tiryakioğlu ve yönetimi ile Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman
Balcı ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman
Balcı, Başkan Özhaseki’nin derneklerine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek üyeleri
adına teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10484.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Cinsel İstismara 17 Yıl Hapis Cezası
Kayseri’de ‘kişi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve nitelikli cinsel istismar suçundan
yargılanan bir kişiye yapılan yargılama sonucu toplamda 17 yıl hapis cezası verildi.Kayseri 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan...

25 Aralık 2014 Perşembe 16:36

Cinsel İstismara 17 Yıl Hapis Cezası 3 0 0 0 Kayseri’de ‘kişi hürriyetinden yoksun bırakma’
ve nitelikli cinsel istismar suçundan yargılanan bir kişiye yapılan yargılama sonucu toplamda
17 yıl hapis cezası verildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu
yargılanan T.Z.(20) 18 yaşından küçük olan A.P. ye karşı ’kişiyi hürriyetinden yoksun
bırakma ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan suçlu bulunarak toplam 20 yıl 5ay
hapis cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10485.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Üniversiteler Şehri Kayseri Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer
Kanaan ve öğrenciler Eda şimşek, Ahmet Selçuk Yılmaz ile Altuğ Hital Melikgazi Belediye
Başkanı Dr. Memduh...

25 Aralık 2014 Perşembe 16:42

Üniversiteler Şehri Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik
Mühendisliği 3 0 0 0 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kanaan ve öğrenciler Eda
şimşek, Ahmet Selçuk Yılmaz ile Altuğ Hital Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç ’ı ziyaret ederek, Belediye Üniversite işbirliği ve ortak projeleri değerlendirerek
mühendislik fakültesine yapılın çalışmalardan ve desteklerinden Başkan Büyükkılıç’ı takdir
ettiler. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Melikgazi Belediyesince eğitime ve öğretime özel yapılan yatırım
ve hizmetlerden dolayı ve ayrıca Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a Deprem Araştırma
Merkezini Mühendislik Fakültesine kazandırmalarından dolayı bilim adına, öğrenciler adına
ve eğitim adına teşekkür etti. Melikgazi Belediyesi’nin bilimin öncüsü, bilimin merkezi ve her
zaman önünü açan hizmetkârı olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Toplum
dinamiklerini, gelişmeleri ve gelişmişliği ile çağdaş yenilikleri üniversiteler sayesinde
gerçekleştirmektedir. Üniversitelerin aktif olması, öğrenci yoğunluğu olması o toplumun
geleceğinin güvende olduğunun en büyük kanıtıdır. Kayseri yüzyıllardır bilimin ve
araştırmanın merkezi olmuştur. Nitekim Kayseri ’Makar-ı ulema’ şehri olarak bilinmektedir.
Son yıllar da üniversite sayısının artması bunu haklı çıkarmaktadır. Belediye olarak
Çağırağası Konağı Restore ederek Erciyes Üniversitesinin hizmetine sunduk. Mühendislik
Fakültesine Deprem Araştırma Merkezi inşa ederek onların hizmetine sunduk. Melikgazi
bilimin öncüsü bilim insanın destekleyicisidir ” dedi. Mekatronik Mühendisliğin yeni oluşan
ve gelişen bir bilim dalı olduğunu bu mühendislik branşında okuyan öğrencilerin pratikte

yapabilecek bir Mekatronik Araştırma Merkezine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Bilim ve araştırma merkezi üniversitelerin her türlü ortak proje,
etkinlik, çalışma ve oluşumlara açık olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10486.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kocasinan Belediyesi Ahi Evran Mahallesinde
Kentsel Dönüşümü Başlatacak
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptığı basın toplantısında, Bakanlar Kurulu
kararı ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında Ahi Evran mahallesinde afet riski altındaki
alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun kararlaştırıldığını...

25 Aralık 2014 Perşembe 16:54

Bu haber 331 kez okundu. Kocasinan Belediyesi Ahi Evran Mahallesinde Kentsel Dönüşümü
Başlatacak 4 0 0 0 Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptığı basın toplantısında,
Bakanlar Kurulu kararı ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında Ahi Evran mahallesinde afet
riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun kararlaştırıldığını söyledi. Çelik
ayrıca kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk kazmayı bahar ayında vuracaklarını ifade etti.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Göreve başladığımızdan bu yana Kocasinan’da
yapılacak çalışmaları şöyle bir göz önüne aldığımızda en önemli mesai harcamamız gereken
işin kentsel dönüşüm olduğunu anladık. Bu konuda çalışmalara başladık. Bu yaptığımız
çalışmaların ilk meyvesi olan sonucu sizlere müjdelemek için bu toplantıyı düzenledik.
Biliyorsunuz 55 tane merkezimize bağlı mahallemiz var. 61 tane de kırsal mahallemiz var.
156 bin hektarlık alanda hizmet veriyoruz. Yüz ölçümü anlamda merkezdeki en büyük
ilçeyiz. Nüfus olarak da ikinci sıradayız. 4 bin 800 hektarlık alanda da bizim merkezde
meskun alanımız var. Bunun içine girdiğimizde yaklaşık yüzde 30’luk bir alanın dönüşüme
ihtiyacı olduğunu gördük. Bunlara gecekondu diyebilirsiniz, kaçak yapı diyebilirseniz, sağlam
olmayan çürük yapı diyebilirsiniz, plansız yapı diyebilirsiniz. Bu konuda hemen çalışmalara
başladık” diye konuştu. Çelik ayrıca, “İlk kez Kayseri’de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
kurduk. Ayrıca İmar A.Ş.’mizi bu konuda yetkilendirdik. Biz ekibimizle birlikte kentsel
master planı hazırladık. İlk etapta da 9 bölge belirledik. Bu bölgelerin içerisinde bizim başta
olan projemiz Ahi Evran projesiydi. Biz önceliği bu bölgeye verdik. Biz bu çalışmalara
başladık. Hamd olsun bugün itibariyle iş kalemleri sıralaması, iş programı yaptık. Bu iş
programı içerisinde 16. Sıradaki olan işe kadar geldik. Nedir bu 16. sıradaki işimiz? Bakanlar
Kurulu kararı. 25 Aralık itibariyle resmi gazetede yayınlanarak Ahi Evran mahallesinin riskli
alan konusundaki Bakanlar Kurulu kararı tüm bakanlarımız, Başbakanımız ve
Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş oldu. Bu müjdeyi halkımızla ve

sizlerle paylaşmak istedik. Bizim açımızdan bu kadar kısa sürede kentsel dönüşüm projesinin
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması bizim için sevindirici. İnşallah biz bundan sonra da
diğer işleri de aynı titizlikte yapmaya gayret göstereceğiz. Bundan sonraki iş planlarına
baktığımızda hemen mekânsal planların yapılması, mimari projelerin hazırlanması, hak
sahipleri ile görüşmeler ve akabinde de ihale süreci ve inşaat ve akabinde de teslim etmek.
Bundan sonra aynı titizlikle bu bölgeleri dönüştürmüş olacağız. Bu konuda emeği geçen
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu Bakanlar Kurulu kararının hayırlı, uğurlu
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Ahi Evran mahallesinin yapısına değinen Çelik,
“Burası şehrimizin batısında Anadolu Harikalar Diyarının tam karşısında olan bir bölge.
Orada gecekondularda var. Hak sahibi olan vatandaşlarda bulunuyor. Burada epeyce hak
sahibi var. Hak sahiplerinin de yaklaşık 100 bin metrekare yerleri var. Şuanda içerisinde 260
civarı gecekondu var. Yaklaşık 60 civarında da diğer hak sahipleri var. Bunların tamamıyla
görüşülecek. Toplamda 3 bin konutluk ve ticari alanlarında oluşacağı bir bölge olacak. Biraz
bu işi yaparken en başta planlı gittik. Bu iş planına baktığımızda en son hak sahiplerine
tapularının ve evlerinin teslim edilme tarihi 2017. 2017 sonunda bir aksilik çıkmazsa biz
orada tüm yapıları yapmış ve hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Burada biz bahar ayında
da inşallah ilk kazmayı da vuracağız. İnşaatların bir kısmına başlayacağız” ifadelerini kulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10487.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Chp İstanbul Milletvekili İhsan Özkes:
Kayser’ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 4 bakanın
Yüce Divan’a sevk edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.CHP İstanbul
milletvekili İhsan Özkes, “Toplumun vicdanını sarsan önemli...

25 Aralık 2014 Perşembe 17:16

Chp İstanbul Milletvekili İhsan Özkes: 1 0 0 0 Kayser’ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 4 bakanın Yüce Divan’a sevk edilmemesi için
ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. CHP İstanbul milletvekili İhsan Özkes, “Toplumun
vicdanını sarsan önemli bir süreçten geçiyoruz. 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluklar
operasyonunun yıl dönümündeyiz. Bu insanlar hiçbir şeyleri yokken gelip karun kadar zengin
oldular. Bu, şu anda AK Parti genel başkan yardımcılığı görevinden sonra başbakan
yardımcılığına gelen sayın Numan Kurtuluş’a aittir” dedi. “Harun gibi gelip karun kadar
zengin olmuşlardır” diyen İhsan Özkes şu şekilde konuştu: "Allah kitap diyerek yetim hakkı
yemişlerdir. Önceki günlerde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu şu veya bu gerekçeyle
milli hazinemize, kaynaklarımıza yolsuzluk niyetiyle yaklaşırsa harama ulaşırsa kardeşimizde
olsa onun kolunu koparmaya kararlıyız dedi. Bilinen gibi dört bakan rüşvet ve yolsuzluk
operasyonu nedeniyle görevinden istifa etmişlerdir. Bunlardan biri bana ne denildiyse onu
yaptım, bana yapmam gerekenleri yapan söyleyen o devrin başbakanının ayrıştırması
gerektiği şeklinde bir konuşma yapmıştır.” Yolsuzluk yapan dört bakanın yüce divana
sevkinin oylamalarla ertelendiğini de ifade eden Özkes şu ifadeleri kullandı: ”Sonuç olarak 5
ocak pazartesi gününe oylama ertelenmiştir. Bu komisyonda büyük bir çoğunluk AK Parti’nin

üyelerine ait yani AK Parti istemediği sürece bu dört bakana sevk edilemiyor. Onları yüce
divana sevk etmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu kişiler Allah Kuran söylemleriyle
siyaset yapıyorlar ve ortada bir tiyatro oynanıyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10488.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri’de 8 Kişi Karbonmonoksit Gazından
Zehirlendi
Kayseri’de 3’ü çocuk 8 kişi, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Edinilen
bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Otağ Sokak’ta ikamet eden 3’ü çocuk 6 kişi, sobadan çıkan
karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sağlık ekipleri...

26 Aralık 2014 Cuma 09:26

Bu haber 213 kez okundu. Kayseri'de 8 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi 1 0 0 0
Kayseri’de 3’ü çocuk 8 kişi, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Edinilen
bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Otağ Sokak’ta ikamet eden 3’ü çocuk 6 kişi, sobadan çıkan
karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına
alındı. Öte yandan Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ikametlerinde
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10489.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Duruşmaya Ali İsmail Korkmaz’ın Fotoğrafını
Taşıyan Tişörtlerle Katıldı
Eskişehir’deki Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi
ile ilgili görülen dava başlamadan önce, ağabey Gürkan Korkmaz ve birçok avukat Ali İsmail
Korkmaz’ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle...
26 Aralık 2014 Cuma 09:34

Duruşmaya Ali İsmail Korkmaz'ın Fotoğrafını Taşıyan Tişörtlerle Katıldı 1 0 0 0
Eskişehir’deki Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi
ile ilgili görülen dava başlamadan önce, ağabey Gürkan Korkmaz ve birçok avukat Ali İsmail
Korkmaz’ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle duruşma salonuna geldi. 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde, Ali İsmail Korkmaz Vakfı tarafından bastırılan bin
500 tişört ağabey Gürkan Korkmaz tarafından salona getirildi. Tişörtler tanesi 40 TL’den
duruşmaya katılanlara satıldı. İzleyiciler ve avukatlar tişörtleri giyerek salona girdi. HDP
Milletvekili
Sebahat
Tuncel
de
tişörtlerden
giyerek
duruşmaya
katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10490.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Ali İsmail Korkmaz Davası’nda Savcı Değişti
Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın
öldürülmesi ile ilgili görülen davanın savcısı değişti.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davaya anne Emine Korkmaz ve baba Şahap Korkmaz...

26 Aralık 2014 Cuma 09:39

Ali İsmail Korkmaz Davası'nda Savcı Değişti 1 0 0 0 Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları
sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi ile ilgili görülen davanın
savcısı değişti. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya anne Emine Korkmaz
ve baba Şahap Korkmaz ile ağabey Gürkan Korkmaz hazır bulundu. Tutuklu yargılanan polis
memuru Yozgat Cezaevinde yatan Mevlüt Saldoğan ameliyat olduğu için mazeret bildirerek
duruşmaya katılmazken, tutuklu sanıklardan Muhammed Vatansever, Ebubekir Harlar,
Ramazan ve İsmail Koyuncu ve tutuksuz yargılanan polisler Hüseyin Engin, Şaban Gökpınar
ve Yalçın Akbulut duruşmada hazır bulundu. Davada duruşma savcısı değişti. Cumhuriyet
Savcısı mütalaasında, daha önceki mütalaayı aynen tekrarladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10491.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Korkmaz Ailesi Adliyede
Eskişehir’deki Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüyle ilgili
davanın 6. duruşmasına katılmak üzere Kayseri’ye gelen anne Emel Korkmaz, “İnşallah hak
ettikleri cezayı bulurlar” dedi.Adliye önünde gazetecilerin...

26 Aralık 2014 Cuma 09:57 Bu haber 167 kez okundu. Korkmaz Ailesi Adliyede 1 0 0 0
Eskişehir’deki Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüyle ilgili
davanın 6. duruşmasına katılmak üzere Kayseri’ye gelen anne Emel Korkmaz, “İnşallah hak
ettikleri cezayı bulurlar” dedi. Adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Emel
Korkmaz, “İnşallah karara bağlanır. Hak ettikleri cezayı bulurlar. Katillerin bir tanesi de hasta
bahanesi ile duruşmaya gelmeyecek. Hastalandığından değil ama erteleme amaçlı” dedi. Öte
yandan polis ekiplerinin, adliye girişinde Korkmaz ailesini avukatların girişinden almaması
kısa süreli tartışmaya yol açtı. Davayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve
bazı CHP’li milletvekilleri de takip ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10492.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kendini Polis Olarak Tanıttı,
72 Yaşındaki Kadının Altınlarını Çaldı Kayseri’de kendisini polis olarak tanıtan kişi, 72
yaşındaki bir kadının evine girerek altınlarını ve parasını çaldı. Yaşlı kadın ile boğuşan zanlı,
montunun şapkasını evde düşürünce yakayı ele verdi.Edinilen bilgiye göre, Şeker...
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Kendini Polis Olarak Tanıttı, 72 Yaşındaki Kadının Altınlarını Çaldı 1 0 0 0 Kayseri’de
kendisini polis olarak tanıtan kişi, 72 yaşındaki bir kadının evine girerek altınlarını ve parasını
çaldı. Yaşlı kadın ile boğuşan zanlı, montunun şapkasını evde düşürünce yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Şeker Sokak’ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki

M.B., kendini polis olarak tanıtıp Ayşe T.’nin (72) evine girdi. Burada yaşlı kadını, kendisinin
polis olduğunu ikna den M.B., yaklaşık 60 bin TL’lik altını çaldı. Durumu fark eden Ayşe T.
ile evin içinde boğuşan M.B., yaşlı kadını banyoya kitlemeye çalıştı. Boğuşma esnasında
montunun şapkasını düşüren M.B., çağırdığı taksi ile evden uzaklaştı. Yarım saat sonra
dolandırıldığını anlayan Ayşe T., polisi arayarak yardım istedi. Yaşlı kadının evine gelen polis
ekipleri, buradaki incelemenin ardından görgü tanıklarını dinledi. M.B.’nin eve ticari bir
taksiyle geldiğini öğrenen polis ekipleri, mahallede bulunan taksi duraklarına giderek,
zanlının eşkalini belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, çalınan altınların bozdurulma
ihtimaline karşı Kazancılar Çarşısı’nda da önlem aldı. M.B.’nin evde düşürdüğü şapka ile
üzerindeki mont uyunca, şahıs çaldığı altınlarla beraber kuyumcuda yakalandı. Polis ekipleri
tarafından yakalanan M.B. gözaltına alındı. M.B., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10493.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Osmanlı Ocakları Develi İlçe Binasında
Osmanlıca Kursu Açıldı
Osmanlı Ocakları Develi Teşkilatı ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Osmanlı Ocakları
Develi ilçe binasında Osmanlıca kursunu açtı.Açılan kurs hakkında bilgi veren Osmanlı
Ocakları Develi İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak,...
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Bu haber 148 kez okundu. Osmanlı Ocakları Develi İlçe Binasında Osmanlıca Kursu Açıldı 2
0 0 0 Osmanlı Ocakları Develi Teşkilatı ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Osmanlı
Ocakları Develi ilçe binasında Osmanlıca kursunu açtı. Açılan kurs hakkında bilgi veren
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak, "Allah’a şükürler olsun ki
Develi ilçe teşkilatı olarak Osmanlıca kursunu başlattık. İlçe yönetimi olarak ilk önce biz
öğrenelim dedik ve kursa başladık. Halkımızdan da teveccüh oldu. İnşallah bu vesile ile tüm
Develi halkının Osmanlıca öğrenmesine vesile oluruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10494.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

KAFDER Başkanı Gönen’in ‘hiç’ İsimli Sergisi
Açılıyor
Kayseri Amatör Fotoğrafçılar Derneği Başkanı (KAFDER) Uğur Kemal Gönen’in ilk kişisel
sergisi ‘Hiç’ yarın düzenlenecek program ile açılacak.Bir AVM’de düzenlenecek açılışta,
Kayserili amatör fotoğrafçı Uğur Kemal Gönen’in...
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KAFDER Başkanı Gönen'in ‘hiç' İsimli Sergisi Açılıyor 2 0 0 0 Kayseri Amatör Fotoğrafçılar
Derneği Başkanı (KAFDER) Uğur Kemal Gönen’in ilk kişisel sergisi ‘Hiç’ yarın
düzenlenecek program ile açılacak. Bir AVM’de düzenlenecek açılışta, Kayserili amatör
fotoğrafçı Uğur Kemal Gönen’in karma fotoğraf sergisinde birbirinden çarpıcı fotoğraflar yer
alacak. Açılışını saat 18:00’da Türkiye’nin usta fotoğraf ustaları Ozan Sağdıç, Hamit Yalçın
ve Hayrettin Oğuz’un yapacağı sergi 4 gün süreyle gezilebilecek. KAFDER Başkanı Uğur
Kemal Gönen ilk sergisinin adının neden ‘Hiç’ olduğunu Mevlanı’nın şu sözlerle özetledi; “
Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun.İnsanın
çömlekten farkı olmalı. Nasıl ki, çömleği ayakta tutan dışındaki şekil değil, içindeki boşluk
ise, insanı ayakta tutanda benlik zanna değil, hiçlik bilincidir’ diyor. Mevlana. Makamların en
güzeli hiçlik makamına erişebilmek ve hiçte buluşabilmek ümidiyle. Tüm fotoğraf severleri
’Hiç’ isimli sergimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10495.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Ali İsmail Korkmaz Davasında Mahkeme
Heyeti Ara Verdi
Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın
öldürülmesi ile ilgili görülen davada mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.Kayseri 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mütalaaya karşı süre...
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Ali İsmail Korkmaz Davasında Mahkeme Heyeti Ara Verdi 2 0 0 0 Eskişehir’deki Gezi Parkı
olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi ile ilgili görülen
davada mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davada, mütalaaya karşı süre isteyen tutuksuz yargılanan Şaban Gökpınar, “Beratımı
istiyorum” derken, tutuksuz yargılanan Hüseyin Engin, “Beratımı istiyorum, takdiri yüce
mahkemeye bırakıyorum” dedi. Yalçın Akbulut, “Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim hiçbir
suçum yok. Bana verilen görevi yaptım. Eylemciyi sokaktan uzaklaştırmak için kovaladım.
Görüntü incelendiğinde görülecektir. Şahsın yanına yaklaşmadım. Suçum varsa sadece şahsı
kovalamaktır. Adaletinize sığınıyorum” dedi. Tutuklama talebine ilişkin olarak tutuklu
sanıklar Muhammet Vatansever, “Ben kabul etmiyorum. Bizim kaçacak yerimiz yok.
Adresimiz belli. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. İsmail Koyuncu, “Polislerin bana ‘tut’
demenin suç olduğunu bilmiyordum. Suçsuz yere 17 aydır tutukluyum. Ailem mağdur oldu”
derken, Ebubekir Harlar, “Benim yakaladıktan sonra darp ettiğim söyleniyor. Ben kendimden
eminim. Ben sadece önüne geçtim ve çekildim. Dokunmadım o kişiye. Ben bir hukukçu
değilim. Polisin yakala demesiyle yakalamam suç ise suçumu kabul ediyorum. Başka
diyeceğim bir şey yok” diye savunma yaptı. Ramazan Koyuncu ise “Tutuklama talebini kabul
etmiyorum. 17 aydır suçsuz yere yatıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” diye
konuştu. Yalçın Akbulut’un avukatı Selim Karakoyun’un, “Gezi Parkı nedeniyle tüm ülke
çapında eylemler gerçekleşti. Benim müvekkilim olay günü izinli. Ama olaylar nedeniyle
göreve çağırıyorlar. Darp edilen kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığı iddiasındayız. İddia
makamının mütalaası bizim için çok ağır. Benim müvekkilim için ‘şunu yapmıştır’ diyen
birini görmedik. Diğer sanıklar hakkında açıkça söylüyorlar. Görüntülerde darp ederken
hiçbir görüntümüz yok. HTS kayıtlarında hiçbir tespit yok ama biz orada varız diyoruz.
Tanıklar evlere şenlik. Görüntüleri izledikten sonra yalan beyanda bulundukları zabıtlara
geçti. En basit trafik kazasında 5 rapor girerken, bu davada sadece TÜBİTAK’ın iyileştirme
görüntüleri ile karar veriyoruz. Mahalle baskısı nedeniyle mahkemenin davayı bir an önce
bitirme çabası olduğunu görüyoruz. Bunun olmaması lazım. Biz Ali İsmail Korkmaz olmadığı
iddiasındayız. TÜBİTAK raporu gelene kadar aile ‘Bizim oğlumuz veya kardeşimiz’ demedi”
diye konuşması, Korkmaz ailesinin tepkisini çekti. Avukat Selim Karakoyun, “Ali İsmail
Korkmaz’ın aldığı darbe sağ tarafta ama görüntülerdeki kişiye darbe tam tersine atılıyor. Bu
darbeyi alan insanın ‘8-10 basamaklı merdivenden düştüm’ demesi, olaya uygun değil. Kendi

beyanı var ‘Ev taşırken düştüm’ diye. Kız arkadaşı da bunu doğruluyor. Mahkeme bence
sanığın aleyhine olan delilleri de toplamalıdır. Sanığın ev taşıdığı yerden araştırma yapılmadı.
Güvenlik kamera görüntüsü var mı yok mu bakılmadı. Müvekkilimin beraat edeceği aşikardır.
Bizim hiçbir şekilde bir eylemimiz yok. Deliller toplanmış, karartma ihtimali yok. Tutuklama
talebinin reddine karar verilmesini istiyorum” diye savunma yaptı. Şaban Gökpınar’ın avukatı
Hasan Kanatlı, “Yapılan baskı, elimizde bir şeyi aydınlatmak için var olan sebepleri
kullanmayı engellememelidir. Bu kişi gerçekten Ali İsmail Korkmaz mıdır? İlk günden beri
var olan bu tereddüdü ortadan kaldırmak herkesin yararınadır. Bu dosyayı neden Hollanda’ya
göndermiyoruz? Yazılı savunma sunmayı da düşünmüyorum” savunmasını yaptı. Ebubekir
Harlar’ın avukatı Avukat Kaan Yırtımcı, “TÜBİTAK raporundan bir şey beklemiyorduk. Dağ
fare doğurdu. Görüntü kayıtları üzerinde yeteri kadar duramadık. Bahsedilen siviller ile
burada yargılanan siviller aynı kişiler değil. Baskı nedeniyle bu ayrım yapılmıyor. Basında
pompalandığı şekilde gelen geçeni polislerle bir olup dövdükleri yok. Polislerden mert
davranmalarını isterdim. Siviller basketçi gibi savunma yapıyorlar ardından da polisler
geliyor. Arkadan gelen polisler ‘Yakalayın’ diyorlar ama burada bunu itiraf etmiyorlar. Polis
‘durdurun’ demişse ve siviller bu olaya karıştıysa kastının bu aşamada değerlendirmesi
gerekir. Olayın tespiti görüntüler varken nasıl bu kadar yanlış yapılıyor anlamak mümkün
değil. Tahliyesine karar verilmesini istiyorum” savunmasını yaptı. İsmail Koyuncu vekili
avukat Fatih Karabük, “Bize göre Ali İsmail Korkmaz’ın failleri tespit edilememiştir.
Siluetten ibaret olan bir kişinin Ali İsmail Korkmaz olarak düşünülmesiyle yargılama
yapılıyor” diyerek savunma yaptı. Ramazan Koyuncu’nun avukatı Damla Sezer, “Tanık
Semih Berkay Yapıcı’nın verdiği 4 ifadede de çelişki var. Ortak suç işleme kararı için
müvekkilim oraya gitmemiş, akrabasının yanına gitmiştir. Müvekkilimin tahliyesini talep
ediyorum” derken, Muhammet Vatansever’in avukatı Melike Boran İsmail Oğulları, “Harman
Ekmek Fırını’ndaki görüntülerdeki kişi Ali İsmail Korkmaz değildir. Müvekkilimin beraatine
aksi takdirde adli kontrol hükümlülüklerinin uygulanmasını istiyoruz” diyerek savunma yaptı.
Mahkeme heyeti arar karar vermek için duruşmaya ara verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10496.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Ali İsmail Korkmaz Davası Ertelendi
Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ile ilgili
dava, 21 Ocak 2015 tarihine ertelendi.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada
mahkeme heyeti, sanık müdafilerinin tevsi tahkikat talepleri...

26 Aralık 2014 Cuma 11:33

Bu haber 196 kez okundu. Ali İsmail Korkmaz Davası Ertelendi 2 0 0 Eskişehir’deki Gezi
Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ile ilgili dava, 21 Ocak 2015
tarihine ertelendi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti,
sanık müdafilerinin tevsi tahkikat talepleri için yeniden karar verilmesine gerek görülmediğini
belirterek, sanıklardan tutuklu polis Mevlüt S.’nin mazeret dilekçesinin kabul edilmesine,
duruşma gün ve saatinde hazır bulundurulmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin

devamına ve sanık Yalçın A.’nın tutuklanması talebinin reddine karar verdi. Dava 21 Ocak
2015 tarihine ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10497.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

’Osmanlı Dönemindeki Medreseler’
50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ‘Osmanlı Dönemindeki Medreseler’
konulu dersi, Hunat Hatun Medresesi içerisinde işledi.

26 Aralık 2014 Cuma 12:18

'Osmanlı Dönemindeki Medreseler' 1 0 0 0 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu
öğrencileri, ‘Osmanlı Dönemindeki Medreseler’ konulu dersi, Hunat Hatun Medresesi
içerisinde işledi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, ‘Geçmişim, Geleceğimdir’ projesi
kapsamında, İlk ve Ortaokulların sosyal bilgiler dersi müfredatında bulunan tarihi konular,
Kayseri’deki tarihi mekanların içerisinde öğrencilere aktarılacak. Bu proje ile geçmişteki
tarihi dokularla öğrencileri buluşturmak istediklerini söyleyen Bilal Yılmaz Çandıroğlu,
tarihini bilen bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Çandıroğlu,” Bu proje kapsamında
sadece medreseler yok. Geçmişimizde, tarihimizde ne varsa hepsi bu projelerimizin içinde.
Bunun içinde hanlarımız, hamamlarımız, medreselerimiz ve camilerimiz de var. Ben
öğretmen arkadaşlarımın bu projeye daha çok önem vermesini istiyorum. Öğretmenlerimiz bu
tarihi dokularla alakalı tüm derslerini buraları dikkate alarak işlemelerini tavsiye ediyorum”
şeklinde konuştu. Projenin işleyişi hakkında bilgi veren, Tarih Öğretmeni Ali Demirbaş’ta
projenin iki aşamadan oluştuğunu söyleyerek, “Projemizin iki ayağı var. Birinci ayağı gerçek
mekan ve canlı tarih. Burada Kayseri Merkez’deki tarihi yerlerde sosyal bilgiler dersleri
yapıyoruz. ‘Osmanlı Devleti’ndeki Eğitim Sistemi’ konulu dersi burada işleyeceğiz. Ayrıca
Selçuklu Müzesi’nde de işleyeceğimiz dersler olacak. Oralarda da Osmalı’da sağlık sistemi
konusu üzerinde duracağız. Kurşunlu Camii’nde Mimar Sinan üzerinde duracağız. Osmanlı
Müzesi’nde Ahi Evran üzerinde duracağız. Öğrencilerin dersleri aslına uygun olarak
görmelerini
amaçlıyoruz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10498.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç
Muhtarlarla Buluştu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 81 mahalle
bulunduğunu ve her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde
çalıştıklarını bildirdi.Mahalle muhtarlarına büyük önem...
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Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç Muhtarlarla Buluştu 2 0 0 0 Melikgazi Belediye
Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 81 mahalle bulunduğunu ve her
mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde çalıştıklarını bildirdi.
Mahalle muhtarlarına büyük önem ve değer verdiklerini, yerel alanda beklentilerin,
eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden kişilerin muhtarlar
olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye ile
muhtarların işbirliği ve dayanışma içinde çalışmanın mahalleliye hizmet ve yatırım olarak
yansıdığını belirtti. Belediye olarak geri dönüşüm de örnek ve referans gösterildiklerini bunda
mahalle muhtarlarının büyük katkısı olduğunu kaydeden Büyükkılıç, “81 mahalle muhtarını
bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de birçok konuyu gündeme getirerek
fikirlerini aldık. Bugün muhtarlara acil yapılması gereken 3 hizmet ve yatırım belirtiniz
sorununu yazılı istedik. Ortak nokta, belediyemizden istekleri sosyal ve spor tesisleri ile sanat
ve meslek edindirme kurs yerleri ile açık alan spor merkezleri oldu. Bundan 10 yıl önce
muhtarlar yol, asfalt, ve kaldırım talep ederlerdi ancak şimdi kapalı yüzme havuzu, spor
tesisleri, kapalı semt pazar yerleri ve doğa temalı parklar istemektedirler. Melikgazi
Belediyesinin yatırım ve hizmetleri sonucu ilçenin fiziki yapısı değiştiği gibi, bireylerin
sosyal ve yaşam tarzlarında değişmiştir" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı
Suat Kösehallioğlu ise, yapılan hizmetle ilçenin misyonunun değiştiğini söyledi. Yıldırım
Beyazıt Mahalle Muhtarı Saniye Serçe de, Sosyal ve Spor Tesisi ile taşkın su kanalı ve kapalı
semt pazar yerinden dolayı teşekkür etti. Yenimahalle Muhtarı Cuma Yiğit ise, yapılan
yatırım ve hizmetler ile mahalleye vizyon katıldığını ve modern ve planlı yapıları ile prestij
mahalleler arasında yer aldıklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10499.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Diriliş ‘Ertuğrul’dan Üzücü Haber!
Diriliş 'Ertuğrul'dan üzücü haberTRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş 'Ertuğrul' dizisi
önümüzdeki hafta yayınlanmayacak.
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Diriliş ‘Ertuğrul'dan Üzücü Haber! 2 0 0 0 Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Kaan
Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan'ın yer aldığı Diriliş 'Ertuğrul' dizisi 31 Aralık 2014
Çarşamba günü yayınlanmayacak. Geçtiğimiz Çarşamba 3. Bölümü yayınlanan dizi, rating
listesine zirveden giriş yaptı. Dizinin bu haftaki bölümü yılbaşına denk gelmesi ve TRT'nin
yılbaşı programı nedeniyle yayınlanmayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10500.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

TSK, Askerlerin E-Postalarını Denetleyecek
Erbaş ve erler ile askeri öğrenciler tarafından gönderilen ve bunların kendilerine gelen posta
gönderileri, ilgilinin amiri tarafından denetlenebilecek.

26 Aralık 2014 Cuma 13:57

TSK, Askerlerin E-Postalarını Denetleyecek 2 0 0 0 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri
öğrenciler tarafından gönderilen ve bunların kendilerine gelen posta gönderileri ilgilinin amiri
tarafından denetlenebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. TSK'DA BİRÇOK YENİLİK
Yönetmeliğin "İzinler" ile ilgili maddesinde yapılan düzenlemeye göre, noksan hizmetlerini
tamamlamakta olan erbaş ve erlere, noksan hizmetin tamamlatıldığı birlik/kurumun
bulunduğu il/ilçe mülki sınırları içinde ikamet ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri kanuni

yakınları yanına, ilgili fıkradaki gün sınırlamasına bağlı kalınmaksızın noksan hizmet
sürelerinin her günü için ulaşım imkanları dikkate alınarak, noksan hizmetin tamamlatıldığı
birlik/kurum amirliği tarafından mesai bitiminden ertesi günün mesai başlangıcına kadar gece
yatısı izni verilebilecek. ASKERİ KİMLİK KARTI * Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,
güvenlik ve istihbarat gibi nedenlerle Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek istisnai
durumlar dışında, askeri kimlik kartlarını resmi ve sivil olarak her zaman üzerilerinde
bulunduracak. Yetkili makamlarca talep edilmesi durumunda kimlik kartının gösterilmesi
zorunlu olacak. * Askeri kimlik kartının kapsamı, içeriği, kullanılacak fotoğrafların özellik ve
niteliği, hak sahipleri, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihleri, taklit, tahrif
ve sahtecilikten korumak maksadıyla askeri kimlik kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları,
basım, dağıtım, personele teslimat, kullanım ve iptal aşamasında uygulanacak sistem ve
teknoloji, giriş kontrol, elektronik imza, elektronik cüzdan gibi kart uygulamaları, kart ücreti,
askeri kimlik kartının kaybı, özelliklerini yitirmesi ve değiştirilmesi halinde yapılacak
işlemler ile diğer hususlar yönerge ile belirlenecek. * Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin;
temin, yetiştirme, istihdam, emeklilik, ayırma, atama, yer değiştirme, görevlendirme,
seferberlik ve özlük hakları gibi işlemleri ile askeri hizmetlerin yürütülmesine ilişkin diğer
işlemler için ihtiyaç duyulacak kişisel verileri; amirleri ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca personel bilgi sistemlerinde ve özlük
dosyalarında muhafaza edilecek. Burada belirtilen maksatlarla veya bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda, Türk Silahlı
Kuvvetleri personeline ait kişisel veriler, kişilerin açık rızası olmadan işlenebilecek. * Askeri
kimlik kartlarında kullanılmak üzere elde edilen, şahsi dosyalarda muhafaza edilen veya
personel bilgi sistemlerinde bulunan kişisel veriler ve kayıtlar gizli olacak. Belirlenen amaçlar
dışında kullanılamayacak. * Bu kayıtların tedbirsizlikle veya hukuka aykırı amaçlarla yok
edilmesini, kaybolmasını, değiştirilmesini, yetkisiz olarak açıklanmasını veya aktarılmasını
veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı işlemleri önlemek için korunacak verinin niteliği,
teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre uygun teknik ve idari tedbirler alınacak. *
Bu yönetmelik ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak işlenmiş olan
kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya ilgili
kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinecek veya yok edilecek. İlgili kişi
tarafından talep edildiğinde verilerin silindiğine dair belge düzenlenecek ve ilgilisine
verilecek. * Bu madde kapsamında belirtilen işlemlerin yerine getirilebilmesi maksadıyla
ihtiyaç duyulan nüfus ve adres bilgileri, Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı
arasında imzalanacak protokol esaslarına uygun olarak Kimlik Paylaşım Sisteminden
elektronik ortamda alınacak. Bu veriler kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ihtiyaç duyulan diğer askeri makamlar ile elektronik ortamda
paylaşılabilecek. * Askeri şahıslarla ilgili siciller ve diğer resmi kağıtlarda renkli fotoğraf
kullanılacak. Bu amaçla çektirilecek fotoğraflar için kıyafet günlük elbise olacak. Baş açık ve
tıraşlı olacak. Pasaport ve özel vazife belgesi alanların fotoğrafı yerine göre sivil veya resmi
kıyafetli olabilecek. Bu fotoğrafların özellikleri, kullanım yerine göre nizamlarla belirlenecek.
POSTA GÖNDERİLERİ DENETLENECEK * Yönetmeliğe eklenen "Posta gönderilerinin
denetlenmesi" maddesine göre, uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri öğrenciler
tarafından gönderilen ve bunların kendilerine gelen posta gönderileri, ilgilinin amiri
tarafından denetlenebilecek. * Bunlar tarafından yazılan mektuplar, zarfı kapatılmaksızın
amirlerine teslim edilecek. Gönderilmesinde sakınca görülmeyen mektupların zarfları
amirlerince kapatılarak tutanakla postaneye verilecek. Bunlara gönderilen ve açılıp
denetlendikten sonra sahiplerine verilmesinde sakınca olmadığı anlaşılan mektuplar,
"Görüldü" kaydı konulduktan sonra sahiplerine verilecek. * Kıta, karargah veya kurumun
emniyet ve güvenliğini tehlikeye düşüren, istihbarat konusunda zafiyet yaratabilecek nitelikte
olan, kişileri hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri

mensuplarının örgütsel amaçlı olarak haberleşmelerine neden olan, kişi veya kuruluşları
paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren, kişinin hayatı ve sağlığı
konusunda telafi edilemeyecek sonuçlar doğuracak olumsuz haber ve bilgiler içeren posta
gönderileri erbaş ve erler ile askeri öğrencilere verilmeyecek. Bunlar tarafından yazılmış ise
gönderilmeyecek. * Subay, askeri memur, askeri okul öğrencileri ile devlet memuru bayan
personelin makyajı, aksesuar ve saç tuvaletine ilişkin esasları düzenleyen maddeye "astsubay"
ifadesi de eklendi. Bayan subay ve astsubayların saçları, isteğe bağlı olarak kısa veya uzun
olabilecek. ASKER, SPOR KULÜBÜ KURACAK * "Derneklerle münasebet" hükümlerini
düzenleyen maddede yapılan değişikliğe göre,Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları kendi kıta,
karargah ve kurumları içinde amatör askeri spor kulüpleri kurabilecek ve bu kulüplerde
faaliyette bulunabilecekler. * Bu kulüplerin kurulmasına yönelik müracaatlar, kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay
Başkanlığına doğrudan bağlı komutanlıklarca Genelkurmay Başkanlığına gönderilecek.
Uygun görülen spor kulübünün kurulması için teklif makamları tarafından ilgili makamlara
müracaat edilecek. * Kurulan amatör spor kulüplerinde faaliyet gösteren Türk Silahlı
Kuvvetlerimensuplarının asli hizmet ve vazifelerini aksatmalarına müsaade edilmeyecek. Bu
kulüplerin kurulması, müracaat esasları, faaliyet ve denetimleri Genelkurmay Başkanlığınca
hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenecek. * Harp ve vazife malulleri ile gaziler tarafından
rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüpleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait spor tesislerinden
istifade etmek maksadıyla bulundukları yerdeki Garnizon Komutanlıklarına müracaat
edecekler. Garnizon Komutanlıklarınca; garnizondaki askeri spor tesislerinin durumu ve
müracaatla ilgili bir değerlendirme ile birilikte müracaat evrakları doğrudan Genelkurmay
Başkanlığına gönderilecek. Genelkurmay Başkanlığınca izin verilen kulüpler, Garnizon
Komutanlıklarınca belirlenen usul ve esaslara göre bu spor tesislerinden faydalanacaklar.
"KAMPLAR" İLE İLGİLİ DÜZENLEME KALDIRILDI * "Ordu pazarları" ile ilgili
düzenlemenin yer aldığı "Ordu pazarları hususi kanunlara göre teşkil edilerek yürütülecektir"
ifadesi ile "Orduevleri ve askeri gazinolar" başlıklı maddenin "Subaylar, askeri memurlar ve
astsubaylar ile bunların emeklileri orduevlerinin ve askeri gazinoların tabii üyeleridirler"
hükmü dışındaki diğer hükümler yürürlükten kaldırıldı. * Yönetmelikteki, "subay, askeri
memur ve astsubaylarla ailelerinin dinlenme ve moral ihtiyaçlarını temin maksadıyla mahalli
ve özel kampların tesis olunabileceğine, bu kampların ne zaman ve nerede açılacakları,
süreleri özel veya mahalli olacaklarının, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığıtarafından tespit edileceğine, kampların
işletilmesinde askeri nakil vasıtaları ve askeri eşyalardan istifade edileceğine" ilişkin
hükümler ile "bir garnizona tayin edilerek gelen subay, askeri memur ve astsubayları
karşılamak ve lojman veya boş olduğu tesbit edilen meskenlere yerleştirilmelerini veya
girebilmelerini temin maksadı ile ekiplerin kurulmasına" ilişkin hükümler de kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10501.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Sürüyor
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet için eğitim seminerleri devam ediyor. İnsan Kaynakları ve
Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Kamu Görevlileri Etik Davranış Kuralları" konulu bir
eğitim semineri düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi...
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Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Sürüyor 2 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet için eğitim
seminerleri devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Kamu
Görevlileri Etik Davranış Kuralları" konulu bir eğitim semineri düzenlendi. Büyükşehir
Belediyesi personeline yönelik olarak Belediye Konservatuarı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen
"Kamu Görevlileri Etik Davranış Kuralları" konulu seminerin açılış konuşmasını yapan
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, milli ve manevi değerlerine bağlı olan
insanların kamu etik kurallarına da uyduğunu ifade ederek, toplumun hassasiyetlerini
yitirmesi halinde kanunların devreye girdiğini; ama aslolanın milli ve manevi değerlere
bağlılık olduğunu söyledi. Bu özelliklerin alışkanlık haline getirilmesi ve kurumsallaşması
gerektiğini dile getiren Yalçın, "Bizim kurumumuzda oturmuş ve sıradan gözüken önemli
kurallar var. Bunlar kurumumuza gelen diğer belediyelerin de ilgisini çekiyor. Örneğin bizim
maaş bordromuzda "Bu parayı size kendilerine hizmet etmeniz karşılığında halk veriyor" diye
yazar. Yine bizim belediyemizden hizmet almak için tanıdık aranmasına gerek yoktur. Bunlar
aslında sıradan ve her kurumda olması gereken hassasiyetler. Yeni belediyeciğe başlayanlar
için ise dikkat çekici bir ayrıntı olarak kabul ediliyor" dedi. Seminerde konuşan İnsan
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Güneş de, ahlakın olduğu her yerde etik
kuralların bulunduğunu belirtti. Güneş, "Kamu yönetiminde etik önemlidir, çünkü kamu
hizmeti emanettir" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Mehmet
Sarıçiçek de, amaçlarının insanlara ahlaki değerleri hatırlatmak ve insanlarda bu bilincin
gelişmesine yardımcı olmak olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10502.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Başkan Çelik Kar-kış Dinlemiyor
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan’a bağlanan kırsal mahalleleri yük
değil, büyük bir değer olarak gördüklerini, sadece seçimde gelen değil sürekli arayan soran
başkan olacaklarını söyledi.Kocasinan Belediyesi’nin Kalkancık,...
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Başkan Çelik Kar-kış Dinlemiyor 2 0 0 Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Kocasinan’a bağlanan kırsal mahalleleri yük değil, büyük bir değer olarak gördüklerini,
sadece seçimde gelen değil sürekli arayan soran başkan olacaklarını söyledi. Kocasinan
Belediyesi’nin Kalkancık, Karakimse, Eski Ömerler, Hırka ve Yeni Hasinli Mahallelerini
ziyaret ederek muhtarlarla ve vatandaşlarla görüşen Başkan Çelik, istekleri yerinde tespit
edip, çözüm önerileri geliştirmek istediklerini, insanların doğdukları yerlerde
yaşayabilmelerini sağlayarak kırsaldan şehre göçü önleyecek hizmetleri sunma gayreti içinde
olduklarını vurguladı. Ak Parti İlçe Başkanı Muammer Kılıç, İmar AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Kazım Nuralan, Başkan Yardımcıları Mehmet Everekli, İlyas Yıldırım’la Kırsal
Hizmetler, Fen işleri, İmar, Park Bahçeler, Makina İkmal ve Temizlik İşleri Müdürleriyle
birlikte Kırsal Mahalleleri ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik’in ilk durağı Kalkancık oldu.
Kocasinan’ın batı tarafında bulunan mahalleleri ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Mustafa
Çelik, "Bu sayede muhtarlarımız, azalarımız ve hemşerilerimizle bir arada olalım, sorunlarını
yerinde görüp çözüm üretelim, talepleri ne ise onları alalım istedik. Sadece seçim zamanı
gelen değil, yazın da kışın da gelen bir başkan olarak aranızda olmayı arzu ettik.
Arkadaşlarımızla birlikte taleplerinizi direkt olarak yerinde inceleyeceğiz. Önümüzdeki yılın
programında da bu talepleri inşallah yavaş yavaş yerine getireceğiz. Biz kırsal
mahallerimizdeki vatandaşlarımızın burada kendi evinde ikamet edip, otobüsle 15 dakikalık
bir yolculukla şehirde işine gelip gitmesini, doğduğu yerde toprağıyla ilgilenmesini arzu
ediyoruz. Buna imkan sağlayacak hizmetler sunmak için gayret ediyoruz ” dedi. Kalkancık
Mahalle Muhtarı Hacı Saygı da konuşmasında; Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve
ekibinin yaptığı belediyecilik hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Seçimden
bu zamana kadar ki dönüşümden ve yapılan işlerden oldukça memnunuz. Buraya kadar gelip
de hizmetleri ve eksiklikleri yerinde görmek adına yaptığınız ziyaretlerden dolayı sizlere
teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz sağladığınız hizmetlerle hemşerilerimizin doğduğu
yerde yaşamasını, merkeze işine gidip gelmesini ve burada toprağıyla uğraşmasını istiyoruz.
Ben makina mühendisiyim ama doğduğum yerde toprakla uğraşıyorum, çok da mutluyum
herkese tavsiye ederim” şeklinde görüşlerini dile getirdi. Daha sonra sırasıyla Karakimse,
Eskiömerler ve Hırka Mahallelerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla görüşen Başkan Çelik’in
son durağı Yukarı Hasinli Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Ramazan Çalışkan’dan
mahallenin sorunları hakkında bilgi alan Başkan Çelik, "Kırsal Mahalleler Kocasinan
Belediyesi için önemlidir. Kocasinan’a bağlı 50 merkez mahallenin yanı sıra 60’ın üzerinde
kırsal mahallemiz bulunmaktadır. Tek gayemiz var; o da sadece seçimden seçime gelen bir

başkan olmayıp, yılın her zamanı mesaimizden arta kalan zamanlarımızda siz değerli
hemşerilerimizle birlikte olup dertlerinizi dinlemek, talepleri yerinde almak ve görüşlerinizi
değerlendirmektir. Bunun için başkan yardımcılarımız ve tüm ilgili daire müdürlerimizle
birlikte mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek mahallelerimizi yerinde inceliyoruz. Kırsal
mahallelerimizi kendimize bir yük olarak görmüyoruz. Bu mahallelerimiz Kocasinan için
büyük bir değerdir. Tarımsal ve hayvancılık hizmetleriyle ekonomiye önemli ölçüde katkı
sağlıyorlar. Biz, bu değerleri de ekonomimiz içerisinde bir kıymet olarak gördüğümüz için
buralara gereken önemi gösteriyoruz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.
Ulaşım başta olmak üzere tüm belediyecilik hizmetlerini kırsal bölgelerde yaygınlaştırmak
istediklerini belirten Başkan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı, “Hizmeti buralara yayabilir ve
insanların doğdukları yerlerde yaşamalarını sağlayabilirsek, kırsaldan şehre göçü de önlemiş
oluruz. Bizler bunun gayreti içerisindeyiz. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu altyapı
çalışmalarıyla ilgili olarak da Büyükşehir Belediyemizle sürekli koordineli olarak çalışıyoruz.
Birlikte talepleri değerlendirip, bu hizmetleri inşallah buralara kavuşturacağız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10503.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Vodafone Ve Kagider’den Somalı Kadınlara
Eğitim Ve Üretim Desteği
Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda Türkiye’de toplumsal gelişim ve dönüşümün öncüsü
olmayı hedefleyen Vodafone, kadın istihdamının artırılmasına yönelik projelerine bir yenisini
ekledi. Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Soma
Belediyesi’nin işbirliğiyle hayata geçirilen “Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi”
ile Somalı kadınların el becerilerini kullanacakları çeşitli üretimler yapmalarına ve gelir elde
etmelerine dayalı bir iş modeli kuruldu. Projeyle, ilk yılda 250 Somalı kadına ulaşılması
planlanıyor.
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VODAFONE VE KAGİDER'DEN SOMALI KADINLARA EĞİTİM VE ÜRETİM
DESTEĞİ 2 0 0 0 25 Aralık 2014 – Daha iyi bir gelecek için Türkiye’de iletişim
teknolojileriyle herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, kadınların gücüne teknolojiyle
güç katarak sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarını artırmaya devam ediyor. Türkiye
Vodafone Vakfı (TVV), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Soma
Belediyesi’nin işbirliğiyle hayata geçirilen “Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi”
ile Somalı kadınların iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla tanıştırılarak, sosyal ve
ekonomik hayata katılımlarının sağlanması hedefleniyor. İlk yılda 250 kadına ulaşılması
planlanan projeyle, Somalı kadınların el becerilerini kullanacakları çeşitli üretimler

yapmalarına ve gelir elde etmelerine dayalı bir iş modeli kuruldu. “Soma’da Önce Kadın
Eğitim ve Üretim Merkezi”, Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Soma Belediye
Başkanı Hasan Ergene, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ve
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Gülden Türktan’ın katıldığı bir
törenle hizmete açıldı. Hasan Süel: “Kadınlarımıza yönelik eğitim ve üretim merkezini
Soma’da açıyoruz” Vodafone Türkiye’nin “Dijital Dönüşüm Hareketi” çerçevesinde yalnızca
teknoloji yatırımlarını değil bu dönüşümde kaldıraç etkisi sağlayacak sosyal ve hizmet
yatırımlarını da önemsediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Süel, şunları söyledi: “Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında geliştirdiğimiz projelerle,
dijital dönüşümde toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olmak için çalışıyoruz. Bu
çerçevede, geçen yıl hayata geçirdiğimiz ve bugüne kadar 84 bin kadının yararlandığı
Vodafone Önce Kadın programı kapsamında kadınlarımızın ekonomiye katılımlarını ve
girişimcilik fırsatlarından faydalanmalarını destekliyoruz. Bugün kadınlarımızın ekonomideki
gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım daha atarak ‘Soma’da Önce Kadın Eğitim ve
Üretim Merkezi’ni faaliyete geçiriyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında elim maden kazasıyla
sarsılan Soma, toplumumuzun her kesimini olduğu gibi, bizleri de harekete geçirdi. Soma’da
gerçekleştirdiğimiz saha araştırmasında da Somalı kadınlarımızın çalışmak ve üretmek
konusunda son derece istekli olduklarını gördük. Böylece, Soma Belediyesi ve KAGİDER ile
birlikte Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’ni açmaya karar verdik. İlk yılda 250 kadına
ulaşmayı öngördüğümüz bu projeyle, Somalı kadınlarımızın bir üretim programı içinde belli
bir kalitede iş üretebilir hale gelmelerini ve gelir elde etmelerini amaçlıyoruz. Vodafone
olarak, Türkiye’de kadının güçlenmesi vizyonuyla kadınlarımıza istihdam yaratmaya yönelik
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” Gülden Türktan: “Kadın istihdamının ve girişimciliğinin
artırılması için projeler üretiyoruz” Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı
Gülden Türktan, şu şekilde konuştu: “Soma’da meydana gelen elim maden kazası sonrasında,
KAGİDER üyeleri olarak, bölgeyi Mayıs ve Haziran aylarında iki kez ziyaret ettik. Bu
ziyaretlerde yaklaşık 110 hane ile bire bir görüşme fırsatı yakaladık. Soma’daki ziyaret ve
gözlemlerimiz sonucu, hem kadınlar hem de erkekler için alternatif iş olanakları olmadığı ve
yöre halkının öncelikle bunun yaratılabilmesini arzuladığı çıkarımını yaptık. Sadece yakınını
kaybeden kadınların değil, yöredeki tüm kadınların çalışmak ve aile bütçesine katkı yapmak
istediklerini gördük. Türkiye’de kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırılması için projeler
üreten bir sivil toplum kuruluşu olarak, Soma’da kadınların ihtiyacına yönelik bir proje
oluşturma kararı verdik. Bu kararımız doğrultusunda, değerli işbirlikleriyle bu güzel projeyi
hayata geçirmemizde bizlere destek olan Soma Belediyesi’ne ve Türkiye Vodafone Vakfı’na,
ayrıca proje oluşum süresince bizlerden desteğini eksik etmeyen Soma Kaymakamlığı’na çok
teşekkür ederiz. Ekonomide kadının güçlenmesini dileyen bir sivil toplum kuruluşu ve kamu
ve özel sektör paydaşlarına değer veren bir dernek olarak, Somalı kadınlara faydalı olmak
bizlere gurur ve mutluluk veriyor. Daha çok kadın evine daha fazla gelir götürdükçe, ülkemiz
daha fazla kalkınacaktır.” Hasan Ergene: “Kadınlarımızı ekonomiye adapte etmeliyiz”
Konuşmasına KAGİDER ve Vodafone Türkiye ekiplerine teşekkür ederek başlayan Soma
Belediye Başkanı Hasan Ergene, şunları ifade etti: “Büyük bir kentiz; 105 bin nüfusumuz var.
Erkeklerimize iş buluyoruz, ama maalesef, kadınlarımızı ekonomiye adapte edemiyoruz,
onların üretim gücünden faydalanamıyoruz. Kadınlarımızın da artık edilgen değil etken olup
bu aktif güçlerini ortaya koyması lazım. Bunun için hepimize önemli görevler düşüyor.
Somalı kadınlarımızı öncelikle bir meslek sahibi yapmamız lazım. Bir ürün ortaya koyulması
ve bu ürünün ekonomik olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Dünyada aşırı rekabetçi bir ortam
var. Bir ürün üretseniz de, kendinizi tanıtamadığınız zaman, elinizde kalıyor ve işletmeler
hayatiyetini sürdüremiyor. Burada Vodafone’un gücü bizim için çok önemli. Bütün dünyaya
hitap eden bir kuruluş, Türkiye’nin önünü açan önemli bir şirketimiz. Soma halkı adına
kendilerine ve bu projemize aracılık ederek desteklerini esirgemeyen KAGİDER’e teşekkür

ediyorum. Yerel yönetim olarak, bütün imkânlarımızı ortaya koyduk. Şu anda 100’ün
üzerinde kursiyerimiz müracaatını yaptı ve eğitime başladı. Bundan sonrası için biz yine yerel
yönetim olarak imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Her geçen gün büyümek
şartıyla daha çok kursiyere hitap edecek şekilde burada gereken tedbir ne ise bunları almayı
taahhüt ediyoruz.” İlk etapta 154 kadın eğitilecek Soma Belediyesi tarafından özel olarak
tahsis edilen bir binada hizmete açılan “Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi”nde,
kadınlara teknoloji, girişimcilik, psikolojik danışmanlık ve el becerileri konularında eğitimler
veriliyor. 22 Aralık’ta başlayan eğitimlerden ilk etapta 154 kadın faydalanacak. Eğitimlerin
hemen ardından üretim aşamasına geçilecek. Siparişe göre yapılacak üretimlerin yanı sıra özel
koleksiyonlar da oluşturulacak. Tüm ürünler, Önce Kadın Sanal Mağaza’da
(oncekadin.sahibinden.com) ve Vodafone mağazalarında açılacak özel bir alanda satışa
sunulacak. “Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi”nde eşzamanlı olarak 200 kişiye
eğitim verilebiliyor. Toplamda 50 kişi kapasiteli 2 atölye ve 1 seminer odası bulunuyor. 25
kişilik bilgisayar odasının yanı sıra merkezde eğitim alan kadınlar için bir yaşam alanı,
çocukları için de bir oyun alanı yer alıyor. İlk sipariş Vodafone Türkiye’den Soma’da Önce
Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’ne ilk sipariş merkez daha kuruluş aşamasındayken
Vodafone Türkiye tarafından verildi. Vodafone Türkiye’nin paydaşlarına yeni yıl hediyesi
olarak sunulmak üzere verilen bu sipariş için 100 Somalı kadın bardak altlığı üretti. Bardak
altlarında, “gönül gözünü”, “akıl gözünü” ve “dünya gözünü” temsil eden çintemani motifi
kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10504.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

İncesu’yu Soyup Soğana Çevirdiler
İncesu, Üçkuyu Mahallesinde yaşanan hırsızlık olayları mahalle sakinlerini canından
bezdirirken, ilçe halkını da huzurunda etti.
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İNCESU'YU SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİLER 4 0 0 0 İncesu’da aynı hafta içerisinde 4
farklı bağ evine giren hırsızlar işe yarayan yada yaramayan ne buldularsa alıp götürdüler.
Girdikleri bağ evlerinden birer adet kömür sobası, elektrikli sinek kovar merdiven, televizyon,
uydu alıcısı, çanak anten, ilaçlama pompası, 3 adet 12 kg.lık mutfak tüpü, 2 adet matkap, birer
adet merdiven, fens teli, balyoz, kerpeten, pulluk, birer adet bakır kazan, bakır sini, bakır
tencere ile 2 adet matkap çalan hırsızlar ilçe halkının korkulu rüyası haline geldi. Yapılan
ihbarların artması üzerine ilçede geniş çaplı bir çalışma yürüten asayiş ekipleri yapılan
araştırma sonucu olayı gerçekleştiren şahısların T.E. ve E.G. olduklarını tespit etti. Şahısların
evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada mağdurlara ait çalınan malzemeler teşhis edilerek

kendisine teslim edildi. Hırsızların yakalanmasıyla mahalle ve ilçe halkı rahat bir nefes
alırken şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kayseri Kapalı Ceza İnfaz
Kurumuna sevk edildi. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10505.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri'nin Gururu Korusu, İzmir De Seminer
Verdi
Kayseri’nin önde gelen firmalarında Korusu çalışmaları Üniversiteler nezdinde akademik
boyuta taşımak amacıyla İzmir’de seminer düzenledi.
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KAYSERİ'NİN GURURU KORUSU, İZMİR DE SEMİNER VERDİ 3 0 0 0 Yer altı
Kaynaklarımızın en üst seviyede değerlendirilmesini kendisine prensip edinmiş ve Ülkemizde
birçok şehirde kendisini kanıtlayan Korusu; Ege bölgesinde de yenilikçi olarak geliştirmiş
olduğu “Yeraltı Suyu işletim kuyularının çevrimiçi veri tabanlı izlenmesi ve enerji verimliliği:
Korubin Örneği” adı altında bir seminer düzenledi. Seminer etkinliği İzmir de 2 gün boyunca
sürdü. Seminerin 1. Gününde, Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu yer
altı suları ve jeoloji bölümü Sayın; Doç. Dr. Celalettin Şimşek ile birlikte Öğretim Görevlileri,
Araştırma Görevlileri ve Öğrencilere seminer sunumu yapıldı. İkinci gününde, İzmir
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) de Sanayicilere ve beraberindeki mühendislere
sunumu yapıldı. Korusu yetkilileri konuyla ilgili; “Korusu olarak Ege Bölgesinde vermiş
olduğumuz seminerin asıl amacı, o bölgede oluşturduğumuz Bölge distribütörü (BŞK-Enerji /
İzmir) ile İç Anadolu bölgesinde geliştirdiğimiz su Kuyularında ve Pompalarda enerji
verimliliği sisteminin tanıtımını yapmak, Kayseri deki yerel varlığımız ile birlikte Türkiye’nin
birçok noktasındaki uygulamalarımızı anlatmak ve bu çalışmalarımızı Üniversiteler nezdinde
akademik boyuta taşımaktır” şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10506.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

“Kayserispor’a Sahip Çıkmalıyız“
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Tesisleri’ni ziyaret etti.
Futbolcularla görüşen ve moral veren Başkan Özhaseki, yönetim belirsizliğini gidermek için
çalıştıklarını söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet...
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'Kayserispor'a Sahip Çıkmalıyız' 2 0 0 0 Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Kayserispor Tesisleri’ni ziyaret etti. Futbolcularla görüşen ve moral veren Başkan Özhaseki,
yönetim belirsizliğini gidermek için çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Kayserispor Tesislerinde Yönetici Yücel Şahin ve Genel Menajer
Süleyman Hurma tarafından karşılandı. Ziyaretinde Yücel Şahin, Süleyman Hurma ve İş
Adamı Abdullah Keskinkılıç ile bir süre görüşen Başkan Özhaseki daha sonra futbolcularla
kısa bir toplantı yaptı. Futbolculara moral veren ve yönetimdeki belirsizlikten dolayı
etkilenmemelerini isteyen Başkan Özhaseki, yeni yönetim için çalıştıklarını söyledi. Başkan
Özhaseki şöyle konuştu: "Kayserispor’un maçından önceki son antrenmanını izlemek ve
futbolcularla görüşüp moral vermek için geldik. Bir iki aydır süren bir yönetim krizi var. Bu
durumdan futbolcuların olumsuz etkilenmemesi için morale ihtiyacı vardı. Bugüne kadar
yaptığımız 8-10 yıldır emek veren yönetimin bundan sonra da devam etmesini sağlamaktı.
Emek, alın teri, gayret vardı ve başarı geldi. Bugün gelinen noktada bunları inkar etmek
yakışmaz. Eskiden emek veren herkese, başta Recep Mamur olmak üzere teşekkür ediyoruz.
Ellerine sağlık. Ama arkadaşlarımız yeni yönetimde yer almak istemiyorlar. Şehrin belediye
başkanı olarak bu gidişata göz yumamayız. Kanuni olarak hiçbir yetkim ve sorumluluğum
olmamasına rağmen bu duruma sessiz kalmamız mümkün değil. Çünkü ben Kayseri isminin
olduğu her yerde kendimi görevli hissettim. Orada bir sıkıntı varsa çözmeye, bir yük varsa
omuzlamaya gayret ettim. Bundan sonra Kayserispor’daki tavrım da aynı şekilde olacak.
Önümüzdeki günlerde yeni yönetimin oluşması için bir gayretin içinde olacağız. Yeni
arkadaşlar bulacağız. Ben buradan açıkça duyuruda bulunuyorum. Kayserispor yönetiminde
olmak isteyen herkes buyursun. ’Ben uğraşmak istiyorum, Kayserispor yönetiminde olmayı
seviyorum’ diyen herkes buyursun. Bu şehrin takımı. Bir çok yerde adının iyiliklerle,
birinciliklerle anılmasını sağlayan Kayseri’nin spor takımına da sahip çıkmaması
düşünülemez. Birkaç gün içinde yeni yönetimi dizip takımın iyi gidişatını sağlamamız
gerekiyor. İnşallah sezon sonunda şampiyon olarak Kayseri’nin gururu olur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10507.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

47 İşçi Öğle Yemeğinden Zehirlendi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinde, yedikleri öğle yemeğinden zehirlenme
şüphesiyle 47 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinde öğle yemeğinde...
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47 İşçi Öğle Yemeğinden Zehirlendi 2 0 0 0 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş
yerinde, yedikleri öğle yemeğinden zehirlenme şüphesiyle 47 işçi tedbir amaçlı hastaneye
kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinde öğle
yemeğinde tavuk, pilav ve cacık yiyen işçilerin baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti olduğu
öğrenildi. Olay yerine ilk olarak UMKE ekibi ve bir ambulans gönderilirken, zehirlenme
şüphesi olan işçilerin sayısında artış olduğu bildirildi. Sayının artması nedeniyle 47 işçi, işçi
servisi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin tedavi altına alındığı
öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10508.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Jandarma, Faili Meçhul 35 Hırsızlık Olayını
Aydınlattı
Kayseri Valiliği, il geneli ve Nevşehir’de gerçekleşen faili meçhul 35 ayrı hırsızlık olayının
aydınlatılarak faillerinin yakalandığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri ve...
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Jandarma, Faili Meçhul 35 Hırsızlık Olayını Aydınlattı 2 0 0 0 Kayseri Valiliği, il geneli ve
Nevşehir’de gerçekleşen faili meçhul 35 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılarak faillerinin
yakalandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,
Kayseri ve Nevşehir’de özellikle köy evlerinde gerçekleşen 35 ayrı hırsızlık olayının
aydınlatabilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İncesu’da bir evde arama yaptı.
Arama sonucu, 165 ayrı cinste olmak üzere toplam 355 adet çalıntı eşya ve malzeme ele

geçiren Jandarma ekipleri hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen kamyona da el koyarak hırsızlık
olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen T.E ile E.G’yi gözaltına aldı. Valilik açıklamasında,
sorguları tamamlanan iki şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine
gönderildiği de belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10509.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Serkan Tok, Mhp Kocasinan İlçe Başkanlığı’na
Adaylığı Açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, yapılacak olan genel
kurul öncesinde tekrardan aday olacağını açıkladı.Parti binasında basın toplantısı düzenleyen
Tok, yeniden aday olduğunu açıkladı. Tok, şunları...
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Serkan Tok, Mhp Kocasinan İlçe Başkanlığı'na Adaylığı Açıkladı 2 0 0 0 Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, yapılacak olan genel kurul öncesinde
tekrardan aday olacağını açıkladı. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Tok, yeniden
aday olduğunu açıkladı. Tok, şunları kaydetti: "2011 yılından itibaren MHP Kocasinan İlçe
Başkanlığı’nı bir kez atama ile bir kezde kongrede seçilerek bugüne kadar getirmeye çalıştım.
Bu süre zarfında 3 büyük seçim atlattık. 2011 genel seçimi, 2014 yerel seçimi ve son olarak
Cumhurbaşkanlığı seçimini ilçe teşkilatımla beraber büyük emek sarf ederek partimizi
Kayseri’de iktidar yapmak amacı ile canla ve başla çalıştık. Bu çalışma içerisinde hiçbir
zaman haklarını ödeyemeyeceğimiz analarımız, bacılarımız, baş tacı kadın kolları
başkanlığına her zaman yanımızda olan ilçe yönetimimize ve maddi manevi desteklerini
esirgemeyen il başkanımıza teşekkürlerimi borç bilirim. MHP’yi Kayseri’de iktidar yapmak
amacıyla yönetimimizle beraber elde ettiğimiz tecrübeyi partimize ve davamıza daha iyi
hizmet etmek için kullanacağız. Bu amaç dahilinde yeniden Kocasinan İlçe Başkanlığı’na
adaylığımı ilan ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10510.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Yahyalı’da Karbonmonoksit Gazından 4 Kişi
Zehirlendi
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi.Edinilen bilgiye
göre Yahyalı ilçesine bağlı Serinköy Mahallesi’nde I.A., S.A., M.A.A. ve H.A.’nın sobadan
sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.Zehirlenen...
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Yahyalı'da Karbonmonoksit Gazından 4 Kişi Zehirlendi 2 0 0 0 Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde
karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı
Serinköy Mahallesi’nde I.A., S.A., M.A.A. ve H.A.’nın sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen 4 kişinin Yahyalı Devlet Hastanesi’nde yapılan
tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10511.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Sürücülere Alternatif Güzergah Uyarısı
Emniyet Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu alt ve üst geçit
düzenlemeleri nedeniyle alternatif güzergah belirlendiği duyuruldu.Emniyet Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada sürücülere şu uyarılarda...
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Sürücülere Alternatif Güzergah Uyarısı 3 0 0 0 Emniyet Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir
Belediyesinin yapmış olduğu alt ve üst geçit düzenlemeleri nedeniyle alternatif güzergah
belirlendiği duyuruldu. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sürücülere şu
uyarılarda bulunuldu: "Kocasinan Bulvarı Sanayi Odası Kavşağı ile Karayolları Kavşağı
arasında Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca yapımına başlanan alt-üst geçit düzenlemeleri
nedeniyle başta Kocasinan Bulvarı Sanayi Odası kavşağı olmak üzere, belirtilen güzergâh
üzerinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde artmış olup, sürücülerimizin çalışma yapılan
güzergâhlara alternatif olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 1İlimizden transit geçiş yapacak araçlar ile havaalanı istikametini kullanacak araç sürücüleri ile
Havaalanına geçiş yapacak sürücülerimizin Kuzey Çevreyolunu kullanmaları, 2- Doğu-Batı,
Batı-Doğu hattını kullanacak vatandaşlarımızın Kocasinan Bulvarına alternatif olarak Sivas
Caddesi - Osman Kavuncu Caddesi, Talas Bulvarı -Kartal Bulvarı istikametini kullanmaları,
3-Doğu istikametinden Yeni Sanayi ve Havaalanı istikametini kullanacak sürücülerimizin
Argıncık Ihlamur Caddesi - Mustafa Kemalpaşa Bulvarı Kanal Boyu güzergâhından Bağdat

Caddesi Yeni Sanayi istikametlerini alternatif olarak kullanmaları, Sürücülerimizin
gidecekleri noktalara kısa sürede ve rahatça ulaşabilmeleri açısından alternatif güzergâhları
kullanmaları
trafik
yoğunluğu
ve
güvenliği
açısından
faydalı
olacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10512.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri İşkur Kariyer Günleri 3’lemesi Sona
Erdi
İşkur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, İşkur İl Müdürlüğü tarafından 19 ve 24 Aralık tarihlerinde
Erciyes Üniversitesi’nde, 25 Aralık tarihinde ise Organize Sanayi Bölgesi METEM’ de
toplam 40 firmanın katılımı ile düzenlenen Kariyer...
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Kayseri İşkur Kariyer Günleri 3'lemesi Sona Erdi 1 0 0 0 İşkur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek,
İşkur İl Müdürlüğü tarafından 19 ve 24 Aralık tarihlerinde Erciyes Üniversitesi’nde, 25 Aralık
tarihinde ise Organize Sanayi Bölgesi METEM’ de toplam 40 firmanın katılımı ile
düzenlenen Kariyer Günleri 3’lemesi sona erdi. Ayçiçek yaptığı açıklamasında, "Düzenlemiş
olduğumuz kariyer günleri süresince uzman konuklar tarafından toplam 8 seminer yapılmış,
katılımcılara kariyer ve girişimcilik konularında bilgiler verilmiştir. 3 gün süren etkinliğimizi
toplam 3.300 kişi ziyaret etmiş, firmalar tarafından 1.482 staj, 320’si mühendis olmak üzere
1.566 iş başvurusu alınmıştır. Yapılan bu başvuruların istihdama yansıma durumu ilerleyen
aylarda takip edilerek kamuoyuna duyurulacaktır" dedi. Ayçiçek, açıklamasını şu şekilde
sürdürdü: "Organize Sanayi Bölgesi METEM’de düzenlenmiş olan Meslek Liseleri Kariyer
Günleri çalışmamız alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’müz, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz ve özel sektör firmalarımızın
katkılarıyla gerçekleştirilmiş olan bu etkinliğimize ilimizde bulunan tüm endüstri meslek
lisesi son sınıf öğrencileri katılmış ve firma yetkililerinden iş ve staj imkanları hakkında
bilgiler almıştır. Bu etkinlik önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilerek her yıl
tekrarlanacaktır. İŞKUR İl Müdürlüğü olarak faaliyetlerimizin sorunsuz ve başarılı bir şekilde
gerçekleşmesine destek olan Erciyes Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Bununla birlikte faaliyetlerin duyurusunun ve haberinin etkin bir şekilde yapılarak
daha çok kitleye ulaşmasında emeği geçen siz değerli basın mensubu arkadaşlarınıza da
şükranlarımızı sunuyor çalışmalarınızda başarılar diliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10513.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

’İslam Medeniyet Tasavvurunda İslam İrfanının
Teknolojisi’ Konferansı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türk İslam Medeniyeti Kulübü tarafından ’İslam Medeniyet
Tasavvurunda İslam İrfanının Teknolojisi’ konferansı düzenlendi.ERÜ Mühendislik Fakültesi
Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, yazar Haki Demir...
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'İslam Medeniyet Tasavvurunda İslam İrfanının Teknolojisi' Konferansı 2 0 0 0 Erciyes
Üniversitesi (ERÜ) Türk İslam Medeniyeti Kulübü tarafından ’İslam Medeniyet
Tasavvurunda İslam İrfanının Teknolojisi’ konferansı düzenlendi. ERÜ Mühendislik
Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, yazar Haki Demir ve öğrenciler katıldı.
Konferansta öğrencilere seslenen Haki Demir, İslam Medeniyet Tasavvurunda İslam İrfanının
Teknolojisi hakkında konuştu. Demir, "Tasavvufu ve tekkeleri bir takım hurafeler eşliğinde
yaşatıldı ve cemiyete saçıldığı yerler olarak propaganda edildiği için Müslümanların arasında
da bir kısmının tasavvufa karşı husumet beslediğini biliyoruz. Pozitif bilimin bugün mesela
ontoloji bahsinde felsefenin yerini alan fizik ilminin ulaştığı zirve, bizden bin yıllık hadisedir.
Ondan çok daha ileridir yani tevhit bahsinde tasavvuf merkezlerinin Adem’den başlayıp
silsile halinde gittiği o büyük mevzu tertibi zaten bunların çok ötesindedir" dedi. Demir
ayrıca, "Muhittin Arabi Hazretlerinin sözünü nakletmemin sebebi mesela bugün pozitif
bilimin, fizik biliminin ancak ulaştığı şey olması bakımındandır. Sadece bunun için
söylüyorum. Alimler 8 asırdır bu ifadeyi mecaz ifade olarak nakletmişlerdir. Bugün ki mikro
fizik bilim adamlarının söylediklerinin aynısını söylemiş ama bu mecaz olarak kabul
edilmiştir. Mecaz olarak kabul edildiği için fizik ilmi oralara kadar varmamış ve onun
teknolojisi üretilmemiştir. Üretilebilir miydi? Evet üretilebilirdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10514.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Şampiyonluğun Adı Melikgazi
Melikgazi Belediyespor Voleybol alt yapı takımları 2014-2015 sezonunun son
şampiyonluğunu yaş grubu takımı ile yaşadı. Rakiplerine hiç set vermeden 4 yıldan beri il
birincisi olan yaş grubu takımı 22-26 Nisan 2015 tarihleri arasında yeri federasyon...
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Bu haber 167 kez okundu. Şampiyonluğun Adı Melikgazi 3 0 0 0 Melikgazi Belediyespor
Voleybol alt yapı takımları 2014-2015 sezonunun son şampiyonluğunu yaş grubu takımı ile
yaşadı. Rakiplerine hiç set vermeden 4 yıldan beri il birincisi olan yaş grubu takımı 22-26
Nisan 2015 tarihleri arasında yeri federasyon tarafından ileri ki bir tarihte açıklanacak grup
müsabakalarında Kayseri’yi temsil edecek. Voleybol branşında Kayseri’nin lokomotifi
konumunda olan ve özellikle alt yapı takımları ile her yıl Yaş Grubu,Yıldızlar ve Gençler
kategorisinde Türkiye Şampiyonluklarında şehrimizi başarı ile temsil eden Melikgazi
Belediyespor, yaş grubunun ardından, Gençler ve Yıldızlar’da da şampiyonluğun güçlü
adaylarından biri olarak gösteriliyor. Kulüp Başkanı Serdar Öztürk yaptığı açıklamada, “Alt
yapı takımlarımız ile gurur duyuyoruz. Onların başarıları bizlere çok daha büyük mutluluk ve
keyif vermektedir. Çocuklarımıza imkan verildiğinde neler yapabileceklerini bu şekilde
göstermiş olmaları, bu alanda daha çok yatırım yapmamız için bizleri teşvik etmektedir.
Melikgazi Belediyespor adeta bir Voleybolcu yetiştirme okulu gibi olmuş, her yıl özellikle alt
yapı takımlarımızdan Türkiye Şampiyonalarına giden en az 5 oyuncumuz köklü ve bu işe
büyük yatırımlar yapmış kulüplere transfer olmakta ve bizleri ve şehrimizi milli takımlar ve
kulüplerinde başarı ile temsil etmektedirler. Ayrıca 2. ligde mücadele eden takımımıza da çok
iyi bir zemin oluşturmaktadırlar. Tabi ki bütün bu başarılar Belediye Başkanımız ve
Kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bize verdiği destek ve
yönlendirmeleri ile olmuştur. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ”dedi. Türkiye Basketbol 3.
Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor ilk yarının son haftasında T.Ü. Meriçspor ile
27 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşırken, Voleybol 2. Liginde ilk yarının sona
ermesinin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Melikgazi Belediyespor ikinci yarının ilk
haftasında 11 Ocak 2015 tarihinde deplasmanda Trabzonspor’un konuğu olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10515.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

300 Uygur Kardeşimize Sahip Çıkamadık
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Tayland’a geçen 300
Uygur Türk'ünden kimliği tespit edilenlerin Çin’e iade edileceği haberleri ile ilgili olarak, “
Göz göre göre ölüme gidiyorlar. Ve biz bu kardeşlerimize sahip çıkamadık” dedi.
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300 UYGUR KARDEŞİMİZE SAHİP ÇIKAMADIK 4 1 0 0 Bağımsız Doğu Türkistanlılar
Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Tayland’a geçen 300 Uygur Türk'ünden kimliği tespit
edilenlerin Çin’e iade edileceği haberleri ile ilgili olarak, “ Göz göre göre ölüme gidiyorlar.
Ve biz bu kardeşlerimize sahip çıkamadık” dedi. Tayland ve Çin’in yasadışı göçmenler ve
sözde terör konusunda anlaşmaya vardığı haberlerinin kendilerini endişelendirdiğinin
kaydeden Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk “ Bu insanlar
turistik bir gezi için kendi vatanlarından ayrılmadılar. Dinleri, insanca yaşama hakları
ellerinden alındığı için anavatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ancak biz, 300
kardeşimize sahip çıkamadık. Kendi dinimizden, kendi kanımızdan olan insanlara yardımcı
olamadık. Tayland’dan gelen son haberlerle adeta yıkıldık. Kimliği tespit edilen Uygur
Türklerinin Çin’ e iade edileceği açıklamalarının ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu
insanlar Çin’e geri gönderilirlerse kesinlikle idam edileceklerdir. Yani göz göre bu
kardeşlerimiz ölüme gönderiliyorlar” dedi. Çin Başbakanı Li Keqiang geçen hafta Tayland’a
yaptığı ziyarette Tayland’lı yetkilileri kredi ve yardım sözü ile kandırdığını ifade eden
Erkinbeğ Uygurtürk, “ Devlet yetkililerimizden acil yardım bekliyoruz. Bu kardeşlerimiz Çin’
e gönderilmemeli. Tayland hükümeti nezdinde girişimlerde bulunulmasını ve Uygur
Türklerinin Türkiye’ye getirilmesini istiyoruz. BM ve diğer uluslar arası kuruluşlara
Türkiye’nin çağrıda bulunmasını ve bu insanlık dramına sessiz kalınmaması yönünde bir
şeyler yapmasını istiyoruz. Türkiye’nin bu insanlara sahip çıkacak gücü var” Bağımsız Doğu
Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlılar
olarak son olaylarla ilgili çeşitli girişimlerde bulunduklarını ve Tayland’daki kardeşlerimize
sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10516.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Talas Belediyesi Araç Filosuna Güç Kattı
Talas Belediyesi, park bahçeler ve temizlik işlerinde kullanmak için 20 milyon TL
değerindeki 41 hizmet aracını kamuoyuna tanıttı. Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, “Allah’ın izniyle 5 yıllık sürede yapmayı planladığımız...
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Talas Belediyesi Araç Filosuna Güç Kattı 3 0 0 0 Talas Belediyesi, park bahçeler ve temizlik
işlerinde kullanmak için 20 milyon TL değerindeki 41 hizmet aracını kamuoyuna tanıttı. Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Allah’ın izniyle 5 yıllık sürede yapmayı
planladığımız projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Talas için büyük bir yatırımı ilçemize
kazandırıyoruz” dedi. Belediye meydanındaki araç tanıtım törenine Başkan Palancıoğlu’nun
yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Dost, partililer, belediye çalışanları ve vatandaşlar
katıldı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 20 milyon TL
değerindeki son model yeni araçları Talas’a kazandırmanın mutluluğunu ifade ederek, “GPS
takipli, teknolojik donanımlı tam 41 aracımız Talas’a hayırlı olsun. Yeri geldiğinde 3 vardiya
çalışan personelimize huzurunuzda teşekkür ediyorum" diye konuştu. ’Talas için hepimiz
seferberiz’ diyen Başkan Palancıoğlu, "Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Mart 2019 tarihine
kadar bütün projelerimizi hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere,
diğer bütün kurumlar, AB kurumları ile birlikte çalışmak için bir program hazırladık.
Büyükşehir’den, bakanlıklardan ve Avrupa Birliği’nden yardım alabilirsek Talas’a en büyük
iyiliği yapmış oluruz. Birlik ve beraberlik içinde 2015 yılının başta ilçemiz ve şehrimiz olmak
üzere insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu. Göreve başladığı günden bu
yana gerçekleşen yatırımlardan da bahseden Başkan Palancıoğlu, "8 ay içerisinde birçok
faaliyet gerçekleştirdik. Özellikle cami ve okul eksikliklerimiz vardı. Temizlik ve park
bahçelerle ilgili birçok eksiklik vardı. Önümüzdeki 5 yılın planlamasını yaptık. İlçemize 7
cami yaptırmak üzere hayırseverlerle anlaştık ve 3 tanesinin temelini attık. İlçemizin değişik
bölgelerindeki ihtiyaç için 4 okul projemize mart ayında ihaleye çıkıyoruz. Ayrıca Ali Dağı
360 Projesi Talas’a büyük değer katacak. Burada 9 kilometrelik bir yol açtık. Bu yol, dağda
çıkabilecek yangınları söndürmede kullanılacak her türlü ekipman olacak. Ayrıca spor, koşu,
bisiklet ve binicilik faaliyetleri de yapılacak. Erciyes projesine en büyük destek Ali Dağı’ndan
gelecek" diye konuştu. Başkan Palancıoğlu, Talas’a başta raylı sistem olmak üzere katkı
sunan ve Talas’ta KAYMEK’in şubesini açacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’ye katkılarından dolayı teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Konuşmaların
ardından araçlar kesilen kurdeleyle hizmete girerken Başkan Palancıoğlu bir araca binip
çalıştırdı. Törenin sonunda 41 araç Talaslı vatandaşlara tanıtılmak için ilçe turu attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10517.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Spor Aş’den İletişim Bilgileri
Eğitimi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ, spor tesisleri personeline
İletişim Bilgileri Eğitimi verildi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve Spor
Merkezi Mimarsinan Salonu’nda düzenlenen eğitimde KAYMEK Etkili İletişim...
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Spor Aş'den İletişim Bilgileri Eğitimi 1 0 0 0 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri
AŞ, spor tesisleri personeline İletişim Bilgileri Eğitimi verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Mimarsinan Salonu’nda düzenlenen eğitimde KAYMEK
Etkili İletişim Halka İlişkiler Kursu Eğitmeni Hatice Demirel, Spor Etkinlikleri AŞ
personeline eğitim verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10518.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı
Mahmut Şahin:
Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Mahmut Şahin, "Elektrikteki kayıp kaçağının on yıl
geriye dönük iadesi söz konusu değildir" dedi.Şahin yaptığı açıklamada, "Son günlerde basın
yayın organlarında sosyal medyada hızlı...
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Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Mahmut Şahin: 1 0 0 0 Tüketiciler Birliği Kayseri
Şube Başkanı Mahmut Şahin, "Elektrikteki kayıp kaçağının on yıl geriye dönük iadesi söz
konusu değildir" dedi. Şahin yaptığı açıklamada, "Son günlerde basın yayın organlarında
sosyal medyada hızlı bir şekilde bilgi yayılmaktadır. Aslında bu bilgi tüketiciyi sıkıntıya
sokacak yanlış bir bilgidir. Elektrikteki kayıp kaçağının on yıl geriye dönük iade edileceği
konusunda. Tüketicileri öncelikle uyarmak istiyorum. Elektrikteki kayıp kaçağının on yıl

geriye dönük iadesi söz konusu değildir. Burada yetkili olan mahkeme Danıştay’dır.
Mahkemeler kendileri karar verebilirler fakat bu karar sadece oraya başvuran kişiyi
ilgilendirir. Bir başka kişi bu kararla mahkemeye gittiği zaman karar aynı çıkmayabilir.
Mersin Silifke’deki bir vatandaş yıllar önce bir davaya başlamış bu tüketici hakem heyetinden
tüketici mahkemesine tüketici mahkemesinden yargıtaya yargıtaydan Yargıtay hukuk genel
kuruluna kadar gitmiştir. Yargıtay genel kurulu ise elektrikteki kayıp kaçak teknik olarak
elektrik dağıtım firmalarının alt yapılarıyla çözülebilecek bir sorundur. Kaçak bu şekilde
önlenebilir, vatandaştan bu kaçak bedeli alındığı sürece dağıtım firmaları dağıtım yapmazlar
ve uğraşmazlar parayı aldıkları için. Dolayısıyla bu tüketiciye iade dilmelidir kararını almıştır.
Bu karar çok iyidir. Buradan yetkililerin bir ders çıkarması gereklidir. Fakat şu anda herkes
konuşmakta, mahkemeler karar vermekte ve medyada haberler çıkmaktadır. Konuşması
gereken tek kişi olan enerji bakanı bu konuda konuşmamaktadır" dedi. Şahin ayrıca, "Bu
konuda yetkili olan EPDK bu konuda açıklamalarda bulunmamaktadır. Bu durum Türkiye’de
büyük sıkıntılara yol açacaktır. Milyonlarca başvuru Tüketici Hakem heyetine gidecek hakem
heyetinden red ya da olumlu kararlar çıkacaktır. Bir hakem heyeti iadesine karar verirken
diğer bir hakem heyeti ise reddine karar verecektir. Bu her ay faturaya yansıyan bir durumdur.
Bununla ilgili bir yaptırım kararı alınamaz. Bu aslında geciken adaleti tümden tıkayacaktır.
Bununla ilgili yetkililerin açıklama ve düzenleme yapması gerekmektedir. Haksız alınan
kayıp kaçak bedeli alınmamalıdır ve bu konuda bir düzenleme yapılırsa bu kadar sıkıntı
olmaz. Vatandaşlara tavsiyem şu anda çok uzun sürecek bir maraton için kendinizi
yormayınız. Danıştay’ın karar vermesini ve düzenleme yapılmasını bekleyiniz. Mahkemelerin
tıkanması tüketiciye fayda sağlamayacaktır. Bu konuda çıkan haberler asılsızdır" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10519.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Genç Müslümanlar Derneği Başkanı
Ebubekir Karakaş:
Kayseri Genç Müslümanlar Derneği Başkanı Ebubekir Karakaş, "Türkiye’de noel
kutlamaları herhangi bir Hristiyan ülkesinden daha fazla rağbey görmektedir" dedi.Kent
Meydanında basın açıklaması yapan Kayseri Genç Müslümanlar Derneği...
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Bu haber 183 kez okundu. Kayseri Genç Müslümanlar Derneği Başkanı Ebubekir Karakaş: 1
0 0 0 Kayseri Genç Müslümanlar Derneği Başkanı Ebubekir Karakaş, "Türkiye’de noel
kutlamaları herhangi bir Hristiyan ülkesinden daha fazla rağbey görmektedir" dedi. Kent
Meydanında basın açıklaması yapan Kayseri Genç Müslümanlar Derneği Başkanı Ebubekir

Karakaş, "Türkiye’de Noel kutlamaları herhangi bir Hristiyan ülkesinden daha fazla rağbet
görmektedir” dedi. Karakaş “ Yılbaşı kutlamaları sembolik değeri yüksek toplumu bozmaya
yönelik bir mühendislik projesidir. Noel Baba ise kapitalist sistemin bir yansıması olarak,
maddi kazanç sağlama amacıyla uydurulan bir simgedir. Yani özet olarak Müslüman
mahallesinde salyangoz satmanın diğer adıdır” ifadelerini kullandı. Bir batılılaşma reklamı
olarak icat edilen yılbaşı kutlamaları aslında dini olanı sekülerleştiren bir batılılaşma ritüeli
olduğunu kaydeden Karakaş, "Hristiyanların Noel ayinleri yılbaşı gibi pagan bir yılbaşı olarak
sentezlenerek dini mahiyetinden sözde ayıklanarak batılı ama seküler ritüel icat edilmiştir.
Noel ağacının yılbaşı süsleme unsuruna dönüştürülmesi ve Noel Baba’nın da dinden
arındırılmış bir tür mitolojik kahramana indirgeyen seküler uygulama Hristiyanlığa sonradan
giren Avrupa’nın pagan adetini modernize ederek Müslüman topluma dayatılmış halidir” diye
konuştu. Karakaş, şunları söyledi: "Noel Baba’nın çocuklara hikaye anlatmasından dijital
yılbaşı ağacının süslenmesine, yurt dışı seyahatlerinden, hediye araba kazanmaya kadar yeni
yıl kutlamaları kapsamında bir çok etkinlik gerçekleştiren AVM’ler tüketim çılgınlığını
körükleyerek hem kapitalizm çarkının dönmesini sağlamakta, hem de bu vesile ile aileyi ve
toplumu bozmaktadır. Allah Resulü ’Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye özenmeyiniz.’
buyurmaktadır. Bir biçimde Yahudi ve Hristiyanlara benzeme sayılacak ve en temelde tevhide
aykırı olan bütün bu gelenekleri bir kez daha reddetmenin imanı bir zorunluluk olduğunu
kamuoyuna duyuruyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10520.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

İl Başkanı Özden İlçeleri Ziyaret Etti
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer İle
birlikte Cuma ziyaretleri kapsamında, ilçeleri ziyaret etti.Göreve geldiği günden itibaren
çeşitli nedenlerle gitmediği ilçe, görüşmediği teşkilat...
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İl Başkanı Özden İlçeleri Ziyaret Etti 1 0 0 0 AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK
Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer İle birlikte Cuma ziyaretleri kapsamında, ilçeleri
ziyaret etti. Göreve geldiği günden itibaren çeşitli nedenlerle gitmediği ilçe, görüşmediği
teşkilat mensubu bırakmayan, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, bu ziyaretlerine bir yenisini
daha ekleyerek, her Cuma bir ilçeyi ziyaret etmeye başladı. İlçe kongrelerinin tamamlanması
ile birlikte, ilk Cuma ziyaretlerini Akkışla, Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerine gerçekleştirdi. İlk
ilçe ziyaretini Akkışla ilçesine yapan Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Kayseri Milletvekili
İsmail Tamer ile birlikte önce ilçedeki esnafları ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi.
Ardından da ilçe teşkilatına geçerek, Akkışla İlçe binasının açılışını yaptı. Açılış sonrası ilçe
teşkilat mensupları ile de bir araya gelen Özden ve Tamer, yeni yönetime hayırlı olsun
dileğinde bulundu. Teşkilat mensupları ile yapılan toplantı sonrasında da, Özden ve Tamer
tarafından partiye katılan 15 kişiye parti rozetleri takıldı. Günün ikinci ilçesi ise Sarıoğlan

oldu. Burada da esnaf ve ziyareti yapan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer ve ilçe koordinatörleri daha sonra teşkilat mensupları ile bir raya
gelerek, toplantı yaptı. Son ilçe ziyareti de Bünyan ilçesine gerçekleştirildi. İlçe binasında
teşkilat mensupları ile bir araya gelen heyet, burada Aralık Ayı Bünyan İlçe Danışma
Toplantısını da gerçekleştirdi. Ziyaretler sonrasın da ilçe başkanlarına, İlçe Koordinatörleri
tarafından çiçek takdim edildi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, bu ziyaretlerin her
Cuma günü ilçeler nezdinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10521.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Başkan Hiçyılmaz, Erü Rektörü Prof. Dr.
Keleştemur’u Tebrik Etti
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi
Mahmut Hiçyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen 49. TÜBİTAK Bilim, Özel ve
Teşvik Ödülleri törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın...

27 Aralık 2014 Cumartesi 14:34

Başkan Hiçyılmaz, Erü Rektörü Prof. Dr. Keleştemur'u Tebrik Etti 1 0 0 0 Kayseri Ticaret
Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Mahmut
Hiçyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen 49. TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik
Ödülleri törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde
gerçekleştirilen 49. TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Başkan Hiçyılmaz, katıldığı ödül töreninde Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur’un sağlık bilimleri alanında ödül
almasından dolayı gurur duyduğunu ve kendisini tebrik ettiği söyledi. TÜBİTAK Bilim
Kurulu tarafından bu yıl 3 Bilim Ödülü, 2 Özel Ödül ve 14 Teşvik Ödülü verildiği törende,
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur, Bilim Ödülü’ne
“Nöroendokrinoloji Alanında Kafa Travmasına Bağlı Nöroendokrin Değişiklikler
Konusundaki Uluslararası Düzeydeki Çalışmaları” nedeniyle layık görüldü. Törene,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ve diğer
bakanlar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak, milletvekilleri ile bilim ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Törende,
TÜBİTAK’ın tanıtım görüntülerinin izlenilmesinin ardından Gazi Üniversitesi Türk Müziği
Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinden oluşan müzik grubu tarafından mini konser verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10522.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Ak Parti Aralık Ayı İl Danışma Toplantısı
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Aralık ayı Kayseri İl Danışma Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Kongrelerimizi
huzursuzluk yaşanmadan tamamladık" dedi.Melikgazi Belediyesi...
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Ak Parti Aralık Ayı İl Danışma Toplantısı 1 0 0 0 AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Aralık ayı
Kayseri İl Danışma Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Kongrelerimizi huzursuzluk yaşanmadan tamamladık" dedi.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kayseri
Milletvekillleri Pelin Gündeş Bakır ve İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve partililer katıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Bir seçim maratonunu
geride bıraktık. Bu kongremizde uzun süredir partimize hizmet etmiş arkadaşlarımız var.
İnanıyorum ki AK Parti içerisinde bu arkadaşlarımızın bizlerle beraber devam edeceklerine
şüphem yoktur. Biz bir aileyiz. Bu aile geniş bir ailedir. Bu ailenin kökü tarihe dayanan bir
şekilde ülkemize hizmet ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bizim bir konuşmada konseptimiz
vardır özellikle danışma meclisi toplantılarında. Biz genel anlamada siyasi bir değerlendirme
arkasından da bölgemize yapılan yatırımlarla ilgili çalışmalarımızdan bahsediyoruz.
Değerlendirmede iki önemli konumuz vardır. En önemli konumuzdan bir tanesi çözüm
sürecidir. Hemen ardından da demokrasimize çeşitli vesayetler ile çeşitli entrikalar ile
birtakım oyunlar ile bizi yıkmaya çalışan paralel yapıyla olan mücadelemizdir” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır ise, "Çevre şehircilik bakanlığıyla ilgili
olarak Türkiye’de çok yeni bir zamanda büyük bir felsefe değişikliğine gidildi. Bu felsefe
değişikliği şudur. 1984 yılında Turgut Özal o zamanın Türkiye’sinde 1 buçuk milyon olan
sayısı gecekondular yüzünden bu soruna bir çare bulmak ihtiyacı duymuştu. Bu amaçla toplu
konut idaresini kurdu. Toplu konut idaresi 1984’te kurulduktan sonra 2002’ye kadar 42 bin
konut üretti. 2002’ AKP iktidara geldikten sonra cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir
Belediyesinde KİPTAŞ örneğini aynen alarak model olarak TOKİ’ye uygulamıştır. 2002’den
2015’e kadar 637 bin konut üretti” ifadelerini kullandı. "KONGRELERİMİZİ
HUZURSUZLUK YAŞANMADAN TAMAMLADIK" AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, "3 Temmuzda görevi aldıktan sonra arkadaşlarımız, yönetim kurulumuz ve ilçe
başkanlarımızla beraber güzel bir seçim dönemi atlattıktan sonra kongre sürecine başladık.
Kongre süreçlerimizde 16 ilçenin 16 kongresini tek listeyle herhangi bir huzursuzluk olmadan
tamamladık. Bu 16 ilçede görev yapan arkadaşlarıma görevi devreden arkadaşlarıma devralan
arkadaşlarıma ve huzurunuzda teşekkür ediyorum” diye konuştu. Özdem ayrıca, "İlçelere eski
yöneticilerimizi, eski belediye başkanlarımızı, kurucu üyelerimizi bütün arkadaşlarımızı her
ilçede topladık. Bu ilçede bu arkadaşlarımızla istişareler neticesinde o ilçe için nasıl bir

yönetim kurulu yapmamız gerektiğini hep beraber istişareler sonucu karara bağladık. Bunun
neticesinde de başkanımızla genel merkezimizin uygun gördüğü başkanımızla bu listeleri
tamamladık ve huzurunuza getirdik. Bunlar kolaylıkla olacak şeyler değildi, çok uğraş verdik
her ilçede ez az dört defa toplantılar yaptık. Bu toplantıların neticesinde güzel bir listeyi
sizlerin huzuruna sunduk. Oy veren bütün delegelerimizin katkısıyla da bu listelerimiz tek
liste halinde huzur içinde yapılan kongrelerle bugüne geldik. 25 Ocakta yapılacak kongremize
de büyük coşku içinde hazırlandığımızı belirtmek isterim. Yeni bir gelişme var bizim kadın
kolları başkanımız da uzun bir süredir vekalet halinde yürütülüyordu. Biz bu arkadaşımızın
atamasını dün itibariyle tamamladık. Sevilay İlkentapar arkadaşımız adın kolları başkanı
olarak bundan sonra kadın kolları başkanı olarak görev yapacaktır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10523.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer:
AK Parti İl Başkanlığında uygulanan nöbetçi vekil uygulaması kapsamında nöbetçi vekil
olan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, çözüm sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü
söyledi.Parti binası toplantı salonunda açıklama...
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Bu haber 138 kez okundu. Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer: 1 0 0 0 AK Parti İl
Başkanlığında uygulanan nöbetçi vekil uygulaması kapsamında nöbetçi vekil olan AK Parti
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, çözüm sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi. Parti
binası toplantı salonunda açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,
"Bildiğiniz üzere Türkiye gündemi yoğun. 1 yıldan bu yana devam eden önce yerel seçimler,
ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 62. hükümetimiz kuruldu. Bu zaman çerçevesinde
önemli çalışmalar yaptığımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca bildiğiniz üzere bütçe
görüşmelerimiz oluyor. Bütçenin 473 milyar TL ile kapandığı belirlendi. Bu bütçede eğitime
87,5 milyar TL ayırarak eğitime verdiğimiz önemi gösterdik" diye konuştu. Tamer ayrıca,
"Bildiğiniz üzere çözüm süreci devam ediyor. Bizim için ilkesel bir süreç olduğunu her zaman
söyledik. Şiddete ve ayrımcılığa son vererek barışçıl bir ortam için çalışmalar yürüttüğümüzü
söylemek istiyorum. Burada önemli olan Mehmetçiğimizin ölmemesi, annelerin ağlamaması.
Bu bağlamda süreç devam ediyor" şeklinde konuştu. Sözlerini sürdüren Tamer, "2015 yılı
seçimleri öncesi kongre süreci yaşadık. İlçe kongrelerimizi bitirdik. Önümüzde il kongremiz
var. İlçe kongrelerinde olduğu gibi il kongresi de iyi bir şekilde geçecektir. Bu bağlamda
yapılacak seçimlerin hayırları getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. Tamer yaptığı
konuşmanın ardından, basın mensupları ile sohbet ederek kamere ile basın mensuplarını çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10524.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri Turizme Hazırlıksız Yakalanmayacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Master Planı ile bir turizm kenti
haline gelecek olan Kayseri, turizme hazırlıksız yakalanmayacak. Büyükşehir Belediyesi’nce
Kapalıçarşı esnafına yönelik başlatılan eğitim programı...
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Kayseri Turizme Hazırlıksız Yakalanmayacak 1 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi tarafından
hayata geçirilen Erciyes Master Planı ile bir turizm kenti haline gelecek olan Kayseri, turizme
hazırlıksız yakalanmayacak. Büyükşehir Belediyesi’nce Kapalıçarşı esnafına yönelik
başlatılan eğitim programı sona erdi ve esnaflara sertifika verildi. Ticaret Odası Konferans
Salonu’nda düzenlenen sertifika töreninde bir konuşma yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes Master Planı’nın nihai hedefini
anlattı. Erciyes projesinin asırlardır ticaret ve sanayi şehri olan Kayseri’nin turizm
potansiyelinden de katkı almasını hedeflediğini ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunmak
istediklerini ifade eden Cıngı, "Erciyes 2005 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi
sınırlarına dahil olduğunda Sayın Başkanımız Mehmet Özhaseki’nin vizyonuyla dünya
standartlarında kayak merkezi oluşturma fikri hasıl oldu. Master Plan ciddi aşamalardan
geçerek bugünlere geldi. Çok şükürki, şu anda Türkiye’nin en düzenli işletilebilen, yerli
yabancı turistlerin keyif aldığı bir ortam oluştu. Yurt dışındaki önemli kayak merkezlerinde ne
varsa Erciyes Dağı’nda var. Konaklama imkanlarımız ve sosyal alanlarımız tamamlandıktan
sonra tüm dünyaya, dünyanın en güzel kayak merkezi burada diyebileceğimiz günler çok
yakın. Bu günler yaklaştıkça şehrimizin bir turizm aydınlanmasına sahne olmasını istiyoruz.
Zira kayak sporu bölgesel kalkınmayı sağlayan tek spor dalı. Bundan hareketle eğitimlerimizi
Kapalıçarşı esnafından başlayarak kademe kademe diğer esnaflarımıza da yaymak istiyoruz.
Zira geleceğe hazırlıksız yakalanmak istemiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından bir hafta
süresince Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve Kapadokya’daki turizm işletmecilerinden
teorik ve uygulamalı eğitimler alan Kapalıçarşı esnafına sertifikaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10525.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Ağca, Chp’nin Hatalarını Sıraladı
Anadolu Partisi (ANAPARTİ) Genel Başkan Yardımcısı Sami Ağca, Cumhuriyet Halk
Partisi’nde (CHP) değişen hiçbir şeyin olmadığını söyleyerek, "CHP’de Deniz Baykal, Adnan
Keskin ve Önder Sav hala duruyor” dedi.
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Ağca, Chp'nin Hatalarını Sıraladı 1 0 0 0 Anadolu Partisi (ANAPARTİ) Genel Başkan
Yardımcısı Sami Ağca, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) değişen hiçbir şeyin olmadığını
söyleyerek, "CHP’de Deniz Baykal, Adnan Keskin ve Önder Sav hala duruyor” dedi.
ANAPARTİ Genel Başkan Yardımcısı Sami Ağca, ANAPARTİ Kayseri İl Teşkilatı’nın
tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Ağca, CHP’nin yaptığı hataları dile getirdi. Ağca,
"Ben 44 yaşındayım, 18 yaşında oy verdiğimizi düşünürsek 24 yıldır oy veriyorum. CHP’de
baktığımız zaman Deniz Baykal hala duruyor, Adnan Keskin hala duruyor, Önder Sav hala
duruyor. Bu isimler kişilerle ilgili değil ama değişen hiçbir şey yok. 70 milyon insanı mecliste
temsil edecek başka insanlar yok mu? Biz en basitinden şunu söyleyeyim koltuk sevdalısı
değil bunu Emine hanım da söyledi. Benden iyi başkanlık yapacak olan varsa ben her zaman
kalkmaya hazırım ki aynı söz bizim içinde geçerlidir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10526.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Otomobil Ağaca Çarptı:
3 Yaralı Kayseri’de otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu bulvarı Yeni Sanayi kavşağı üzerinde O.
D.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...
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Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı 1 0 0 0 Kayseri’de otomobilin ağaca çarpması sonucu
meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu
bulvarı Yeni Sanayi kavşağı üzerinde O. D.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon

hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi gelen sağlık ekipleri
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada
yaralanan bir kişi ise, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık
ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10527.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayseri 112,
Bu Yıl 47 Bin Hayat Kurtardı Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr.Tuna
Sedef, 2014 yılı aralık ayı’na kadar, Kayseri 112’inin 47 bin vakaya gittiğini
söyledi.Kayseri’de bulunan Afet Koordinasyon Merkezi’nin, aralık ayına kadar, ilde bulan
122 Ambulans...
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Bu haber 125 kez okundu. Kayseri 112, Bu Yıl 47 Bin Hayat Kurtardı 1 0 0 0 Kayseri İl
Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr.Tuna Sedef, 2014 yılı aralık ayı’na kadar, Kayseri
112’inin 47 bin vakaya gittiğini söyledi. Kayseri’de bulunan Afet Koordinasyon Merkezi’nin,
aralık ayına kadar, ilde bulan 122 Ambulans İstasyonlarına 47 bin civarında vaka
yönlendirdiğini söyleyen Tuna Sedef, 2013 yılında da toplam 55 bin vakaya ambulans sevk
edildiğini ifade etti. Sedef, Afet Koordinasyon Merkezinin günde 6 bin 688 çağrı geldiğini
söyleyerek, bunun 3 bin 23’ünün değerlendirdiğini ifade etti. Afet Koordinasyon merkezinin
işleyişi hakkında da bilgi veren Sedef, “ Burada 24 saat nöbet tutan on iki personelimiz var.
Sabah dokuzda nöbeti devralıp ertesi gün sabah dokuzda nöbeti devrederler. 12
personelimizden beş personelimiz çağrı karşılayıcıdır. gelen aramalara ambulans yönlendiren
kişilerdir. Bunların sorumlusu bir doktor vardır. 24 saat usulüne göre nöbet tutar ve çağrı
geldikten sonra bir personelimiz ambulans yönlendirir telsiz sorumlusudur. Vaka sayılarımız
geçen sene itibariyle il merkezinde 55 bin civarında vaka vardı. Toplam bir yılda yaptığımız
bu senede yaklaşık il merkezinde daha yılı tamamlamamıza rağmen 47 bin civarında vaka
yapılmıştır. Yani 47 bin hastayı alıp müdahalesini yaparak ambulanslarımız hastaneye sevk
etmişlerdir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10528.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

3 Yaşındaki Samet Sadece Canının Yandığı
Hissedebiliyor
Kayseri’de, 3 yaşındaki Samet’in ’Krabbe’ hastalığına yakalandığı ve evde cihaza
bağlandığını söyleyen anne Ebru Yıldırım, "Hiçbir şeye tepki veremeyen oğlum sadece
canının yandığını hissedebiliyor" diyerek, çaresizce...
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Bu haber 369 kez okundu. 3 Yaşındaki Samet Sadece Canının Yandığı Hissedebiliyor 1 0 0 0
Kayseri’de, 3 yaşındaki Samet’in ’Krabbe’ hastalığına yakalandığı ve evde cihaza
bağlandığını söyleyen anne Ebru Yıldırım, "Hiçbir şeye tepki veremeyen oğlum sadece
canının yandığını hissedebiliyor" diyerek, çaresizce bir yardım eli uzatılmasını beklediklerini
söyledi. 6 aylıkken ’Krabbe’ hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Samet Yıldırım, makineye
bağlı olarak yaşıyor. Yıldırım, göremiyor ve hareket edemiyor. Kayseri’de bulunan
hastanelere gittiklerini belirten aile doktorların ’hastalığın tedavisi yok’ dediğini kaydetti.
Hastalık belirtilerinin ilk olarak havaleyle başladığını anlatan anne Ebru Yıldırım, "Samet’in
durumu 6 aya kadar iyiydi. 6 aydan sonra havale geçirdi. Krabbe teşhisi konuldu. Biz
buradaki fakülte hastanesine geldik. Hastalığının tam teşhisi konulmadı. Tedavi de görmüyor.
Bir sürü kan testi ve araştırmalar yaptılar fakat bir şey bulunamadı. Beslenemedi, sürekli
enfeksiyon geçiriyordu. Son olarak solunumu kesildi makineye bağlamak zorunda kaldılar"
diye konuştu. Samet’in Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1 yıl boyunca yoğun bakımda
kaldığını belirten Yıldırım, "Bize yapılacak bir şeyin olmadığını söylediler. Ondan sonra eve
getirdik. Sadece bir canının yandığını hissediyor. Doktorlar bu tür hastalık için tıpta bir çözüm
olmadığını söylüyor. Tedavisi yok diyorlar ama yaşayabildiği kadar da yaşar diyorlar.
Makineye bağlı bir şekilde gittiği yere kadar gider diyorlar. Bizim talebimiz çocuğumuza yurt
dışından olsun, daha iyi şartlar sunulmasını istiyoruz. Çocuğumuzun gider ve masrafları çok
oluyor. Eşim zaten inşaat işçisidir. Elektrikli soba kullanıyoruz. Çocuğu etkilemesin diye
odun sobası kullanamıyoruz. Destek alacak kimsemiz de yok" şeklinde konuştu. Baba Tuncay
Yıldırım ise, "Can bedenden çıkmadan ümit kesilmezmiş. Tıpta illaki bir tedavi yolu vardır.
Yok diyorlar ama bence vardır. Ben başka hastaneler tarafından araştırılmasını istiyorum.
Çocuğumu hastaneye götürmek istiyorum fakat götüremiyorum. Çünkü maddi durumum yok.
Belki birileri yardımcı olursa çocuğum belki tedavisi olur. İlk çocuğumuz bu ve hastalıktan
dolayı da başka çocuk yapmaktan korkuyoruz. Sürekli çocuğuma bakmakla mükellefim. Bir
gün çalışsam ikinci gün çalışmasam işten çıkartılıyorum. Giderleri çok çocuğumuzun
aspiratör sondajı devlet karşılamıyor diyorlar karşılasa daha cüzi bir miktarda karşılıyor
diyorlar. Ayrıca elektrikli soba kullanıyoruz. Kış ayındayız kullanmasak da olmuyor" diyerek
bir yardım eli uzatılmasını beklediklerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10529.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Genç Adam İntihar Edeceğini Günler
Öncesinden Duyurmuş
Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişi, kafasına sıkarak intihar etti. Genç adam, sosyal paylaşım
sitesinden öleceğini günler öncesinden duyurmuş.Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi
Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen...
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Genç Adam İntihar Edeceğini Günler Öncesinden Duyurmuş 2 0 0 0 Kayseri’nin Talas
ilçesinde bir kişi, kafasına sıkarak intihar etti. Genç adam, sosyal paylaşım sitesinden
öleceğini günler öncesinden duyurmuş. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Ahmet
Yesevi Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, A.K.’nın (28), tabanca ile
kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan A.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği evde inceleme
yaptı. Öte yandan intihar eden A. K.’nin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden öleceğini
günler öncesinden duyurduğu belirlendi. A.K., Facebook’ta profil resmini ‘Bu profilin sahibi
öldü’ yazılı bir fotoğraf ile değiştirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10530.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kayakseverler Erciyes’e Akın Etti
Kayak severler hafta sonunu fırsat bilerek Erciyes Kayak Merkezi’ne akın etti.Hafta sonunu
fırsat bilen kayak severler, kayak sezonunu erken açan Erciyes Kayak Merkezi’ne sabahın
erken saatlerinde akın etti. Toz karı ile ünlü Erciyes Kayak Merkezi’ne...
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Kayakseverler Erciyes'e Akın Etti 2 0 0 0 Kayak severler hafta sonunu fırsat bilerek Erciyes
Kayak Merkezi’ne akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, kayak sezonunu erken

açan Erciyes Kayak Merkezi’ne sabahın erken saatlerinde akın etti. Toz karı ile ünlü Erciyes
Kayak Merkezi’ne sabah saatlerinde gelen kayak severlerin yanında gruplar halinde gelenler
de kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Erciyes Kayak Merkezi yetkilileri, yoğunluğun
kendilerini sevindirdiğini belirterek, yılbaşında da çeşitlik etkinlikler düzenleyeceklerini ve
hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10531.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

300 Uygur Türk’ü Göz göre göre ölüme gidiyor
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Tayland’a geçen 300
Uygur Türk’ünden kimliği tespit edilenlerin Çin’e iade edileceği haberleri ile ilgili olarak, “
Göz göre göre ölüme gidiyorlar ve biz bu kardeşlerimize...
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300 Uygur Türk'ü Göz göre göre ölüme gidiyor 2 0 0 0 Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği
Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Tayland’a geçen 300 Uygur Türk’ünden kimliği tespit
edilenlerin Çin’e iade edileceği haberleri ile ilgili olarak, “ Göz göre göre ölüme gidiyorlar ve
biz bu kardeşlerimize sahip çıkamadık” dedi. Tayland ve Çin’in yasadışı göçmenler ve sözde
terör konusunda anlaşmaya vardığı haberlerinin kendilerini endişelendirdiğinin kaydeden
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk “ Bu insanlar turistik bir
gezi için kendi vatanlarından ayrılmadılar. Dinleri, insanca yaşama hakları ellerinden alındığı
için anavatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ancak biz, 300 kardeşimize sahip çıkamadık.
Kendi dinimizden, kendi kanımızdan olan insanlara yardımcı olamadık. Tayland’dan gelen
son haberlerle adeta yıkıldık. Kimliği tespit edilen Uygur Türklerinin Çin’ e iade edileceği
açıklamalarının ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu insanlar Çin’e geri gönderilirlerse
kesinlikle idam edileceklerdir. Yani göz göre bu kardeşlerimiz ölüme gönderiliyorlar” dedi.
Çin Başbakanı Li Keqiang geçen hafta Tayland’a yaptığı ziyarette Tayland’lı yetkilileri kredi
ve yardım sözü ile kandırdığını ifade eden Erkinbeğ Uygurtürk, “ Devlet yetkililerimizden
acil yardım bekliyoruz. Bu kardeşlerimiz Çin’ e gönderilmemeli. Tayland hükümeti nezdinde
girişimlerde bulunulmasını ve Uygur Türklerinin Türkiye’ye getirilmesini istiyoruz. BM ve
diğer uluslar arası kuruluşlara Türkiye’nin çağrıda bulunmasını ve bu insanlık dramına sessiz
kalınmaması yönünde bir şeyler yapmasını istiyoruz. Türkiye’nin bu insanlara sahip çıkacak
gücü var” Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Türkiye’de
yaşayan Doğu Türkistanlılar olarak son olaylarla ilgili çeşitli girişimlerde bulunduklarını ve
Tayland’daki kardeşlerimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10532.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu 2014 Yılını
Değerlendirdi
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediyesi Başkanlığı görevini devraldığı
günden bu yana bir çok proje için, çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.2014 yılında Talas
Belediyesine ait projeleri ve çalışmaları değerlendiren...
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Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu 2014 Yılını Değerlendirdi 3 0 0 0 Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediyesi Başkanlığı görevini devraldığı günden bu yana bir çok
proje için, çalışmaların sürdürdüğünü söyledi. 2014 yılında Talas Belediyesine ait projeleri ve
çalışmaları değerlendiren Palancıoğlu, Belediyeyi teslim aldıktan sonra ilk iş olarak yarım
kalan işleri tamamladıklarını ifade etti. Asfalt ve kaldırım inşaasına 3,5 Milyon TL bütçe
ayırdıklarını söyleyen Mustafa Palancıoğlu, 2014 yılında hazırlanan 20 projeyi
detaylandırdıklarını belirtti. Palancıoğlu,” Belediyeyi teslim aldıktan sonra ilçedeki yarım
kalan işlerini tamamladık. 3, 5milyon TL bütçe ile kaldırım ve asfalt işi yaptık. 20 projemiz
vardı bunları detaylandırdık. Plan hazırladık. 2019 yılına kadar yapacağımız çalışmalar belli
oldu. Biraz alt yapı çalışmalarımız var. Tabi 2014 yılındaki en önemli projemiz ’Talas Raylı
Sistem’ çalışmamızdı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Peyzaj
çalışmalarımızda devam ediyor” diye konuştu. Talas Belediyesine ait diğer projelerden de
bahseden Palancıoğlu,”Kapalı Pazar yerimiz ihaleye çıkıyor. Kültür merkezi kuracağız. Ali
Dağı projemizde aynı şekilde başlayacak. Ali Dağı 360 derece projesi yapılacak. Yol
çalışmaları tamamlandı. Bisiklet yolu olacak. Ayrıca Ali Dağı’nda Sosyal tesislerimiz de
olacak. Bunun haricinde Eski Belediye binamızın restore çalışmaları da başlayacak. Aynı
şekilde fayton çalışmalarımızda başlayacak. Yazın 3 tane faytonumuz olacak. Ve Fayton
büfelerimiz olacak. Bunlarda Mart ayı gibi hizmete girecek” dedi. Palancıoğlu ayrıca, “Kendi
bünyemizde geri dönüşüm çalışmalarımız başlıyor. Kendimiz geri dönüşüm faaliyetleri
sürdüreceğiz. Bunun dışında 7 tane cami yerinin hayırseverler tarafında cami yapılma sözünü
aldık. 3’ünün temelini attık. 2015 yılında da 4’ünün temelini atacağız. 7 Cami demek 10
trilyona yakın bütçe anlamına geliyor. Ben ayrıca hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum.
Ayrıca eğitim alanında da çalışmalarımız oldu 4tane okul yapım çalışmalarımız başladı. İki
tanesi Yenidoğan Mahallesi ve Anayurt bölgesine, Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapılacak. Öte yandan imarda da büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Teknik kapasitemiz eski
kapasiteye göre yaklaşık 3 kat arttı. Endürlük ve Tablakaya Mahallelerinde tarihi eser
envanterini çıkartmaya başlıyoruz. Buraların ayağa kaldırılması için restorasyon
çalışmalarımız başladı. Özel sektörü de buraya yönlendirip buraları turizme kazandıracağız”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10533.html

Erişim Tarihi: 29.12.2014

’hiç’ Fotoğraf Sergisi Açıldı
Kayserili amatör fotoğrafçı Uğur Kemal Gönen’in ’Hiç’ ismini verdiği ilk karma fotoğraf
sergisi ünlü fotoğrafçıların katılımı ile açıldı.Birbirinden çarpıcı fotoğrafların yer aldığı
serginin açılışını Türkiye’nin...
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'hiç' Fotoğraf Sergisi Açıldı 3 0 0 0 Kayserili amatör fotoğrafçı Uğur Kemal Gönen’in ’Hiç’
ismini verdiği ilk karma fotoğraf sergisi ünlü fotoğrafçıların katılımı ile açıldı. Birbirinden
çarpıcı fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını Türkiye’nin usta fotoğrafçıları Ozan Sağdıç
ve Hayrettin Oğuz birlikte gerçekleştirdi. Açılışı yapılan sergiye vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi. Kayseri Amatör Fotoğrafçılar Derneği (KAFDER) Başkanı olan Uğur Kemal
Gönen, büyük bölümü Kayseri’de çektigi fotoğrafları Kayserilililerle paylaşmak için ilk
karma sergisini açmaya karar verdiğini belirterek, "Fotoğraf çekmeye ilk başlarda hobi olarak
başladım. Ancak ilerleyen zamanlarda bu bir tutku haline geldi. Bugüne kadar çektiğim
fotoğrafları da Kayserili hemşehrilerimizle buluşturmak istedim. Umarım beğenirler"dedi. İlk
günden büyük ilgi ile karşılaşan Uğur Kemal Gönen’in ’HİÇ’ isimli sergisi 30 Aralık’a kadar
Kayseri Park AVM’nin sinema katında açık kalarak gezilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10534.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kentsel Dönüşüm İle 22 Bin Sağlıklı, Modern
Ve Estetik Konut Melikgazi’ye Kazandırıldı
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince 15 yıl önce başlatılan
kentsel Dönüşüm Projesi ile Melikgazi İlçesinin adeta yenilendiğini ve bu süreç içerisinde
Belediye olarak 3116 konut belediyemizce inşa edilirken...
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Kentsel Dönüşüm İle 22 Bin Sağlıklı, Modern Ve Estetik Konut Melikgazi'ye Kazandırıldı 0
0 0 0 Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince 15 yıl önce
başlatılan kentsel Dönüşüm Projesi ile Melikgazi İlçesinin adeta yenilendiğini ve bu süreç
içerisinde Belediye olarak 3116 konut belediyemizce inşa edilirken Özel Sektörce,
Kooperatifler ve yap-sat Müteahhitlerince 19 bin konut inşa edildiğini söyledi. Ferdi Tapu
Çalışması ile başlanılan ve Gecekondu Önleme Bölgesi ile devam eden çalışma ile şu anda 32
mahallede Kentsel Dönüşümün başarı ile gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Gültepe, Yıldırımbeyazıt, Köşk, Keykubat, Osmankavuncu ve Melikgazi
Mahallelerin buna en iyi örnek oluşturduğunu bu mahallerde kooperatif ve müteahhitlerce
yapılar modern, sağlıklı ve estetik bina ve dairelerin bu kentsel dönüşümde büyük başarı
sağlanmasına neden olduğunu kaydetti. Melikgazi Belediyesinde Kentsel Dönüşüm ile evleri,
binaları ve konutları değil aslında bireylerin yaşam tarzlarını ve hizmet kalitesini artırdığını ve
toplumsal gelişime katkı sağlandığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şunları söyledi. “Melikgazi her geçen gün planlı ve sağlıklı bir şehirleşme ile
büyüyor ve gelişiyor. Gecekondu mahalleri kentsel dönüşüm ile modern ve sağlıklı mekânlar
oluşturduk. 15 yıldır gecekondu yapılmayan bir şehiriz. Melikgazi yenileniyor ancak belediye
olarak biz sadece öncü ve hizmet sunucuyuz. Belediye olarak 3116 konut inşa ettik. Ancak
aslan payı özel sektörce yapılan 19 bin konuttur. Melikgazi modern ve çok katlı estetik
binaları dikkat çekiyor ve örnek gösteriliyor ise bundan Kayserili girişimci, yenilikçi ve
uygulamaları ile her zaman öncü olan yapı müteahhitleridir. Bu neden ile Kentsel dönüşümde
bize destek olan, öncülük eden ve Melikgazi’yi kazandıran kooperatiflere ve müteahhitlere
teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm çalışmaların
yine belediye öncülüğünde ve desteğinde devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10535.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Yılbaşında Kumar, İçkili Eğlence Ve İsraf; Dine
Ve Kültürel Hayata İhanettir!
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına bir açılma yapana Ahmet Taş,’’ yılbaşında kumar,
içkili eğlence ve israf; dine ve kültürel hayata ihanettir!’’ dedi.
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YILBAŞINDA KUMAR, İÇKİLİ EĞLENCE VE İSRAF; DİNE VE KÜLTÜREL HAYATA
İHANETTİR! 2 1 0 0 Bugünlerde birçok alışveriş merkezi ve diğer ticaret merkezlerinde
yılbaşı eğlencesini yılbaşı milli piyango çekilişini ve içkili yılbaşı kutlamalarını toplumumuza
özellikle gençlerimize cazip gösterici ilan, reklam ve diğer tanıtım yollarıyla bunları teşvik
edici büyük bir faaliyet almış başını gidiyor diye Ahmet Taş: ‘’ Şu asla unutulmamalıdır ki
kumar, içki, inancımıza aykırı eğlence ve israfa varan harcamalar dinimizce haram aynı
zamanda insanımızın vücut ve ruh sağlığına zarar veren davranışlardır. Dinin dışına taşan
eğlence, israf, Allah’ın men ettiği milli kültürümüzde ve hoş karşılanmayan uygulamalardır’’
dedi. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak; kadın-erkek tüm vatandaşlarımızı ve
gençlerimizi Allah’ın yasak ettiği, milli kültürümüzü bozmayı hedefleyen, toplum
değerlerimizde hiç yeri olmayan, tamamen özenti, aşağılık kompleksi ve kültür yozlaşmasına
hizmet eden yılbaşıyla ilgili her türlü içkili-içkisiz kutlamaya, bu günle ilgili israf derecesine
varan harcamalara prim vermemeye, katılmamaya davet ediyoruz diyen Taş: ‘’ Alışveriş
merkezi sahiplerimizi de milli ve manevi değerlerimizi yıkmaya teşvik eden, yılbaşını cazip
hale getirici her türlü ilan ve reklama prim vermemeye davet ediyor; yılbaşının sadece
muhasebe ve geleceğe yönelik daha güzel hesaplar yapma günü olarak değerlendirilmesi
gerektiğini düşünüyor; 2015 yılının insanlığa ve İslam âlemine hayır, bereket ve barış
getirmesini yüce Allah’tan diliyoruz’’ şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10536.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Tanışma Ve
İsrişare Tpolantısı Düzenledi.
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi geçtiğimiz günlerde yaptığı olağan kongrenin
ardından, görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı. Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi
Başkanlığına seçilen Vedat SAĞLAM başkanlığında toplanan TYB yönetim kurulu, görev
dağılımı yaptı
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Bu haber 266 kez okundu. YAZARLAR BİRLİĞİ KAYSERİ ŞUBESİ TANIŞMA VE
İSRİŞARE TPOLANTISI DÜZENLEDİ. 2 0 0 0 Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi
geçtiğimiz günlerde yaptığı olağan kongrenin ardından, görev dağılımı yaparak çalışmalarına
başladı. Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanlığına seçilen Vedat SAĞLAM başkanlığında
toplanan TYB yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı. Buna göre TYB Kayseri Şube Başkanı
Vedat Sağlam, Başkan yardımcısı Selim TUNÇBİLEK, Sekreter Kadir KARAMAN,
Muhasip Üye Şeref KARADAVUT, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Hacı SARI
oldu. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kayseri’deki şair, yazar vi diğer sanat
erbabının, sivil topluk kuruluşlarının katılımıyla tanışma ve kaynaşma toplantısı düzenledi.
Düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Vedat
Sağlam, "Bir milletin en değerli varlıklarından birisi de hiç şüphesiz ki düşünce insanlarıdır"
dedi. Anadolu Harikalar Diyarında düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği
Kayseri Şubesi Başkanı Vedat Sağlam, "Biliyorsunuz geçen hafta Türkiye Yazarlar Birliği
Kayseri Şubesi olarak 7. olağan kongremizi tamamlayarak yönetimi arkadaşlarımızla
devralmış bulunuyoruz. Sizlerde pek çok defa birçok dernek, vakıf, sendika gibi STK’ların
genel kurullarının kavgalı, dövüşlü, çekişmeli olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Bu manada
oldukça sakin, derneğimizin ismine leke sürülmeyecek biçimde bir genel kurul yapmanın
memnuniyeti içerisindeyiz. Allah bu işte yüzümüzün akıyla çıkmayı, emanete sahip olmayı ve
sonraki ehil insanlara devretmeyi nasip etsin" diye konuştu. Sağlam ayrıca, "Bir milletin en
değerli varlıklarından birisi de hiç şüphesiz ki düşünce insanlarıdır. Yani siz Aydınlardır.
Toplumu ileri götüren, düşünsel manada besleyen, insanları bir arada tutan, kültürel
birikimimizi gelecek nesillere aktaran ana damar aydınlardır. İşletmeci, Ekonomist, tamirci,
işçi veya farklı meslek gruplarından insan yetiştirmek kolaydır. Bu beli eğitim sürecinden
sonra ulaşılabilecek bir hedeftir. Düzinelerce değişik meslek gruplarından yüz binlerce insan
bulabilirsiniz. Hiç şüphesiz ki her meslek nitelik ister, bilgi ister, eğitim ister. Lakin aydın
yetiştirilmez, doğulur. Sayıları da parmakla sayılacak kadar azdır. Değerli yazar arkadaşlar ne
mutlu ki sizler bu toplumun, bu ülkenin düşünen, üreten aydın insanlarısınız ve ne mutlu ki
Allah size böyle güzel nitelikler yüklemiş" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10537.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Malili Ve Alman Dolandırıcılar Kayseri’de
Yakayı Ele Verdi
Kayseri’de Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kandırdıkları iş adamının 30 bin Euro’luk
parasını sahte Eurolarla değiştirmeye çalışan biri Malili diğeri Alman vatandaşı olan iki
dolandırıcıyı yakalayarak gözaltına aldı.Edinilen...
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Malili Ve Alman Dolandırıcılar Kayseri'de Yakayı Ele Verdi 4 0 0 0 Kayseri’de
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kandırdıkları iş adamının 30 bin Euro’luk parasını sahte
Eurolarla değiştirmeye çalışan biri Malili diğeri Alman vatandaşı olan iki dolandırıcıyı
yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Malili İssa K. ile Alman Mbenda F.’nin
Hilmi Ö.’yü telefonla arayarak şirket kurmak istediklerini söyledikleri ve Kayseri’ye
geldikleri öğrenildi. İssa K. ve Mbenda F.’nin yapılan ihbar sonrasında Asayiş Şube
Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri Şehir Terminali’nde
sahte bin 376 adet 500 Euro’luk banknotlar ile 31 paket para boyunda kesilmiş siyah kağıtlar,
kimyasal boyalar ile çelik kasa ve dolandırmakta kullandıkları aletlerin ele geçirildiği
bildirildi. Malili İssa K. ile Alman Mbenda F.’nin kandırdıkları Hilmi Ö.’ye para ebadında
kesilmiş siyah kağıtları kimyasal solüsyon kullanarak gerçek paraya çevirebileceklerini
söyledikleri ve çevirdikleri kadar gerçek paranın geçirilmesini istedikleri kaydedildi. Hilmi
Ö.’nün 30 bin Euro’sunu dolandırmaya çalışan Malili İssa K. ile Alman Mbenda F.’nin
yapılan sorgulamalarının tamamlanmasından sonra mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10538.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

- Mhp Talas’da Yeni Başkan Mehmet Akbulut
Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçesi 11.
Olağan İlçe Kongresi yapıldı.
İki listenin yarıştığı ilçe kongresini Mehmet Akbulut Kazandı. İlçe kongresinde yaptığı
konuşma ile AKP iktidarını sert bir dille eleştiren Milliyetçi Hareket...

29 Aralık 2014 Pazartesi 08:25

- Mhp Talas'da Yeni Başkan Mehmet Akbulut 2 0 0 0 Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçesi
11. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. İki listenin yarıştığı ilçe kongresini Mehmet Akbulut
Kazandı. İlçe kongresinde yaptığı konuşma ile AKP iktidarını sert bir dille eleştiren Milliyetçi
Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, “AKP iktidarı yüzünden çok acı bir fotoğraf ile karşı
karşıyayız bu iktidardan kurtulmanın yolu 7 Haziran seçimleridir” dedi. Milliyetçi Hareket
Partisi İlçe kongreleri coşkulu bir şekilde devam ediyor. 11. Talas İlçe Kongresi Gökkuşağı
Düğün Salonunda gerçekleştirildi. İlçe Kongresine Milliyetçi Hareket Partisi
Grupbaşkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu, Milliyetçi Hareket
Partisi İl Başkanı Mete Eke, MHP MYK üyesi Mustafa Eraslan, Pınarbaşı Belediye Başkanı
Dursun Ataş, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Ülkü Ocakları Başkanı Selim
Gümüş, Kadın Kolları İl Başkanı Sevim Koçyiğit, Develi İlçe Başkanı Adnan Köksal, Hacılar
İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, İl Yöneticileri, İlçe Yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.
Divan Başkanlığını MYK üyesi Mustafa Eraslan’ın yaptığı genel kurulda, okunan faaliyet ve
mali raporlar oy birliği ile kabul edildi. Talas İlçe Başkanı Mehmet Erhan yaptığı konuşmada
4 yıldır sürdüğü ilçe başkanlığı görevini layıkı ile yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek
salonu dolduran partililerden helallik istedi. Konuşmanın ardından Milliyetçi Hareket Partisi
İl Başkanı Mete Eke, 4 Yıldır Talas İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Erhan’a
hizmetlerinden dolayı plaket verdi. Genel Kurulda Talas İlçe Başkanlığına aday olan Durdu
Akkoç ve Mehmet Akbulut birer konuşma yaptı. Siyasi konuşmalarda ilk sözü Milliyetçi
Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, aldı. AKP İktidarını sert bir dille eleştiren Başkan Eke,
demokratikleşme paketi adı altında PKK’ya tavizler verildiğini söyledi. Terörist başı baş
müzakereci ilan ediliyor diyen Başkan Eke, “Demokratikleşme paketleri adı altında çözüm
süreci denilen çözülme sürecinde kaleme alınan maddeler dahilinde maalesef teröristler
cüretkarlaşıyor, yetmiyor terörist başı baş müzakereci oluyor. Çok acı bir fotoğraf ile karşı
karşıyayız” dedi. AKP iktidarının yanlış politikaları yüzünden Ülkenin bir borç ülkesi haline
geldiğini sözlerine ekleyen Başkan Eke, şöyle devam etti: “ Ekonomi çökmüştür. İnsanlar
açlık ve sefalet içerisinde, borçlu olmayan insan yok, bir borçlular ülkesi haline geldik, el açar
bir toplum haline getirilirdik” İktidarın 12 yıldır ülkede hiç bir şey düzeltmediğine de dikkat
çeken Başkan Eke, “bu iktidar yüzünden İşsizler ordusu çığ gibi büyüyor. Atanamayan
öğretmenler sokaklarda işportacılık yapıyor. Ülke ekonomik anlamda kaos içerisindedir” diye
konuştu. 2015 seçimlerinin önemine de dikkat çeken Başkan Eke, Talaslılara seslenerek “7
Haziranda yapılacak seçimlerde Üç Hilali Ali Dağının tepesine dikmeye varmasınız” dedi.

Salonu dolduran partililer “ VARIZ” diyerek Başkan Eke’nin sorusuna cevap verdi. Partililer
tarafından coşkulu alkış alan Başkan Eke’nin konuşmasının ardından kürsüye Milliyetçi
Hareket Partisi Grupbaşkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu geldi.
AKP iktidarına seslenen Halaçoğlu, “bir toplum adil bir şekilde yönetilmediği takdirde o
toplumu bir arada tutamazsınız” dedi. AKP’nin Adalet ve Kalkınma ismi ile gelerek bunu
slogan haline getirdiğinin altını çizen Halaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de
adalete güvenen kaç insan vardır. O kadar düşüktür ki mahkemeler gittiğinizde alınan
kararları herkes temyize göndedirler. Nedeni adil karar verildiğine inanmadıklarından. 17-25
Aralık geçti birçok tapeler vardı, görüntüler vardı. Bu konuşmalarda sürekli olarak ayakkabı
kutularda ki paralardan, hediye paketleri içerisindeki paralara kadar sözler sarf edildi. 4
bakanda bundan dolayı yüce divana çıkarılmak için TBMM’ye fezleke gönderildi. Öyle bir
durum aldı ki TBMM kuracağı komisyon ile bunun sonucu 2 ayda alması gerekirdi. Ama 6 ay
geçti halen sonuç yok. Birileri çalmış, buna toplumun birçok kısmı inanıyor. AKP’liler de
çaldılar ama yaptılar diyor.” AKP’nin Kayseri’de dağıttığı kömür ve makarnalarla
övündüğünü belirten Halaçoğlu, “Kalkınma dediğimiz zaman ülkenin ayağa ekonomik olarak
kalkmasıdır. O ülkede yaşayan insanların refah düzelinde yaşamaları anlamına gelir. Ancak
ülkede 20 milyon açlık sınırının altında yaşayan insan var. Kayseri’de kaç kişiye kömür ve
makarna dağıtıldı. Geçen yıla göre yüzde kaç arttı. Bununla da övünüyorlar” diye konuştu.
Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Akbulut Talas
İlçe Başkanlığını kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10539.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Yavru Zürafaya Özel Isıtma Sistemi
Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi’nde, 3 zürafanın
barınaklarına ek ısıtma sistemi yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş
Genel Müdür Yardımcısı Erdal Gürlek,”Yavru zürafamızın...
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Yavru Zürafaya Özel Isıtma Sistemi 1 0 0 0 Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde
bulunan Hayvanat Bahçesi’nde, 3 zürafanın barınaklarına ek ısıtma sistemi yapıldı. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erdal Gürlek,”Yavru
zürafamızın hassasiyetini dikkate alarak barınağa yedeklemeli ısıtma sistemi yaptık” dedi. Kış
aylarının gelmesiyle birlikte Hayvanat Bahçesinde yeni çalışmalar yaptıklarını söyleyerek,
bazı barınakları yenilediklerini ifade etti. Yenilemelere geçtiğimiz temmuz ayında dünyaya
gelen zürafa yavrusu ve diğer zürafa barınaklarından başladıklarını belirten Gürlek,” Kış
ayının gelmesiyle alakalı Anadolu Harikalar diyarı hayvanat bahçesinde bir takım çalışmalar
yapmaktayız. Bu çalışmalarımız devam etmektedir. Hayvanat bahçemizin en uzun

misafirlerinden olan zürafalarımızın kapalı mekanlarında yedeklemeli ısıtma sistemlerini
devreye geçirdik. Buda temmuz ayında doğan yavru zürafamızın hassasiyeti de vardır.
Bunların yaşam koşullarını ve iklimlendirme sistemlerini gözden geçirdik. Yedeklemeli bir
ısıtma sistemini hayata geçirdik”dedi. Erdal Gürlek ayrca, “Kışın büyük oranda hayvanat
bahçesindeki hayvanlarımız kapalı mekanda kaldığı için zürafaların kapalı barınaklarına anti
bakteriyel zemin uygulaması yaptık. Buradaki yaşam standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz”
diye konuştu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10540.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

“Taşeron sorunundaki taleplerimizi ısrarla
devam ettiriyoruz''
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi
Halil Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
taşeron uygulamaları, sendikal mevzuat ve iş sağlığı...
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'Taşeron sorunundaki taleplerimizi ısrarla devam ettiriyoruz'' 1 0 0 0 Hizmet-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi Halil Özdemir yaptığı
yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taşeron uygulamaları,
sendikal mevzuat ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yeni bir paket hazırlığı yapıldığını
belirterek, “Taşeron sorunundaki taleplerimizi ısrarla devam ettiriyoruz ve takipçisi olacağız”
dedi. Düzenlemenin Ocak ayının ilk haftasında gündeme geleceğini ifade eden Özdemir,
açıklamasında: “Genel Merkezimizde bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Son taşeronluk
yasası bizim taleplerimizi bütünüyle karşılamadı ama önemli bir adım atıldı. Taşeron
firmalarda çalışan işçiler, sendikalara üye oldukları zaman, sendika yetkiyi alır ise, işveren
Kamu işveren sendikalarına üye olur ise Kamu işveren sendikası işveren adına Sendika ile
toplu sözleşmeyi yapacak ve sözleşme farkları da Kamu tarafından ihale sözleşmesinin
üzerine ilave olarak ödenecektir. Bu önemli bir düzenlemedir. Hizmet-İş Sendikası olarak,
kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz. Çünkü yaptıkları iş kamu
hizmetidir. Atılan adımlar var. Türkiye’de 1 milyonu geçen sayıda taşeron işçisi var. Kamuda
çalışan işçilerin 4 katından fazla taşeron işçi çalışıyor. Onun için Taşeron gerçeğini
kamuoyuna yeterince anlatmamız gerekiyor. Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezimiz
“Türkiye’de ilk defa, “Taşeron gerçeği” isimli bir araştırma yaptırdı, bunu kitap haline de
getirecek. İşçilerin %80’i asgari ücret civarında ücret alıyor. Büyük bölümü kıdem tazminatı
alamıyor. Bu sorunun bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Taşeron sorunundaki
taleplerimizi ısrarla devam ettiriyoruz ve takipçisi olacağız. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçede yaklaşık 30 şirkette 3 bin 664 üyeyi

sendikamıza kaydını yaparak örgütlendik. Halan de çalışmalarımız devam ediyor. “İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EN TEMEL SORUNUMUZ, ÖNCELİĞİMİZDİR” İşçiler ‘İş
Kanununa aykırı olarak çalıştırılıyoruz’ diye dava açıyor. ‘Kamuda kadrolu işçinin yaptığı işi
yapıyoruz’ şeklinde dava açıyor. Mahkeme muvazaa kararı vermiş. Ama bu kararlar
uygulanmıyor. Asıl işverenin işçisidir kararı çıkıyor fakat kadro verilmiyor. Mahkeme
kararıyla kadro alınamıyor. Bu konuda yeni bir hazırlık var. Hem muvazaa kararlarının hayata
geçmesi, hem de üniversite mezunu olup işçi statüsünde kalan arkadaşlarımızın
mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışıyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımız da mağdur
durumdadır. Belediyelerde yaklaşık 3 bine yakın arkadaşımızın haksızlıklarının giderilmesi
için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. 2007 yılında geçici işçilere kadro verilirken
bugünkü taşeron gerçeğinin yaygınlaşmasını sağlayan düzenleme yapılmıştı. 5 ay 29 günden
fazla geçici işçi çalıştırılamayınca taşeronluk mecburi hale geldi. Yeni bir düzenleme yapılırsa
Taşeron gerçeğinden uzaklaşmış olacağız. Geçici işçiler 5 ay 29 günden fazla çalıştırılamaz
hükmünün değiştirilmesi gerekiyor.Genel Merkezimiz Bakanlıkla görüşmelerini devam
ettiriyor. Ciddi dirençler var, ama biz bunu seslendirmeye devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10541.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Erciyesspor Eski Yardımcı Antrenörü
Sebehattin Tekin
Kayseri Şeker Spor’da Türkiye 3.Lig 3.Grup’ta mücadele veren Kayseri Şekerspor’da
antrenör değişikliği yapıldı. Yozgat Spor ve Tokat Spor kulüplerinin antrenörlüğü, Kayseri
Erciyes Spor kulübünde Bülent Korkmaz’ın yardımcılığı görevlerinde bulunan...
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Bu haber 143 kez okundu. Erciyesspor Eski Yardımcı Antrenörü Sebehattin Tekin Kayseri
Şeker Spor'da 2 0 0 0 Türkiye 3.Lig 3.Grup’ta mücadele veren Kayseri Şekerspor’da antrenör
değişikliği yapıldı. Yozgat Spor ve Tokat Spor kulüplerinin antrenörlüğü, Kayseri Erciyes
Spor kulübünde Bülent Korkmaz’ın yardımcılığı görevlerinde bulunan teknik adam
Sebahattin Tekin Kayseri Şeker Spor ile anlaşarak ikinci yarı hazırlıklarını başlattı. Tekin’in
yardımcılığına Ferhat Timoçin, kaleci antrenörlüğü görevine de Murat Kesmez getirildi. İlk
antrenmanlarına Kayseri Şeker spor tesislerinde başlayan teknik ekibi ziyaret eden Kayseri
Şeker Spor Kulüp Başkanı Levent Benli ve diğer yöneticiler antrenman sonrası sporculara
tatlı ikram ettiler. Öte yandan Kayseri Şeker Spor takımının Sebahattin Tekin yönetiminde 216 Ocak tarihleri Arasında Antalya’da kampa gireceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10542.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Kazada Savruldu Ağaca Çarparak Durdu
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ağaca
çarparak durabildi.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı ile Kartal
Kavşağı’nde meydana gelen trafik kazasında 38 PS 579...
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Kazada Savruldu Ağaca Çarparak Durdu 1 0 0 0 Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında,
çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre
Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı ile Kartal Kavşağı’nde meydana gelen trafik kazasında
38 PS 579 plakalı otomobil ile 38 BY 522 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyse
savrulan 38 PS 579 plakalı otomobil, refüje çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada
yaralanan olmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10543.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

‘’Yılbaşı Kutlamıyoruz’’
Kayseri’de yılbaşı ve yılbaşı kutlama hazırlığında olanlara tepkiler çığ gibi büyüyor.
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‘'YILBAŞI KUTLAMIYORUZ'' 2 1 0 0 Ne dinimiz de nede kültürümüz de yeri
olamamasına rağmen her yıl artarak devam eden yılbaşı kültürüne her kesimden tepki
yağmaya devam ediyor. Yılbaşı kutlama hazırlığında olan kesimlere Sivil Toplum Kuruluşları
tarafından sitemkâr açıklamalar yapılırken, vatandaşlarda farklı yöntemler ile durumu protesto
ettiler. Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken, bazıları da
araçlarını afiş ve pankartlar ile donatarak sokaklarda tur attı. Üzerinde ‘Milli Piyango

Haramdır’’ ve ‘Yılbaşı Kutlamıyoruz’’ yazılı afişler ile araçlarını süsleyen duyarlı vatandaşlar
cadde ve sokaklarda dolaşarak, vatandaşları yılbaşı ve piyango illetine karşı bilinçlendirmeye
çalıştılar. Farklı manzaraların ortaya çıktığı protesto yöntemi vatandaşların da hayli dikkatini
çekti. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10544.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Gelişmiş Bir Türkiye İçin Teknoloji Üretmek
Şart!
Kalite Yönetim Derneği Başkanı Mete Taştan "İçinde Dünya Olmayan, Dünya İçinde Olamaz
" adlı konferansta yaptığı konuşmada, ‘’Gelişmiş bir Türkiye için teknoloji üretmemiz
gerekiyor’’ dedi.
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GELİŞMİŞ BİR TÜRKİYE İÇİN TEKNOLOJİ ÜRETMEK ŞART! 3 1 0 7 Özel bir
restoranda gerçekleştirilen "İçinde Dünya Olmayan, Dünya İçinde Olamaz " isimli konferansa
kayılan Kalite Yönetim Deneği Başkanı Mete Taştan, Türkiye ve Dünya ülkelerine ait
istatistiki verileri katılımcılar ile paylaşarak, Ülkelerin gelişimi için inşaların üzerlerinde
yaşadıkları ülkeleri yakından ve tam anlamıyla tanımanın önemine dikkat çekti. Yoğun bir
katılımcı topluluğu ile gerçekleştirilen konferansta Mete Taştan ülkelerin gelişimi için
teknoloji üretmenin önemine dikkat çekerek, ‘’ Her zaman verdiğimiz bir örnek var iyi
mobilya üretebilirsiniz, ancak bunu ihraç ederken bir tıra ancak 200 mobilya sığdırabilirsiniz.
Bir flaş disk üretirsiniz bir tıra 1,5 milyon tane sığdırırsınız. Bu dikten elde edeceğiniz ihracat
geliri, mobilyadan elde edeceğiniz gelirin iki veyahut üç katıdır. Bu konunun daha kolay
anlaşılabilmesi için çok mikro bir örnek. Ülkemizin gelişebilmesi ve dünya pazarında söz
sahibi olabilmesi için teknoloji üretmesi şart’’ dedi. Gelişmişlik düzeyinin sadece ekonomik
göstergelere dayandırılmamasını da ifade eden Taştan, ‘’ üzerinde yaşadığınız ülkeyi, şehri,
ilçeyi, mahalleyi en ince detayına kadar bilmelisiniz. Eğer siz işçi ölümlerinde dünya ülkeleri
arasında ikinci sıradaysanız, kitap okuma ve eğitimde dünya ülkeleri arasında 90 sıradaysanız,
dünyanın 17’inci büyük ekonomisi olmanız çokta fazla bir şey ifade etmez. Bu konuya da
yakından bakacak olursak aslında ülkemiz ilk defa ekonomi sıralamasında bu seviyede yer
almıyor. Araştırdığınızda göreceksiniz ülkemiz 20 yılı aşkın bir dönemdir dünya ekonomileri
sıralamasında 16-20 seviyelerin de gidip gelmektedir’’ şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10545.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Gürpınarlılar Derneğinde Görev Değişimi
Kayseri Gürpınarlılar Derneği’nde yapılan kongre ile Başkan Mustafa Karagöz, yönetimi Faik
Badem’ e devretti.
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GÜRPINARLILAR DERNEĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ 2 0 0 0 Geniş bir katılım ile
gerçekleştirilen kongre sonucunda Gürpınarlılar Derneği’nde yönetim değişti. Gürpınarlılar
Derneği devir teslim töreninde konuşlan eski Başkan Mustafa Karagöz, 25 yıllık dernek
döneminde ilk defa borçsuz devir yapıldığına dikkat çekerek, ‘’Yapmış olduğumuz çalışmalar
her kesimce takdir gördü. Yapılan çalışmalarda ve atılan adımlarda her daim hemşerilerimizin
ve Gürpınar’ın menfaatlerini ön planda tuttuk. Bu nedenle görevimi büyük bir huzurla
devrediyor, yeni yönetime başarılılar diliyorum’’ dedi. Yapmış olduğu başarılı işlerden dolayı
Mustafa Karagöze teşekkür eden yeni Başkan Faik Badem, Karagözden aldıkları bayrağı daha
ileriye taşımak için gayretle çalışacaklarını ifade etti. Gürpınarlılar Derneği yeni yönetim
listesi ise şu şekilde: Başkan Faik Badem, Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaya, Genel
sekreter Mustafa Aydoğdu. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Uçan Alibey Eğilmez Yakup
Salır, Ercan Keskin. HABER MERKEZİ

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10546.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

‘Bizim İller 6’ Çıktı
Kayseri, Kayseri ilçeleri ve Kayseri’nin önemli şahsiyetlerine yazdığı şiirler ile tanınan
Kayserili şair İsmail Deniz’in, ‘Bizim İller 6’ isimli kitabı yayınlandı.
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‘BİZİM İLLER 6' ÇIKTI 2 0 0 0 Son olarak Cumhurbaşkanı’na yazdığı şiir ile gündeme
gelen ve daha önce 5 baskı yapan İsmail Deniz’in ‘’ Bizim İller’’ şiir kitabının altıncı baskısı

kitapçılardaki yerini aldı. Amacının yerel değerlerin ve Kayseri’nin önemli şahsiyetlerinin bir
sonraki kuşak tarafından unutulmamasını sağlamak olduğunu belirten Kayserili şair İsmail
Deniz, bu yolda kendisinden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Yeni
kitabından sadece Kayseri değil Türkiye’nin birçok şehrine ve kıymetli yöneticilerine hitaben
şiir bulunduğunu söyleyen Deniz, Bizim İller 6’nın mutlaka alınıp okunması gereken bir eser
olduğunu belirtti. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10547.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Tasavvuf Esintisi
Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri Türk Tasavvuf Musikisinin
ünlü ismi Halil Necipoğlu’nun konseri ile devam etti. Necipoğlu, Kayseri’de olmaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirtti.Türk Tasavvuf Musikisinin...
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Bu haber 242 kez okundu. Tasavvuf Esintisi 2 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı
kültür-sanat etkinlikleri Türk Tasavvuf Musikisinin ünlü ismi Halil Necipoğlu’nun konseri ile
devam etti. Necipoğlu, Kayseri’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Türk
Tasavvuf Musikisinin ünlü isimlerinden Halil Necipoğlu Büyükşehir Belediyesi’nin kültürsanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’ye geldi. Şehir Tiyatrosu’nda bir konser veren Halil
Necipoğlu, Kayseri’de böyle bir etkinliğe katılarak Kayserililere hitap etmekten duyduğu
mutluluğu dile getirdi. Tasavvuf musikisinin seçme eserlerini seslendiren Halil Necipoğlu’na,
Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tasavvuf Musikisi Bölümü eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10548.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Parti Yeni, Söylem Eski
Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan Emine Ülker Tarhan öncülüğünde kurulan Anadolu
Partisi’nin(Anaparti) Kayseri İl Başkanı Mazhar Polat, parti tanıtım toplantısı yaptı. Tanıtım
toplantısında yapılan konuşmaların eski söylemleri andırması dikkat çekti.
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PARTİ YENİ, SÖYLEM ESKİ 3 0 0 0 Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan Emine Ülker
Tarhan öncülüğünde kurulan Anadolu Partisi’nin(Anaparti) Kayseri İl Başkanı Mazhar Polat,
parti tanıtım toplantısı yaptı. Tanıtım toplantısında yapılan konuşmaların eski söylemleri
andırması dikkat çekti. Cumartesi günü yapılan tanıtım toplantısına Anaparti Genel Başkan
Yardımcısı Sami Ağca, Kayseri İl Başkanı Mazhar Polat ve partililer katıldı. Toplantıda
yapılan konuşmalar, CHP sonrasında yeni partinin yeni söylem ve fikirlerle siyasette yer
alacağı düşüncelerinin tam aksine yapıldı. Konuşmasında Anaparti’yi tanıtan İl Başkanı
Mazhar Polat’ın konuşmasında, eski yıllardaki siyasetçilerin söylemlerini andıran
bölümlerden bir kısmı şöyle: “ Biz yaylada çobanız, biz tarlada ekinciyiz, biz hudutta
bekçiyiz, biz gökte bayrağız, biz Anadolu’yuz. Biz evine ekmek götüremeyenlerin, hastasına
şifa için ilaç alamayanların yürek burkuntusuyuz. Biz ellerindeki nasırlardan veya
yüzlerindeki kırışıklıklardan başka takınacak süsü olmayan, yüzünki mahcup gülüşü onun en
büyük süsü olan, yüreğindeki demli hüznü her zaman bir mahsunluk, bir mahcubiyet iççinde
ama şerefle taşıyan bu memleketin köylüsüyüz, biz ekincisiyiz, biz rençperiyiz, biz köylünün
Anadolu’suyuz. Sokaklarda elinden hür iradesi alınan, özgürlüğünü Mustafa Kemal
Atatürk’ün kurduğu bu ülkede yaşayan ama birilerinin yaptığı zorbalıklara asla boyun
eğmeyen Ali İsmail Korkmaz’larıyız Anadolu’nun.” Yapılan konuşmaların ardından Genel
Başkan
Yardımcısı
Sami
Ağca,
basın
mensuplarının
sorularını
yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10549.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Rektör Keleştemur Yabancı Uyruklu Öğretim
Elemanları İle Buluştu
Erciyes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur Erciyes Üniversitesinde çalışan
yabancı uyruklu öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.Rektör Keleştemur, Erciyes
Üniversitesi’nde farklı birimlerde çalışmakta olan yabancı bilim...
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Bu haber 199 kez okundu. Rektör Keleştemur Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İle
Buluştu 3 0 0 0 Erciyes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur Erciyes
Üniversitesinde çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Rektör
Keleştemur, Erciyes Üniversitesi’nde farklı birimlerde çalışmakta olan yabancı bilim
adamlarına hitaben yaptığı konuşmasında; “Çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelerek
üniversitemizin uluslararası bir yapıya kavuşmasına ve bilimsel anlamda daha ileri bir düzeye
gelmesine katkı sağlayan yabancı uyruklu öğretim elemanlarımızı Erciyes Üniversitesi’nde
çalışmayı tercih ettikleri için kutluyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10550.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Büyükşehir’de Mesai De Yok Tatil De
Büyükşehir Belediyesi, daha güzel bir Kayseri için mesai ve tatil mefhumu gözetmeksizin
çalışıyor. Başkan Mehmet Özhaseki, yatırımcı birimlerle Erciyes’te bir toplantı yaptı.
Toplantı akşam başladı, sabah saatlerine kadar devam etti.Büyükşehir...
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Bu haber 273 kez okundu. Büyükşehir'de Mesai De Yok Tatil De 3 0 0 0 Büyükşehir
Belediyesi, daha güzel bir Kayseri için mesai ve tatil mefhumu gözetmeksizin çalışıyor.
Başkan Mehmet Özhaseki, yatırımcı birimlerle Erciyes’te bir toplantı yaptı. Toplantı akşam

başladı, sabah saatlerine kadar devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
bürokratları ile bir toplantı yaparak 2014 yılında yapılan yatırımları değerlendirdi ve
2015’teki yatırımların planlamasını yaptı. Toplantıda öncelikle Erciyes’e yapılan ve yapılacak
olan yatırımlar ele alındı. Ardından Raylı Sistem, dönüşüm projeleri, ilçelere yapılacak
yatırım ve hizmetler, kültür yolu güzergahındaki yatırımlar başta olmak üzere Büyükşehir
Belediyesi’nin tüm projeleri masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, 2014 yılının sonuna gelinen bugünlerde yeni yılın hesaplarını ve programını
yaptıklarını dile getirerek, "Hafta sonundan istifade ederek 2015 yılında yapacağımız
programları bir kez daha masaya yatırıyoruz. Özellikle yatırımcı olan birimlerimizle rahat bir
ortamda projeleri ele alıyoruz. Geçen yıldan başlayan ve devam eden işlerimiz var, 2015’te
başlayacağımız işler var. İşte bütün bunların hesabının yapıldığı, zamanlamasının yapılacağı,
bütçelerinin belirleneceği kurum içi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çalışma
şehrimiz için hayırlı olur" dedi. Başkan Mehmet Özhaseki ve bürokratlarının katıldığı toplantı
akşam saatlerinde başladı ve sabaha kadar devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10551.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Her Gün İş Yükü Artan Bir Teşkilatız
Bugün kim bizlerle onu hemen size aktaralım ve söyleşimize başlayalım. Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan bizlerle birlikte. Yine merak edilen tüm sorularınızın
yanıtını burada bulabileceksiniz.
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HER GÜN İŞ YÜKÜ ARTAN BİR TEŞKİLATIZ 2 0 0 0 **Her geçen gün iş yükü artan bir
teşkilatız. (Hangisi başlık olursa) **Bizim amacımız kimseye ceza yazmak, canlarını yakmak
değil. (Başlık olurmu?) *Merhaba Sevgili Okurlarımız; Yine farklı bir konu ve konukla yeni
bir söyleşide daha sizlerle birlikteyiz. * Bugün kim bizlerle onu hemen size aktaralım ve
söyleşimize başlayalım. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan bizlerle
birlikte. Yine merak edilen tüm sorularınızın yanıtını burada bulabileceksiniz. *Öncelikle hoş
geldiniz Müdürüm. Hoş bulduk teşekkür ederim, sağ olun. *İlk sorumu hemen yönelterek
söyleşimizi başlatmak istiyorum. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görev ve
yetkileri, faaliyet alanları nelerdir? Uçan kuştan, denizdeki balığa kadar sofranızdaki
yediğiniz yemeğe kadar herhangi bir gıdaya kadar her şeyden sorumlu bir teşkilatız biz. Şimdi
aslında böyle bir soruya ben şöyle cevap veriyorum uçan kuştan, denizdeki yüzen balığa
kadar sofranızdaki yediğiniz yemeğe kadar herhangi bir gıdaya kadar her şeyden sorumlu bir
teşkilatız biz. Baktığımızda 63 disiplin 700 civarında işimiz var, geçmişte sadece Tarım
Teşkilatı kırsalla ilgilenen bir Teşkilat iken, bu gün kırsalın yanında, şehir’de ilgilendiren bir
teşkilat çünkü bu gün Gıda Denetimine kadar, şehrimizde üretilen her türlü ürüne kadar İl
Müdürlüğümüz denetim yapmakta. Aynı zamanda çevrenin korunması, toprak korunması,
yine arazi planlanması, mera ıslahı projeleri ve aklınıza gelebilecek her türlü Gıda ile ilgili

bunu biz Bakanlık olarak şöyle diyoruz: ‘Tarladan, çatala kadar bu safaların hepsinde yer alan
bir teşkilatız, Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak, tabii Bakanlık daha çok Ulusal Politikaları
belirlerken, İl Müdürlüğümüz yerel ölçekteki planlamaları ve denetimleri yapmakta ve bu
anlamda Tarımsal ve Hayvancılık üzerine aklınıza gelen her türlü konuyu denetleyen, üreten,
projelendiren, yöneten bir teşkilatımız var. Son yıllarda ki gıda denetimleri de çok yoğun bir
şekilde gündemimize geldi, malum işte Dünyadaki artık baktığımızda son derece sağlıksız
gıdaların arttığı, doğal beslenmenin sıkıntıya girdiği ortamlarımız var bütün bunları da üst
üste koyduğumuzda, her geçen gün iş yükü artan bir teşkilatız. *Peki, Vatandaşlar Gıda İle
İlgili Şikâyetlerinde Nasıl Bir Yol İzlemelidir? Bakanlığımız bünyesinde ücretsiz olarak
oluşturulan 174 Alo Gıda hattını arayarak şikâyet konusu her neyse bildirmektedir. Bununla
ilgili şikâyet konusuna göre gıda denetçisi personellerimiz tarafından gerekli işlemler
yapılmaktadır. *İl Müdürlüğü Olarak Uyguladığınız Projeler Nelerdir? “Halk Elinde
Kontrollü Damızlık Koyun Yetiştirme Projesi” İl Müdürlüğümüz, Erciyes Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince 2011 yılında uygulamaya
konulmuştur. Nasip olursa ilerleyen yıllarda Kayseri’den bir tır dolusu çileği dışarıya satmak
hedefimiz bu. 2012 yılında Kayseri’de neler yapabiliriz diye kafa yorduğumuzda, öncelikle
söyleşimizi sizinle yaptığımız için, kadın çiftçilerimize uyguladığımız projelerden biraz
bahsedelim. Çilek Yetiştiriciliği Projesi: Tarımsal faaliyetlerin her aşamasında aktif rol
oynayan ve kırsal alanda yaşayan kadınların, daha üretken ve verimli bir şekilde tarımsal
faaliyetlere katılımlarını sağlamak amacıyla yürütülen “ Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım
Projesi kapsamında İlimiz Kocasinan İlçesi Cırgalan Mahallesinde“Açıkta Malçlı Çilek
Yetiştiriciliği Projesi ” 11 kadın çiftçi ile uygulanmaya başladık. Nasip olursa ilerleyen
yıllarda Kayseri’den bir tır dolusu çileği dışarıya satmak hedefimiz bu. Kayseri’de Tarım 3
veya 4 ay yapılabiliyor. Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi: Organik
Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü projesi kapsamında 2013 yılında 53 üretici ile 10
ilçede (İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Pınarbaşı, Tomarza, Felâhiye, Sarıoğlan, Bünyan, Hacılar,
Özvatan) 534 da alanda organik tarımsal üretim yapılmıştır. İl Müdürlüğümüz, Kocasinan
Belediye Başkanlığı, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kapadokya Organik
Tarım Üreticileri Birliği arasında 27.05.2013 tarihinde “Organik Pazar” kurulması ile ilgili
protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda; 21.07.2013 tarihinde Erciyes evler Semt Pazarı’nda
“Organik Ürün Pazarı” açılış töreni yapıldı. Her hafta Pazar günleri Erciyes evler Semt
Pazarı’nda İlimizde yetiştirilen organik ürünlerin satışı yapılmaktadır. Kayseri’de Tarım 3
veya 4 ay yapılabiliyor. İnsan sağlığı birinci önceliğimiz olduğu için bu da büyük ve güzel bir
projemiz. 2013 Yılı için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na Sunulan Projeler Coğrafi Bilgi
Sistemi, Erken Uyarı İstasyonları ve Toprak Analizi Laboratuarı ile ilgili projelerimiz
uygulamaya değer görülmüş olup sözleşmeleri imzalanmış ve uygulaması devam etmektedir.
Erken uyarı sistemlerimiz var, şuan 6 ilçemizde faal olup tüm Kayseri geneline hitap edecek
durumda, erken uyarı sistemleri de özellikle meyvecilik sektöründe çok işimize yarıyor bizim
her türlü ilaçlamalarımızda fazla ilaç kullanımının önüne geçiyoruz, bu gerçekten çok büyük
bir artı olacak, insan sağlığı birinci önceliğimiz olduğu için buda büyük ve güzel bir projemiz.
Gıda Takip Merkezi diye bir merkez kurduk bünyemizde. Yine sıra dışı olan projelerimizi
söylüyorum, diğer rutinlere girmek istemiyorum, biz mesela geçen aylarda bunun tanıtımını
yaptık ama, Bakanlıktan sıkıntımız oldu büyütemedik, Gıda Takip Merkezi diye bir merkez
kurduk bünyemizde, tablet bilgisayarlı arkadaşlarımız sahaya çıkıyorlar ve yaptıkları tüm
çalışmayı anında Bakanlığın Güvenilir Gıda Bilgi Sistemi dediğimiz, GGBS dediğimiz bir
sistemi var. Aradaki evrakı kaldırarak çok hızlı ve seri bir şekilde yaptığımız tüm çalışmayı
Baklanlık Web sayfasına atabiliyoruz, Bakanlık anında görebiliyor, Bakanlık bu konuda yeni
bir proje hazırlama noktasında olduğunu söyledi, biraz bizi bekletti, hala da bekliyoruz, ama
bu süreçte Gıda Takip Merkezinin biz 2. 3. aşamalarını yapacağız Türkiye’de bir ilk olacak
bununla da ilgili aynı zamanda çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri’de tüketilen

maydanozun ancak %2’si%3’ü Kayseri’de tarafından üretiliyor, maydanozu dahi dışarıdan
getiren bir şehiriz. Seracılık Projesi: İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülen
Seracılığı geliştirme Projesi kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde yapılan çalışmalarda
şartları uygun görülen 38 üreticilerimizin her birine 500 m2’ lik seralar alınarak kurulumları
yapılmıştır. Bu arada ilginç bir rakam vermek istiyorum, Kayseri’de tüketilen maydanozun
ancak %2’si%3’ü Kayseri’de tarafından üretiliyor, maydanozu dahi dışarıdan getiren bir
şehiriz. Biz seraları kurduğumuzda dediler ki ne üreteceksiniz, hiçbir şey üretmesek bile
maydanoz üretsek yeter dedim yani ki bunun yanında 2014 yılında, Yahyalıda Nar, Zeytin ve
Goji dediğimiz bir bitki var bunları Yahyalının rakımı düşük yerlerinde denemelerine
başlıyoruz, bunları da proje kapsamına getiriyoruz. Oralarda kapama bahçe yapmak zor ama
şahıs bazında bile olsa,30–40 kişi bile olsa bunları şahıslara vererek oralarda denemeler
kuruyoruz. Hiç denenmemiş bitkiler şuanda ama biz bunların olacağını biliyoruz, bunları
deniyoruz. Aynı şekilde bu Seralarımızda şuanda fidecilik üzerine bir kafa yoruyoruz. Nasip
olursa mesela Bünyan’da bir işletmemizi fideye yönlendirdik, önümüzdeki fide döneminde
inşallah Sivas’ın değil Orta Anadolu’nun fidesini karşılayacak bir potansiyele sahip hale
getireceğiz. Bütün çalışmalarımız, gayretlerimiz onun üzerine. Projelerinizle hem ekonomiye
can katmışsınız, hem birçok İl’e önayak olmuşsunuz önder olmuşsunuz, hem de kaynaşmayı
da sağlamışsınız. Kadınlar arasında da özgüvenin geliştirilmesini sağlamışsınız, bu bağlamda
ben sizi tebrik ediyorum, gerçekten güzel projelere imza atmışsınız. Peki, Gıda
Denetimlerinde Gıda Denetçileri Tarafından Dikkat Edilen Hususlar Nelerdir? Bizim
amacımız kimseye ceza yazmak, canlarını yakmak değil ama öbür taraftan da sağlıklı gıda
üretilmesini istiyoruz. Gıda denetçileri gittikleri yerdeki yapıya göre kendi tedbirlerini
alıyorlar, genel olarak bahsedeyim bunlardan çünkü her sektörün bakılması gerekenler ayrı,
ama her şeyden önce biz öncelikle mekâna bakıyoruz. Bu mekân sunuşun yapıldığı mekânda
olabilir, hazırlığın yapıldığı mutfak kısmı da olabilir. Öncelikle mekanın büyüklüğü,
havalandırması ve her şeyden önemlisi hijyen koşullarına bakıyoruz. Gerçekten ham madde
veya mamül maddenin hazırlandığı mutfaklar nerelerde işte havadar bir yermi, rutubetli bir
yer mi veya mutfağın ölçüleri uyuyor mu, gerçekten kullanılan alet makineler temiz mi,
hijyen şartlarına uyuyor mu veya kullanılan yağlar gerçekten önemli, kullanılan işte
yumurtadır, ettir veya diğer mutfakta kullanılan her türlü girdiyi denetliyoruz. Hatta İl
Müdürlüğü olarak şuanda personelimizin elinde gittiği yerdeki bakteriyi ölçebilecek
cihazlarımız dahi mevcuttur. Herhangi bir kızartma yağını çok rahat ölçerek bu yağ
kullanılabilir veya kullanılamaz diyebiliyoruz. Şuanda her türlü donanıma sahip bir teşkilatız.
Aynı zamanda imalat yapan ve bu imalatı toptan olarak satan pazarlayan yerlerde de işletme
onayı var mı buna bakıyoruz, burası üretim yapıyor ama üretim izni var mı, bunlara bakılıyor
ki bunlar olmayan yer zaten üretim yaptırmıyoruz, faaliyetten men ediyoruz, para cezası
uygulayarak, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Normal şartlarda onayı
olan üretim izni olan yerlerimizde de en başta yaptığımız hijyen şartları ve etiket bilgileri de
çok önemli, herhangi etiketinde bir sıkıntı var mı bunları kontrol ediyoruz. En çok
karşılaştığımız konu hijyen konusu ve ham maddenin geliş şekli, depolama şekli, kullanış
şekli, pişirilme teknikleri, bütün bunlar sektörel boyutta arkadaşlarımız tarafından inceleniyor.
Geçen sene göreve başladığımızda Kayseri’deki Gıda İşletme sayısı 2.500 civarında idi,
bugün itibari ile kayıtlı işyeri sayımız yaklaşık 7.150 oldu. Yani 2.500’ü neredeyse 3’e
katladık. Kayıtsız onay numarası olmayan birçok iş yerimizi şuanda kayıt altına aldık. Bu bize
ne getirdi kayıt altına alınan işyerlerimiz artık bizim elimizde bir belgedir bu ve bunlar sürekli
kontrol edebiliyoruz. Eskiden A mahallesindeki herhangi Bakkal, Kasap, Fırın vs. bizim
kayıtlı olmadığı için denetime tabi olmuyordu, denetlenmiyordu. Bizim amacımız kimseye
ceza yazmak, canlarını yakmak değil ama öbür taraftan da sağlıklı gıda üretilmesini istiyoruz.
Hedefimiz gayretimiz, Kayseri’de her yere gönül rahatlığı ile girebilmeniz. Müdürüm ben çok

teşekkür ediyorum bu güzel ve bilgilendirici sohbetinizi bizimle paylaştığınız için. Bende çok
teşekkür ediyorum.
Değerli okurlarımız farklı konu ve konuklarımızın yer aldığı bir başka söyleşide yeniden
birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. SÖYLEŞİ: SELDA AVCI/MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10554.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

TEOG Galipleri Yemekte Buluştu
Erkilet General Emir Ortaokulu öğretmenleri, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş(TEOG)
sınavında başarılı olan öğrencilerini özel bir restorantta verdikleri yemekle ödüllendirdi.
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Bu haber 796 kez okundu. TEOG GALİPLERİ YEMEKTE BULUŞTU 2 0 0 0 Erkilet
General Emir Ortaokulu tarafından tertip edilen yemeğe TEOG’da başarılı olan 25 öğrenci ile
Türkçe Öğretmeni; Cihangir Toz, Matematik Öğretmeni; Oğuz Yiğiter ve Sosyal Bilgiler
Öğretmeni Mahmut Cömert katıldı. Yetkili öğretmenler, öğrencileri teşvik amaçlı böyle bir
program tertip ettiklerini söylediler. Yetkili öğretmenler yaptıkları açıklamada: “Okulumuzda
eğitim gören, derslerindeki başarısı ve örnek davranışlarıyla ön plana çıkan öğrencilerimizle
yemekte buluştuk. Hem başarılı öğrencilerimizin başarılarını pekiştirmek hem de diğer
öğrencilerimize
örnek
olmasını
amaçlıyoruz”
dedi.
HABER
MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10555.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Çocuğunu Göremeyen Şahıs Adliye Önünde
İntihara Kalkıştı
Kayseri’de 1 kişi, ayrıldığı eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini söyleyerek, adliye
önünde intihara kalkıştı.Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan A.A.’ya (28)
çocuğu gösterilmedi. Bunun üzerine bunalıma girdiği...
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Bu haber 396 kez okundu. Çocuğunu Göremeyen Şahıs Adliye Önünde İntihara Kalkıştı 2 0 0
0 Kayseri’de 1 kişi, ayrıldığı eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini söyleyerek, adliye
önünde intihara kalkıştı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan A.A.’ya (28)
çocuğu gösterilmedi. Bunun üzerine bunalıma girdiği öne sürülen A.A., Kayseri Adliye
Sarayı önüne gelerek intihar kalkıştı. Elindeki pompalı tüfek ile kendisini vuracağını söyleyen
A.A., çocuğunu görmek için yetkililerden yardım istedi. Cinayet büro amirliği ekiplerinin
uzun uğraşı sonucu ikna olan A.A., elindeki tüfeği vererek teslim oldu. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10556.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Ab Projelerine Bekliyoruz
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin sosyal,
ekonomik, istihdam, kültürel, sportif, eğitimsel, çevre ile fiziki gelişimine katkı sağlayacak
her türlü AB projesini (Avrupa Birliği) değerlendireceklerini...

29 Aralık 2014 Pazartesi 12:33

Bu haber 198 kez okundu. Ab Projelerine Bekliyoruz 2 0 0 0 Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin sosyal, ekonomik, istihdam,
kültürel, sportif, eğitimsel, çevre ile fiziki gelişimine katkı sağlayacak her türlü AB projesini
(Avrupa Birliği) değerlendireceklerini söyledi. AB danışma kurulumuzda değerlendirilecek
Melikgazi Belediyesi olarak AB projeleri ile hibe programlarından yararlanabilmek amacı ile
Belediye bünyesinde 2005 yılında AB DANIŞMA VE UYGULAMA BİRİMİ
oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç " Melikgazi Belediyesi olarak AB
gelişme, geliştirme, yatırım ve uygulama programlarından yeteri kadar yararlanamadığımız
gözlenmektedir. Bu amaç ile sadece belediye olarak değil kişisel, kurum, kuruluş, dernek, oda
ve kuruluşların da hazırlamış olduğu projelere belediye olarak her türlü destek ve yardıma
hazırız. Gerektiğinde proje ortağı, proje destekleyicisi veya proje iştirakçilerinden olabiliriz.
Yeter ki Melikgazi’nin gelişimine, büyümesine, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlasın “
dedi. Müracaat Melikgazi Belediyesi… AB hibe ve gelişme programlarından
yararlanabilinecek projesi olan ve müracaat ile başvuru konusunda yardıma ihtiyacı olan kişi
ve kuruluşların Melikgazi Belediyesine müracaat etmelerini isteyen Başkan Memduh
Büyükkılıç, AB proje destekli iş geliştirme, iş kurma ile çevre ve eğitim konularına ağırlık ve
önem verdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10557.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

Oran Yönetim Kurulu Toplantısı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2014 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı
gerçekleştirildi. ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Yazıcı, "2014 yılı içerisinde
bölge illerimizden toplam 65 projeyle 47 milyon TL destek sözleşmesi...
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Oran Yönetim Kurulu Toplantısı 2 0 0 0 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2014
yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. ORAN Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadir Yazıcı, "2014 yılı içerisinde bölge illerimizden toplam 65 projeyle 47 milyon TL
destek sözleşmesi imzalandı" dedi. Toplantıya, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat
Valisi Abdulkadir Yazıcı, ORAN Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, ORAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivas Valisi Alim Barut, ORAN Yönetim Kurulu
Üyesi ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ORAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve ORAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivas Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım katıldı. Toplantıda konuşan ORAN Yönetim
Kurulu Başkanı Abdulkadir Yazıcı, "Ajansımız geride bırakmaya hazırlandığımız 2014 yılı
içerisinde hizmet kalitesini artırma adına bir taraftan kurumsal kapasitesini güçlendirirken
diğer taraftan bölgedeki kurum ve kuruluşlarında desteğini alarak bölgesel kalkınma alanında
birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. 2014 yılı içerisinde özetle, bölge planının uygulanmasına
yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş, tematik ve sektörel araştırma raporları ve fizibiliteler
hazırlanmış, başta üniversitelerimiz olmak üzere bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile
işbirlikleri geliştirilmiş, bölgesel kalınma alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla ve diğer ajanslarla ortak çalışmalar yürütülmüş, yatırımcılara yönelik
olarak danışmanlık, bilgilendirme ve yatırım destek hizmetleri sağlanmıştır. 2014 yılı
içerisinde 65 projeyle 47 milyon TL destek sözleşmesi imzalandığını belirten Yazıcı, Ajans
burada belirttiğim planlama, araştırma ve yatırım destek faaliyetleri dışında da, teknik ve mali
desteklerle bölgede kar amacı güden ve gütmeyen kurumların farklı alanlardaki projelerine
destek sağlamıştır. 2014 yılı içerisinde bölge illerimizden toplam 65 projeyle toplam 47
milyon TL tutarındaki destek sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren
kurum ve kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği teknik destekler
kapsamında da bölgede faaliyet gösteren kurumlarımızda görevli 2 bin 657 kurum
personelinin belirlenen konularda eğitim almaları sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10558.html
Erişim Tarihi: 29.12.2014

