KAYSERİ HABER ARŞİVİ
22.09.2014–30.09.2014
Kayseri’de Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
Kayseri’de, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan
Ahilik Haftası kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk konularak başladı.Ahilik Haftası
kutlamaları kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,...
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Kayseri’de, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan
Ahilik Haftası kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk konularak başladı.
Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Atatürk anıtına
çelenk bıraktı. Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Ziyarette
konuşan Vali Düzgün, "Ahilik teşkilatı Kayseri için son derece önemli. Ahi Evran’ın
Erzurum’dan gelerek Kayseri’ye yerleşmesi, burada Ahilik teşkilatını kurması bakımından
Kayseri önemli bir yere sahip. Tabi Ahilik teşkilatıyla beraber sadece bir esnaf teşkilatı
kurulmuş olmuyor, aynı zamanda toplumsal düzenin, komşuluğun, kardeşliğin, hatta aile içi
düzenin sağlanmasında çok önemli ilke ve prensipler getiriyor. Onun için bu hafta boyunca
yapılacak olan kutlamalarda da esnaflarımızın durumlarının iyileşmesi, ihtiyaçlarının
giderilmesi için Ahilik Haftasının bir vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8790.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Şeker Pancarı Da Pancar Ekicisi De Sahipsiz
Değil
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından düzenlenen 3. Şeker Fabrikası Festivali yoğun katılımla
gerçekleştirildi.Kayseri Şeker Fabrikası tarafından organize edilen 3.Şeker Pancarı
Festivalinin ikinci günü etkinlikleri Yeşilhisar İlçesinde;...
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Kayseri Şeker Fabrikası tarafından düzenlenen 3. Şeker Fabrikası Festivali yoğun katılımla
gerçekleştirildi.
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından organize edilen 3.Şeker Pancarı Festivalinin ikinci günü
etkinlikleri Yeşilhisar İlçesinde; Kaymakam Mustafa Gözlet, Garnizon Komutanı, Belediye
Başkanı Abdulkadir Akdeniz Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin
Akay, Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Üyeler: Harun Halıcı, İlhan Argun, Nizamettin
Çatak,Denetim Kurulu üyesi Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkan Turhan Özer, Başkan Vekili Atilla Yalçın,Üyeler; Hurşit Dede,
Abdulkadir Güneş, Niğmetullah SevimHalis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü Levent Benli, Yeşilhisar’daki Birlik Başkanları, Siyasi Parti Teşkilatları, STK
temsilcileri, Bölge Müdürleri ve Pancar ekicilerinin yoğun katılımıyla yapıldı.
Yeşilhisar İlçesi Köşk Parkında düzenlenen 3.Pancar Festivalinin ikinci günü etkinlikleri
protokol konuşmaları sonrasında açılış kurdelesi kesimi ile başladı. Mahalli sanatçıların
konseri, güreş gösterileri, Şanlıurfa sıra gecesi ekibi sonrasında açık hava halk konserinde
TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin sahneye çıktı. Festival alanına etkinlikler
kapsamında kurulan çocuk oyun parkı ve alanda yapılan yarışmalar, ateş adam, sihirbaz gibi,
animasyon gösterileri, havai fişek gösterisi sayesinde çocuklar ve aileleri bol bol eğlenme
fırsatı yakaladılar.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay festival açılışında yapmış
olduğu konuşmasında 3.Pancar Festivalinin ikinci gününde etkinliklerin Yeşilhisar’daki
pancar çiftçilerinin ve ailelerinin birlik beraberliğine, kaynaşmasına vesile olduğunu aynı
zamanda şeker pancarı ile ilgili ilaç, tohum ve zirai aletler yapan firmalarında ürünlerini teşhir
etme tanıtma fırsatı elde ettiklerini belirtti.
Başkan Akay; “Türkiye’de her ürünün festivali yapılıyor sadece Şeker Pancarının festivali
yapılmıyordu biz Kayseri Şeker olarak bu eksikliği gidermek ve Şeker Pancarının ve Pancar
çiftçisinin de sahipsiz olmadığını göstermek adına Şeker Pancarı Festivallerini yapmaktayız.
Sadece Festivaller yapmakla kalmayıp pancar çiftçimizin ürettiği diğer ürünlere de imkanlar
ölçüsünde destek vermek ve çiftçinin ürününün yok pahasına satılmasına engel olmaya
çalışıyoruz. Pancar zaten bizim ürünümüz elimizden geldiği kadar destek veriyoruz.

Çiftçimize gerektiğinde avans, gerektiğinde ilaçlama desteği zaten vermekteyiz. Bizim
çiftçimizin ürettiği ay çekirdeği ile ilgili olarak piyasa 3300 liradan başlayan fiyatlar açıklandı
Kayseri şeker olarak biz de 4300 lira olarak açıklamak suretiyle tavrımızı koyduk ve çiftçinin
sadece kara günde değil her gününde yanında olduğumuzu gösterdik. İmkanlarımız ölçüsünde
ay çekirdeği alımı yapmak suretiyle sözümüzü yerine getirdik. Özellikle Yeşilhisar bölgesinde
silajlık mısır alımını da başlatarak çiftçimizin ürettiği silajlık mısırın da değerini bulmasına
katkı sağladık ayrıca çiftçinin ihtiyacı olan paketleme yapılarak çiftçimize teslim etmekteyiz.
Şeker pancarı için Türkiye’de en yüksek fiyatı veren geçen sene Kayseri Şeker oldu bu sene
de Türk Şeker’in verdiği taban fiyatından 6 lira fazla fiyat vererek çiftçimizin gelirine katkı
sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene ayrıca; Temiz pancar destek pirimi yanısıra Pancarın sökülüp
yığılması şeker oranını azalttığı için geç teslime de ayrıca pirim uygulaması getirmekteyiz.
Amacımız çiftçinin kazancına katkı sağlamaktır” dedi.
Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz; "Festivallerin kaynaşmaya vesile olduğuna dikkat
çekerek Yeşilhisar İlçemizde yapılmakta olan kayısı festivali güzel bir örnek oluyor.
Yöremizdeki potansiyel ürünlerimizle ilgili, pazarlanması ve katma değer üretilmesi adına
güzel şeyler yapmaya çalışacağız" dedi.
Yeşilhisar Kaymakamı Mustafa Gözlet; "Yeşilhisar ilçesinde kaymakamlık vazifesine
başladığı ilk hafta olması nedeniyle etkinliğin vatandaşlarla tanışmaya ve kaynaşmaya vesile
olduğunu, Yeşilhisar’da Tarım ön planda olduğunu, şeker pancarı açısından da Kayseri
Şeker’in İkinci büyük girdisini sağlayan ilçe konumunda olduğunu belirtti ve Festivalle
başladığımız görev süremizin festival havasında sona ermesini diliyorum" diye konuştu.
Festival alanına kurulan stantlarda firmalar ürünlerini tanıtırken yöresel lezzetler ve
ürünlerden Yeşilhisar kavunu, karpuzu, üzümü, patatesi, nohudu yanında tandırda pişen kuru
fasulyesi ve fırında pancar tatlısı ikramı üreticiler ve Ziraat odası tarafından misafirlere ikram
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8791.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Osb Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Hasyüncü:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, ülkenin yurt
dışına enerji bağımlılığını azalttıklarını söyledi.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü. 11. Cumhurbaşkanı...
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, ülkenin yurt
dışına enerji bağımlılığını azalttıklarını söyledi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü. 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün iki yıl önce yönlendirdiği bir bilim adamı ile çalışma
yaptıklarını belirterek, “Araştırma yaptılar ve yurt dışı seyahatleri gerçekleştirdik.
Almanya’da yılda 900 saat güneşten istifade ederek tükettiği enerjinin yüzde 30’unu elde
ediyor” dedi.
Hasyüncü “Yaptığımız araştırmalarda Kayseri’de bin 500 saat güneşten elde edilebileceğini
gördük. Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralini kurduk. Ülkenin yurt dışına enerjide
bağımlılığını azaltmak istedik. Bunu da başardık. Ayda 200 bin kilovat elektrik ürettik. 10
megavatlık yap işlet devret ile sistem kuracağız. Bizim bu sanayicileri yönlendirmemiz ile
birlikte, Kayseri civarına 150 megavat müracaat olmuş. Bunun 98’i kabul edilmiş ve 10 tanesi
üretime geçmiş” diye konuştu.
Hasyüncü, “ Eğer ki yatırımcının önünü açarsak çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum.
Bu yüzden üniversitelerimizdeki çalışmalarımıza kimya laboratuarı yapmayı taahhüt ettik.
Doğa bilimleri incelemesi yapılacak. ” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8792.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Ünlü markanın hedefinde Kayseri var
Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun bir kuruluşu olan ve fast food sektörüne Fine Fast Food
konseptiyle yeni bir soluk getiren Tavvuk, Akdeniz’deki ilk şubesi Antalya’da açıldı.
Tavvuk’un sıradaki hedefleri arasında Kayseri’de de şube açmak yer alıyor.
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Keskinoğlu’nun restoran sektöründeki markası Tavvuk’un Akdeniz’deki ilk şubesi
Antalya’da açıldı. Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun global bir Türk tavuk zincir restoranı
yaratma hedefiyle kurduğu Tavvuk, Türkiye’deki şubelerini artırmaya devam ediyor.
Yurtiçindeki yapılanmasını hızlandıran ve orta vadede yurtdışına da franchise vermeye
hazırlanan Tavvuk Restoran’ın, Muğla’dan sonra Antalya’daki ilk franchise şubesi faaliyete
geçti. Türkiye’nin turizm incisi Antalya’da açılan Tavvuk’un, manzarasıyla turistler için de
şimdiden bir lezzet molası olmaya aday yerlerden biri olduğu ifade edildi.
Kayseri’de de şube açmayı hedefliyorlar
Açılışta konuşan Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup
Başkam Keskin Keskinoğlu, “2010 yılında fine fast food konseptiyle kurduğumuz
restoranımızın 11. şubesini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Franchise sürecinde uzun

fizibilite çalışmaları yaptıktan sonra hayata geçirilen şubelerden güzel haberler alıyoruz.
Antalya’daki yeni şubemizin de başarılı olacağına inancımız tam. Yakın zamanda Akdeniz
Bölgesi’nde yeni şubeler de hayata geçecek. Mönülerimizde, kızartmadan ızgaraya, salatadan
dönere kadar birçok alternatif bulunuyor” diye konuştu. Hedef, 2015’te 100 şubeye ulaşmak
2015 yılı sonuna kadar 100 şubeye ulaşması planlanan TAVVUK için franchise verilmesi
hedeflenen öncelikli iller arasında İzmir, Ankara, Bursa, Konya, Adana, Tokat, Kırıkkale,
Malatya, Eskişehir, Kayseri, Diyarbakır, İstanbul, Samsun ve Trabzon yer alıyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8793.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir
görmesi yeter
Bugün ki söyleşimizde, İlgiye Sevgiye Yardıma Muhtaç Gruplardan bahsedeceğiz. Bizi
bilgileri ile aydınlatacak olan isim ise Kayseri İl Müftülüğünden Kocasinan Vaiz’esi Ayşe
Aksakal Selçuk hocam dilerseniz kendisine hoş geldiniz diyerek sohbetimizi başlatalım.
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**Hocam ilk soru olarak İlgiye, Sevgiye ve Yardıma Muhtaç Gruplar kimlerdir bunu
öğrenelim?
**Müslüman müslümanın kardeşidir.
İslam insana, insanın onur, şeref ve haysiyetine önem veren; aile ve toplum hayatında can,
temel hak ve hürriyetlere, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya önem veren bir dindir
Hz. Peygamber (sav) desteğe ihtiyacı olan gruplara ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan
yardım yapılmasında öncülük etmiş ve onların sosyal hayatta ezilmelerini küçümsenmelerini
ve ötekileştirilmelerini engellemiştir. Şu hadisi Şerif’te belirtildiği gibi ‘’ Müslüman
müslümanın kardeşidir. Ona hainlik etmez, ona yalan söylemez, onu yardımsız ve yüzüstü
bırakmaz. Her müslümanın diğer müslümana onuru, malı, kanı haramdır. Takva işte burada,
kalptedir. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter.
Peki hocam, İlgiye sevgiye yardıma muhtaç grupları değerlendirirsek eğer neler
söyleyebilirsiniz?
Yavrularımıza beden dilini yerinde kullanmak onlara güven duygusunu aşılayacaktır.

1-) ÇOCUKLAR: Allah’ın emaneti olarak bize bağışlanan yavrularımızı, sağlıklı olarak
sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla büyütmek en büyük vazifemizdir. Bu duygularla
büyütüp gözetmek anne sütü kadar da önemlidir. Yavrularımıza beden dilini yerinde
kullanmak onlara güven duygusunu aşılayacaktır. Cahiliye döneminde Arapların evlat
sevgisinden yoksun olmaları da onların ne kadar da sevgiden ve merhametten yoksun
olduklarını göstermiştir. Hz. Peygamber (sav.) kalpleri taşlaşmış olan bu topluma çocukları
öperek, torunlarını kucağına alarak, namazda sırtında torunuyla namaz kılarak sevgi mahrumu
olan çocuklara en büyük sevgi pınarı olmuştur. Bununla ilgili de çok fazla hadisler vardır.
Rabbimiz bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek gibi olduğunu ayette
bildirmiştir.
2-) Diğer önemli husus şuan bile Müslüman toplumların en büyük ayıbı olan, kız evlat erkek
evlat ayrımıdır. Hz. Peygamber (sav) Efendimizin en büyük vahşet olan kız çocuklarının diri
diri gömülmesini ortadan kaldırması çocuk hakları husunda en büyük devrimdir. Bu
konuda İslam dinimizde kürtajın da haram addedilmesi çocukların can güvenliğini
sağlamıştır. Rabbimiz bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek gibi olduğunu ayette
bildirmiştir. Biz insanların da vicdanımızın sesini dinleyerek dünyaya günahsız gelen bu
melek vasıflı yavrulara en güzel şekilde davranarak onlara edep ve terbiye içerinde
yetiştirmemiz gerekir.
Hocam ikinci olarak Gençler diyelim.
Gençlik çocukluktan sonra gelen en önemli en kritik dönemdir.
2-) GENÇLER: Gençlik çocukluktan sonra gelen en önemli en kritik dönemdir. Eğitimöğretim, ruhsal, kültürel ve edep ahlak yönünden en verimli, gelişimin ve değişimin en hızlı
olduğu bir zaman dilimi. Bu süreçte gençlerimizin eğitim öğretimini en güzel şekilde
desteklemeliyiz. En başta onların yetenekleri doğrultusunda meslek seçiminde bulunmalarına
yardımcı olmak gerekir. Hz. Peygamber (sav) Zeyd b. Sabit’e 11 yaşında İbranice ve
Süryanice öğrenmesini tavsiye etmiştir. Bu örnekle anlıyoruz ki gençlerimizin yeteneklerine
göre dil resin beden teknik veya sözel zekâsı güçlü olan gençlerimizi yeteneklerine göre
kanalize etmeliyiz. Eğitim ve öğretimin yanında boş zamanlarını değerlendirmeleri için spor,
resim ve musiki gibi alanlarda kendilerini yetiştirmelerini önerebiliriz. Şuan belediyelerimizin
çok güzel çalışmaları var. Gençlerimizi İslami sanatlarda hat tezhip gibi ebru minyatür gibi
kültürümüzü yansıtan sanat dallarıyla meşgul olmalarını sağlayabiliriz. Yine Peygamber
Efendimiz (sav) yüzme, atıcılık ve ata binme sporlarıyla ilgili örnekleri temel alırsak
gençlerimizin spor dallarıyla ilgilenmesi özellikle erkek çocuklarımızın enerjilerini en güzel
şekilde kullanmalarını sağlayacaktır.
İlgiye, Sevgiye ve Şefkate Muhtaç kişilerde bir diğer soru olarak kadınları soralım
hocam?
Kadınlar psikolojik açıdan merhamete ve ilgiye, desteğe ihtiyacı olan bir varlıktır.
3- ) KADINLAR: Kadın iki varlıktan biridir. Allah’u Teala insanı en güzel surette yaratmış
ve Adem (as) ı yaratmış ve onu yalnız bırakmayarak Havva annemizi de yaratmıştır. İlk insan
bu zamana kadar kadınlar toplumda önemli bir yer teşkil etmiştir. Kadınlar psikolojik açıdan
merhamete ve ilgiye, desteğe ihtiyacı olan bir varlıktır. İslam’da kadın hakları derken İslam
zaten insana insan hakkı veren tek ve son dindir. bu açıdan İslam’da kadın hakkı derken
feminizmi çağrıştırmak değildir ve yine erkek hakkının karşısında da yer almak değildir.
Rabbu’l Alemin erkeklere kavvam kelimesiyle yüklerini sorumluluklarını ağırlaştırmıştır.

Kadın cinsine daha çocukken diri diri gömülmesini engellemiş, Hz. Sevde ile evlenerek de
yaşlı hanımlara şefkatle kol kanat gererek 7den 70 tüm kadınlara merhamet eksenli
yaklaşmıştır. Efendimizin hanımlarıyla kızlarıyla olan münasebetleri de cahiliyeden yeni
sıyrılan arap toplumunda büyük bir etki bırakmıştır. O’nun (sav) nezaketi nezaheti erkek
sahabilere de en güzel örnek olmuştur. Veda Hutbesinde Allah’ın adıyla nikahladığınız
kadınlar hususunda dikkat edin diyerek uyarıda bulunması kadınlar açısından ne büyük bir
şereftir. Sahabeden Abdullah b. Ömer’in biz vahiy devam ederken kadınlar konusunda çok
korkardık.( kadınlara bir şey deriz de Allah bu konuda bizi ayetle uyarır da ebediyen kötü
örnek olarak geçeriz diye) Ne zaman ki vahiy kesildi artık biz de hanımlara artık konuşur
olduk. Bu örnekle şu bize en güzel anlayış olurdu şuan da vahiy geliyormuş Rasulallah (sav)
aramızda gibi yaşamak ne güzel olurdu. Herhalde bu anlayışla yaşasak yeryüzünde bırakın
kadını erkeği hiçbir canlıya zarar vermezdik. Rabbim bizleri hep güzel vasıflarla donatsın
diye dua edelim.
Hocam, Çocuklar, Gençler, Kadınlar dedik ve şimdi sıra Yaşlılar’da.
Allahü Teâlâ ebeveyninden biri veya ikisi yanında yaşlanırsa ona öf bile dememizi
istememiştir.
Ne mutlu o merhamet yüklü kalplere.
4-) YAŞLILAR: Yaşlılarımız evlerimizin bereketi huzuru paratoneri, dua kapımız.
Evlerimizde onların yeri apayrıdır. Onların tecrübe ve bilgi birikimleri ailede en güzel
destektir. Yaşlılık dönemi aynı zamanda insanların adeta çocuklaştığı kritik bir dönemdir.
Fizyolojinin değişmesiyle insan güç ve hafıza kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle onlara
tahammül etmek ve sabırla onlara yaklaşmak en güzel yöntemdir. Allahü Teâlâ ebeveyninden
biri veya ikisi yanında yaşlanırsa ona öf bile dememizi istememiştir. Onlar bize artık bize
bağışlanmış emanettir. Nasıl biz çocukken onlara emanetsek artık onlar da bize bakımı
bırakılmış emanetlerdir. Ana babasına evinde bakan onları hoş gören insanlara en güzel
mükâfatlar bekliyor. Ne mutlu o insanlara. Cennet onları iştiyakla beklemektedir. Ne mutlu o
merhamet yüklü kalplere.
Hocam çok keyifli ve güzel bir sohbetti, vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için
okurlarımız adına çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, hayırlı günler dilerim.
Değerli okurlarımız bu günkü söyleşimizde İlgiye, Sevgiye ve Şefkate Muhtaç
gruplardan bahsettik, yeni bir söyleşide farklı bir konu ve konukla yeniden buluşmak
dileği ile hoşça kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8794.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gazze Sergisine yoğun ilgi
Mazlum- Der Kayseri şubesi tarafından, Gazze’de ki İsrail’in yaptığı katliamı anlatmak için
açılan fotoğraf sergisini ortalama 3 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri Cumhuriyet Meydanında, 17 Eylül’de açılan fotoğraf sergisinin kapanışında konuşan
Mazlum-Der Kayseri şubesi başkanı Ahmet Taş, serginin amacına ulaştığını belirterek: “ 17
Eylül’de açtığımız sergi bugün sona erdi. 5 gün boyunca açık olan fotoğraf sergimiz havaların
dönem dönem yağmurlu olmasına rağmen ortalama 3 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
İnsanları yoğunluklarından dolayı çok fazla haberleri takip etme fırsatları bulamıyor. Bundan
dolayı da birçok vatandaşımızın Gazze’de katil İsrail’in Müslümanlara uyguladığı katliamdan
haberdar değil. Açmış olduğumuz sergide de amacımız insanlara Gazze’de ki Müslüman
kardeşlerimizin ne zorluklarda yaşam mücadelesi verdiğini göstermekti. Sergiyi ziyaret eden
vatandaşlardan aldığımız tepkiler de faaliyetin amacına ulaştığını gösteriyor. Sergiyi ziyaret
eden vatandaşlardan ağlayanlar var, bizlere teşekkür eden var. Ümmet bilincinin oluşup
Gazze deki insanlık dramının son bulması ve yeniden sağlığıyla, eğitimiyle beslenmesiyle,
güvenliğiyle yeni bir hayata ulaşması için İslam ülkelerinin ve İslam toplumlarının Gazze’ye
yardım etmeleri gerektiğini bilinci oluştu” dedi.
Haber-Foto: Veli GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8795.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Trafik Kazası Zannedildi, İntihar Çıktı
Kayseri’de yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybeden kişinin tabancayla
intihar ettiği ortaya çıktı.
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Kayseri-Erciyes yolu Hisarcık mevkiinde 36 yaşındaki Ü.Ö.'nün kullandığı 38 ZS 006 plakalı
otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı ve sürücünün kaza sonucu hayatını
kaybettiği sanılıyordu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ü.Ö.'nün cesedinde
otopsi sırasında yapılan incelemelerde, kafasına tek el ateş edildiği belirlendi. 38 ZS 006
plakalı otomobilde yapılan incelemelerde de tabanca ve mermi kovanı bulundu. Yetkililer
olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8796.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Talas’tan Ses Var
Mesut DAVARCI
mesutdavarci@gmail.com
21 Eylül 2014, 17:11

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ‘’Talas’ı Parça Parça Satmışlar’’ başlıklı bir yazıyı sizlerle
paylaşmıştım. Yazımda Talas ilçesinde yaşanan imar sıkıntısından bahsetmiştim. Yazı sonrası
cesur bir ses yükseldi ve ‘’Bu işin vebali benim değildir’’ dedi. Kendilerini tebrik ediyorum
dürüst ve cesur bir şekilde kursağından haram geçmediğini ifade etti. Sevindim, ne güzel bir
yerlerde henüz vicdanını yitirmemiş ‘’Yiğit Adamlar’’ varmış. Darısı geride kalanlara
bekleyip görelim, yada gösterelim kimlerdeymiş kamunun hakkı.
ASGARİ ÜCRETLİ, HALK OTOBÜSÜNE İNDİRİMLİ BİNSİN
Halk otobüsçüleri serbest biniş kartlarının fazlalığından dert yakınıyorlar. Bir süre takip ettim
haksız da değiller, emekli, polis, gazeteci, yabancı uyruklu…
Birçok kesim bu serbest biniş kartlarından faydalanıyor. Kanunların tanıdığı bir hak
kullanabilirler de. Ama kafama takılan bir şey var an itibariyle en düşük Polis maaşı 2 bin 784
TL ve halk otobüslerinden ücretsiz faydalana biliyor. Bu da asgari ücretli bir işçinin
maaşı 891 TL ve 1,85 lira taşıma ücreti veriyor. Uzun uzadıya hesaplara girmeyeceğim bu
işçi ayda 111 TL yol ücreti verdiği takdirde elinde kalan 780 TL ile ne yapa bilir. Bunun
vicdani muhasebesini sizlere bırakıyorum. Yabancı uyruklu vatandaşların ücretsiz kullandığı
toplu taşıma araçlarından asgari ücretli çalışanlarında en azından indirimli faydalanabilmesi
için bir çalışma yapılmalı. Ülkeyi ayakta tutan 15 milyonu aşkın asgari ücretlinin bunu hak
ettiğine inanıyorum.
HOŞGELDİN SAYIN ABDULLAH GÜL
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül baba ocağına geldi. Kayseri bayram havasından şaşalı bir
karşılama merasimi, esnaf ziyaretleri, açıklamalar…
Şehir baştan sona afişlerle süslendi. Bütün billboardlara ‘’Hoş geldiniz ‘’ yazdırıldı ve altına
kocaman bir imza ve logo konduruldu. İmza ‘’ Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet

Özhaseki’’, logo ‘’ Kayseri Büyükşehir Belediyesi’’ kafalardaki soru işareti ise, bu gösterişin
gideri kimin cebinden çıktı. İlan sahiplerinin mi? Belediyenin mi?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8797.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Gazze Sergisine yoğun ilgi
Mazlum- Der Kayseri şubesi tarafından, Gazze’de ki İsrail’in yaptığı katliamı anlatmak için
açılan fotoğraf sergisini ortalama 3 bin kişi ziyaret etti.

22 Eylül 2014 Pazartesi 12:31

Kayseri Cumhuriyet Meydanında, 17 Eylül’de açılan fotoğraf sergisinin kapanışında konuşan
Mazlum-Der Kayseri şubesi başkanı Ahmet Taş, serginin amacına ulaştığını belirterek: “ 17
Eylül’de açtığımız sergi bugün sona erdi. 5 gün boyunca açık olan fotoğraf sergimiz havaların
dönem dönem yağmurlu olmasına rağmen ortalama 3 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
İnsanları yoğunluklarından dolayı çok fazla haberleri takip etme fırsatları bulamıyor. Bundan
dolayı da birçok vatandaşımızın Gazze’de katil İsrail’in Müslümanlara uyguladığı katliamdan
haberdar değil. Açmış olduğumuz sergide de amacımız insanlara Gazze’de ki Müslüman
kardeşlerimizin ne zorluklarda yaşam mücadelesi verdiğini göstermekti. Sergiyi ziyaret eden
vatandaşlardan aldığımız tepkiler de faaliyetin amacına ulaştığını gösteriyor. Sergiyi ziyaret
eden vatandaşlardan ağlayanlar var, bizlere teşekkür eden var. Ümmet bilincinin oluşup
Gazze deki insanlık dramının son bulması ve yeniden sağlığıyla, eğitimiyle beslenmesiyle,
güvenliğiyle yeni bir hayata ulaşması için İslam ülkelerinin ve İslam toplumlarının Gazze’ye
yardım etmeleri gerektiğini bilinci oluştu” dedi.
Haber-Foto: Veli GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8798.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Esnaflardan Büyükşehir’e Ziyaret
Kayseri Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve beraberindekiler Ahilik Haftası
kutlamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediye’sini ziyaret etti.Esnaf Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve Ticaret İl Müdürü Alaattin...
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Kayseri Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve beraberindekiler Ahilik Haftası
kutlamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediye’sini ziyaret etti.
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat’ın
yanısıra çeşitli oda başkanlarının yer aldığı ziyarette heyeti Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Mustafa Yalçın ağırladı.
Ahiliğin Kayseri ve Kırşehir’den yayıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Mustafa Yalçın, Ahiliğin güzel bir esnaf geleneği olduğunu söyledi. Yalçın, esnafların ve
esnaf odalarının taleplerinde Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yardımcı olduklarını da
sözlerine ekledi.
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat da
Ahilik haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8799.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

GBİ Kayseri Koordinatörlüğü 365 Karanfille 35
Gün Barış Dedi
GBİ Kayseri Koordinatörlüğü Dünya Barış Günü olan 21 Eylül’ü kutlamak ve 365 gün barış
içinde bir ülke, bölge ve dünya mesajı vermek için Kayseri’nin 4 farklı meydanında
üzerlerinde dünya düşünürlerinin barış mesajlarının...
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GBİ Kayseri Koordinatörlüğü Dünya Barış Günü olan 21 Eylül’ü kutlamak ve 365 gün barış

içinde bir ülke, bölge ve dünya mesajı vermek için Kayseri’nin 4 farklı meydanında
üzerlerinde dünya düşünürlerinin barış mesajlarının yazdığı 365 adet karanfili dağıttı.
Barışın ve kardeşliğin önemini karanfiller ve barış mesajları içeren cümlelerle vurgulamak
istediklerini belirten dernek gönüllüleri Kayseri Cumhuriyet Meydanı, Forum AVM, Talas
Meydanı ve Düvenönü Meydanında karanfillerini dağıttı. Dağıtılan karanfiller ve
organizasyon Kayseri halkı tarafından yoğun ilgi ve takdirle karşılandı.
Genç Barış İnisiyatifi Derneği tüm insanlığın ortak gayesi olan dünya barışının temin
edilmesine katkı sağlamak isteyen, insanlığa din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin
faydalı olmayı hedeflemiş gençlerin başlattığı bir oluşum. Amacını, dünyanın neresinde
olursa olsun herkesi ve her kesimi ortak noktalarımızı göstererek barış içinde yaşamaya teşvik
etmek, ‘farklılıklara tahammül eden toplum’ların ötesinde, ‘farklılıklardan zevk alan ve
kucaklaşan toplum’ların oluşumuna katkı sağlamak olarak ifade eden 38 il ve 61 üniversitede
koordinatörlüğü bulunan GBİ Derneği Kayseri’de de çalışmalarına Kayseri Koordinatörlüğü
altında başladı.
Barışın bir gün değil her gün ve sürekli anılmasının ve korunmasının önemine dikkat çeken
GBİ Kayseri Koordinatörü Furkan Çelik, Kayseri’de barışın ve kardeşliğin pekişmesi adına
çalışmalarına hız vererek devam edeceklerini açıkladı. Kayseri’de organize edecekleri panel
ve konferanslarla gençlerin vizyonlarını genişleterek onları geliştirecek, yaptıkları sosyal
sorumluluk projeleri ile topluma doğrudan faydalı olma adına çalışmalar yürüteceklerini
belirten Çelik koordinatörlüklerinin yapacaklarından kısaca bahsetti. Sadece kendini değil
başta ülkesini ve insanlığı dert edinen, başkasının fikirlerini desteklemese de son derece saygı
duyabilen, özgüveni yüksek ama mütevazi bir gençlik olarak yetişme idealiyle çıkılan bu yola
GBİ Kayseri koordinatörlüğü olarak katıldıklarını ve bu yolda birlikte yürümek isteyen her
kesimden arkadaşla beraber çalışma ve bu yolda yürüme arzularının olduğunu da vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8800.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Deik’e İş Kadını Gücü
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in 35 kişilik yeni yönetiminde iş dünyasına başarıları
ile damga vuran 6 iş kadını da yer alıyor. Önceki döneme göre sayıları önemli oranda artan iş
kadınları arasında en genç üye olan Berna...
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in 35 kişilik yeni yönetiminde iş dünyasına başarıları
ile damga vuran 6 iş kadını da yer alıyor. Önceki döneme göre sayıları önemli oranda artan iş

kadınları arasında en genç üye olan Berna İlter kısa sürede 60’a yakın ülkeye ihracat yapma
başarısı ile tanınıyor.
Özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak
üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme
çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan DEİK’in yeni yönetim kurulu, Türk
ekonomisine yön veren iş çevrelerinin temsilcilerinden oluşuyor.
Türkiye’nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve
mali ilişkilerini izleyecek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacak;
dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili
kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunacak; Türkiye’nin ihracatının artırılmasına, üretim
ve ihracata dönük uluslararası yatırımların özendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak
DEİK’in gündemdeki yönetim kurulunda yer alan iş kadınları da alanlarındaki başarıları ile
dikkati çekiyor.
DEİK’te yer alan iş kadınları arasında Anadolu’dan yer alan ve en genç kadın üye ünvanına
sahip Berna İlter, sanayi ve ihracatta yaklaşık 10 yıl gibi kısa sürede aldığı başarılarla dikkati
çekiyor. Genç yaşında sıfırdan başladığı iş dünyasında bugün 5 kıtada 60’a yakın ülkeye
ihracat yapma başarısı gösteren, son olarak Türkiye’nin ihracat yapamadığı iki ülkeden biri
olan Mikronezya’ya yatak satma başarısı gösteren Berna İlter, yönetim kurulunda kadın üye
sayısının artmasının özellikle Anadolu’da girişimci olmak isteyen kadınları teşvik edeceğini
kaydetti.
Yeni yönetim kurulunda Berna İlter’in yanı sıra Ebru Özdemir, Güler Sabancı, İdil Yiğitbaş,
Pınar Eczacıbaşı, Zeynep Bodur Okyay kadın üye olarak yer alırken, Abdülkadir Konukoğlu,
Abdullah Tivnikli, Ahmet Çalık, Ahmet Kocabıyık, Ahmet Nazif Zorlu, Ali Kibar, Ali Koç,
Başaran Ulusoy, Çetin Nuhoğlu, Ender Yorgancılar, Ferit Şahenk, Fuat Tosyalı, Haluk
Dinçer, İbrahim Burkay, İbrahim Çağlar, Latif Aral Aliş, Lucien Arkas, Rifat Hisarcıklıoğlu,
Mahsum Altunkaya, Mehmet Büyükekşi, Mithat Yenigün, Murat Ülker, Nail Olpak, Ömer
Cihat Vardan, Remzi Gür, Rona Yırcalı, Tuncay Özilhan, Vahap Küçük DEİK’in yeni
yönetimini oluşturuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8801.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Forum Kayseri Bir Şanslı Çifti Modanın
Başkenti Milano’ya Götürüyor
Forum Kayseri, Forum Fashion Week kapsamında düzenleyeceği çekiliş kampanyasıyla bir
şanslı çifte, Avrupa’nın moda başkenti Milano’ya seyahat fırsatı sunuyor.Forum Kayseri,
Forum Fashion Week ile moda fırtınası estirirken, çekiliş kampanyasıyla...
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Forum Kayseri, Forum Fashion Week kapsamında düzenleyeceği çekiliş kampanyasıyla bir
şanslı çifte, Avrupa’nın moda başkenti Milano’ya seyahat fırsatı sunuyor.
Forum Kayseri, Forum Fashion Week ile moda fırtınası estirirken, çekiliş kampanyasıyla bir
şanslı çifte de Avrupa’nın moda başkentlerinden Milano’ya seyahat hediye edecek.
Forum Kayseri’de 22 Eylül-12 Ekim tarihlerinde toplamda 100 TL ve katları tutarında
alışveriş yapan tüm ziyaretçiler, çekiliş sonunda eşi ya da bir arkadaşıyla birlikte Avrupa’ya
uçacak!
Kampanya detayları hakkında bilgiye www.forumkayseri.com adresinden ulaşılabiliyor.
Moda fırtınasına hazırlanın!
Bu yıl beşinci kez düzenlenen Forum Fashion Week, Forum Kayseri’de ünlü isimlerin
katılacağı defileler, söyleşiler, sürpriz çekiliş kampanyası ve indirimlerle dolu alışveriş
keyfiyle, 26-28 Eylül tarihleri arasında moda fırtınası estirecek. Moda Haftası’nda Forum
Kayseri’nin ilk özel konuğu, ünlü top model Tülin Şahin olacak. 27 Eylül Cumartesi günü
saat 16.00’da Tülin Şahin ile birlikte başarılı mankenler Sema Şimşek, Çağıl Özkul ve Melis
Tuğba Türk, ünlü markaların kreasyonlarını sergilemek üzere Forum Kayseri’de podyuma
çıkacak. Ekranlardan ve özel moda organizasyonlarından tanıdığımız ünlü koreograf Uğurkan
Erez ile 2002 Türkiye Best Model ikincisi başarılı manken ve antropoloji doktoralı Ebru
Güzel’in katılacağı moda sohbeti, 28 Eylül Pazar günü saat 16.30’da Forum Kayseri’de
gerçekleşecek. Moda ve stil üzerine yoğunlaşacak sohbette Uğurkan Erez ve Ebru Güzel, stil
ipuçları verecek, sezon modasına dair önerilerde bulunacak. Sürprizlerle dolu ‘Alışveriş
Geceleri’ Forum Kayseri’de 26-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Forum Fashion
Week kapsamında, 3 gün boyunca moda severlerin büyük ilgisini çekecek indirimler ve
sürprizlere sahne olacak ‘Alışveriş Geceleri’ düzenlenecek. Forum Fashion Week boyunca,
Forum Kayseri’yi ziyaret eden moda severler hem keyifli saatler geçirecek hem de indirimli
alışveriş keyfi yaşayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8802.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Torbalı Ticaret Odası Heyeti, Kayseri Ticaret
Odası’nı Ziyaret Etti
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Torbalı Ticaret Odası
heyetini konuk etti.Bir dizi ziyaret programı kapsamında Kayseri’ye gelen Torbalı Ticaret
Odası heyeti, Kayseri Ticaret Odası’nın konuğu oldu. Ziyaret...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Torbalı Ticaret Odası
heyetini konuk etti.
Bir dizi ziyaret programı kapsamında Kayseri’ye gelen Torbalı Ticaret Odası heyeti, Kayseri
Ticaret Odası’nın konuğu oldu. Ziyaret kapsamında ilk olarak öğle yemeğinde buluşan
heyetler daha sonra KTO hizmet binasında yapılan sunum toplantısına katıldı.
Ziyarette; Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Torbalı Ticaret Odası Meclis
Başkanı Erkan Aksoy, Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun,
Torbalı Ticaret Odası meclis ve oda üyeleri başta olmak üzere, Kayseri Ticaret Odası Başkan
Yardımcıları Ferhat Akmermer ve Celal Hasnalçacı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan
Topsakal ve İsmail Tuna yer aldı.
VIP salonda konuklarına Kayseri Ticaret Odası’nın tarihsel gelişimi hakkında bilgi veren
KTO Başkanı Hiçyılmaz, meslek komitesi çalışmaları, üye temsilciliği sistemi, meclis
çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken, KTO’nun yeni yapılacak olan hizmet binası
hakkında da detaylı bilgiler paylaştı. Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından,
Kayseri’nin ekonomik yapısına ve ticaretine ilişkin rakamların paylaşıldığını sunum izlendi.
Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ise Torbalı’nın ihracat ve
vergi rakamları hakkında verileri paylaştığı konuşmasında Ticaret odası olarak yaptıkları
faaliyetlerden kısaca bahsetti. Başkan Olgun ayrıca, KTO Heyetini Torbalı’da ağırlamak
memnuniyet duyacaklarını belirtti.
Ziyaret Programı, karşılıklı olarak plaket ve hediye takdimi ve sonrasında hizmet binası
önünde toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8803.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Ahilik Haftası Kutlamaları Mimarsinan
Parkında Yapıldı
22-27 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri, Mimarsinan parkında
yapıldı.Düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarına Vali Orhan Düzgün, Vali Yardımcısı Erkaya
Yırık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet...
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22-27 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri, Mimarsinan parkında
yapıldı.
Düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarına Vali Orhan Düzgün, Vali Yardımcısı Erkaya Yırık,
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı

Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kayseri Esnaf ve Kefalet
Kooperatifi Başkanı Mustafa alan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen etkinlikte açılış
konuşması yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, “Geçmişimizde
önemli yer edinmiş Ahilik Haftası kutlamaları ilimizde 1989 yılından itibaren kutlanmaktadır.
Medeniyet tarihinde kültürümüzün armağan ettiği birçok değer vardır. Bu değerler arasında
sosyal hayatı her yönü ile kavrayan bir sivil yapılanmanın kurumu olan Ahilik önde gelir.
Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük emeği geçen Ahi Evran tarafından 13. Yüzyılda
kurulan Ahilik teşkilatı toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almaktadır" diye
konuştu.
Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise, Ahilik Haftasının geleneksel
olarak her yıl düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü de, “Ahi Evran Orta Asya’dan Anadolu’ya
gelmiştir. Ahi Evran Ahilik kültürünün gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Ahi Evran
kurduğu inanç düzeni ile esnafı örgütledi. Ahlaki ve sosyal kurallara dayanışmayı bağladı.
Ekonomik hayatı canlandırdı. Teşkilatını kurdu ve bütün Anadolu’ya yaydı" dedi.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise, “Anadolu kültürünün en önemli
miraslarından biri olan Ahilik sistemi aslında ülkemizin ticaretinin ve sosyal dokusunun
önemli bir unsurudur. İş ahlakını yayan ve benimseten bir kuruluş olan Ahilik sisteminde iş ve
meslek ahlakının mecburi hale getiren kurallar geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Mesleki
dayanışmanın önemini anlatan ahilik sistemi aynı zamanda rekabet hukukunu düzenleyen ve
haksız rekabetin yani haksız kazancın önüne geçmeyi hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.
Vali Orhan Düzgün de, “Türkiye’nin 81 ilinde Ahilik Haftası kutlanıyor ama bu topraklar
üzerinde kutlanması son derece anlamlı. Çünkü Ahilik Haftasını kutladığımız bu meydan
muhtemelen ki Ahi Evran’ın ayak izlerine burada esnaflarla buluşmalarına sahne olmuş
mekanlardan birisidir" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından, şed kuşatma töreni yapılarak, Ahilik geleneği gösterildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8804.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Başkan Palancıoğlu’dan Eğitime Katkı
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na Kani Arıkan İlköğretim Okulu’nun çevre
düzenlemesi, fidan dikimi, kilitli parke ve çocuk oyun grupları gibi katkıları nedeniyle
teşekkür plaketi verildi. Törende konuşan Başkan Palancıoğlu,...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na Kani Arıkan İlköğretim Okulu’nun çevre

düzenlemesi, fidan dikimi, kilitli parke ve çocuk oyun grupları gibi katkıları nedeniyle
teşekkür plaketi verildi. Törende konuşan Başkan Palancıoğlu, "İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğümüzle çalışma yaparak bu yıl okullarımızın ihtiyaçlarını tespit edip hepsini
yapmaya başladık" dedi.
Talas’ta 2014-2015 eğitim öğretim yılı açılışı Endürlük Kani Arıkan İlkokulu’nda düzenlenen
törenle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından
konuşmalara geçildi.
İlçe Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, yeni eğitim öğretim yılının açılışıyla birlikte
yenilenen okulun da açılışını yaptıklarını belirterek, emeği geçen Büyükşehir Belediyesi,
Talas Belediyesi ve Kayseri Plastik İşletmecileri Derneği’ne (KAYPİDER) teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas’ın okul konusunda yaşadığı sıkıntıları
aşmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Özellikle ilçemizde okul sayısının
yetersizliği ve imarlı arsa olmaması gibi sıkıntıları var. İki imarlı arsayı Büyükşehir
Belediyesi ile çalışarak yakında inşallah temelini atacağız. İlçemize şimdiden hayırlı olsun.
Yeni okulların yapılabilmesi için imar çalışması başlattık. Birkaç yıl içinde inşallah Talas’ta
okul alt yapısıyla ilgili sorun kalmayacak. Bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte
tüm okullarımızın bahçe duvarı, çevre düzenlemesi, kilitli parke, oyun grupları gibi
eksikliklerini tespit ettik ve tek tek bütçemiz el verdiğince gidermeye çalışıyoruz.
Okullarımızın bu ihtiyaçları için bu yıl 500 bin TL bütçe ayırdık."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, "Talas Belediye Başkanımız Mustafa
Palancıoğlu göreve geldiğinde ilçenin en büyük sorununun eğitim olduğunu söylemişti. Bu
bakış bizi çok mutlu etti. Kendisine okullarımızın eksiklerinin ve alt yapı sorunlarının
giderilmesi, 5 okulun 7 öğretmen odalarının tamamen yenilenmesi için teşekkür ediyorum"
dedi.
KAYPİDER Başkanı Yusuf Özkan ise iyi bireylerin yetişmesinin iyi eğitim yuvalarıyla
mümkün olacağından hareket ederek okula katkı sağladıklarını söyledi. Törende öğrenciler de
şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sergiledi.
Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından okula kazandırılan Bilgi İlgi Sevgi ve Yaşam
Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Palancıoğlu, anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine
kırtasiye setinden oluşan çanta hediye etti. Törenin sonunda Başkan Palancıoğlu’na,
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu’na ve KAYPİDER
Başkanı Yusuf Özkan’a okula yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8805.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kocasinan Yenilikler İçin Avrupa Peyzaj
Fuarı’nda
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip
ettiklerini, fuarlarda gördükleri üst düzey donanıma sahip ekipmanları ve projeleri
Kocasinan’a kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.Başkan Mustafa...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip
ettiklerini, fuarlarda gördükleri üst düzey donanıma sahip ekipmanları ve projeleri
Kocasinan’a kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Başkan Mustafa Çelik, 17-20 Eylül 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde
gerçekleştirilen Uluslararası Galabau 2014 Açık ve Yeşil Alan Tasarım Fuarı’na Kocasinan
Belediyesi’nden İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Nuralan, Fen İşleri Müdürü Ali
Bulu, Park Bahçeler Müdürü Cüneyt Canıdemir, Makine İkmal Müdürü Gökhan Doruk ve
meclis üyelerinden oluşan heyetle katılarak son teknolojiyle donatılmış ekipmanları yakından
inceleme ve değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.
Kent, Belediye, Ulaşım, Çiçekçilik ve Peyzaj sektörlerindeki yeniliklerin sergilendiği fuarın
olumlu katkılar sağladığını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Göreve başladıktan sonra sık
sık yeni işler yaptık, farklı ürünler getirdik. Yaptığımız düzenlemelerin hepsinin de
birbirinden farklı ve yeni olmasına özen gösterdik. Sürekli yeni gelişmeleri takip ediyoruz.
Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki belediyecilik faaliyetleriyle ilgili tüm fuarlara
katılıyoruz. Almanya’nın Nürnberg kentinde 2 yılda bir düzenlenen ve dünyanın sayılı peyzaj
fuarlarından Uluslararası Açık ve Yeşil Alan Tasarım Fuarı’na da ilgili arkadaşlarımızı
gönderdik. Arkadaşlarımız fuarda; iş makinaları, otomasyon sistemleri, çevre ve park
düzenlemeleriyle ilgili malzemeler, oyun grupları, bitki örnekleri, tohum sistemleri,
gübreleme ve ilaç teknikleri gibi konularda, belediyemiz için uygun gördükleri,
hizmetlerimizde kullanabileceğimiz ürünlerle ilgili detaylı bilgi aldı. Bizim için oldukça
verimli bir fuar oldu” dedi.
Başkan Çelik, önümüzdeki günlerde fuarda tespit ettikleri uygun makine ve ekipmanları
Kocasinan’a kazandırarak Kocasinan’ı bir adım daha öteye taşıyacak gelişmeleri yakından
takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Galabau 2014 Fuarı’na katılan heyet Başkan Mustafa Çelik’e fuarla ilgili bir brifing sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8806.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Nail Şahan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Mimarsinan Kasabasının Belediye eski başkanı Nail Şahan, son yolculuğuna
uğurlandı.Mimarsinan Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Murat Eskici,...
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Mimarsinan Kasabasının Belediye eski başkanı Nail Şahan, son yolculuğuna uğurlandı.
Mimarsinan Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri ASKF
Başkanı Musa Soykarcı, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ile Şahan ailesi ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Nail Şahan’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Mimarsinan Dere Mahallesi’nde
bulunan mezarlıkta toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8807.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri’de Elektrikle Çalışan ’yerelt1’e Büyük
İlgi
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından üretilen yerli elektrikli otomobil
’YEREL T1’ Türkiye turu kapsamında Kayseri’ye geldi.İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi
ve öğrencileri tarafından üretilen ve TÜBİTAK...
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İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından üretilen yerli elektrikli otomobil
’YEREL T1’ Türkiye turu kapsamında Kayseri’ye geldi.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından üretilen ve TÜBİTAK
elektromobil yarışlarında birinci olan elektrikli otomobil, ’YEREL T1’in Türkiye koşullarına

uygun olup olmadığının test edilmesi için 15 Eylül’de İstanbul’dan yola çıktı. YEREL T1
Türkiye turu çerçevesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na geldi.
Cumhuriyet Meydanı’na getirilen YEREL T1’i meraklı vatandaşların ilgi odağı olurken,
vatandaşlar öğrencilerden elektrikli otomobilin nasıl çalıştığı, şarjının ne kadar gittiği, kaç
kilometre yol yapabildiği konularında bilgi aldı.
İTÜ Yerel Elektrikli Araba Ekibi Üyesi Engin Topaloğlu, "Bu proje iki yıl önce planlandı.
Üretimi ise 3.5 ay kadar sürdü. Araç tamamen kompozit yapıda ve ağırlığı 500 kilodur.
Bataryası 30 kilovat saat ve tek şarjda 500 kilometre yol katedebiliyor. 4 kişilik aracımız
alüminyum şaseye sağhip" diyerek YEREL T1 hakkında bilgi verdi.
Topaloğlu, İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Gaziantep’i ziyaret
ettikten sonra Kayseri’ye geldiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8808.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Eşi evden ayrılınca çatıya çıktı
Kayseri’de, eşi evden ayrılan bir kişi girdiği bunalım sonrasında çatıya çıktı.Edinilen bilgiye
göre Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi’nde bulunan bir binanın çatısına çıkan birinin
intihar girişiminde bulunduğu ihbarı sonrasında...
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Kayseri’de, eşi evden ayrılan bir kişi girdiği bunalım sonrasında çatıya çıktı.
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi’nde bulunan bir binanın
çatısına çıkan birinin intihar girişiminde bulunduğu ihbarı sonrasında olay yerine polis
ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan kişinin 42 yaşındaki C.S. olduğu öğrenilirken, polis ekipleri
yaptıkları görüşmelerde C.S.’yi ikna ederek aşağı indirdi.
Karısının evden ayrıldığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öğrenilen C.S. 112 ekipleri
tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8809.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Emniyet, Melikgazi, AGÜ Ve Aileler
Mesut DAVARCI
mesutdavarci@gmail.com
23 Eylül 2014, 10:25

Muhafazakâr Kayseri’de yaşamak her geçen gün zorlaşıyor. Gerçi sokaklarda yürümek dahi
bu kadar zor iken nasıl dilimiz varıyor da Muhafazakâr Kayseri diyoruz onu da anlamış
değilim. Ahlaksızlığın ve yozlaşmanın kol gezdiği sokaklarımızda gördüğümüz manzaralar ve
insanlar karşısında insan insanlığından soğuyor. El kadara çocukların konuştukları konular,
yarı çıplak gezen teyzeler genç kızlar. Yana yatmış elleri tespihli gencecik delikanlılar.
İşlediği günahları ballandıra ballandıra anlatan amcalar. Kızı, torunu yaşındaki çocuklara
bıyık burkanlar ve onlara bunu yaptıranlar. Medeniyet ve moda adı altında İslamiyet’i ve
Allah’ın kurallarını unutanlar. Peki, insanlık bu haldeyken insan nasıl olurda kendisini
yaratılmışların en üstünü olarak görebilir. Zira hangi düşünen varlık koşa koşa ateşe
yürür. Aile içi iletişimin nerdeyse sıfıra indiği günümüzde ailelere tavsiye çocuklarınıza sahip
çıkın.
Tabi bir de işin başka bir boyutu daha var. Zina apartmanlara kadar girmiş, çocuk yaştaki
evlatlarımız istedikleri her an istedikleri maddeye ulaşmaya imkânına sahip. Silah ve bıçak
başta olmak üzere her türlü silaha ulaşmak ziyadesiyle basit ve kolay. Yetkililer denetimleri
biraz daha artırmalı. Diğer illerde yapılan top yekûn operasyonlardan birde Kayseri’nin
ihtiyacı var. Emniyet birimlerimize duyurulur.
AGÜ’DE ELEKTİRİKLİ ARABA YAPSIN
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından üretilen yerli elektrikli
otomobil 'YEREL T1' ile Türkiye'yi gezen öğrenciler ilimiz Kayseri’ye geldiler. Öğrenciler
için büyük bir başarı olmanın yanında büyük bir guru kaynağı. Otomobili görünce aklıma
bizim Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) geldi. Dört üniversiten neden bu geldi diyecek
olursanız sebebi arkasındaki mütevelli heyeti. Ama tabi büyükler AGÜ spor elektrikli
arabadan daha çok ses getirir diye düşündülerse onlara da diyecek bir sözümüz yok.
MEMDUH BAŞKAN SAKATATÇILARA BİR EL AT
Çağrım Sayın Başkan Memduh Büyükkılıç’a, Tacettin Veli Katlı Otoparkı altına yerleştirilen
sakatçılara bir an önce bir çözüm bulmalısınız. Şehrin göbeğini, hem sağlıksız koşullardan
hem de insanları rahatsız eden ağır kokudan kurtarmalısınız. Hayli işlek bir bölge olan bu
mevkideki görüntü ve koku ‘’Referans Belediye’’ye yakışmıyor. Zabıta ekibinizin daha titiz
çalışmalar yürütmesi gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8810.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Bölge Askom Toplantısı Yapıldı
Kayseri-Niğde-Nevşehir İllerinden oluşan 11. Acil Sağlık Hizmet Bölgesi ASKOM Toplantısı
Kayseri’de yapıldı.Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Geriatri Konferans Salonunda yapılan
toplantıya; bölge illeri haricinde Kayseri’ye sık hasta...
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Kayseri-Niğde-Nevşehir İllerinden oluşan 11. Acil Sağlık Hizmet Bölgesi ASKOM Toplantısı
Kayseri’de yapıldı.
Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Geriatri Konferans Salonunda yapılan toplantıya; bölge
illeri haricinde Kayseri’ye sık hasta sevki yapan; Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Adana
Sağlık Yöneticileri de katıldı.
Özel hastanelerden temsilcilerin de bulunduğu toplantıda; Bölgenin dönem istatistikleri
değerlendirildi. Sevklerde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8811.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri’de Durgun Geçen Kömür Satışları
Esnafı Düşündürüyor
Kayseri Kömür ve Katı Yakıt Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kış
mevsiminin yaklaşmasına rağmen işlerinin çok durgun geçtiğini söyledi.Doğalgaz
kullanımının artması ile birlikte işlerinde durgunluk yaşandığını...
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Kayseri Kömür ve Katı Yakıt Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kış
mevsiminin yaklaşmasına rağmen işlerinin çok durgun geçtiğini söyledi.

Doğalgaz kullanımının artması ile birlikte işlerinde durgunluk yaşandığını belirten Kayseri
Kömür ve Katı Yakıt Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, sıkıntılı bir dönemden
geçtiklerini söyledi. Tiryakioğlu ayrıca, "Kömür satışlarımız bu sene çok durgun. Biz bunu
doğalgaz kullanımının yüzde 75’i bulmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyoruz. Ayrıca
mevcut esnafın fazla olması nedeniyle de satışlar az oluyor. Bir taraftan da binalarda geçen
senelerden kömürün bulunduğuna kanaat getiriyoruz. Vatandaşların kömürleri bittiğinde artık
nasibimiz neyse satacağız. Doğalgaz kullanımının işlerimize etkisi çok büyük. Şimdi bir
gecekondu bölgesinde 12 katlı bir bina yapılıyorsa orada bizim 50 ton kömür kaybımız var
demektir. İş artık kendini bırakıyor. 3-4 yıl sonra bu iş birkaç kişinin elinde kalacak" diye
konuştu.
Tiryakioğlu ayrıca, "Merkezi sistem olan binalarda kaloriferli kömür değil doğalgazın
yanmasını öngörmüşler. Biz kömürcüler olarak serbest piyasa ekonomisinde rekabetsiz işin
tekele kalacağını, tekelin hangi kurum olursa olsun istediği fiyata satacağına inanıyoruz.
Şuanda biz 250 dolara kömür satıyor, 470 dolara doğalgazla ısınıyoruz. Yani biz yüzde 40
daha ucuz mal veriyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8811.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

‘’Balıkçılar Sokağı’’ Çalışmasına Balık
Satmayan Esnaftan Tepki
Melikgazi Belediyesi tarafından, Sivas Caddesi üzerinde yer alan Balıkçı dükkânlarının arka
tarafında bulunun sokağın kapatılarak balıkçılara tahsis edilmesine bazı esnaflar tepki
gösterdi.
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Geçtiğimiz hafta içinde Melikgazi Belediyesi tarafından kamuoyu ile paylaşılan ve
çalışmalarına başlanan ‘‘balıkçılar lokantası sokağı’’ çalışmasına çevre esnaftan tepki geldi.
Uygulamanın balıkçı esnafına özel bir muamele olduğunu söyleyen esnaflar’’ Bizler ceza ve
zabıta korkusundan dükkânımızın önüne oturmak için bir tek sandalye dahi atmaya
çekinirken, koca sokağın üç beş esnaf için kapatılması, haksız ve doğru olmayan bir
uygulamadır’’ ifadelerinde bulundular.
‘’MEMDUH BAŞKANDAN BEKLEMEZDİK’’
Melikgazi bölgesi esnafı olarak Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı çok sevdiklerini
belirten esnaflar ‘’ Bu sokağın kapatılması belki iyi niyetle yapılmıştır ama çifte standartlı bir
uygulamadır. Madem böyle bir çalışma yapılacak merkezde her esnaf gurubu için bir sokak

oluşturulsun. Memduh Başkandan böyle bir uygulamaya onay vermesini beklemezdik’’ diye
konuştular.
ÖNÜMÜZDEKİ AY HİZMETE SUNULACAK
Başlatılan çalışmalar kapsamında Hunat Mahallesi 50. Yıl Dedeman Orta Okulu yanında
bulunan ULUĞ Sokak, İlk etapta alanları 39 ile 135 m2 arasında değişen 7 dükkânda
yapılacak çalışma ile ışıklı ve katlamalı raylı sistem ile üst kaplama yapılacak ve sokak araç
trafiğine kapatılacak. Başlangıç olarak 100 metrelik bölüm yapılacak ikinci etapta tamamı
yapılacaktır. Toplam uzunluğu 230 metre olarak planlanan sokağın önümüzdeki ay sonunda
hizmete sunulması planlanıyor.
Mesut DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8813.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlanıyor
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan Ahilik
Haftası kutlamaları şehir meydandaki Atatürk anıtına çelenk konularak başladıktan sonra
Mimar Sinan Parkında ki programla devam etti.
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Kutlamalara Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı
Ahmet Övüç, oda üyeleri, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve vatandaşlar
katıldı.
Ahilik Haftasının birçok ilde kutlanıldığını belirten Vali Orhan Düzgün: “Ahilik haftasının
bu topraklarda kutlanması çok anlamlıdır. Çünkü kutlamaların yapıldığı bu alan, muhtemelen
Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın hayattayken esnaflarla buluşmalarına sahne olmuş
mekânlardan biridir. Bu topraklar dünyaya ışık saçmış, dünyada medeniyetin beşiği olmuş ve
birçok konuda insanlara önderlik yapmış topraklardan birisidir. Erzurum’dan Kayseri’ye
gelen Ahi Evran’da Ahiliğin ilkelerini bu topraklarda kurmuş ve Ahilik buradan tüm
Anadolu’ya yayılmıştır” şeklinde konuştu.
Ahiliğin sadece bir ticaret kulübü veya ticaret organizasyonu olmadığını kaydeden Düzgün
şunları söyledi: “ Ahilik elbette günümüzdeki ticaret odalarımızın, ticaret borsalarımızın,
esnaf odalarımızın temelini oluşturan çok güzel bir örgüttür. Ancak Ahiliğin prensipleri
sadece ticari ilkeler değildir, ayrıca evde, işte, toplumda, mahallede mutluluğa yol açan
ilkelerdir. Bu nedenle çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Günümüzdeki
sivil toplum kuruluşlarının da ilk örneğinin Ahilik teşkilatının olduğunu söylemekte
mümkündür. Ahi Evran, işte mutluluğu, başarıyı hedeflerken aynı zamanda toplum hayatında

da mutluluğu hedefliyordu. O nedenle eline, diline, beline sahip çık derken iş hayatında da,
toplum hayatında da mutluluğun sağlanması, huzur içinde bulunmanın temellerini bu
prensipler ile atıyor. Ahilik prensiplerini toplumda hayata geçirilmesi çok önemlidir. Bu
prensipler hayatımızın mutluluk formülleridir. Çocuklarımıza ders olarak verilmesi gereken
kurallardır. Eğer ahiliğin prensiplerini çocuklarımıza aşılarsak gelecekte bunun faydasını
görürüz”.
Ahilik Haftasıyla ilgili konuşmasında Ahilik Teşkilatının insanı esas aldığını belirten Kayseri
Esnaf ve sanatkârlar Birliği Başkanı Ahmet Övüç “ Sosyal ve kültürel hayatın
düzenlenmesinde Ahilik kuralları çok önemli. Ahilik yüzyıllardır kardeşliği ve birliği
öğütlüyor. Her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan birliği atalarımız nasıl sağlamışsa
bizler de sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da Ahilik öğütlerinin evrensel olduğunu,
yıllar geçse de bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından Ahilik Haftası etkinliklerine destek veren iş adamlarına plaket takdim
edildi. Düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri
verildi.
“Şet Kuşanma”
Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezinde görevli öğretmenler, Ahilikte, kalfalıktan ustalığa
geçişi anlatan Şet Kuşanma törenini sergilediler. Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle
izlenilen gösteride renkli sahneler yaşandı.
Törenin ardından Vali Orhan Düzün vatandaşlara Ahi pilavı ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8814.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları başladı.
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları başladı.
Türk milletinin köklü geleneklerinden olan Ahilik Haftası kutlamaları Atatürk anıtına çelenk
konulmasıyla başladı. Bir hafata sürecek olan kutlamalarda çeşitli etinlikler yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8815.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Genç Kadın Yatağında Ölü Bulundu
Kayseri’de 19 yaşındaki genç kadın yatağında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde yakınları 19 yaşındaki S.Ö.’yü yatağında ölü olarak
buldu. Olay yerine 112 ekiplerini çağıran S.Ö.’nün...
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Kayseri’de 19 yaşındaki genç kadın yatağında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde yakınları 19 yaşındaki
S.Ö.’yü yatağında ölü olarak buldu. Olay yerine 112 ekiplerini çağıran S.Ö.’nün yakınları acı
haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kadının
cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8816.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
Kayseri’nin Felahiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole yuvarlanması
sonrasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesine bağlı İsabey Mahallesinde
meydana gelen kazada H.D.’nin kullandığı otomobilin direksiyon...
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Kayseri’nin Felahiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole yuvarlanması
sonrasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesine bağlı İsabey Mahallesinde meydana gelen kazada
H.D.’nin kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole
devrildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada sürücü H.D.’nin yaralandığı, ambulansla
hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8817.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

İncesu’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye
göre İncesu Sarıkürklü Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında K.C.’nin kullandığı
otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve karşı...
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İncesu Sarıkürklü Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında
K.C.’nin kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve karşı yönden elen
A.B.’nin kullandığı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Kazada araç şoförleri A.B. ve K.Ç. ile
yolcu olarak bulunan G.Ç. ve M.Ç.’nin yaralandığı bildirildi.
Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın
sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8818.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Ağabeyini Sopa İle Dövdü Gözaltına Alındı
Kayseri’de ağabeyini sopa ile döven bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı
ilçesine bağlı Hilmiye Mahalesi’nde meydana gelen olayda C.O. ile ağabeyi Y.O. arasında
tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın...
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Kayseri’de ağabeyini sopa ile döven bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Hilmiye Mahalesi’nde meydana gelen olayda
C.O. ile ağabeyi Y.O. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın kavgaya
dönüşmesi sonrasında C.O.’nun sopa ile ağabeyini dövdüğü, kavga sırasında kendisinin de
yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan C.O.’nun hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8819.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kendini Asan Şahsı Yakınları İpten Aldı
Kayseri’de halat ile kendini asarak intihar etmek isteyen şahsı, son anda yakınları fark ederek
asılı bulunduğu yerden kurtardı.Edinilen bilgiye göre Esentepe mahallesi Şanlı sokakta
meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen...
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Kayseri’de halat ile kendini asarak intihar etmek isteyen şahsı, son anda yakınları fark ederek
asılı bulunduğu yerden kurtardı.
Edinilen bilgiye göre Esentepe mahallesi Şanlı sokakta meydana gelen olayda, psikolojik
sorunları olduğu öne sürülen H. K. (39), ikamet ettiği evinin önündeki bahçede bulunan bir
demire halat ile kendini astı. Son anda H. K.’yi bahçede asılı şekilde gören yakınları, H. K.’yi
asılı bulunduğu yerden indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekipleri tarafından
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H. K.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8820.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

İlaç İçen 3 Çocuk Zehirlendi
Kayseri’de ilaç içen 3 çocuk zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı
Ağırnas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.A., I.A. ve M.İ.’nin evde bulunan ilaçlardan
içerek zehirlendikleri öğrenildi.Çocukların ambulansla...
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Kayseri’de ilaç içen 3 çocuk zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’nde meydana gelen olayda,
M.A., I.A. ve M.İ.’nin evde bulunan ilaçlardan içerek zehirlendikleri öğrenildi.
Çocukların ambulansla Erkilet Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi
olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8821.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

İnsanı canı bu kadar ucuz mu?
Artan ölümlü işçi kazaları gözleri iş güvenliğinde alınacak tedbirlere çevrildi. Ancak
objektifimize yansıyan bir kare iş güvenliğinin ciddiye alınmadığını gösterdi. Konuştuğumuz
işçilerden biri ise bu durumu ‘kader’ diye geçiştirdi.
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Son zamanlarda meydana gelen ölümlü işçi kazalarına rağmen iş güvenliği konusunda yeterli
tedbirler alınmıyor. Günden güne artan iş kazalarında birçok vatandaş iş güvenliğine
uymadığı için hayatını kaybediyor.
“Kadere razıyız”
Kayseri İstasyon Caddesi’nde ki cephe giydirme işinde çalışan işçiler de objektiflerimize
yansıdı. Hiçbir koruyucu tedbir almadan, merdiven olmasına rağmen iskele demirlerine
tırmanarak yukarı çıkan vatandaş, iş güvenliğinin ciddiye alınmadığını bir kez daha gösterdi.
Cephe giydirme işinde çalışan vatandaşlardan biriyle yaptığımız görüşmede ‘tehlikeli değil mi
bu yaptığınız’ diye soruyoruz. Cevaben “Ekmek parası yapacağımız bir şey yok. Kader işte
başımıza iş gelecekse başka yerde de gelir” dedi. Kâğıt üzerine yazılan denetimlerin sahada
uygulanmadığını belirten vatandaş: “Yıllardır bu işi yapıyoruz. İskele üzerinde olduğumuz
için çok tehlikeli bir iş. Yasalara göre iş güvenliğine uymamız gerekiyor ama güvenlik kemeri
gibi önlemler bizi yavaşlattığını düşünüyoruz, bunun için kullanmıyoruz. Kaderimizde
iskeleden düşmek varsa en sağlam kemeri taksamda, tüm önlemleri alsam da yine düşeriz.
Onun için kadere razıyız” dedi.
Kayseri işçi ölümlerinde önsırada
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre, 2014 yılında en az 272 inşaat işçisi
yaşamını yitirdi. Raporda, inşaatlarda çalışan ve yaşamını yitiren 272 işçinin tamamına
yakınının taşeron olarak çalışıldığı tespit edildi. Hazırlanan raporda Kayseri 7 işçi ölümüyle
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin arkasından 7’inci sırada yer aldı.
Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8823.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kattre Termal'de Neler Oluyor!
Kattre Termal’in sahibi Oktay Usta, Yaklaşık 3500 üyeyi temsil eden ve Çoğunluğu
Gaziantep’te olan şirketi üzerinden, yapılan dolandırıcılığı anlattı. Usta, Ticari Mahkemece
kayyımlı E.İNŞ & A.OTEL unvanlı şirketlere kayyım memuru olarak atanmış şahsın
denetmenliğinde şirketlerini resmen batırmadıkları için hileli oyunlarla şirket olarak
cezalandırıldıklarını ve üyeleriyle birlikte mağdur edildiklerini ileri sürdü.
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“Vatandaşın hakkını telef ettiler”
Usta; mağdur edildiklerini belirterek; “Şirketimiz Kattre Termal Otelcilik, Kayseri’de E.İnşaat
A.Ş adlı firma bünyesindeki güvenilir aktif çalışanlarınca tamamen destek amaçlı kurulmuş,
sonrasında dönen çarka vicdanen ayak uyduramadıklarından hak ve yetkileri ile kayyım ve
kayyımlı şirketlerce bariz bir şekilde mağdur edilmeye çalışılmış bir şirkettir. Ticari
Mahkemece atanan Kayyım memuru ile E.İNŞ & A.OTEL ünvanlı kayyımlı şirketler
binlerce vatandaşın hakkını göz göre göre menfaatleri adına ortak hareket ederek telef
etmişlerdir. Bunun en etkin şahidi ve ispatlayıcısı resmi yetkilisi şahsımdır”
dedi.
“Şirketimizi batırıp başka bir şirket kurdular”
Kayyımlı bu şirketlerin kendi üzerlerinden 49 yıllığına binlerce üye vatandaşa satış yapmaya
kalkışıp sonrasında şirketlerini batırıp başka bir şirket kurmaya yeltendiklerini belirten Usta,
aralarındaki hiçbir protokole uymadıklarından bünyelerinde bulunan karşı kayyımlı yönetimin
tamamının şirketinden azledip kovulmuş olduklarını söyledi. Usta; “Şahsımı hiçbir şekilde
ikna edemediklerinden ötürü de alternatif olarak aleyhimizde başka bir şirket kurarak binlerce
vatandaşın hakkını, devlet kurumlarının alacaklarını göz göre göre şirketimin üzerinden telef
etmişlerdir” şeklinde açıklamalarda bulundu.
“Mahkeme sürecinden kaygılıyım”
Bunun en etkin yetkili şahidi ve ispatlayıcısı mağdur şahsı olduğunu kaydeden Usta,
açıklamalarına şöyle devam etti; “Şahsım tarafından bu kişiler hakkında yapılan ısrar dolu
tüm ciddi şikâyetler beklediğimiz gibi gelişmemiştir. Bir taraftan üye vatandaşın baskısı,
diğer taraftan aleyhimize hileli yasalarla yaklaşılan sahtekârlıklar karşısında ne yapacağımızı
şaşırdık.

Kayyım ve kayyımlı şirketlerce Şahsıma verilen gözdağında ise, üst makamlara iletilen
şikâyet dosyasının ya da Ankara’da açmak istediğim davanın yine Kayseri’de ki aynı
makamın önüne gönderileceği sonrasında önceki takipsizlikler üzerinden tüm çabamın
sonuçsuz bıraktırılacağı ve de tedbiren alınmış mahkemeye beyan edilecek canlı donelerin
aleyhime dönüp hapisle tazyikleştirileceğini ima etmeleri bu konuda şahsımı muallâkta
bırakıp kaygılandırmıştır.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8824.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Yapılmayan cepheye fatura kestiler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 'Kültür Yolu' projesi dâhilinde yaptığı cephe kaplama
işinde çalışma yapmadığı cephede bulunan vatandaşlara da fatura kesmesi tepki topladı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Kültür Yolu' projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda
bulunan birçok binanın ön cephesini kaplama yaptı. Ancak çalışma yapmadığı cephelerde
bulunan dükkân ve iş yeri sahiplerinden de ücret talep etmesi tepkilere neden oldu.
BU ADİL DEĞİL
Binaların sadece bir ya da iki cephesinde iyileştirme yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar’’
Binaların sadece caddeye bakan cephelerinde çalışma yapıldı. Görünmeyen cepheler hala
eskisi gibi. Hiçbir çalışma yapılmadığı takdirde bizlerden de para ödemimiz isteniyor. Bu hiç
adil bir uygulama değil’’ dediler.
GÖREVLİLERDE ONLARA HAK VERDİ
Ödeme tebliğlerine vatandaşlara ileten, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü görevlileri de vatandaşların itirazlarına hak vererek kendi
ellerinde olan bir şey olmadığını söylediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8825.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri'de hayvan sayısı hızla artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü ildeki hayvansal üretim
istatistiklerini açıklandı. Verilere göre ildeki hayvansal üretim bir önceki yıla göre yükselişte.

24 Eylül 2014 Çarşamba 10:26

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü 2014 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Verilere
göre Kayseri'de sığır sayısı 286 bin 853, koyun sayısı 658 bin 312 ve keçi sayı 70 bin 066
baş olarak gerçekleşti. Geçen yılın rakamlarına göre ildeki hayvansal üretim de, büyükbaşta
49 bin 990 küçükbaşta ise 253 bin 189 baş artış olduğu gözlendi.
TÜRKİYE GENELİNDE YÜKSELİŞTE
Rakamlar Türkiye genelinde de ümit verici durumda. Son verilere göre Büyükbaş hayvan
sayısı14 milyon 899 bin baş, toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 42 milyon 372 bin baş oldu.
Koyun sayısı 32 milyon 186 bin baş, keçi sayısı da 10 milyon 186 bin baş olarak gerçekleşti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8826.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri Şeker’in 60. Kampanya Açılışı Pazar
Günü Yapılacak
Kayseri Şeker Fabrikasının kuruluşunun 60.yılı ve 60. Pancar alım kampanyası 28 Eylül 2014
Pazar günü gerçekleştirilecek.Pazar günü ayrıca Kayseri Şeker Fabrikasına ait Gaziantep’ten
getirilerek Organize Sanayi Bölgesinde üretime geçen...
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Kayseri Şeker Fabrikasının kuruluşunun 60.yılı ve 60. Pancar alım kampanyası 28 Eylül 2014
Pazar günü gerçekleştirilecek.
Pazar günü ayrıca Kayseri Şeker Fabrikasına ait Gaziantep’ten getirilerek Organize Sanayi
Bölgesinde üretime geçen Pankent Sentetik Çuval Fabrikası ve Süksün kantarına Kayseri

Şeker tarafından yaptırılan Güneş Enerji Panellerinin elektrik üretimine geçişi nedeniyle
açılışlar gerçekleştirilecek.
Kampanya ve açılışlarla ilgili olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İsmail
Yücer ile birlikte kampanya açılışına pancar ekicilerini, tüm çiftçileri ve Kayseri ve bölge
halkını birlikte davet etti.
Başkan Akay, "28 Eylül Pazar günü Fabrikamızın 60.Kampanyasını başlatacağız. Sayın
Valimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Kayseri Milletvekillerimizi, Siyasi
Partilerimizin değerli Başkan ve Yöneticilerini, STK temsilcilerimizi açılışımıza bekliyoruz.
Kayseri Şeker Fabrikamız, 60 yıldır bölgeye hizmet veren ve bu gün de bu hizmetini azimle
yürütme kararlığındadır. Çevremizdeki bütün çiftçilerimizi, 60 yıldır pancar eken
çiftçilerimizi ve fabrikamızın kuruluşunda hizmet verenlerden hayatta olan personelimizi, tüm
halkımızı, 60.Kampanya açılışına davet ediyorum" dedi.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer "60.Kampanya dönemimizin
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm çiftçilerimizi ve vatandaşlarımızı kampanya
açılışımıza bekliyoruz" diye konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, "Kayseri Şeker Fabrikamızın kampanya
açılışına tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası bölgeye önemli katma
değeri olan bir şirkettir. Çiftçinin iki geliri var birisi buğday diğeri pancar kampanya
başlangıcı da Şeker pancarının harmanıdır bizde harman ve bayram günümüzün şenlik havası
içinde geçmesini diliyoruz. Çiftçilerimizi, nakliyecilerimizi, esnaflarımızı Kayseri Şeker’in
kampanya açılışına bekliyoruz" ifadesinde bulundu.
Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İsmail Yücer de "Kayseri Şeker’in kampanya günü
gurur duyduğumuz günlerden biridir. Şeker pancarından üretilen doğal şekerin üretildiği
önemli bir gündür. Pancarın torbalanmaya başlandığı an bizim en mutlu anımızdır.
Çiftçilerimizden isteğimiz ürettiği pancarın şekerinin nerelerde kullanıldığını araştırıp pancar
şekeri kullanan ürünleri tüketmelerini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8827.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

"hizmete Sevdalı Bir Ekibiz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hizmete sevdalı bir ekip olduklarını
belirterek, ilçelerde tespit edilen sorunlarla ilgili projelerin tamamlandığını ve ihalelerin
yapılmaya başlandığını söyledi. Başkan Özhaseki, birkaç...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hizmete sevdalı bir ekip olduklarını
belirterek, ilçelerde tespit edilen sorunlarla ilgili projelerin tamamlandığını ve ihalelerin
yapılmaya başlandığını söyledi. Başkan Özhaseki, birkaç yıl içinde ilçelerde sorun
kalmayacağını belirtti.Büyükşehir Belediyesi’nin her ay bir ilçede gerçekleştirdiği yatırım
toplantısı bu ay Akkışla’da yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, AK
Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi
bürokratları katıldı.Program öncesi Akkışla Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan
Türkmen Evi’nin açılışı yapıldı ve ardından toplantı burada gerçekleştirildi.Yapılan
toplantıyla gidilen ilçe ile ilgili proje ve yatırımların gözden geçirildiğini ifade eden
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ayrıca bu toplantılarda diğer belediye
başkanlarıyla da bir araya gelip acil ihtiyaçların ele alındığını söyledi. Akkışla ilçesine bir
sene içinde beş kez geldiğini ve tüm ilçeleri en az beş kez ziyaret ettiğini dile getiren Başkan
Özhaseki, "Bu ziyaretlerdeki amacımız ilçelerin sorunlarını tespit ederek, işe nerden
başlayacağımıza karar vermek. Bize verilen görev bittiğinde insanların karşısına çıktığımız
zaman yaptıklarımızı değerlendireceğiz. Tavuğun cücüğünü güzün sayarlar. Birkaç sene
içinde sorunların hepsini çözeriz. Biz hizmetleri severek yapan hizmet sevdalısı bir ekibiz.
İnşallah bizim dönemimiz ilçelerimiz için bir fırsat dönemi olur" dedi.Başkan Özhaseki’nin
açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi bürokratları kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili
Akkışla ve bağlı mahallelerinde yapılacak yatırımlardaki son duruma ilişkin bilgiler verdiler.
Yapılan açıklamalarda Kesdoğan içme suyu hattı, kadın ve gençlik merkezi, pazaryeri gibi
yatırımların projesinin hazırlanmakta olduğu ve Ocak ayında ihalelerin yapılarak birkaç yıl
içinde tüm projelerin tamamlanacağı belirtildi.AK parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de
yaptığı açıklamada Akkışla’ya 10 yataklı hastane yapılacağını söyledi.Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ile birlikte kış hazırlığı yapan Akkışlalı hanımları
da ziyaret ederek kolaylık diledi. Bir süre bazlama yapılan çadırda Akkışlalı hanımlarla
sohbet eden Başkan Özhaseki, bir ara eline oklavayı alarak bazlama hamuru açtı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8828.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Atakta
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ambulanslarının motor ve iç teçhizatıyla alakalı olarak
yaptığı bakım, onarım ve tamir işleri ile yüzde 90’a varan tasarrufu ile dikkat çekiyor.İl Sağlık
Müdür Dr. Ahmet Öksüzkaya, "Kayseri...
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ambulanslarının motor ve iç teçhizatıyla alakalı olarak
yaptığı bakım, onarım ve tamir işleri ile yüzde 90’a varan tasarrufu ile dikkat çekiyor.
İl Sağlık Müdür Dr. Ahmet Öksüzkaya, "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’müze bağlı olarak
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz ve Acil ve Afetlerde Hizmet Şube Müdürlüğümüz
bünyesinde teknik birim oluşturduk.Bu teknik birimi de tamir atölyesi şeklinde kullanıyoruz"
dedi."Teknik birimimiz 2 kısımdan oluşuyor. Bir kısımda özellikle ambulans ve araçlarımızın
motor ve iç teçhizatıyla alakalı bakım, onarım, tamir, tadilat işlemlerini yapıyoruz. Diğer
kısımda ise özellikle ambulanslarda kullanılmış tıbbi cihazlarımızın, telsizlerimizin, teknik
ekipmanlarımızın tamir ve tadilat işlemlerini yapıyoruz" diyen Dr. Öksüzkaya, "Bu birim
kurulduktan sonra özellikle teknik personelimizle beraber hem daha hızlı bir şekilde olayları
önlemek ve tamir-tadilatı gerçekleştirmek, hem de maliyet olarak tasarruf sağlamak amacıyla
yaptık. Biliyorsunuz ambulanslar teknik araçtır ve devamlı sahalarda ciddi manada
kullanılıyor. İşte bunun kazası arızası çok oluyor. Aynı zamanda ambulanslarda ve diğer
yerlerde kullandığımız tıbbi cihazlarımızında arızaları çok fazla oluyor. Bunların çoğu
yurtdışından ithal edilen ürünler. Ülkemizde yeterli altyapısı ve servisleri olmuyor. Olanlarda
ilimizde yok başka yerlerde var. Garanti dahilinde olan araçlarımızın ve garanti dahilinde olan
tıbbi cihazlarımızın haricinde garanti süresi biten cihazlarımızın tamir tadilat bakım onarım
işlerini biz yapıyoruz. Bundan da ciddi manada tasarruf elde ediyoruz" diye konuştu.
Tasarruf oranının yüzde 90’lara vardığının altını çizen Dr. Öksüzkaya, "Özellikle burda
çalışan motor teknikerleri arkadaşlarımız, ambulanslarımız gece arızalandığında mobil
araçlarımızla hemen gidip müdahale ediyorlar. Basit bir durumsa hemen çözüm buluyorlar.
Eğer uzun sürecek bir durumsa istasyonu kapatmamak adına yedek ambulansımızı devreye
sokuyoruz ve ambulansın tamir tadilat işlerini atölyemize getirerek yapıyoruz. Yine
ambulanslarımızın arkasındaki tıbbi cihazlarda oluşan sıkıntılarda aynı şekilde gideriliyor. Bu
durumda hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyoruz. Bu şekilde hizmetimizin
aksamaması için arkadaşlarımızın emeği ile hızlı ve kesintisiz bir şekilde sağlık için
hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8829.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Dolandırıcılara Yatırmak İçin 10 Bin Tl Kredi
Çekti
Kayseri’de, telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanan bir kişi 11 bin TL
yatırdıktan sonra dolandırıcılara yatırmak için bir bankadan 10 bin TL daha çekti.Edinilen
bilgiye göre, D.U.’yu telefonla arayan dolandırıcıların...
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Kayseri’de, telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanan bir kişi 11 bin TL
yatırdıktan sonra dolandırıcılara yatırmak için bir bankadan 10 bin TL daha çekti.
Edinilen bilgiye göre, D.U.’yu telefonla arayan dolandırıcıların kendilerini polis olarak
tanıttıkları öğrenildi. Telefondaki dolandırıcılara inanan D.U. Talas ilçe postanesinden
dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 11 bin TL yatırdı.
Olayı fark eden D.U.’nun yakınlarının 155’e haber vermesi sonrasında polis ekipleri de
D.U.’bularak para yatırmasını engellemek için çalışma başlattı. Uzun aramalar sonrasında
D.U. bir bankadan 10 bin TL çekerek dolandırıcıların hesabına yatırmak üzereyken gerçek
polisler tarafından engellendi.
D.U.’nun para yatırdığı postanede yapılan araştırmalarda ise önceden yatırdığı 11 bin TL’nin
dolandırıcılar tarafından hesaptan çekildiği tespit edildi.
Polis, dolandırcıları bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8830.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Kayseri Ticaret Odası, Alman Konuklarını
Ağırladı
Alman Türk Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Siegfried ve beraberindeki
heyet, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı ziyaret etti.
Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri, atılım gösteren ve her alanda önemli...
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Alman Türk Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Siegfried ve beraberindeki
heyet, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı ziyaret etti.
Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri, atılım gösteren ve her alanda önemli ivme yakalayan bir şehir.
Alman konuklarımız, ticaret yapma konusunda doğru adresteler” dedi. Kayseri Ticaret Odası
VIP Salonda gerçekleşen ziyaret programına; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail
Tuna, Alman Türk Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Siegfried, Alman Türk
Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Frank Rössler, Kai Peltzer, Ercan Akdemir ve
Alman Türk Ticaret Merkezi Menajeri Bilgehan Aktaş katıldı. Ziyarete ayrıca, KTO Meclis
Üyesi Şafak Çivici ve Besim Gültekin ile meslek komitesi üyeleri Hüseyin Alper, Tayyar
Fevzi Kaşıkçı, Ahmet Sinan Özkeçeci ve Şükrü Kakillioğlu hazır bulundu. Başkan Mahmut
Hiçyılmaz, konuklarına hoş geldiniz dilekleri ile başladığı konuşmasında Türkiye ile Almanya
arasında uzun yıllara dayanan dostluk bulunduğunu belirterek, “Ülkemiz ve Almanya ticaret
bakımında iyi durumda bulunmaktadır. Almanya, Avrupa’da en fazla ticaret yaptığımız
ülkedir. Ticari ilişkilerimizi artırma konusunda Oda olarak faaliyetlerde bulunuyoruz.
Kayseri, atılım gösteren ve her alanda önemli ivme yakalayan bir şehir. Alman konuklarımız,
ticaret yapma konusunda doğru adresteler. Kayseri’ye gelmenizden dolayı mutluluk duyduk.
Bu çalışmaları önemsiyoruz” diye konuştu.Heyet adına kısa bir konuşma yapan Alman Türk
Ticaret Merkezi Menajeri Bilgehan Aktaş ise, Kayseri Ticaret Odası’nın kendilerini konuk
etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İki ülke arasında neler
yapılabileceği, ticaret alanında nasıl birliktelikler kurulabileceği konusunda görüş
alışverişinde bulunmak için geldik. Bunu da burada sizlerle buluşarak, canlı olarak
gerçekleştiriyoruz” dedi.Konuşmaların ardından, Kayseri’nin tarihi, kültürel ve ekonomik
yapısına ilişkin sunum izlendi. Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği toplantı, Alman heyet
üyeleri ile KTO meclis ve meslek komitesi üyeleri arasında yapılan ikili görüşmelerle sona
erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8831.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Radyocu Mehmet Asankaya Son Yolculuğuna
Uğurlandı
Dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 36 yaşındaki radyocu Mehmet
Aslankaya, son yolculuğuna uğurlandı.İstasyon Caddesi ile Kocasinan Bulvarı’nın kesiştiği
noktada kırmızı ışıkta beklerken uğradığı silahlı...
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Dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 36 yaşındaki radyocu Mehmet
Aslankaya, son yolculuğuna uğurlandı.
İstasyon Caddesi ile Kocasinan Bulvarı’nın kesiştiği noktada kırmızı ışıkta beklerken uğradığı
silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Mehmet Aslankaya’nın cenazesi, Hunat Camii
avlusuna getirildi. Anne Münevver Aslankaya ve yakınları, cami avlusunda gözyaşlarına
hakim olamadı.
Törene Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kayserispor
ve Erciyesspor’un yöneticileri, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ, CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, DP İl Başkanı İsmet Özbakkal ile çok sayıda basın
mensubu ve vatandaş katıldı.
Mehmet Aslankaya’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Talas İlçe Mezarlığında toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8832.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Tülin Şahin, Uğurkan Erez Ve Ebru Güzel
Forum Kayseri’ye Geliyor
Bu yıl beşinci kez düzenlenen Forum Fashion Week, Forum Kayseri’de ünlü isimlerin
katılacağı söyleşiler, sürpriz çekiliş kampanyası ve indirimlerle dopdolu alışveriş keyfiyle, 2628 Eylül arasında moda fırtınası estirecek.Kayseri ve...
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Bu yıl beşinci kez düzenlenen Forum Fashion Week, Forum Kayseri’de ünlü isimlerin
katılacağı söyleşiler, sürpriz çekiliş kampanyası ve indirimlerle dopdolu alışveriş keyfiyle, 2628 Eylül arasında moda fırtınası estirecek.
Kayseri ve çevre illerde yaşayanların alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kayseri’nin ilk özel
konuğu, ünlü top model Tülin Şahin olacak. 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Tülin
Şahin ile birlikte başarılı mankenler Sema Şimşek, Çağıl Özkul ve Melis Tuğba Türk, ünlü
markaların kreasyonlarını sergilemek üzere Forum Kayseri’de podyuma çıkacak. Defile
sonrası ünlü top model Tülin Şahin sevenleriyle bir araya gelerek imza dağıtacak.
Ekranlardan ve özel moda organizasyonlarından tanıdığımız ünlü koreograf Uğurkan Erez ile
başarılı manken ve 2002 Türkiye Best Model ikincisi antropoloji doktoralı Ebru Güzel’in

katılacağı moda sohbeti, 28 Eylül Pazar günü saat 16.30’da Forum Kayseri’de gerçekleşecek.
Moda ve stil üzerine yoğunlaşacak sohbette Uğurkan Erez ve Ebru Güzel, stil ipuçları
verecek, sezon modasına ve trendlerine dair önerilerde bulunacak.
Sürprizlerle dolu ‘Alışveriş Geceleri’
Forum Kayseri’de 26-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Forum Fashion Week
kapsamında, 3 gün boyunca moda severlerin büyük ilgisini çekecek indirimler ve sürprizlere
sahne olacak ‘Alışveriş Geceleri’ düzenlenecek. Forum Fashion Week boyunca, Forum
Kayseri’yi ziyaret eden moda severler hem keyifli saatler geçirecek hem de indirimli alışveriş
keyfi yaşayacak.
Forum Kayseri Milano’ya götürüyor…
Forum Kayseri, Forum Fashion Week ile moda fırtınası estirirken, çekiliş kampanyasıyla bir
şanslı çifte de Avrupa’nın moda başkentlerinden Milano’ya seyahat hediye edecek. 22 Eylül12 Ekim tarihlerinde Forum Kayseri’de toplamda 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan
tüm ziyaretçiler, çekiliş sonunda eşi ya da bir arkadaşıyla birlikte Avrupa’ya seyahat fırsatı
yakalayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8833.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Sağlıklı Bir Gebelik İçin Anne Adaylarına 10
Altın Öneri
Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Kıvanç
Şahin, "Gebelik döneminde anne adayları rutin yaşamın dışına çıkmakta ve bazı kurallara
bağlı yaşamaktadır. Beslenmeden giyime kadar dikkat edilmesi...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Kıvanç
Şahin, "Gebelik döneminde anne adayları rutin yaşamın dışına çıkmakta ve bazı kurallara
bağlı yaşamaktadır. Beslenmeden giyime kadar dikkat edilmesi gereken birçok nokta, anne
adaylarının sorunsuz bir gebelik dönemi geçirmesine yardımcı olacaktır" dedi. Memorial
Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Kıvanç Şahin, gebelik
süresince dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
Giyiminize özen gösterin
Gebelik döneminde kıyafetleriniz pratik ve rahat olmalıdır. Sıkı korse, kullanılmamalıdır.
Karın duvarı yetersizliği durumunda özel gebelik korseleri kullanabilir. Uzun topuklu
ayakkabılar düşme riskini artırdığı için düz ve rahat ayakkabıları tercih edilmelidir.

Yorucu egzersizlerden kaçının
Gebelik sürecinde egzersiz yararlıdır. Ancak yorgunluk veren ve fiziksel aktivite gerektiren
işlerde çalışmak erken doğum açısından bir risk faktörüdür. Her gün açık ve temiz havada
yürümek yararlıdır. Uzun ve yorucu yürüyüş ile ani ve keskin hareketlerle ağır kaldırmaktan
kaçınılması gerekmektedir.
Gebelik dönemine özel beslenin
Az az ve sık sık beslenmeli, öğün atlanmamalıdır. Yemekler çok yavaş yenmeli ve lokmalar
iyice çiğnenmelidir. Yiyecekler kızartma ve kavurma yerine; haşlama, ızgara, buğulama veya
fırında pişirilerek hazırlanmalıdır. Her gün mutlaka süt, yoğurt ya da peynir tüketilmeli, sütün
pastörize olmasına özen gösterilmeli ve kesinlikle çiğ et tüketilmemelidir.
Kilonuza dikkat edin
Genel olarak gebelik süresince 10 - 12 kilo alınması normal kabul edilir. Obezite sorunu olan
gebelerde 6 kg yeterlidir. Aşırı kilo alımını önlemek için şekerli, unlu, yağlı besinleri az
miktarda tüketilmeli ve günde 2 litre sıvı alınmalıdır.
Vitaminleri doğal besinlerden alın
C vitamini ve kalsiyum yönünden zengin gıdalar (turunçgiller, süt ve süt ürünleri)
tüketilmelidir. Süt, yoğurt, peynir, kuru kayısı, ceviz, fındık, badem, alabalık, koyu yeşil
yapraklı sebzeler ve kuru baklagiller kalsiyum açısından zengindir. Ancak ek kalsiyum ilaç
takviyesi gerekebilir. Haftada 2 kez balık tüketilmelidir. Günde 2-3 bardak süt içilmelidir.
Diş tedavileri gebeliğin başında yapılmalı
Gebeliğin başında tedaviye gereksinimi olan dişlerin tedavi ettirilmesi gerekmektedir. Yemek
sonrası diş fırçalanmalı ve diş ipi kullanılmalıdır. Gebeliğin 4’üncü ayından itibaren hormonal
etkiyle diş etlerinde büyüme ve hassasiyet meydana gelebilir. Bu durum bazı gebelerde kısa
zamanda diş eti iltihabına dönüşebilir.
Tansiyonunuzu düzenli ölçtürün
Tansiyon yüksekliği gebelik döneminin olası sorunudur. Bu durumda turşu gibi fazla tuz
içeren salamura besinlerden ve sofrada ayrıca tuz kullanımından kaçınılmalıdır. Gebelikte
çay, kahve, kola gibi içecekler az miktarda tüketilmelidir. Maden suyu (soda) içilmesinde
sakınca yoktur.
Kısa mesafeli yolculuklar tercih edin
Gebelikte kısa mesafeli yolculuklar yapılabilir. Daha uzun yolculuklarda her iki saatte bir kısa
bir yürüyüş yapılması gerekmektedir. Kabin basıncı ayarlı uçaklar ile yapılacak yolculuklarda
32’inci haftaya kadar herhangi bir sakınca yoktur.
Banyo suyunuzun ısısını ayarlayın
Gebelik döneminde ve loğusalıkta banyo yapılmasında sakınca yoktur. Banyo suyunun çok
sıcak ve çok soğuk olmaması gerekir. Gebeliğin ileri dönemlerinde banyoda kayma, düşme
gibi olaylar açısından önlem almalıdır. Gebelik boyunca yüzmenin herhangi bir sakıncası
yoktur. Sauna ve hamamlar ise gebelere yasaktır.
Kramplara karşı adale egzersizleri yapın
Gebelikte 20’inci haftadan sonra kas krampları olabilir. Bilinçli olarak kramplı olmayan
bacaktaki aynı grup adaleleri belli bir süre sıkılmalıdır. Kramp hızla gevşeyecektir. Daha
sonra bacağı rahat edebileceği şekilde uzatmak ve masaj yapılmasını sağlamak gereklidir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8834.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Öğretmenler Eğitim Sistemini Protesto Etmek
İçin Greve Başladı
Eğitim-Sen’e üye öğretmenler, yeni yasa ile düzenlenen eğitim sistemini protesto etmek için
iş bıraktı.Sendika önünde toplanan öğretmenler, slogan atarak kent meydanına yürüdü.
Ellerindeki pankartlar ile bir süre slogan atan öğretmenler,...
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Eğitim-Sen’e üye öğretmenler, yeni yasa ile düzenlenen eğitim sistemini protesto etmek için
iş bıraktı. Sendika önünde toplanan öğretmenler, slogan atarak kent meydanına yürüdü.
Ellerindeki pankartlar ile bir süre slogan atan öğretmenler, halay çekti. Burada bir konuşma
yapan Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, "Eğitim alanında çok yönlü
saldırıların ve dayatmaların arttığı bir dönemde sesimizi duyurmak ve sorunlarımıza kalıcı
çözümler üretilmesi için birkez daha alanlardayız. Toplumun farklı kesimlerinin giderek artan
ve acil çözüm bekleyen sorunları sürekli geri plana itilirken, eğitim sistemi üzerinden tüm
toplum, iktidarın siyasal ve ideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirilmek istenmektedir.
Eğitimde ve yükseköğretim alanında bugüne kadar yapılan bütüb siyasal düzenlemeler, hayata
geçirilen fiili uygulamalar sadece eğitim sistemini değil, çocuklarımızın, velilerimiz ve bütün
toplumun geleceğini ipotek altına almaktadır" dedi.Konuşmanın ardından bir süre daha slogan
atan grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8835.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Türk Eğitim-sen’den 1 Günlük İş Bırakma
Eylemi Yaptı
Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şubesi okullardaki müdür atamaları nedeniyle 1 günlük iş
bırakma eylemi yaptı.Kayseri Lisesi önünde toplanan Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şube
yaptıkları eyleme halay çekerek başladı. Ardından konuşan Türk...
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Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şubesi okullardaki müdür atamaları nedeniyle 1 günlük iş
bırakma eylemi yaptı.
Kayseri Lisesi önünde toplanan Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şube yaptıkları eyleme halay
çekerek başladı. Ardından konuşan Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk,
"Bizler işyerlerimizde hiçbir şekilde baskılara boyun eğmedik. Türk Eğitim-Sen olarak
koltuk, makam, mevki derdinde değiliz. Biz sadece adalet istiyoruz. Çıkarılan yönetmelik
kişiye has bir yönetmelik olmasın istiyoruz. Yapılan bu baskılar bizi yıldıramayacak" dedi.
Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli ise, "Bugün Milli Eğitimdeki haksızlıklara,
hukuk tanımazlığa, adam kayırmalara karşı isyanın doruğa çıktığı gündür. Bugün Hz. Ömer
adaletini elinin tersiyle itenlere, milli eğitimde ayrımcılık kokan uygulamalara, yılların
emeğiyle elde edilmiş makamların yandaşlara, torpillilere ’dur’ denildiği gündür. Bugün
eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının tırpalanmasının, öğretmenlerin itibar
kaybetmesine neden olan uygulamaların, akademik zam sözü verilmesine rağmen bu sözünün
arkasında durmayanların, gelir dağılımındaki adaletsizliğin protesto edildiği gündür" diye
konuştu.
Benli ayrıca, "Şuanda 8 bin okul müdürü adeta idam edilmiştir. Okul müdürlerini idam
edenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Valiliklere idari soruşturmalar açılması için
dilekçeler verdik. Hatta bu tetikçilerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlatıyor.
Bakalım bu soruşturmalardan ne sonuç çıkacak? Bu süreçte okul müdürleri ’kendi ekibimi
oluşturacağım’ diye düşünmesin. Yani okul müdürlerini görevlendiren irade; müdür baş
yardımcılarını, müdür yardımcılarını da belirleyecek, listeler okul müdürlerinin eline
tutuşturulacaktır. Görevlendirlen okul müdürleri belirli odaklardan gelen talimatları
uygulamak mecburiyetinde kalıp ’emir eri’ konumunda kurtulamayacaktır" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şube üyeleri İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne yürüdü. Yapılan yürüyüşün ardından müdürlük önünde halaylar çekildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8836.html
Erişim Tarihi: 24.09.2014

Ali Özkanlı’ya Edebiayata Hizmet Ödülü
Bursa Anadolu medya gazetesinden, gazetemiz yazarı Ali Özkanlı’ya edebiyata hizmet
ödülü…

24 Eylül 2014 Çarşamba 14:10

Bursa Anadolu Medya Gazetesi’nin 20.09.2014 tarihinde düzenlediği 2. geleneksel edebiyata hizmet
ödülleri Bursa Osmangazi İlçesi Ördekli Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu.

Program öncesinde konuklara ve katılımcılara Osmanlı’nın muhteşem eserlerinden tarihî
Ördekli Kültür Merkezi’nin nezih ortamında ikramda bulunuldu.
Ödül dağıtımının yansıra davetlilerin okuduğu şiir ve manidar anekdotlar programa ayrı bir
anlam kazandırdı “Bir Destandır Çanakkale” şiiri ile 22. Dönem Milletvekili Faruk
Anbarcıoğlu plaket ödülüne laik görüldü. Yapılan bu gibi etkinliklere desteğini esirgemeyen
Osmangazi Belediye Başkanı’nın ödülünü temsilen Başkan Yardımcısı Yunus Şahin aldı.
Yine Plaket alanların içinde, şair yönü ile çok sevilen Cumhuriyet Savcısı M. Zeki Bayraktar
da vardı.
Programda “Edebiyata Hizmet Ödülleri” şu isimlere verildi.
Kent Gazetesi’nden Türkan Genç,
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Rıfat Bakan,
Bursa İtfaiye Daire Başkanı Orhan Doğan,
Bursa Anadolu Medya Gazetesi Köşe Yazarı Ayşe Güzelel,
Bursa Haber Gazetesi Köşe Yazarı Huriye Gül Kolaylı,
Gazeteci Yazar Güz Yapım Kurucusu Güzin Abraş,
Yurtdışından konuk Roman Yazarı Zeki Nyrçin,
Marmara Gazetesi Köşe Yazarı Hüsamettin Taşdemir,
İzmir Ağrılılar Fdr. Bşk Hasan Karabağ,
Ağrı İli Kalkınma Vakfı Başkanı Ahmet Emin Birdal,
Ağrılı Yazar Cevdet Yalçın ve İsmet Alpaslan,
Sakarya Üniversitesi Halk Müziği Koro Şefi İsmet Ünsal,
İzmir Torbalı Bld. Kons. Sanatçısı Cengiz Zemirhan,
Eko Haber Gazetesi’nden Nuri Kolaylı,
Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Bursa İl Müdürü Kadir Akarkaya,
Batı Trakya Türkleri Araştırma Merkez Başkanı Özkan Hüseyin,
Eğitimci Şair - Yazar Şerife Özaydın,
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlük Personeli Erdinç Ertüzün,
Bursa Anadolu Medya Gazetesi Köşe Yazarı ve İmtiyaz Sahibi Caner Adsay,
Bursa Anadolu Medya Gazetesi Köşe Yazarı Yadigâr Ünver,
Eko Haber Gazetesi Kurucusu Tahsin Ardınç,
Kayseri Gündem Gazetesi Köşe Yazarı Ali Özkanlı
Olay Gazetesi Köşe Yazarı Ahmet Emin Yılmaz birer plaket ile ödüllendiler.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8837.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Seri, Etkin Ve Güvenli Bir Ulaşım İçin 5000 M2
Yükseltilmiş Kavşak Yapılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir içi trafik akışının seri, etkin ve
güvenli olabilmesi için şehrin ayrı on noktasında yer alan kavşaklara yükseltilmiş kavşak
düzenlemesi yapılacağını bildirdi.Şehrin şu anda...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir içi trafik akışının seri, etkin ve
güvenli olabilmesi için şehrin ayrı on noktasında yer alan kavşaklara yükseltilmiş kavşak
düzenlemesi yapılacağını bildirdi.
Şehrin şu anda 9 ayrı yerinde yükseltilmiş kavşak düzenlememesinin bulunduğunu ve
bunların UKOME kararı ile yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılacak
ihale ile 5000 m2 alanlı olmak üzere 3 ayrı kavşakta yükseltilmiş trafik akışını sağlayan yol
düzenlemesinin yapılacağını belirtti.
Şehir içi trafiğe büyük önem verdiklerini ve özelikle alternatif şehir içi yolları açtıklarını
ancak güvenli ve seri ulaşım için bazı kavşakları ışıklı sistem yaparken bazılarında
yükseltilmiş hız kesici kavşaklar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Bir şehrin gelişmişliğini, toplumun kültür ve sosyal yapısını ve düzeyini trafik kurallarına
uyulmasına bağlı ve göstergesi olmaktadır. Trafik kural ve işaretleri bir şehrin aynası ve en
önemli şehir yönlendiricisidir. Bunu düzenleyenlerde yerel kent yöneticileridir. Bu açıdan
Melikgazi Belediyesi olarak şehir içi sorunsuz ulaşımı sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz.
Yeni yollar açtığımız gibi şehir içi alternatif yolları açıyor ve güvenli hale getiriyoruz. Birçok
yerde hız kesici bariyerler yerleştiriyoruz. Bu daha çok mahalle halkının isteği ile olmaktadır.
Yine birçok kavşak çok yoğun ve kullanımda olduğu için ışıklı olurken bazı kavşak
alanlarında ise ışıksız yükseltilmiş kavşak düzenlemeler yapıyoruz. Melikgazi ilçemizde buna
birçok örnek vardır. Yapılan bu çalışma Kayseri Ulaşım ve Koordinasyon Kurulu kararı ile
yapılmaktadır ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8838.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Anzer Balının Rakibi Yahyalı Balı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe merkez mahallelerinden Çiğilli, 100.yıl ve İsmet
mahallesi muhtarlarının ortaklaşa açtıkları muhtarlık ofisini ziyaret ederek, ofiste kullanmaları
için iki adet bilgisayar hediye etti.Ziyarette...
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe merkez mahallelerinden Çiğilli, 100.yıl ve İsmet
mahallesi muhtarlarının ortaklaşa açtıkları muhtarlık ofisini ziyaret ederek, ofiste kullanmaları
için iki adet bilgisayar hediye etti.
Ziyarette konuşan Esat Öztürk, üç mahalle muhtarının bir araya gelerek kurduğu ofisten
dolayı çok mutlu olduğunu, bu örnek davranıştan dolayı kendilerini tebrik ettiğini belirtti.
Belediye olarak muhtarlara her zaman destek olduklarını, bunun da sürekli olarak devam
edeceğini ifade eden Esat Öztürk, İl merkezlerinde muhtarların modern ofislerde vatandaşa
hizmet verdiklerini, benzer ofislerinde Yahyalı’ da kurulmaya başlanmasının, ilçe adına
sevindirici olduğunu belirtti.
100.yıl Mahallesi muhtarı Fahrettin Uncu ve Çiğilli Mahallesi Muhtarı Osman Karabacak
ofislerini ziyaret ederek bilgisayar hediye eden Başkan Öztürk’ e teşekkürlerini sunarak,
ilçede üretimi yapılan Yahyalı balı hediye etti. 100.yıl Mahallesi Muhtarı Fahrettin Uncu
hediye ettikleri bal hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:
" İlçemizde bal üretim kapasitesi oldukça yüksek. İlçemizin zengin florasından dolayı balımız
da son derece kaliteli. Türkiye’nin dört bir yanına balımızı gönderiyoruz. İnsanlar bal isterken
Yahyalı Balı diye istiyor. Bu da balımızın marka haline geldiğini ispatlıyor. Yahyalı Balı en
az Anzer Balı kadar kaliteliye sahip. Artık balımız ilçemizin önemli bir ekonomik değeri.
Balımızın artık ilçemizin tanıtımlarında yer almasını istiyoruz." dedi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ’te Yahyalı balının tanıtımını çok özel bir çalışmayla
yapacakları sözünü vererek ziyaretini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8839.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Balayınız Kabusa Dönüşmesin
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aytül Erdoğmuş, yeni evli
kadınların balayı dönemlerinde daha fazla enfeksiyon riski ile karşı karşıya olduğunu
söyledi.Yeni evli kadınlarda en hassas dönemin balayı adı...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aytül Erdoğmuş, yeni evli
kadınların balayı dönemlerinde daha fazla enfeksiyon riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
Yeni evli kadınlarda en hassas dönemin balayı adı verilen evlilik sonrası ilk günler olduğunu
belirten Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aytül Erdoğmuş,
bu süreçte oluşabilecek ‘balayı sistiti’ hastalığına karşı kadınları uyardı. Balayı günlerinin
kadınların üreme sağlığı açısından önemine dikkat çeken Op. Dr. Aytül Erdoğmuş, “Balayı
dönemi, kadının en fazla enfeksiyon riski ile karşı karşıya kaldığı ve en hassas olduğu dönem.
Daha sonraki süreçte vücut enfeksiyona karşı direnç geliştirebileceği için bu dönemde daha
dikkatli olunmalı.” dedi.
ANNE OLMAYA ENGEL OLABİLİR
Balayı sistitinin ilk başta idrar yolları enfeksiyonlarına, ilerleyen evrelerde de pelvik
enfeksiyonlara neden olabileceğini kaydeden Op. Dr. Aytül Erdoğmuş, “Bu enfeksiyon da
tüplerin tıkanması ve yapışmasına ve dolayısıyla ileride çocuk olmama durumuna neden
olabiliyor. O nedenle şüphe oluştuğunda hemen tedaviye başlanması gerekiyor.” diye
konuştu.
UMUMİ YERLERDEN UZAK DURULMALI
Balayı döneminde kadınların umumi yerlerden uzak durması gerektiğini vurgulayan Op. Dr.
Aytül Erdoğmuş, “Balayında otellerdeki ortam hijyeninin yanı sıra, umumi havuzlara ve
temiz olmayan denizlerine girildiği için enfeksiyona yatkınlık döneminde daha ciddi
problemlere neden oluyor. Bu nedenle kadınlar ortam hijyeni ve illaki havuz ya da denize
girecekse, buraların olabildiğince temiz olmasına dikkat etmeliler.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8840.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Vali Düzgün İncesu’da
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’deki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında İncesu ilçesinde
fidan dikerek, 2015 yılı hedefini 5 milyon fidan olarak açıkladı.Vali Düzgün, başkanlığını
yaptığı İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis...
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’deki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında İncesu ilçesinde
fidan dikerek, 2015 yılı hedefini 5 milyon fidan olarak açıkladı.
Vali Düzgün, başkanlığını yaptığı İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül
Heyeti toplantısına katılmak üzere geldiği İncesu ilçesinde fidan dikim çalışmalarını
inceleyerek fidan dikti.
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ve İncesu Kaymakamı Ercan Öter ile diğer kurul üyelerinin
katıldığı toplantıda İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde son 3 ayda yapılan faaliyetlere ilişkin
Bölge Müdürü Recep Yıldız’dan brifing alan Vali Düzgün, toplantının ardından İncesu OSB
alanına fidan dikimi yaptı.
Kayseri’nin geneli gibi İncesu OSB’nin de daha yeşil bir kimliğe bürünmesinin önemine
işaret eden Vali Düzgün, daha önce dikimi yapılan fidanların boy vermesinin kendilerini
sevindirdiğini, OSB alanının tamamının ağaçlandırılmasına yönelik çalışmaların
sürdürüleceğini kaydetti.
Fidan dikim alanında Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara’dan çalışmalar hakkında bilgiler
alan Vali Düzgün, bu sırada Kayseri’nin 2015 yılı hedefini de açıkladı.
“2015’te 5 milyon fidan dikilecek” diyen Vali Düzgün, 2013 yılında 3 milyon, 2014 yılında
ise 4 milyon fidan hedefi konulduğunu hatırlatarak, “2013 yılı hedefini gerçekleştirdik. 2014
yılındaki 4 milyon hedefine ise sonbaharda yapılacak planlı dikimlerle beraber ulaşmış
olacağız. 2015 yılı hedefimizi ise daha yüksek tutuyoruz. İnşallah 2015 yılında dikeceğimiz 5
milyon fidanla birlikte ormanlık alan açısından fakir durumundaki ilimizi bu açıdan daha
zengin bir konuma taşıyacağız.” diye konuştu.
Vali Düzgün, İncesu OSB bünyesindeki 90 dönüm alana daha önce 4 bin fidan dikildiğini,
yeni dikilen 3 bin 600 fidan ile birlikte toplam dikilen fidan sayısının 7 bin 600’e yükseldiğini
belirtti.
Vali Düzgün, fidan dikiminin ardından bahçe sahiplerinden birinin daveti üzerine bölgedeki
kavun, karpuz ve üzüm üretilen bahçelerden birini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8841.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Soygunu Şaka Zannetiler
Kayseri’de bir kuyumcuya soygun için giren astsubaya yapılan yargılama sonrasında 5 yıl
hapis cezası verilirken, duruşmaya katılan kuyumcudaki çalışanın soygunu şaka zannettiği
ortaya çıktı.Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen...
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Kayseri’de bir kuyumcuya soygun için giren astsubaya yapılan yargılama sonrasında 5 yıl
hapis cezası verilirken, duruşmaya katılan kuyumcudaki çalışanın soygunu şaka zannettiği
ortaya çıktı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Ahmet K. (32), davaya
telekonferans sistemi ile katıldı. Davada son sözü sorulan Ahmet K., "Amacım hırsızlık ve
gasp değildi. Mesleğimden dolayı psikolojik rahatsızlık yaşadım. Olay anında pişman oldum
ve hemen olay yerinden uzaklaştım. Yaptığımın yanlış olduğunun farkına vardım. Tahliyemi
talep ediyorum” dedi.
Kuyumcu Nazım A., “Olay anında ben iş yerinde değildim. Olayı görmedim. Olayla ilgili bir
zararım yok. Şikayetçi değilim” dedi.
Nazım A.’nın babası Tevfik Ziya A. ise, “Olaydan önce sanık dükkanın yan tarafında
oturuyordu. Hasta olabileceğini düşündük ve oturması için sandalye verdik. Teşekkür etti
bize. Ben dükkandan ayrıldığımda bu olay gerçekleşmiş” diye konuştu.
Olay sırasında kuyumcuda çalışan Pembe E., “Olay günü oturuyorduk. Bir anda kapıdan
girdi. Yüzünde maske, kafasında şapkası vardı. Birinin bize şaka yaptığını düşündük. Elindeki
poşeti uzattı, diğer elinde siyah bir çanta vardı. Biz ciddiye almadık, daha sonra poşetin içinde
tuttuğu bir cismin gerçek silah olduğunu söyledi. Arka tarafa doğru yöneldim, o sırada
soyguncu durakladı, sağa ve sola baktı ve çıkıp gitti” ifadelerini kullandı.
Yapılan yargılama sonrasında, Astsubay Ahmet K.’ya "nitelikli yağma" suçunu işlediği için 5
yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8842.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Radyocunun Öldürülme Anı Güvenlik
Kamerasında
Kayseri’de bir kişi radyocu Mehmet Aslankaya’yı öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına
alınırken, radyocunun vurulma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye
görüntülendi.Dün İstasyon Caddesi ile Kocasinan Bulvarı’nın...

24 Eylül 2014 Çarşamba 15:54

Kayseri’de bir kişi radyocu Mehmet Aslankaya’yı öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına
alınırken, radyocunun vurulma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Dün İstasyon Caddesi ile Kocasinan Bulvarı’nın kesiştiği noktaya kırmızı renkteki otomobili
ile gelen radyocu Mehmet Aslankaya’nın yanına gri otomobil ile yaklaşan katil zanlısı M.Ö.,
aracın camından iki el ateş edip hızla uzaklaştı. Zanlının olayı gerçekleştirdiği an, çevredeki
dükkanların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Zanlı M.Ö., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında otomobili ile
birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı doktor kontrolünden geçirilirken, otomobilde ve
olayda kullanılan av tüfeğinin üzerinden parmak izi alındı.
Cinayet Büro Amirliğine getirilen zanlının ifadesi sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8843.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Melikgazi İlçesinin Sel Haritası
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer
alan Erciyes Dağı taşkın su kanallarının sürekli olarak bakım ve temizlik çalışmasının
yapıldığını ve Melikgazi’nin DSİ ile ortak çalışma...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer
alan Erciyes Dağı taşkın su kanallarının sürekli olarak bakım ve temizlik çalışmasının
yapıldığını ve Melikgazi’nin DSİ ile ortak çalışma sonucunda SEL HARİTASI’ nın
çıkarıldığını söyledi.
İlçe merkezinde doğal 4 ayrı taşkın su kanalı geçiyor…

2014 yılına kadar ilçe sınırları içerisinde Gültepe, Yıldırım Beyazıt, Kazımkarabekir,
Kıranardı, Hisarcık, Gesi, Mimarsinan, Turan, Bağpınarı gibi mahallelerde taşkın su kanalları
inşa edildiğini ve bu kanalların sürekli temizlendiğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç
“ Bu yıl Mart ayından itibaren Ağırnas ve bölgesi yerleşim alanları bölgemize dahil oldu.
Dolayısı ile bu yerlerde bulunan dere, çay gibi su kanallarının da bilinmesi, tespitedilmesi ve
taşkınlara karşı önlem alınması gerekiyor. Bu açıdan Belediye olarak büyüyen ilçe sınırları
içerisinde tüm kanalların tespiti, yönlerinin ve doğal akıntıların korunması ve önlem alınması
amacı ile Melikgazi İlçesinin Sel Haritasını çıkardık. Şu anda bu kanallarda genel temizlik,
bakım ve gerekli yerlerde ıslah çalışması yapıyoruz” dedi.
Doğal Su Kanalları Tespit Edilerek Sel Haritası…
Belediye olarak her yıl ilk ve sonbahar aylarında su kanallarının temizlendiğini ve kesinlikle
bu kanallar üzerinde yapılaşmaya izin vermediklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, taşkın su kanalları ile dere yataklarının temizliğinde fen işleri motorize ekipleri
ile birlikte gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8844.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Başkan Özhaseki Oda Ve Derneklerle Görüştü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bazı oda ve dernek yöneticilerini kabul
etti.Başkan Özhaseki’ye günün ilk ziyaretini Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bülent
Üzeltürk yaptı. Adnan Evsen’in yerine il temsilciliğine...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bazı oda ve dernek yöneticilerini kabul etti.
Başkan Özhaseki’ye günün ilk ziyaretini Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bülent
Üzeltürk yaptı. Adnan Evsen’in yerine il temsilciliğine getirilen Üzeltürk yaptıkları
faaliyetlere ilişkin Başkan Özhaseki’ye bilgi verdi.
Başkan Özhaseki daha sonra Kayseri Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Sibel
Gürevin ile görüştü. Bahattin Narin’in yerine Başkanlığı üstlenen Sibel Gürevin, hayvan
hakları ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.
Başkan Özhaseki’nin bir sonraki ziyaretçileri Yörtürk Vakfı Başkanı Ali Aydın ve yönetim
kurulu üyeleri oldu.
Ardından Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül ve yönetim kurulu üyelerini kabul
eden Başkan Özhaseki veteriner hekimlerle yaklaşan kurban bayramı öncesinde görüş alış
verişinde bulundu. Oda Başkanı Ergül, Büyükşehir Belediyesi’nin kurban kesim yerleri,
sokak hayvanları gibi konularda yaptıklarını takdirle karşıladıklarını belirterek, Veteriner

Hekimler Odası olarak kendilerine düşen her konuda destek vermeye hazır olduklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8845.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Borcunu Ödemek İçin Uyuşturucu Ticareti
Yaptı, 7 Yıl Ceza Aldı
Kayseri’de, polisin ’dur’ ihtarını uymayıp kovalamaca sonucunda yakalanan zanlılardan 41
yaşındaki M.A., mahkemede verdiği ifadede, "Kefil oldum, borç bana kaldı. Bu borcu
ödemek için bu işe kalkıştım" dedi. Yapılan yargılama sonrasında...
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Kayseri’de, polisin ’dur’ ihtarını uymayıp kovalamaca sonucunda yakalanan zanlılardan 41
yaşındaki M.A., mahkemede verdiği ifadede, "Kefil oldum, borç bana kaldı. Bu borcu
ödemek için bu işe kalkıştım" dedi. Yapılan yargılama sonrasında iki zanlıya 7’şer yıl hapis
ve 10’ar bin TL para cezası verildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar M.A. ve 30
yaşındaki S.E. hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklardan M.A., "Arkadaşıma kefil oldum. Borç benim üzerime kaldı.
Bu borcu ödemek için bu işe girmek zorunda kaldım. 6. 500 TL karşılığında bu işi yaptım.
Ben şoförlük yaptım. Sinan E. ile birlikte araba kiralayıp Gaziantep’e gittik. Gaziantep’te
Raşit K.’den uyuşturucuyu aldık. Kocaeli’ne doğru gidiyorduk. Bana tam adres söylenmedi.
Kayseri’de polis ’dur’ ihtarında bulundu. İlk önce durmadık ama daha sonra durduk. Ben bu
işe zoraki sokuldum. İyilik yapayım derken kendime kötülük yaptım. Pişmanım” dedi.
Diğer sanık S.E. ise, "Gaziantep’in Nizip ilçesinde Raşit K.’den esrarı aldık. Kocaeli’ne
götürecektik, ben de kabul ettim. M.A. ile Gaziantep’e gittik. Yüce adaletinize sığınıyorum"
diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında M.A. ve S.E.’ye "uyuşturcu ticareti yapmak"
suçundan 7’şer yıl hapis ve 10’ar bin TL para cezası verdi.
Mayıs 2014’te polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kiraladıkları araçla Gaziantep’ten 8 kilo
450 gram esrarı satmak için Kocaeli’ne götüren sanık M.A. ve S.E. Kayseri’de yakalanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8846.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Paralel Oyunu Furkan Bozdu
Türkiye geneli yayın yapan Furkan derginin 47 sayısı Kayseri’de İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünce satış yerinden toplatıldı. Derginin ISSN numarasının bulunmaması
gerekçesiyle verilen toplama kararına dergi yetkilileri itiraz etti. Yetkililerin İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’ne vermiş olduğu dilekçe sonrası dergiler tekrar iade edildi. Olay sonrası
dergi temsilcisi Kerim Sungur, toplama kararının kasıtlı bir oyun olduğundan
şüphelendiklerini ifade etti.
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Türkiye geneli yayın yapan Furkan derginin geri iade edilmesine rağmen, toplatılmasının
insanlar tarafından yanlış anlaşıldığı için çok rahatsız olduklarını söyleyen Furkan dergisi
Kayseri Temsilcisi Kerim Sungur: “ Dergimiz yasal olarak yayın hayatına devam etmektedir.
Fakat usulsüz bir şekilde satış alanlarından toplatılması insanların zihinlerinde, bizler
hakkında olumsuz düşünceler oluşturdu” şeklinde konuştu.
Sungur: “Dergilerin toplatılması için verdikleri belgede, gerekçe olarak ISSN kodunun
bulunmamasını gösteriyorlar. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığımız bilgiye göre
dergide ISSN kodunun bulunması zorunlu değildir. Bu durum üzerine dilekçe verdik ve
dergilerimiz geri iade edildi.”
“PARALEL İHANET”
Derginin toplanan sayısında Gülen örgütüne yer verildiğini ve bundan dolayı uzun süredir
polis yoluyla kendilerini takip eden örgütün bir oyunu olduğunu düşünen Sungur:
“Dergimizin ön kapağında ‘Paralel İhanet’ başlıklı konu yer alıyor. Arka kapağında ise
Fethullah Gülen’in Aynası’ adlı kitabın reklamı yer almaktadır. Derginin muhteviyatında da
Gülen örgütü hakkında yazılar bulunmaktadır. Bunlardan dolayı derginin usulsüz bir şekilde
toplatılmasının, Gülen örgütünün, polis koluyla tezgâhladığı bir oyun olduğunu
düşünüyoruz. ” ifadelerini kullandı.
Haber/Foto: Veli GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8847.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kayseri’ye 13.551 Yeni Üniversite Öğrencisi
Geldi
Bir üniversite şehri olma yolunda hızla ilerleyen Kayseri’ye bu yıl 13.551 yeni üniversite
öğrencisi geldi.
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Bu yıl Erciyes Üniversitesi’ne 11. 494, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne 1.200, Melikşah
Üniversitesi’ne 720 ve Abdullah Gül Üniversitesi’ne 137 öğrenci kayıt yaptırdı. Kayseri’deki
üniversitelere toplamda 13.551 öğrenci kayıt yaptırırken ek kontenjanlarla bu sayının artması
bekleniyor.
Esnaf durumdan memnun
Kayseri’ye yeni gelen üniversite öğrencileri ile birlikte toplam üniversite öğrenci sayısı 60
bine yaklaştı. Öğrenciler şehir merkezi ve ilçelerinde alışverişte bulunarak kayseri lezzetlerini
tattı. Öğrencilerin gelişi ile yaşanan bu hareketlilik Kayseri esnafının da yüzünü güldürdü.
Barınma sorunu yaşanıyor
Özel yurt ve rezidansların pahalı olmasından şikayetçi olan bazı öğrenciler ise en büyü
sorunlarının barınma olduğunu söylüyor. Devlet yurtları hesaplı ama devlet yurtları da talebi
karşılamada yetersiz kalıyor. 60 bine yakın üniversite öğrencisinin bulunduğu Kayseri’de
devlet yurtlarının 7 bin civarında öğrenci kapasitesine sahip olması bu durumu özetliyor.
Haber : Bünyamin GÜLTEKİN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8848.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Eğitim-Sen’in Grev Bildirgesinde Dikkat Çeken
Madde
Eğitim-Sen'e üye öğretmenler, yeni yasa ile düzenlenen eğitim sistemini protesto etmek için iş
bıraktı. Ancak, sendika üyelerinin talepleri arasındaki bir madde akıllarda soru işareti bıraktı.
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Talepler arasında bulunan “MEMUR-SEN’in imzaladığı ihanet sözleşmesi nedeniyle oluşan
enflasyon kayıplarımız karşılanmalı, maaşlarımıza 2014 enflasyon farkı kadar ek zam
yapılmalıdır.” Maddesi basın açıklamasını izleyen vatandaşlar tarafından, “olay emek falan
değil tamamen duygusal” yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Ellerindeki pankartlar ile Cumhuriyet Meydanı’na gelen öğretmenler ve sendika üyeleri bir
süre slogan attı. Öğretmenler adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı
Ulaş Apaydın, “Eğitim alanında çok yönlü saldırıların ve dayatmaların arttığı bir dönemde
sesimizi duyurmak ve sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilmesi için birkez daha alanlardayız.
Toplumun farklı kesimlerinin giderek artan ve acil çözüm bekleyen sorunları sürekli geri
plana itilirken, eğitim sistemi üzerinden tüm toplum, iktidarın siyasal ve ideolojik hedefleri
doğrultusunda biçimlendirilmek istenmektedir. Eğitimde ve yükseköğretim alanında bugüne
kadar yapılan bütün siyasal düzenlemeler, hayata geçirilen fiili uygulamalar sadece eğitim
sistemini değil, çocuklarımızın, velilerimiz ve bütün toplumun geleceğini ipotek altına
almaktadır” dedi.
Açıklamanın ardından sendika üyeleri şarkılar eşliğinde halay çekip slogan attıktan sonra
olaysız bir şekilde dağıldı.
(Haber – Fotoğraf : Mesut DAVARCI)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8849.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

KUYAP Projesine KTO Damgası
Çalışanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması
Projesi (KUYAP) ile ilgili yapılan çalışmalarda Kayseri Ticaret Odası'nın katkıları büyük
takdir topladı.

25 Eylül 2014 Perşembe 11:05

KUYAP projesinin tanıtılması için Ankara’da düzenlenen toplantıda konuşan proje
direktörlerinden Alberto Gomez, 2013 yılının şubat ayında uygulanmaya başlanan proje
kapsamında Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu,
Sivas, Samsun, Elazığ, Kars, Erzurum, Kahramanmaraş ve Batman'da işveren ve çalışanlara
ulaşacaklarını söyledi. Eğitimlerden Sorumlu Uzman Carlo Penco’da toplantıda yaptığı
konuşmada, projenin Çalışanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum
Yeteneğinin Artırılması açısından son derece önemli olduğunu belirterek, projeye en büyük
desteğin Kayseri Ticaret Odası tarafından verildiğini söyledi. Konuşmasında özellikle Kayseri
Ticaret Odasına (KTO) değinen Carlo Penco, şuan işbirliği içinde ki Oda’lara ve katılımcılara
KTO’yu örnek gösterdi.

Yapılan sunumlar ve verilen bilgilerden sonra katılımcıların sorularını yanıtlayan KUYAP
yöneticileri, proje için oluşturulan istatistiklerle ilgili açıklamalarda bulundu.
AKMERMER: KUYAP KAYSERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE
Öte yandan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferhat Akmermer, “Ticaret
Odası olarak insan kaynaklarının geliştirilmesi konusuna büyük bir ciddiyetle eğiliyoruz. Bu
anlamda geniş bir politika oluşturma üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. KUYAP’ta bizim
önem verdiğimiz ve şehrimizi için önemli olacağını düşündüğümüz bir proje” dedi.
Başkan Vekili Akmermer, Kayseri’nin gelişip kalkınmasına destek olmak için oda üyelerinin
ve genel anlamda KOBİ’lerin ekonomik anlamda güçlenmesi gerekiyor. Bizde üyelerimizin
ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz.
KOBİ'lerimizden de bu projelere sahip çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Ankara’da düzenlenen KUYAP toplantısına İŞKUR Müdürü Ahmet Ayçiçek, Kayseri Ticaret
Odası Genel Sekreteri Murat Yerlikan, Genel Sekreter Yardımcısı Rüya Demet Köksoy, Proje
ve Eğitim sorumlusu Ceren Şanlıdağ’da katılarak KUYAP yetkilileri ile görüşmelerde
bulundu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8850.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Vali Düzgün Moğolistan Heyetini Kabul Etti
Moğolistan, Kayseri’nin gelişimi ve kalkınmasını yerinde görmek ve bu alanda edineceği
bilgi ve tecrübeleri Uzun Vadeli Kalkınma Politikası’nda yer vermek amacıyla Kayseri’ye
heyet gönderdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Koordinatörlüğü...
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Moğolistan, Kayseri’nin gelişimi ve kalkınmasını yerinde görmek ve bu alanda edineceği
bilgi ve tecrübeleri Uzun Vadeli Kalkınma Politikası’nda yer vermek amacıyla Kayseri’ye
heyet gönderdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Koordinatörlüğü tarafından
desteklenen çalışma kapsamında Kayseri’ye gelen Moğol Heyeti ilk olarak Vali Orhan
Düzgün’ü ziyaret etti.
Vali Düzgün, Moğolistan Parlamentosu Uzun Vadeli Kalkınma Politikası Çalışma Grubu
Başkanı, Milletvekili Battsereg Namdag ve Çalışma Grubu Üyesi Milletvekili Zoright
Dashzeveg ile uzman ve danışmanlardan oluşan heyet ile Moğolistan’da yatırım yapan
İşadamı Gıyasi Öztürk’ü makamında ağırlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Kayseri hakkında bilgiler verdi.

Kayseri’nin Türkiye’nin tam merkezinde ticareti ile ün salmış şehirlerin başında yer aldığını
ve binlerce yıllık köklü ticari bir geçmişe sahip olduğunu belirten Vali Düzgün,
“Günümüzden 6 bin yıl önce Kültepe’deki arkeolojik kazılarda çıkan tabletlerde ticari
sözleşmelere rastlanır. Şu anda da Kayseri’de 3 tane organize sanayi bölgesi başta olmak
üzere 1500’ün üzerindeki fabrikada üretim gerçekleştirilmektedir. Önemli bir kısmı iç
tüketime yönelik olmakla beraber 2 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmi vardır. Kayseri’de
üretilen başlıca ürünlerimiz mobilya, tekstil, elektronik ev aletleri, gıda ve çelik ürünleri
olarak sıralayabiliriz” dedi.
Vali Düzgün, ziyaretin, Moğolistan ile Kayseri arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin
gelişmesi için bu fırsat olmasını arzu ettiğini ifade ederek, Moğolistan ile mesafenin uzak
olmasına karşın kültürel yakınlık bulunduğunu, yüzlerce yıllık tarihi geçmişe ve ortak kültüre
sahip iki millet olduklarını kaydetti.
Gelişen ulaşım imkânları ve direk uçuşlar sayesinde Moğolistan ile daha sıkı bir işbirliğine
gidilebileceğini vurgulayan Vali Düzgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Her türlü ticari ve kültürel ilişkinin gelişebilmesi için kolay ulaşım son derece önemli. Bu
nedenle direk uçuşları önemsiyoruz. Ayrıca, Kayseri’de 4 tane de üniversitemiz var, eğitim
alanında da karşılıklı öğrenci değişimine gidilebilir. Halen başta Orta Asya’da ki devletler
olmak üzere dünyanın dört bir tarafından 2 bine yakın öğreniciyi biz Kayseri’de misafir
ediyoruz. İnşallah ticaret, kültür ve eğitim alanında yeni işbirliklerini gerçekleştirmeyi biz de
arzu ediyoruz. Kayseri’de kalacağınız süre içerisinde kenti çok yönlü tanıma fırsatı
bulacaksınız. Bu duygularla kardeş ülkeniz Türkiye’ye ve Kayseri’ye hoş geldiniz diyorum.”
Heyete başkanlık eden ve aynı zamanda Moğolistan Parlamentosu Uzun Vadeli Kalkınma
Politikası Çalışma Grubu Başkanı olan Milletvekili Battsereg Namdag ise, heyetini sıcak ve
samimi bir şekilde karşıladığı için Vali Düzgün’e teşekkür ederek, Kayseri’de bulunmaktan
duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kayseri’ye ziyaretlerinin amacını, “Kısa zamanda hızla gelişen ve planlı yapısıyla dikkat
çeken Kayseri’yi yerinde görüp, işbirliği imkanlarını araştırmak” sözleriyle açıklayan
Namdag, ziyarette edinecekleri bilgi ve tecrübeleri Moğolistan’ın Uzun Vadeli Kalkınma
Politikası’nı şekillendirirken kullanacaklarını kaydetti.
Ziyaretlerinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Koordinatörlüğü tarafından
desteklendiğini kaydeden Namdag, iki ülke arasındaki işbirliğine özel önem verdiklerine
işaret ederek, şöyle devam etti:
“Özellikle Türkiye ve Kayseri başta olmak üzere iş adamlarının Moğolistan’da yatırım
yapması, iki ülke arasındaki mevcut iktisadi ilişkilerin hızlı ivme kazanması açısından çok
güzel olacaktır. Biz Kayseri’ye gelirken özellikle bu bölgenin kalkınması ve planlamasına
ilişkin önemli noktalar hakkında sizlerden bilgiler almayı amaçladık. Sayın Valimizden, iş
adamlarını Moğolistan’a yönlendirilmesi konusunda desteğini bekliyoruz. Moğolistan olarak
şunda kalkınma ve gelişim anlamında yolun başındayız. Madencilik, enerji ve inşaat gibi
alanlarda yapılacak çok iş olduğunu düşünüyoruz. Moğolistan’a bugün sivil gözle
baktığımızda trafik, yol, inşaat ve alt yapı ile ilgili birçok ihtiyaç olduğu görülmekte, ama iş
adamı gözü ile baktığımızda da burada çok iş olduğu anlaşılmaktadır. Sayın Gıyasi Öztürk
bey Moğolistan’da Türkiye’yi temsil eden sayılı iş adamlarından biridir. Moğolistan’a
yatırımlarından dolayı Sayın Valimizin huzurunda İlyas beye teşekkür ediyoruz.”

Kayseri’ye gelmeden önce Ankara’da Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkan
Vekili Sadık Yakut ve diğer bürokratlarla görüşmeler yaptıklarını anlatan Namdag,
Kayseri’nin kendileri için önemli bir örnek olacağı konusunu yineleyerek, Kayseri’de
edinecekleri bilgi ve kuracakları temasların kendileri için büyük önem taşıyacağını sözlerin
ekledi.
Heyette yer alan çalışma Grubu Üyesi, Milletvekili Zoright Dashzeveg de, Moğolistan’ın
Ankara Büyükelçisinin kendilerine, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehri Kayseri’dir” dediğini
anlatarak, bu bilgiden yola çıkarak Kayseri üzerinde yoğunlaştıklarını dile getirdi.
Heyet üyelerinin tanıtımı ile devam eden ziyarette heyet üyeleri Kayseri’ye ilişkin ilk
izlenimlerini de Vali Düzgün7e aktardılar. Ankara’dan Kayseri’ye kara yolu ile gelirken
gördükleri manzaranın Moğolistan ile benzerliğine dikkat çeken heyet üyeleri, Erciyes’in
kendilerini çok etkilediğine işaret ederek, Erciyes’i Moğolistan’daki Altay dağlarına
benzettiler.
Heyette yer alan ve tercümanlık görevini üstlenen Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora
öğrencisi Ankbayar Danvu da, Bünyan ilçesine bağlı Samağır Köyü ile ilgili edindiği bilgiyi
de paylaştı. Danvu, 12. ve 13. yüzyıllarda Moğollu komutanların Kayseri - Sivas hattı
üzerinde Samağır köyünü karargâh olarak kullandıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün tarafından Heyet Başkanı, Milletvekili Battsereg
Namdag’a Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 2 bin yıl öncesine ait eserin replikası
hediye edilirken, Milletvekili Namdag ta Vali Düzgün’e, Moğolistan’ın milli çalgısı At
Kemanı’nın minyatürünü takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8851.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Öldürülen Radyocu Mehmet Aslankaya’nın
Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
Kayseri’de iki gün önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyocu Mehmet
Aslankaya’nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edildi.Kayseri’de iki
gün önce meydana gelen olayda radyocu Mehmet Aslankaya,...
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Kayseri’de iki gün önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyocu Mehmet
Aslankaya’nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edildi.
Kayseri’de iki gün önce meydana gelen olayda radyocu Mehmet Aslankaya, kırımızı ışıkta
beklediği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet

Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, görgü tanıklarınında ifadeleri
doğrultusunda M.Ö. gözaltına alınmıştı.
M.Ö., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gerekli mercilere teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8852.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Hayırsever İş Adamların’dan Develiye Ek
Hizmet Binası
İstanbul Develiler Derneği Başkanı Sami Dedeoğlu öncülüğünde bir araya gelen iş adamları
Erciyes Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü’ne ek hizmet binası yaptıracak.Erciyes
Üniversitesi Rektörlük Binasında hayırsever iş adamları ve...
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İstanbul Develiler Derneği Başkanı Sami Dedeoğlu öncülüğünde bir araya gelen iş adamları
Erciyes Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü’ne ek hizmet binası yaptıracak.
Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binasında hayırsever iş adamları ve Rektör Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur bir araya geldi. Yapılacak olan ek hizmet binası Sami Dedeoğlu, Mustafa Karaca,
Nevzat Çulhaoğlu, Hamdi Özdamarlar, Şükrü Kulak ve Sait Erdal Metiner ‘in hayırlarıyla
yapılacak. İmza töreninde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’da bulundu.
Törende konuşma yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur “ Develi’nin
kültürünü oranın özeliklerini orada düşünen bir grup var çok uzun zamandan beri başka
vesilelerle de olsa anıyoruz. Bu Develi için bir kazanç oradaki toplumsal yapının bu işe sahip
çıkması orada bir entelektüel birikim olması kültürel bir derinlik olması. Buna toplumsal bir
eğitim seferberliği de diyebiriz. Ülkenin geleceği için sevindirici bir şey. Ne kadar eğitilmiş
bir toplum oluşturursak o kadar iyi olur” dedi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise “ Bugün Develi adına çok heyecanlı ve
gururluyum. Tekrar hayırseverlerimize teşekkür ve minnet ettiğimizi söylemek istiyorum.
Sami Dedeoğlu’na özelikle teşekkür ediyorum çünkü çığırı aşan bu yolda ilk tuğlayı koyan
hayırsever ve hemşerimiz olarak çok teşekkür ediyorum. Bir öncü oldu ve arkası geldi.
İnşallah bizde Develi olarak bu süreci takip ederek, aldığımız bu destekle Seyrani üniversitesi
olma yolunda hızlı adımlarla ilerlememize devam edeceğiz. Hedefimiz belli buna
başaracağımıza inanıyoruz. Şahsım , Belediyem ve hemşerilerimiz adına hayırseverlere çok
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ek Bina Hizmetinde hayırda bulanan işadamı Sami Dedeoğlu “ Ben inanıyorum ki iş
adamlarımıza öncü oluyoruz. Sağ olsunlar bizi kırmıyorlar bütün işlerini bırakıp buraya

geliyorlar. İnsanların öbür tarafa götüreceği hiçbir şey yok. Sadece burada yaptığınız iyilikler
hayırlar kalıyor başka bir şey kalmıyor. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
Yapılacak olan Ek Hizmet Binasına Mahmut Karaca adı verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8853.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Talas’ta Yangın Eğitimi Alan Personele
Sertifika
Vatandaş odaklı hizmet anlayışına nitelikli personeli de ekleyen Talas Belediyesi’nde, bir süre
önce yangın güvenlik önlemleri eğitimi alan 33 personele sertifikaları verildi.Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından...

25 Eylül 2014 Perşembe 14:09

Vatandaş odaklı hizmet anlayışına nitelikli personeli de ekleyen Talas Belediyesi’nde, bir süre
önce yangın güvenlik önlemleri eğitimi alan 33 personele sertifikaları verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimin sertifika töreni
meclis salonunda gerçekleşti. Düzenlenen törene Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Aytekin Kahraman, başkan
yardımcıları ve personel katıldı.
Başkan Palancıoğlu, belediye olarak iş ve işçi sağlığı, binalardaki acil çıkış noktalarının
belirlenmesi ve yangın güvenliği gibi konularda personele eğitim verdiklerini ifade ederek,
"Talas’ı her alanda örnek olacak ve kaliteli hizmetlerin verildiği ilçe haline getirmek için
çalışıyoruz" dedi. Başkan Palancıoğlu, bu noktada Büyükşehir Belediyesi ile her alanda
koordineli çalışan belediyelerin başında geldiklerini kaydederek, "Ortak çalışma konusunda
personelimize de yangın eğitimi verildi. Bundan sonraki projemiz ilçemizdeki sivil toplum
kuruluşları ve kamu kuruluşlarıyla birlikte özellikle okullarda da yangın eğitimi verilmesi.
Bizim derdimiz can ve mal kaybı olmadan gerekli önlemleri almak. Şehrimize ülkemizde
olmayan itfaiye eğitim araçları kazandıran Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.
Güvenli Talas için her bir ferdin alması gereken tedbirler var; piknik alanlarındaki ateşleri
söndürmeliyiz, izmaritleri söndürmeden atmamalıyız, çocuklarımızı mutfaklarda ocaktan uzak
tutmalıyız." şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Aytekin Kahraman ise rutin çalışmaların dışına
çıkarak Talas’ta belediye personeline eğitim verdiklerini söyledi. Kahraman, uygulamalı ve
teorik eğitimin amacının ilçede yangın güvenliği konusunda bilinçlendirmek olduğunu

belirterek, "Talas Belediye Başkanımızla bundan sonra da program dahilinde ilçemizdeki
bütün okullarımızda yangın konusunda eğitim vermeyi planlıyoruz. Yangın konusu çok
önemli. Şehrimizde son 3 ay içerisinde yangın ve sel gibi afetler farklı bir boyutta yaşanmaya
başlandı. İnşallah daha büyük felaketler yaşamayız ama bize düşen eğitim vermek ve
tedbirleri almak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu ve İtfaiye Daire Başkanı Kahraman, yangın
eğitimi alan personele sertifikalarını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8854.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Zehir Taciri Tutuklandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda
uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda
uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
yaptığı çalışmada S.K.’nın A.A., M.C., F.G. ve M.B. isimli şahıslara uyuşturucu madde
sattığının belirlendiği öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda S.K.’nın 17 gram esrar maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına
alındığı, hakkında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8855.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Büyükşehir Yarım Bırakmadı
Büyükşehir Belediyesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmakta olduğu Yüksek İhtisas Eğitim
Merkezi inşaatı için ikmal ihalesi düzenledi. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 215 bin TL olan
ihaleyi İl Müftüsü Ali Maraşlıgil de takip etti....
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Büyükşehir Belediyesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmakta olduğu Yüksek İhtisas Eğitim
Merkezi inşaatı için ikmal ihalesi düzenledi. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 215 bin TL olan
ihaleyi İl Müftüsü Ali Maraşlıgil de takip etti. İhaleye katılan Altaş Yapı 847 bin 164 TL’lik
teklif verdi.
İKİ İLÇEYE 10 FUTBOL SAHASI
Büyükşehir Belediyesi, ilçeler ve bağlı mahallelerin ihtiyaçlarını gidermek için ihalelerini
sürdürüyor. Pınarbaşı ilçesine bağlı Çördüklü, Kaman, Şabanlı, Yukarı Borandere, Kayaaltı,
Karakuyu ve Panlı mahalleleri ile Sarız’a bağlı Kırkısrak, Kuşçu ve Damızlık mahallelerine
mini futbol sahası yapılması işi ihale edildi. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 830 bin 491 TL olan
ihaleye 6 firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle:
Hüseyin Çakmak-İbrahim Malkoç İş Ortaklığı: 1 milyon 263 bin TL
Oğuz İnşaat: 1 milyon 354 bin TL
Köşedağ Mimarlık-Atila Başkurt İş Ortaklığı: 1 milyon 360 bin TL
Mart Mimarlık: 1 milyon 526 bin TL
Şeref Arık: 1 milyon 660 bin TL
Başaran İnşaat: 1 milyon 668 bin TL
İhale, komisyon tarafından yapılan incelemenin ardından neticelenecek.
BÜYÜKŞEHİR YEŞİLHİSAR’A PARK YAPACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin ilçelerde yaptığı yatırım toplantılarında
belirlenen ihtiyaçlardan birisi daha gideriliyor. Yeşilhisar ilçesine park yapılması işi
Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edildi. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 519 bin TL olan
ihalede iki firma teklif verdi. Gökışığı İnşaat-Salih Fidan İş Ortaklığı 1 milyon 345 bin TL’lik
teklif verirken, Ahmet Taşkıner’in teklifi 1 milyon 394 bin TL oldu.
İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8856.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kayseri, Moğollara ’kalkınma Modeli’ Oldu
Türkiye’nin kalkınma başarısını yerinde görmek üzere Kayseri’ye gelen Moğolistan heyeti,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti.Moğolistan
Parlamentosu Uzun Vadeli Kalkınma Politikaları Başkanı Battserey...
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Türkiye’nin kalkınma başarısını yerinde görmek üzere Kayseri’ye gelen Moğolistan heyeti,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti.
Moğolistan Parlamentosu Uzun Vadeli Kalkınma Politikaları Başkanı Battserey Namdoğ
burada yaptığı konuşmada Kayseri’nin son yıllarda hızlı bir kalkınma hamlesi
gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Ülke olarak, Türkiye’nin hızlı yükselişini ve kalkınma
başarısını takip ediyoruz. Bu başarıyı yerinde görmek için Ankara ve İstanbul’un yanısıra
Kayseri’de temaslarda bulunmak amacıyla Türkiye’ye geldik. Özellikle Kayseri’nin hızla
büyümesinin sırrı nedir, bunu öğrenmeye geldik. Bizim oralarda ’Yük dolu yüzlerce deveden
usta bir deveci daha iyidir’ diye bir söz vardır. Bu söz tam sizi anlatıyor. 20 yılı aşkın bir
süredir başarılı şekilde belediye başkanlığı yaptığınızı biliyoruz. Üstelik yakın zamanda da
yeniden seçildiniz. Bu yüzden sizin tecrübelerinizden yararlanmak ve Kayserili yatırımcılarla
işbirliği içerisine girmek istiyoruz" dedi.
Namdoğ, ikili ilişkileri daha hızlı ve istenilen seviyede yürütebilmek amacıyla
Moğolistan’dan bir şehirle Kayseri’nin kardeş şehir olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri’nin son yıllarda gerçekleştirdiği
gelişim ve kalkınma hamlesini anlattıktan sonra, karşılıklı ziyaretler bu işin
pekiştirilebileceğini ifade etti.
Moğolistan’da yatırım yapabilecek çok sayıda işadamı çıkacağına dikkat çeken Başkan
Özhaseki, "Kayseri’de yüzlerce işadamı var. Bunların arasında sizin oralarda iş yapmak
isteyecek çok sayıda yatırımcı çıkar. Orada fabrika da açabilirler, ortaklık da yapabilirler. Bu
yönde karşılıklı ziyaretler ve heyetler arası görüşmeler yapılabilir. Sizin bu ziyaretinizin bu
manada bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Umarım Kayseri’den istediklerinizi alarak
dönersiniz" diye sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından Battserey Namdoğ tarafından Başkan Özhaseki’ye Moğolistan’da çok
değerli olan geleneksel ’At kemanı’ hediye edildi. Başkan Özhaseki’de Namdoğ’a geleneksel
Türk motifleri ile bezenmiş el yapımı bir cam vazo hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8857.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kurbanlık Satış Bölgesinde 430 Esnafın Kura
İle Yerleri Belirlendi
Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile
vardiya usulü çalışacak ekipleri arası koordinasyonunun sağlandığını hatırlatan Melikgazi
Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kurban...
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Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile
vardiya usulü çalışacak ekipleri arası koordinasyonunun sağlandığını hatırlatan Melikgazi
Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kurban satış yerinde esnafların satış yerlerinin
belirlenmesi için bugün yer belirleme kurasının yapıldığını söyledi.
Mimarsinan Bahçelievler Semti Serkent Bölgesinde 200.000 m2 alanda
Valilik Makamınca yapılan toplantı da Melikgazi ilçe sınırları içerisinde Mimarsinan Bölgesi,
Bahçelievler Mahallesinde yer alan ve Serkent olarak bilinen alanda Kurbanlık Satış Alanı
olarak kararlaştırıldığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, kurban satış bölgesinde 200
bin m2 alanda çalışma yaparak satış yerlerini taksimat yaptıklarını ve 550 esnaf için yer
oluşturulduğunu kaydetti.
250 Büyükbaş, 180 Küçükbaş Satış Yeri Hazır
Kurban kesim alanında belediye olarak da bu yönde tüm tedbirlerin alındığını zabıta,
veteriner, temizlik ve sağlık ekiplerin satış süresince görev yapacağını ifade eden Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak Mimarsinan Bahçelievler Semti
Serkent Bölgesinde 200.000 m2 alanda düzenleme yaptık. 500 çadır kapasiteli bu alanda 250
büyükbaş satış yeri, 180 küçükbaş satış yeri oluşturduk. Bu alanda esnafların satış yerleri için
kura çekimi yapıldı. Şu anda kurban satış yeri hizmet vermektedir. Satış yapacak esnaf ile
müşteriler için wc, çay ocağı, zabıta ve veteriner kontrol merkezi ile mescit inşa ettik. Ulaşım
için 5 km yolda düzenleme yapılarak 1000 araçlık otopark inşa ettik. Gece aydınlatma
lambaları döşendi. Kısacası hem esnaf hem de müşteriler için sağlıklı, düzenli ve rahat bir
kurbanlık satış alanı oluşturuldu” dedi.
1000 Araçlık Otopark Hazırlandı
Başkan Memduh Büyükkılıç, kurban satış yeri için tedbirlerin alındığını kurban kesim
yerlerinin ise şimdiden hazır hale getirildiğini ve sorunsuz bir bayram için koordineli
çalışıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8858.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Başbakan Davutoğlu 25 Ekim’de Kayseri’ye
Gelecek
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 25
veya 26 Ekim tarihlerinde Kayseri’ye geleceğini açıkladı.Başkan Özhaseki, “Başbakanımız
Kayseri’ye geliyor. 25-26 Ekim gibi görünüyor. Önümüzde...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 25
veya 26 Ekim tarihlerinde Kayseri’ye geleceğini açıkladı. Başkan Özhaseki, “Başbakanımız
Kayseri’ye geliyor. 25-26 Ekim gibi görünüyor. Önümüzde bayram var. Bayram sonrasında
bir gündem yoğunluğu olacak. Abdullah Gül Üniversitesi’nin açılışında Cumhurbaşkanımız
yine ders verecek. Başbakanımız büyük ihtimalle gelecekler ve açılış yapacaklar”
dedi.Başbakan’ın Kayseri ziyareti ile bilgi veren Başkan Özhaseki, “Talas Raylı sistem
hattının açılışı olacak. Dünya tarihinde bilmiyorum ki raylı sistem hattını sıfırdan yapıp
işleten bir kuruluş var mı? Üstelik ihaleyi alan firma battığı halde bizim firma üstlenmişti, o
firma da kendi elemanlarımızla yerli mühendislerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
A.Ş. ile yapmıştı.Yeni Hal Kompleksi’nin açılışı, Büyükşehir Belediyesi’nde de brifing
vererek uğraştığımız büyük projelerde destek isteyeceğiz. Sahabiye projesinde, hızlı tren ve
hava alanının genişlemesi konusunda kendisinden destek isteyeceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8859.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Pınarbaşı’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen
bilgiye göre Büyük Gümüşgün Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, M.B.’nin
kullandığı çekici ile C.G.’nin kullandığı otomobilin...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Büyük Gümüşgün Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında,
M.B.’nin kullandığı çekici ile C.G.’nin kullandığı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Kazada
C.G. ile birlikte M.K., E.K., Z.B. ve R.K.’nın yaralandığı bildirildi.
Yaralıların Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildiği, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8860.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Yaban Hayvanı Yetiştirme Sahasında Avlanan
Avcılar Yakalandı
Kayseri’nin Felahiye ilçesinde yaban hayvanı yetiştirme sahasında avlanan 3 avcı
yakalandı.Edinilen bilgiye göre Büyüktoraman Mahallesi’nde Milli Parklar Av Koruma
Memurları ile Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, yaban hayvanı...
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Kayseri’nin Felahiye ilçesinde yaban hayvanı yetiştirme sahasında avlanan 3 avcı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Büyüktoraman Mahallesi’nde Milli Parklar Av Koruma Memurları ile
Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, yaban hayvanı yetiştirme alanı içinde avlandıkları
belirlenen İ.K., M.D. ile H.A.’nın yakalandığı öğrenildi.
Yakalanan avcılar hakkında Kara Avcılığı Kanunu gereğince suç tutanağı tanzim edildiği
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8861.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kadir Has Kongre Merkezi’nde Basketbol
Şöleni
Büyükşehir Belediyesi’nin Türk sporuna kazandırdığı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi,
yine önemli bir spor organizasyonuna evsahipliği yapacak.Basketbol Federasyonu tarafından
düzenlenen Türkiye Kupası B Grubu maçlarında Anadolu Efes, Beşiktaş...
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Büyükşehir Belediyesi’nin Türk sporuna kazandırdığı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi,
yine önemli bir spor organizasyonuna evsahipliği yapacak.
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası B Grubu maçlarında Anadolu
Efes, Beşiktaş İntegral Forex, Türk Telekom ve Darüşşafaka Doğuş, sekizli finallere
kalabilmek için Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde mücadele edecek.
5, 6 ve 7 Ekim’de oynanacak maçlara Kayserili sporseverlerin büyük ilgi göstermesi
bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8862.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Eylül Ayı Takip Ve Koordinasyon Toplantısı
Yapıldı
Vali Orhan Düzgün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve yatırımlarının
takip ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla her ay yapılan Aylık Takip ve Koordinasyonun
(ATAK) Eylül ayı toplantısında 10 ayrı kamu çalışması detaylarıyla...
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Vali Orhan Düzgün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve yatırımlarının
takip ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla her ay yapılan Aylık Takip ve Koordinasyonun
(ATAK) Eylül ayı toplantısında 10 ayrı kamu çalışması detaylarıyla birlikte ele alındı.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Eylül ayı Aylık Takip ve Koordinasyon (ATAK)
Toplantısı’na Vali Yardımcıları Erdoğan Aygenç, Mustafa Masatlı, Yasemin Özata
Çetinkaya, Ali Candan, Erkaya Yırık ve Mehmet Aktaş, Sarıoğlan Kaymakamı Haşan Doğan,
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Karayolları ve
YURTKUR Bölge Müdürleri ile Milli Eğitim, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık ve İl Kültür ve
Turizm Müdürleri katıldı.
Vali Düzgün, toplantının açılışında, kentteki kamu yatırımlarının planlandığı gibi devam
etmesinin memnuniyetini yaşadıklarım söyledi.
Geçtiğimiz yıl ya da bahar aylarında ihalesi yapılan kamu yatırımlarından bazılarının inşaat
sezonunun iyi değerlendirilmesi sonucu planlandığı gibi bitmeye yakın hale geldiğini ve kesin
kabullerinin yapılacağım kaydeden Vali Düzgün, diğer yandan da 2015 yılı yatırım
programına yönelik proje hazırlıklarının sürdürüldüğünü belirtti.
Vali Düzgün, vatandaşlara yönelik hazırlanan projelerin verimliliğini daha da artırabilmek
için yöneticilerden tedbir almalarını isteyerek, özellikle Hayat Boyu Öğrenme Projesi
çalışmalarına özel önem verilmesi talimatım verdi.
Vali Düzgün, konuşmasının ardından, toplantı gündeminde yer alan ve kamu kurum ve
kuruluşlarınca Kayseri ili genelinde yürütülen yatırım, hizmet ve çalışmaların yanı sıra
yapılması planlanan projeler konusunda bilgiler aldı.
Toplantıda, Şehir Hastanesi, Şahruh Köprüsü, Hayat. Boyu Öğrenme Projesi, tarım sektörüne
sağlanan destekler, 112 Acil Çağrı Merkezi, yapımı devam eden ve başlanacak okullar,
öğrenci yurtları ve turizm sektörüne yönelik kurslar ile Mülteciler ve Sığınmacılar için Kabul
ve Geri Gönderme Merkezi inşaatı çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8863.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı’ndan Vali
Düzgün’e Ziyaret
Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve beraberindeki heyet, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü
makamında ziyaret etti.Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı Ruslan Edelgerıyev ve Çeçenistan
Cumhuriyeti bakanlarından oluşan heyet, Kayseri Valisi Orhan...
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Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve beraberindeki heyet, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü
makamında ziyaret etti.

Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı Ruslan Edelgerıyev ve Çeçenistan Cumhuriyeti
bakanlarından oluşan heyet, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Valisi Düzgün, “Sizi ağırlamaktan ve
burada bulunan bazı sanayi ve ticari merkezleri gezdirmekten memnun kalacağız. Hem
kültürel ilişkilerimizin canlandırılmasında hem de ticaretimizin geliştirilmesinde bir fırsat
olacağına inanıyorum. Kayseri, Türkiye’nin tam merkezinde, ticari kültürü çok zengin olan ve
binlerce yıllık geçmişe dayanan bir kentimizdir. Günümüzden 6 bin yıl önceki döneme ait
eserlere ve ticari sözleşmelere rastlanıyor” dedi.
Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı Ruslan Edelgerıyev ise, sıcak kanlı karşılandıklarını
söyleyerek, “Bizi burada bu kadar sıcak ve samimi karşıladığınız için teşekkür ederim. Bize
olan sıcak duygularınız zaten sokaktan geçerken bile hissediliyor. Biz 4-5 gündür birçok şehri
dolaştık. Sanayi sitelerini dolaştık ve gözle görülür bir gelişme olduğunu görüyoruz. Bundan
dolayı bizim gördüğümüz gelişmelerden dolayı aramızda olan bireysel birliğin güçlenmesini
gerek duydum” ifadelerini kullandı.
Ruslan Edelgerıyev ayrıca, “Bu son Rusya Federasyonu’nda ambargo olaylarında Türkiye’nin
yer almamasından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Biz her zaman belirttik, Rusya
Federasyonu için Türkiye’nin stratejik olarak önemli olduğunu söylüyoruz. Bu gelişimizle var
olan ilişkileri daha ileriye götürmek için anlaşmalarda bulunduk” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8864.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kayseri Şeker Fabrikası 60.kampanya Açılışına
Hazırlanıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katılımıyla yapılacak olan 3 Açılış 28
Eylül 2014 Pazar Günü Saat:10.00’da Şeker Fabrikasında ve Süksün Kantarında
gerçekleşecek.KAYSERİ’DE ARAZİ UYGULAMASI OLARAK DEVREYE ALINAN...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katılımıyla yapılacak olan 3 Açılış 28
Eylül 2014 Pazar Günü Saat:10.00’da Şeker Fabrikasında ve Süksün Kantarında
gerçekleşecek.
KAYSERİ’DE ARAZİ UYGULAMASI OLARAK DEVREYE ALINAN İLK TESİS
KAYSERİ ŞEKER SÜKSÜN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ
Kayseri’de arazi uygulaması olarak devreye alınan İlk Tesis olma özelliğindeki Süksün
Elektrik Santrali Kayseri şeker Fabrikası tarafından da hizmete açılan İlk santral olması
nedeniyle beklentileri vermesi halinde diğer kantarlara da Güneş Panelleri kurulması
hedefleniyor.

Kayseri Şeker Fabrikasında Pancar sökümü ve nakliyesinde randevulu sisteme geçilmesi,
pancarın tarladan Maus makinası ile toprağı elenmek suretiyle fabrikaya taşınması
uygulamalarının başlaması sonucunda son yıllarda ihtiyaç duyulmayan ve hizmet dışı kalan
kantar arazilerini enerji üretim üssüne dönüştürme çalışmalarını başlattı.
Kapatılan kantar arazileri üzerine, tarımda ve özellikle sulamada ihtiyaç olan enerjiyi
karşılamak için öncelikle Kocasinan İlçesi Süksün Pancar kantarına 2.000 adet 250 W güneş
panelleri kullanılarak 500 KW gücünde, İnform Elektronik A.Ş. tarafından Güneş Elektrik
Santrali kurulmuştur.1.400 Bin TL’ye mal olan Güneş Enerji Santralinden elde edilen gelirin
çiftçiye ek gelir olarak aktarılacağı belirtildi.
PANKENT POLİPROPLEN SENTETİK ÇUVAL FABRİKASI
Gaziantep’ten Kayseri Organize sanayi bölgesine taşınan Pankent sentetik çuval Fabrikası,
Kayseri Şeker Fabrikası ve iştiraklerinin ürünlerinin ambalaj ve çuval ihtiyaçlarını
karşılayacak olup 80 çuval dokuma tezgahı 2 iplik makinesi ve konfeksiyon bölümlerinden
oluşuyor. Günümüzde çok kullanılan ve birçok üründe rastlaya bileceğimiz sentetik ambalaj
ve çuval üretimi üzerine, ileri teknolojik yapısı, yıllık 60 Milyon torba üretim kapasitesi ile
Pankent fabrikası Türkiye’nin sayılı üretim tesisleri arasında bulunmaktadır.
KAYSERİ ŞEKER’İN 60. KAMPANYA DÖNEMİ AÇILIŞI
26.11.1954 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyete geçen Kayseri şeker
Fabrikası(Rûmî: 24 Teşrin-i Evvel 1371) 6 Kasım1955 Pazar günü Merhum Başbakan Adnan
Menderes Kayseri’ye gelerek Kayseri Şeker Fabrikasının açılışını yaptı.
Kayseri Şeker Fabrikası, ilk yıl günde 1800 ton pancar işleyerek 35 bin ton küp ve 20 bin ton
kristal şeker üretmiştir. Özelleştirme Kurulu’nun 27.6.2003 tarihli kararı ile özelleştirilerek
“Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne” devredildi. 60 yıldır bölgeye hizmet veren ve bu
gün de bu hizmetini ilk günkü Milli heyecan ve aynı ruhla yürütme kararlığıyla Kayseri Şeker
Fabrikasının 60. Kampanya dönemi açılışı 28 Eylül 2014 Pazar günü yapılıyor.
KAYSERİ ŞEKER 60.KAMPANYA DÖNEMİNE 2014 YILINDA 25 MİLYON
DEĞERİNDE YATIRIM YAPILARAK HAZIRLANDI
Özelleştirildikten sonra uygulanan israf, savurganlık, yapılan usulsüzlük ve yolsuzluklar
nedeniyle batmak, kapanmak üzere olan Kayseri Şeker Fabrikasında son üç yılda uygulanan
mali disiplin ve israfın önlenesi sayesinde 222 Milyon toplam kar sağlandı.2013yılında ise bir
senede toplam 122 milyon kar sağlandı.
Kayseri Şeker 2013 yılında 87 gün süren Kampanya döneminde 2.150.000 ton pancar alımı
yapmak suretiyle üreticisine 379.132.714 TL ödeme yaptı. Ürettiği 349.300 ton şekerden
782.645.561 TL satış gerçekleştirdi.
Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan entegre tesislerinde modernizasyon çalışmaları,
ekonomik ömrünü tamamlayan ünitelerin yenilenmesi ve yatırımlar açısından 2014 yılı
önemli bir yıl oldu.2014 yılında 1 Milyon Euro ’ya mal olan Evaporatör ünitesi, 1.400.000
Euro’ya mal olan şeker kurutma ünitesi, 254.000 Euro’ya mal olan dördüncü ambalajlama
ünitesi devreye girmesiyle birlikte Kayseri de yaklaşık 3 Milyon Euro (9 Milyon lira)
değerinde yenileme çalışması, Boğazlıyan entegre tesislerinde 10 ton/saat kapasiteli 4.5
Milyon TL ye imal edilen küspe kurutma tesisinin kurulumu ve 520.000 Euro’ya mal olan
küspe presesi ile birlikte toplamda 25 Milyon TL değerinde yatırım yapıldı.
EROZYONU ÖNLEYİCİ GİRİŞİM BAŞLATILDI

2014 yılında 12 bölgede toplam 16 maus ile hizmet verilerek verimli toprakların tarlada
kalması sağlanıyor.
İSO/ TÜRKİYENİN 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDA KAYSERİ ŞEKER 101.
OLDU
Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklandı.
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl mali bilançoların yayınlanması neticesinde belirlenen
Türkiye’deki ilk büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 2012 yılında 135. sırada olan Kayseri
Şeker 2013 yılında 101. sıraya yükseldi.
500 BÜYÜK ANADOLU ŞİRKETİ ARAŞTIRMASINDA KAYSERİ ŞEKER 30.SIRADA
Ekonomist’in Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) katkılarıyla yaptığı “Anadolu’nun En
Büyük 500 Şirketi” araştırmasının 2013 yılında açıklanan verilere göre 44.sırada olan Kayseri
Şeker’deki mali disiplin ve elde edilen kar sayesinde 30.sıraya yükseldi. Ekonomist dergisinin
yapmış olduğu araştırmada net satışlar, vergi öncesi kar, yapılan ihracat, öz sermaye ve
çalışan sayıları göz önüne alınarak yapılmakta olup Anadolu’nun en büyük 500 şirketi
araştırmasında gıda sektöründe ise Kayseri Şeker Fabrikası 12.sıraya yükseldi.
CAPİTAL 500 BÜYÜK ÖZEL ŞİRKET ARAŞTIRMASI
Capital 500 Büyük Özel Şirket araştırması 1998 yılından beri Türkiye genelinde 2000 özel
şirket arasında Ciro (Net satışlar) Vergi öncesi kâr , İhracat tutarı, toplam aktif ,öz sermaye,
sektörün çalışan sayısı değerleri göz önüne alınarak 2013 yılı bilanço dönemi sonundaki
yapılan araştırmada Kayseri Şeker, Kayseri’de ilk üçüncü sıraya yerleşirken Ülke genelinde
Gıda ve İçecek sektöründe 31.sırada yerini aldı. 2012 yıl sonu sıralamasında 251.sırada yer
alan Kayseri Şeker 2013 verilerine göre ülke genelinde özel şirketler arasındaki sıralamada
cirosu ile 220. Sıraya yükseldi.
AYÇİÇEĞİ ALIMI
Pancar Çiftçilerinin pancar haricindeki ürünlerin de değerini bulması konusundaki taleplerini
değerlendiren Kayseri Şeker Fabrikası hasat döneminde ayçiçeği alımı yaptı.
MISIR SİLAJI ALIMI
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Kayseri Merkez, Yeşilhisar, Gemerek, Develi ve Bünyan
Bölgelerinde mısır silajının alımı yapıldı. Kayseri Şeker Fabrikası öncelikle Pandoğa Gebe
Düve ve süt çiftliğinin ihtiyacı olan 10 Bin ton, talep olması halinde ise 12 Bin ton mısır silajı
alımı yapılacak. Paketlenen silajlar talep olması halinde çiftçilere de satışının yapılırken,
silajlık mısırını kendi işletmesinde kullanacak çiftçilere de masraf bedeli alınarak paketleme
hizmeti verilmektedir.
KADRO SINAVI
Kayseri Şeker Fabrikasının 2013 yılında üç vardiya çalışılmaya başlanması ve emekli
olanlardan boşalan kadrolar yerine fabrika çalışanları arasında kadro sınavı yapıldı. 478
personelin katıldığı sınav sonucunda 94 personel kadro hakkı kazandı.
PANCARA TÜRK ŞEKERDEN 6 TL FAZLA TABAN FİYAT VERİLECEK
Kayseri Şeker Fabrikası Türk Şeker’in taban fiyatından 6 TL daha fazla fiyat vereceğini
açıkladı.
BOĞAZLIYAN ŞEKER İSİM HAKKI KAZANILDI
Kayseri Şeker’e bağlı “Boğazlıyan Şeker” Fabrikası’nın isminin bir başkası tarafından
alındığı için Boğazlıyan Şeker isminin yıllardan beri kullanılamaması üzerine başlatılan yasal
mücadeleler neticesini verdi ve “Boğazlıyan Şeker” İsim hakkı kazanıldı.

PANCAR TOHUMU ÜRETMEK İÇİN KOLLAR SIVANDI
Türkiye’nin Şeker üretiminde Avrupa ile rekabetinde ön plana çıkan maliyet girdileri yanısıra
şeker oranı yüksek pancar üretimine sahip pancar tohumunu üretmek için Kayseri Şeker yurt
dışında bir firma ile anlaşma yapmak suretiyle ve deneme ekimlerini başlattı.
ARGE MERKEZİ KURULUYOR
Kayseri Şeker Fabrikası bünyesinde Türk Çiftçisinin, Kayseri Şeker Fabrikasının ve
dolayısıyla Şeker sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla AR-GE Merkezi
oluşturuluyor. Ar-Ge Merkezi 45’i araştırmacı, 35’i teknisyen, 8’i destek personeli olmak
üzere toplamda 88 personel ile hizmet verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8865.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Enerjide Melikgazi Projeleri
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Belediyesi’nin yenilenebilir enerji ile
ilgili projelerini uygulamaya geçireceklerini çünkü enerji konusunun Türkiye Bütçesinin de
büyük bir pay oluşturduğunu ve paylaştı Türkiye’nin...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Belediyesi’nin yenilenebilir enerji ile
ilgili projelerini uygulamaya geçireceklerini çünkü enerji konusunun Türkiye Bütçesinin de
büyük bir pay oluşturduğunu ve paylaştı Türkiye’nin enerji ithalinin fazla olduğunu bildirdi.
Melikgazi Belediyesi’nin, sadece başlangıç projeleriyle yılda 5 milyon TL’lik tasarruf
sağlayabileceğini, bu durum genele yansıtıldığında ise Türkiye’nin enerji konusunda dışa
bağımlılığının azalacağını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi
olarak, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda uzun süredir projeler
hazırladıklarını, “Enerji Yönetim Kurulu’nu oluşturarak, “Enerji Bürosu”nu kuracaklarını
belirtti.
Üretirken kirletmenin çağımızın en önemli meselesi olduğunun ve Özelikle kamu kurum ve
kuruluşlar ile kurumsallaşmış büyük şirketler eko sistemine geçmesi gerekiyor ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“En önemli hedefimiz olarak ilk beş yıl içinde binalarımızın da yenilenebilir enerji
kullanacağımız özendirici ve katılımcı projeler üretmektir. Sonuç itibari ile CO2 oranını
yüzde olarak azaltmaktır. Dolayısı ile çevreci bir belediye olduğumuzu bir kez daha
tescillemiş olacağız. Belediye olarak “pozitif enerjili bina projesini yaşama geçirileceğiz.
Projelerin tamamının gerçekleştirilmesi ile elektrik, doğalgaz, kömür, mazot tasarrufu
sağlanacaktır. Bunun maddi karşılığı ise milli bütçe kalacak ve ithal enerjimiz azalacaktır.
Çevresel açıdan baktığımızda CO2 emisyonu engellenecektir. Bütün bu projelerimiz,

eylemlerimiz, insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması içindir. Çünkü
bu çevre ve bize miras değil torunlarımızın emanetidir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8866.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Özel Dünyam Hastanesi Fizik Tedavi Ve
Rehabilitasyon Uzmanı Arslan’dan Manyetik
Rezonans Terapi Yöntemi
Özel Dünyam Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Ülkü
Koç Arslan, manyetik rezonans terapi ile ilgili bilgiler verdi.Manyetik rezonans terapi ile ilgili
bilgiler veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Ülkü Koç...
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Özel Dünyam Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Ülkü
Koç Arslan, manyetik rezonans terapi ile ilgili bilgiler verdi.
Manyetik rezonans terapi ile ilgili bilgiler veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Ülkü
Koç Arslan, "Manyetik rezonans terapi 1988 yılından beri tıp dünyasında kullanılan ancak
son 6 yıldır kullanımın yaygınlaştığı ağrı tedavisinde alternatif yeni bir tedavi metodudur.
Tüm ağrılı durumlarda genel olarak kullanılabilen bir tedavi yöntemidir. Etkisini vücudun
savunma sistemini güçlendirerek, vücutta hücre yenilenmesi hızlandırarak, hücre yıkımını
azaltarak özellikle kemik doku, kıkırdak doku ve bağ dokuda kolejen sentezini arttırarak
gösterir. Ayrıca ağrılı dokularda kan akımını hızlandırarak ağrı yapan maddelerin bu
bölgelerden uzaklaştırmasını ve doku beslenmesinin hızlandırılmasını sağlar. Koruyucu bir
tedavi yöntemidir. Vücuda herhangi bir yük vermez. Herhangi bilinen bir yan etkisi yoktur.
Dokularda yenilenmeyi sağladığı için hasarlanmış dokunun kendisi tarafından iyileşmesini
sağlar" diye konuştu.
Hastalığın tedavi yöntemine değinen Arslan, "Kullanım alanları kemik erimeleri, bunda
özellikle ağrıyı azaltma, kemik yapımını arttırarak kemik kütlesini arttırma gibi bir etkisi
görülmektedir. Bunun dışında iskelet sisteminin herhangi bir noktasında omurga, omuz , diz,
ayak bileği, kalça başta olmak üzere eklem kireçlenmelerinde yumuşak doku romatizması
dediğimiz fibromiyalji, eklem romatizmalarının kronik dönemlerinde uygulanabilecek tedavi
yöntemidir. Tedavi hastanın kliniğine göre planlanır. Önce hekim tarafından tanı konulduktan
sonra ortalama 7 ile 10 seans gibi tedavi programı hazırlanır. Her seans 1 saat sürelidir. Seans
sonrasında hasta normal yaşantısına devam edebilir. Herhangi bir halsizlik, yorgunluk,
bitkinlik gibi bir yan etkisi olmaz. Seanslar bittikten sonra ortalama 14 ile 20. günde ağrı

kesici özellik ortaya çıkmaya başlar. Ortalama 9 ayın sonunda yüzde 85’in üstünde tedaviye
cevap alınır. Hastanın tedavisi sırasında amacımız hücre yenilenmesini hızlandırmak"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8867.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Doğum Gününde Sürpriz Evlilik Teklifi
Kayseri’de, 23 yaşındaki İsmail Can Kundak, kız arkadaşı Elif Göçer’e doğum günü kent
meydanında evlilik teklifi etti.Kayseri’de, Elif Göçer ile 5 yıllık beraberlikleri bulunan İsmail
Can Kundak, Göçer’in doğum günü evlilik teklifi...
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Kayseri’de, 23 yaşındaki İsmail Can Kundak, kız arkadaşı Elif Göçer’e doğum günü kent
meydanında evlilik teklifi etti.
Kayseri’de, Elif Göçer ile 5 yıllık beraberlikleri bulunan İsmail Can Kundak, Göçer’in doğum
günü evlilik teklifi planı yaptı. Kent meydanında arkadaşları ile birlikte doğum günü pastası
hazırlayan Göçer, ‘Doğum Günün Kutlu Olsun Güneşim. Benimle Evlenir Misin?’ yazılı
pankart hazırlattı. Gezmek için kent meydanına gelen Elif Göçer’i tramvay durağında alan
Kundak, arkadaşlarının bulunduğu yere getirdi. Çiftin görülmesiyle meşaleler yanarak keman
eşliğinde müzik çaldı. Gördükleriyle şaşkına dönen Göçer’in önüne eğilerek yüzükle evlenme
teklifi yapan Kundak, ‘Evet’ cevabı aldı. Pastayı kesen çift, keman eşliğinde dans etti. Aldığı
olumlu yanıtın ardından sevincini gizleyemeyen Taştan, “5 yıllık beraberliğimiz var. Şükürler
olsun sonunda kavuştum. 7 aydır nişanlıyız, bir sürpriz yapıyım, doğum gününde olsun
istedim” dedi. Aldığı sürpriz teklif karşısında şaşıran Elif Göçer de, “Çok şaşkınım, başka bir
şey diyemiyorum” ifadelerini kullandı.
Sürpriz evlenme teklifini çevredekiler de merakla izlerken, alkışlarla genç çifte destek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8868.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kayseri’de 2 Bin 72 Kişilik Açık İş Var
Türkiye İş Kurumu tarafından 2014 yılı 1. dönem Kayseri İşgücü Piyasası Talep Araştırması
sonuçlarına göre, Kayseri’de 2 bin 72 kişilik açık iş bulunduğu, her 3 iş yerinden birinin ise
aradığı elemanı bulurken zorlandığı ortaya...
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Türkiye İş Kurumu tarafından 2014 yılı 1. dönem Kayseri İşgücü Piyasası Talep Araştırması
sonuçlarına göre, Kayseri’de 2 bin 72 kişilik açık iş bulunduğu, her 3 iş yerinden birinin ise
aradığı elemanı bulurken zorlandığı ortaya çıktı.
Türkiye İş Kurumu tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte yapılan araştırma ile
Kayseri’deki işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre
dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde
güçlük çekilen meslekler ve temininde güçlük çekme nedenleri, 2015 yılı ortasında işgücü
piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlendi.
Bu çalışma ile birlikte Kayseri’nin işgücü piyasasının fotoğrafı çekilerek Kayseri’deki
sektörlerin işgücü ihtiyacı tespit edildi. Çalışma sonucunda Kayseri düzeyinde sektörel olarak
istatistiksel ve anlamlı tahminler üretildi.
ARAŞTIRMA BİLİMSEL VE ANLAMLI SONUÇLARA SAHİPTİR
Alan çalışması Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte tespit edilen Kayseri’deki özel sektörde
faal olan 10+ istihdamlı işyerlerinde gerçekleştirildi. Uluslararası sektörel ve mesleki
sınıflandırmalar kullanılarak yapılan araştırmada Kayseri ilinde tam sayım yöntemi ile
çalışıldı. Yani Kayseri ilindeki 10+ istihdamlı özel sektör işyerlerinin tamamı ziyaret edildi.
Toplamda 3307 işyeri bizzat ziyaret edilmiş, bu işyerlerinin 2911 tanesine ise işyeri bilgi
formu uygulandı.
Çalışma kapsamında Kayseri ilinde 2.072 kişilik açık iş bulunuyor. Buna ek olarak,
Kayseri’nin “açık iş oranı” % 1,6 olarak hesaplandı. Başka bir deyişle, Kayseri’de her 100
kişilik kadronun 98,4’ü dolu 1,6’sı ise boş olup doldurulmaya hazırdır. Saha çalışmasında
ziyaret edilen işyerlerinin % 16,9’u, açık işi olduğunu belirtmiştir. Başka bir deyişle, her 6
işyerinden 1’inin açık işi bulunmaktadır. Açık işler için yaklaşık olarak yüzde 38 oranında
asgari bir eğitim düzeyi talep edilmektedir. Açık işler için yüzde 16,7 oranında lise altı
eğitimliler, yüzde 13,6 lise ve dengi eğitimler ve yüzde 6,6 lise üstü eğitimliler talep
edilmektedir. Açık işler için talep edilen ek beceriler incelendiğinde; açık işlerin yüzde 1,2’si
için yabancı dil yeterliliği, yüzde 5,2’si için bilgisayar kullanımı, yüzde 5,2’si için satış ve
pazarlama, yüzde 2,4’ü için proje tabanlı çalışma, yüzde 4,4’ü için etkin hesap yapabilme,
21,7’si İş Ahlakına Sahip Olma, yüzde 9,2’si Fazla Mesaiye Kalabilme, yüzde 1,5’i Seyahat
Edebilme Esnekliği, yüzde 5,3’ü için sorun çözme ve bağımsız karar verme becerileri, yüzde

10,5’i için iletişim ve ifade etme, yüzde 11,2’si için takım çalışması becerileri, yüzde 57’si
için mesleğe ilişkin yeterli bilgi ve yüzde 41,9’u için fiziksel yeterlilik talep edildiği tespit
edilmiştir.Sektörlere göre en yüksek açık iş oranı yüzde 3,6 ile Konaklama ve yiyecek hizmeti
faaliyetleri sektöründe tespit edilmiştir. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörünü
yüzde 3,5 açık iş oranı ile Bilgi ve iletişim sektörü ve yüzde 2,7’lik açık iş oranı ile Mesleki,
bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü izlemektedir.Kayseri’de açık işlerin en fazla olduğu
mesleklerin; Beden İşçisi (Genel), Mobilya Döşeme İşçisi, Argon Kaynakçısı (Tığ
Kaynakçısı), Terzi, Metal Mamuller Montaj İşçisi, Garson (Servis Elemanı), Mobilyacı, Satış
Danışmanı, Temizlik Görevlisi olduğu tespit edilmiştir.Kayseri İşgücü Piyasası Talep
Araştırmasında ortaya çıkan monuçlar ise şu şekilde:
İşverenlerin Kayseri’de ilk 6 ayda 4401 kişinin temininde güçlük çektikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ziyaret edilen işyerlerinin % 38,7’si eleman temininde
güçlük çektiğini belirtmiştir. Başka bir deyişle, yaklaşık her 3 işverenden 1’i işgücü
piyasasında aradığı elemanı bulurken zorlanmıştır.Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri
sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri
sorulmuştur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler; Argon Kaynakçısı (Tığ
Kaynakçısı), Mobilya Döşeme İşçisi, Beden İşçisi (Genel), Terzi, Metal Mamuller Montaj
İşçisi, Mobilyacı, Pres Tezgahı Operatörü (Kesim), Garson (Servis Elemanı), Mobilya
İmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap), Satış Danışmanı mesleğidir.Kayseri İşgücü Piyasası Talep
Araştırması sonuçları 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle istihdamda 4948 kişilik net artışın
beklendiğini bize göstermektedir. Başka bir deyişle, işverenler bugüne kıyasla, 30 Haziran
2015 tarihinde istihdamın net olarak % 3,9 artmasını beklemektedir.30 Haziran 2015 tarihinde
sektörler itibariyle net istihdam değişimine oransal olarak bakılacak olursa, en yüksek net
istihdam artışı beklenen üç sektörün; yüzde 9,3 ile İdari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde
5,5 İle Finans ve sigorta faaliyetleri ve yüzde 4,2 ile Toptan ve perakende ticaret; motorlu
kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörleri olduğu görülecektir.Beden İşçisi
(Genel), Temizlik Görevlisi, Beden İşçisi (İnşaat), Güvenlik Görevlisi, Mobilya
İmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap), Mobilyacı, İplik Eğirme Operatörü (Ring/Vater/Vargel), Beden
İşçisi (Temizlik), Mobilya Döşeme İşçisi, Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) meslekleri 30
Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla istihdam artışı beklenen mesleklerdir.
KAYSERİ İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORLAŞTIRILMAKTADIR
Çalışmanın sonuç raporunda Kayseri’nin işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınarak
Kayseri’nin işgücü piyasa yapısı ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ortaya konulacaktır. Aktif
İstihdam Politikalarının; özellikle de işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara
göre açılması planlanmaktadır.Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kayseri İşgücü
Piyasası Talep Araştırması ile bilimsel temelden yoksun bir konu durumunda olan yerel
işgücü piyasa yapılarının ve işgücü piyasası ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını
hedeflemektedir. Ayrıca Kayseri ilinde geliştirilecek istihdam politikaları; araştırmanın
sonuçları dikkate alınarak oluşturulacaktır. İşgücü yetiştirme kursları, tespit edilen ihtiyaçlara
göre açılacaktır. Önümüzdeki dönemde de, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
tarafından her yıl en az bir defa bu yönde ve bu kapsamda araştırmalar yapılması
hedeflenmektedir.

Bu verilerin daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlarının da kapsandığı “Kayseri İşgücü Piyasası
Analizi Raporu” 2014 yılı Ekim ayı içerisinde yayınlanacaktır. Bu Rapor kapsamında Kayseri
işgücü arzı ve talebine ilişkin temel veriler derlenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8869.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Küçük Hırsız Suçüstü Yakalandı
Kayseri’de, bir iş yerinin camını kırarak içeri giren 15 yaşındaki çocuk, hırsızlık yaparken iş
yeri sahibi tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet mahallesi Tennuri caddesi
üzerinde bulunan bir işyerinin saat 04:00 sıralarında...
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Kayseri’de, bir iş yerinin camını kırarak içeri giren 15 yaşındaki çocuk, hırsızlık yaparken iş
yeri sahibi tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet mahallesi Tennuri caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin
saat 04:00 sıralarında camı kırıldı. Sesler üzerine gelen iş yeri sahibi, 15 yaşındaki M.Ş.’yi
hırsızlık yaparken kıskıvrak yakaladı. Olayın polise ihbar edilmesinin ardından iş yerinde
polis ekipleri inceleme yaparken, M.Ş de korku dolu gözlerle çevrede olan biteni izledi. M.Ş.,
Çocuk Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8870.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Lezzetli Sucuk Yapmanın Püf Noktaları
Kayseri’de, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla baharatçılar hazırlıklarını tamamladı.Kurban
Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte baharatçılarda bayram telaşı arttı. Kayseri’de pastırma ve
sucuk yapımı yoğun olduğu için baharatçılar...
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Kayseri’de, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla baharatçılar hazırlıklarını tamamladı.
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte baharatçılarda bayram telaşı arttı. Kayseri’de
pastırma ve sucuk yapımı yoğun olduğu için baharatçılar da hazırlıklarını buna göre
tamamladı. 30 yıldır baharat işiyle uğraştıklarını söyleyen esnaf Ali Eldek, bayram yoğunluğu
içerisinde olduklarını ifade ederek, vatandaşların işini kolaylaştırmak için paketlerler
hazırladıklarını söyledi. Eldek, “Yaklaşık 30 yıldır bu işle meşgulüz. Kurban geliyor onun
heyecanı içindeyiz. Kayseri’nin yöresel sucuk ve pastırma olayı başlıyor. Onun hazırlıkları
içerisindeyiz. Bu yıl tarımsal ürünlerde hareketlilik var. 10 kiloluk etimize baharat olarak ne
gider onu açıklayım. Etimiz orta yağlı olacak. Sucuğumuzu da orta acılı yapacak olursak 500
gram tatlı Nazilli biberi, 200 gram acı Maraş biberi, 100 gram kimyon, 100 gram karışık
baharat, 200 gram tuz, 1 kilo sarımsak, 20 metre bağırsak olacak. Bunun da fiyatı 25 ile 30 TL
arasında değişiyor. Kuruturken de serin yerde kurutmaya özen gösterirsek daha iyi olur”
ifadelerini kullandı. Baharat fiyatlarında geçen yıla göre pek fazla artış olmadığını ifade eden
Eldek, “Baharatlarımızın fiyatı geçen seneye oranlar hemen hemen aynı. Aşırı bir pahalanma
yok. Müşterilerimiz rahatlıkla alışverişlerini yapabilirler. Kurban Bayramı geldiğinden dolayı
yavaş yavaş hareketlilik meydana geldi. Müşterilerimize en güzel şekilde memnun
edebilmemiz için hazır paketlerimiz var. Paketlerimizin 5 ve 10 kiloluk orta acılı şekilde
hazırlanmış halleri var” ifadelerini kullandı.
Esnaf Ali Eldek, 5 kiloluk hazır paketlerin fiyatının 8 ile 10 TL, 10 kiloluk paketlerin fiyatının
da 16 ile 20 TL arasında olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8871.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Yahyalı Ve Sarız Kaymakamları Vali Düzgün’ü
Ziyaret Etti
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve Sarız Kaymakamı Mehmet Halis Aydın Vali Orhan
Düzgün’ü ziyaret etti.Son yapılan atamalar sonrasında Yahyalı’ya atanan Kaymakam Metin
Esen ve Sarız’a atanan Kaymakam Mehmet Halis Aydın, göreve başladı....
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Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve Sarız Kaymakamı Mehmet Halis Aydın Vali Orhan
Düzgün’ü ziyaret etti.

Son yapılan atamalar sonrasında Yahyalı’ya atanan Kaymakam Metin Esen ve Sarız’a atanan
Kaymakam Mehmet Halis Aydın, göreve başladı. Kaymakamlar, göreve başlamalarından
dolayı Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8872.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Doğu Türkistan Kan Gölü
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Doğu Türkistan’ın Korla
Vilayetine bağlı Bügür İlçesinde 21 Eylülde meydana gelen olaylarda Çinliler tarafından
100’e yakın Uygur Türk’ünün vurularak şehit...
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Doğu Türkistan’ın Korla
Vilayetine bağlı Bügür İlçesinde 21 Eylülde meydana gelen olaylarda Çinliler tarafından
100’e yakın Uygur Türk’ünün vurularak şehit edildiğini söyledi.Bağımsız Doğu Türkistanlılar
Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, yaptığı açıklamada son birkaç hafta içinde Çin işgali
altındaki Doğu Türkistan’da katliamların hızlandığını belirterek, “ 21 Eylül Pazar günü Bügür
ilçesinde meydana gelen olaylarda Çinli polislerin Müslüman Uygur Türklerinin üzerine
silahla ateş etmesi sonucu 100’ e yakın Uygur şehit oldu” dedi.Uygurtürk, Çin’in insanlık dışı
tutumları ve Uygur Türklerine karşı giriştiği sistematik zulümler nedeniyle Uygurların
bağımsızlık mücadelesine daha sıkı sarıldığını kaydederek, “ Uygur mücahitler, Yenihisar
,Tirekbazar ve Yartoğrak ilçelerinde Çin polis merkezlerine bombalı saldırı düzenledi.
Saldırılarda birçok Çinli polis ölürken, çıkan olaylarda yüzlerce Uygur Türkü tutuklandı.
Bunun yanında Çinli polis ve askerler bu üç ilçede sıkıyönetim ilan etti ve interneti yasakladı.
Şuan oradan gelen haberler iç açıcı değil. Sokağa çıkma yasağı uygulayan Çinliler, silahsız
Uygurların üzerine ateş açarak Çin kaynaklarına göre 40, ama bize ulaşan bilgilere göre ise
100’ e yakın Uygur Türkünü şehit ettiler” dedi.Uygurtürk, “ Çin özellikle bu yıl Doğu
Türkistanlılara karşı akıl almaz zulüm ve baskı politikaları uygulamaya koydu. Başörtülülerin
otobüslere binememesi, oruç tutmanın yasaklanması, Müslüman kızların zorla Çinlilerle
evlendirilmesi gibi uygulamalar Çin işgaline karşı direnen Uygur Türklerinin bağımsızlık
sevdasını dahada körüklemektedir. İnşallah katil Çin, akıttığı kanda boğulacak ve Doğu
Türkistan bağımsızlığına kavuşacaktır. Çin’i yaptığı katliamlar nedeniyle şiddetle lanetlerken,
Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizden ve uluslar arası camiadan Doğu Türkistan için acilen
bir şeyler yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8873.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

‘’Cihada Koşan 25 Türk Şehit Düştü’’
Suriye ve Müslüman coğrafyada çeşitli bahaneler ile operasyonlar yapan Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda protesto edildi. Yapılan basın
açıklamasında ‘’ Suriyeli kardeşlerimizin yardımına koşmak amacıyla Allah yolunda cihada
koşan 25 Türkiyeli kardeşimiz şehit düştü’’ belirtildi.
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Cuma namazı sonrası, Öncü Nesil Derneği, Özgür Der ve Genç Birikim Dergisi öncülüğünde
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan gurup slogan ve pankartlar ile ABD’nin Suriye’de
gerçekleştirmiş olduğu operasyonları protesto etti. Gurup adına açıklamada bulunan Öncü
Nesil Derneği temsilcisi Ebubekir Karataş, ‘’Afganistan ve Irak’ın işgalcisi, Yemen’den
Somali’ye kadar İslam coğrafyasında devam etmekte olan insanlık suçlarının faili, Siyonist
vahşetin baş destekçisi büyük şeytan ABD, Irak’tan sonra Suriye’de de katliam yapıyor’’
dedi.
‘’Allah yolunda cihada koşan 25 Türkiyeli kardeşimiz şehit düştüler’’
ABD’nin İşbirlikçiler katkısıyla denizden ve havadan Suriye topraklarına bombalar
yağdırdığına dikkat çeken Karataş, ‘’Bu saldırılarda, işlerini güçlerini, çoluğunu çocuğunu
bırakıp mazlum ve mustazaf Suriyeli kardeşlerimizin yardımına koşmak amacıyla Allah
yolunda cihada koşan 25 Türkiyeli kardeşimiz şehit düştüler. Karargâh olarak
vasıflandırdıkları yerlerde, masum bebekler ve insanlar hayatlarını kaybettiler. ABD,
gerçekleştirdiği bu saldırılarla daha önce Irak’a taifeci – mezhepçi güçleri desteklediği gibi,
şimdi de Beşşar Esed diktatörlüğünün ömrünü uzatmanın çabasında. Suriye’de direniş
güçlerini hedef alan Amerikan saldırıları, üç yılı aşkın bir süredir devam etmekte olan
yalanları açığa çıkarmış, sahtekârların maskelerini düşürmüştür. Tüm bu süre boyunca Suriye
halkının karşı karşıya kaldığı vahşeti sona erdirmek için kıllarını bile kıpırdatmayanlar,
bırakın mazlumlara destek vermeyi, uyguladıkları silah ambargosu ile Suriye halkını
savunmasız bırakanlar, bugün açıkça diktatörlük rejiminin arkasında olduklarını
göstermişlerdir.’’ şeklinde konuştu.
‘’Türkiye zalimlerle, işbirlikçilerle asla el sıkışılmamalı’’
Yaşanan süreçte Türkiye’nin yapması gerekenlerde dikkat çeken Karataş, ‘’ Türkiye, her ne
gerekçeyle olursa olsun, tavrını küresel haramilerin politikalarına alet olmama yönünde almak
zorundadır. Müslüman ve mazlum halkların beklentileri bu olduğu gibi, onur ve adalet de
bunu gerektirir. Zalimlerle, işbirlikçilerle asla el sıkışılmamalı. Aynı safta durulmamalı.
Müslümanların ve masum insanların öldürülmesine aracı olarak tarihe kara bir leke olarak
geçilmemelidir’’ dedi.
Haber -Fotoğraf : Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8874.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Büyükşehir’den Üç Yeni Park Daha
Büyükşehir Belediyesi Talas’ta iki, Sarıoğlan’da bir olmak üzere 3 yeni park daha yapmak
amacıyla ihale düzenledi.Büyükşehir Belediyesi Talas Atatürk Bulvarı Cemil Baba Mezarlığı
karşısı ile Kız Yurdu arasına park yapacak. Yaklaşık...
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Büyükşehir Belediyesi Talas’ta iki, Sarıoğlan’da bir olmak üzere 3 yeni park daha yapmak
amacıyla ihale düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Talas Atatürk Bulvarı Cemil Baba Mezarlığı karşısı ile Kız Yurdu
arasına park yapacak. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 578 bin TL olan ihaleye 7 firma katıldı.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle:
Öner Proje: 1 milyon 189 bin TL
Mustafa Eskici: 1 milyon 222 bin TL
Uhud İnşaat: 1 milyon 224 bin TL
Sungur Plan: 1 milyon 234 bin TL
Poligon Yapı: 1 milyon 258 bin TL
Alp İnşaat: 1 milyon 322 bin TL
Ahmet Taşkıner: 1 milyon 397 bin TL
İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesi sonrasında neticelenecek.
Yine Talas’ta Cemil Baba Mezarlığı önü ile Kaymakamlık karşısına park yapılması için
gerçekleştirilen ihaleye de 7 firma iştirak etti. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 799 bin TL olan
ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Poligon Yapı: 1 milyon 225 bin TL
Uhud İnşaat: 1 milyon 312 bin TL
Alp İnşaat: 1 milyon 365 bin TL
Öner Mermer: 1 milyon 385 bin TL
Sungur Plan: 1 milyon 494 bin TL
Ahmet Taşkıner: 1 milyon 526 bin TL
Başaran İnşaat: 1 milyon 588 bin TL
İhale, komisyon tarafından yapılacak olan incelemenin ardından sonuçlanacak.
Büyükşehir Belediyesi Sarıoğlan ilçesine park yapılması işini de ihaleye çıkardı. Yaklaşık
maliyeti 557 bin TL olan ihalede, katılımcı firmalardan; Ali İhsan Yıldırım 352 bin TL,
Ahmet Taşkıner 400 bin TL, Başaran İnşaat ise 448 bin TL’lik teklifler verdi.
İhale, komisyonun teklifleri incelemesinden sonra neticelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8875.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Antrenör Mehmet Bulut’un Annesi Latife Bulut
Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri’nin tanınmış isimlerinden antrenör Mehmet Bulut’un vefat annesi Latife Bulut
kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Hunat Camiinde kılınan cenaze
namazına hayatını kaybeden Latife Bulut’un çok sayıda yakını...
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Kayseri’nin tanınmış isimlerinden antrenör Mehmet Bulut’un vefat annesi Latife Bulut
kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına hayatını kaybeden Latife Bulut’un çok sayıda
yakını katıldı. Kayseri’nin tanınmış isimlerinden antrenör Mehmet Bulut’un annesi olan
Latife Bulut kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8876.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Esder Ahilik Haftasını Kutladı
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, (ESDER) 27. Ahilik Kültürü ve Esnaf Bayramını düzenlediği
etkinlik ile kutladı.ESDER, 27. Ahilik ve Esnaf Bayramını, düzenlediği etkinlik ile kutladı.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, ESDER Başkanı...
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, (ESDER) 27. Ahilik Kültürü ve Esnaf Bayramını düzenlediği
etkinlik ile kutladı.
ESDER, 27. Ahilik ve Esnaf Bayramını, düzenlediği etkinlik ile kutladı. Etkinliğe, Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, ESDER Başkanı Kemal Erçalık, Saadet Partisi İl Başkanı
Mahmut Arıkan ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan ESDER Başkanı Kemal
Erçalık, “Ahilik, Anadolu’da iyiliği, refahı ve toplum düzenini sağlayan, halkı maddi ve
manevi tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkilatlanan sivil toplum kuruluşudur. Biz

geleneğimiz ile gurur duyuyoruz. Çünkü geleneğimizde, güzel ahlak ve doğruluk var. Biz hala
gerçek zenginlik ve mal çokluğu ile diyoruz” dedi.
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ise, “Bu bir esnaf kuruluşudur. Esnaf teşkilatıdır.
Esnaflarımız vatanına ve memleketine bağlı, kendi geçimini düşünen, etrafına iyi davranan ve
hiçbir kötülüğü aklından geçirmeyen çalışan zanaatkarlar topluluğudur. Bunu da her seferinde
yüreğimle kutluyorum. Hiç bozulmayan bir teşkilatıdır. Ahilik dediğimiz zaman kökü çok
eskilere gidiyor. Esasında bir lonca teşkilatıdır” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yılın ahisine teşekkür plaketi verildi. Düzenlenen tören, pilav ikramı
ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8877.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Öncü Nesil, Özgür-der Ve Genç Birikim
Dergisinden Amerika’ya Tepki
Öncü Nesil Derneği, Özgür-Der Kayseri Girişimi ve Genç Birikim Dergisi tarafından ortak
yapılan basın açıklamasında Amerika’ya tepki gösterildi.Cumhuriyet Meydanında yapılan
basın açıklamasında Öncü Nesil Derneği adına konuşan Ebu...
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Öncü Nesil Derneği, Özgür-Der Kayseri Girişimi ve Genç Birikim Dergisi tarafından ortak
yapılan basın açıklamasında Amerika’ya tepki gösterildi.
Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında Öncü Nesil Derneği adına konuşan Ebu
Bekir Karataş, "Afganistan ve Irak’ın işgalcisi, Yemen’den Somali’ye kadar İslam
coğrafyasında devam etmekte olan insanlık suçlarının faili, Siyonist vahşetin baş destekçisi
büyük şeytan ABD, Irak’tan sonra Suriye’de de katliam yapıyor. İşbirlikçilerinin de katkısıyla
denizden ve havadan Suriye topraklarına bombalar yağdırıyor. Bu saldırılarda işlerini,
güçlerini, çoluğunu , çocuğunu bırakıp mazlum ve mustazaf Suriyeli kardeşlerimizin
yardımına koşmak amacıyla Allah yolunda cihada koşan 25 Türkiyeli kardeşimiz şehit
düştüler. Karargah olarak vasıflandırdıkları yerlerde, masum bebekler ve insanlar hayatını
kaybetti" diye konuştu.
Yapılan basın açıklamasının ardından Özgür-Der Kayseri girişimi adına Fatih Palen dualar
okudu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8878.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Çeçenistan Heyetinden Büyükşehir’e Ziyaret
Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hasan Hakimov
başkanlığındaki bir heyet Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Eğitimini Türkiye’de alan ve
ülkemizde yaşayan Başbakan Yardımcısı Hakimov, özellikle Türkiye...
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Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hasan Hakimov
başkanlığındaki bir heyet Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Eğitimini Türkiye’de alan ve
ülkemizde yaşayan Başbakan Yardımcısı Hakimov, özellikle Türkiye ile ticari ilişkileri
geliştirmek istediğini söyledi. Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakan
Yardımcısı Hasan Hakimov ve bakanlardan oluşan Çeçen heyeti Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Serdar Altuntuğ karşıladı. Ziyarete Genel Sekreter Mustafa Yalçın da katıldı.
Başkan Vekili Serdar Altuntuğ, Çeçen heyeti Kayseri’de ağırlamaktan memnuniyet
duyduklarını belirterek, "Çeçenler çok yakın dostluklarımız olan, birlikte yaşadığımız bir
toplum. Çeçenistan’dan gelen haberler iyi olduğu sürece biz çok mutlu oluyoruz. İki
toplumun birbiri hakkında iyilik istemesi bu dostluğun uzun yıllar devam edeceğinin
göstergesi diye düşünüyorum" dedi.Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hasan
Hakimov da Türkiye’de eğitim gördüğünü ve Türkiye’de yaşadığını belirterek ziyarette
Türkçe konuştu. Yatırımlardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğunu ifade eden Hakimov,
"Türk insanını çok iyi tanıyoruz. Daha çok Türkiye ile olan ilişkileri geliştirmek için gayret
gösteriyoruz. Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı başarı bizim için bir örnektir. Bu vesileyle
Kayseri’deyiz. Çünkü Kayseri sanayileşmiş ve başarıya sahip bir şehir. Bir heyetle sizi
Çeçenistan’a davet ediyoruz. Bu ziyaretlerden hayırlı sonuçlar çıkacağına inanıyoruz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8879.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kılıçaslan’da Dil Bayramı Kutlandı
Türkiye’de bu yıl 82’ncisi kutlanan Dil Bayramı dolayısıyla 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine
’Türk Dili ve Dil Bayramı’ konulu konferans verildi.Dil uzmanı Ali Aksu tarafından verilen
konferans, öğrencilerden yoğun ilgi gördü....
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Türkiye’de bu yıl 82’ncisi kutlanan Dil Bayramı dolayısıyla 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine
’Türk Dili ve Dil Bayramı’ konulu konferans verildi. Dil uzmanı Ali Aksu tarafından verilen
konferans, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Konferansta Türk dili ile dünyanın diğer dillerini
karşılaştırmalı olarak sunum eşliğinde anlatan Ali Aksu, Türk dilinin gelişimine ilişkin
bilgiler verdi. Türk dillinin Milattan Önce 3000’li yıllara kadar uzandığını belirten Aksu,
"Devlet ve millet olarak değerlerimize sahip çıktığımız, güçlü olduğumuz dönemlerde
dilimizde verilen eser sayısı da çoktur. Zayıf olduğumuz dönemlerde ise dış etkilere maruz
kaldık. Bu da gösteriyor ki devletin gücüyle dilin gücü doğru orantılıdır. Dilini kaybeden
milletler zamanla kültürünü ve kendini var eden değerleri de kaybediyor. Zamanla asimile
olarak benliğinden uzaklaşıyor. Onun için dilimize sahip çıkmalıyız. Eğer bizler dilimize
sahip çıkmazsak, telafisi mümkün olmayan bir hata yaparız. Bizim dilimiz çok büyüktür ve
saygıya değer bir dildir. Bu dil, bizlerin milli ve manevi değerlerinin koruyucusudur. Dilimiz,
bizi ve değerlerimizi koruyan en önemli varlığımızdır" diye konuştu.Bahtiyar Vahapzade’nin
“Dil var millet var; dil yok millet yok” sözüne de vurgu yapan Ali Aksu, dilin özellikle sosyal
medyada çok yanlış kullanıldığını ifade ederek, hem resmi makamların hem de vatandaşların
bu yıpratmaya mani olmasının gerekliliğini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8880.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Talas’ta Kurban Heyecanı
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren Talas Belediyesi, vatandaşların
huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerini aldı.Mevlana Mahallesi Tavlusun
Caddesi üzerinde kurulan kurban satış alanını yerinde inceleyen...
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren Talas Belediyesi, vatandaşların
huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerini aldı. Mevlana Mahallesi Tavlusun
Caddesi üzerinde kurulan kurban satış alanını yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, bu yıl alanın daha geniş ve rahat bir alana taşıdıklarını belirterek, hafta
sonunda vatandaşların kurbanlıklarını almaya başlayabileceklerini söyledi. Başkan
Palancıoğlu, "Kurban Bayramı’nın huzurlu bir şekilde olması için Tavlusun Caddesi’nde
büyük bir pazar kurduk. Büyükbaşlar için 90, küçükbaşlar için 75 olmak üzere toplam 165
adet çadır alanı oluşturduk. Burada su, elektrik, otopark, tuvalet ve mescit gibi çeşitli
ihtiyaçları karşılamak için son kontroller yapıyoruz. Hafta sonuna vatandaşlarımız gelip
kurbanlıklarını tedarik edebilirler. Şimdiden Kurban Bayramı’nın Talas’ımıza, Kayseri’mize,
ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Hayvan sahipleri de
oluşturulan kurban satış alanından duydukları memnuniyeti ifade ederek, büyükbaş payın
1200 TL, küçükbaş hayvanların ise 500 TL’den satışa sunulduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8881.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Burhan Ailesinin Acı Günü
Kon TV Ankara Temsilcisi ve Anadolu Yerel Yayın Platformu Başkanı Sinan Burhan,
Kayserinews.com Genel Koordinatörü Ali Burhan ve TV Kayseri muhabiri Kenan Burhan’ın
anneannesi Fatma Yılmaz hayatını kaybetti.Kon tv Ankara Temsilcisi ve Anadolu Yerel...
26 Eylül 2014 Cuma 16:07
Kon TV Ankara Temsilcisi ve Anadolu Yerel Yayın Platformu Başkanı Sinan Burhan,
Kayserinews.com Genel Koordinatörü Ali Burhan ve TV Kayseri muhabiri Kenan Burhan’ın
anneannesi Fatma Yılmaz hayatını kaybetti.
Kon tv Ankara Temsilcisi ve Anadolu Yerel Yayın Platformu Başkanı Sinan Burhan,
Kayserinews.com Genel Koordinatörü Ali Burhan ve Tv Kayseri muhabiri Kenan Burhan’ın
anneannesi 77 yaşındaki Fatma Yılmaz hayatını kaybetti.
Yılmaz’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından
Kocasinan İlçesi Ebiç Köyü’nde defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8882.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Mazlumder Ve Gönüllü Kuruluşlar 8. Halil
İbrahim Buluşmalarına Katıldı
MAZLUMDER Kayseri Şubesi, Miraç Kültür Merkezi ve Teknik Elemanlar Vakfı
Şanlıurfa’da düzenlenen 8. Halil İbrahim Buluşmalarında açtıkları stantlarla kendilerini
tanıttı.MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları...
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MAZLUMDER Kayseri Şubesi, Miraç Kültür Merkezi ve Teknik Elemanlar Vakfı
Şanlıurfa’da düzenlenen 8. Halil İbrahim Buluşmalarında açtıkları stantlarla kendilerini
tanıttı.
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü Ahmet
Taş, Halil İbrahim Buluşmalarına katılmaktan memnun kaldıklarını söyledi. Taş, "Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesine ve katılımcı kuruluşlara teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu
tip programlar farklı illerin ve bölgelerin insanlarının tanışıp kaynaşması açısından çok
önemli" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8883.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı’ndan
KTO’ya Ziyaret
Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve beraberindeki heyet, Kayseri Ticaret Odası’nın konuğu
oldu.Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve yönetim kurulu üyeleri,
Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı Ruslan Edelgeriyev ve...
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Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve beraberindeki heyet, Kayseri Ticaret Odası’nın konuğu
oldu. Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve yönetim kurulu üyeleri,
Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı Ruslan Edelgeriyev ve Çeçenistan Cumhuriyeti
bakanlarından oluşan heyeti VIP salonda ağırladı.Ziyaret programına; Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Payza, ve Ersan Özbek’in yanı sıra Meclis ve Meslek Komitesi
üyeleri de eşlik etti.
Ziyaretin açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı,
Çeçen heyeti Kayseri’de görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Çeçenistan’ı
ülkemizde ve şehrimizde ’kardeş ve dost’ olarak görüyoruz. Kayseri’den Çeçenistan’a
ticaretin çok az olduğunu biliyoruz. Bunu geliştirmek arzusunda olduğumuzu da bilmenizi
isterim. Rusya başta olmak üzere Çeçenistan gibi özerk cumhuriyetlerle ticaret konusunda
atacağımız çok adım var” dedi.Ticaret Odasına kayıtlı 16.000 üye bulunduğunu ifade eden
Hasnalçacı, “Toplam 41 değişik meslek grubunda yer alan bu gerçek ve tüzel kişilerin sayısı
Kayseri’de ticari yaşamın canlılığını ve hareketliliğini yansıtmaktadır. Kayseri’de Mobilya,
inşaat, metal eşya, elektrikli aletler, gıda ve makine sektörleri ön planda yer almakta ve
istihdam, ihracat ve katma değer üretimi noktasında başı çekmektedirler. Şehrimizin ticaret ve
sanayi ile yoğrulmuş olan ekonomik yapısından dolayı Çeçenistan ile Kayseri arasında daha
sıkı ticari ilişkiler kurulabileceğini düşünüyoruz. Karşılıklı olarak, ihracatımızı artıracak
yolları konuşabilir ve geliştirebiliriz. Dünyanın küresel bir köy olduğu gerçeğinden hareketle
mutlaka ilişkilerimizi her alanda artırmalıyız” diye konuştu.
Kayseri’de samimi bir şekilde karşılanmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirten
konuk Başbakan Edelgeriyev ise, Çeçenistan ve Rusya’nın Türkiye için bir pazar olduğunu ve
bu konuda ortak güzel çalışmalar yapılabileceğini düşündüklerini belirtti.
Başbakan Edelgeriyev, “Burada yaptığımız ziyarette Kayseri ekonomisini yakından tanıma
fırsatı bulduk. Kayserili yatırımcıların ülkemizde yatırım yapmalarını bekliyoruz. Hükümet
olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, Kayseri’nin tarihi ve ekonomik yapısına ilişkin hazırlanan sunum
izlendi. Toplantı; Çeçen heyet üyelerinin, KTO meclis ve meslek komitesi üyeleri ile
karşılıklı görüş alışverişinin ardından hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8884.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Çevre Ve Kültür Değerlerini Koruma Ve
Tanıtma Vakfı’ndan Melikgazi Belediyesi’ne
Ziyaret
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve
Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı
makamında ziyaret ederek Melikgazi Belediyesince restorasyonu gerçekleştirilen...
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Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve
Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı
makamında ziyaret ederek Melikgazi Belediyesince restorasyonu gerçekleştirilen tarihi
yapılar ile kültür yolu çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı kısa adı ile bilinen Çekül Vakfı
başkanı Prof. Dr. Metin Sözen “Melikgazi belediyesinin tarihi yapıları onarım günümüzün
hizmetini sunma çalışmalarını yakından takip ediyor ve diğer belediyelere örnek gösteriyoruz.
Çünkü Çayırağası konağını onarım Erciyes Üniversitesine bağışlayarak hem yapıyı korumuş
hem de tarihi yapıda yine bilimsel araştırılmasının emrine vermiştir. Yine Kiçikapı semtinde
yine tarihi bir konağı onararak Kayseri mimarlar Odasına devretmesi çok anlamlıdır.
Jandarma Konağı, Gesi Merkez Lisesi, Eli Emir Türbesi, Yoğunburç semtinde iki tarihi
yanının onarımını yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz’’ dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’da ise yaptığı açıklamada, ’’Melikgazi
belediyesi olarak Çayırağa Konağının onarılması ile başlayan süreç ile şimdiye kadar 6 tarihi
yapıyı günümüzün hizmete sunduk. Şu anda 3 yapıda çalışmalar devam ediyor. Anadolu’nun
tapusu sayılabilecek yapılar Melikgazi ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kayseri Kültür
Yolu projesi yine Melikgazi ilçe sınırları içerisindedir. Kayseri Mahallesi, Kayseri Kalesi,
kapalı Çarşısı, Medreseler Kayseri ile özleşen Döner Kümbet hep Melikgazi sınırları
içerisindedir. Bu bizim için bir kazançtır. Bu kazancı hem turizme dönüştürmek hem de
gelecek kuşaklara kullanılabilinen tesisler olarak devretmek bizim görevimizdir’’ dedi.
Çekül Vakfı ve Tarihi Belediye Birliği ile her zaman diyalog ve dayanışmasında içerisinde
çalıştıklarını bu ziyaret vesilesi ile Vakıf Yönetim Kuruluna ve Üyelerine teşekkür ettiğini
ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin tarihine, tarihi eserlerine ve
yapılarına sahip çıktığını, koruduğu ve kolladığını gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarla ortaya
koyduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8885.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kayseri 2. Uluslararası Halk Aşıkları Şöleni
Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kayseri’de düzenlenen 2. Uluslar arası Halk Aşıkları Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Büyük Salon’da düzenlenen Aşıklar Şöleni’nde Azerbaycan,
Kırgızistan ve çeşitli illerden gelen aşıklar...
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Kayseri’de düzenlenen 2. Uluslar arası Halk Aşıkları Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Büyük Salon’da düzenlenen Aşıklar Şöleni’nde Azerbaycan,
Kırgızistan ve çeşitli illerden gelen aşıklar atışma, şiir gibi halk müziğine özgü programlarını
sergiledi. Hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş’ın türkülerinin de seslendirildiği
programda salonu dolduran dinleyiciler ozanlara eşlik etti. Kırgızistan’dan gelen ozan da
seslendirdiği yöresine özgü türküyle dinleyicilerden büyük alkış aldı. Program sonrası
konuşan Vali Orhan Düzgün, halk ozanlığının kültürlerin yaşatılmasında son derece önemli
olduğunu vurgulayarak, “Türküleriyle, şiirleriyle bu gece kulaklarımızın pasını silen bütün
halk ozanlarımıza, aşıklarımıza teşekkür ediyorum. Gecenin ilerleyen saatlerin olmasına
rağmen hala salonda seyircilerin yarısı burada. O yüzden siz değerli konuklarımıza teşekkür
ediyorum. Bu tür etkinlikler sizlerle güzel. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.
Halk aşıklığı, halk ozanlığı bizim kültürümüzün yaşatılmasında, gelecek nesillere
aktarılmasında, üzüntülerimizin ve sevinçlerimizin, taktir ve şikayetlerimizin dile
getirilmesinde onların söz ve sazları son derece önemli” ifadelerini kullandı.
Program, katılımcılara verilen plaketlerin ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8886.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kayseri’de Rüzgar Ve Yağmur Etkili Oldu
Kayseri’de gece başlayan yağmur ve rüzgar kent merkezinde etkili oldu.Kayseri’de dün
akşam başlayan yağmur, gece boyunca devam etti. Yağmurla birlikte esen rüzgar da kent
merkezinde etkili oldu. Bazı yerlerde reklam panoları ve brandalar sert...
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Kayseri’de gece başlayan yağmur ve rüzgar kent merkezinde etkili oldu.

Kayseri’de dün akşam başlayan yağmur, gece boyunca devam etti. Yağmurla birlikte esen
rüzgar da kent merkezinde etkili oldu. Bazı yerlerde reklam panoları ve brandalar sert esen
rüzgar nedeniyle koptu.
rüzgar ve yağmur günün ilk ışıkları ile birlikte etkisini yitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8887.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Erciyes Dağı’na Kar Yağdı
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Dağı’na kar yağdı.Kayseri şehir
merkezinde gece boyunca yağmur etkili olurken, Erciyes Dağı’nda kar yağdı. Erciyes
Dağı’nın 2 bin 600 metreden yüksek kesimlerine ve zirvesine...
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Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Dağı’na kar yağdı.
Kayseri şehir merkezinde gece boyunca yağmur etkili olurken, Erciyes Dağı’nda kar yağdı.
Erciyes Dağı’nın 2 bin 600 metreden yüksek kesimlerine ve zirvesine kar yağıdığı öğrenildi.
Erciyes Dağı’nda kar yağışının bu gün akşam saatlerinde de devam etmesinin beklendiği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8888.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş
Bakır:
AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, ateistlerin dahi neden ateist
olduklarını iyice anlayabilmeleri için din kültürü ve ahlak bilgisi dersini almaları gerektiğini
söyledi.AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, ateistlerin dahi neden ateist
olduklarını iyice anlayabilmeleri için din kültürü ve ahlak bilgisi dersini almaları gerektiğini
söyledi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, AK Parti İl Başkanlığı’nın İl
Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmasında, “Gençlerin eğitimine ağırlık vermemiz
gerekiyor. Biz onların ruhunu da doyurmalıyız. Necip Fazıl Kısakürek’in hayalindeki gençliği
oluşturmalıyız. Kant, eğitim ile ilgili kitabında ahlaki eğitim olmadan eğitimin olmayacağını
belirtiyor. Ahlaki eğitim olmazsa gençler serkeş olur. Kuralsızlık kaos getirir. O yüzden
eğitim verirken ahlaki eğitime de vurgu yapmamız lazım. Ahlaki eğitimlerini gençlerimize
tam vermemiz lazım” dedi.
Bakır, “Avrupa Konseyinin bir organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi talihsiz bir karar
verdi. Türkiye’deki zorunlu din eğitiminin kaldırılması kararı verdi” diyerek şu şekilde
konuştu:
“Ben bir üniversite hocası olarak bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun bizim milli
eğitimimize aykırı olduğunu düşünüyorum. Ahlaki eğitim olmayan bir genç ne kadar eğitimli
olursa olsun milletine faydalı bir genç olmayacaktır. Bizim her şeyden önce din ve ahlak
eğitimi derslerini zorunlu yapmamız lazım. Bundan asla vazgeçmememiz lazım. Bir ateist
dahi neden ateist olduğunu iyice anlaması için din ve ahlak kültürü dersini almalıdır,
öğrenmelidir. Çünkü din ve ahlak her zaman sosyolojiyi de etkilemiştir, siyaset ve ekonomiyi
de etkilemiştir. Din eğitiminin zorunlu olması, bizim 2023 hedefimize ulaşmamız için en
önemli olanıdır. Bundan asla vazgeçilmemelidir.”
IŞİD’in kafa kesme olayına da değinen Bakır, “Kafa kesmek İslam değildir. Kur’an’da ‘Bir
insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir’ der. Biz asla öldürme üzerine bir kültür
kurmadık. Benim öğrencilik yıllarımda Avrupa’da İslam’a yeni başlayan gençler İbni
Teymiyye’nin görüşlerini öğreniyorlardı. IŞİD’ın temellerini daha o zamandan atıyorlardı.
Selefiliği ve cihadı da yanlış anlıyorlar. Bizim anlayışımızda cihat kafa kesmek değildir. Bu
dönemde kitap yazarak, okuyarak, kalem ile mücadele etmektir. Fikirler kılıçla, kafa keserek
değil, kitap yazarak okuyarak olur. Bizim cihadımız kültür cihadıdır. Biz böyle bir cihadı
savunuyoruz. Gençlere bakıyorum, okumaları gerektiğini düşünüyorum. Kitap okumuyorlar.
Bizim gençliğimizin çok okuması lazım. İnternet kaynak olmamalı. Gerçek kaynaklara
inmemiz lazım. O zaman bu harici kaynaklara inanmazlar. Dini doğru kaynaklardan gençler
öğrenmeli. Cami imamlarına da bu görev düşüyor. Gençlerimizi iyi eğitmeleri gerekiyor”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8889.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kayseri Şeker Fabrikasının 60. Kampanyasında
3 Açılış Birden Gerçekleştirildi
Kayseri Şeker Fabrikası 60. Pancar alım kampanyasında 3 açılış birden yapıldı.Kayseri Şeker
Fabrikası 60. Pancar alım kampanyasını başlattı. Açılış törenine TBMM Başkan Vekili Sadık
Yakut, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Pancar...
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Kayseri Şeker Fabrikası 60. Pancar alım kampanyasında 3 açılış birden yapıldı.
Kayseri Şeker Fabrikası 60. Pancar alım kampanyasını başlattı. Açılış törenine TBMM
Başkan Vekili Sadık Yakut, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Pancar alım
kampanyası töreninde ayrıca Süksün güneş enerjisi santrali ve Pankent poliproplen sentetik
çuval fabrikasının açılışı yapıldı.
Açılışta konuşan TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut “ Kampanyamız 60. Yıl Kayseri Şeker
Fabrikamızın da açılışı 1955 yılında yapılmış. Benim için anlamlı bir tarih çünkü Kayseri
Şeker Fabrikası ile aynı yaştayım. Kayseri Şeker Fabrikası benimle yaşıt, ben Kayseri Şeker
Fabrikası ile yaşıtım. Kayseri Şeker Fabrikası’nın temelini atan ve 1955 yılında açılışını
yapan devrin Başbakanı Rahmetli Adnan Menderes’i de saygıyla anıyorum. Ülkemize katkılı
sağlayan herkesi hürmetle anıyorum” dedi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün “ Bu kampanyanın açılışında bulunmak beni de
heyecanlandırıyor. Çiftçilerimizin 1 yıllık emeklerini görebilecekleri, pancar teslim
edebilecekleri bu önümüzdeki iki, üç aylık dönem gerçekten onlar ve aileleri için çocukları
için ayrı bir heyecan vesilesi. Bizde çocukluğumuzda pancar tarlalarında, tabi şimdiki
teknolojik imkanlar, şimdiki tarımsal imkanlar yoktu kendi ellerimizle kazmış olduğumuz
pancarları yine kendi ellerimizle keser o verimli toprağı tarlada bırakmak için pancarın
üzerinden bıçaklarla bırakmaya çalışırdık. Ancak bunun yüzde 50’sine ulaşabilirdik.
Gerçekten artık üreticilerimizin zahmeti azalmış hem de pancar üreticiliğimizin verimliliğinin
arttırılması yönünde kendilerine sunulan teknolojik imkanlar giderek artmıştır. Kayseri
Şeker’in teslim aldığı pancar kapasitesine bakarsak pancar üreten 9 bin kişiye bakarsak ki
aileleri ile 50 bin kişilik bir nüfusa hitap ediyor bu ailelerin geçimlerini kolay bir şekilde
sürdürebilmeleri, daha yüksek verim elde edebilmeleri adına son derece önemli” diye
konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay “Bugün 60 yılın
yorgunluğu yok. Aksine ilk günün heyecanını hissediyoruz. İlk günün ruhuyla bu kampanyayı
başlatıyoruz. Bu aziz çiftçilerimiz için çok anlamlı çok değerli bugün aslında hepimiz için
özellikle çalışanlarımız için bir düğün günü bir bayram günü, bir festival günü işte bunun
heyecanını yaşıyor ve taşıyoruz. 60 senedir gerek Kayseri gerek Orta Anadolu bölgesine
önemli hizmetler vermiş, önemli ekonomik katkı sağlamış Kayseri Şeker Fabrikası bugün en
güçlü şekilde ayakta” dedi.

Akay “ Bu çalışma hayatı dönemi içerisinde elbette sıkıntılı dönemler yaşanmış. Zaten bugün
bizin burada olmamızın sebebi de bu sıkıntılarda kaynaklanıyor biliyorsunuz. Bundan 3 buçuk
sene önce Tarım Bakanlığımız tarafından görev üstlenme ile görevlendirildik. O günkü
geldiğimiz durumu ben iyi hatırlıyorum hiç unutmuyorum. Çalışanlarımız ve çiftçilerimizde
bunu iyi hatırlıyorlardır tahmin ediyorum. Tekrardan o sıkıntıların yaşanmaması için
unutmamamız gerekiyor. Kayseri’nin bu güzide kuruluşunun dizlerinin üstüne çöktüğü bir
dönemi Allah bize göstermesin. Kayseri Şeker Fabrikası Türk Şekerinin açıkladığı fiyattan 5
TL fazla fiyat uygulaması sistemini getirmişti. Yine Türk Şekerin Ekim ayı sonunda
açıklayacağı fiyatta 6 TL fazla uygulayacağız biz çiftçimize pancar başına” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8890.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi İtfaiye
Merkezini Ziyarret Etti
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi etkinlikleri ile kamuoyunu bilgilendirdiğini,
bilinçlendirdiği ve toplumun hafızasını canlı tuttuğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç, Çocuk meclis Üyelerinin İtfaiye Merkez...
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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi etkinlikleri ile kamuoyunu bilgilendirdiğini,
bilinçlendirdiği ve toplumun hafızasını canlı tuttuğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç, Çocuk meclis Üyelerinin İtfaiye Merkez Teşkilatını ziyarette
bulunarak yangın hakkında bilgiler aldığını ve yapılan tatbikata iştirak ettiklerini söyledi.
Küçük yaşta verilen eğitimin özellikle görsel eğitimin bir ömür boyu unutulmadığını ve hep
hafızada kaldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, görsel amaçlı yapılan teknik
ziyarette itfaiye araçlarını tanıdıklarını, tatbikata katıldıklarını ve yangın ile ilgili olarak
detaylı olarak bilgilendirilerek bilinçlendiklerini ve bu birikimlerini kamuoyu ile
paylaştıklarını kaydetti.
Çocuk Meclisi Eğitmeni ve Sorumlusu Arza Karagöz’ün önderliğinde yapılan ziyarette 40
dakikalık görsel seminer verildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Ev ve iş yeri
kazaları neticesinde oluşan yangınlar hakkında bir çalışma yapılarak yangının çıkış sebepleri,
yangın halinde yapılacak ilk müdahale ve itfaiye çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir.
Seminer sonucunda meclis üyeleri öğrendiklerini bir yaşam boyu uygulayacakları gibi bu
bilgilerini sınıflarındaki arkadaşları, ailesi ve çevresindekilerle paylaşarak bilgi ağını
genişleteceklerdir. Bilgili ve bilinçli bir nesil bir toplumun güvencesidir. Bu amaç ile Çocuk
Meclisi Üyelerin etkinlik ve çalışmalarını yakından takip ediyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz

” dedi.Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclis Üyeleri görsel ve tatbikatlı bu eğitim
semineri sonrası İtfaiye Yetkilerine teşekkür ederek, bir buket çiçek takdim ettiklerini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8891.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Zincirleme Trafik Kazası:6 Yaralı
Kayseri’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere
göre Kayseri’ye bağlı Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde 38 BE 624, 38 EZ 451 ,
06 BY 9349 ve 38 RD 487 plakalı 4 aracın karıştığı...
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Kayseri’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kayseri’ye bağlı Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde 38
BE 624, 38 EZ 451 , 06 BY 9349 ve 38 RD 487 plakalı 4 aracın karıştığı zincirleme trafik
kazasında 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 ekipleri
yaralıları Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki muayenelerinde
vücutlarının çeşitli yerlerinde ezilmelerin olduğu ve travma yaşadıkları öğrenilen yaralıların
tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8892.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Ptt 1. Lig
PTT 1. Lig’in 4. haftasında Kayserispor, kendi evinde Samsunspor ile karşılaştı. Mücadelenin
ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
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PTT 1. Lig’in 4. haftasında Kayserispor, kendi evinde Samsunspor ile karşılaştı. Mücadelenin
ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8893.html
Erişim Tarihi: 29.09.2014

Kayseri’de Asker Olmak
Kayseri’de vatani görevini yerine getiren askerler çarşı izinlerinde neler yaptıklarını ve
Kayseri’ye dair düşüncelerini anlattılar. Hafta sonları bir gün çarşı izni olarak nizamiye dışına
çıkan askerler, Kayseri’nin çok güzel bir şehir olduğunu söylediler.
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Hatay’dan vatani görevini yapmak üzere Kayseri’de bulunan bir asker, Pazar günü kullandığı
çarşı iznini şöyle anlattı: “Nizamiyede internet imkânımız olmadığı için çarşı izinlerinde ilk
olarak internet kafeye gidiyoruz. İhtiyaçlarımız olduğu zamanlarda da özellikle komando
çarşısına ya da Kapalı Çarşı’ya gidiyoruz. İhtiyacımız olmadığı zamanlarda da kesinlikle
Kapalı Çarşı’ya bir kez uğruyoruz. Çünkü çarşı çok eski bir yapı, çok güzel bir ortamı var. Bir
nevi terapi merkezi olarak görüyoruz Kapalı Çarşı’yı. Bir hafta boyunca nizamiyede
kaldığımız için bu çarşı izinleri askerleri çok rahatlatıyor. Bu Kapalı Çarşı’da bu nedenle çarşı
iznine çıkan askerlerin önemli duraklarından birisidir” şeklinde konuştu.
“Kayseri’yi Keşfetmek için Geleceğim”
Kayseri’nin beklediğinden çok daha güzel bir şehir olduğunu vurgulayan asker:” Kayseri
coğrafi konumundan dolayı çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Sahip olduğu
tarihi dokusunu çok güzel korumuş. Asker olduğumuz için Kayseri’yi fazla gezme imkânı
bulamıyoruz. Gezme fırsatı bulduğumuz yerler meydan ve yakın çevreleridir. Askerlik
görevim bittikten sonra Kayseri’yi keşfetmek için tekrardan gelmeyi düşünüyorum”
ifadelerini kullandı.
Sözlerinin sonunda Kayseri esnafına da değinen asker: “Kayseri esnafının uyanık oldukları
için dolandırılma ihtimalimiz var diye tedirginlik duyuyordum. Bu nedenle de esnaflarla
alışveriş yaparken çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyordum. Fakat alışveriş yaparken
esnaflardan gördüğümüz sıcaklık tüm düşüncelerimizi değiştirdi. Özellikle asker olduğumuzu
bildikleri için bize çok samimi davranıyorlar. Aynı tepkileri Kayseri halkından da görüyoruz”
dedi.
Haber/FOTO: VELİ GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8894.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

72. yerel medya semineri Sivas’ta yapıldı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung ile ortaklaşa düzenlediği Yerel
Medya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen eğitim seminerlerinin 72’incisi Sivas’ta başladı.
Seminer Kayseri, Yozgat, Malatya, Tokat, Sivas ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda
gazetecinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adenauer Stiftung’un (KAS) ortaklaşa
düzenlediği 72’inci Yerel Gazetecilik ve Meslek İçi Eğitim Semineri, Kayseri, Yozgat,
Malatya, Tokat, Sivas ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda gazetecinin katılımıyla
gerçekleştirildi. Sivas Büyük Otel’de düzenlenen seminerin sunuculuğunu TGC Genel
Sekreteri Sibel Güneş üstlendi. Seminere; TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC
Önceki Başkanı Orhan Erinç, TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, TGC Genel Sekreteri
Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Güver, TGC Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet
Özdemir ve Niyazi Dalyancı, TGC Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz, TGC Hukuk
Danışmanı Avukat Gökhan Küçük, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Türkiye Temsilcisi Dr.
Colin Dürkop, Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Erol’un da
aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.
“BASININ SORUNLARI HİÇ BİTMEDİ”
Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay
Olcayto, konuşmasında şunları söyledi:
“Basının sorunları Cumhuriyet’in kurulduğundan bu yana hiç bitmedi. Ama son 3- 4 yıldır
çok sıkıntılı bir dönem yaşandı. Şimdi biraz daha durduğunu, iktidarı Avrupa Birliği’ne uyum
sağlamak açısından da bazı düzenlemeler yapmak üzere görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda
Basından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın bir basın toplantısı vardı. Bir
danışma toplantısıydı. Anladığımız şu ki, iktidar basın emekçilerinin hakları konusunda bir
takım düzenlemeler yapmak zorunda. Buna şimdiden müjde diyemeyiz. Çünkü konuştuğumuz
yasa meclise indiği zaman konuşulan yasanın çok dışında başka şeyler çıkıyor karşımıza.
Seminer Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (TGC) Turgay Olcayto, Konrad Adenauer
Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi (KAS) Dr. Colin Dürkop, Sivas Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Fikret Ünsal, Anadolu Basın Birliği Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan, Sivas
Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Valisi Alim Barut’un açılış konuşmalarıyla başladı.
Ardından konusunda uzman gazeteci, akademisyen ve hukukçular tarafından mesleki
konuların ele alındığı 5 oturum yapıldı. Seminer, 2 gün sürdü.
GAZETECİLİĞİN TEMEL KURALLARI
İlk oturumda; TGC Önceki Başkanı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi
yazarı Orhan Erinç “Günümüz Gazeteciliği”; TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş
“Gazetecilikte Örgütlenme”; TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver “Gazetecilik Etik
İlkeleri” başlıklı konular hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Seminerin ikinci oturumunda, TGC Genel Sekreter Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Niyazi Dalyancı “Haber Yazım Kuralları”; TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar
“Medyada Nefret Söylemi”; Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Uğur Güç
“Basın Sektöründe Sendikacılık”; Haber-Sen İstanbul Şube Başkanı Engin Başçı “Kamu
Hizmeti Yayıncılığında Örgütlenme” konuları hakkında bilgi aktardı. İkinci oturumun
moderatörlüğünü Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal üstlendi.
YEREL GAZETECİLİĞİN ÖNEMİ
Seminer, üçüncü oturumla devam etti. TGC Muş Temsilcisi Emrullah Özbey’in
moderatörlüğünü yaptığı bu oturumda, A Haber Şef Editörü İhsan Yılmaz,
“Haber Merkezlerinin Yerel Muhabirden Beklentileri”; TGC Genel Sekreter Yardımcısı
Ahmet Özdemir, “Gazetecilikte Yerel Kültürün Rolü”; Gazeteci, yazar Ragıp Duran,
“Gazetecilikte Objektif Olmak Mümkün Mü?” başlıklı konuşma yaptı.
HABER FOTOĞRAFÇILIĞINDAN SAYFA TASARIMINA
Seminerin 4. oturumunun başkanlığını Malatya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi,
TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner yaptı. Oturumda TGC Ankara Temsilcisi Taylan
Erten “Yerel Medyada Ekonomi Haberciliği”; Spor yazarı Esat Yılmaer “Spor Haberciliği”;
Star Gazetesi Foto Muhabiri Murat Düzyol “Haber Fotoğrafçılığı”; Zaman Gazetesi Grafik
Tasarım Şefi Şemsi Açıkgöz “Sayfa Tasarımı” konularında katılımcıları bilgilendirdi.
SERTİFİKA TÖRENİ İLE SON BULDU
Seminer 5. oturumla son buldu. Bu oturumda CNN Türk muhabiri Göksel Göksu, “Medyada
Kadın ve Şiddet”; TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük “Haber ve Hukuk” konuları
hakkında sunum yaptı. Oturumun başkanlığını ise Anadolu Basın Birliği Sivas Şubesi
Başkanı Kemal Çağlayan yaptı.
Seminer; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun Değerlendirme
Konuşması ve Sertifika Töreni ile sona erdi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Veli Gögebakan (stajyer muhabir)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8895.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Kayseri U-15 Ligi
Kayseri U-15 Ligi B Grubu’nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın
karşılaşmasında Demirspor, Sanayi Esnafspor’u 6-1 mağlup etti.STAT: Vali Muammer
GülerHAKEMLER: Mert Karslı **, Lokman Eren Sağır **, D. Caner Akbulut **SANAYİ...

29 Eylül 2014 Pazartesi 12:02

Kayseri U-15 Ligi B Grubu’nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın
karşılaşmasında Demirspor, Sanayi Esnafspor’u 6-1 mağlup etti.
STAT: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Mert Karslı **, Lokman Eren Sağır **, D. Caner Akbulut **

SANAYİ ESNAFSPOR: Yunus *, Furkan *, Koray *, Metin *, Turgay *, İsmail *, Recep *,
Ceyhun *, Ömer *, Okan *, Mustafa *
DAMİRSPOR: Umutcan ***, Alican ***, Musa ***, Ömer ***, Ali ***, Derviş ***, Behcet
*** ( Dk. 48 Abdullah *** ), Selahattin ***, Raşit *** ( Dk. 40 Yusuf *** ), Ebubekir *** (
Dk. 48 Nuhcan *** ), Yusuf *** ( Dk. 37 Anıl *** )
GOLLER: DK. 60 Ceyhun (Sanayi Esnafspor U15 ), Dk. 15 Ömer, Dk. 30 Ebubekir, Dk. 33
Raşit, Dk. 35 Ali, Dk. 45 Anıl, Dk. 50 Derviş (Demirspor U15 )
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8896.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Kayserispor, Samsunspor’la Berabere Kaldı
PTT 1. Lig 4. haftasında Kayserispor, kendi evinde Samsunspor’la 1-1 berabere kaldı.Maçın
ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mutlu Topçu,
kendileri için önemli olan 3 puanı alamamanın üzüntüsü...
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PTT 1. Lig 4. haftasında Kayserispor, kendi evinde Samsunspor’la 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mutlu
Topçu, kendileri için önemli olan 3 puanı alamamanın üzüntüsü içerisinde olduklarını
belirterek, "Dün Osmanlıspor’un puan kaybından sonra bu maçın önemi bizim için daha da
arttı. Oynayan arkadaşlarımız bunun bilincindeydi. Pozisyon da bulduk öne de geçtik ancak
sonrasında rakibin bir golü oldu. Berabere kaldık. Üzüntülüyüz. Öndeyken kontratakla gol
yemek hoş değil. Kendi sahamızda puan kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.
Topçu, tribünlerden kendisine yöneltilen tepkilerle ilgili olarak, önemli olanın Kayserispor’un
başarısı olduğunu vurgulayarak, "İsimler mevzu bahis değil. Kayserispor’un başarısı için ne
gerekiyorsa yaparım. Taraftarlardan 15 kişilik topluluğa sesleniyorum; son 15 dakika da olsa
takımı desteklesinler. Bu taraftarlar bu şehrin başarısı için uğraşmıyorlar" diye konuştu.
SAMSUNSPOR CEPHESİ
Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın ise Kayserispor’un çok yetenekli bir takım
olduğunu ifade ederek, "Bunu bildiğimiz için ona göre önlemlerimizi aldık. İkinci yarıda
yakaladığımız tempo ile biz de golü bulduk. 1 puan aldığımız için sevinçliyiz. Mutlu hocama
üzüldüm. Kayseri taraftarının Mutlu hocasına sahip çıkması gerek. Hocalara yapılan baskı
sonrasında futbolculardan istediğimizi alamıyoruz. Bu baskıyı atmamız gerekir. Kayserispor
taraftarına sesleniyorum; hocanıza sahip çıkın" şeklinde konuştu.Samsunspor’lu futbolcu
Halil İbrahim de, iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, "Gol yedik ama hemen cevap verdik.
Berabere bitti. Bizim için deplasmanda 1 puan iyi diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8897.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Ab Bilgi Merkezleri Koordinasyon Toplantısı
Tobb’da Gerçekleştirildi
AB Bilgi Merkezleri Koordinasyon Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde
gerçekleştirildi. Toplantıya; Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile Başkan
Yardımcısı Ferhat Akmermer ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi...
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AB Bilgi Merkezleri Koordinasyon Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde
gerçekleştirildi. Toplantıya; Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile Başkan
Yardımcısı Ferhat Akmermer ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Stefano
Manservisi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili katıldı. TOBB Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Faik Yavuz’un açılış konuşmasını ile başlayan toplantıda, Kayseri Ticaret
Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, AB Türkiye Delagasyonu’nun bilgi ağındaki yerel
birimlerle yakın ve sıcak ilişkiler kurmanın önemi üzerinde dururdu.AB Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Stefano Manservisi de konuşmasında halka nasıl ulaşılabileceğini ve
iletişim politikalarını konuşmak istediğini belirterek, bugün 21 bilgi merkezi, 14 AB
dokümantasyon merkezine sahip olduklarını anlattı. Manservisi, 38 şehirde 2 milyon 700 bin
insana ulaştıklarını ifade etti.Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer ise
AB’nin Türkiye için en önemli yatırım ve yatırım ortağı olduğuna dikkat çektiği
konuşmasında, Türkiye’nin AB’ye katılımının somut bir fayda getireceğine inandığını dile
getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8898.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Kayseri U-17 Ligi
Kayseri U-17 Ligi B Grubu’nda Kayserispor’un ardından ikinci sırada yer alan?kayseri İdman
Yurdu, haftasonu oynadığı maçta güçlü rakibi Demirspor’u 5-1 yenerek zirve takibini
sürdürdü.STAT: Vali Muammer GülerHAKEMLER: Osman Baruk ***,...
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Kayseri U-17 Ligi B Grubu’nda Kayserispor’un ardından ikinci sırada yer alan?kayseri İdman
Yurdu, haftasonu oynadığı maçta güçlü rakibi Demirspor’u 5-1 yenerek zirve takibini
sürdürdü.
STAT: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Osman Baruk ***, O.Burak Hattatioğlu ***, Onur Öztal ***
KAYSERİ İDMAN YURDU: Mehmet ***, Kemal ***, Mehmet A. ***, Mikail ***, Mete
***, Yaşar ***, Batuhan *** ( Dk. Kürşat *** ), Süleyman *** ( Dk. 80 Alper *** ), Selim
****, Seyitcan ***, Murathan ***( Dk. 65 Osman *** )
DEMİRSPOR: Yunus *, Fatih *, Musa * ( Dk. 65 Hakan * ), Eren *, Deniz * ( Dk. 50 Emre *
), Mustafa *, Samet *, Onur *, Ömer *, Ebubekir * ( Dk. 60 İlksen * ), Engin *
GOLLER: DK. 13, 16 ve 75 Selim, Dk. 44 Seyitcan, Dk. 85 Alper (K.İd.Yurdu U17 ), Dk. 18
Engin ( Demirspor U17 )
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8899.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahsa 5 Yıl Hapis
Cezası
Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan bir kişiye 5 yıl hapis cezası
verildi.1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık M.K. hazır bulundu. ’Uyuşturucu
ticareti yapmak’ suçundna yargılanan M.K., verdiği...
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Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan bir kişiye 5 yıl hapis cezası
verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık M.K. hazır bulundu. ’Uyuşturucu ticareti
yapmak’ suçundna yargılanan M.K., verdiği ifadesinde "Diyarbakır’a elektrik işi yapmak için
gittim. Eşimden yeni boşandım. Boşandığımdan dolayı psikolojim bozuktu. Ticaret yapmak
gibi bir eyleme katılmadım. Ben sadece kullanıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti sanık M.K.’ye ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 5 yıl hapis cezası
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8900.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Uyuşturucu Tacirlerinin Koltuk Numarası
Aldatmasına Polis Kanmadı
Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan 2 kişiye, toplamda 11 yıl hapis
cezası verildi. Yolcu otobüsü ile uyuşturcu taşıyan şahıslar, yakalanma ihtimaline karşı koltuk
numaralarını değiştirmelerine rağmen yakayı...
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Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan 2 kişiye, toplamda 11 yıl hapis
cezası verildi. Yolcu otobüsü ile uyuşturcu taşıyan şahıslar, yakalanma ihtimaline karşı koltuk
numaralarını değiştirmelerine rağmen yakayı eleverdi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan
tutuklu yargılanan M.K. ve E.G. hazır bulundu. Davada, tutuklu yargılanan 2 kişinin
savcılıkta verdiği ifadeler okundu. Davada yargılanan M.K., verdiği ifadesinde, "Yozgat’ta
oturuyoruz. Gezmek amacıyla Diyarbakır’a gittim. E.G. ile akşama kadar beraber gezdik.
Diyarbakır’da esrar ucuz olduğu için gelmiştik. 2 bin TL karşılığında esrar maddesi aldık.
Diyarbakır’dan Malatya’ya gittik. Malatya’dan Kayseri’ye gelirken kolluk kuvvetlerinin
yaptığı arama sonucu gözaltına alındık" dedi.
Diğer sanık E.G. ise, "Sedef hastasıyım. Esrar alma amacıyla gitmedim. M.K., Diyarbakır’da
sedef hastalığı için ilaç yapan birinin olduğunu söyledi. Onun için gittim. Gitmek için cep
telefonuma kadar sattım. Diyarbakır’da ilaç yapan yeri bulamadık. Birlikte esrar almaya karar
verdik. Aldığımız esrarıda Yozgat’a götürürken yakalandık" diye ifade verdi.
"ESRARIN BULUNDUĞU POŞETE FARKLI KOLTUK NUMARASI VERMİŞLER"
Davada daha sonra, M.K. ve E.G.’nin bindiği otobüsü durdurup arama yapan polis ekipleri
ifade verdi. Ekipler, "Esrarın içinde bulunduğu poşetin üzerinde 17 numaralı koltuk
yazıyordu. 17 numarada ise 2 tane bayan oturuyordu. Bayanlar da poşetin kendilerine ait
olmadığını söyledi. Durumu muavine sorduk. Muavin de poşetin sanıklara ait olduğunu
söyledi" dedi. Sanıklar son söz olarak, " Biz içiciyiz. Satıcı değiliz. Ticaretini yapmak için
gitmedik" dediler.
Mahkeme heyeti, yargılanan E.G.’ye ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl hapis ve 2
bin 400 TL adli para cezası verirken, sanık M.K.’ye ise ’uyuşturucu ticareti yapmak’
suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8901.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Trafiğe Neşter İçin İlk Adım
Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi trafik akışını hızlandırmak amacıyla Kocasinan Bulvarı
üzerinde projelendirdiği yonca yapraklı kavşak ile üst ve altgeçitlerin ihalesi yapıldı.Eski
çevreyol olarak bilinen ve şehir içi trafik akışının...
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Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi trafik akışını hızlandırmak amacıyla Kocasinan Bulvarı
üzerinde projelendirdiği yonca yapraklı kavşak ile üst ve altgeçitlerin ihalesi yapıldı.Eski
çevreyol olarak bilinen ve şehir içi trafik akışının en yoğun olduğu ana arterlerden birisi olan
Kocasinan Bulvarı üzerinde Karayolları Kavşağı, Hastane Caddesi Kavşağı ve Fuar
Kavşağı’nda yapılacak yonca yaprağı kavşak ile alt ve üstgeçitlerin tamamlanmasıyla birlikte
bu hatta trafik akışı birbirini kesmeden devam etmiş olacak.Trafiğe neşter atacak ihaleler
öncesi bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın Kayseri’nin
trafik yükünü en aza indirmek, trafikle alakalı sorunları uzun vadede çözebilmek amacıyla
çok önemli ihalelerin yapılmakta olduğunu söyledi. Söz konusu projelerin Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin önemle üzerinde durduğu projeler olduğunu ifade
eden Yalçın, inşaatların üç ayrı koldan başlayarak bir an önce bitmesi için ihalelerin ayrı ayrı
yapıldığını belirtti.Yalçın’ın açıklamalarının ardından ihalelere geçildi. Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nın kesiştiği kavşağa yonca yaprağı şeklinde köprülü kavşak
yapımını içeren 31 milyon 9 bin lira yaklaşık maliyetli ihaleye katılan firmalar ve verdikleri
teklifler şöyle oldu:
Yapı Proje Merkezi 26 milyon 249 bin TL
Tesan İnşaat 27 milyon 877 bin TL
Enam İnşaat 29 milyon 855 bin TL
Yapı Tesis İnş.- Barankaya İnş. Ort. 21 milyon 760 bin TL
Ekşi İnş.-Sema Sağlık İnş. 33 milyon 963 bin TL
Metroray İnş. 25 milyon 347 bin TL
Güngen İnş-Yüceller İnş. Ortaklığı 26 milyon 880 bin TL
Kocasinan Bulvarı üzerinde İstasyon Caddesi ile Hastane Caddesi arasında 750 m.
uzunluğunda üstgeçit yapımını içeren 27 milyon 414 bin lira yaklaşık maliyetli ihaleye katılın
firmalar ve teklifleri ise şu şekilde oldu:
Yapı Proje Merkezi 22 milyon 543 bin TL
Tesan İnşaat 24 milyon 725 bin TL
Enam İnş.-Enam Madencilik Ort. 25 milyon 986 bin TL
Yapı Tesis İnşaat 18 milyon 847 bin TL
Sema Sağlık İnş. Ekşi İnş. Ortaklığı 29 milyon 968 bin TL
Güngen İnş-Yüceller İnş. Ortaklığı 23 milyon 989 bin TL
Metroray İnşaat 21 milyon 945 bin TL
Kocasinan Bulvarı üzerinde Karayolları Kavşağı’nda üst ve altgeçit yapımını içeren 13
milyon 911 bin lira yaklaşık maliyetli ihaleye katılan firmalar ve teklifleri ise şöyle:
Yapı Proje Merkezi 12 milyon 275 bin TL

Enam İnş-Enam Madencilik Ort. 14 milyon 414 bin TL
Yapı Tesis İnşaat 10 milyon 641 bin TL
Metroray İnşaat 11 milyon 645 bin TL
Aydın İnşaat Elk. 11 milyon 659 bin TL
İhaleyi kazanan firmalar, komisyonun değerlendirmesinin ardından belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8902.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Kayserigaz’dan Kombi Bakımı Uyarısı
Kayserigaz doğalgaz kullanıcılarını kombi bakımı yapmaları konusunda uyarıyor.11 yıldır
doğa dostu doğalgazın dağıtım işini üstlenen Kayserigaz, doğalgaz tüketicilerini kombi
bakımı yapmaları konusunda uyarıyor. Sıcak havaların...
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Kayserigaz doğalgaz kullanıcılarını kombi bakımı yapmaları konusunda uyarıyor.11 yıldır
doğa dostu doğalgazın dağıtım işini üstlenen Kayserigaz, doğalgaz tüketicilerini kombi
bakımı yapmaları konusunda uyarıyor. Sıcak havaların etkisini giderek kaybettiği bugünlerde
kışa olan hazırlıkların başlamasının ardından Kayserigaz da doğalgaz hakkında
hatırlatmalarda bulunuyor. Kayserigaz uzmanları tarafından yapılan açıklamalar da
doğalgazın diğer yakıt türevlerine göre zahmetsiz ve konforlu olduğu vurgulanarak, diğer
yakıtlar gibi meşakkatli hazırlıklar gerektirmediği belirtiliyor. Doğalgazın temel
hazırlıklarından birinin kombi bakımı olduğunu söyleyen yetkililer, kışa girmeden önce
yapılan kombi bakımının sorunsuz bir kış geçirmekle eş değer olduğunu dikkatle belirtiyorlar.
Kombi bakımında ilk yapılması gereken işlemin kombinin yanma haznesinde biriken tozları
almak gerektiğini söyleyen yetkililer, filtrenin temizlenmesini, brülörün yerinden sökülerek
yıkanıp tekrar yerine monte edilmesi gerektiğini de söylüyorlar. Diğer yandan, ateşleme
elektrotları kontrol edilmeli, gerekiyorsa zımparalanmalı, fan motorundaki tozlar da fırça
yardımı ile temizlenmeli. Kombi meme gözeneklerinin yanı sıra, prop gözlerinin de
temizlenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu sayede kış aylarında hiçbir sorun yaşamaksızın
kombilerin verimli bir şekilde kullanılabileceklerini söylüyorlar. Bakım işlemlerinin ardından,
cihazın çalıştırılarak test edilmesi gerektiğini söyleyen Kayserigaz uzmanları, her bir parçanın
eksiksiz olarak çalıştığından emin olunduktan sonra cihazın rahatlıkla kullanılabileceğini
belirtiyorlar.

Kombi bakımı yapmanın önemini anlatan Kayserigaz yetkilileri, bakımlı bir kombinin gaz,
kaçağı, gaz kokusu ve diğer hayati tehlike taşıyan problemlerin önüne geçtiğini vurgulayarak,
ayrıca bakımlı bir kombinin doğalgazı en etkin şekilde işlediğini bu sayede fazla gaz
sarfiyatlarının engellendiğini ve tasarruf sağlandığını vurguluyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8903.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Kaan Savruk: "galatasaray Maçından Puanlar
Almak İstiyoruz"
Torku Konyaspor deplasmanından 1 puan ile dönen SAİ Kayseri Erciyesspor’un basın
sözcüsü Kaan Savruk, Galatasaray maçından puanlar almak istediklerini söyledi.Torku
Konyaspor maçının ikinci yarısında iyi bir oyun sergilediklerini vurgulayan...
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Torku Konyaspor deplasmanından 1 puan ile dönen SAİ Kayseri Erciyesspor’un basın
sözcüsü Kaan Savruk, Galatasaray maçından puanlar almak istediklerini söyledi.Torku
Konyaspor maçının ikinci yarısında iyi bir oyun sergilediklerini vurgulayan Savruk,
"Özellikle ikinci yarı yakaladığımız pozisyonlar sonrasında galibiyeti kaçırdık. İyi oynuyoruz.
Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Tek eksiğimiz galibiyet"
dedi.Önümüzdeki hafta Galatasaray’ı ağırlayacaklarını hatırlatan Savruk, "Galatasaray
maçından puanlar almak istiyoruz. 3 puana çok ihtiyacımız var" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8904.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Sai Kayseri Erciyesspor’da, Galatasaray Maçı
Hazırlıkları Başladı
SAİ Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında kendi evinde oynayacağı
Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.Hacı Boydak Tesisleri’nde, teknik direktör Bülent
Korkmaz yönetimindeki antrenmanda dün oynanan Torku Konyaspor...
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SAİ Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında kendi evinde oynayacağı
Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Hacı Boydak Tesisleri’nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda dün
oynanan Torku Konyaspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular düz koşu yaparken,
diğer futbolcular ise pas çalışması yaptı.
Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan SAİ Kayseri Erciyesspor
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Torku Konyaspor maçında oynanan oyundan memnun
olduğunu belirterek, "Aslında 4 maçta oynadığımız oyunların hemen hemen hepsinden
memnunum. Tabii her şeyden önemlisi iyi oyun var ama sonuç beni üzüyor. Takımımızın
kazanabileceği maçları maalesef kazanamadık" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8905.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
Kayseri’de 76 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre Kocasinan
ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi İsabey Caddesi’nde 76 yaşındaki N.D.’nin yakınlarının
haber alamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yardımı...
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Kayseri’de 76 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi İsabey Caddesi’nde 76
yaşındaki N.D.’nin yakınlarının haber alamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yardımı ile girilen
dairede N.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.D.’nin cenazesi yapılan incelemeden sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrasında belirleneceği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8906.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Başkan Esat Öztürk’ten Yahyalı Yeni
Kaymakamı Metin Esen’i Ziyaret Etti
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, görevine yeni başlayan Yahyalı Kaymakamı Metin
Esen’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.Ziyaret esnasında konuşan Esat
Öztürk, “Hayırlı uğurlu olsun demek amacıyla buradayız....
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, görevine yeni başlayan Yahyalı Kaymakamı Metin
Esen’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
Ziyaret esnasında konuşan Esat Öztürk, “Hayırlı uğurlu olsun demek amacıyla buradayız.
Malumunuz ilçemiz 6360 sayılı ile Büyükşehir hinterlandında yeni bir belediye oldu. Altı
aylık süre içerisinde bunun bereketini gördük. Daha öncede ben görevim itibariyle
Büyükşehirde Belediye Başkan yardımcısı olarak çalıştığım için bunun getirdiği güzellikleri
biliyorum. Kendi ilçemizde de belediye başkanı olarak insanlarımız teveccüh etmiş oldu. Ben
hoş geldiniz demek istiyorum. 36800 nüfuslu ilçemiz, gerçekten coğrafi güzelliklerle bezeli
bir ilçe. Ben her zaman söylediğim gibi botanik kütüphanesi diyorum buraya. Hayvancılıkla,
Tarımla ve Turizmle ilgili güzelliklerimiz var, madencilikle ilgili güzelliklerimiz var.
Bugünlerde biz balımız ile de ön plana çıkmak istiyoruz. Anzer Balına rakibiz diyoruz. Böyle
güzel bir ilçeye hoş geldiniz, sefa geldiniz. İnşallah biz 7/24 beraber çalışacağız. Biz
Kayseri’de şunu da gördük. Kurumlar arasındaki uyum, kurumlar arasındaki çalışma bereketi
de getirmiş oluyor. Bu bereketi insanlarımızda görmüş oluyor. Nihayetinde hizmetimiz
insanlığa ve insanlara olduğu için, bunu mülki amirimiz olarak siz, yerel yönetici olarak biz
bu huzur ilçesinde görev yapmanın zevkini birlikte yaşayacağız. Sefalar geldiniz hoş geldiniz
diyorum" dedi
Göreve yeni başlayan Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ise Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hakikaten Kararnamemizin yayınlandığı
günden beri Yahyalı’daki vatandaşlarımız teveccüh göstererek seçmiş olduğu Belediye
Başkanı olarak, sıcak kanlı saygı değer insanları temsil eden bir belediye başkanı olarak
zatıâlilerinizin beni tebrik etmesinden beri, o sıcaklığınızı hissediyorum. Şahsınızdan tüm
Yahyalı halkına, bu sıcaklığından dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçemizin bir çok güzelliğini
söylediniz, bende bu güzelliklere güzel insanlarını eklemek istiyorum" dedi.
Kaymakam Esen, "Güzel coğrafyası, botanik kütüphanesiyle, madenleriyle, tarımıyla, balıyla
bu güzel ilçeye hizmet etmenin heyecanını yaşıyorum. Bugünlerde ilçeyi tanımak istiyorum,

dediğim gibi zatıâliniz ilçeyi o sıcaklığınızla tanıttınız. Geldiğimde de gördüm ki hakikaten
mahalleleriyle beraber çok güzel bir Anadolu ilçesi. İnşallah bu ilçede sizlerle beraber hizmet
bizlere nasip olur. Rabbim utandırmadan hizmetlerimizi yapmayı nasip etsin diyorum.
İşbirliği ile daha fazla vatandaşımızın memnuniyeti artıracak hizmetleri yapmak için,
üzerimize düşecekleri yapmanın heyecanını yaşadığımı bir kez daha paylaşmak istiyorum.
İnşallah buradan ayrıldığımız günlerde de bu güzel düşüncelerle ayrılmayı Rabbim nasip
etsin. Güzel duygularla, güzellikleri yaşamış olarak Yahyalı’dan ayrılmayı nasip etsin
diliyorum. Bizleri üzecek, sizleri üzecek, vatandaşlarımızı üzecek herhangi bir afet görmeden
bir sıkıntı yaşamadan görev süremizi tamamlamayı diliyorum. Bir kez daha Yahyalı’ya
atandığım için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle de zatıâlinizle beraber
bütün Yahyalı halkına sevgiler ve saygılar sunuyorum. Şimdiden mübarek bayramlarını tebrik
ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8907.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

’kayseri Yürüyüş Rotaları Ve Turizm Keşif
Rehberi’ Kitabı Düzenlenen Törenle Tanıtıldı
Kayseri Valiliği ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa yürütülen proje
kapsamında ’Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi’ kitabının tanıtım toplantısı
yapıldı.Kayseri Valiliği konferans salonunda düzenlenen...
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Kayseri Valiliği ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa yürütülen proje
kapsamında ’Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi’ kitabının tanıtım toplantısı
yapıldı.
Kayseri Valiliği konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Orhan Düzgün, Vali
Yardımcılar, il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını
yapan Vali Orhan Düzgün, "Türkiye en çok turist kabul eden ve en çok turist geliri olan
ülkelerin başında geliyor. Kayseri bir ticaret ve sanayi kenti. Buda binlerce yıllık tarihi
geçmişi ile beraber aslında Kayseri’nin turizmde de ciddi bir pay alabileceğinin güzel bir
göstergesi. Türkiye’ye yılda 35 milyon turist geliyor. Yani bu turistlerden yılda yaklaşık 35
milyar dolar gelir elde ediliyor. Turizmdeki kar marjının sanayi sektörüne göre daha fazla
olduğunu söyleyebiliriz. Turizm sektörünün ayrıca istihdama çok ciddi katkısı var. Kayseri’de
bilinen restoranların birinde sadece 300 kişi çalışıyor. Kayseri’nin sahip olduğu bu zengin
kaynaklarıyla turizmden pay alması için gerekli çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Bir
bölgede turizmin gelişmesi için eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Ulaşım konusunda
Kayseri çok kolay ulaşılabilir bir noktada. Kayseri’de yeni oteller açılmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi master planı çerçevesinde yeni oteller yapılıyor" diye konuştu.

Düzgün ayrıca, "Şehrin tanıtımı için turizm fuarlarına katılmak önemli. Bundan sonra sonuç
alabileceğimiz fuarlara katılmayı hedefliyoruz. Genel olarak baktığımızda Kayseri’ye 1
milyon turist geldiğinde 1 milyar dolar gelir elde edilmiş olacak. Bütün bunlarla ilgili olarak
’Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi’ kitabının tanıtımı için bir çalışma
içerisine girdik. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
şeklinde konuştu.
Hazırlanan projenin danışmanı Ersin Demirel ise, "Nice kavimlerin gelip geçtiği rotaların
kavşağında yer alan Kayseri, zamanın penceresinde bakarak Anadolu’unun çok farklı
yüzlerini keşfedebileceğiniz bölgelerimizden biridir. Bölgede yapılan bitki örtüsü çalışmaları
sonucunda 532 tanesi endemik 2 bin 260 adet bitki örtüsü tespit edilmiştir" ifadelerini
kulandı.
Demirel ayrıca, ’Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi’ kitabı hakkında bilgi
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8908.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Bayramda Tüketilecek Et Miktarı Ve
Pişirilmesine Dikkat Edin
Dünyam Hastanesi Diyetisyen Esma Birkol , Kurban Bayramında genel olarak et tüketimi
arttığını hatırlatarak, “Et önemli bir protein kaynağı olmakla birlikte içeriğinde doymuş
yağları bulundurur. Aşırı miktarlarda tüketilmesi sonucu kan...
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Dünyam Hastanesi Diyetisyen Esma Birkol , Kurban Bayramında genel olarak et tüketimi
arttığını hatırlatarak, “Et önemli bir protein kaynağı olmakla birlikte içeriğinde doymuş
yağları bulundurur. Aşırı miktarlarda tüketilmesi sonucu kan yağlarının yükselmesi riski
vardır. Kurban Bayramı’nda çok fazla et yenilmesi mideyi de olumsuz etkileyebilir: Bu
noktada ete uygulanan pişirme teknikleri önemlidir. Pişirme yöntemi olarak kavurma ve
kızartma gibi sindirimi zor yöntemler tercih edilmemelidir.” dedi.
Kırmızı et önemli bir demir kaynağı olduğunu aktaran Diyetisyen Birkol, şu bilgileri verdi:
“Bu demirin vücut içinde biyo yararlılığını artırabilmek için C vitamini yönünden zengin
besin kaynaklarını etle birlikte tüketmekte yarar vardır. Örneğin, uygun pişirme teknikleriyle
yapılan eti bol miktarda yapılan limonlu bir yeşil salatayla birlikte tüketmeyi tercih edebiliriz.
Etler kaliteli protein kaynağı olmasının yanı sıra yağ, çeşitli minerallerin (özellikle demir,
çinko, fosfor, magnezyum) ve vitaminlerin (özellikle B12, B6, B1 ve A vitamini ) de
kaynağıdır. Etlerin çok yağlı kısımları tüketilmemeli, hayvanın iç yağları yemeklere lezzet
vermek amacıyla kullanılmamalıdır. Kurban Bayramı süresince fazla miktarda et tüketimi
birçok rahatsızlığın gelişmesine ve var olan rahatsızlıklarınızın artmasına neden olabilir.

Tüketilen et miktarının kontrol edilmesinin yanında, pişirme teknikleri de oldukça önemlidir.
Etle yapılan yemeklerin hafif olması için kendi yağıyla pişirin, ilave yağ eklemeyiniz. Etler
sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede,
hem de sindirimde zorluk yaratır, Bu nedenle özellikle mide barsak hastalığı olan bireyler
kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya
ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidirler.”
Etin posa içeren bir yiyecek grubu olmadığı için aşırı miktarda tüketilmesiyle kabızlık
gelişebileceğini anlatan Birkol, “Kabızlık oluşumunun engellenmesi için etin yanında en iyi
posa kaynağı olan sebze ve meyve tüketilmelidir.
Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı,
diyabet, hipertansiyonu olan kişilerin kurban bayramında yağsız veya az yağlı etleri tercih
etmeleri, az miktarda tüketmeleri gerekmektedir. Kurbanlık kesimlerin kurban için uygun,
veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı bir hayvan olması ve kesimin sağlıklı bir
ortamda yapılması gerekmektedir. Hayvan ilk kesildiği zaman kasları yumuşaktır. Hayvan
öldüğü gün kasların hareket fonksiyonu sona erdiği halde kasları oluşturan hücrelerin
fonksiyonları bir süre daha devam eder. Bu sırada kaslarda birtakım kimyasal değişiklikler
meydana gelir ve kaslarda sertleşme görülür. Kasların sertleşmesi haline ölüm katılığı denir.
Bu olay hayvan öldükten bir saat sonra başlar ve birkaç gün sonra sona erer ve kaslar tekrar
yumuşar. Bu nedenle kurban etleri buzdolabında 1 gün bekletilmelidir. Bekleyen et böylece
suyunu verecek ve daha iyi pişirmeye hazır hale gelecektir. Yeni kesilmiş hayvanların
etlerindeki sertliği hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratır, hazımsızlık, midede
şişkinlik gibi sıkıntılara sebep olur. Etleri büyük parçalar halinde değil kıyma, kuşbaşı,
pirzola, bonfile, olarak ayrılmalı günlük pişecek miktarlara bölünerek buzdolabı poşetlerine
veya yağlı kağıda sarılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda
saklanmalıdır.” dedi.
Diyetisyen Esma Birkol, bayramda üç öğün yemeğin ihmal edilmemesini de isteyerek, “Güne
mutlaka kahvaltı ederek başlayınız. Size sunulan ikramlardan küçük miktarlarda tüketin.
İkram edilen hamur tatlıları ve çikolata yerine sütlü tatlıları ve meyveleri tercih edin.
Ziyaretlerde açık çay tercih edin ve günde 1 fincan kahveyi geçmeyin. Şekerlemeler ve
tatlılardan mümkün olduğunca uzak durun. Kavurma, kızartma gibi yağlı etlerden uzak durun.
Bol taze sebze ve kabuklu meyve tüketin. Günde 7-8 su bardağı ılık su tüketin. Etlerin yanına
asitli, gazlı içecekler yerine ayran-yoğurt-cacık tercih edin. Etleri mutlaka az miktarda
tahıllarla (kuskus, bulgur, esmer pirinç) ve bol taze sebze ile yemeğe özen gösterin. Kalp
sağlığınız ve kanserden korunmak için haftada 2 kereden fazla kırmızı et tüketmemeye özen
gösteriniz. Kurbanlık hayvanların sakatat etleri, kolesterol ve yağ içeriği fazla olduğunda
tüketilmesi önerilmemektedir.” uyarısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8909.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Mavi Gözlü Sarışınlar Kemik Erimesi Riski
Altında
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Murat
Doğan, mavi gözlü ve sarışın olanların daha fazla kemik erimesi riski altında olduğunu
söyledi.Kemik erimesini, kemik yapısının bozulması ile birlikte kırılganlığının...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Murat
Doğan, mavi gözlü ve sarışın olanların daha fazla kemik erimesi riski altında olduğunu
söyledi.
Kemik erimesini, kemik yapısının bozulması ile birlikte kırılganlığının artması şeklinde
tanımlayan Kayseri Özel Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr.
Murat Doğan, hastalığın başlıca nedenlerini kalsiyumdan eksik beslenme, sabit yaşam biçimi
ve genetik etkenler olarak sıraladı. Uzm. Dr. Murat Doğan, genetik etkenler incelendiğinde,
mavi gözlü ve sarışın olanlarda hastalığa daha fazla meyil görüldüğüne işaret etti.
KADINLARDA ÜÇ KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
Kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla kemik erimesi görüldüğüne dikkat çeken Uzm.
Dr. Murat Doğan, “Kadınlarda hastalığın görülme nedenleri hormonal nedenler. Bu nedenle
özellikle menopoz dönemlerinde ve uzun süren adet gecikmelerinde ortaya çıkıyor.
Erkeklerde ise yaşa bağlı olarak görülüyor. Bu nedenle hastalık erkeklerde kadınların 3’te 1’i
oranında seyrediyor.” diye konuştu.
DÜNYADAKİ ÜÇÜNCÜ ÖNEMLİ ÖLÜM NEDENİ
Hastalığın ilk evrelerinde belirti vermediğini belirten Uzm. Dr. Murat Doğan, ilerleyen
dönemlerde boyun, sırt ve kalça ağrıları ile kırık oluşumuna neden olduğunu söyledi. Akciğer
kanseri ve kalp-damar hastalıklarından sonra kemik erimesine bağlı kırıkların dünyada
üçüncü önemli ölüm nedeni olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Murat Doğan, “Özellikle kalça
kırıkları, o bölgede pıhtı oluşturup akciğer ve kalbin emboli atmasına neden olmakta ve
ölümle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kırık oluşumu engellenmelidir.”
KALSİYUMDAN ZENGİN BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ
Hastalıktan korunmak için, kalsiyum bakımından zengin beslenmeyi, egzersiz yapmayı, D
vitamini almayı öneren Uzm. Dr. Murat Doğan, “Süt, yoğurt, peynir, soya fasulyesi,
barbunya, tarhana, balık, özellikle somon balığı, sebze türlerinden enginar, taze fasulye
semizotu ve asma yaprağında kalsiyum fazla miktarda bulunduğu için diyetimiz içinde bu
besinlere yer verilmeli. Vücudumuzun güneşten faydalanması sağlanmalı, hareketsiz
yaşamdan uzak durulmalı, kahve ve sigara tüketimi azaltılmalı.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8910.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Kesob Başkanı Ahmet Övüç İle Kasaplar Ve
Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın Kurban
Satış Noktalarını Ziyaret Etti
Esnaf ve Sanatkar ile Kasaplar ve Besiciler Odasından kurban satış yerlerini gezerek
incelemelerde bulundu.Ziyarette konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Övüç “
Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz; bir kurban...
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Esnaf ve Sanatkar ile Kasaplar ve Besiciler Odasından kurban satış yerlerini gezerek
incelemelerde bulundu.
Ziyarette konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Övüç “ Toplum olarak birlik ve
beraberliğimizi pekiştirdiğimiz; bir kurban bayramının daha idrak etmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Kurban Bayramı’nda kurban kesecek olan vatandaşlarımızın kurbanlık hayvanları
alırken hayvan kimlik sistemine kayıtlı olup olmadıklarına, kulak küpelerinin olmasına,
büyükbaş için pasaport küçükbaş hayvan için nakil belgesi ve veteriner sağlık raporunun olup
olmadığına bakılması gerekir” dedi.
Övüç “ Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını şehir ve kasabalarda çalışma izni almış
kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonunun önceden belirttiği yerlerde kesmeleri
gerekir. Hayvanları koruma kanununun 12. Maddesi gereği, hayvanı korkutmadan,
ürkütmeden en az acıyı verecek şekilde hijyen kurallarına uyarak ve usulüne uygun bir anda
ehliyetli elemanlar şeklinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca kurban satan vatandaşlarımızı
da sahte paralara özellikle de 100 ve 200 TL’lere dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz.
Vatandaşlarımızın yasalara ve kurallara çevre ve sağlık kurallarına uymalarını diliyorum ve
bütün hemşerilerimin kurban bayramını kutluyorum” diye konuştu.
Övüç ve Aydın, açıklama sonrasında kurban satıcılarına sahte parayı fark etmeye yarayan
kalem dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8911.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Diş Hekimliği Fakültesi’nde Mezuniyet
Heyecanı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5. dönem mezuniyet heyecanı
yaşandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, "Diş hekimliği fakültesi en hızlı
gelişen fakültemiz" dedi.Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5. dönem mezuniyet heyecanı
yaşandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, "Diş hekimliği fakültesi en hızlı
gelişen fakültemiz" dedi.
Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, Diş Hekimleri Odası
Başkanı Emrullah Maraş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Alkan, öğrenciler
ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Dİş Hekimliğ Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Alper Alkan, "Son yıllarda baş döndürücü bir hızla büyüyen, ilki gerçekleştiren ve bu alanda
çıtayı oldukça yükseğe çıkartan fakütemizin buralara yükselmesi bizi mutlu etmektedir.
Ülkemizde diş hekimliği alanında branş hastanesini üniversitemiz bünyesinde açmıştık. bu
branş hastanesini hizmete sunduk. Bu dönemde bize ’başaramazsınız’, ’hizmet veremezsiniz’
diyenler olmuştu ama inat edip hastanemizi hizmete açtık. Türkiye’de bir ilk olan bu branş
hastanesini kısa süre içerisinde tamamlamıştık" dedi.
Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş ise, mezun olan öğrencilere odanın
önemini anlattı. Maraş, yaşadığı tecrübeleri de yeni mezun olmuş diş hekimleri ile paylaştı.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, "Arkadaşlarımız hocalarından ve
arkadaşlarından ayrıldığı için bir burukluk yaşıyorlar. Temel atmak için yeterli araç ve gereç
olmadığı için bir ara kazılıyor ve avuçlarında topral taşıyorlardı. Bugün artık dünyada bilinen
ve evrensel olarak kabul edilen bir üniversite haline gelmiştir. Üniversitemiz toprak taşımadan
bugün kök hücre taramalarının yapıldığı bir üniversite haline gelmiştir. Çok hızlı gelişmek
zorundasın ve üniversitemizde bu bakımdan bu performansı gösteren bir üniversitedir. Diş
hekimliği fakültemizde en hızlı gelişen fakültedir. Çok genç ve enerjik dekanı ile kadrosu
vardır" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere teker teker diplomaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8913.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Kadın Girişimci Yöneticilik Okulu
Kayseri Ticaret Odası, Kadın Girişimciler Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi ve Garanti Bankası tarafından gerçekleştirilen, Kadın Girişimci Yöneticilik Okulu
programının açılış toplantısı yapıldı.
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Kadın Girşimci Yöneticilik Okulu toplantısına KTO Başkanvekili Ferhat
Akemermer, Kayseri Kadın Girişimciler Başkanı Sema Karaoğlu, Garanti Bankası
yöneticileri, Boğaziçi Üniversitesinden öğretim üyeleri ve çok sayıda iş kadını katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ferhat
Akmermer, "Kadın Girişimci Kurullarının, Türkiye çapında etkili çalışmalar yürüten en
büyük kadın teşkilatı olduğunu ve onlara destek vermekten de büyük mutluluk duyduğumuzu
belirtmek istiyorum. Kadınlarımız, son yıllarda yalnızca evde eşlerine yardımcı olan,
çocuklarının bakımını üstlenen bir görünümden sıyrılmakta ve toplum içinde yeni çehreye
kavuşmaktadırlar. Yaşanan bu değişim sırasında kadınlarımız, çalışma hayatına atılarak
toplum içinde önemli bir yeri olduğunun bilinci ile yaşamını sürdürür hale gelmiştir. Kadın
Girişimci Kurullarımız, sadece şehrimizde değil, ülkemizin dört bir yanında daha etkin
çalışmalı ve girişimcilik ruhunu on binlerce ve hatta yüzbinlerce kadınımıza kazandırmalıdır”
ifadelerini kullandı.
Zengin olmak ve refah seviyesini artırmak için girişimci sayısını, özellikle de kadın girişimci
sayısını artırmak gerektiğini vurgulayan Akmermer: “Son yıllarda önemli artışlar olmasına
rağmen, Kadınların çalışan nüfus içindeki oranları henüz yüzde 30’lara ulaşabilmiştir. Yani
çalışabilecek kadın nüfusunun % 70’i ülkemizde halen atıl durumdadır. Türkiye’de kadın
girişimcilerimizin sayısı, tüm girişimcilerin içinde % 7’si civarındadır. Bu sayıların ve
oranların, bugün burada açılışını yaptığımız eğitim çalışması ve benzerleri ile daha da
artmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu
TOBB Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Karaoğlu ise
konuşmasında eğitime çok önem verdiklerini belirterek: "Garanti Bankası ve Boğaziçi
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezinin Kayseri İl Kadın Girişimcilerine yönelik kadın
girişimci yönetici okulu eğitim programına bugün inşallah başlıyoruz. Kayseri kadın
girişimciler kurulu olarak eğitime son derece önem veriyoruz. 2012 Aralık ayında bu
yönetime gelen yeni yönetileme de yeni yönetim kuruluna da eğitime verdiğimiz önemi ve
desteği göstermek için önce bir eğitim programı ile başlamıştık. Bu doğrultuda hareket edip
şimdiye kadar eğitim alabileceğimiz ve verebileceğimiz her noktada paydaş olmaya çalıştık"
dedi
Haber: Veli Gögebakan
Foto: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8914.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Yeni Logo Kayseri’den Tam Not Aldı
Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettikleri ürünlerin üzerinde bulunan “Made in Turkey” logosu
tarih oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından hazırlanan Türkiye’nin yeni logosu
Kayserililer tarafından beğeniyle karşılandı.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından hazırlanan Türkiye’nin yeni logosu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı tanıtım program ile kamuoyuna
tanıtıldı.
Üzerinde Osmanlı ve Selçuklu dönemlerini simgeleyen figürlerin yer aldığı Turkuaz renkli
yeni logo üzerinde İngilizce “Potansiyeli Keşfet” sloganı dikkat çekiyor.
Kayserililerin yeni logo hakkındaki görüşleri ise şu şekilde.
Kayserili Seferan Özsoy(öğrenci): Yeni logo çalışmasının başarılı olduğunu belirterek:
“Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin böyle bir logaya ihtiyacı vardı. Dünya çapında
markalaşmamız için bu tür simgelerimizi çok iyi kullanmalıyız. Diğer ülkelerde yaşayan
insanlar alış veriş yaparken eşyaların üzerinde bizim logomuzu araması gerekiyor. Fakat yeni
logo üzerinde ki figürler biraz daha net olabilirdi.” ifadelerini kullandı.
Yeni logo hakkında, Türk geleneğini yabancı ülkelere göstere bilecek bir logo çalışması
olduğunu kaydeden Fatih Yılmaz: (öğretmen)“Yeni logo üzerindeki motifler, Türk
geleneklerini yansıtıyor. Turkuaz rengi de yeni logoya ayrı bir değer katıyor. Fakat ülkemizin
ihraç ettiği ürünlerin türüne gere logo üzerinde ki figürlerde değişiklik olsa daha etkili
olacağını düşünüyorum. Örneğin ihraç ettiğimiz tekstil ürünlerinin üzerinde; geleneklerimizde
yer alan dokuma figürleri, inşaat ürünlerinin üzerinde; Türk mimarisini çağrıştıran figürler,
gıda ürünlerimiz üzerinde ise Anadolu tarımını simgeleyen figürler gibi değişiklikler yapıla
bilir.
Türkiye’ni kendine özgü bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Mustafa Payas(öğrenci) ise şu
şekilde konuştu: “ Yeni logo üzerinde bulunan ‘Potansiyeli Keşfet’ sözü dış ülkelere karşı
güçlü bir duruşun simgesi olabilir. Yeni logonun yırt dışında ülkemizi çok iyi temsil edeceğini
düşünüyorum. Ama yeni logoda ‘TURKEY’ yerine ‘TÜRKİYE’ ifadesinin kullanılmasını
tercih ederdim”.
Bir diğer Kayserili Mustafa Yeğrik(öğrenci) ise, Türkiye’nin marka ülke olma yolunda
başarılı bir adım attığını vurgulayarak: “ Her geçen gün Dünyada ki etkinliği artan
Türkiye’nin böyle bir logoya ihtiyacı vardı. Logo üzerinde kullanılan figürler milletimizin
geleneklerini yansıtıyor. Bu nedenle Dünyaya duyuracağımız logoyu halkımızın çok iyi
tanıması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Yeni logoda kullanılan turkuaz renginin isabetli bir seçim olduğuna dikkat çeken Yunus
Emre Yaşar: “ Turkuaz rengi milletimizle özdeşleşmiş bir renk. Türk milletini ifade eden bu
rengin başarılı bir çalışma ile ülkemizin yeni logosunda kullanılması markalaşma yolunda
önemli bir adımdır. Marka bir logo yapmak çok önemlidir fakat daha önemlisi üzerine logo
koyabilecek ürünlerimizi artırmaktır. Beklentimiz ki yeni ürünlerimizle yeni logomuzla tüm
dünyanın talep etiği bir ülke haline gelebilmek” dedi.

Büyük her ülkenin kendilerini simgeleyen b ir logosu olduğunu belirten Mehmet
Yücel(mühendis): “Logo üzerinde bize ait değerlerin kullanılması çok doğru bir tercih. Hem
halk yeni logoyu rahat benimsiyor hem de dış ülkeler Türkiye’nin zenginliğini bir kez daha
görüyor” dedi.
Haber Türk’te çıkan habere göre yeni logonun özellikleri şöyle anlatıldı:
KÜFİ VE ELİ BELİNDE
Logonun karakteri oluşturulurken küfi yazı stili ve geleneksel kilimlerde yer alan eli belinde
deseninden yararlanıldı. Ayrıca Turkey yazısının içinde bulunan desenlerde de çini sanatında
kullanılan figürlerden esinlenildi. Yazıyı oluşturan 8 desenin her biri ayrı bir anlam içeriyor:
BÜYÜME: Ülkenin kesintisiz devam eden kalkınmasının mesajını veriyor.
SİNERJİ: Birlikte çalışma yeteneğini sergiliyor.
DÜNYA:
Türkiye’nin
dünyadaki
konumunu
güçlendirmesini
anlatıyor.
BULUŞMA: Hem iki kıtanın hem de insanların Türkiye’de buluşmasını temsil ediyor.
HEM DOĞULU HEM BATILI: Türkiye’nin iki yönlü olmasını sergiliyor.
İNOVASYON: Yaratıcılığın ülkenin karakteristik özellikleri arasında yer aldığını gösteriyor.
BİRLİKTELİK: Ülkenin birliğini ve birlikte çalışma kabiliyetini belirtiyor.
UYUM: Türkiye’nin uyum sağlama özelliğini ifade ediyor.
Haber: Veli Gögebakan
Foto: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8915.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Asansörler Ölüm Tehlikesi Taşıyor …
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akaçadırcı’nın asansörlerle ilgili denetim ve
bakım için verilen şikâyet dilekçelerini sümen altı ettiği iddia ediliyor.

30 Eylül 2014 Salı 15:17

Yaşanan faciaların ardından Kayseri’de asansörlerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Kayseri’de binlerce asansörün standartlara uymadığı, üretici firmaların eksik malzeme
kullandığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akaçadırcı’nın konuyla alakalı
şikâyet dilekçelerinin dikkate almayarak sümen altı ettiği iddia edildi. Hiçbir can güvenliği
olmayan ve mevzuata uymayan asansörlerin neden denetlenmediği ve verilen dilekçelerinin
değerlendirilmeye alınmaması akıllarda soru işareti oluşturuyor.
Asansör üretim, bakım ve onarım yapan firmaların yeterince denetlenmediği ve bu firmaların
mevzuata uygun çalışmadıkları da iddialar arasında. Can güvenliği noktasında hiçbir tedbir
alınmayan asansörler sadece gösterişten ibaret. Yetkili firmalar gerekli uyarıları almalarına
rağmen hala kuralları çiğnemeye devam ediyor.

Kayseri’de can taşıyan binlerce asansör ölüme davetiye çıkarırken, gelişi güzel yapılan ve
standartlara aykırı olan asansör sistemlerinin kontrollerini sağlayan yetkililerin duyarsız
kalması ise pes dedirtiyor.
PARAŞÜT SİSTEMİ YOK…
Standartların çok çok altında olan asansörlerde bulunan bir diğer eksik ise asansörün
düşmesini engelleyen paraşüt sistemi. Kayseri’de asansörlerin yüzde 30’unda asansörün
düşmesini engelleyen paraşüt sistemi yok ya da kullanılamıyor. Her an bir cana mal
olabilecek olan asansörlerde göze çarpan diğer eksikler ise asansör hız kontrolleri ve acil
yardım tertibatı. Özellikle şehrin eski yapılarında kullanılan birçok asansörde aydınlatma,
kabin ve fren sistemi eksikleri dikkat çekiyor. Kimi yapılarda bulunan asansörler kullanılması
cesaret isteyen durumları ile bu kadarında pes dedirtiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8916.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

Talas’ta Mavera Bistro Kafe Açıldı
Talas’ın Mevlana mahallesinde Mavera Bistro Kafe yaklaşık 150 kişinin katılımıyla canlı
müzik eşliğinde hizmete açıldı.
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Mavera Bistro Kafe’nin sahibi Bekir Karasu açılış töreninde yapmış olduğu konuşmada,”
Halkımıza yeni bir damak tadı ve farklı hizmet anlayışı ile ticaret hayatına başladık. Mavera
Bistro Kafemiz de öğrenciler ve Aileler için özel menülerimiz bulunuyor. Her gün kafemizde
canlı müzik eşliğinde halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız.
Konuşmanın ardından kokteyllerin patlamasıyla kurdeleyi keserek kafenin açılışı yapıldı.
Açılışa davetli olan halk, canlı müzik eşliğinde güzel vakitler geçirdiler.
HABER FOTOĞRAF:(Stajyer)Metin Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8917.html
Erişim Tarihi: 01.10.2014

