KAYSERİ HABER ARŞİVİ
23.02.2015–28.02.2015
Elektrik Kaçağı 14 Büyükbaş Hayvanı Telef
Etti
Kayseri'nin Akkışla İlçesi merkez mahallesinde besi ahırı olan İsmail Görgün'ün 14 büyükbaş
hayvanı, elektrik kaçağı nedeniyle elektrik akımına kapılarak telef oldu.
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Sabah saatlerinde ahıra giren İsmail Görgün'ün 14 büyükbaş hayvanını yerde yatar vaziyette
olduğunu gördüğü ve veteriner hekim çağırdığı öğrenildi. Veteriner hekimin yaptığı
incelemelerde 20 büyükbaş hayvandan 14'ünün öldüğü belirlendi. Ahırda elektrik kaçağı
olduğu, hayvanların bağlı oldukları zincirden dolayı elektrik akımına kapıldıkları tahmin
ediliyor. Görgün ailesi, tek geçik kaynakları olan besicilikte 14 hayvanlarının telef olması
sonucunda yaklaşık 100 bin TL zarara uğrarken, yetkililerden yardım bekliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11712.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Amerikalı Yazar Branning Romanını Muhsin
İlyas Subaşı’na ithaf etti
Amerikalı Yazar Katharine Branning, Büyük Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad’ın hanımı
Mahperi Hunat Hatun’u “Ay Sultan” adıyla 700 sayfalık romana dönüştürdü.
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Roman hakkında bilgiler veren Branning, "Selçuklu sultanlarının en meşhuru 1. Alaaddin
Keykubad’dır. Onun efsanevi şahsiyeti, Türk halkının bilincinde hala büyük bir silüet olarak
varlığını sürdürmektedir. Onun adını taşıyan caddeler, meydanlar, okullar bulunmaktadır.
Anadolu’da bulunan eserleri hala kasabaları, şehirleri süslemekte, çocuklara onun adı

verilmekte ve onun kahramanlıkları üzerinde çalışılmaktadır. Ancak, bu romanın mihverinde
efsanevi Alaaddin değil, onun eşi Mahperi Hatun bulunmaktadır. Mahperi Hatun’un kocasının
ölümünün ardından mal varlığını ve muhteşem zekasını bir dizi abide bina ettirmekte
kullandığına dair tarihi deliller bulunmaktadır. O, Türk tarihinde sanatı destekleyen ilk
kadınlardan biridir.” ifadelerini kullandı. Katharine Branning ayrıca, eserini Kayseri’de
yaşayan şair ve Yazar Muhsin İlyas Subaşı’na ithaf ettiğini dile getirdi. Konuyla ilgili olarak
bir açıklama yapan Kayserili yazar Muhsin İlyas Subaşı ise, "Yazar, bu muhteşem eserini
kitabının başına aldığı boş bir sayfaya “Her nefesi şiir olan Üstad Muhsin İlyas Subaşı’na”
ifadesiyle bize ithaf etmek gibi bir olağanüstü kadirşinaslık göstermiştir. Bir yabancı yazarın
bir Türk yazara gösterdiği bu teveccüh, çok az insana nasip olur. Bunu, kendim adına bir
övünç vesilesi saymaktan çok, böyle bir eserin önce Amerika’da İngilizce, sonra da
ülkemizde Türkçe olarak yayınlanması kültür ve medeniyetimiz adına olağanüstü bir
kazançtır. kendisine bu vesileyle buradan şükranlarımı sunmak istiyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11713.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Büyükşehir'den tıbbi atık semineri
Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tıbbi Atık Yönetimi ve Yönetici Eğitimi Semineri'
düzenlendi.
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Büyükşehir'den tıbbi atık semineri 1 0 0 0 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
tarafından Kadir Has Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere, Kayseri'de
bulunan sağlık kuruluşlarının idarecileri, doktorları ve diğer sağlık personeli katıldı. Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Hizmetleri Şube Müdürü Koray Kök'ün
moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Çevre
Yüksek Mühendisi Müge Erbay, 'Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Hükümleri'
konusunda bilgi paylaşımında bulunurken Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim
Yardımcısı Emine Alp Meşe de, 'Enfekte Atıkların Yarattığı Sağlık Riskleri' hakkında bilgiler
verdi. Seminerde ayrıca, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Mühendislerinden
Tuğba Aktepe Genç de 'Kayseri Genelindeki Tıbbi Atık Uygulamaları' konusunda açıklamalar
yaptı. Seminer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık İşleme ve Sterilizasyon Tesisi'ne
yapılan teknik gezi ile tamamlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11714.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Kar yağışı sebze fiyatlarını vurdu
Kayseri'de manavcılık yapan Atilla Yıldız, kar yağışının ardından sebze fiyatlarında artış
olduğunu söyledi.
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Kayseri'de manavcılık yapan Atilla Yıldız, kar yağışının sona ermesi ile birlikte sebze
fiyatlarının da arttığını dile getirdi. Yıldız, "Kar yağışı meyve ve sebze fiyatlarını baya
etkiledi. Bugün 1-1.5 TL olan marulun tanesi şuanda tezgahlarda 3.5 ve 4 TL arasında fiyat
buldu. Aynı şekilde yeşil soğan kilo bazında kardan önce 1.5 TL ile 2 TL arasındayken
şuanda yeşil soğanın fiyatı 4.5 TL oldu. Biberlerinde fiyatları yükseldi. Salatalıkta aynı
şekilde satış fiyatı 1.5 TL iken şuanda hal fiyatı 3.5 TL oldu" dedi. Yıldız ayrıca, "Meyve
fiyatlarında fazla artış yok ama kar, sebze fiyatlarını baya yükseltti" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11715.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Genç Yürekler, Yeşilhisar 2. Kültür - Sanat
gecesinde gönülleri fethetti…
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Genç Yürekler, Yeşilhisar 2. Kültür - Sanat gecesinde gönülleri fethetti… 2 54 0 0 Yine bir
program için yollara düşme vakti gelmişti. Bu kez şehir dışı değil şehrimizin güzel ilçesi
Yeşilhisar’da genç yeteneklerle bir programda birlikte olacaktım. 14 Şubat Cumartesi günü
Saat 14.00 de Sivas Caddesi Balıkçılar arkasında Genç Sahne Derneği önünden bizleri ilçeye
götürecek minibüsler bizleri aldı ve yola koyulduk. Yeşilhisar Kaymakamlığı, Yeşilhisar
Gençlik Spor Kulübü, Genç Sahne Derneği, Birleşen Yürekler Derneğinin ortaklaşa
düzenledikleri programına katılmak için önce tarihi Soğanlı Köyü ziyaret edildi. Daha sonra
da programın yapılacağı salona geçtik. Yeşilhisar ilçemizde 2. Kültür Sanat ve Edebiyat
şöleni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Metem salonunda yoğun bir ilgi vardı. İnsanlar ayakta
kaldılar. Ortaklaşa düzenlenen bu güzel programdan dolayı emeği geçenlere çok teşekkür
ediyoruz. Programa Kayseri’den Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI, Eğitimci Şair Ressam

Ergün BİLGİ, Halk Âşığı Dost CEMALİ, genç şairlerden Oğuzhan SARIKAYA, Bayram
ARSLAN, Leyla ŞAHİN ve Fatmanur ALTUNTAŞ katılarak şiirlerini yorumladılar.
Yeşilhisar yolculuğumuzda bizlere eşlik eden Okay ALTUNTAŞ, Sema ŞAHİN, Büşra ve
Bilal TOPTAŞ’a da teşekkür ediyoruz. Genç Sahne Derneği Başkanı Sayın Mustafa Ragıp
ADIGÜZEL kardeşimizin büyük uğraşlar, çalışmalar sonucu hazırladığı programın müzik,
tiyatro ve halk oyunlarını sunan genç kardeşlerimizin başarıları görülmeye değerdi.
Başkanımızı ve ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Program Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile başladı. Programa Yeşilhisar Kaymakamı Sayın Mustafa GÖZLET, İlçe
Jandarma Komutanı Orhan AYNA, Yeşilhisar Kaymakamı Özel Kalem Müdürü Mustafa
İSLAMOĞLU, Yeşilhisar Gençlik Spor Kulübü Başkanı M. Ali KÜRKÇÜ, Birleşen Yürekler
Derneği Yeşilhisar Temsilcisi Derya Yılmaz KOYUNLU, Birleşen Yürekler Derneği Kayseri
Temsilcisi Demet KOCABEY, Sivil toplum örgütlerin başkanları, partilerin ilçe başkanları,
muhtarlar ve halk katıldı. Yeşilhisar Kaymakamı Sayın Mustafa GÖZLET, Birleşen Yürekler
Derneği Başkanı Sayın Yasemin MEYDAN, Genç Sahne Derneği Başkanı Sayın Mustafa
Ragıp ADIGÜZEL, Yeşilhisar Gençlik Spor Kulübü Başkanı Sayın M.Ali KÜRKÇÜ birer
selamlama konuşması yaptılar. Protokol konuşmalarının ardından Rock Müziği Konseri,
Modern Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Konseri ve Tiyatro büyük beğeni topladı. Program
aralarında şairler şiirlerini yorumlandılar. Program sonunda katılımcılara plaket, madalya
katılım teşekkür belgesi ve Soğanlı bebekleri verildi. Tarafımızdan Kayserili şairler adına
Yasemin MEYDAN’a isminin kaligrafi sanatıyla yazıldığı bir tabak takdim edildi. Toplu
fotoğrafların çekilmesiyle program sona erdi. Saat 21.00 da Kayseri’ye doğru yola çıktık.
22.00 civarında Sağ selamet evlerimize ulaştık. 22 Şubat 2015 Pazar günü saat 19.00 da İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yapılacak kültür sanat gecesinde buluşmak üzere vedalaşıldı.
3 Mart 2015 Salı günü Saat 19.00 da Erciyes Üniversitesinde de bir program yapılacak. Bu
programlarda müzik şöleni, şiir dinletisi, halk oyunları, tiyatro dışında resim ve Türk El
Sanatları sergileri yanında imza günü de olacak. İmza gününde Birleşen Yürekler Derneği
Başkanı Araştırmacı Yazar Sayın Yasemin MEYDAN ve genç şair Kaan SEYFİ ile birlikte
kitaplarımızı imzalayacağız. Bu güzel programları yapan derneklerimizi sizlere tanıtmak
istiyorum. Birleşen Yürekler Derneği… Dernek başkanlığını Yasemin MEYDAN
yapmaktadır. Derneğin genel merkezi Ankara’dadır. Dernek geçen yıllarda Ankara ve
Kayseri’de kültür sanat ve edebiyat programları yapmıştır. Bu programlara ara vermeden
devam edecektir. Azerbaycan’da Bakü Devlet Üniversitesinde, Bakü Slavan Üniversitesinde
Âşık Dede Semsir Ocağında, Azerbaycan Yazarlar Birliğinde değişik programlar
gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Yasemin MEYDAN, Irak Erbil Türkmen Antolojisi Türkiye
Proje Koordinatorü olup Azerbaycan Yazarlar Birliğine üye yapılan tek bayan şair.
Türkiye’den Irak Erbil Edebiyat Birliğine üye seçildi. Dernek, Engelli Antolojisi 2 yıl
etkinliklerinde 2 Geleneksel Ödüllü Şiir yarışması yapacak. Mart ayında Azerbaycan’da Âşık
Dede Semsir Ocağıyla “İki Devlet Bir Millet Yunus Emre’de Birleşelim” Yunus Emre
Enstitüsü ile Yasemin MEYDAN proje koordinatöründe Mayıs sonunda gerçekleşecek. 1
Nisan 2015 tarihinde Hamamönü Kabakçı Konağında Türk Dünyasında Birleşen Yürekler
programı gerçekleşecek. Yurt içi yurt dışından önemli sanatçılar gelecek. 7 Mayıs Kabakçı
Konağında Sağlıkla Sanatın Buluşması etkinliği var. 6 Haziran’da Çankaya Belediyesi ile 2.
yıl etkinlikleri ve antoloji galası yapılacak. Genç Sahne Gençlik Kulübü Derneği Genç Sahne
Gençlik Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ragıp ADIGÜZEL, dernekleriyle ilgili şu bilgileri
paylaştı. Dernek tüm yaş gruplarının, dezavantajlı kişilerin kötü alışkanlıklardan
uzaklaşmasını sağlayarak, gençlik faaliyetleri alanlarında yetişmesini ve faaliyette
bulunmasını sağlamak, Kişisel gelişimlerine yardımcı olacak eğitim ve etkinliklerde
bulunmak, Ülkemizin gençlik faaliyetleri alanlarında tanıtımını sağlayacak yurtiçi ve
yurtdışında etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak, resmi etkinliklerde
ülkemizi temsil etmek amacıyla kurulmuştur. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları,

Çalışma Biçimleri. Türkiye’de tiyatro eğitiminde kullanılacak olan tiyatro ve drama yöntemi
üzerine bilimsel araştırmalar yapar, bu araştırmaları tiyatro ve drama yönteminin teorik ve
pratik olarak geliştirilmesi doğrultusunda kullanır. Bu araştırmalar kapsamında kurs açar,
atölye çalışmaları, seminerler, sempozyumlar düzenler, yapılan bilimsel çalışmaları her türden
(video, cd, kitap, dergi vb) araçla ilgili kamuoyuna sunar. Tiyatro ve drama yönteminin
eğitimde yaygınlaşması için gerekli çabayı gösterir, bu bağlamda öğretmenlere ve okuldaki
drama derslerine yönelik olarak programlar geliştirir ve sunar. Tiyatro sanatına ilişkin diğer
sanat dallarıyla (müzik, resim, dans vb.) ilgili kurs açar, atölye çalışmaları yapar ve seminerler
düzenler. Dernek eğitim, kültür, spor ve sanatsal alanlarla ile ilgili toplantılar, seminerler,
kongreler, geziler ve gösteriler düzenler. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve
geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli
etkinlikler vb. düzenlenir. Eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla gerek özel ve gerekse
resmi kurumlarla işbirliği yaparak, eğitim merkezleri açmak, kurslar düzenlemek, yapılan
eğitimler sonunda katılım belgesi ve sertifika vermek. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek
için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir, Amacın gerçekleştirilmesi için
sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla, her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve
kırtasiye malzemelerini temin etmek, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç
duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve
işletmek, gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, Uluslararası
faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla
proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Derneğin amacını
gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî
kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu
kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, aynı
amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon kurmak veya kurulmuş
konfederasyon çatısı altında birleşmek, Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla
yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum
kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, gerekli görülen
yerlerde şubeler ve temsilcilikler açmak, amacı gerçekleştirmek üzere kanunların
yasaklamadığı eğitim kurumlarında üniversitelerde temsilcilikler açmak, açılmış kulüplerle
işbirliği yapmak. Dernek Amacı gerçekleştirme üzere dergi, broşür, gazete, radyo ve
televizyondan yararlanmak suretiyle gerekli yayınlarda bulunarak ilgilileri ikaz edici, eğitici
ve öğretici çalışmalar yapar. Yardım gayesiyle balo, çay, müsamere, temsil, tiyatro, spor
müsabakaları, sergi, kermes, piyango, yemek, piknik, çelenk, gezi gibi sosyal çalışmalar
yaparak yurt içinden ve yurt dışından bağış toplamak, dernekler kanununun bu konu ile ilgili
hükümlerine uymak şartı ile bağışların bu gaye için sarfını temin etmek. Genç Sahne Derneği
gençlik alanlarında faaliyet gösterir. 22 Şubat 2015 Pazar günü saat 19.00 da İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 3 Mart 2015 Salı günü Saat 19.00 da Erciyes Üniversitesinde yapılacak
programlara tüm sanatsever haklımız davetlidir. Programlar ücretsiz olup halkımıza açıktır.
Yapılan ve yapılacak olan bu güzel programlara emek veren tüm güzel yüreklere teşekkür
ediyoruz. Kültür sanat ve edebiyat dolu programlarda buluşma dualarımla… Protokol
konuşmalarının ardından Rock Müziği Konseri, Modern Halk Oyunları, Türk Halk Müziği
Konseri ve Tiyatro büyük beğeni topladı. Program aralarında şairler şiirlerini yorumlandılar.
Program da Genç Sahne Dans Kulübü Antrenörü Osman MENEKŞE ve Ekibi Halk ve
Modern Danslarıyla Genç Sahne Tiyatro Kulübü Ahmet Furkan KÜÇÜKDEVECİ, Kız
İsteme adlı komedi oyunu ile ve yine Genç Sahne Müzik Kulübü Antrenörü Yasin AKSEL
Anadolu Rock Müzikleriyle katılım sağladı. Program sonunda katılımcılara plaket, madalya
katılım teşekkür belgesi ve Soğanlı bebekleri verildi. Tarafımızdan Kayserili şairler adına

Yasemin MEYDAN’a isminin kaligrafi sanatıyla yazıldığı bir tabak takdim edildi. Toplu
fotoğrafların çekilmesiyle program sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11716.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığından 26. Vergi
Haftası etkinliği
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, 26. Vergi Haftası olması nedeniyle Atatürk
anıtına çelenk bırakıldı.
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23 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında kutlanan 26. Vergi Haftası nedeniyle Atatürk anıtına
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından çelenk bırakıldı. Atatürk anıtı önünde saygı
duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kayseri Vergi Dairesi Başkanı
Niyazi Özkök, “Toplumumuzda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, vergiyi gönüllü
olarak ödeme alışkanlığının bütün kesimlere kazandırılması amacıyla 1990 yılından beri
kutlanmakta olan Vergi Haftasının 26’ıncısı bu yıl 23 Şubat-1 Mart 2015 tarihleri arasında
ülke genelinde ve ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır” diye konuştu. Özkök ayrıca,
“Daha önce neredeyse beyan dönemi geçtikten sonra kutlanan vergi haftası, Gelir İdaresi
Başkanlığının kuruluşundan sonra, hem mükelleflerimizin beyanları sırasında çıkabilecek
sorunlarına yardımcı olmak hem de kamuoyunda vergi bilincinin oluşmasına katkı sağlamak
üzere beyan döneminden önce Şubat ayının son haftasında kutlanmaya başlamıştır. Bu hafta
süresince vergide eğitim seferberliği kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
işbirliği sonuç belirlenen ilk ve ortaokullar ile lise öğrencilerine başkanlığımız grup
müdürleri, Vergi Dairesi Müdürleri, müdür yardımcıları ile gelir uzmanlarınca okullarımız
ziyaret edilerek verginin önemi ile ilgili konferanslar verilerek, vergi bilincinin artırılmasını
hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Ziyaret programlarına değinen Özkök, “Hafta etkinlikleri
kapsamında vergisini zamanında ödeyen, kazancını doğru beyan eden mükelleflerimizi
işyerlerinde ziyaret edeceğiz. Öte yandan çalışanlarımızın performans ve motivasyonlarını
arttırmak düşüncesiyle hafta etkinlikleri kapsamında başkanlığımı çalışanlarına ‘Kişisel
Gelişim ve Stres Yönetimi’ konulu seminer verilecektir. Vergi Haftasının ülkemizin,
milletimizin refahının arttırılmasına, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına, verginin
tabana yayılmasına vesile olmasını diliyorum. Ayrıca, vergisini zamanında ve tam olarak
ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize hayırlı bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11717.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Paralelin korkulu rüyası Kayseri’den aday
adayı
Hükümeti devrime ve Recep Tayyip Erdoğan’ı itibarsızlaştırma operasyonunu düzenleyen
Paralel Yapıya karşı en büyük mücadeleyi veren Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan
Oğan Kayseri’den AK Parti Milletvekili Aday Adayı.
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AK Parti Kayseri İl Teşkilatı 25. dönem Milletvekili Aday Adayı tanıtım toplantısını Kayseri
Şehir Tiyatrosunda gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında 109 Milletvekili Aday Adayı
kendilerini tanıttı. Şehir tiyatrosundaki törende Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Başkanı
Ayhan Oğan’da Aday Adayı olarak bir sunum gerçekleştirdi. Oğan, Ak Parti hükümeti
tarafından 3 Nisan 2013 tarihinde açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil
İnsanlar listesine Doğu Anadolu Bölge Sekreteri olarak girmişti. Ayhan Oğan son olarak
Paralel Yapı’nın 17 Aralık darbe girişimine karşı Sivil Dayanışma Platformu adına
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek amacıyla vermiş olduğu “Sağlam
İrade” ilanları ile gündeme gelmişti. Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11718.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Prof.Dr. Bünyamin Kaplan, Ak Parti’den Aday
Adayı oldu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Bünyamin Kaplan, AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ederek,
başvurusunu yaptı. Prof. Dr. Kaplan, ‘AK Parti’nin hedeflerini gerçekleştirilmesi konusunda;
20 yıllık mesleki ve sosyal birikimimi kullanmak arzusu ve niyetiyle bu yola çıkmış
bulunuyorum.’ dedi.
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi görevinden ayrılan Prof. Dr.Bünyamin Kaplan, siyasetin
çetin, zor ve dikenli bir yol olduğunu, ancak bu ülkesi için yapacağı işlerin bulunduğunu, bu
nedenle aday adaylığı için başvuru yaptığını söyledi. Prof. Dr. Kaplan, ‘Bu toplumun içinde
yaşayan, her kesimle iç-içe yaşamış, toplumun yaşadığı sıkıntıların farkında olan; Necip Fazıl
Kısakürek, Cemil Meriç ve Sezai Karakoç gibi ‘Fikir Çilesi’ çekmiş düşünce adamlarının
eserleriyle beslenmiş , ‘Kim var?’ dendiğinde sağına soluna bakmadan ben varım"
diyebilecek öz güvene sahip, bu ülke için yapacağı işler olan, ödeyeceği borçlar bulunan biri
olarak, siyasete fiilen girmek için aday adayı oldum. Türkiye, son 10 yılda her alanda
inanılmaz mesafeler kat etti. Ekonomik alanda ilk 20’ye girdi. Sağlık alanında devrim
niteliğinde atılımlar yaptı. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda; hiçbir dönemde olmadığı
kadar açılımlar sağladı. Ama henüz ideal seviyelere ulaşamadı. İşte bu aşamada ‘2023, 2053
ve 2071 Hedeflerine Doğru Yol Almada’ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
ortaya koyduğu, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Ak Parti’nin
hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda; 20 yılda elde ettiğim mesleki ve sosyal birikimimi
kullanmak niyetiyle bu yola çıktım.’ Şeklinde konuştu. PROF.DR. BÜNYAMİN KAPLAN
KİMDİR? 1966 yılında Şarkışla/Sivas’ta doğdu. 1984 yılında Kayseri İmam Hatip Lisesi’ni
birincilikle bitirerek, aynı yıl başladığı tıp tahsilini 1990 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru unvanını hak kazandı. 1991 yılında Kayseri’nin
Develi İlçesi Gümüşören Köyü’nde 14 ay süreyle, ardından da Kayseri Mimarsinan
Kasabası’nda bir yıl süreyle mecburi hizmet yaptı. 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisasını 1996 yılında başarıyla
tamamlayarak Radyasyon Onkolojisi Uzmanı oldu. Uzman olduktan sonra aynı bölüme Öğr.
Görevlisi olarak; 1999 yılında ise Yrd.Doç. olarak atandı. 2000-2001 yılları arasında bir yıl
süreyle, Houston-Texas/Amerika Birleşik Devletleri, MD Anderson Kanser Merkezi’nde
araştırmacı bilim adamı olarak görev yaptı. 2004 yılında Doç.Dr., 2010 yılında ise, Prof.Dr.
ünvanı aldı. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görev almış olan Prof. Dr. Bünyamin Kaplan,
Kayseri Çevre Ahlak Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türk Kanser Araştırma
ve Savaş Kurumu’nun Yönetim Kurulu Üyeliğini uzun yıllardır sürdürmektedir. İşte bu
aşamada ‘2023, 2053 ve 2071 Hedeflerine Doğru Yol Almada’ Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun
liderliğini yaptığı Ak Parti’nin hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda; 20 yılda gerek
sağlık alanında, gerek sosyal-kültürel alanda elde ettiği mesleki ve sosyal birikimini
kullanmak niyetiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim
Dalı’ndan; 10 Şubat 2015 tarihinde istifa ederek, 25. Dönem Milletvekilliği Seçimi için Ak
Parti’den Kayseri milletvekili aday adayı olmuştur. Evli ve 3 çocuk babası olan Kaplan, iyi
derecede İngilizce, orta düzeyde de Arapça bilmektedir. Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11719.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Dr. Kahraman Ak Parti’den Aday Adayı oldu
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Dr. İbrahim Kahraman: “25. dönem Kayseri
Milletvekilliği için tüm halkımızın desteğine Adalet ve Kalkınma Partisi adına talibim” dedi.
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AK Parti’den Kayseri Milletvekili Aday Adayı olan Dr. İbrahim Kahraman, Kayseri’nin ve
Tomarza’nın sorunlarını meclise taşımak için Kayseri halkından destek beklediğini söyledi.
Kahraman, “25. dönem Kayseri Milletvekilliği için tüm halkımızın desteğine Adalet ve
Kalkınma Partisi adına talibim” dedi. Halen İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yürütmekte
olan Kahraman, evli ve 3 kız babası… İbrahim Kahraman Kimdir? 1964 Kayseri merkez
doğumlu olan İbrahim Kahraman, aslen Tomarzalı. Tüm tahsil hayatı Kayseri'de geçti. 1981
yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine birincilikle girip, 1988 yılında birincilikle mezun
oldu. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ihtisasına başladı. 1993’de İç
Hastalıkları Uzmanı oldu. Kısa dönem 2 aylık askerlik vazifesini Denizli Askeri
Hastanesi’nde tamamladı. Yozgat Devlet Hastanesi’ne atanarak 2 yıl süreyle burada görev
yaptı. 1996 -2003 arası Kayseri SSK Bölge Hastanesi’nde İç Hastalıkları uzmanı olarak
çalıştı. Mart 2013’te ilk AK Parti hükümeti döneminde Kayseri SSK Bölge Hastanesi’ne
Başhekim olarak atandı. Bu dönemde Bünyan, Develi ve Argıncık'ta 3 adet yeni dispanser
açılışı, Organize Dispanserinin büyütülüp yataklı tedavi merkezi olarak açılışı yapıldı. Yatak
sayısı 300’den 363'e çıkartıldı. Mart 2005’te Kayseri Devlet ve SSK Hastaneleri tek çatı
altında toplanıncaya kadar bu görevi sürdürdü. Haziran 2005’te devlet hizmetinden ayrılarak
Özel Sevgi Hastanesine geçti. Ocak 2013’e kadar orada İç Hastalıkları Uzmanı ve yönetim
kurulu üyesi olarak çalıştı. Ocak 2013’te Memorial Kayseri Hastanesi’ne geçti. Kasım
2013’te Sağlık Bakanlığı Ankara Merkez’de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum
Başkanlığı’nda Kurum Başkan danışmanı olarak görev aldı. Bu hizmeti 3,5 ay sürdürdükten
sonra tekrar Memorial Kayseri Hastanesine Şubat 2014’te geri döndü. Halen burada İç
Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 kız babasıdır. İyi derecede İngilizce
bilmektedir. 25. dönem Kayseri Milletvekilliği için tüm halkımızın oylarına Adalet ve
Kalkınma Partisi adına taliptir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11720.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Gençlik çalışmalarıma devam edeceğim
AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz
Memiş, sivil toplum kuruluşlarında yaptığı gençlik çalışmalarına dikkat çekerek milletvekili
seçilsin veya seçilmesin gençler üzerine yaptığı çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
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AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından düzenlenen milletvekili aday adayı tanıtım
programından konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı İlim Yayma Cemiyeti
Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, milletvekili seçilsin veya seçilmesin gençler üzerine
yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11721.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Biz Büyük Türkiye hayali kuruyoruz
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, aday adaylığı ile ilgili yaptığı
açıklamada 'Biz Büyük Türkiye hayali kuruyoruz" dedi.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11721.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Develi'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale
geldi
Kayseri'nin Develi İlçesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında,
ev kullanılamaz hale geldi.

23 Şubat 2015 Pazartesi 11:38

Edinilen bilgiye göre, Develi İlçesi'nde bağlı Harman Mahallesi Dilsiz Sokak'ta bulunan bir
evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde evin tamamını
saran yangına, Develi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 1 saat içerisinde
kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11723.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

AK Parti Milletvekili adayları nasıl belirlenecek
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Siyasi partilerin milletvekili adaylarının belirlenmesinde, hemen her parti farklı bir uygulama
içerisinde. Mevcut partiler içerisinde aday belirlemeyi, görünen o ki en iyi yapan AK Parti.
Gerçi bu partide de son anda listelerde oynama olmuyor değil. Parti başkanı ve çevresindeki
isimler, zaman zaman listelere müdahale ediyor. AK Parti’nin aday belirleme süreci şöyle
işliyor; Milletvekili adayı olmak isteyenler partiye müracaat ediyor. İstenen parayı yatırıyor.
Temayül yoklaması yapılacağı güne kadar kendini tanıtıyor, çalışıyor. Temayül
yoklamasında, partiye üye olanlar ve delegeler oy kullanamıyor. …Ki, aslında doğru olan da
bu! Kimler oy kullanıyor? Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, il genel
meclis üyeleri, ilçe, belde başkan ve yönetimi, kadın ve gençlik kolları yönetimi, il genel
meclis üyeleri, köy ve mahalle temsilcileri. Yani partinin, o ildeki yönetim ve seçilmişler
kadrosu. Gerçek partililer. Temayül yoklamasından sonra bir de kamuoyu anketleri yapılıyor.
Çıkan sonuçlar Ankara’da değerlendirmeye alınıyor. Aday adayları önce ayrı bölgenin
komisyonlarında mülakata tabi tutuluyor. Adaylara sorular soruluyor. Komisyon, aday
sayısını azaltıyor. Mesela Kayseri’de 111 aday adayını 20’ye indiriyor. Sonra, ilk 20’ye kalan
adaylar üst kurulun huzuruna çıkıyor. Üst kurulda, Genel Başkan, genel başkan yardımcıları
vs. 10-12 kişilik bir heyet, adayları o bölgenin milletvekili sayısına indiriyor, sıralama
yapıyor… Sonra, son listeye en zirvedeki isimler tekrar gözden geçiriyor. Zirvedeki isim,
listeye ekleme veya çıkarma, sıralamayı değiştirme yapabiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11724.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Büyükşehir Belediyesi ilçelerde mezar
yaptıracak
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kayseri'nin çevre ilçelerindeki
mezarlıklara ilave mezar yapımı işi için ihale yapacak.
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Yayımlanan gazetede verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire
Başkanlığı Kayseri’deki ilçelere bin 750 adet mezar yapımı için ihale yapacak. Yapılacak
ihalenin ardından sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 ün için yer teslimi yapılarak işe
başlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11726.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Yakın Doğu Üniversitesi'nden Kayseri
Barosu'na ziyaret
Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlileri Kayseri Barosu'nu ziyaret etti.
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Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlileri Fatma Alaslan, Aysun deydala ve Tijen Kopan,
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Yakın Doğu
Üniversitesi Öğretim Görevlileri, Kayseri Barosu'nun faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11727.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da,
Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda
oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
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Ligin 21. haftasında Torku Konyaspor’u kendi evinde 3-0 skor ile mağlup eden mavi-siyahlı
ekip, 4 hafta aradan sonra galibiyet hasretini giderdi. Torku Konyaspor galibiyeti aynı
zamanda, teknik direktör Mehmet Özdilek’in, ekibiyle beraber aldığı ikinci galibiyet oldu.
Galibiyetin ardından, bir sonraki hafta karşılaşması olan Galatasaray maçı hazırlıklarına hırslı
başlayan Suat Altın inşaat Kayseri Erciyesspor, yeni haftaya ‘Life Kinetik’ egzersiziyle
başladı. Kapalı alanda gerçekleşen antrenman yaklaşık iki saat sürdü. Teknik direktör Mehmet
Özdilek yönetimindeki egzersiz antrenmanı, koordinasyon hareketleriyle devam etti. Kayseri
temsilcisi, Galatasaray maçı hazırlıklarına öğleden sonra gerçekleştireceği antrenmanla devam
edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11727.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Büyükşehir'de yatırım ve değerlendirme
toplantısı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyede görev yapan üst düzey yöneticilerle
değerlendirme ve yatırım toplantısı yaptı.
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Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşen
toplantıda konuşan Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nde oturmuş bir kadro olduğuna
vurgu yaparak, "Haseki Başkanım burada çok güzel işler yaptı ve oturmuş bir kadro bıraktı.
Bize de burada bir orkestra şefi gibi bu kadroyu yönetip güzel işler yapmaya devam edeceğiz.
İşlerin yürütülmesi konusunda ufak tefek dokunuşlar olabilir ama zaten herşey planlı ve

programlı şekilde yürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin en itibarlı kurumu. Biz bunu
daha da yüceltmek için çalışacağız. Bunu da başta burada bulunanlar olmak üzere
belediyemizin mevcut kadrosu gerçekleştirecek" dedi. Başkan Çelik, önümüzdeki günlerde
her birimden ayrı ayrı brifing alıp yapacakları ziyaretlerle çalışma ortamlarını yerinde
göreceğini de sözlerine ekledi. Daha sonra belediye yöneticilerinin çeşitli konulardaki görüş
ve önerilerini dinleyen Başkan Çelik ardından da projeler ve devam eden yatırımlar hakkında
ilgili yöneticilerden bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11728.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

8 Basketbol Sahası İhale İle Yaptırılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Herkes için spor ilkesi ile seyirci değil
spor yapan, bir nesil yetiştirmek istediklerini bu amaç ile ilçenin 8 ayrı semtine 6 adet küçük,
2 adet standart ölçülerde basketbol sahası inşa edeceklerini söyledi.

23 Şubat 2015 Pazartesi 13:51
Toplam 8 adet basketbol sahası inşa ederek gençleri mahalle aralarından ve sokaklardan
kurtaracaklarını ve alanları tel örgülerle çevrili koruma altında olacağını belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç “Her yaş kesiminin ve herkesin spor yapabilmesi için çok amaçlı ve
büyük ölçekli parklar inşa ederek açık alan spor aletleri ile bu parkları donatıyoruz. Biz
seyirci değil spor yapan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü
alışkanlıklardan kurtarmak istiyoruz. Spor yaparak hem bedensel olarak sağlıklı bir yaşam
imkânı buluyor hem de toplumda bireyler arası kaynaşmayı sağlıyoruz. Birbiri ile kavgalı
değil spor da buluşan ve kaynaşan gençler yetiştiriyoruz. Bu amaç ile spor sahaları inşa ediyor
ve hizmete sunuyoruz. Şu anda 76 ayrı alanda açık alan ücretsiz basketbol sahası, okullarda
basketbol ve futbol sahaları, voleybol sahaları ve tenis kortları yaparak sporu teşvik ediyoruz
”dedi. Bireyleri birbirleri arkadaş olmalarını sağlıyoruz... Spor sahaları ile aynı zamanda
sosyal belediyecilik çalışması yaptıklarını çünkü semtler arasında hizmet farklılığı
gözetilmediği gibi bireyleri birbirleri arkadaş olmalarını sağladıklarını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, 8 ayrı alanda basketbol sahası ile sentetik zeminli çim yapımı için
Kamu İhale Kanunun ilgili maddelerince Açık İhale Usulü ile inşa edileceğini kaydetti. Açık
İhale Usulü ile inşa edileceğini … Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, futbol sahası ile sentetik
zeminli çim ihalesinin 23 Şubat 2015 günü saat: 11.00’ de Belediye Encümen salonunda
gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11729.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Avukatlardan 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' tepkisi
Türk Hukuk Enstitüsü Kayseri Şubesi, Ege Üniversitesi'nde öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu
için basın açıklaması düzenleyerek, olaya tepki gösterdi.

23 Şubat 2015 Pazartesi 13:52

Türk Hukuk Enstitüsü Kayseri Şubesi üyesi avukatlar, Ege Üniversitesi'nde öldürülen Fırat
Yılmaz Çakıroğlu için kent meydanında basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Türk
Hukuk Enstitüsü Kayseri Şube Başkanı Avukat İsmail Tanrıöven, "İzmir’de Ege
Üniversitesi’nde üniversiteye yuvalanmış terör örgütü militanlarının milliyetçi öğrenci Fırat
Yılmaz Çakıroğlu bıçaklanmıştır. Arkadaşları hastaneye olay yerinin yakınında bulunan polis
aracı ile götürmek istemişler, polis kabul etmemiş ve biraz uzaklıktaki cankurtaran 45 dakika
sonra gelmiştir. Bu yüzden öğrenci Fırat kan kaybından şehit olmuştur. Bu durum sorumlular
için hiçbir şey ifade etmiyor ve birkaç saat içerisinde unutulacak bir olay olarak düşünülüyor.
Unutulmamalıdır ki, başka birisi üniversitede böyle bir saldırıya maruz kalabilir. Terör
örgütlerine verilen tavizler o noktaya gelmiştir ki susmaya devam edilirse nice Fırat’lar
katledilir. Sen susmaya devam edersen araban yakılır, dükkanın kundaklanır, evin ve sen
kurşunlanırsın" dedi. Tanrıöven ayrıca, "Bu hal üniversite koridorlarının basına yansıyan
fotoğraflarda da açıkça anlaşılmaktadır. Basına yansıyan fotoğraflar ve anlatılanlar Fırat’ın
katledildiği üniversitenin ve fakültenin terör örgütün sempatizan ve militanlarının yuvası
haline geldiğini, üniversite yönetiminin ve siyasi sorumlularının ise adeta cinayete ortak olur
şekilde
yapılanlara
ses
çıkarmadığını
göstermektedir"
ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11730.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Aydın Kalkan
Hizmet-İş Sendikası'nı ziyaret etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Aydın Kalkan, Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı
Halil Özdemir'i ziyaret etti.
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AK Parti Milletvekili Aday Adayı Aydın Kalkan, Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Halil
Özdemir'i ziyaretinde görüş alışverişinde bulundu. Kalkan, Hizmet-İş'in Kayseri ve diğer
illerde yapılan çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Halil Özdemir'i başarılı
çalışmalarından dolayı tebrik etti. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir
de AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı olan Aydın Kalkan'a başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11731.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

İtfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi
Kayseri'nin Develi ilçesinde itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.
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Kar yağışı sonrasında etkili olan soğuk hava ile birlikte binalarda oluşan dev buz sarkıtlarının
vatandaşlar için tehlike oluşturmaması çin Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri
temizlik çalışması başlattı. Ekipler, itfaiye merdiveni vasıtasıyla binalarda oluşan ve
vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11732.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

500 öğrenciye madde bağımlılığı anlatıldı
Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen seminerde 500 öğrenci ve 10 öğretmene madde
bağımlılığı anlatıldı.
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Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Dersimiz Emniyet Projesi' kapsamında Develi Endüstri
Meslek Lisesi ve Ayhan Yıldırım lisesinde madde bağımlılığının zararları hakkında yaklaşık
500 öğrenci ve 10 öğretmene seminer verdi. Develi İlçe Emnyet Müdürü Ahmet Sert, "Madde
bağımlılığı hayali sevmek gibidir madde bağımlısı olan bir insan bilincini kaybeder ve birçok
suça bulaşır hem kendisine hem çevresine büyük zararlar verir. Gençler ülkemizin geleceğidir

biz geleceğimize sahip çıkıyor ve bu konularda gençlerimizi bilgilendirmek için seminerler
düzenliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11733.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

KASKİ’de İhale
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, ‘Erciyes Dağı içme suyu drenaj hattı inşaat işi’ ihalesinin, açık
ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

23 Şubat 2015 Pazartesi 17:47
Söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKİ’nin web
sitesinden (www.kaski.gov.tr) canlı olarak yayınlandığını belirten KASKİ Genel Müdürü
Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar
huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi: “Erciyes Dağı içme suyu drenaj hattı inşaat
işi ihalesine 9 firma katıldı. Bunlardan; Kayısı Harfiyat 183.155,00 lira, Teksen Mühendislik
241.070,00 lira, Osman Altuntepe 258.175,00 lira, Korkmazlar İnşaat 258.770,00 lira,
Mehmet Ürküt İnşaat 264.376,87 lira, Adıgüzel İnşaat 293.890,00 lira, Gelişim İnşaat
295.705,00 lira, Hendek Altyapı Taahhüt 295.920,00 lira, Ahmet Erol Mühendislik
384.740,00 lira teklif verdi.” Batukan; ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı
değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11734.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Çolakbayraktar, "Kocasinan'da başarıyı
sürdüreceğiz"
Kocasinan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar görevine başladı. Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bekir Yıldız’la başlayıp Mustafa Çelik’le devam
eden çalışma ve başarı kültürünü sürdüreceklerini, bu konuda vatandaşlardan gelecek her
türlü yapıcı önerilere de açık olduklarını söyledi.

23 Şubat 2015 Pazartesi 17:47

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediye Meclisimizin iradesini ortaya koyarak şahsım için
verdiği göreve bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. İnşallah, şehrimize, ilçemize hayırlı
hizmetler yapmak için uğraşacağız, koşturacağız. Yakın mesai arkadaşlarımız ve buradaki
personelimizle birlikte bu şehre iyi hizmetler yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Kocasinan'da Bekir Yıldız Başkanımızla başlayan ve Mustafa Çelik Başkanımızla devam
eden bir çalışma ve başarı kültürü var. Bu bayrağı daha da yukarılara taşımak için elimizden
gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, hayırlı
hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.
Kendisine güvenenlerin boynunu bükmemek ve güvenlerini yerde bırakmamak adına yoğun
çalışma mücadelesine devam edeceklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar,
"Vatandaşlarımızdan, bize inananlardan, bizi sevenlerden, tanıyanlardan ve tanımayanlardan,
kendi bölgemizde olanlardan veya olmayanlardan bizlere dua etmelerini istiyorum. Çünkü
dualarına ihtiyacımız var. Gayretlerimiz, çalışmalarımız dualarla taçlanacak. Kocasinan'a ve
şehrimize daha iyi hizmet etmek adına devraldığımız bayrağı daha da yukarılara taşımak için
elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki çalışma ve başarı kültürünü devam ettirmek adına
vatandaşlardan gelecek yapıcı önerileri dikkate alacaklarının altını çizerek konuşmasını şöyle
noktaladı, “Herkese kapımız açık. Vatandaşlarımızı da her zaman için belediyemize bekleriz.
Buyursunlar gelsinler. Önerilerine her zaman açığız. Olumlu ve yapıcı önerilerinde her zaman
onların yanında olacak ve söylediklerine de mutlaka itibar edeceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11735.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Ünsal'dan gazeteciler cemiyeti'ne ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ'ı ziyaret etti.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaretinde konuşan Ünsal, basının
çok önemli bir güç olduğunu söyledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Ünsal,
"Kayseri’de 25 yıldır sosyal hayatta olan bir insanım. Kayseri’de ki basın camiamız İç
Anadolu’da Ankara’dan sonra en güçlü yapıya sahip iliz. Yıllarca sivil toplum örgütü
başkanlığımız ve birçok alanda dernek başkanlıklarımız oldu. Basınla hep iç içe olduk.
Basınımızın önemini çok iyi biliyoruz. Basın toplumda 3’üncü güç diye bahsedilir ama bana
göre basın 1’inci güçtür. Bir seçim süreci yaşanacak. Biz öncelikle sivil toplum örgütü olarak
buraya uğramak istedik.

Gazetecilerle bir olmak, birlikte olmak en önemli bir adımdır. Seçim bir süreçtir ve biz bunun
bilincindeyiz" ifadelerini kullandı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ünsal'a seçim sürecinde başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11736.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Develi'de kar temizleme çalışmaları devam
ediyor
Develi Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun kar
yağışından sonra Develi halkının yoğun kullandığı yerlerde kar temizleme çalışmalarına
devam ediyor.
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Salı günleri İlçede kurulan hayvan ve sebze-meyve halk pazarında esnafların ve Develi
halkının sıkıntı yaşamaması için ekipler pazarlar ve çevrelerinde kar temizliği yaptı. Ekipler
ayrıca Cumhuriyet Meydanında oluşan kar birikintilerini de iş makinalarıyla temizleyerek
oluşabilecek aksaklıkları ortadan kaldırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11737.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

AK Parti Milletvekili adayları nasıl belirlenecek
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ‘Kent Tartışmaları’ konulu konferans düzenlendi.
Konferansta konuşan Mimarlık Tarihi Uzmanı Uğur Tanyeli, “Türkiye’de kentsel dönüşümün
ahlaki ve demokratik olma olasılıkları epey kısıtlı gibi gözüküyor. Türkiye bu anlamda
gerçekten kentsel dönüşümü ahlaki ve demokratik biçimde yapma başarısını gösterebilmiş bir
ülke değil. Bu açıdan çok ciddi zaaflarımız olduğunu söylemek zorundayım” dedi.
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Düzenlenen etkinliğe Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, Mimarlık
Tarihi Uzmanı Uğur Tanyeli ve öğrenciler katıldı. Konferansta açılış konuşmasını yapan
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, “Kentlerin yeniden planlanması,
dönüşüm kararlarının plandan bağımsız, piyasa süreçleri odaklı alınan kararlar ile geleceğe
yön verecek değişimlerin yaşanması bu tartışmalar içerisinde yer almaktadır. Planlamada
etkin mekanizmaların tasarım süresinin içinde yer alan bütün paydaşlar ile tartışılarak, kentin
geleceğinde etkin olunması ve şeffaf bir platform oluşturulması kent tartışmalarının çıkış
noktası olmuştur” diye konuştu. Velibaşoğlu ayrıca, “Yaptığımız bu etkinlik ‘Yeniden Kent’
ve Kayseri Kentlerin Geleceği’ olmak üzere iki temel başlık altında ele alınacaktır. Bugün
‘Yeniden Kent’ teması altında iki oturum yapılacaktır. İlk oturumda kentler, kent planlaması
ve kentsel dönüşüm teorik kapsamda uzmanlar tarafından irdelenecektir. İkinci oturumda ise
güncel yaklaşımlar ve uygulamalar etkin görev alan aktörler tarafından değerlendirilecek,
olumlu ve olumsuz yönleri üzerinden tartışılacaktır” şeklinde konuştu. Mimarlık Tarihi
Uzmanı Uğur Tanyeli ise, ‘Kentsel Dönüşüm Ne Zaman Ahlaki ve Demokratik Olmaz’
konulu konferans verdi. Tanyeli konferansta, “Öncelikle böyle önemli bir programa davet
edildiğim için çok teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm üzerine konuşmam anlamlı olur diye
düşünüyorum. Türkiye’de kentsel dönüşümün ahlaki ve demokratik olma olasılıkları epey
kısıtlı gibi gözüküyor. Türkiye bu anlamda gerçekten kentsel dönüşümü ahlaki ve demokratik
biçimde yapma başarısını gösterebilmiş bir ülke değil. Bu açıdan çok ciddi zaaflarımız
olduğunu söylemek zorundayım. Bu zaaflardan belirli bir kişiyi, belirli bir grubu suçlamaya
çalıştığım anlamını çıkartmayın. Kuşkusuz böyle suçlamalarda yapılabilir. Bu ayrı sorun ama
benim burada söylemeye çalıştığım bundan bir biçimde hepimiz sorumluyuz. Böylesine bir
ahlaki ve demokratik olma endişesi yaşıyorsak kentsel dönüşüm bağlamında bu hepimizin
sorumlu olduğu bir meseledir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11739.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

Bilimsel iş birliğinde ilk adım
Erciyes Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi arasında geçtiğimiz aylarda
yapılan iş birliği protokolü kapsamında iki üniversite arasında bilimsel konferanslar verilmeye
başlandı.
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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kök Hücre ve Yaşlanma Biyolojisi alanında akademik
çalışmalar yapan Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Erciyes
Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu’nda araştırmacı
akademisyenlere kanser hücreleri hakkında seminer verirken, Yakın Doğu Üniversitesi Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen’de Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda astım ve obezite hakkında eğitim semineri verdi.

Erciyes Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü hakkında
değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Nedime Serakıncı; “İki kurum arasında araştırma
merkezlerini ve araştırmacıları birleştirerek, birlikte ortak projeler yapılmasını amaçlayan iş
birliği protokolünün ilk ayağını oluşturmak üzere buradayız. Erciyes Üniversitesi’nin hem
kampüs hem de teknolojik alt yapısından çok etkilendim. Eğitim hayatını Danimarka’da
geçiren biri olarak, gelişmiş bir ülke olan Danimarka’da gördüklerimin aynısını bu
üniversitede de görüyorum. Erciyes Üniversitesi’nin imkanları imrendirir derecede iyi
durumda. Burada olmaktan mutluluk duydum.” dedi. Erciyes Üniversitesi Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halit Canatan iki üniversite arasında
imzalanan protokol hakkında bilgi vererek; “İmzalanan protokol kapsamında bugün Yakın
Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden misafirimiz var. Ümit ediyoruz ki bu bir başlangıç olur.
İki Üniversite arasında yapılacak olan bilimsel çalışmaların hem Kuzey Kıbrıs hem de
Kayseri açısından önemli olacağına inanıyoruz.” dedi. İki üniversite arasında yapılan protokol
gereği önümüzdeki yaz mevsiminde Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bazı
öğrenciler Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde staj yapmaya gelecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11740.html
Erişim Tarihi: 24.02.2015

“Seyyahinden Turizme” Sergisi
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu fuayesinde “Seyyahinden Turizme”
isimli Türkiye Turizm Tarihinden Sayfalar
Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.
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Açılışının, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin
Keleştemur, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve çok sayıda
davetlinin katılımıyla gerçekleştiği sergide Türkiye’nin son 50 yılda kullandığı tanıtım
materyalleri ziyaretçilerle buluştu. Sergi hakkında teknik bilgi veren Turizm Fakültesi Dekanı
Kurtuluş Karamustafa; “Kültür ve Turizm Bakanlığı 1963 yılında kuruldu. 2013 yılında
bakanlığın kuruluşunun ellinci yılının anısına Türkiye’de turizmin tarihi hikayeleştirilmiş.
Bakanlık bize bu materyalleri eğitim materyalleri olarak devretti ve bu sergi artık bizim
fakültemizde sergilenecek.” dedi. Rektör Keleştemur açıklamasında, Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından daha önce çeşitli illerde sergilenmiş olan bu serginin bundan sonra
Erciyes Üniversitesi çatısı altında sergilenecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek,
Türkiye’nin turizm alanında kat ettiği mesafenin görülmesi açısından bu serginin önemli
olduğunu belirtti. Serginin açılışını gerçekleştiren Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’nin
turizm de her geçen gün katkıda bulunulduğunu ifade ederek; “Ben eski bir Kültür ve Turizm
Bakanlığı mensubu ve şimdi Kayseri Valisi olarak, bakanlığın ellinci yılı münasebetiyle
hazırlanmış olan bu serginin Erciyes Üniversitemize verilmesinden dolayı emeği geçen
rektörlüğümüze, dekanlığımıza ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun”

dedi. Türkiye Turizminden Sayfalar Sergisi, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans
Salonu fuayesinde sürekli olarak ziyaretçilere açık olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11741.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Büyükşehir, İskep için Portekiz'de
Kısa adı İSKEP olan ve Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte yürütülen 'İstihdam İçin
Koordinasyon ve Eğitim Projesi' kapsamında 1-7 Şubat 2015 tarihleri arasında Portekiz'in
başkenti Lizbon'da bir çalışma programı gerçekleştirildi.
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Kayseri'den Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanısıra Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu'nun katıldığı programa
Türkiye'nin değişik şehirlerinden Büyükşehir, İl ve İlçe belediye başkanları iştirak etti.
Portekiz yerel yönetimlerinin uyguladığı sosyal politikalarla ilgili başarılı örnekleri yerinde
incelemek amacıyla gerçekleşen program kapsamında Cascais, Montijo, Coimbra, Sintra
belediyeleri ve TBB'nin Portekiz muadili olan Belediyeler Birliği ziyaret edildi. Programda
ayrıca projenin temel amacı olan yerel yönetimlerin dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri
ve bu grupların istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik sosyal politikalar
geliştirmesi yönünde yerel yöneticiler ve paydaşlar arasında fikir alış-verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11742.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden ziyaret
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
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Başkan Vekili Doğan Havur ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
makamında ziyaret eden Kösedağ, başarılı çalışmalar temennisinde bulundu. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelik de, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm
ilçelere hizmet götürmeye gayret edeceklerini ifade ederek, "Kocasinan Belediyesi'nden sonra
nöbeti burada devraldık. Haseki Başkanımın bıraktığı yerden hem şehir merkezini hem de ilçe
ve mahallelerini daha iyi yerlere götürmek için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye
konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11742.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kayserispor, Adana Demirspor Maçı
Hazırlıklarına Başladı
PTT 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Kayserispor,
maçın hazırlıklarına başladı. Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Her maça
nasıl hazırlanıyorsak, Adana Demirspor maçına da o şekilde hazırlanacağız" dedi.
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Kulüp tesislerinde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yapan
futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışmanın ardından kısa
alanda pas yapan futbolcuların, neşeli olduğu gözlendi. Antrenman öncesinde gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Samsunspor maçını
yapılan hatalardan dolayı kaybettiklerini söyledi. 2-0 yenildikleri Samsunspor maçını
değerlendiren Dumlupınar, "Eksiklerimiz olsa da bizim kadro zenginliğimiz var. Kadro
derinliğimiz var. Herkes oynayacak durumdadır. Ben eksikliklere bağlamıyorum. Yaptığımız
hatalardan dolayı kaybettik. Samsunspor’u tebrik ediyoruz. Tabii ki moralimiz bozuldu,
üzüldük ama hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bugünden itibaren Adana Demirspor maçına
konsantreyiz" dedi. Yaptıkları bütün çalışmaların, içeride oynayacakları Adana Demirspor
maçı için olacağını kaydeden teknik adam Dumlupınar, "Bu maç şampiyonluk maçı değil.
Kazanan şampiyonluğunu ilan etmeyecek. Biz her maça nasıl hazırlanıyorsak, Adana
Demirspor maçına da o şekilde hazırlanacağız. Evimizde oynuyoruz. Taraftarımızın da
desteği ile kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Taraftarlara da seslenen
Cüneyt Dumlupınar, "Biz taraftarlarımız ile güzeliz. Bizi yalnız bırakmayıp desteklesinler.
Biz de onlara layık olup, maçı kazanıp taraftarımıza galibiyeti armağan etmek istiyoruz"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11743.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Develi depreminin 75. yılı anıldı
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1940 yılında Develi’de meydana gelen depremin 75. yıl anısına İstanbul’da bir konferans
yapıldı. Konferans, İstanbul Üniversitesi, Bahçelievler Belediyesi, Develi Belediyesi, Mimar
ve Mühendisler Grubu, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası, Maden ve
Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği işbirliğiyle 21
Şubat 2015 Cumartesi gününde Bahçelievler Belediyesi’nin tahsis ettiği Necip Fazıl Kültür
Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferansa alanında uzman birçok
akademisyenle beraber Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İstanbul Bahçelievler
Belediye Başkanı Osman Develioğlu katıldı. Başkan Cabbar, katılımcılara “Develi’nin
Deprem Odaklı Yerel Yönetim Vizyonu” ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Anadolu'nun
unutulan bir depremi olan Develi Depremi ve depremde can veren şehitler anıldı. Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar, Soysallı-Çayırözü Mahalleleri arasındaki Büğüleyen Mevkiine 1940
Develi Depremi Anıtı yapılacağını belirtti. Konferans sonunda katılımcılara katılım sertifikası
takdim edildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11744.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

TÜZDEV’den Mamak'ta Dev Organizasyon
Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Ankara’daki faaliyetlerine
hız verdi. Bu kapsamda Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalanarak
uluslararası sempozyum yapılması kararlaştırıldı.
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İşbirliği protokolü, Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mamak İlçe Millî Eğitim
Şube Müdürü Adem Öztürk, TÜZDEV Genel Müdürü Mehmet Yılmaz ve TÜZDEV Ankara
Şube Başkanı Dr. Mehmet Karasu’nun katılımıyla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nde
imzalandı. Protokol kapsamında, Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve TÜZDEV’in 2-3
Mayıs 2015 tarihinde Mamak’ta Uluslararası Üstün Zekâlı ve Özel Yeteneklilerin Eğitimi
Sempozyumu düzenlemeleri ve Mamak Belediye Başkanlığı’nın organizasyona destek

vermesi karara bağlandı. TÜZDEV’in, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı
işbirliği protokolü ülkemizin yer üstü hazinesi olan üstün zekalı ve özel yetenekli çocukların
eğitim hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesi, AR-GE çalışmalarını ve ulusal eğitim
politikalarının geliştirilmesi için destek eğitim programları oluşturulması ve gerektiğinde
eğitim kurumları (Çocuk Üniversitesi vb.) kurma çalışmasını kapsıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11745.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri’de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

24 Şubat 2015 Salı 10:38

Edinilen bilgiye göre Argıncık Sebze Hali’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki kişi
arasında çıkan kavgada A. O. T., silahla yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun
bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralı A. O. T., Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki bacağına da kurşun isabet
ettiği öğrenilen A. O. T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan polis
ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis, olayın ardından kaçan
şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11746.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

4 kişi sobadan zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan ikametlerinde
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İ. T., H. T., D. T. ile A. B. T., sağlık
ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zehirlenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11747.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Bunalıma giren kadın kendini astı
Kayseri’de bunalıma giren 65 yaşındaki bir kadın, kendini doğalgaz borusuna asarak intihar
etti.
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Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan ikamette
psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M. A. (65), evde yalnız olduğu sırada mutfakta
bulunan doğalgaz borusuna kendini asarak intihar etti. İşten dönen eşi, M. A.’yı fark
etmesiyle durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.
A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ikamette inceleme yaptı. Yapılan
incelemelerin ardından 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen M. A’nın cenazesi, otopsi yapılmak
üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11748.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kale surları önünde şüpheli çanta paniği
Kayseri’de tarihi kale surları önünde bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından
fünye ile patlatıldı.

24 Şubat 2015 Salı 10:43

Edinilen bilgiye göre, tarihi Kayseri Kalesi’nin Yoğunburç surları önünde çanta olduğunu
gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları

incelemelerde çantanın şüpheli olduğunu belirleyerek, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilen çanta,
uzaktan kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çantanın boş olduğu
belirlendi. Çantanın boş olduğu anlaşılmasıyla, cadde araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11749.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Baattin kupalarına büyük ilgi
Sosyal medyada tanınan Baattin'in kupa bardakları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
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Sosyal medyada büyük ilgi gören Baattin'in kupa bardaklarını getirttiklerini belirten Enes
Hediyelik Eşya Satış Temsilcisi İhsan Öztop, "Şu anda sosyal medyada büyük ilgi gören
Baattin'in kupalarını getirdik. Bunları orijinal olarak hizmete sunuyoruz. Baattin'in kendine ait
sözleri kullanılarak yapılmış olan kupa bardaklarımız var. Şu anda müşterilerimiz tarafından
yoğun ilgi görüyor. Bardaklar üzerinde Baattin'i tanıtan esprili sözler bulunuyor. Bu kupa
bardaklar lisanslı ürünler ve fiyatları 10 lira" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11750.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

ERÜ Mimarlık Fakültesi’nde Tasarım Çalıştayı
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından “Bizim İçin Şeyler” başlıklı tasarım
çalıştayı düzenlendi.

24 Şubat 2015 Salı 12:48

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin bir arada
sürdürdükleri “Bizim İçin Şeyler” temalı çalıştayda bütün tasarımların üzerine Mimarlık
Fakültesi’nin logosunun çizildiği farklı tasarımlar dikkat çekti. Erciyes Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı çalıştay hakkında bilgi verdi; “Sürekli bu

tür etkinlikler yapıyoruz. Fakat bu etkinlik bizim için ayrı bir önem taşıyor. Biliyorsunuz
mimarlar ve tasarım odaklı çalışan insanlar olarak hep başkaları için bir şeyler tasarlarız. İlk
defa “bizim için şeyler” tasarlıyoruz. Çalıştayın adı da “Bizim İçin Şeyler” zaten. Bu çalışma
öğrencilerin kendi bulundukları kurumlarına aidiyetlerini, anılarını pekiştirmeye yönelik
olarak kendilerinin kullanmak istedikleri küçük objeleri tasarlamaları için onlara fırsat
sunuyoruz.” dedi. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık girişinde bir satış birimi
oluşturduklarını da belirten Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı, burada tasarlanan ürünleri satışa
sunacaklarını, bu tür çalıştayların bütün büyük üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri’nde
olduğunu ve aidiyet anlamında yararlı şeyler olduğunu belirtti. Çalıştaya davetli olarak katılan
Yüksek Endüstri Tasarımcısı ve İç Mimar İldem Arabacıoğlu da öğrencilerle yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Arabacıoğlu; “Öğrencilere öncelikle üretilebilir tasarım
ürünleri tanıtmak amaçlı küçük bir seminer verdik, bir sunum ve ardından çalışmalara
başladık. Benimde bulunduğum grupta çok amaçlı ürünler tasarlandı.” dedi. Panonun üzerine
keçe ile yapılan Erciyes Üniversitesi’ni Erciyes Dağı’nın silueti ile birleştiren tasarım dikkat
çekti. Farklı ve kişisel tasarımların yer aldığı çalıştay, Mimarlık Fakültesi Dekanlık girişinde
oluşturulan satış ofisinde sergilendi. Ayrıca çalıştayda yer alan öğrenci ve akademisyenlere
katılım belgesi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11751.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

İç Güvenlik Yasa Tasarısı Bizleri
Kaygılandırıyor
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, mecliste görüşülen ve bazı maddeleri kabul
edilen İç Güvenlik Paketi'nin kendilerini kaygılandırdığını söyledi.
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Başkan Konaç, Kayseri Barosu adına düzenlenen basın toplantısında, "İçişleri Bakanlığı’nca
hazırlanan ve mecliste görüşülmeye başlanan ve bir kaç maddesi kabul edilen, kamuoyunda
“İç Güvenlik Paketi” olarak anılan “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile
getirilmek istenen yasal değişiklikler hakkında kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl
olmuştur" dedi. " Ege Üniversitesinde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz
Çakıroğlu kardeşimize Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve camiasına başsağlığı dileklerimizi
iletmeyi bir insanlık vazifesi sayıyoruz. Bu olayı fırsat bilerek ülkemizi ve üniversitelerimizi
bir çatışma ortamına sürüklemek isteyecek gelişmelere fırsat verilmemesini ve sağduyulu
hareketi, özellikle öğrenci kardeşlerimiziden beklediğimizi altını çizerek belirtmek istiyoruz"
diye konuşan Başkan Konaç, ülke gündemindeki gelişmelerle ilgili olarak, "Süleyman Şah
Türbesi operasyonunda Şehid olan Astsubay Halit Avcı’ya Allah’tan rahmet dilerken,
yaşananları hem endişe hem de üzüntü ile takip ettiğimizi, tüm milletimizin gerek iktidar
,gerekse muhalefet yanlısı olsun, konuya milli bir hassasiyetle yaklaşmasını, bu tür konularda
top yekün ve tek yürek olmamız gerektiğini düşündüğümüzü, Kayseri Barosu olarak ısrarla
hatırlatmayı görev sayıyoruz. Yaşanacak en küçük hüsran devletimizin itibarına dair hepimizi

üzmelidir buna ditkkat çekmek istiyoruz. Tasarının Mecliste görüşülmesi için yapılan
oturumlarda çıkan kavgaları ve kamuoyuna yansıyan görüntüleri doğru bulmadığımızı,
topluma örnek olması gereken vekillerimizin düştüğü durumu ayıpladığımızı ifade etmek
istiyoruz. Seçime sayılı günler kala siyasi partilerimizin aday tespit çalışmaları devam
ederken; bizleri temsil edecek vekil adaylarının, hiç birini diğerinden ayırmadan, milli
hassasiyetlerimizi hakkıyla temsil edecek bir görev bilinciyle hareket ederek başarılı
olmalarını temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. "Öncelikle bu kaygılarımızın
nereden kaynaklandığını ifade etmekte yarar vardır. Geçmişe kısa bir göz attığımızda
görülecektir ki, bu ülkede yargının açık ve net olarak siyasallaştığı dönemler olmuştur.Bu
olağanüstü dönemlerde hukuk adeta bir silah olarak kullanılmış, yargı eliyle toplum tabiri
caizse terbiye edilmeye çalışılmıştır. Hak ve özgürlükler yargı eliyle ya çiğnenmiş ya da neyi
amaçladığı belli olmayan kanun metinleri ve mevzuatla, hukuk/yargı eliyle adeta terör
estirilmiştir.Buna dair yüzlerce örnek milletimizin hafızalarında tazeliğini korumaktadır.
Çerçevesi çizilmeyen, somut gerekçe ve ihtiyacı nasıl karşılayacağı belli olmayan kanunlar,
bu kötü hatıraların yeniden canlanması gibi bir çağrışım yapmaktadır" diye konuşan Başkan
Konaç, "Yıllar yılı devlet eliyle uygulanan hukuksuzlukların bedelini AİHM’de ödeyen bir
ülke olarak, iktidar kim olursa olsun zaman ve zemine göre hukuk ihdas edilmesi, içinden
geçilen sürecin ihtiyaçlarına göre kanun ve norm ihdası, açık bir şekilde hukukun intikam
aracı halıne getirilmesi anlamı taşır. Kimse kusura bakmasın, bizim millet olarak
korkularımız! ve endişelerimiz! var. Bu endişelerimizi ve kaygılarımızı dillendirmek bizlerin
asli görevidir. Bunu yaparken kimseden icazet almayacağımız gibi , zor zamanda yanlışları
ifade etmenin temsilcisi olmanın zorluklarını yaşadığımızı söylemek istiyorum" ifadesinde
bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bu yasa “şu anlamda ucu açık ve belirsiz bir
yetki tanımaktadır” diye söylediğimizde, karşımıza çıkan tablo ne yazık ki; kişi insiyatifi ve
yoruma müsait alanlar bırakılmış olması, suistimal edileceği anlamı taşımaz savunması ile
karşı karşıya kalınmaktadır. Çerçevesi çizilmemiş yasaların kişi insiyatifi ve yorumuyla ne tür
telafisi güç mağduriyetlere sebep olduğu, bu yasaların güvencesi biziz söyleminin de hiç bir
değerinin olmadığı ortadadır. Tasarı gerekçesinin ilk maddesinde “Son zamanlarda meydana
gelen toplumsal olayların terör örgütlerinin propagandasına dönüşmesi, göstericilerin
vatandaşlarımızın can güvenliklerini ve vücut bütünlüklerini tehdit etmesi, kamuya ve özel
kişilere ait bina, araç ve mallara zarar vermesi, hatta yağma girişimlerinde bulunması
özgürlük-güvenlik dengesini bozmadan yeni tedbirler alınmasını zorunlu kılmıştır”
denilmektedir. Gerekçenin devamında tasarı ile; suç işlenmesinin önlenmesi, can ve mal
emniyetinin sağlanması, cezaların caydırıcı hale getirilmesi gibi ihtiyaçlara değinilmiştir.
Gerçekten de son zamanlarda meydana gelen toplumsal olaylarda; yüzünü kapatarak ve
maske kullanarak gerek kamu, gerekse özel mülkiyete konu mallara zarar veren ve can
güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin eylemleri bizlere büyük üzüntüler yaşatmıştır.
Ellerdeki molotofların, can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kamu görevlilerine karşı
kullanılması, işyerlerinin, durakların, ambulansların yakılması asla kabul edilemez. Bu
eylemleri engelleyecek yasal değişiklerin pek tabiî ki destekçisiyiz. Bu anlamda alınacak her
makul tedbir bizim için baş tacıdır. Buna karşı çıkacak tek bir vatan evladı yoktur diye
düşünüyoruz. Derdimiz; ne siyaset yapmak ne de iktidar veya muhalefetin yanında saf tutmak
değildir. Konu ile alakalı kurulan her cümlenin ardından; birilerinin birilerini hain ilan ettiği,
adeta küfrettiği bu ortamda, uyarmanın, doğruyu işaret etmenin, risk almanın, kim ne derse
desin hak ve hukukun yanında durabilmenin erdemine inanıyoruz. Bizim işimiz asla niyet
okumak değil, yasal zeminde olabilecek olumsuzluklara hukuk adına dikkat çekmektir. Bu
nedenle; ne vatan sevgimizin sorgulanmasına müsade ederiz, ne de hain ilan edilmeyi
hazmederiz. Can ve mal güvenliğini tehdit eden ve terör propagandasına dönüşen eylemlerle
ilgili yasal değişikliklere ihtiyaç olduğunu düşünmekle birlikte, eylemlerin terör
propagandasına dönüştüğü gerekçe gösterilerek,devletin hukuksuz bir eylemi engellemek için,

hukuk dışına çıkması da, Hukuk Devleti ile asla bağdaşmayacaktır. Tasarı incelendiğinde,
maalesef hepimizin büyük bir üzüntü ile sık sık karşılaştığı terör ve güvenlik meselesinin
bahane gösterilerek, tasarının her haliyle meşrulaştırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Terörün
gerekçe yapıldığı tasarının Terörle Mücadele kapsamında ele alınması gerekir iken, Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında değerlendirilmesi de, tasarının amacının sadece terör
propagandasını engellemek olmadığını, genel olarak temel hak ve hürriyetleri kısıtlamaya dair
kullanılabilecek bir altyapı tesis edildiği hissi uyandırmaktadır. Bu sadece siyasetçilerin değil
bir çok hukukçunun da ortak teşhisidir. Tasarıdaki en sıkıntılı konu, kolluğun ve mülki
amirlerin yetkilerinin genişletilerek adli yargıya ilişkin konularda da yetkili hale
getirilmesidir.Emniyet Teşkilatı ve polis bu tasarıda kendisine yüklenen misyon gereği zan
altında kalmaya mahkum olacaktır.Suç işlendikten sonraki görev, adli bir görevdir. Suç
işlendikten sonra Ceza Muhakemesi kapsamında savcılık makamı ve mahkeme yetkilidir.
İdarenin yetkisi ise, suçun işlenmesinden önce önleyici hizmetlere yönelik idari bir
görevdir.Tasarı ile suç işlendikten sonra da idareye yetki verilmekte, illerde Vali, ilçelerde
Kaymakam,adli yargıya ait bir görevi kullanmaya yetkili kılınarak adli görev, idareye
devredilmek istenilmektedir.Oysa ki, suç işlendikten sonra idarenin adli yargıya ait yetkileri
kullanması söz konusu olamaz. Aksi halde idare, yargı görevini üstlenmiş olur ki; Tasarı bu
anlamda, kuvvetler ayrılığına ve Anayasamıza tamamen aykırıdır. Tasarı gerekçesinde,yeni
tedbirlerin özgürlük-güvenlik dengesini bozmayacağı söylenilmişse de, aşağıda da kısaca
değinildiği gibi... üst araması, dinleme ve gözaltı konularındaki adli yargıya ait yetkilerin
mülki ve kolluk amirleri vasıtasıyla idareye devri, idarenin resmen suçla ilgili soruşturma
aşamasında görev alması, AİHM.’ndeki Devletimizin sabıkası ortada iken, gözaltı kararı ve
süresi konusunda yıllar öncesi hukukuna dönülmesi, dinleme kararında yetkili hakimin sadece
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olması, göstericilere yapılacak müdahalelere ilişkin
düzenlemelerin saldırı ile müdahale arasındaki orantının ihlalini teşvik edici mahiyet taşıması,
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde teröre karşı uygulanacak kuralların genelleştirilme çabası
ve olağanüstü hal rejimini andıran düzenlemelerin varlığı maalesef dengeyi daha da
bozmuştur. Mevcut yasal uygulamaya göre, kişilerin üstünün ve eşyalarının aranabilmesi için
kural olarak hakim kararı, gecikmesinde sakınca olan hallerde ise savcı kararı aranmaktadır.
Ancak, söz konusu tasarı yasalaşırsa, hakim yada savcı kararı olmaksızın kolluk amirinin emri
ile arama yapılabilecektir. Bu durum keyfi aramaların önünü açabilecektir.. Diğer yandan,
yine yasal mevzuatımıza göre, kişileri gözaltına alma yetkisi savcılara aittir. Ne var ki, iç
güvenlik paketinde öngörülen tasarıya göre, bu yetki savcılara ait olmaktan çıkarılmaktadır.
Böylece, tasarıda suçüstü hallerinde 24 saate kadar, toplumsal olaylarda ise 48 saate kadar,
kolluk amirine kişileri gözaltına alabilme yetkisi tanınması söz konusudur. Öte yandan temel
hak ve özgürlükleri kısıtlama konusunda mülki idare amirlerine de yetki verilmektedir. Bu
yolla mülki idare amiri Cumhuriyet Savcısının adli yetkisine ortak olarak, adli kolluğa suç
soruşturmasına ilişkin talimat verme yetkisine sahip olmaktadır. Oysa suç soruşturması ve
suçun aydınlatılması yargısal faaliyettir ve bu yetkilerin sadece yargı makamlarınca
kullanılması gerekmektedir. Mülki Amirlerin almış olduğu kararlara uymayanlar hakkında 1
yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Böylece suç ve cezaların kanuniliği ilkesi hiçe
sayılmakta, mülki amirlere suç yaratma yetkisi tanınmakta ve yasama erkinin elinde olan
yetki alınarak, Anayasaya aykırı bir düzenlemeye gidilmektedir. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığı
ve hukuk devleti ilkeleri de açıkça çiğnenmektedir. Hukuksuz dinlemelerden bu kadar çok
şikayetin olduğu bir dönemde, tapelerin, ses kayıtlarının ortada cirit attığı bir dönemde,Yargı
kararı olmadan, telefon dinlemelerin ve üst aramaların önü, keyfi ve şüphe çekici bir şekilde
açılmaktadır. Yargı mercii olarak ise Ankara’da bir hâkim olağanüstü yetkilerle
görevlendirilmektedir. Bu düzenleme yargının yürütmenin müdahalesine açık hale geldiği ve
tarafsız kalamayacağı algısını doğurmaktadır. Terör eylemlerinde maske kullanılmasını asla
tasvip etmediğimizi ve buna karşı tedbir alınmasının doğru olduğunu kabul etmekle birlikte,

Polisin sıktığı, ciddi yan etkileri olabilen biber gazından korunmak için, ağzını yüzünü bezle
örten kişilerin, terör örgütü üyeliği ile suçlanması muhtemel hale getirilmektedir. Muğlak
kavramlarla telafisi güç zararlar doğabileceği kanaati uyandırmaktadır. Tüm bu değişiklik
arzularında “iktidarın asıl niyeti, toplumsal muhalefeti sindirmek ve önlemektir” algısı yaygın
bir şekilde kamuoyunu tedirgin etmektedir. Söz konusu değişikliklerin bir kısmı mevcut
Anayasaya aykırıdır. Olağanüstü dönemlerde yaşanan endişelerin başında gelen, kişi
özgürlüğü ile güvenliği hakkını ihlal ettiği kanaati yaygındır. Tüm bu kaygıları izale etmek ve
mutabakat yollarını aramak elbette iktidarın vazifesidir. Bunu yok sayarak çatışma ve
gerilimden beslenmek kimseye fayda sağlamaz.Toplum olarak bölünmeye sebep olacak bu
gerginliği ortadan kaldırmak için acilen adım atmak gerekmektedir. Netice olarak; emri
altındaki amirlere adli yargıya ait yetkileri tanıyan, kuvvetler ayrılığına ve Anayasa’ya açıkça
aykırılıklar içeren kanun tasarısının ülkenin dört bir yanından gelen haklı eleştiriler dikkate
alınarak, bir kısmı kabul edilen yasanın, eleştirilen kısımları ile ilgili bir kısım değişikliklere
tabi tutulması ve bunların meclis gündeminden acilen çıkartılması gerekliliğini ve ümidimizi
kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11752.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kayseri Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden Vali
Düzgün’e ziyaret
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yard. Doç Dr. Neşe
Yılmaz Bakır ve yürütme kurulu üyelerini makamında kabul etti.
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Vali Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin çalışmalarını önemsediğini ve yakından takip ettiğini belirtti.
Türk toplumunda kadının özel bir yeri olduğunun altını çizen Vali Düzgün, kadına hak ettiği
değerin verilmesinin toplumun her kesiminin görevi olduğunu hatırlatarak, kadınlara yönelik
her konu ve projeyi de Valilik olarak hassasiyetle yürüttüklerine işaret etti. Aynı zamanda
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeliği görevini de yürüten Kayseri Kent Konseyi Kadın
Meclisi Başkanı Yard Doç. Dr. Neşe Yılmaz Bakır da, Vali Düzgün’e verdiği destekten
dolayı teşekkür ederek, kadınların topluma yönelik katkısını daha da artırmanın gayretinde
olacaklarını anlattı. Ziyarette, Yürütme Kurulu Üyeleri Şükran Ekecik, Başak Güleser,
Handan Vahide Yazkı, Fatma Halavuk ve Sibel İpek te hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11753.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Engelli spor kulüplerine nakdi yardım
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, engelli spor kulüplerine yönelik Valilik Toplantı Salonunda
gerçekleşen nakdi yardım dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kendi branşlarında ve engel
gruplarında başarılı olan sporcuların, ilimizi ve ülkemizi gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında
en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.
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Engelli gençlerin ve vatandaşların topluma ve iş hayatına kazandırılması anlamında da
çalışmalarda bulunulduğunu hatırlatan Vali Düzgün, sportif faaliyetlerde de başarılı kulüplere
destek olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Yeni yetişen gençlerimizden engelli
kulüpleri aracılığıyla başarılı sporcularımız çıkmaktadır. Yüzme, kayak, futbol, basketbol ve
diğer spor branşlarında sizin başarılarınızı gururla takip ediyoruz. Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğümüz gençlik merkezlerinde, engelli gençlerimizin spor haricinde iş hayatına ve
toplumsal yaşama katılabilmesi, bilgi ve becerilerini artırması amacıyla bilgisayar kursu gibi
değişik kurslar düzenlemektedir. Amacımız, engelli vatandaşlarımızın, gençlerimizin
kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Geçtiğimiz günlerde Erciyes Kayak
Merkezinde ‘Gözümüz Zirvede’ Projesi de bu konuda örnek bir proje oldu. Yine işitme
engellilere yönelik ‘Huzura Ses Ver” Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından takdir
edilen ve diğer illere de örnek gösterilen bir proje oldu. Diğer bütün branşlarda da bu çalışma
alanlarımızı geliştirmek, yenilemek ve mümkün olduğu kadar farklı alanlara yaymak
niyetindeyiz. Engelli kulüplerimizin gençleri evlerinden çıkararak gerek çalışma hayatında,
gerekse de spor hayatında teşvik edilmesi yönünde göstermiş oldukları çabalardan dolayı
tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sizlere maddi destek sağlamak amacıyla bugün bu
vermiş olduğumuz desteklerin inşallah bundan sonra devam edeceğini belirtmek istiyorum.”
Engelli Spor Kulüpleri adına konuşan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulubü Başkanı
Süleyman Ekici de, devletin desteğini hissetmenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade
ederek, kendilerini bu konuda yalnız bırakmayan Vali Düzgün’e teşekkür etti. Konuşmaların
ardından Vali Düzgün, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca sağlanan ödeneklerle faaliyet
alanlarına göre nakdi destek tutarları belirlenen 10 engelli spor kulübü temsilcisine nakdi
yardım çeklerini teslim etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin de hazır
bulunduğu törende, Vali Düzgün, kulüp temsilcilerinin istek ve önerilerini de dinledi. İşitme
engellilere yönelik tercümanın da bulunduğu sohbet sırasında Vali Düzgün tarafından Valilik
bünyesinde, engellilerin istek ve şikâyetlerinin dinlenmesine yönelik Vali Yardımcısı
başkanlığında komisyon kurulması kararı verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11754.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Sınav, stres hormonu açık kalp ameliyatı etkisi
yapıyor
Kayseri Özel Kılıçaslan Liseleri velilerine yönelik bir seminer gerçekleştirildi. Melikşah
Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Doğan, Kılıçaslan Kültür
Merkezi’nde “YGS’ye Hazırlanan Öğrenciye Ailenin Yaklaşımı Nasıl Olmalı?” konulu bir
seminer verdi.

24 Şubat 2015 Salı 13:34

Son sınıf öğrencilerinin velilerine hitap eden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Doğan “Sınav sürecinde
sergilediğimiz tavır, ister sözlü olsun isterse beden diliyle olsun, öğrencimize aynen yansır.
Veli olarak sakin ve soğukkanlı olmalıyız, çocuklarınıza senin elinden gelenin en iyisini
yapacağını biliyorum yaklaşımında olmalıyız. Eğer bizler sürekli baskı kurar ve çocuğu strese
sokarsak o, yapabileceğinin en düşüğünü yapar. Bu sınav, çocuklarımızın zekâsını değil masa
başında oturup çalışmasını ölçüyor. Öğrencimizin kişiliğini ve değerini ölçmüyor. Eğer biz bu
şekilde davranır bunu sözlerimizle de desteklersek çocuğumuz elinden gelenin en iyisini
yapacaktır. Unutmayalım ki Türkiye’de sınava hazırlanan bir çocuk açık kalp ameliyatı olan
birinden daha fazla stres hormonu salgılıyor ve çok yıpranıyor. Onun için anne babalar
soğukkanlı olmalı ki çocuk da stres yapmasın. Bu sınav minimum gereklilikleri sağlamakla
ilgilidir. Gerisi beceri. Çocuklarımız yarının dünyası için hazırlanmalı. Bugünün şartlarına
göre değil. Değişime hazır olmalı ve çocuk kendisi için çalışmalı başkaları için değil.” dedi.
Seminerde gönüllü bir veli üzerinde stres uygulaması da yapıldı. Etkinlik velilerden gelen
soruların cevaplanmasının ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11755.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Chp İl Başkanlığı Milletvekili Adaylarını
Belirlemek İçin 21 Mart’ta Ön Seçime Gidiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, 7 Haziran tarihinde yapılacak
milletvekili seçimleri için çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “21 Mart tarihinde
milletvekili adaylarımızı belirlemek için ön seçim yapacağız. Benim kanaatim 25 civarında
bir milletvekili aday adayımız olacak” dedi.
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Seçim sürecini değerlendiren CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, “7 Haziran seçim süreci başladı.
Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi içinde de başladı. Cumhuriyet Halk Partisi aday adaylık
süresi 1 Mart 2015 tarihine kadar uzatıldı. Bununla ilgili başvurular yapılıyor. Aday
adaylarımız belirlendikten sonra 3 Mart 2015 tarihinde aday adaylarımız ile toplantı yapıp
görüşeceğiz” diye konuştu. CHP’nin milletvekili adayları için ön seçim yapılacağını belirten
Ayan, “Ön seçime girmek isteyen adaylarımız 5 bin TL, özürlüler 2 bin 500 TL ve kontenjan
adaylarımızda 7 bin 500 TL para yatıracak. 7 Mart tarihinde tüm aday adayı arkadaşlarımızı
basına tanıtacağız. Ön seçimde CHP Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba kurul
başkanımız olacak. 21 Mart tarihinde ön seçimi yapacağız. Ön seçim ile 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9.
milletvekili aday adaylarımızı belirleyeceğiz. 2. sıra milletvekili adayımız kontenjan ile
belirlenecek. Adaylarımızın bazıları genel merkeze bazıları ile il başkanlığımıza başvuruyor.
Benim kanaatim 25 civarında bir milletvekili aday adayımız olacak. Ön seçimde 8 bine yakın
üyemiz oy kullanacak. En az 4 en fazla 8 kişiye oy verecekler” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11756.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Neye uğradığını şaşırdı
Kayseri'de yaşayan Gökhan Gümüş, üzerine kayıtlı faturalı telefon hattı üzerinden 2 bin 500
TL'lik telefon alındığını öğrenince, neye uğradığını şaşırdı.
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Kayseri'de yaşayan 30 yaşındaki Gökhan Gümüş, her ay standart olarak ödediği telefon
faturasının bu ay fazla geldiğini görünce GSM bayisine giderek yardım istedi. Bayiden
faturalarının ayrıntılı özetini isteyen Gümüş, kendi üzerine kayıtlı olan faturasından 2 bin 500
TL'lik akıllı telefon alındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Soluğu karakolda alan Gökhan
Gümüş, buradaki ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.
Başından geçenleri anlatan Gümüş, mağdur olduğunu söyleyerek, kendisini dolandıran
kişilerin bulunmasını istedi. Gökhan Gümüş, "23.02.2015 tarihinde telefon faturamı ödemek
için bir GSM şirketinin bayisinde gittiğimde orada 2 bin 500 TL borcum olduğunu öğrendim
ve adıma 11.02.2015 tarihinde bir telefon alındığını öğrendim. O tarihte ben Almanya’da
bulunuyordum. Ben yurt dışındayken adıma düzenlenmiş sahte evrakla telefon alınmış ve
müşteri hizmetlerini aradığımda ise 11.11.2014 tarihinde de faturalı bir hat alındığını
öğrendim" dedi. Telefonun alındığı tarihte Almanya'da olduğunu söyleyen Gümüş, başından
geçenleri şöyle anlattı: "Şuan bütün bilgilerim bu kişilerin elindedir. Kimlik bilgilerim,
pasaport bilgilerim ve cep telefonu bilgilerim bu kişilerin ellerindedir. 1 fatura üzerinden 2
tane hat kullanılıyor. Faturamı e-fatura üzerinden aldığım için bu bilgileri telefon ile çok
konuştuğum için biliyordum ve bunu dün öğrendim. Ben normalde 200-250 TL arası fatura
ödüyordum. Dün bayiye gittiğimde 350-400 TL arası olduğunu söylediler. Faturanın çok

olduğunu görünce ayrıntılı bir fatura istedim ve faturam üzerinden cihaz alındığı ortaya çıktı
ama telefonun alındığı tarihte ben Almanya’daydım. Türkiye olmadığım halde işlem
yapılıyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11757.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Nefsimiz için değil Allah rızası için çalışıyoruz
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı’nın
eski ve yeni yönetimlerini bir araya getirdiği toplantıya katıldı. Burada yaptığı konuşmada
siyasi hayatından kesitler sunan Özhaseki, partideki samimiyet ve kardeşliğe vurgu yaptı.
Bugüne kadar hep iyi niyetle çalıştıklarını dile getiren Özhaseki, “Nefsimiz için değil her
zaman Allah rızası için çalıştık. Bundan sonra da hayırlı bir hizmet varsa Rabbim o kapıyı
açsın” dedi.
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AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı’nın toplantısına Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti
Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, ilçe teşkilatının eski ve yeni yöneticileri katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik toplantının yapıldığı salona Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte geldi ve salonun girişinde Başkan Büyükkılıç’a çiçek
verdi. Sıcak bir ortamda yapılan toplantının açış konuşmasını AK Parti Melikgazi İlçe
Başkanı Sami Kadıoğlu yaptı. Teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Kadıoğlu, teşkilat
çalışmalarının bir bayrak yarışı olduğunu belirtti. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç da, bundan önce olduğu gibi genel seçim sürecinde de başkalarının eksikliğine
dayalı siyaset yapmayacaklarını ifade ederek “Kendi güzelliklerimizi, kendi çalışmalarımızı
anlatacağız. Çünkü anlatacağımız çok hizmet var” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik de salondaki dostluk ve muhabbetin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, AK
Parti’nin Kayseri’de herkesin kıskandığı ve gıpta ile baktığı bir teşkilat yapısının olduğunu
söyledi. Bu yapının diğer partilerde mümkün olmayan bir yapı olduğunu vurgulayan Çelik,
Kayseri teşkilatlarındaki sevgi saygı ortamının genel merkez tarafından da takdir edildiğini
kaydetti. Genel seçimin Türkiye için dönüm noktası olduğunu da dile getiren Başkan Çelik,
“Bu dönüm noktasını da başarıyla atlatırsak bu ülkenin önünde kimse duramaz. İnşallah
Türkiye her alanda gelişmesini sürdürecek” dedi. “RABBİM İYİ NİYETİMİZİ DAİM
ETSİN” Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki de konuşmasına siyasi geçmişini anlatarak başladı. Geçmişten beri süren kardeşlik
ortamının devam ettiğini ve 30 senedir bir mücadele içinde olduklarını dile getiren Özhaseki,
“Bu mücadelemiz sadece Allah rızası için. Nefsimiz için bir gayret içinde asla olmadık.
Rabbimiz bu iyi niyetimizi sonuna kadar devam ettirsin” dedi. Belediyede 21 yıldır gayret
ettiğini ve çok çalışarak Kayseri’yi iyi bir yere getirdiklerini ifade eden Özhaseki, “Ayrılırken

gönlüm rahat. Çünkü çok iyi bir arkadaşımıza teslim ediyoruz. Bu bayrağı daha iyi yerlere
götüreceğine eminim” diye konuştu. Bundan sonrası için de aynı çizgide hizmet etmeye
devam edeceklerini vurgulayan Özhaseki, “Bundan sonra da hayırlı bir hizmet varsa Rabbim
o kapıyı açsın ve nefsimiz için değil, Allah rızası için, bu millet için, insanlık için orada
koşmaya devam edelim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11758.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Büyükşehir'den 'şairlere vefa' gecesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
'Şairlere Vefa' gecesinin üçüncüsü yapıldı. Her ay, o ay içinde hayatını kaybetmiş şairler için
düzenlenen programda Şubat ayında vefat eden 14 şair, şiirleriyle anıldı.

24 Şubat 2015 Salı 14:56

Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen programa ilgi büyüktü. Gecede Şubat ayında hayatını
kaybeden şiir dünyamızın unutulmaz isimleri, Padişah II. Ahmed, Adile Sultan, Aşık
Sümmani, Bahtiyar Vahapzade, Cenap Şehabettin, Fethi Giray, Halit Fahri Ozansoy, Hasan
Hüseyin Korkmazgil, Hasan Ali Yücel, Niyazi Akıncıoğlu, Numan Çelebicihan, Ömer
Bedrettin Uşaklı, Süheyl Ünver ve Şeyhülislam Yahya Efendi şiirleriyle anıldı. Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Denizhan Burhan, Murat Özdeniz ve
Sühey Yayla'nın şiirleri seslendirdiği geceye Neveser Müzik Topluluğu da nağmeleriyle renk
kattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11759.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor,
Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda
oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Torku Konyaspor’u kendi evinde 3-0'lık skor ile
mağlup eden mavi-siyahlı ekip, 4 hafta aradan sonra galibiyet hasretini giderdi. Galibiyetin
ardından, bir sonraki hafta karşılaşması olan Galatasaray maçı hazırlıklarına hırslı başlayan
Suat Altın inşaat Kayseri Erciyesspor, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-siyahlılar
kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle ile
başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top
kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer
grup ise dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Takımda, Uğur Demirkol'un sakatlığı
sürerken, Edinho ve Gökhan'ın kart cezalı olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11760.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

10 ayrı semtte 10 adet taksi durağı yaptırılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde ilk
etapta 10 ayrı semtte taksi durağı yaptırılacağını söyledi.

24 Şubat 2015 Salı 15:00
Rastgele prefabrik yapılar ev iş merkezleri dönemi sona ermiştir … Çevresi ve Kayseri kent
mimarı ile bütünleşen projesi ile Taksi Duraklarının şehre ayrı bir vizyon katacağını belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç“Melikgazi belediyesi çevresi ve doğa dostu bir belediyedir.
Bunu her fırsatta çalışmaları ve yatırımları ile belgelemektedir. Şehrin planlamasına, imarlı
gelişimine büyük önem veriyoruz. Melikgazi olarak şehrin estetik görünümüne yapılan
çalışmaların çevresi ile uyumuna da önem veriyoruz. Kayseri yüzyılların birikimi ile bir
kültür mozağı oluşturmuştur. Bu oluşumu olumlu olarak kullanmak ve şehre yansıtmak
istiyoruz. Bu açıdan her köşe başında rastgele kurulan adeta kulübe görünümündeki taksi
duraklarını kaldıracağız. İlk etapta 10 taksi durağını şehrin merkezinde inşa edeceğiz. Bireyler
bu yapıyı görünce taksi durağı olduğunu anlayacaktır. Çünkü yapısı ile bir standart getirilecek
ve işlevlik kazanacaktır. Şehrimizde artık rastgele prefabrik yapılar ev iş merkezleri dönemi
sona ermiştir ”dedi. Şehir estetiğine ve görsel güzelliğine yakışır... Kayseri’ye ve
Kayserililere yakışır şehir estetiğine ve görsel güzelliğine yakışır bir proje hazırladıklarını
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk etapta 10 adet yapılacağını ancak zaman
içerisinde tüm taksi duraklarını aynı yapıda birleştireceklerini kaydetti. Açık İhale Usulü ile
inşa edileceğini … Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,10 ayrı taksi durağının inşası ve
yerleşterilmesi ihalesinin 3 Mart 2015 günü saat: 11.00’ de Belediye Encümen salonunda
gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11761.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Çolakbayrakdar, "projeleri geliştirerek
gerçekleştireceğiz"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mevcut projeleri gelişime, değişime ve
yeniliklere uygun olarak üstüne farklı ve yeni eklemeler de yaparak mutlaka
gerçekleştireceklerini söyledi.
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Belediye yöneticileriyle Meclis Salonu'nda bir tanışma toplantısı yapan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, "Biliyorsunuz bu zor görev bize tevdii edildi, İnşallah şehrimize, ilçemize ve
memleketimize hizmet için birlikte çalışacak, mücadele edip koşturacağız. Allah yar ve
yardımcımız olsun ve kolaylıklar versin. Görevimin zorluğunun farkındayım ancak şundan
eminim ki; eğer bu işi paylaşırsak hiçbir şekilde zorluk olmayacak. Aldığımız görevi, ilk
günkü gibi, tertemiz bir şekilde koruyup, bayrağı nereden aldıysak daha ileri bir hedefe
taşıyarak, o günün şartlarında kime, nasıl teslim etmemiz gerekiyorsa bunu da layıkıyla
yapacağız" dedi.
Mustafa Çelik Başkan'ın ilk geldiği günden bu yana ciddi projeler ortaya koyduğunu
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bunları yeniden masaya yatıracak ve her birimle tek tek
konuşacağız. Yapılması gereken neler varsa bunları tek tek konuşacağız. Eklenmesi gereken
yeni, değişik ve farklı neler varsa onları da ekleyeceğiz. Bu çalışmaları elbette ki
sonuçlandıracağız. Uzak, yakın, orta her türlü projeksiyona açık bir çalışma programı ortaya
koyup, bunun üzerinden çalışmaya devam edeceğiz. Kul olmamızdan dolayı hata yapabiliriz.
Eğer ki ben bir hata yaparsam, çalışma arkadaşlarım da beni uyarırsa bundan keyif alırım,
memnun olurum " diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar konuşmasına şöyle devam etti; "Daha önceki belediye
başkanlarımızın gayretiyle bir çok iş yapıldı. Ama hayat da tabidir ki bir döngü, değişim ve
yenilenme var. Dünkü yaptıklarınız bugün eskiyebiliyor, ihtiyaç olmaktan çıkıyor, yeni
ihtiyaçlar, yeni şeyler oluşabiliyor. Bizim mevcut durumu ve geleceği okuyup, bundan
sonraki süreçte yapılması gerekenler nelerse, değişime ayak uyduracak şekilde yeni işlerin
çaba ve gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Gitmek istediğimiz hedef, varmak istediğimiz
noktanın neresi olduğunu birlikte istişare edip ortaya koyacağız. Bu hedefler doğrultusunda da
kendi payımıza düşen ne ise bu gayret içerisinde olacağız. Şurası muhakkak ki ekip çalışması;
birlikte yapıldığı ve çalışıldığı zaman değerli olur, başarıyı getirir."
Olmazsa olmazını; 'Yapılan her işte muhakkak vicdani ve hukuki terazinin ön planda olması
gerekir' şeklinde açıklayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bir iş, bir karar muhakkak hukuki olmalı
ama vicdani olarak da hepimizi rahatlatmalı, hiçbir şekilde hukuk ve vicdan terazisinden
geçmeyen bir iş onaydan da geçmemelidir. Hiçbir vatandaşımızın birbirinden farkı yoktur.
Herkes nihayetinde belediyeye geldiğinde bir işi için geliyor. Bu nedenle bizim
davranışlarımız, onlara karşı duruşumuz, verdiğimiz kararlar da aynı şekilde eşit ve adil
olmalıdır. Devlet dediğiniz, hükümet dediğiniz zaman insanın ilk olarak aklına belediye
gelmektedir. Güler yüzlü bir şekilde vatandaşımıza hizmet etmeyi devam ettirirsek,

belediyemiz açısından en önemli kazançlardan bir tanesi bu olur. Dışa bakan yüzümüz hep
sıcak olmalıdır" şeklinde sözlerini tamamladı.Kocasinan Belediyesi yöneticileri de kendilerini
tanıtıp çalışmaları hakkında kısa bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11762.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

YIDOG Destek Bekliyor
Kayseri’de kurulan Yılanlı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Dostluk Grubu(YIDOG) lideri
Mehmet Ceyhan dağcılık sporunu, tüm Kayseri’ye yaymak için belediyelerden destek
beklediklerini söyledi.
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Kayseri’de kurulan Yılanlı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Dostluk Grubu(YIDOG) lideri
Mehmet Ceyhan dağcılık sporunu, tüm Kayseri’ye yaymak için belediyelerden destek
beklediklerini söyledi. Kayseri’nin Yılanlı dağını kendilerine merkez edindiklerini ve
isimlerini bu dağdan aldıklarını söyleyen Ceyhan: “Yılanlı dağı bizim merkezimiz, eğitim
noktamız. Her hafta rahatlıkla ulaşabileceğimiz ve Kayseri’de saklı kalmış cennet gibi bir yer.
Sık sık hafta sonları buraya geliyoruz. Arkadaşlarımızla burada toplanıyoruz. Hep birlikte
burada yemek yapıp yiyoruz, stres atıyoruz” şeklinde konuştu. Grup olarak dağcılık
faaliyetlerine 2002 yılında başladıklarını belirten Ceyhan: “ Yılanlı Dağı Dağcılık ve Doğa
Sporları Dostluk Grubunda memur, idareci bürokrat esnaf gibi her kesimden 7’den 70’e insan
var. Grubumuzda amatör dağcılarda var fakat bizler profesyonel olarak yapıyoruz.
Profesyonel arkadaşlarımızla gönüllü arama kurtarma faaliyetleri yapıyoruz. AFAD’ın
gönüllü arama kurtarıcılarındanız. Genellikle grubumuzdaki insanlar çalışanlardan meydana
geldiği için hafta sonları geliyoruz. Dağcılık sporu, insan sağlığı içinde çok önemlidir.
Özellikle yaşı ilerlemiş insanlar için Yılanlı dağında yapılacak yürüyüş çok iyi olacaktır. Hem
ilerleyen yaştakilerin rahatlıkla yapabileceği bir spordur. Özellikle memur arkadaşlar gibi
sadece hafta sonu müsait olan insanların hafta sonunu iyi bir yürüyüş yapmak için Yılanlı
dağı çok müsait” ifadelerini kullandı. Yılanlı dağında daha fazla insanla buluşmak
istediklerini ve dağcılık sporunu daha fazla insana ulaştırmak istediklerini vurgulayan
Ceyhan: “Biz grup olarak sadece dağ tırmanışı yapmıyoruz. Bu dağın daha güzel bir hale
gelmesi için ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Doğada ki kuşlara ve diğer hayvanlara karlı
havalarda yem bırakıyoruz. Dağın temizliğine çok önem veriyoruz. Doğal yaşamın korunması
için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu bölgede bir zamanlar avcılar vardı onlarla mücadele ettik
halende ediyoruz. Grubumuzu daha da büyüterek daha çok faydalı işler yapmak istiyoruz.
Belediyelerin bu tür faaliyetlere ve gruplara destek vermelerini istiyoruz. Bu sayede bu spor
faaliyetini daha fazla halka yayabiliriz ”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11760.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Müslümanların Dağlarında Kuşlar Aç Kaldı
Demesinler
Kayseri Alperen Ocakları Yılanlı dağına kuş ve yabani hayvanlar için yem bıraktı.
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Kayseri Alperen Ocakları Yılanlı dağına kuş ve yabani hayvanlar için yem bıraktı. Havaların
karlı olmasından dolayı dağlardaki yabani hayvanların aç kalmaması için böyle bir faaliyet
yaptıklarını söyleyen Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut Cömert: “ Son günlerde aç kalan
kurtların şehir meydanına indiğini duyuyoruz. Bizlerde arkadaşlarımızla birlikte yabani
hayvanları beslemek için Yılanlı dağına çıktık. Zorlu bir yolculuk sonrası hayvanlar için
getirdiğimiz buğday, ekmek ve balık gibi yiyecekleri doğaya bıraktık. Hz. Ömer (ra) ‘ın
buyurduğu “ Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler” sözü
üzerine bir günlükte olsa hayvanlara yem bıraktık. Bu faaliyetle, insanların dışında da bir
hayat olduğunu gördük. Bizler büyük bir medeniyetin, kışın aç kalan serçesine dahi sahip
çıkan bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu nedenle geleneklerimizi yaşayıp, yaşatmak için
çalışıyoruz. Bunlar Müslüman olmanın, Türk olmanın sorumluluklarıdır ”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11764.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Prof. Dr. Bünyamin Kaplan Çalışmalarına Hız
Verdi
AK Parti Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Bünyamin Kaplan İlçe Teşkilatlarını Ve Belediye
Başkanlarını Ziyaret Etti.

26 Şubat 2015 Perşembe 16:07

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve AK Parti
Milletvekili aday adayı Prof. Dr. Bünyamin Kaplan, Develi, Tomarza, Yeşilhisar ve Yahyalı
ilçe başkanları ve Belediye Başkanlarını ziyaret etti. Çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam
eden Kaplan, Başkanları çalışmalar ve aday adaylığı konusunda bilgilendirdi. Kaplan,
ziyaretler sırasında yaptığı konuşmasında: ’Bin yıldır tarih yazdığımız bu coğrafyada, bizi
Türkiye’nin sınırlarına hapsetmeye çalışan küresel sistemin çöktüğü, dünyanın kan gölüne
çevrildiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Dünyaya, Osmanlının sahip olduğu ruha yeniden
kavuşmuş bir Türkiye umut olabilir ancak. Dünya Osmanlı’nın torunlarını bekliyor. Necip
Fazıl,Cemil Meriç ve Sezai Karakoç’ların çilesini çektiği fikir dünyasından nasibini almış;
İdealist, fedakar, cefakar, vefakar İmam Hatip nesli ni; kim var denildiğinde, sağına soluna
bakmadan ben varım diyebilecek öz güvene sahip; nu ülke ve bu ümmet için yapacağı işler,
ödeyeceği borçlar olan bizim neslimizi bekliyor. Türkiye son on yılda adeta devrim
niteliğinde atılımlar yaptı. Ekonomide, sağlıkta, insan hakları ve özgürlükler alanında elde
ettiği başarıları; Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve Sn.
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun şu an liderliğini yaptığı 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini
gerçekleştirmede; sahip olduğum bilgi birikimim ve tecrübemle bir nebze olsun katkı
sağlamak amacıyla bu yola çıkmış bulunuyorum’’ dedi. İlçe Teşkilat başkanları ve Belediye
Başkanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek; Prof. Dr. Bünyamin Kaplan
gibi donanımlı insanların ‘’Yeni Türkiye’’ yolunda hizmet için kolları sıvamış olmalarından
duydukları memnuniyeti ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11765.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

‘’Büyük Liderin Yanında Olmak İçin Bu Yola
Girdim’’
AK Parti Milletvekili aday adayı Faruk Hasetci yeni dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın
yanında olmak için bu yola girdiğini belirtti.
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AK Parti Milletvekili aday adayı Faruk Hasetci yeni dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın
yanında olmak için bu yola girdiğini belirtti. Ülkemizi uluslar arası arenada gururla temsil
eden ve şanlı bayrağımızı bir çok uluslararası organizasyonda dalgalandıran ve 10 yıl süreyle
Refah Partisi’nde farklı görevlerde siyaset arenasında bulunan Faruk Hasetci, ‘’ 2023 yolunda
büyük lider Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer almak için bu yola girdim’’ dedi. Faruk
Hasetci, "Yeni Türkiye Yolunda bizde partimizin verdiği mücadelede olduğumuzu göstermek
için aday adaylı olduk. Başbakanımız sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun gösterdiği izde ve
mücadelede verilen görev her ne olursa olsun yapmaya ve başarmaya hazırız.

İnşallah 7 Haziran Genel seçimleri bir milat olarak tarihteki yerini alacaktır" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11766.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

İş Adamı Ahmet Dandin’in Acı Günü
Kayserinin önemli iş adamlarından Ahmet Dandin’in annesi Gül Hanım Dandin vefat etti.
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Kayserinin önemli iş adamlarından Ahmet Dandin’in annesi Gül Hanım Dandin vefat etti.
Kayserinin sevilen iş adamlarından Ahmet dandinin annesi Gül Hanım 83 yaşında hayata
gözlerini yumdu. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazına sevenleri bu acı gününde
Ahmet dandini yalnız bırakmadı. Gül Hanım Dandin Cami Kebir de kılınan cenaze namazı
sonrası sonsuzluğa uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11767.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Gül'den Yeni Başkanlara 'Hayırlı Olsun'
Ziyareti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan başkanlık
değişimin ardından hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi ve işlerin daha da iyiye
gideceğinden şüphe duymadığını kaydetti.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan başkanlık
değişimin ardından hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi ve işlerin daha da iyiye
gideceğinden şüphe duymadığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinden sonra başkanlık koltuğuna
oturan Mustafa Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül, nezih bir

şekilde devir teslim yapıldığına dikkat çekerek, "Devir teslimi nezih bir şekilde, büyük bir
olgunluk içinde yapmış olduğunuz için tebrik ederim. Birçok şehirde bu gibi durumlar
kavgalara, dövüşlere, bölünmelere sebep olur. Burada en güzel şekilde değişim gerçekleşti.
Burada teşkilatın da payı büyük. Bundan dolayı hepinizi tebrik ederim" dedi. Kayseri Valisi
Orhan Düzgün ve Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday
Adayı Mehmet Özhaseki'nin yanısıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in de
yer aldığı ziyarette konuşan 11. Cumhurbaşkanı Gül, Başkan Mustafa Çelik'in bu işi hakkıyla
yerine getireceğine duyduğu inancı belirterek, "Burada şimdiye kadar güzel işler yapıldı,
bundan sonra da inşallah hep beraber devam ettirirsiniz. Haseki Başkan da artık Ankara'da
Kayseri'nin temsilcisi olarak gereken desteği sağlayacak. Dolayısıyla orada da sizin eliniz
kolunuz, kulağınız olur, tecrübesini paylaşır. Mustafa Çelik de daha önceki belediye
başkanlığı kısa olmuş olsa da daha önceki teşkilat çalışmaları, belediye işleri ve meclis
üyeliklerinden dolayı herşeye vakıftır. Şimdi sorumluluğu daha büyük. Büyükşehir demek,
kollarını açıp herkesi kucaklamak demek. Çelik Başkan artık Kocasinan ve Melikgazi başta
olmak üzere tüm şehir için hizmet üretecek. Melikgazi'de Memduh Başkan tecrübesiyle katkı
sağlayacak. Böylece burada işlerin gayet iyi gideceğinden, şehrimizi daha da yaşanabilir, daha
büyük cazibe merkezi yapacağınızdan hiç şüphem yok. Hayırlı olsun, Allah mahçup etmesin"
dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de 11. Cumhurbaşkanı Gül'e kısa bir
brifing vererek belediyenin proje ve yatırımları hakkında bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Gül
ziyarette daha sonra günün anısına şeref defterini imzaladı. ÇOLAKBAYRAKTARA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ Abdullah Gül Kocasinan Belediye Başkanı seçilen Ahmet
Çolakbayrakdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar tarafından karşılanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ahmet bey uzun
yıllar teşkilatların içerisinde, belediye meclislerinde olan biridir. Zaten yaptığı işleri şimdi
başkan olarak devam ettirecek. Kocasinan için Kayseri için hayırlı olsun. Övündüğüm bir şey
var. Bir şehirde bu kadar önemli değişiklikler olurken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sonra
en büyük ilçe Kocasinan Belediye Başkanlığı değişirken, şehirde çok yapısal önemli kararlar
alınırken, bu değişimler olurken, bütün bunları arkadaşlarımızın kendi aralarında konuşarak
suhulet ve nezaket içerisinde kararlar verip, oy birliğiyle bir neticeye vardırmaları ve yeni
düzeni bu şekilde kurmaları her türlü tebrikin üzerindedir. Bir çok şehre, bir çok
organizasyona, bir çok başka kurumlara örnek olacak bir davranıştır. Bundan dolayı bütün
arkadaşları bütün hemşerilerimi tebrik etmek istiyorum" dedi. KURUMSAL HABER
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11768.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

3 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kayseri’de 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Kayseri’de 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen
bilgiye göre Eski Sanayi Kavşağı’nda sürücü isimleri öğrenilemeyen 38 NP 670, 38 US 969
ve 06 FKA 81 plakalı otomobiller çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan B. T., sağlık ekipleri
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri
kaza yerinde inceleme yaptı. Caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, yapılan
incelemelerin ardından otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11769.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Yabani Hayvanlara 2 Yılda 7 Ton Yem
Bırakıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından, 2015 yılı kış
ayları içerisinde dağlık alanlara yaban hayvanları için 3 ton 600 kilogram yem bırakıldı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından, 2015 yılı kış
ayları içerisinde dağlık alanlara yaban hayvanları için 3 ton 600 kilogram yem bırakıldı. 2014
ve 2015 yılı kış aylarında toplam 7 ton doğaya yem bırakan DKMP Kayseri Şube Müdürlüğü
ekipleri, bu sene 1 ton besi yemi, 1 buçuk ton et ürünü, 1 ton 100 gram sebze, olmak üzere
toplam 3 ton 600 kilogram doğaya yem bıraktı. En son Kayseri Erkilet Mahallesi civarında ki
köylere yemleme yaptıklarını söyleyen DKMP Kayseri Şube Müdürlüğü görevlisi Naci
Ergüner, sebze, et, besi yemi olmak üzere 3 tür yemleme yaptıklarını söyledi. Doğadaki, kurt,
tilki, keklik ve tavşanları dikkate alarak yemleme yapıldığını söyleyen Erguner,”Buraya
yemleme yapmaya geldik. 2014 yılı 2015 yılı içerisinde toplam 7 ton yemleme yaptık. Bu
sene de 3 buçuk ton yemleme yaptık. Yaptığımız yemleme doğadaki yabani hayvan
popülasyonu için çok önemlidir” dedi. Ergüner son olarak, yemleme yapmak için meteoroloji
yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını, köylerden gelen ihbarları da değerlendirdiklerini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11770.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Metamfetamin Maddesini Paraya Sardı İç
Çamaşırına Sakladı
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, 218 gram metamfetamin maddesi
elegeçirilirken, gözaltına alınan şahsın üst aramasında, iç çamaşırına paraya sarılarak
gizlenmiş 1.20 gram metamfetamin maddesi elegeçirildi.
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Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, 218 gram metamfetamin maddesi
elegeçirilirken, gözaltına alınan şahsın üst aramasında, iç çamaşırına paraya sarılarak
gizlenmiş 1.20 gram metamfetamin maddesi elegeçirildi. Edinilen bilgiye göre Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
yaptığı çalışmalarda Aksaray ve Nevşehir'den yüklü miktarda metamfetamin maddesinin
Kayseri'ye getirileceği yönünde bilgi alındığı öğrenildi. Alınan bilgi sonrasında J.A.'nın
kullandığı otomobilin Kayseri-Adana karayolunda durdurulduğu ve bu sırada J.A.'nın elinde
bulunan toz maddeleri aracın içine döktüğü bildirildi. Aracın içinden çıkarılan J.A.'nın
kullandığı otomobilin içinde yapılan aramada iki ayrı naylona sarılı 102 gram ağırlığında
metamfetamin, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin araç içinde yaptığı aramalarda ise 5.80 gram
metamfetamin maddesinin ele getirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan J.A.'nın yapılan ince
aramasında alt iç çamaşırı içine gizlenmiş 5 TL paranın içinde 111.31 gram gelen toz
metamfetamin maddesi elegeçirildiği bildirildi. Hakkında yapılan soruşturma sonrasında
J.A.'nın 'Uyuşturcu Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11771.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

- "2015 Yılı Yıpranma Payının Hayata Geçtiği,
Ek Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılmasının
Mücadele Yılı Olacak”
Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "2015 yılı yıpranma payının hayata
geçtiği, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasının mücadele yılı olacak" dedi.
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Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "2015 yılı yıpranma payının hayata
geçtiği, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasının mücadele yılı olacak" dedi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinikleri önünde basın açıklaması yapan Sağlık-Sen
Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Geçmişte yetkili sendika olanların hayal bile
edemediklerini kazanıma dönüştüren Sağlık-Sen sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi,
ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, lisans tamamlama ve kreş konusunda kararlı bir duruş
ortaya koymuş ve mücadelesini sürdürmüştür.
Toplu görüşme, toplu sözleşme, kurum idari kurul toplantıları dahil her platformda sağlık ve
sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini dile getiren Sağlık-sen geçen yıl 13 Mayıs’ta Büyük
Türkiye Buluşması düzenlemiş, yıpranma payı, lisans tamamlama, ek ödemelerin emekliliğe
yansıtılması ve kreş konularındaki taleplerini dile getirmişti. Taleplerimizi dinleyen
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olarak katıldığı programda lisans
tamamlama, kreş ve tüm sağlık çalışanlarının 5 yılına 1 yıl olmak üzere yıpranma payı
verilmesi konusunda söz vermiş, konuşla ilgili olarak da ilgili bakanlara çalışma yapılması
talimatı vermişti" dedi.
Doğan, "Yıpranma payı konusunda ilgili bakanlık ve kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor.
Yıpranma payının Bakanlar Kurulu ve ilgili platformlara ele alındığını ve çalışmaların
sürdüğünü en kısa sürede bu sözün hayata geçirilmesi için çalışıldığını biliyor, konuyu takip
ediyoruz. Bütün sağlık çalışanları 2015 yılı içinde yıpranma payına kavuşmalıdır" diyerek şu
şekilde konuştu:
"Ek ödemelerin yansıtılmaması da sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biridir.
Ülkemiz sağlık çalışanları, sundukları hizmete göre gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ücret
bakımından çok geride kalmaktadır. Bu mağduriyet ek ödeme ve döner sermaye ile
eşitlenmeye çalışılmakta, ancak ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması başka bir
mağduriyeti beraberinde getirmektedir. Sağlık çalışanları geleceğe endişe ile bakmaktadır.
Emekli maaşları ek ödemesiz maaşa göre belirlenmekte, emekli maaşlarında büyük bir
mağduriyet yaşanmaktadır. Bu sebeple 2015 yılı bizim için ek ödemelerin emekliliğe
yansıtılmasının ve yıpranma payının hayata geçmesinin mücadele yılı olacaktır"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11772.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

İş Dünyasının Önde Gelen İsimleri Agü'de
Tecrübelerini Paylaştı
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Sabancı, Ayşe Şule Bilgiç ve Fatih İşceber,
AGÜ'deki söyleşide tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

26 Şubat 2015 Perşembe 17:22

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Sabancı, Ayşe Şule Bilgiç ve Fatih İşceber,
AGÜ'deki söyleşide tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. AGÜ Sümer Kampusunda yapılan
söyleşide açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Bu gün burada 3
önemli misafiri, girişimci insanı, bir çok gence rol model olan 3 arkadaşımızı ağırlıyoruz.
Buraya çok özel insanlar davet etmek, toplumda iz bırakan insanları davet ederek toplumla
bütünleştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu. Söyleşide, Pegasus Havayolları Yönetim
Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu
(GGK) Başkanı Ali Sabancı, Düşyeri Çizgi Film Stüdyoları Kurucu Ortağı ve Planet Çocuk
Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Şule Bilgiç ile Pozitron Kurucusu ve Monitise MEA CEO’su
Fatih İşbecer üniversite öğrencileri ile tecrübelerini paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11773.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Otomobilin Lastiği Bomba Gibi Patladı: 1
Yaralı
Kayseri'de bir kişi, otomobilin lastiğini şişirdiği sırada lastik patladı. Bu sırada, dükkanının
önünde oturan yaşlı bir kişi, lastiğin patlaması ile beraber zarar gören çöp kovasının
parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı.
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Kayseri'de bir kişi, otomobilin lastiğini şişirdiği sırada lastik patladı. Bu sırada, dükkanının
önünde oturan yaşlı bir kişi, lastiğin patlaması ile beraber zarar gören çöp kovasının
parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı
Eski Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda bir kişi, otomobilinde bulunan stepne lastiğini
şişirirken lastik biranda patladı. Patlamanın etkisi ile otomobilin önünde bulunan çöp kovası
parçalandı. Parçalanan çöp kovasından çıkan parça ise, dükkanının önünde oturan A. A.'ya
(76) isabet etti. Yüzünden yaralanan A. A., çevredekiler tarafından Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, patlamanın şiddeti ile beraber
çevrede bulunan dükkanlarda zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,
vatandaşları uzaklaştırıken, basın mensuplarının da görüntü almasını engellemeye çalıştı. A.
A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11774.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

“Kırmadık, Dökmedik, Dışlamadık,
Ötekileştirmedik”
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, Ticaret Odası Meclisi’nin daveti
üzerine Şubat ayı meclis toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Kayseri’deki
sosyal barışa vermiş olduğu özene vurgu yapan Özhaseki, “İç barışa azami dikkat ettim.
Kırmadık, dökmedik, dışlamadık, ötekileştirmedik. Benim gibi düşünmeyenin de en az benim
kadar rahat etmesi için çalıştım” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, Ticaret Odası Meclisi’nin daveti
üzerine Şubat ayı meclis toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Kayseri’deki
sosyal barışa vermiş olduğu özene vurgu yapan Özhaseki, “İç barışa azami dikkat ettim.
Kırmadık, dökmedik, dışlamadık, ötekileştirmedik. Benim gibi düşünmeyenin de en az benim
kadar rahat etmesi için çalıştım” dedi. Kayseri Ticaret Odası’nın Şubat ayı Meclis Toplantısı
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin
katılımıyla yapıldı. “ÖZHASEKİ, KAYSERİ’Yİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK YAPTI” Ticaret
Odası Meclis Başkanı Mehmet Filiz’in toplantıyı açmasının ardından söz alan Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Şubat ayı Meclis Toplantısı’nı Mehmet
Özhaseki’nin onuruna gerçekleştirdiklerini söyledi. Özhaseki’nin 20 yılı aşan bir süre içinde
Kayseri’yi Türkiye’ye örnek hale getirdiğini ifade eden Hiçyılmaz, “Hatta Kayseri’nin ünü
yurt dışına çıktı. Haseki Başkanıma Kayseri’ye yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür
ediyorum. Daha çok yetki ve sorumluluk almasını, sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin
geleceği ile alakalı kararlar da alma noktasında olmasını temenni ediyorum” dedi. “BU
ŞEHRİN ÇOCUĞUYUM” Ticaret Odası Meclisi’nde yaptığı konuşmada 21 yıllık Başkanlık
döneminden kesitler sunan Mehmet Özhaseki, alnının akı ile bu dönemi bitirdiğini dile
getirdi. Başkanlığı döneminde alt ve üst yapıda Kayseri’de sorun kalmadığını ve bir taraftan
da başka insanların girmeye cesaret edemedikleri büyük projelerin altına girdiklerini ifade
eden Özhaseki, “Bu şehrin çocuğuyuz, elimizde bir imkan var bunu değerlendirelim diye
büyük projelerin altına girdik. Aslında bu projeler belediyenin üzerine vazife olan işler
değildi. Serbest Bölgenin kurulması bu projelerden biridir. 7 milyon metrekare arazi serbest
bölge kurulmak üzere ihaleye çıktığında bir sürü insan o araziyi alıp üstüne yatmak için
ihaleye girdi. Ancak belediye başkanı olarak ihaleye girip araziyi alarak, alt yapısını yapıp,
onlarca fabrikayı çalışır hale getirdik. Kızılırmak üzerine baraj yapılması belediyenin üzerine
konulmuş bir görev değildi; ama Kayseri’nin rüyası olan Yamula Barajı’nı hayata geçirdik.
Kayseri’de ikinci devlet üniversitesinin kurulması işi bile başlı başına bir başarı hikayesidir.
Ayrıca, Erciyes dağında turizm patlamasını yaşatacak proje aslında bir devlet projesiydi. Stat
yapılması devlet projesiydi. Çünkü bu projelerin her birisi insanın ömründen ömür alıyor.
Bütün bunları şehrimiz için, doğduğumuz şehir için, mezarımızın olacağı şehir için yaptık”
dedi. “SOSYAL BARIŞA DİKKAT ETTİK” Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı
döneminde iç barışa dikkat ettiğini de vurgulayarak “Her zaman kırmayalım, dökmeyelim,

dışlamayalım, ötekileştirmeyelim, kimin ne işi varsa ve haklıysa yapalım diye bir fikirle
hareket ettik” diye konuştu. Zaman zaman haksız yere farklı görüşe mensup kişilerin
hakaretlerine maruz kaldığını ve bu kişilerin belediyeye gelen dosyalarına dahi partizanlıkla
bakmadığını ifade eden Özhaseki, “Nefsimize uysaydık dosyalarını kaldırıp atardık.
Zamanında bunu yapanlar da oldu. Bana oy vermediler diye bazı mahallelere asfalt dökmeyen
başkanlar da oldu bu memlekette. Ben Sünni bir Müslüman’ım; ama benim gibi olmayan
herkes en az benim kadar rahat etmelidir diye düşündüğüm için gidip cemevinin temeline harç
atanlardan birisiyim. Başkanlığım süresince sosyal barışa, iç barışa hizmet ettim. Kimseyi
bilerek siyasi düşüncesinden, ırkından, mezhebinden dolayı Allah bilir dışlamadım” dedi.
Özhaseki sözlerinin sonunda başkanlığı süresince korkup da yapmadığı veya yaptığı için
pişman olduğu hiçbir işin olmadığını kaydetti. Meclis toplantısında ayrıca Kayseri’ye yapmış
olduğu hizmetlerden dolayı Mehmet Özhaseki’ye günün anısına hediye takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11775.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Vergi Haftası Kutlamaları Başladı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 26. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi Dairesi
Başkanı Niyazi Özkök ile grup müdürleri ile şube müdürlerini kabul etti.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 26. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi Dairesi
Başkanı Niyazi Özkök ile grup müdürleri ile şube müdürlerini kabul etti. 23 Şubat - 1 Mart
tarihleri arasındaki Vergi Haftası etkinlikleri dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Vergi
Dairesi Başkanı Niyazi Özkök ile Vergi Dairesi Grup Müdürleri daha sonra Vali Düzgün’ü
ziyaret etti. Vali Düzgün, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası’nın sadece Maliye
teşkilatının bir haftası olmadığını ve tüm vatandaşları ilgilendirdiğini belirterek, vatandaşların
Vergi Haftası’nı kutladı. İnsanların toplu olarak yaşamalarından kaynaklanan bir takım
gereksinimler olduğunu kaydeden ve verginin bu anlamda önemli bir fonksiyonu ifade ettiğini
dile getiren Vali Düzgün, şunları söyledi: “Vergi, toplumların devlet olarak yaşamasından
kaynaklanan güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık ve belediye hizmetleri gibi bazı
konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak amacıyla, huzur ve güven içerisinde bir
milletin devlet güvencesi altında yaşaması için bir görev ve zorunluluktur. Zorunlu
harcamalara, kamu harcamalarına katılma payı olarak nitelendirebileceğimiz vergilerin
düzenli ve adaletli şekilde herkes tarafından verilmesi gerekiyor. Bu vergi haftası
münasebetiyle de verginin öneminin tüm vatandaşlarımıza aktarılması da önemli.” Vergi
Dairesi Başkanı Niyazi Özkök de, 26. Vergi Haftası kapsamında eğitim ağırlıklı verginin
tabana yayılması ve vergi bilincinin arttırılması amacıyla birçok okulda seminerler
verileceğini belirterek, vergi bilincini aşılamayı hedeflediklerini ifade etti. Hafta kapsamında

vergi mükellefi esnafları da ziyaret edeceklerini belirten Vergi Dairesi Başkanı Özkök,
onların sıkıntıları varsa dinleyip gerekli değerlendirmeler yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11776.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Turizm Sektörü Çalışanlarına Kurs
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de faaliyet gösteren turizm işletmelerinde çalışanlara yönelik
gerçekleştirilen İşbaşı eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını
dağıttı.
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de faaliyet gösteren turizm işletmelerinde çalışanlara yönelik
gerçekleştirilen İşbaşı eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını
dağıttı. Kayseri Valiliği’nin talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen
“Kayseri Turizm Geliştirme Çalıştayı”nda alınan kararlar doğrultusunda, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün katkılarıyla ve İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünce düzenlenen işbaşı eğitim kursları tamamlandı. Vali Düzgün sertifikaların
dağıtım töreninde, turizm sektöründe daha kaliteli bir hizmet sunulabilmesi amacıyla sektöre
yönelik işbaşı eğitim kurslarının nitelikli personelin istihdamı noktasında çok önemli
olduğunu vurguladı. Vali Düzgün, kursları başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek,
almış oldukları sertifikaları Kayseri turizmini geliştirmeye yönelik kullanmalarını istedi.
Kayseri’de faaliyet gösteren turizm işletmelerinde çalışan personeller işbaşı eğitim
kurslarında ön büro, yiyecek içecek servisi, kat hizmetleri ve yiyecek üretimi konularında
eğitim alarak sertifika almaya hak kazandılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11777.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Başkan Palancıoğlu'dan Başkan
Çolakbayraktar'a Ziyaret
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Çelik'in Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Kocasinan Belediye Başkanlığı görevine gelen Ahmet
Çolakbayraktar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Çelik'in Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Kocasinan Belediye Başkanlığı görevine gelen Ahmet
Çolakbayraktar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen
ziyarette konuşan Başkan Palancıoğlu, belediyelerin uyum içinde çalıştığını belirterek, "Biz
de sizle beraber diğer belediyelerle Kayseri'ye inşallah güzel hizmetler ederiz. Görev
süremizin sonuna kadar Mustafa Çelik Başkanımızın başlattığı projeleri hep birlikte takip
edip, yenilerini hayata geçirmeye çalışırız. İnşallah diğer belediyelerimizle olduğu gibi sizle
de uyum içinde çalışmaya devam ederiz. Önceki çalışmalarımızı şimdi daha yakından devam
ettireceğimize inanıyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ise, Başkan Palancıoğlu'na iyi
dileklerinden dolayı teşekkür ederek, "Şimdiye kadar merkezdeki belediyelerimiz isimleri
farklı olsa da hep birlikte hareket ederek çalıştı. Projelerde ve yapılacak işlerle ortak hareket
ettiler. İnşallah bundan sonra da bunu artırarak devam ettireceğiz. Tek vücut olarak, aynı
doğrultuda memleketimize hizmet anlayışla, birlik ve beraberlik içinde, ortak amaç
doğrultusunda hareket edeceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler etmeyi cümlemize nasip etsin"
ifadelerinde kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11778.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

7. Kayserigaz Basın Bowling Turnuvası
Kayserigaz ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından bowling turnuvası düzenlendi.
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Kayserigaz ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından bowling turnuvası düzenlendi.
Kayserigaz ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen ve bu yıl 7.’si
düzenlenen Kayserigaz Basın Bowling turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Forum
Kayseri'de düzenlenen turnuvada, kentte görev yapan yerel ve ulusal ajans, tv ve gazete
çalışanları stres attı. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ile Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Metin Kösedağ’ın başlama atışını yaptığı turnuvada basın mensupları kıyasıya
mücadele etti. Heyecanlı anların yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren takımlar büyük
sevinç yaşadı. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Bu akşam 7.’sini
gerçekleştirdiğimiz bowling turnuvasında tekrar bir aradayız. Amacımız, geçmiş yıllardaki
gibi hep iş ortamında bir araya geliyoruz. Böyle farklı bir ortamda akşam bir araya gelip hep
birlikte hem eğlenelim, hem günün stresini atalım istiyoruz” dedi. Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, Kayserigaz’a teşekkürlerini ileterek, organizasyonun
devamını diledi. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Kayserigaz Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora ve Kayseri gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11779.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

"Marka Değerimizi Yükseltmemiz Lazım
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i tebrik ziyaretleri sürüyor. İncesu Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve MÜSİAD
Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i tebrik ziyaretleri sürüyor. İncesu Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve MÜSİAD
Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
İlk olarak İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'e ziyarette bulunarak tebriklerini iletti. Başkan Çelik'in Büyükşehir Belediyesi'nde
başarılı olacağından kuşku duymadığına dikkat çeken Başkan Karayol, "Hayırlı olsun, Allah
utandırmasın. Kocasinan Belediyesi'nde kısa sürede ortaya koyduğunız başarılı çalışmaları
devam ettirerek, Büyükşehir Belediyesi'ni Özhaseki Başkanımın bıraktığı yerden daha iyi
yerlere götüreceğinize hiçbir kuşkumuz yok. Devam eden projelere, önümüzdeki dönemde
yenilerini ekleyerek Kayseri'yi daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Bizde ilçe belediye
başkanları olarak her zaman sizin yanınızdayız. Geçmişteki uyumlu çalışma ortamını devam
ettirerek, elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" dedi.

Daha sonra KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Başkan
Çelik, Kayseri'nin marka değerini yükseltecek işler yapmaları gerektiğine vurgu yaparak,
"Kayseri, ülkemizin marka şehirlerinden birisi. Her alanda daha iyisini yaparak bu marka
değerini yükseltmemiz lazım. Marka değeri yüksek olursa ticaret erbabının malının değeri
hem ulusal hem da uluslararası bazda artıyor. Maşallah KTO yönetiminde genç ve dinamik
bir kadro var. Bizde de benzer bir kadro yapısı var. Bu kadroları, bu dinamizmi kullanarak
Kayseri için 24 saat değil daha fazla, 7 gün değil daha fazla, 365 gün değil daha fazla
çalışacağız" diye konuştu.
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da konuşmasında geçmişte çok başarılı işler yapan Mustafa
Çelik'in burada da aynı başarıyı tekrarlayacağından şüphe duymadıklarını ifade ederek,
"Kayseri'nin marka şehir olmasında öncülük eden Büyükşehir Belediyemizin bundan sonraki
faaliyetlerinde de aynı başarıyla devam edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Daha önceden
yaptıklarınız, bundan sonra yapacağınız iyi ve güzel işlerin teminatıdır. Bizim de bu anlamda
çalışmalarınıza bir katkımız olursa mutlu oluruz" dedi.
"MÜSİAD BİR OKUL GİBİDİR"
Başkan Çelik daha sonra MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve
beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Genç MÜSİAD yöneticileri de
hazır bulundu.
Başka Çelik'e 'hayırlı olsun' demek ve desteklerini sunmak istediklerini belirten MÜSİAD
Başkanı Olgunharputlu, "Yeni göreviniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Sizin MÜSİAD'ı
kurduğunuz yıllardaki o sinerjiyi, o ivmeyi yakalayarak sizlerden aldığımız bayrağı daha iyi
yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bu anlamda eski bir MÜSİAD Başkanı olarak sizden destek ve
katkılarınızı bekliyoruz. Biz de MÜSİAD olarak her türlü çalışmada yanınızdayız" dedi.
Başkan Çelik de MÜSİAD'ın bir okul olduğuna vurgu yaparak, "MÜSİAD'ın çok farklı bir
özelliği var. MÜSİAD Kayseri'de bir okul gibi oldu. Bir taraftan iş hayatında işadamının
önünü açıyorken, ona yeni yol gösterip yeni kapılar açıyorken yani direk iştigal alanında
faaliyetler yapıyorken bir taraftan da memleketle ilgili yönetim kaygısı çeken arkadaşlarımızı
yetiştiriyor ve bir yerlere gönderiyor. Bu anlamda içinizden biri Kocasinan Belediye Başkanı
oldu, yine içinizden biri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu, MÜSİAD içerisinde
edindiğimiz, bilgi, tecrübe ve çevrenin katkısıyla oldu. Hep yönetime talip olun, bu
memlekete iyi şeyler yapmak için kendinizi hazırlayın" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11780.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kayseri Yapar, Türkiye Örnek Alır
Ortaya koyduğu başarılı uygulamaları yurt çapında örnek alınan ve 'Kayseri Modeli
Belediyecilik' ile adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de minibüsleri kaldıran
örnek şehir olarak gündeme geldi.
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Ortaya koyduğu başarılı uygulamaları yurt çapında örnek alınan ve 'Kayseri Modeli
Belediyecilik' ile adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de minibüsleri kaldıran
örnek şehir olarak gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus'ta Özgecan Aslan'ın
minibüs şoförü tarafından hunharca öldürülmesi ve ardından bütün yurtta etkisini gösteren kar
yağışı nedeniyle özellikle büyük şehirlerde minibüslerin oluşturduğu trafik sıkışıklığı, bu
toplu taşıma sistemini tartışılır hale getirmişti. Kalkınma Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışma
yaptığına dair ulusal basına yansıyan haberler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar önce
gerçekleştirdiği devrim gibi uygulamayı akla getirdi. Konuya ilişkin bir değerlendirmede
bulunan Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hayri
Naziksoy, şimdilerde ülke çapında gündeme gelen konunun Kayseri'de 6 yıl önce sorun
olmaktan çıkartıldığına vurgu yaparak, "2009 yılında iki minibüse bir halk otobüsü vererek
438 adet minibüsü trafikten çekmiş ve ardından raylı sistemin ana hatta çalıştığı, kılçık
hatlarda ise doğalgazlı halk otobüslerinin yolcu taşıdığı ulaşım sistemini devreye sokmuştuk.
Bu uygulamamız birçok şehir tarafından örnek alınmış, Büyükşehir Belediyeleri de dahil çok
sayıda il belediyesi şehrimize gelerek hem uygulamayı yerinde görmüş hem de bilgiler
almıştı. Ayrıca biz de ulusal ve uluslararası birçok toplantıda 'Kayseri Modeli Toplu Taşıma
Sistemi' olarak bilgi ve tecrübelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Şimdilerde Kalkınma
Bakanlığı'nın bu alanda bir çalışma başlatmış olması, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin
birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ne kadar öncü ve önde olduğunu birkez daha ortaya
koymuş oldu" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11781.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

KTO’da Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Kayseri Ticaret Odasının (KTO) Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.
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Kayseri Ticaret Odasının (KTO) Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıya,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Mehmet
Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Kayseri Ticaret Odası meclis
üyeleri katıldı. Toplantıda görüşülen gündem maddelerinin ardından konuşan Kayseri Ticaret
Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Bugün biz Şubat ayı meclis toplantımızı eski belediye
başkanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile birlikte yapıyoruz. Tabi buraya katılımlarından
dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Biz Kayseri Ticaret Odası olarak henüz 2 yılını
doldurmamış bir meclisiz. Bir heyecanla elimizden gelen tüm gayreti göstermek suretiyle 2
yıla yakın bir zaman geçirdik. Bu süre içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık.
Bundan sonra da bu birliğimizi devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu. Hiçyılmaz ayrıca,
“Kayseri Ticaret Odası olarak çalışmalar yaparken sistemi biraz daha zorlamak suretiyle
ticaret odamızdaki meslek komiteleri toplantılarının faydalı olacağını düşündük. Bu
toplantılar da faydalı oldu. Kayseri Ticaret Odasının en önemli organı meslek komiteleridir”
ifadelerini kullandı. Hiçyılmaz vergi haftasına değindi Başkan Hiçyılmaz, ayrıca yaptığı yazılı
açıklama ile vergi haftasına değindi. Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması
gerektiğinin altını çizen Başkan Hiçyılmaz, "Verginin öneminin toplumun tüm kesimlerince
benimsenmesi için 1990 yılından itibaren Şubat ayının son haftasının “Vergi Haftası” olarak
kutlandığını söyledi. Verginin, gerçek ve tüzel kişilere yüklenen ekonomik yükümlülük
olduğunu belirten Başkan Hiçyılmaz, ödenen vergilerin, büyümeye katkıda bulunarak gelir ve
servet paylaşımını düzenlediğini ifade etti. Bu yıl 26. Vergi Haftası'nın kutlandığını
vurgulayan Hiçyılmaz, "Devletin, vatandaşlarına yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl
işlevi, devletin harcamalarını karşılayabilmesi için kaynak yaratmasıdır. Bu kaynaklarla kamu
hizmetlerinin ve yatırımların verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır" dedi. Hiçyılmaz
açıklamasını şöyle sürdürdü: "Vergi, Devletin vatandaşlara verdiği sağlık, güvenlik gibi temel
hizmetlerin ve altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak için en büyük kaynaktır.
Vergi, bir anlamda da halkın sermayesidir. Bayrağımızın bağımsızlığımızın simgesi olduğu
gibi, ödediğimiz vergilerde varlığımızın kanıtıdır. Vergi, helal kazancın tacı, ekonominin ise
ilacıdır. 26. Vergi Haftası’nın, Kayseri’ye ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni
ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11782.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Hizmet-İş Sendikasından Başkan Çelik’e
Hayırlı Olsun Ziyareti
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Halil Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e
’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
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Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Halil Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e
’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik’i makamında ziyaret eden Özdemir yeni
görevinde başarılar diledikten sonra Hak-İş Konfederasyonunun ve Hizmet-İş Sendikasının
çalışmaları hakkında bilgiler vererek şöyle devam etti, “20 yıldan fazla Büyükşehir
Belediyemizde yetkili sendika olarak hiçbir zorlukla ve sıkıntıyla karşılaşmadık. Bundan
sonra da sizlerin sayesinde birlik, beraberlik içerisinde aynı çatı altında huzur içerisinde
çalışmaya inşallah devam edeceğiz” dedi. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Başkan Çelik de, işveren ve sendikanın arasında ki ilişkileri devam sıcak tutacaklarını
belirterek, “ sendikanın ve işçilerin her türlü sıkıntılarında ve dertlerinde yanlarında olacağım.
Yaptığınız bu ziyaretten dolayı teşekkür ederim” dedi. HİZMET-İŞ SENDİKASI OTOBÜS
ŞOFÖRLERİYLE KURBAN KESTİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Otobüs
İşletme Müdürlüğü Belsin Hareket Memurluğu bünyesinde çalışan şoförler son zamanlar da
artan kazalar ve işletme filosuna yeni katılan otobüsler için sendika yetkilileri ile birlikte
kurban kesti. Belsin Hareket Memurluğunda düzenlenen programa Hizmet-İş Sendikası
Kayseri şube Başkanı Halil Özdemir, Otobüs İşletme Müdürü Yusuf Deliktaş, Hareket
Memurları ve şoförler katıldı. Program da kaza yapan şoförlere geçmiş olsun dilekleri sunan
Özdemir; “ Allah bütün işçi kardeşlerimizi kazalardan, belalardan ve kötü insanların şerrinden
korusun. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın. Yeni otobüslerimizin de Kayserimize
hayırlı uğurlu olsun” dedi. Daha sonra dualarla kurban kesildi. Kesilen kurban Suriye’den
gelen mültecilere dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11783.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Gül: “Suriye’de Toprak Kaybı Olmadı”
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘Şah Fırat’ operasyonunda Suriye’de bir toprak kaybı
olmadığını söyleyerek, “Süleyman Şah Türbesi’nin nakledilmesi doğru bir karar olmuştur”
dedi.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘Şah Fırat’ operasyonunda Suriye’de bir toprak kaybı
olmadığını söyleyerek, “Süleyman Şah Türbesi’nin nakledilmesi doğru bir karar olmuştur”
dedi. Özel bir hastanede tedavi gören babası Ahmet Hamdi Gül’ü ziyaret etmek için
Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk ziyaretini Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören bir yakınına yaptı. Buradan babasının yattığı hastaneye
geçen Gül, daha sonra Kocasinan Belediyesi’nin yeni başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilerin gündeme yönelik sorularını
cevaplayan Gül, Süleyman Şah Türbesi’nin nakledilmesine ilişkin konuştu. Malatya’da ki
kazada şehit olan 4 üsteğmene Allah’tan rahmet dileyen Gül, “Tabii şehitlerimize rahmet
diliyorum. Önemli bir kayıptı. Bir kaza oldu. Hava Kuvvetleri Komutanını aradım. Başsağlığı
diledim. Şehitlerimizin ailelerine de başsağlığı diliyorum” dedi. Gül, Şah Fırat Operasyonu ile
ilgili şunları söyledi: “Süleyman Şah Türbesi’nin nakledilmesi doğru bir karar olmuştur.
Suriye, uzun süredir kaosun içerisinde bir ülke. Oradaki türbenin korumamızın çok zor
olacağını daha önce yaptığım açıklamada da söylemiştim. Bir toprak kaybı söz konusu
değildir. 10 dönüm toprağa karşılık sınırımıza yakın 10 dönümlük bir toprak ile takas
edilmiştir. Toprak kaybı yoktur. Suriye’de ki bu kaosun uzun süreceği kanaatindeyim. Aynı
toprağı Türkiye sınırımızda oluşturarak yapıldı. Bu tip meselelerde daha ortak bir tavır ortaya
serilebilir ama siyasi ortam böyle bir diyaloğu ortaya çıkarmıyor. Üzücü olan bu. Türkiye’nin
aslına çok büyük önemli meseleleri var. İleride karşılaşabileceği çok büyük önemli meseleleri
var. Bu meselelerde Türkiye’nin ortak hareket edebilmesi lazım. Bu yapılırsa inanıyorum ki
böyle büyük meselelerde tek ses çıkar. Bunun için paylaşmak gerekir. Türkiye’de siyasi ortam
bunu bir anda ortaya çıkartmıyor. Dolayısıyla yapılan şey doğruydu. AKTİF SİYASET’
AÇIKLAMASI Abdullah Gül, ‘aktif siyasete geri dönecek misiniz?’ sorusuna,
“Arkadaşlarımız hep bizim devrettiğimiz sorumlulukları en güzel şekilde üstlendiler” dedi.
Özel bir hastanede tedavi gören babası Ahmet Hamdi Gül’ü ziyaret etmek için Kayseri’ye
gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kocasinan Belediyesini ziyaret etti. Burada bir
gazetecinin ‘aktif siyasete geri dönecek misiniz?’ sorusuna Gül, şu cevabı verdi:
“Arkadaşlarımız hep bizin devrettiğimiz sorumlulukları en güzel şekilde üstlendiler
Arkadaşlarımın başarısı ile mutlu oluyorum. Onlara hep destek veririm.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11784.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

- "Vatandaşlarımıza Hizmet Ve Sorunlarını
Gidermek İçin Buradayız"
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, vatandaşların başvurularının yanı sıra, kaymakamlık
bünyesinde ilk defa yapılan projeler ve kampanyalarla yardıma muhtaç vatandaşlara
ulaştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza hizmet ve sorunlarını gidermek için buradayız"
dedi.
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, vatandaşların başvurularının yanı sıra, kaymakamlık
bünyesinde ilk defa yapılan projeler ve kampanyalarla yardıma muhtaç vatandaşlara
ulaştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza hizmet ve sorunlarını gidermek için buradayız"
dedi.
Görev yaptığı diğer yerler ile Kocasinan ilçesinin farklılıklarını anlatan Kaymakam Ali
Candan, "Kocasinan 380 bin nüfusu, merkez ilçe oluşu Kayseri’nin genel imkanları burada da
mevcuttur. Bu imkanlardan da yararlanıyoruz. Vatandaşlarımız rahatlıkla bu hizmetleri
alabilmektedirler. İdari ve mahalli hizmetlerden en iyi şekilde yararlanıyorlar.
Merkez ilçe olmasından dolayı başta biraz farklı gelmişti. Fakat burada görev yapmaktan çok
memnunum. Karşılaştıracak olursak müstakil ve merkez ilçe olmasından ve hizmet alma
açısından dolayı Kocasinan daha önceden çalıştığım ilçelere göre daha şanslıdır" diye
konuştu.
"Biz vakfımız imkanlarıyla kömür yardımlarıyla birlikte yaklaşık olarak 21 bin vatandaşımıza
yardım yaptık" diyen Kaymakam Ali Candan, "Bunlardan 1 milyon 750 bin nakit yardımı, 1
milyon 450 TL’likte aile yardımımız oldu. Toplamda 3 milyon 200 bin TL’lik vakfımızın
kendi imkanlarıyla yaptığı yardımlarımız var. Bunun yanında şartlı nakit transferi, dul maaşı
gibi bunlardan da merkezi idareden gelen 7 milyon 380 bin TL’lik yardım var. 2014 yılı
içerisinde toplamda 10 milyon 200 bin TL’lik yardım yapıldı" ifadesinde bulundu.
Kocasinan Kaymakamlığında ilk defa sosyal projeler ortaya koyarak vatandaşlara ulaşılmasını
sağlayan Kaymakam Ali Candan, "Sosyal projelerimizin çoğu sosyal yardımlaşma vakfımız
vasıtasıyla yapmaktayız. Sosyal yardımlaşma vakfımızdan sosyo ekonomik düzeyi düşük olan
toplumun en yoksul kesimine hitap etmekteyiz. Bunlar vatandaşların müracaatları üzerine
yaptığımız yardımlar olduğu gibi bunun yanında biz de vatandaşa ulaşmak istedik. Belirli
projeler ve kampanyalar yaparak da ulaşmaya çalıştık. 89 yaşlı vatandaş için ‘yaşlılarımız baş
tacımız’ adlı bir proje gerçekleştirdik. Bu proje çerçevesinde bu yaşlılarımızın günlük
bakımları, temizlikleri, yeme içme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yine sosyo ekonomik
düzeyi düşük olan ama eğitimli sertifikalı bakıcılarımız vasıtasıyla bunların her türlü
ihtiyaçları gideriliyor. Biz de bazen bu insanları ziyaret ediyoruz ve onlara yalnız
olmadıklarını ve devletin yanlarında olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında 50
kadar ailemizin çocuk sahibi olamadıklarını tespit ettik. Bunula ilgili ‘hayaller gerçek oluyor’

projesini gerçekleştirdik. Burada en az 3 yıl evli olup çocuğu olmayan ve bir yıldır ilçemizde
ikamet eden sosyal yardımlaşma vakfının kriterlerine uyan vatandaşlarımıza ilk planda ilaç
tedavisi, aşılama ve bunlara olmazsa tüp bebek tedavisi yaptırıyoruz. Bu tedaviler Erciyes
Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde üniversite hastanesinde yapılmaktadır. Bu
tedavi şuana kadar 4 ailemize uygulandı. Bunun yanında ‘bilinçli anneler sağlıklı çocuklar’
kampanyası yaptık. Burada vakfımızdan yaralanan ailelerle ilgili bunlardan hamile olan
kadınlara yönelik burada bir hastanemizle iş birliği içerisinde 7 branşta uzman doktorlarımız
vasıtasıyla bu ailelere sağlıklı hamilelik nasıl olur bunlarla ilgili geniş kapsamlı bir
bilgilendirme semineri oldu. Geçen Ramazan ayında yaşlılarımızdan kimsesi olmayan
vatandaşlara yönelik toplam 54 vatandaşımız vardı. Onların evlerine iftarlık her gün 4 kap
yemek götürdük. Milli eğitim olarak ta değişik projelerimiz var. Okullarımızın birebir yaptığı
bizim de takip ettiğimiz, arkadaşları teşvik ederek desteklediğimiz projeler var. ‘Sağlıklı
gençlik mutlu gelecektir’ diye bir projesi ve eğitim liderleri akademisi projesi adı altında
ilçemiz sınırları içerisinde 350 okulumuzun idarecilerine ve rehbere öğretmenlerine yönelik
olarak uyuşturucuyla mücadeleye yönelik, çocuk istismarına yönelik, pedagojik eğitimle ilgili
müdürlerimizin idarecilerimizin bilgi seviyelerini artırıcı değişik seviyelerde seminerlerimiz
olmaktadır. Her şeyden önce vatandaşlarımıza hizmet etmek için onların sorun ve ihtiyaçlarını
gidermek için buradayız. İnsanlar bunun karşılığında bize çok sıcak davranıyorlar güzel
tepkiler almaktayız vatandaşlarımızdan" ifadesinde bulundu.
Kaymakam Candan, "2014 yılında yapmış olduğumuz projelerimiz devam etmektedir.’
Yaşlılarımız baş tacımız’ projesi ve ‘ Hayaller gerçek oluyor’ kampanyası devam etmektedir.
Bunun yanında 2015 yılında Çanakkale zaferinin 100.yılı bu projeyi erken başlattık.
‘100.Yılda Çanakkale Ruhu’ adı altında 8 ayrı projeden oluşmaktadır bu. Yaklaşık olarak 900
milyon TL’lik bir proje.2015 yılında uyguladığımız en büyük projemiz bu. Bunların yanında
gelir getirici projelere de yer vermek istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan
vatandaşlarımıza yönelik projeler üretiyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11785.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Bünyamin Kaplan, Gazeteciler Cemiyetini
Ziyaret Etti
AK Parti Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Bünyamin Kaplan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Metin Kösedağ’ı ziyaret etti.
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AK Parti Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Bünyamin Kaplan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Metin Kösedağ’ı ziyaret etti. AK Parti’nin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için
mesleki ve sosyal birikimini kullanmak arzusuyla aday adayı olduğunu söyleyen Kaplan: “Bin
yıldır tarih yazdığımız bu coğrafyada, bizi Türkiye’nin sınırlarına hapsetmeye çalışan küresel
sistemin çöktüğü, dünyanın kan gölüne çevrildiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Dünyaya
Osmanlının sahip olduğu ruha yeniden kavuşmuş bir Türkiye umut olabilir ancak. Dünya
Osmanlı’nın torunlarını bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
başlattığı ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı 2023, 2053 ve 2071
hedeflerini gerçekleştirmede; sahip olduğum bilgi birikimim ve tecrübemle bir nebze olsun
katkı
sağlamak
amacıyla
yola
çıkmış
bulunuyorum”
şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11786.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Hasetçioğlu: “Desteklerinizi Bekliyorum”
AK Parti Milletvekili Aday Adayı Faruk Hasetçioğlu Kayseri Gazeteciler cemiyetini ziyaret
etti. Hasetçioğlu cemiyette kendisi ve siyasi geçmişi hakkında bilgi verdi.
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AK Parti Milletvekili Aday Adayı Faruk Hasetçioğlu Kayseri Gazeteciler cemiyetini ziyaret
etti. Hasetçioğlu cemiyette kendisi ve siyasi geçmişi hakkında bilgi verdi. Hasetçioğlu: “
Aday Adaylığımız Kayseri’ye ve Türkiye’ye hayırlara vesile olsun. Bu dava AK Parti’nin 1o
yıllık bir geçmişiyle alakalı değil. Bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığıyla, Osmanlıyla,
Selçukluyla
birlikte,
Abbasilerle
birlikte,
muhacirlerle,
Ensarlarla
birlikte,
Resulullah(sav)efendimizle birlikte geldiğini bilerek, bu davada çalışma ruhaniyetimizi ortaya
koyduk. Bu hareketin içerisinde yoğrulmuş bir Kayseri’nin evladı olarak bu yola çıktık Ben
inanıyorum tüm aday adayı olan arkadaşlarımın ruhaniyeti böyledir. Bundan dolayı Tüm
halkımızın desteğini bekliyorum ”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11787.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Oğan, Hakkında Çıkan Haberleri Yalanladı
AK Parti Milletvekilli Aday Adayı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan Kayseri
Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği toplantıda: “Ortada yanlış bilgiler söyleniyor o yüzden
de basınla buluşmak istedik. Benim başka bir şehirden aday olduğum söylentileri çıkmış fakat
ben Kayseri'de doğdum ve büyüdüm” dedi.
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AK Parti Milletvekilli Aday Adayı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan Kayseri
Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği toplantıda: “Ortada yanlış bilgiler söyleniyor o yüzden
de basınla buluşmak istedik. Benim başka bir şehirden aday olduğum söylentileri çıkmış fakat
ben Kayseri'de doğdum ve büyüdüm” dedi. Yaptığı açıklamada AK Parti ve Hükümet ile
birçok büyük projeye imza attığını söyleyen Oğan: “Hayatımın her alanında özellikle de
makro siyasi konularda anayasa, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler çerçevesinde
hükümetimizle ve partimizle iş birliği içerisinde çok büyük organizasyonlar yaptık. Bu
çerçevede Kayseri'de 25. Dönem TBMM oluşurken hemşerilerimizin desteğiyle
hizmetlerimizi meclisin bir üyesi olarak devam ettirmek için bir yola çıktık" dedi.
PARTİMİZE OLAN TEVECCÜHÜ VE İLGİYİ ARTTIRDIĞINI GÖRÜYORUZ Seçim
sürecini değerlendiren Oğan: “Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçim süreci başlamıştır. Bu seçim
ülkemiz açısından çok büyük önem arz etmektedir. 13 yıldır AK Parti hükümetlerinin ve bu
hareketin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Demokratik Dönüşüm Süreci büyük
ölçüde başarı sağlamış Demokratik istikrar ve kalkınmanın da verdiği güçle hamd olsun
ülkemiz önemli bir sıçrama yapmıştır. 7 Haziran seçimleri demokratik istikrarın, demokratik
dönüşümün, kalkınma hamlelerinin devamı açısından ve kesintiye uğramaması için AK
Partinin bugüne kadar milletten aldığı desteğinin arttırarak ve daha da güçlenerek çıkması
gereken bir seçim süreci haline gelmiştir. Bu çerçevede, iç tüzük gereği üç dönem kuralının
işletilmesinin ve bu seçim sürecinin yukarıda bahsettiğimiz sebeplerle kritik önem arz
etmesinin, partimize olan teveccühü ve ilgiyi arttırdığını görüyoruz. Birçok kesimden b ir çok
meslek grubundan, Türkiye’nin çoğulcu yapısına uygun bir zenginlik göstergesi olarak, hepsi
bir birinden kıymetli ve değerli aday adaylarımızın AK Parti’de hizmet edebilmek için yarışa
girmesinden mutluluk duyuyoruz. AK Parti kurumsal kimliğiyle: seçime hazırlık çalışmalarını
ve aday adaylarının değerlendirilmesini: titizlikle il, ilçe teşkilatı, genel merkez, genel
başkanıyla bütünlük içerisinde yapabilen, en uygun kişileri tespit etmekte mahir bir yapıya
sahiptir” şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11788.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Bayraktar: “Kendimi Öne Çıkan Bir İsim
Olarak Değerlendirdim”
Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden AK Parti Aday Adayı Dr. Hakan Bayraktar
yaptığı açıklamada: “Ak Parti ve politikalarını özümsemiş, Ankara’yı bilen, Ankara, Kayseri
ve civarında görevler yapmış, şehri bir bütün olarak algılayabilecek ancak en çok ihtiyaç
duyan organa öncelik kazandırmak üzere çalışacak yeteneğe sahibim” dedi.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden AK Parti Aday Adayı Dr. Hakan Bayraktar
yaptığı açıklamada: “Ak Parti ve politikalarını özümsemiş, Ankara’yı bilen, Ankara, Kayseri
ve civarında görevler yapmış, şehri bir bütün olarak algılayabilecek ancak en çok ihtiyaç
duyan organa öncelik kazandırmak üzere çalışacak yeteneğe sahibim” dedi. Kayseri
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Bayraktar, basın mensuplarına aday adayı olmasının
sebebini, parti tercihini ve projelerini anlattı. Bayraktar yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
Zamana şekil veren ve şahitlik eden Medeniyetlerdir. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın
da her fırsatta ifade ettiği gibi düşünmemiz ve üzerinde durmamız gereken şey insanlığın
hayrına olduğu kesin olan değerlerimizi içinde barındıran büyük tarih ve medeniyetimizdir.
Şahsımla ilgili olarak ta milletimize Siyaset Yoluyla Hizmet edebilmek belli bir birikimle
mümkündür. Bu birikim niyet, hedefler ve davranışlar hususunda yeterlilik ile bütünleşir ve
anlam kazanır. İşte bu halkımızın liyakat veya ehliyet dediği şeydir. Bu güne kadar ki
eğitimim, yaşamım, kariyerim, iletişim tarzım, yeteneklerim, hizmetlerim Allaha şükürler
olsun ki sağlığım ve heyecanım ile dinamizmim bu işe uygunluktan öte yatkınlığa sahiptir ve
düşüncem ile beraber hissiyatım da böyledir”. NEDEN AK PARTİ Bayraktar, AK Parti’yi
tercih etmesinin nedenini ise şöyle anlattı: “ Ak Parti, bahsettiğim medeniyeti inşa edecek,
milletimizin maddi-manevi geleneksel değerleri ile modern dünya varlıklarını bir arada
yoğurabilmiş ve bunu millete ve insanlığa hizmet yolunda pratikleştirmiş dünyadaki yegâne
oluşumdur. Ak Parti eski bir medeniyeti aynen getirme çabası içinde olmayıp, değerler
üzerinden giderek ve gelenekten beslenerek zamanın ihtiyacı olan yeni medeniyeti insanlığa
sunacak hamleleri gerçekleştirmektedir. Bu anlamda muhatabı tüm dünyadır. Ayrıca şahsım
ve ailemin geçmişi, siyasi kimlik ve zihniyeti ve ahlakı 2001 den itibaren Ak Parti ile devam
eden bir çizginin mazisine işaret eder. Bu çizgi mana ile maddeyi bir arada yönetebilen ve
maddeyi mana ile anlamlandıran bir çizgidir”. Milletvekili olarak halka hizmet etmek
istediğini belirten Bayraktar: “Sağlık alanında kariyer sahibi ve yalnızca millet hizmetinde
olan kamu sağlık alanından gelen bir hekimim. Kayseri sağlıkta marka olma yolunda bir şehir.
Sağlık turizmi ve bu alanda kayseri için yapılacak çalışmalar açısından da kendimi avantajlı
bulurum. Sağlık çalışanı olmak bize 7/24 zaman kullanmayı ve olaylara bir bütünlük
içerisinde bakmayı öğretmiştir. Sağlık alanı ve hekimlik bize Sistemlerin uyumlu çalışmasını
gözetleme fırsatı tanıyor.

Sahayı da görme yeteneği kazandırıyor. Yukarıda bahsettiğimiz bu hedefler şehrin
bütünlüğünü ve kimliğini %100’e yakın sağlamayı tartışmasız ara hedef olarak koymakla
mümkün olacaktır” dedi. Açıklamanın ardından Bayraktar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Metin Kösedağ’a kendi yazdığı ‘İlk Yardım’ adlı kitabını hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11789.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Ali Dağına Dev Proje
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seçim kampanyasında açıkladığı "Ali Dağı 360
Projesi"ni genişleterek zirve ve dağın eteklerini kapsayan sosyal donatı ve tesislerin
bulunduğu proje hazırladı.
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seçim kampanyasında açıkladığı "Ali Dağı 360
Projesi"ni genişleterek zirve ve dağın eteklerini kapsayan sosyal donatı ve tesislerin
bulunduğu proje hazırladı. Başkan Palancıoğlu, Ali Dağı'na 10 kilometrelik kesintisiz
yürüyüş, koşu, binicilik ve faytonu kapsayan pist için, "360 Projesi'nin ilk 4 kilometrelik
kısmı bu yaz hizmete girecek" dedi. Yamaç paraşütü ve model uçak tutkunlarının
vazgeçilmez mekanı Ali Dağı'nın eteklerine yapılması planlanan 6 metre genişliğinde ve 10
km uzunluğundaki doğal piste ilave olarak dağın zirvesinde ve eteklerinde sosyal yaşamı
kapsayan tesislerin bulunduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, "Ali Dağı 360 Projesinin temel
ayağını oluşturacak yürüyüş bisiklet pisti dediğimiz aynı zamanda itfaiye yolu olarak da
kullanılacak yaklaşık 10 km'lik pisti açma çalışmaları tamamlandı. Türkiye'de eşi benzeri
yok" ifadelerini kullandı. Başkan Palancıoğlu, projenin sosyal hayatın yanında diğer
katkılarından da bahsederek, "Bakanlıkla görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Buranın bize
tahsis edilmesiyle ilgili 13 kurumla yazışmaları tamamladık. İnşallah bir ay içerisinde
sonuçlandıracağız. Bu sayede Ali Dağı'nı hem güvenlik, hem yangın, hem de kullanımına
yönelik tüm çalışmalar Talas Belediyesi tarafından yapılabilecek." diye konuştu. Projenin
genişletildiğini kaydeden Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu: "Girişte soyunma odaları ve
duşun da bulunduğu sosyal tesislerle başlayan çok nitelikli bir yürüyüş pisti çıkıyor. Kapalı
bisikletlik alanları bulunacak. Sadece Talas'a değil Kayseri'ye kazandıracağımız aynı zamanda
Erciyes Master Planı'na belki de en büyük destek projelerden birisi olacak. Şuanda teknik
çalışmaları tamamlayıp yatırım aşamasındayız. Çevreye zarar vermeyecek doğal bir parkur
ortaya çıkıyor. İlk başta 4 km'lik bir pist bu yaz hizmete girecek. Türkiye'ye örnek olacak bir
proje. Finansı için çeşitli kurumlarla görüşmeler yapıyoruz. Mali olarak belediyemizin
üzerindeki yükü hafifleteceğiz." Başkan Palancıoğlu, hazırlanan projeyle Ali Dağı'ndaki
faaliyetlerin kalitesinin artacağını anlatarak, "Burada 10 yıldır, Rifat Beyin zamanında
başlayan yamaç paraşütü ve yelken kanatla ilgili yarışmalar yapılıyordu. İnşallah biz bıraktığı
yerden daha yukarılara taşımak istiyoruz. Helikopter pistinden, farklı etkinlik ve sosyal

tesislere kadar Ali Dağın hem eteklerinde hem zirvesinde çeşitli faaliyetleri turizme
kazandıracağız. Bu güzel projeyi 1 yıl içinde hizmete açmayı planlıyoruz" seklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11790.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Töm İlk Meyvelerini Verdi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Başarıyı Artırma ve Değerlendirme'
Projesi kapsamında belirlenen okullarda açılan Tam Öğrenme Merkezleri (TÖM) ilk
meyvelerini verdi.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Başarıyı Artırma ve Değerlendirme'
Projesi kapsamında belirlenen okullarda açılan Tam Öğrenme Merkezleri (TÖM) ilk
meyvelerini verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Başarıyı Artırma ve
Değerlendirme' Projesi kapsamında belirlenen okullarda açılan TÖM, ilk mevyesini verdi.
Proje kapsamında Erkilet General Emir Ortaokulu'nda açılan TÖM'ün verdiği eğitim
sonucunda, ortaokulda öğretim gören 4 öğrenci TEOG sınavında derece elde etti. İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, okulu ziyaret ederek öğretmenlere hediye verdi.
Ziyarette okul müdürü Ejder Akkaya, sunum eşlinde İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na
bilgiler verdi. Çandıroğlu, sunumun ardından okulda görev yapan branş öğretmenlerine
hediyelerini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11791.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Hocalı Katliamı'nın Hesabı 23 Yıldır
Sorulamadı
Mazlumder Kayseri Şubesi Yaptığı açıklama ile Hocalı Katliamının hesabının hyala
sorulmadığına dikkat çekti.
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Mazlumder Kayseri Şubesi Yaptığı açıklama ile Hocalı Katliamının hesabının hyala
sorulmadığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:’’ Ermenistan
askerlerinin ve çetelerinin 25 - 26 Şubat 1992 gecesi binlerce yıldır Azeri toprağı olan
Karabağ'ın Hocalı şehrine baskın yaparak, insanlar uykudayken yaptığı katliamda 600'ün
üzerinde masum Azeri öldürülmüş, 500'e yakın insan yaralanmış, 150 kişi kaybolmuş, 1300'e
yakın insanda tutsak edilmiş, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanmıştı. Tüm insani
değerler hiçe sayılarak, uluslar arası hukuk çiğnenerek yapılan bu katliamın hesabı aradan 23
yıl geçmesine rağmen ne yazık ki sorulamadı, katiller yakalanıp adalet önüne çıkarılamadı,
kayıpların akıbeti belli olmadı, mülteci durumuna düşen Azeriler yurtlarına döndürülemedi,
insanlık Hocalı da ayaklar altına alındı. MAZLUMDER, Hocalı da 26 Şubat 1992 gecesi
yaşanan, tüm uluslar arası hukuk ve insani değerlerin ayaklar altına alındığı katliamın
sanıklarının bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılması, kayıpların akıbetlerinin belli
edilmesi, yurtlarından edilen Azerilerin yurtlarına dönmelerinin sağlanması, Karabağ'da ki
Ermeni işgalinin ortadan kaldırılması için başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere,
Birleşmiş Milletleri, Rusya Federasyonunu ve insan hakları teşkilatlarını olaya sahip çıkmaya
davet eder.’’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11792.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Okul Harçlığını Rehberlik Yaparak Kazanıyor
Kayseri'nin Talas İlçesinde yaşayan Ali Yanıklar isimli genç okuldan arta kalan zamanlarda
yukarı Talas’ta bulunan tarihi eserleri gezmek isteyen turistlere rehberlik yaparak harçlığını
kazanıyor.
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Kayseri'nin Talas İlçesinde yaşayan Ali Yanıklar isimli genç okuldan arta kalan zamanlarda
yukarı Talas’ta bulunan tarihi eserleri gezmek isteyen turistlere rehberlik yaparak harçlığını
kazanıyor. Rehberlik yapmaya 10 yaşında başladığını belirten Ali Yanıklar, "Şuan 15
yaşındayım. Beş seneden beri rehberlik yapıyorum. Buraları gezmek için gelen turistlere,
üniversite öğrencilerine ve Kayseri'nin çeşitli yerlerinden gelenlere bölgeyi gezdiriyorum”
dedi. "Gelen yerli ve yabancı turistleri dilek taşına, Atatürk’ün Kayseri’ye gelince uğradığı
eve, Yaman Dede Kilisesi’ne götürüyorum. Ali Dağı'na giden yolları ve burada bulunan
mağaraları gezdiriyorum” diyen Yanıklar, "Turistler mağaralara gezip resim çekmek
istiyorlar. Onları gezdirirken buraların hikayelerini anlatıyorum. Pek fazla üniversite
öğrencileri gelmiyor fakat turistler çok fazla geliyor. Talas tarihi bir yer olduğu için buraları
görmek istiyorlar. Daha çok dilek taşını, kiliseyi ve Atatürk’ün Kayseri’ye gelince uğradığı
evi görmek istiyorlar” şeklinde konuştu. Bölgenin kayaçlardan oluşmasından ve yüksek
olmasından dolayı turistlerin gezerken zorlandığını ifade eden Yanıklar “Bastığımız bazı
yerler zamanla çürüdü fakat buraları çok iyi bildiğim için turistleri gezdirirken onlara

yardımcı oluyorum, basmaları gereken yerleri gösteriyorum bu sayede kaza olmadan gezimizi
tamamlıyoruz. Yurtdışından geliyorlar. Evime gelip beni buluyorlar bende onları
gezdiriyorum. Buraları avucumun içi gibi biliyorum” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11793.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Yüksekten Düşen Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kayseri'de yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.
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Kayseri'de yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kayseri Göğüs
Hastalıkları Hastanesi'nde Tüberküloz servisinde kalan 61 yaşındaki Y.K.'nın dün gece
hastanenin yangın merdiveninin olduğu taraftan düştüğü öğrenildi. 3. kattan düşen Y.K.'ya
hastanedeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği ancak kurtarılamadığı bildirildi. Polis
ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11794.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Develi'de Öğrenci Evinde Yangın Çıktı
Develi ilçesinde öğrencilerin kaldığı bir evde yangın çıktı.
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Develi ilçesinde öğrencilerin kaldığı bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Develi
ilçesinde üniversite öğrencilerinin sobanın külünü kor halinde balkona döktükleri öğrenildi.

Çıkan yangın Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde
maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11795.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Trende Uyuşturucu Sevkıyatına Jandarma
Engeli
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tren aramasında 15 kilo esrar maddesi ele
geçirildi.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tren aramasında 15 kilo esrar maddesi ele
geçirildi. Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece bir yolcu treninde arama
yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 13 kilo kubar esrar ile 2 kilo toz esrar maddesinin ele
geçirildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11796.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Polis Aracı Otomobille Çarpıştı
Kayseri’de polis aracı otomobil ile çarpıştı.
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Kayseri’de polis aracı otomobil ile çarpıştı. Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi Erciyes
Caddesi üzerinde devriye atan 38 A 5769 plakalı polis aracı, sürücü ismi öğrenilemeyen 34
BBU 39 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, otombillerde maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11797.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
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Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre
Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi üzerinde M. T.’nin sürücüsü olduğu 31 D 7798 ile
sürücü ismi öğrenilemeyen 33 AUF 40 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 33 plakalı
otomobilin sürücüsü ile otomobillerde bulunan U. D. (12) ve H. D. (14) yaralandı. Yaralılar,
olay yerine gelen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına
alınırken, itfaiye ekipleri otomobillerde kurtarma çalışması yaptı. Caddede güvenlik önlemi
alan polis ekipleri, incelemelerini tamamladıktan sonra otomobiller bulundukları yerden
kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11798.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kazara Kendini Vurdu
Kayseri’de bir kişi, yanlışlıkla silahla kendisini vurdu.
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Kayseri’de bir kişi, yanlışlıkla silahla kendisini vurdu. Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde
A. İ., iddiaya göre otomobilindeyken elinde bulunan silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Bacağından yaralandığı öğrenilen A. İ., kaldırıldığı Develi İlçe Hastanesi’nden Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, otomobilde inceleme yaparken, A.
İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11799.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

6 Kişi Sobadan Zehirlendi
Kayseri’de 3’ü çocuk 6 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından kişi zehirlenerek tedavi
altına alındı.
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Kayseri’de 3’ü çocuk 6 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından kişi zehirlenerek tedavi
altına alındı. Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi’ndeki ikametlerinde
bulunan Afgan uyruklu Parsa Noori (11), Arya Noori (14), Sana Noori (9) ve Geeta
Muhamood Amin (34) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Parsa, Arya ve
Sana Noori sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’ne,
Geeta Muhamood Amin de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi
altına alındı. Zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Osmanlı
Mahallesi Gülhane Sokak’taki ikametlerinde bulunan T. A. ve S. A., soban sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırılarak tedavi altına şahıslardan T. A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Her iki
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11800.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Mesut Ay Chp’den Milletvekili Aday Adaylığını
Açıkladı
Kayseri’de, emekli deniz subayı Mesut Ay yaptığı basın açıklamasında Cumhuriyet Halk
Partisinden (CHP) milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
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Kayseri’de, emekli deniz subayı Mesut Ay yaptığı basın açıklamasında Cumhuriyet Halk
Partisinden (CHP) milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Parti binasında yapılan basın
açıklamasında, CHP Kayseri milletvekili aday adaylığını açıklayan Mesut Ay, partililere
kendisini tanıttı. Ay, “Yıllardan sonra partimizde ilk defa demokratik bir seçim yapılacak. Bu
seçime katılan adaylarımıza başarılar diliyorum. Kendimden bahsetmek istiyorum. Bünyan
doğumluyum. İlk ve ortaokulu Bünyan’da okuduktan sonra Deniz Lisesine girdim. Deniz
Subaylığından emekliyim. Çeşitli sanayi kuruluşlarında yöneticilik yaptım. Şuanda ortak
olduğum bir şirketi yönetmekteyim. Bunun yanında elimden geldiği kadar siyasi çalışmalarda
bulundum” diye konuştu. ‘1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin Büyükşehir Belediye
Başkan adayı oldum’ diyen Ay, “ Geçmiş dönemlerde parti de yine geçici olarak görev aldım.
Şimdi de arkadaşlarımın da desteğiyle aday adaylığımı açıklıyorum. Sosyal demokrat değer
için adayım, iş, emek ve eşitlik için adayım, evrensel değerler için adayım, parti ilke ve
programları için adayım, demokrasiyi araç değil amaç edinmek için adayım, partim ve
partililerimize hizmet etmek için adayım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11801.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Vergi Dairesi İl Abaşkanın’dan Şimşek’e
Ziyaret
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök Vergi Haftası münasebetiyle Yeminli Mali
Müşavirler Odası Kayseri İl Temsilcisi İmdat Şimşek’i ziyaret etti.
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Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök Vergi Haftası münasebetiyle Yeminli Mali
Müşavirler Odası Kayseri İl Temsilcisi İmdat Şimşek’i ziyaret etti. Ziyaretten dolayı çok
mutlu olduğunu belirten Şimşek: “26. Vergi Haftasının ülkemize ve İlimize hayırlı olmasını
diliyorum. Bilindiği üzere 1990 yılından bu yana Şubat ayının son haftası Vergi Haftası
olarak kabul edilmiştir. Bu yıl 26’ıncısı düzenlenecek Vergi haftası her yıl olduğu gibi çeşitli
etkinliklerle kutlanacaktır. Bu kutlamalar ile vergi bilincinin yerleştirilmesi de
amaçlanmaktadır. Anayasamızın 73. Maddesinde, “Herkes, kamu giderlerini karşılamak
üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” denilmektedir. Yani az kazanandan az
çok kazanandan çok vergi alınması esastır. Bu sayede gelir dağılımının daha adil olması da
sağlanacaktır. Dolayısıyla vergi bilincinin yerleşmesi de kolaylaşacaktır. Vergilendirmenin
temel ilkelerinden biriside adalettir. Vergide adalet ilkesinin uygulanmasıyla vatandaş
üzerinde dengeli bir vergi yükü dağılımı olacak.

Vergide adalet ilkesinin uygulanıp uygulanmadığını veya ne kadar uygulanabildiğini görmek
için dolaylı ve dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payına bakmak gerekir ki,
vergi gelirlerinin %70 ‘i dolaylı vergilerden sağlanmaktadır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11802.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Hasan Ali Kilci Ve 16 Kişi Hakkında Beraat
Kararı Verildi
Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı döneminde müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda
'zimmet ve görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla açılan davada yargılanan Hasan Ali Kilci ile
birlikte 16 kişi hakkında beraat kararı verildi.
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Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı döneminde müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda
'zimmet ve görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla açılan davada yargılanan Hasan Ali Kilci ile
birlikte 16 kişi hakkında beraat kararı verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıldır
görülen davada, müfettişlerin yaptığı denetimler sonrasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından
gönderilen raporlar doğrultusunda dava açmıştı. Davanın bu gün görülen celsesinde mahkeme
heyeti Hasan Ali Kilci ile birlikte yargılanan 16 kişi hakkında beraat kararı verdi. Hasan Ali
Kilci'nin Avukatı Orhan Taşçı, "Başka saiklerle haksız yere soruşturma açılmıştı. Kayseri
Ticaret Odası'nın görevine giren fiiller de dava konusu olmuştu. 'Neden üyelere yemek
verdiniz? Neden gezilere götürdünüz?' gibi suçlamalar oldu. dava süresinde şu anki Kayseri
Ticaret Odası'nın mevcut yönetimi de müdahillikten vazgeçti. Yargılamaya konu olan fiiller
rutin işlerdi. Suç teşkil etmiyordu. Hazırlanan bilirkişi raporunda da bu fiillerin suç teşkil
etmediği ortaya çıktı. savcı da bilir kişi raporu doğrultusunda beraat kararı verilmesi yönünde
mütalaa verdi. Bu doğrultuda da mahkeme heyeti beraat kararı verdi. Hazine davada müdahil
olduğu için temyize gidecek. Bu dava müvekkillerime maddi ve manevi olarak zarar verdi"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11803.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Kemal
Tekden: - "Kadın Kolları, Gerek Gençlik
Kallarıyla Birlikte Hareket Edeceğime Söz
Veriyorum"
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Ak Parti’den geçtiğimiz hafta aday adaylığını açıklayan Tekden Grup Yönetim Kurulu
Başkanı, Tekden Film Yapımcısı ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim
Vakfı(TÜZDEV) Genel Başkanı Dr. Kemal Tekden, cumartesi günü yapılacak temayül
yoklaması öncesi partisinin Kayseri’de ki merkez ve çevre ilçelerinde ki ziyaretlerini
tamamladı. İlçe teşkilatlarına ve bazı belediye başkanlarına da bir dizi ziyarettebulunan Ak
Parti Milletvekili A.Adayı Dr. Kemal Tekden,bir araya geldiği partilileri ile birlikte
istişarelerde bulunarak girdiği siyasi süreç ile ilgili katıldığı toplantılarda önemli mesajlar
verdi. Özellikle gençlerin büyük Türkiye hedefi yolunda önemli adımlar atacaklarını söyleyen
Dr. Kemal Tekden, genel başkanlığını yaptığı Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim
Vakfı( TÜZDEV) bünyesinde yer alan çocukların ülkeye yarar sağlayacak lider kişiler olarak
yetiştirmeyi hedefliyor. Bu sayede hedeflenen 2023 vizyonuna uygun adımlar atılacağını ifade
eden, öte yandan vaatler ile hareket etmediğini, şahsi hedeflerinin olmadığını, yapacakları her
çalışmanın ülke menfaatine yarar sağlayacak icraatler olacağını sözlerine ekleyen Dr. Kemal
Tekden; ‘Siyasette insan kendisini değil ideallerini anlatmalıdır.’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11804.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

-"100 Tır Yardım Sözü Vermiştik 103 Tır
Gönderdik”
Kayseri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Halkla İlişkiler sorumlusu Mahmut Satıcı “2014 yılı
içerisinde yardıma muhtaç olanlara en az 100 TIR dolusu yardım malzemesi göndermek için
söz vermiştik. Bizler bu sözü 103 yardım Tırı göndererek yerine getirmiş olduk” dedi.
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Kayseri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Halkla İlişkiler sorumlusu Mahmut Satıcı “2014 yılı
içerisinde yardıma muhtaç olanlara en az 100 TIR dolusu yardım malzemesi göndermek için
söz vermiştik. Bizler bu sözü 103 yardım Tırı göndererek yerine getirmiş olduk” dedi.
Mahmut Satıcı ayrıca “Suriye’de yaşam mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimize Kayseri
ve çevresinde yaşayan halkın hem yardımlarını hem de dualarını ulaştırıyoruz. Kayseri’de
7’den 70’e herkes yardımlarıyla destek verdi. Genç kardeşlerimiz çeyiz sandığından
yazmalarını ve çoğu insanımız evine aldığı kumanyanın bir kısmını bizlerle paylaştı.
Suriye’de zalim Esad’ın yapmış olduğu zulmün biran önce bitmesini temenni ediyoruz.
Suriyeli kardeşlerimize Kayseri’de toplanan yardımları ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.
Çin devletinin baskıları yüzünden Doğu Türkistan’dan kaçarak Kayseri’ ye sığınan Uygur
Türklerine de yardım yaptıklarını belirten Satıcı “Bu arada geçen aylarda Doğu Türkistan’dan
gelen yaklaşık 400 kişiden oluşan kardeşlerimize de Kayseri’de idari ve mülki amirlerle
beraber içinde İHH olmak üzere birçok STK bu kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamıştır
ve yardımlarımız hala devam etmektedir. Biz Kayseri İHH olarak 2014 yılında bir basın
toplantısında, bu yıl içerisinde en az 100 TIR dolusu yardım malzemesi göndermek için
çalışacağımızın sözünü vermiştik. Bizler bu sözü 103 yardım Tırı göndererek yerine getirmiş
olduk. Bu yıl da yardımlarımız aralıksız devam etmektedir” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11805.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Mali'den Sıcak Esintiler
Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Birahim Soumare, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.
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Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Birahim Soumare, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti. Sıcak ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Büyükelçi
Soumare, Kayseri'nin Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin duasını aldığına vurgu yaparak,
"Burada olmaktan çok mutluyum. 6 aydır büyükelçiyim ve ilk belediye ziyaretimi Kayseri'ye
yapıyorum. İki müslüman ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için çaba sarfedeceğim. Burada
yaşayan çok sayıda Mali'li öğrenci var. Bu öğrenciler iki ülke arasındaki ilişkilerin
gelişiminde çok büyük rol oynacaklar. Siz de göreve yeni başladınız. Allah yolunuzu açık
etsin. İnşallah insanların ihtiyaçlarını karşılar ve dualarını alırsınız. Seyyid Burhaneddin
Hazretleri gibi burada manevi bir şahsiyet var. Bu şehir onun dualarını alıyor. Yarın Cuma ve
duaların kabul olduğu gün. Sizin için dua edeceğim" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik de Büyükelçi Soumare'nin cana yakınlığına dikkat çekerek, "Birçok diplomatta
gördüğümüz soğukluk sizde yok. Çok güleç ve cana yakın bir tavır içerisindesiniz. Kayseri, 6
bin yıllık tarihi olan, ekonomi, sağlık, turizm, tarım ve eğitim alanında başarılar yakalamış bir
şehirdir. Biz de bu başarılara yenilerini eklemek için çalışacağız. Hem Seyyid Burhaneddin

Hazretleri gibi manevi büyüklerimizin, hem de hemşehrilerimizin duasını alarak iyi işler
yapmaya gayret edeceğiz. Mali ile yapılacak her türlü ortak çalışma ve işbirliğine katkı
sağlamaya hazırız. Burada bulunan Malili öğrencilere de kapımız her zaman açık. Gözünüz
arkada kalmasın, onlar bizim emanetimiz" diye konuştu. Başkan Çelik ziyarette günün anısına
Büyükelçi Soumare'ye bezemeli bir cam vazo ile Kayseri tanıtım kitabı verirken, Büyükelçi
Soumare de Başkan Özhaseki'ye çiçek takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11806.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Çolakbayrakdar, "Kayseri'yi Uluslararası
Marka Yapmalıyız"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerel ve ulusal bir marka haline gelen
Kayseri'nin artık uluslararası bir marka düzeyine çıkarılması gerektiğini söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerel ve ulusal bir marka haline gelen
Kayseri'nin artık uluslararası bir marka düzeyine çıkarılması gerektiğini söyledi.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Hiçyılmaz, "Özel iş hayatınızda
çok başarılı hizmetlerde bulundunuz, çok başarılı işler yaptınız. Kocasinan Belediye
Başkanlığında da çok başarılı bir dönem geçireceğinizden eminiz" şeklinde iyi dileklerini
iletti.
Şahsı için dile getirilen iyi niyetlere ve güzel sözlere layık olmaya çalışacağını vurgulayan
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, " İş dünyasından gelen biri olarak muhakkak ki bundan sonra
sizlerle olan çalışma tempomuzu biraz daha farklı ve hızlı yapacağız. İş dünyamızın,
sanayicimizin, iş adamımızın ve tüccarımızın belediyelerimizden beklentisi, yapılması
gereken hizmetler neyse onların yapılması noktasında gayretimiz fazla olacak. Dünya
ölçeğinde artık ülkelerin isimlerinin yarışmasından ziyade şehirlerin isimlerinin yarışması ön
plandadır. Kayseri’mizin ismini de global bir marka haline getirebilmek için yapmamız
gereken neyse bunların gayreti içerisinde olacağız. Yerelde bir markayız, ulusalda bir
markayız ama bu bizim için yetmez. Artık bu çıtayı uluslararası bir arenaya taşıyıp,
Kayseri’nin uluslararası bir marka olduğunu deklare edip göstermemiz lazım. Bunun için biz
belediyeler
olarak
bir
gayret
ve
çaba
içerisinde
olacağız"
dedi.
Kayseri'nin genetiğinde şehir menfaati için her zaman birlik ve beraberlik ruhunun olduğunun
altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Bizim şehrimizde böyle bir kültür var. Bu şehrin
DNA’sına kazınmış olmalı ki yıllardan beri süregelen bir gelenek olarak yaşamaktadır. Ne
zaman şehir ve ülke menfaati için bir şey ortaya gelmişse her kurum ‘ben’ demeden ‘biz’
şuuruyla çalışmaktadır. Bu şehre yapılabilecek, konulabilecek artı katkılar için bir araya

gelebilmiş, hiçbir zaman farklı bir görüş ortaya koymadan ortak görüş neyse sağlamıştır.
İnşallah bu birliktelik kültürü bundan sonra da devam edecektir. Bununla birlikte gerek
Ticaret Odamız, gerek diğer kurum ve kuruluşlarımızla şehir için yapılması gereken ne varsa
hep beraber çalışmaya hazırız. Bu yöndeki gayretimizin devam edeceğinin de bilinmesini
istiyorum" diye konuştu.
Marka şehir olma yolunda ilerleyen Kayseri için şimdiye kadar, önceki belediye başkanlarının
çok güzel hizmetlerde bulunduğunu hatırlatan Mahmut Hiçyılmaz, "Aynı hizmetin sizin
döneminizde de artarak devam edeceğinden eminiz. Biz bu çerçevede Kayseri Ticaret Odası
olarak yapılabilecek her konuda Kayseri’nin menfaatleri doğrultusunda sizinle birlikte
çalışmaya hazırız. Kayseri bir marka şehir haline belediyelerimizin gayretli çalışmaları
neticesinde geldi. Kayseri’nin gelişmesi ve büyümesi sadece belirli bir kesimin çalışmasıyla
değil, elbirliği ile mümkün olabilecektir. O bakımdan sizinle birlikte çalışmak suretiyle
Kayseri’yi daha da layık olduğu yerlere çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız, bu konuda
oldukça kararlıyız. Bu dönem içerisinde size ve ekibinize başarı temenni ediyoruz. Kocasinan
Bölgesi’nin daha da gelişmesi bakımından önemli vazifeler yapacağınızdan eminiz" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11807.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Melikgazi'den Vergi Haftası Kutlaması
AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı, Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök'ü ziyaret etti.
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AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı, Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök'ü ziyaret etti.
Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu ve ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet,
Vergi Haftası münasebeti ile, Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök'ü ve Vergi Denetim
Kurulu Başkanı Mevlüt Yoldaş'ı makamında ziyaret ederek, Vergi Haftası'nı kutladı. Ziyarette
konuşan AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Vergi Haftası'nı, sağlıklı, sıhhatli,
kazasız, belasız bir şekilde geride bırakmaları temennisinde bulunarak, "Vergideki adaletin
tabana yayılması, vergilerin adil bir şekilde toplanması, ülkemizin menfaatlerinin en üst
düzeye çıkması, toplumun refah düzeyinin artması hepimizin ortak kanaatidir. AK Parti
iktidara geldiği günden bu tarafa, vergi sisteminde daha adil, daha iyi şartlar hazırlanmıştır.
Bundan sonrada toplanan vergi oranlarının tabana yayılması ile birlikte, vergi oranları daha da
azalacaktır. Vergi sistemi daha adil noktalara gelecektir. Bu vesile ile Vergi Haftanızı
kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi. Vergi Dairesi Başkanı Niyazi
Özkök'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vergi devletlerin egemenlik
gücüne göre alınan en önemli gelir kaynağıdır. Devletlerin olmazsa olmazıdır. Tabii vergi
alınırken adalet çok önemli. Basit bilinen değimi ile, verginin çok kazanandan çok, az

kazanandan az, kazanmayandan da vergi almamak adil olan bu. Ödeme gücü ilkesi,
Anayasamızda öyle söyleniyor. Buna uygun olarak olabildiğince ilimizde vergiyi adaletli bir
şekilde toplamayı hedefliyoruz. Bu anlamda 2014 yılını çok güzel bir şekilde kapattık.
Hedeflerimizi gerçekleştirdik. Son 10 yıldaki gelir idaresi yapılanması ile birlikte, illerde
vergi dairesi başkanlıkları kuruldu.Bu yapılan yeni çalışmalarla birlikte, gelir artık iyi
toplanıyor. O da devletin bütün yatırımlarına, çalışmalarına hepsine yansıyor. Bütün
yatırımlar kolay olmuyor, para ile oluyor. Parayı toplarsanız devletin gücü de, imkanları da,
hareketliliği de artıyor. Bu toplumun her kesimine yansıyor." şeklinde konuştu. Heyet daha
sonra Vergi Denetim Kurulu Başkanı Mevlüt Yoldaş'ı da ziyaret ederek, Vergi Haftası'nı
kutlayıp kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11808.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kayakseverler Erciyes'te Kaybolmayacak
Erciyes AŞ tarafından hizmete sunulan 'Erciyes Mobil' uygulamasında yer alan 'kırmızı
buton' sayesinde Erciyes Dağı'nda kaybolan kayakseverler, konumlarını jandarma, polis veya
Erciyes AŞ'ye anında bildirecek.
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Erciyes AŞ tarafından hizmete sunulan 'Erciyes Mobil' uygulamasında yer alan 'kırmızı buton'
sayesinde Erciyes Dağı'nda kaybolan kayakseverler, konumlarını jandarma, polis veya
Erciyes AŞ'ye anında bildirecek. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes
Dağı'nda artık kayakseverler kaybolmayacak. Erciyes AŞ tarafından alt yapısı hazırlandıktan
sonra kayakseverlerin hizmetine sunulan 'Erciyes Mobil' uygulaması ile Erciyes'te kayak
yaparken veya yürüyüş esnasında kaybolan kişiler, akıllı telefonlarına yükledikleri program
ile bulunduklarını konumu anında jandarma, polis veya Erciyes AŞ'nin yetkili birimlerine
bildirecek. Bu kapsamda, hizmete sunulan Erciyes Mobil uygulamasının tanıtım programı
yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, uygulama
hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayseri
Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı bütün hızıyla devam ediyor. 2005 yılında
başlayan bu plan 2010 yılından itibaren Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu ihale ve
yatırımlar ile bugünlere kadar geldi. Çok şükür şuanda kayak alt yapımızı neredeyse bitirmeye
yüz tuttuk. Bundan sonra genişlemeden ziyade derinleşmeye, oradaki sosyal imkanları
artırmaya, yerli ve yabancı misafirlerimize eğlence ortamları çıkarmaya gayret edeceğiz. Bu
kapsamda alt yapı çalışmalarımız belli bir yere geldikten sonra üst yapı çalışmalarına önem
veriyoruz. Şirketimizin kurulduğu ilk günden itibaren de özellikle internet ve sosyal medyayı
kullanmaya gayret ediyorduk" dedi. Erciyes'te düzenlenen etkinlikleri kayakseverlerle
paylaştıklarını söyleyen Cıngı, "Web sitemiz, Facebook sayfamız ve her gün 50 bin turizm ve
kayakçı misafirlerimize e-mail yolu ile ulaştığımız raporlarımız var. sezon boyunca 50 bin

vatandaşımıza Erciyes’teki pistlerin durumları, yolların durumu, teleferiklerin açılıp
kapanmaması ve hava durumları gibi konuları bildiriyoruz. İnsanlar gelecekleri zaman
oradaki bilgiye göre hareket ediyorlar. Bundan sonrada teknolojiyi üst seviyede takip edip,
özellikle son günlerde hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan akıllı telefonlara da bu bilgileri
aktarmayı uygun bulduk. Yaklaşık 6 aylık çalışma neticesinde Erciyes Mobil programımızı
hizmete sunduk. Bu program vasıtasıyla da kayak severlere bilgilerimizi anlık olarak
vereceğiz. Erciyes’te bütün olup bitenleri, hava ve yol durumunu, pistlerin açık olup
olmadığını insanlar mobil telefonlarından inceleyerek gelip gelmemeye karar verecekler.
Geldikleri zamanda hangi pistlerin iyi olduğunu cep telefonlarından destek alabilecekler.
Ortaya koymuş olduğumuz program Beta versiyonu. Önümüzdeki günlerde bu daha da
yoğunlaşacak ve gelişecek. İnsanlara, kameralar ile pistleri izleme imkanı sunacağız"
ifadelerini kullandı. "KAYAKSEVERLER KAYBOLMAYACAK" Hizmete sunulan
programla kaybolan vatandaşların koordinatlarını rahatlıkla iletebileceklerini söyleyen Cıngı,
şunları söyledi: "Erciyes’te olmazsa olmazımız her şeyden önce can güvenliğidir. Buraya
koymuş olduğumuz program neticesinde vatandaşlarımız kaybolduklarında GPS
koordinatlarını cep telefonuna alıp ister jandarmaya ister polise isterlerse Erciyes AŞ’ye
bildirebiliyorlar. Programa, özellikle kaybolma durumlarında işe yarayacak bir fonksiyon
ilave ettik."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11809.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Devleti Aliyye Ocakları Kurucu Genel Başkanı
Canpolat Osmanlı Ocakları'na Katıldı
Devleti Aliyye Ocakları kurucu Genel Başkanı ve Ümmet Ocakları Kurucu Genel Başkanı
M.Emin Canpolat, ülke genelindeki teşkilatlarıyla beraber Recep Tayyip Erdoğan’a her
zaman destek veren Osmanlı Ocakları’na katıldı.
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Devleti Aliyye Ocakları kurucu Genel Başkanı ve Ümmet Ocakları Kurucu Genel Başkanı
M.Emin Canpolat, ülke genelindeki teşkilatlarıyla beraber Recep Tayyip Erdoğan’a her
zaman destek veren Osmanlı Ocakları’na katıldı. Osmanlı Ocakları’nda da bir dönem kurucu
Genel Başkanı A.Kadir Canpolat’ın Teşkilat Başkanlığı yaptığı zaman yerine bakan Emin
Canpolat, resmen yurt genelindeki teşkilatlarıyla birlikte Osmanlı Ocaklarına katıldı. Kısa bir
açıklama yapan Emin Canpolat, “Osmanlı Ocakları çatısı altında bulunmaktan mutlu
olduğunu her zaman Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı A.Kadir Canpolat’ın
direktifleriyle Osmanlı Medeniyetine sahip çıkarak bu kutlu davanın hizmetkarı ve çilesine
talip olduğunu, bir nefer olarak tüm dava kardeşlerimizle birlikte, Osmanlı Medeniyeti için
Osmanlı Ocakları’nın emrinde ve hizmet etmeye her zaman hazırız” dedi. Ayrıca M.Emin

Canpolat, AK Parti’nin kurucularından olduğu ve AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili aday
adayı olduğunu, seçilmesi halinde bir dönem Genel Başkanlığını yaptığı Osmanlı
Ocakları’nın TBMM'deki temsilcisi olacağını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11810.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Türkiye’nin En Genç Yazarı Şefika Güney
Kayseri’de Öğrencilerle Buluştu
Kayseri Valiliği’nin kentte eğitim gören öğrencilere örnek oluşturması amacıyla davet ettiği
Türkiye’nin en genç yazarı Şefika Güney, “Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor” projesi
kapsamında öğrencilerle buluşarak, kitaplarını imzaladı.
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Kayseri Valiliği’nin kentte eğitim gören öğrencilere örnek oluşturması amacıyla davet ettiği
Türkiye’nin en genç yazarı Şefika Güney, “Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor” projesi
kapsamında öğrencilerle buluşarak, kitaplarını imzaladı. Vali Vekili Mustafa Masatlı, genç
yazarın Talas Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulundaki imza törenine katıldı. İmza
töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü
Muhittin Aydoğan ve Okul Müdürü Levent Yılmaz da hazır bulundular. Genç yazarın
ailesinin ve öğrencilerin katıldığı imza töreninde konuşan Vali Vekili Masatlı, Şefika
Güney’in hayatının bir örnek olduğunu ve küçük yaşta ulaşılan bu başarıdan herkes için
çıkarılması gereken bir ders olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11811.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Birleşen Yürekler Derneğiyle Erciyes’in Sanat
Çiçekleri Yeniden Açtı
Birleşen Yürekler Derneği Genel Başkanı Yasemin MEYDAN Kültür Sanat Geceleriyle
Kayseri’ye Damgasını Vurdu
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Birleşen Yürekler Derneği Genel Başkanı Yasemin MEYDAN Kültür Sanat Geceleriyle
Kayseri’ye Damgasını Vurdu Genç Sahne Derneğinin Gül Yürekleri Kayseri’de Gönülleri
Fethetti Birleşen Yürekler Derneğinin rüzgârı Kayseri Erciyes’te esti. Erciyes’te Açan Sanat
Çiçekleri Karma Resim ve Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi ile kültür sanatta biz de varız
dedi. Birleşen Yürekler rüzgâr gibi coştu ve coşturdu. Genç Sahne Derneğiyle birlikte arka
arkaya 2 program gerçekleştiren Birleşen Yürekler Derneği ile sanatçıları ve dernekleri
sanatseverler ile buluşturmak için olağanüstü gayret gösterdi. Erciyes Sanat Derneğinin; Genç
Sahne Derneğine ve Birleşen Yürekler Derneğine verdiği destek, olağanüstü güzel ve takdire
şayandı. Kültür Turizm İl Müdürlüğün un ev sahipliğinde ve desteğiyle, sanatın her alanında
şölen vardı, güzellikler vardı. İmza etkinlikleriyle ayrıca okuma sevdalıları keyifli dakikalar
yaşadı. 3. etkinliğimiz Erciyes Üniversitesinde Genç Sahne Derneğiyle işbirliğiyle
programımız devam ederek taçlanacak ve yaşatacağımız güzelliklerle öğrencilerimizin yeni
dönemine merhaba diyeceğiz. 14 Şubat 2015 Cumartesi günü Yeşilhisar’da yapılan “Kültür
Sanat Gecesinden” sonra 22 Şubat 2015 Pazar günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Birleşen
Yürekler Derneği ve Genç Sahne Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri, Erciyes Sanat
Derneğinin desteklediği “Kayseri 2. Kültür Sanat Gecesi” İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
salonunda büyük bir katılımla gerçekleşti. Programa yoğun ilgi vardı. Program Pazar günü
saat 13.00 da Karma Resim-Geleneksel Türk El Sanatları Sergi açılışıyla başladı. Saat 14.0017.00 arasında yapılan imza günüyle devam edildi. İmza gününde Araştırmacı Şair Yazar
Sayın Yasemin MEYDAN, Genç Şair Kaan SEYFİ kardeşimle beraber kitaplarımızı
imzaladık. İmza günümüze katılan Anadolu Gençlik Derneği, Yazar Güner DİNÇASLAN,
gönül dostlarımız Fatma ŞARKIŞLA, Torun ÇAPACIOĞLU, Ayfer ATEŞ, Leyla ÜNLÜ,
Hikmet ONAÇ, Abdullah BARANDAK, Abdulkadir KÖKER, Esra KIRANATLIOĞLU ve
şu an isimlerini hatırlayamadığım, imza günümüzde bizi yalnız bırakmayan kardeşlerime çok
teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. “Erciyes Açan Sahne Çiçekleri” Karma Resim
ve Geleneksel Türk El Sanatları sergisinin açılışını İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Sayın
Erkan ERDOĞAN yaptı. Sanatçıların gönül eserlerine halkımız büyük ilgi gösterdi. Sergiye
ahşap yakma eserleriyle Eğitimci Şair Yazar Ressam Hasan GÜRPINAR, yağlı boya
resimleriyle Eğitimci Şair Ressam Ergün BİLGİ, ebru çalışmaları ile Eğitimci Hüseyin
GARAN, tezhip çalışmalarıyla Gamze ERCAN, sprey boya çalışmalarıyla Gürsel YALÇIN,
yağlı boya eserleriyle İsmail ALTAY, resim çalışmaları ile Hülya KEÇELİ, Çini eserleriyle
Zübeyde GERÇEL, tel kırma ile Şenay KÖMÜR, kaligrafi çalışmalarıyla Osman DURMUŞ
ve ney imalatıyla Seyfi GÜNAY katıldılar. El emeği göz nuru eserleriyle programa katılan
değerli sanatçılarımızın emeklerine ve yüreklerine sağlık. Akşam yapılan program saygı

duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Birleşen Yürekler Derneği Başkanı Sayın Yasemin
MEYDAN, Genç Sahne Derneği Başkanı Sayın Mustafa Ragıp ADIGÜZEL, İl Kültür ve
Turizm Müdürü Sayın İsmet TAYMUŞ birer selamlama konuşması yaptılar. Sivas Vakıflar
eski Bölge Müdürü Sayın Ali VERAL üstad Necip Fazıl’ın “Sakarya” şiirini çok güzel bir
şekilde yorumladı ve seyircilerden büyük alkış aldı. Akşam saat 19.00 da Şiir Dinletisi, Müzik
Şöleni, Modern Halk Oyunları, Türk Halk Müziği ve Tiyatro gösterimi büyük bir başarıyla
sergilendi. Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın İsmet TAYMUŞ, İl Kültür ve Turizm
Şube Müdürü Sayın Erkan ERDOĞAN, Sivas Vakıflar eski Bölge Müdürü Sayın Ali
VERAL, Kayseri Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Mustafa ALAN, Türkiye Yazarlar
Birliği eski Başkanı Eğitimci Yazar Sayın Vedat SAĞLAM, Doğu Türkistan Derneği Kadın
Kolları Kayseri Başkanı Sayın Rabia İLTÜRK ve arkadaşları, Birleşen Yürekler Derneği
Yeşilhisar Temsilcisi Sayın Derya Yılmaz KOYUNLU, Birleşen Yürekler Derneği Kayseri
Temsilcisi Sayın Demet KOCABEY, Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI, Eğitimci Şair
Ressam Sayın Ergün BİLGİ, genç şairlerden Oğuzhan SARIKAYA, Bayram ARSLAN, Leyla
ŞAHİN katılarak şiirlerini yorumladılar. Genç Sahne Derneği Başkanı Sayın Mustafa Ragıp
ADIGÜZEL kardeşimizin büyük uğraşlar, çalışmalar sonucu hazırladığı programın müzik,
tiyatro ve halk oyunlarını sunan genç kardeşlerimizin başarıları görülmeye değerdi.
Başkanımızı ve ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Program da Genç Sahne
Dans Kulübü Antrenörü Osman MENEKŞE ve Ekibi Halk ve Modern Danslarıyla Genç
Sahne Tiyatro Kulübü Ahmet Furkan KÜÇÜKDEVECİ, Kız İsteme adlı komedi oyunu ile ve
yine Genç Sahne Müzik Kulübü Antrenörü Yasin AKSEL Anadolu Rock Müzikleriyle
katılım sağladı. Program aralarında şairler şiirlerini yorumlandılar. Programda Rock Müziği
Konseri, Modern Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Konseri ve Tiyatro büyük beğeni topladı.
Program sonunda katılımcılara katılım teşekkür belgesi ve madalyalar takdim edildi. Toplu
fotoğrafların çekilmesiyle program sona erdi. 3 Mart 2015 Salı günü saat 13.00 de Erciyes
Üniversitesinde sergi açılışı, saat 14.00 de imza günü, saat 19.00 da müzik şöleni, şiir
dinletisi, halk oyunları, tiyatro gösterimi olacak. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde
yapılacak imza gününe Şair Yazar Yasemin MEYDAN, Yazar Güner DİNÇASLAN, Eğitimci
Şair Yazar Ali ÖZKANLI, Şair Yazar Erkan ÖZTÜRK, Şair Kaan SEYFİ katılarak
kitaplarımızı imzalayacaklar. 3 Mart 2015 Salı günü Saat 19.00 da Erciyes Üniversitesinde
yapılacak programlara tüm sanatsever haklımız davetlidir. Programlar ücretsiz olup halkımıza
açıktır. 14 Şubat’ta Yeşilhisar, 22 Şubat’ta Kayseri İl Kültür Müdürlüğünde yapılan bu güzel
programlara emek veren dernek yetkililerine, programa katılan misafirlere, sanatçılara ve
salonu dolduran sanatsever halkımıza teşekkür etmek bir borçtur. Kültür sanat ve edebiyat
dolu programlarda buluşma dualarımla…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11812.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Mali Büyükelçisi'nden Samimi Ziyaret
Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Birahim Soumare, AK Parti Kayseri İl Başkanı
Hüsyin Cahit Özden'i makamında ziyaret etti.
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Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Birahim Soumare, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüsyin
Cahit Özden'i makamında ziyaret etti. Samimi ve sempatik tavırları ile ziyareti ren katan Mali
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Birahim Soumare, ilk defa bir il başkanlığı ziyareti
gerçekleştirdiğini belirterek, "AK parti'nin vizyonunu çok iyi biliyor ve yakından takip
ediyorum. Düşüncelerinin ve izlediği yolu çok beğeniyorum. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret
etmek, benim gibi bir Büyükelçi için çok önemli. Ekonomik ve politika misyonları vardır. Bu
politika üzerine gittiğimiz zaman, iki ülke Cumhurbaşkanlarının verdiği sözler üzerine hareket
edildiği zaman daha iyi olur. Ve bu partiyi temsilen siz varsınız. Bizim Cumhurbaşkanımız da
bir partiyi temsil ediyor. İnşallah iki parti arasındaki iş birliği, ülkeler arasındaki iş birliğini de
pekiştirir. Mali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinde ben de bulundum. Türk iş
adamlarının, Malili iş adamları ile ortak iş bağlantısı konusunda önemli kararlar alındı. Biz
Türk iş adamlarını iş alanı konusunda Mali'ye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden'de, Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Birahim
Soumare'nin il başkanlığını ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek,
"Büyükelçi'nin ziyaret için bizim partimizi seçmesi, bizi ziyaret etmesi bizim için önemli bir
gurur oldu. İki ülkenin Cumhurbaşkanları ve Başbakanlarının aldığı kararlar ve çalışma
prensipleri bizimde prensiplerimizdir. Onların aldığı kararlara uyacağız. Bizimde Kayseri
olarak bu konularda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." dedi. Soumare, Ak Parti'nin ve
Cumhurbaşkanı'nın izlediği yol bizim ve tüm Afrika ülkeleri için çok ama çok önemli.
Türkiye bizlere yardımcı olduğu sürece, Afrika ülkeleri de diğer mazlum ülkelere yardımcı
olmak için çabalayacak. Ve Müslüman ülkeler birlikte hareket edecek. Biz Türkiye'yi,
mazlumların yanında olan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde tanıyoruz. 2001 yılında Türkiye
kapılarını Afrika'ya ve Müslümanlara açtı. Bu bizler için çok önemli bir konu." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11813.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'den Ayrıldı
Hastanede tedavi gören babası Ahmet Hamdi Gül’ü ziyaret etmek için iki gün önce
Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçakla İstanbul’a hareket etti.
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Hastanede tedavi gören babası Ahmet Hamdi Gül’ü ziyaret etmek için iki gün önce
Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçakla İstanbul’a hareket etti. Salı
günü akşam saatlerinde rahatsızlanan babası Ahmet Hamdi Gül’ü ziyaret etmek için
Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün babasını tekrar ziyaret ettikten
sonra özel uçakla Kayseri’den ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11814.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

"İlaç, Artan Sağlık Hizmeti Bütçelerinde
Önemli Ve Belirleyici Bir Katmandır"
Türk Eczacılar Birliği 2. Başkanı Arman Üney, "İlaç, artan sağlık hizmeti bütçelerinde önemli
ve belirleyici bir katmandır" dedi.
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Türk Eczacılar Birliği 2. Başkanı Arman Üney, "İlaç, artan sağlık hizmeti bütçelerinde
önemli ve belirleyici bir katmandır" dedi.
Türk Eczacılar Birliği 2. Başkanı Arman Üney, Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen
istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Üney, "Mesleğimiz gittikçe karmaşıklaşan bir
dünyada sürekli değişen ve gelişen şartlara uygun olarak varlığını sürdürmek zorundadır.
Dünya ekonomisindeki ve teknolojideki hızlı gelişim ve değişim ile bizlerden talep edilen
hizmetlerin çeşitliliği artmış, bu nedenle sürdürülebilir bir eczacılık modeli için ilaç
tedarikinin ötesinde nitelikli sağlık hizmet sunumu vermemiz kaçınılmaz haline gelmiştir.
Artık toplum sağlığı danışmanlığı işlevimizi ön plana çıkarmanın ve kurumsallaştırmanın tam
zamanıdır. Eczacılık mesleği küresel ölçekte süre giden bir değişim ve eğilim içerisindedir.
Bu son 10 yıldır da çok net biçimde açığa çıkmış durumdadır. Neden değişiyor? Tüm dünyada
sağlık hizmetlerinin bütçeleri artıyor. Dolayısıyla her ülkedeki hükümet örgütleri, sağlık
harcamalarının artışıyla ilgileniyor ve tasarruf tedbirleri alıyor. Türkiye'de de 2005'de
SGK'nın tek alıcı dolayısıyla tek karar verici olmasından başlayan süreç var. Bu süreç 2009
yılında ilaçlar açısından 'ne kadar ilaç tüketilirse tüketilsin ben ancak şu kadar TL ödeme
yaparım' anlamına gelen global bütçe ile birlikte iyice sıkıntılı hale geldi. 2014'de de bunun
etkileri devam etti" dedi.
Üney ayrıca, "Bu durum sadece eczacı açısından değil, ilaç şirketleri, dağıtım kanalları ve
cepten ödemeleri artan hastalar bakımından da böyle oldu. Sonuç olarak artan bu sağlık
hizmeti bütçelerinde ilaç önemli ve belirleyici bir katman olarak gözüküyor ve tasarruf
denince de akla ilk olarak ilaç bütçesi geliyor çünkü Sağlıkta Dönüşüm Program metninde
sağlık harcamaları içinde ilaç harcamalarının yüzdesinin fazla olduğuna dair tespit var. Sağlık
harcamaları OECD ortalamasına göre düşük, koruyucu sağlık harcamaları daha da düşük. O
nedenle insanların ilaçla tedavi olmak zorunda kaldıkları bir sistem var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11815.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Dr. Hakan Bayraktar Çalışmalrını Sürdürüyor
AK Parti Kayseri Aday Adayı Dr. Hakan Bayraktar İlçeleri ziyaret ederek teşkilat
mensuplarından destek istedi. Geçen dönem temayül yoklamasından üçüncü isim olarak çıkan
Bayraktar’ın bu dönemde de başarılı bir sonuç elde etmesi bekleniyor.
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AK Parti Kayseri Aday Adayı Dr. Hakan Bayraktar İlçeleri ziyaret ederek teşkilat
mensuplarından destek istedi. Geçen dönem temayül yoklamasından üçüncü isim olarak çıkan
Bayraktar’ın bu dönemde de başarılı bir sonuç elde etmesi bekleniyor. Çalışmalarına hız
kesmeden devam eden AK Parti Kayseri Aday Adayı Dr. Hakan Bayraktar İlçe Teşkilatlarını
ve ilçe Belediye Başkanlarını ziyaret etti. İlçe Teşkilat Başkanları, teşkilat mensupları ve
Belediye başkanları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Dr. Hakan Bayraktar
ise yaptığı konuşmasında, ‘’ Ak Parti, bahsettiğim medeniyeti inşa edecek, milletimizin
maddi-manevi geleneksel değerleri ile modern dünya varlıklarını bir arada yoğurabilmiş ve
bunu millete ve insanlığa hizmet yolunda pratikleştirmiş dünyadaki yegâne oluşumdur. Ak
Parti eski bir medeniyeti aynen getirme çabası içinde olmayıp, değerler üzerinden giderek ve
gelenekten beslenerek zamanın ihtiyacı olan yeni medeniyeti insanlığa sunacak hamleleri
gerçekleştirmektedir. Bu anlamda muhatabı tüm dünyadır. Ayrıca şahsım ve ailemin geçmişi,
siyasi kimlik ve zihniyeti ve ahlakı 2001 den itibaren Ak Parti ile devam eden bir çizginin
mazisine işaret eder. Bu çizgi mana ile maddeyi bir arada yönetebilen ve maddeyi mana ile
anlamlandıran bir çizgidir. Sağlık alanında kariyer sahibi ve yalnızca millet hizmetinde olan
kamu sağlık alanından gelen bir hekimim. Kayseri sağlıkta marka olma yolunda bir şehir.
Sağlık turizmi ve bu alanda kayseri için yapılacak çalışmalar açısından da kendimi avantajlı
bulurum. Sağlık çalışanı olmak bize 7/24 zaman kullanmayı ve olaylara bir bütünlük
içerisinde bakmayı öğretmiştir. Sağlık alanı ve hekimlik bize Sistemlerin uyumlu çalışmasını
gözetleme fırsatı tanıyor. Sahayı da görme yeteneği kazandırıyor. Yukarıda bahsettiğimiz bu
hedefler şehrin bütünlüğünü ve kimliğini %100’e yakın sağlamayı tartışmasız ara hedef olarak
koymakla mümkün olacaktır” dedi. Aday adaylığı sürecinde herkesten destek beklediğini
ifade eden Bayraktar bu yola girmiş arkadaşlarına da başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11816.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Ak Parti'de Y Temayül Yoklaması Yapılacak
Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, bugün yapılacak olan Temayül
Yoklamalarıyla alakalı açıklama yaptı.
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Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, bugün yapılacak olan Temayül
Yoklamalarıyla alakalı açıklama yaptı. 7 Haziran Genel Seçimleri için partilerine 91
milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapıldığını ifade eden, Özden, “11 Şubat’ta başlayan
başvurular 20 Şubat’ta sona erdi. 66'sı parti binamıza 25’i de genel merkeze olmak üzere
başvuru yapan 91 tane milletvekili aday adayımızla temayül yoklamasını inşallah yapacağız”
dedi. Temayül yoklamasının bugün saat 10:00-16:00 arasında Kadir Has Kongre Merkezi
Kültür Sanat Salonu'nda yapılacağını belirten Özden, “Teşkilat mensuplarımızın oy
kullanacağı temayülü yani bir diğer deyişle teşkilat yoklamasını Allah’ın izniyle
gerçekleştireceğiz. Yapılacak olan yoklamanın ardından teşkilat mensuplarının oyları hiç
açılmadan ve sayılmadan genel merkeze gönderilecek ve orada değerlendirme yapılacaktır. 7
Nisan tarihinde de adaylarımız inşallah kesinleşecektir. Aday adaylarımızın milletvekili adayı
olabilmeleri için yapılacak olan ilk yoklamanın şehrimiz ve memleketimiz adına hayırlı
olmasını temenni ediyorum. Teşkilatlarımız kimi istiyorsa onu seçecektir ve adaletli bir
yoklama olacaktır. Teşkilat mensuplarımızın, şehrimize ve memleketimize en fazla fayda
sağlayacak olan isimleri seçeceğinden şüphemiz yoktur. Teşkilat mensuplarımıza her hususta
olduğu gibi bu hususta da güvenimiz tamdır.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11817.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Cami Önüne Yakışmayan Propaganda
Kayseri’nin en büyük camilerinden olan, Organize Sanayi Bölgesi Merkez Camii önünde,
Cuma vaktinde, seyyar bilboard araçlarıyla siyasi parti adaylarının propaganda yapmaları,
cami cemaatı arasında huzursuzluk ve şaşkınlık yarattı.
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Kayseri’nin en büyük camilerinden olan, Organize Sanayi Bölgesi Merkez Camii önünde,
Cuma vaktinde, seyyar bilboard araçlarıyla siyasi parti adaylarının propaganda yapmaları,
cami cemaatı arasında huzursuzluk ve şaşkınlık yarattı. Politik aday yarışının cami önlerine
kadar yaygınlaştığı bir duruma cami görevlileri ve kolluk kuvvetlerinin müdahale etmemesi
de dikkat çekti. Bu olay karşısında şaşkına dönen bazı camii cemaatı, ‘Bu kadar da olmaz. Bu
camilerin sahibi yokmu? İsteyenin istediği propagandayı yapabildiği bir mekan mı? Bunu
yapanların hiç Allah’tan korkusu yok mu?’ şeklinde tepkilerini dile getirdiler. Ayrıca aynı
camii önünde bir çok milletvekili aday adayının tanıtım ve propaganda malzemelerinin
dağıtılması da tep ki çekti. Kamuya açık yerlerde el ilanı dağıtımının ve dağıtılacağı yerlerin
izne tabi olmasına rağmen, cami önlerinde bile bu tarz çirkin propagandanın yapılması Cuma
günleri camiyi dolduran kalabalık tarafından tepkiyle karşılandı. Elbette camiler ve cumalar
siyasi propaganda mekanına dönüştürülmemeli.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11818.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Mahkum Yakınları Af İstedi Kayseri
Kayseri'deki mahkum yakınları, cezaevi önünde toplanarak yaptıkları basın açıklamasında
taciz ve tecavüz hükümlüleri haricinde diğer hükümlüler için af talebinde bulundu.
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Kayseri'deki mahkum yakınları, cezaevi önünde toplanarak yaptıkları basın açıklamasında
taciz ve tecavüz hükümlüleri haricinde diğer hükümlüler için af talebinde bulundu. Kayseri
Kapalı Cezaevi önünde düzenlenen basın açıklamasında mahkum yakınları adına konuşan
Güler Ruhsar Aktaş Hatip, "Bugün burada toplanmamızın nedeni; hükümet yetkililerine
defalarca talebimizi çeşitli yollardan iletmemize rağmen bir gelişme yaşanmamış olan af
meselesidir" dedi. Hatip, "Bizim eşimiz, oğlumuz, babamız, kız kardeşlerimiz, erkek
kardeşlerimiz, karıştıkları ve pişman oldukları suçlardan cezaevindeler. Çeşitli suçlardan
cezaevinde bulunan kişiler, bugüne kadar serbest bırakılmasına rağmen, bizim yakınlarımız
hala 4 duvar arasında. Bizler, eşit adalet istiyoruz; dağılan yuvalarımızı, bozulan psikolojimizi
geri istiyoruz. Biz de yakınlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Buradan Başbakan Ahmet
Davutoğlu’na genel af çağrısı yapıyoruz. Af çağrısını yaparken; tecavüzcüler, tacizcilerin ayrı
tutulup genel af çıkarılmasını istiyoruz. Bunlar yapılamıyorsa, en azından denetimli serbestlik
süresi uzatılsın" diye konuştu. "Seçim dönemi kapımızı çalacak olan siyasilere, milletvekili
adaylarına buradan sesleniyoruz" diyen Hatip, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bizim
ailelerimiz özgür kalmadan, biz onlarla özgür günlere kavuşmadan, kapımızı çalıp da
oyumuza talip olan hiç kimseye oy vermeyeceğiz. Şu da hafife alınmamalıdır ki, bugün
cezaevlerinin nüfusu bir şehrin nüfus oranını çoktan geçmiştir. Eğer o mahkûm yakınlarının
sayılarını da buna dâhil ederseniz, bizim sayımızın azımsanmayacak birçoklukta ve bu

durumun, artık toplumda bir yara olduğunun da farkına varırsınız. Toplum içerisinde bizlere
hükümlü, mahkûm yakınlarımızdan dolayı, farklı bakış açısına sahip olan insanlar ve siyasiler
de bilmelidir ki, her özgür insan bir mahkûm adayıdır. Ve yine bilinmelidir ki; herkes ikinci
bir şansı hak eder. Bizler, “Babalar çocuklarına, kadınlar eşlerine kavuşsun, çocuklar
cezaevlerinde büyümesin diye insanlar cezaevi şartlarında hasta olup yine cezaevlerinden
ölüleri çıkmasın diye af istiyoruz.” Af isteğimizde “Taciz ve tecavüzcülerin” bu konunun
dışında bırakılmasını yinelemekte yarar görüyoruz. Eğer af isteğimizi bütün bu saydığımız
sebeplere rağmen karşılayamıyorsa yine tekrarlıyoruz en azından adli kontrol sisteminde
serbest bırakılma süresi uzatılması için çabalasınlar. Çabalasınlar ki; Bizler eşlerimize,
çocuklarımız babalarına, analar oğullarına kavuşsun. Kaybedilmeden değeri anlaşılmayacak
tek şey özgürlüktür gerçeğini yaşadık gördük ve öğrendik bizler bizim için değerli olan
yakınlarımızın da bunu anladığına olan inancımızla Hükümet Yetkililerinden “Af” istiyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11819.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kalp Krizi Geçiren Bekçi Hayatını Kaybetti
Kayseri'de bekçilik yapan bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
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Kayseri'de bekçilik yapan bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Edinilen
bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bekçilik yapan C.A.'nın ölü
olarak bulunduğu öğrenildi. Olay yeri incelemenin yaptığı çalışma sonrasında C.A.'nın
cesedinin otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldığı
bildirildi. Yapılan otopside C.A.'nın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği
belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11820.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Hasta Taşıyan Ambulans Kazaya Karıştı, Hasta
Başka Bir Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri'de bir otomobilin, hasta taşıyan ambulansa arkadan çarpması sonucunda, ambulansta
maddi hasar oluşurken, hasta başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri'de bir otomobilin, hasta taşıyan ambulansa arkadan çarpması sonucunda, ambulansta
maddi hasar oluşurken, hasta başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı. Kaza
Kayseri'nin Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. kontrolündeki
51 EP 874 plakalı otomobil, 38 ZE 380 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Çarpma sonucunda
ambulansta maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Ambulansın içerisinde bulunan
hasta da, olay yerine çağrılan başka bir ambulansa aktarılarak hastaneye nakledildi. Tutulan
kaza tutanaklarının ardından, kaza yapan ambulans bakıma alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11821.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Yüzlerce Vatandaş Beşiktaş’ın Zaferini Kutladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş’ın Liverpool’u elemesiyle, vatandaşlar
sokağa döküldü.
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş’ın Liverpool’u elemesiyle, vatandaşlar
sokağa döküldü. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş’ın İngiliz ekibi
Liverpool’u penaltı atışlarıyla elemesinin ardından Kayserililer sokağa döküldü. Liverpool
futbolcusu Lovren’in son penaltı atışını kaçırmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda
toplanan yüzlerce vatandaş, Beşiktaş marşları söyleyerek gelen zaferi kutladı.

Ellerinde Türk ve Beşiktaş Bayrağı ile şarkılar söyleyen vatandaşlar, turu doyasıya eğlenerek
kutladı. Otomobiller de kornalarıyla zafer turu attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11822.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

“Suriye Olaylarında Bize Kapılarını Açan
Sadece Türkiye Var”
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Kayseri'de konuşan Suriye Geçici Hükümeti Sağlık Bakanı Muhammed Vecih Cuma,
Suriye’de dünyanın en büyük faciasının yaşandığını söyleyerek, kendilerine sadece
Türkiye’nin kapılarını açtığını söyledi. Kayseri’de Suriye Türkleri Eğitim ve Yardımlaşma
Derneği tarafından ‘Türk Gecesi’ düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür
Merkezi’nde düzenlenen gecede konuşan Türkmen Milli Hareket Partisi Başkanı ve Suriye
Geçici Hükümeti Sağlık Bakanı Muhammed Vecih Cuma, Türkmenler olarak Suriye’nin
kimliğini oluşturan ve medeniyetlerini koruyan bir toplum olduklarını söyledi. Suriye’de
dünyanın ve tarihin en büyük faciasının yaşandığını dile getiren Cuma, “Bu kopuk sistemin
içinde biz sürekli sizleri yüreğimize, vicdanımızda taşıdık. Biz Suriye’nin her yerindeyiz.
Bizim gücümüz Suriye’de sadece sayı değil, biz Suriye’nin kimliğini oluşturan ve
medeniyetini koruyan bir toplumuz. Suriye’deki önemimiz her yapılan camide, her yapılan
medresede bir payımız var. Son günlerde Suriye halkı ayaklandı, herkes biliyor ki Suriye’deki
olaylar dünyanın ve tarihin en büyük faciasıdır. Dünyada insana karşı yapılabilecek en çirkin
şeyler Suriye’de yapılıyor. Sadece insanlar ölmüyor, insani değerler de ayak altına alınıyor.
Bu olaylar olurken bizim Türkmenlere bir katliam, soykırım yapılıyor. Köylerimiz tamamen
göç edilmiştir. Çok bölgelerde artık yokuz Türkmenler olarak. Bu dünyada bize, Suriye
olaylarında insanları kucaklayan, kapılarını açan sadece Türkiye var. Şu anda Suriye’de
olanlar çok acı, utanç veren olaylardır. Milyonlardan bahsediyoruz. Biz Suriye Türkmenler
olarak tek amacımız tekrar evimize, toprağımıza dönüp orada bir güç oluşturmak” dedi.
Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Tarık Sülo Cevizci, katılımcılara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Karaozan, Tansel Ayaz, Mahmud Coşkun, Adil Şan ve Ali Molla
Musa sahne aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11823.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Başkanların Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm
Zirvesi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nde biraraya gelerek Ahi Evran Kentsel Dönüşüm
Projesi'ni masaya yatırıp görüş alış-verişinde bulundu.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nde biraraya gelerek Ahi Evran Kentsel Dönüşüm
Projesi'ni masaya yatırıp görüş alış-verişinde bulundu. Ahi Evran Kentsel Dönüşüm
Projesi'nin Kayseri’nin vizyon ve vitrin projesi olarak tüm Türkiye’ye örnek gösterileceğini
vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Bizim başladığımız projede şunu görüyoruz ki bizden çok
daha gayretli, çok daha heyecanlı olarak proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Zaten proje
belirli bir aşamaya gelmişti. Ama asıl bundan sonraki uygulama projeleri, mekânsal planlama
ve kentsel tasarımdaki onay çok önemli" dedi. Bu süreçte zaman buldukça ihtiyaç
hissedilmesi durumunda gelip katkı vermeye devam edeceğinin altını çizen Başkan Çelik,
"Gayretlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a
teşekkür ediyorum. Bu kapsamda planı hazırlayanlara ve mimar arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde de burada uygulamaya başlamayı temenni ediyoruz"
şeklinde konuştu. Başkan Çelik konuşmasını şöyle bitirdi, "Mayıs ayının içinde bir gün
belirleyip, hazır olan ilk noktada yıkımı başlatacağız. Bunu ne kadar erken yaparsak projede
önümüz açılacak. Sezonun sonuna ağustos ve eylül aylarına satış ihalesine de çıkılabilir.
Mekansal planlama onayı çıktıktan sonra kentsel tasarıma geçildiği anda peyzajının da proje
çalışmasına başlanabilir." Başkan Çelik zamanında başlatılan Ahi Evran Kentsel Dönüşüm
Projesi'ne bakanlıktan kentsel dönüşüm izni alındığını hatırlatan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, "Şimdi belirli bir aşamaya gelen proje üzerinde yoğun bir şekilde
çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam ediyor. Tabii ki biz burada bu yoğunluğu ve
çalışmaları devam ettireceğiz. Bu projenin üzerine ekleyeceklerimiz muhakkak ki olacaktır
ama sizin projeyle ilgili ciddi bir altyapınız, ciddi bir bilgi birikiminiz var. Bundan sonra da
projeyle ilgili katkılarınızın devam edeceğine eminiz. Bu proje Kocasinan’ın devam eden
projesi olacak, Büyükşehir Belediyemizin de proje üzerindeki katkısı devam edecektir.
Çalışmalarımıza katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11824.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

“Erbakan Hoca Halk İçin, Ümmet İçin Ömrünü
Tüketti”
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından ölümünün dördüncü yılında Prof. Dr.
Necmettin Erbakan için mevlit okutuldu.
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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından ölümünün dördüncü yılında Prof. Dr.
Necmettin Erbakan için mevlit okutuldu. Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’ın vefatının 4. yıldönümü nedeni ile Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından mevlit
okutuldu. Hunat Camii’nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda ilahiler eşliğinde
dua edildi. Programda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, merhum Erbakan’ın
talebeleri olarak bıraktığı bayrağı en iyi şekilde taşıma gayreti içerisinde olacaklarını
belirterek, “Bundan tam 4 yıl önce 27 Şubat 2011 günü Milli Görüş lideri, 54. Hükümet’in
başbakanı merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan’ı kaybetmiştik. Bu tarihten sonra her
yıl düzenli olarak yapmış olduğumuz ‘Erbakan Haftası Etkinlikleri’nde Hunat Camii’nde
Kayseri’de okunmuş olan bini aşkın hatimin burada duasını yapacağız. İnşallah Erbakan
hocamız ömrü boyunca kendi nefsi için değil halk için, dünya Müslümanları için, ümmet için
ömrünü tüketti, mücadelesini vermişti. Biz de ondan sonra geride kalan talebeleri olarak
bıraktığı bayrağı en güzel şekilde taşımak için üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz.
İnşallah ‘Yolumuz Erbakan’ın Yoludur’ diyen insanlar inşallah Erbakan’ın yolunda
mücadelelerini devam ettirirler. Erbakan hocanın bıraktığı prensipler doğrultusunda ülkeyi
idare etme gayreti içerisinde olurlar inşallah. Cenab-ı Allah cümle Müslümanları Erbakan
Hocayı Anma Etkinlikleri içerisinde Erbakan hocamızı anlamaları için feraset verir. Bu
noktada inşallah halkımız, insanlarımız, idarecilerimiz bundan sonraki hayatlarına yol haritası
üzerinde ilerlerler inşallah” diye konuştu. Yaklaşan seçimleri de değerlendiren Arıkan,
“Yaklaşmakta olan seçimler inşallah ülke için, insanlar için, tüm İslam alemi için hayırlara
vesile olur. Rahmetli Erbakan hocamız hayatı boyunca siyaseti bir kavga ile değil şakalarla
karşıdaki siyasi rakibi bir düşmanı olarak değil bir rakip olarak görür. O şekilde mücadelesini
verir. İnşallah talebesiyim diyen şuanki idarecilerimiz de çatışma yerine diyaloğu, insan
haklarını, dostluğu ön planda tutaraktan siyasi çalışmalarını yapar” dedi. Okunan mevlidin
ardından cami çıkışı vatandaşlara helva dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11825.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kocasinan Ve
Hacılar Belediyesi’ni Ziyaret Etti
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) heyeti, Kocasinan ve Hacılar Belediyesi’ni ziyaret
etti.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) heyeti, Kocasinan ve Hacılar Belediyesi’ni ziyaret
etti. NNYÜ Mütevelli Heyeti, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu
Üyeleri, Rektör ve dekanlardan oluşan heyet, ilk olarak Kocasinan Belediye Başkanı seçilen
Ahmet Çolakbayraktar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar
dilediler. Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Başkan Ahmet
Çolakbayraktar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, üniversitenin fiziki ve altyapısı hakkında
bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Kerim Güney de belediye başkanlarının, üniversitelerine
büyük emekleri ve katkılarının olduğunu hatırlatarak, belediyelerin desteğinin önemli
olduğunu kaydetti. Rektör Güney, Başkan Çolakbayraktar’a, yeni görevinde başarılar
dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. NNYÜ heyetini kabul eden Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
yerel ve ulusal bir marka haline gelen Kayseri'nin daha çok gelişip kalkınmasına katkıda
bulunmak için çalışacaklarını söyledi. Hacılar Belediyesi’ne ziyaret NNYÜ Mütevelli Heyeti,
Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektör ve dekanlardan
oluşan heyet daha sonra Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’yi ziyaret etti. Karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulduğu ziyarette Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ve
Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, üniversite hakkında Başkan Doğan Ekici’ye bilgiler verdiler.
Başkan Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik içerisinde
hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11826.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'e Tebrik
Ziyaretleri Sürüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e tebrik ziyaretleri bugün de sürdü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e tebrik ziyaretleri bugün de sürdü. Üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşlarının yanısıra kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler Başkan
Çelik'i ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Muhammed Güven ve Başhekim Prof. Dr. Kudret Doğru'nun yanısıra Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı Mehmet İnbaşı ve Turizm Fakültesi Dekanı Kurtuluş Karamustafa,
Başkan Çelik'i ayrı ayrı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Muhammed Güven, Başkan Çelik'in üstlendiği görevin önemine vurgu yaparak, "Kayseri,
önemli bir şehir. Öyle olunca da Büyükşehir Belediye Başkanlığı da önemli bir görev. Büyük
bir sorumluluğun altına girdiniz. Allah kolaylık versin" dedi. Bugün ayrıca Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan, Kardeşlik ve İyilik Platformu, Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Yaş
Sebze ve Meyve Hali Yönetimi de Başkan Çelik'e tebrik ziyaretinde bulundu. Hal Yönetimi
Başkanı Kemal Altıntop Başkan Çelik'in yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğuna
dikkat çekerek, "Allah kolaylık versin, zor bir yükün altına girdiniz. Ancak daha önceki
çalışmalarınızdan biliyoruz, yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı olacaktır. Başarılarınızın
devamını diliyoruz" dedi. Başkan Çelik de şehirdeki büyümenin her alanda büyüme ile
gerçekleşeceğine vurgu yaparak, "Kayseri bir esnaf şehri. Şehirdeki büyüme, her alandaki
büyümeyle olur. Esnafın büyümesiyle bu şehir büyüyecek. Bu nedenle esnafımızın
ihtiyaçlarının karşılanması, sıkıntılarının giderilmesi bizim öncelikli görevlerimiz arasında"
diye konuştu. Başkan Çelik ayrıca, Konya Mevlana Müzesi Müdürü Yusuf Benli ve
beraberindekileri de kabul etti. Müze Müdürü Benli, ziyaretin anısına Başkan Çelik'e
Mevlana'nın Divan-ı Kebir'ini hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11827.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Melikgazi Belediye Projeleri Çevre Kültür
Değerlerini Koruma Ve Tanıtım Vakfı İstanbul
Bölge Toplantısında
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma
ve Tanıtım Vakfının 26-27 Şubat tarihleri arasında İstanbul Bölge Toplantısında Melikgazi
Belediyesince başarı ile uygulanmış projelerinin anlatıldığını bildirdi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma
ve Tanıtım Vakfının 26-27 Şubat tarihleri arasında İstanbul Bölge Toplantısında Melikgazi
Belediyesince başarı ile uygulanmış projelerinin anlatıldığını bildirdi. Gelecek nesillere
bırakılacak doğal alan Melikgazi Belediyesi olarak Kiçikapu semtinde yer alan tarihi
Çağırağası ile Kiçikapu Konakları ve Gesi Bölgesi Bağpınar’daki Tarihi Köprü ile Çeşmenin
koruma altına alındığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi yapı ve binalar ile
doğal alanların sahip çıkılarak hem tarihi koruma altına alınmakta olduğunu hem de gelecek
kuşaklara miras devredildiğini belirtti. Çağırağası, Kiçikapu konakları ile Bağpınar Köprüsü
ve Çeşmesi Kayseri tarihi varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan
Çağırağası Konağı, Bağpınar Köprüsü ile Çeşmesi yapılış yılı, mimarisi, zamanın mimari
tekniği, sanatsal yapısı, sosyal işlevi, sosyal hayatı yönlendirmesi ve katkısının Anadolu tarihi
için önemli olduğu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
kaydetti: Tarihi, mimari yapısı, kullanılan malzeme,sosyal işlevi ile "Melikgazi Belediyesi
olarak ilçe sınırları içersinde yer alan tarihi yapılara önem veriyoruz. Çünkü bu yapılar
Kayseri’nin olduğu kadar Anadolu’nun bir kültür mirasıdır. Bu neden ile koruma planları
oluşturuyor sonrada aslına uygun olarak onarıyoruz. Son olarak da günümüze kazandırarak
hizmete sunuyoruz. Örneğin Çağırağası Konağını restore ettik ve Erciyes Üniversitesi bilim
araştırmalarına sunduk. Şu anda Anadolu bilimine hizmet eden bir tarihi yapı olarak
gezilebilen mekân haline geldi. Gelecek kuşaklara örnek gösterilecek miras bırakıyoruz. Bu
uygulaması başarı ile tamamlanmış projelerimiz Tarihi Kentler Birliğinin İstanbul
toplantısında slaytlar eşliğinde anlatıldı ve örnek gösterildi. Çevre ve Kültür Değerlerini
Koruma ve Tanıtım Vakfı üyeleri bu çalışmaların diğer yerel yönetimlere örnek
gösterileceğini söylediler” Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtım Vakfının 26-27
Şubat tarihleri arasında İstanbul Bölge Toplantısına Melikgazi Belediyesi Tarihi kentler
birliği üyesi Serdar Altuntuğ ile Hakan Mahiroğlu ve Belediye Kentsel Tasarım Müdürü
Gürcan Senem iştirak ettiler. KADIN EL EMEĞİ PAZARI AÇILACAK Melikgazi
Belediyesi Başkan Vekili Özgül Ayhan, Melikgazi Belediyesi tarafından kurulacak olan
Kadın El Emeği Pazarı’nın kapalı semt pazarların birinde hafta da bir gün açılacağını söyledi.
Hanımların Aile Bütçesine Ekonomik Katkıda Melikgazi Belediyesi tarafından hayata
geçirilecek proje ile özellikle ev hanımlarının aile bütçesine ekonomik katkıda
bulunacaklarını belirten Başkan Vekili Özgül Ayhan, açılacak olan Kadın El Emeği Pazarı,
Mel-Mek tarafından desteklenecek ve öncülük edeceğini kaydetti. Geleneksel El Ürünleri,

Mefruşat, Ev Yemekleri, Hediyelik Eşya Zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçiren ev
hanımlarını, bu projeyle sosyal bir ortama dahil etmek istediklerini ifade eden Başkan Vekili
Özgül Ayhan “Kadınların, Kadın El Emeği Pazarı’nda çeşitli ürünler satarak aile bütçesine de
destek olacaklar böylece onlara yaşam kalitesini artırma şansı vermiş olacağız. Sadece ev
hanımları değil Melikgazi meslek kurslarına iştirak eden kursiyerlerde bu pazar da satış
yapabilecek Kadın El Emeği Pazarı’nda geleneksel el ürünleri, mefruşat, ev yemekleri,
hediyelik eşya gibi birçok ürünün satışa sunulabilinecektir” dedi. Yöresel Anadolu El Emeği
Ürünleri Bu çalışma ile bir bakıma yöresel Anadolu el emeği ürünlerin yaşatılabileceğini ve
gelecek kuşaklara aktarılmasına imkân tanınacağını bildiren Başkan Vekili Özgül Ayhan,
Kadın El Emeği Pazarı için yer seçim çalışmasının başlatıldığını ve bir bayan olarak bu işin
takipçisi olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11828.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kocasinan Ziraat Odası 100 Çiftçiyi Balıkesir
Tarım Fuarı Ve Çanakkale'ye Götürdü
26 Şubat-1 Mart 2015 tarihleri arasında Balıkesir'de Bursa Pancar Kooperatifi ve Balıkesir
Ziraat Odaları Birliğinin de katkılarıyla düzenlenen 5.Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarına
Kocasinan Ziraat Odası 100 çiftçi ile iştirak etti.
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26 Şubat-1 Mart 2015 tarihleri arasında Balıkesir'de Bursa Pancar Kooperatifi ve Balıkesir
Ziraat Odaları Birliğinin de katkılarıyla düzenlenen 5.Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarına
Kocasinan Ziraat Odası 100 çiftçi ile iştirak etti. Kayseri’de Tarım ve hayvancılığın daha iyi
seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerin, hayvancılık sektörünün,
sektördeki gelişmeleri, makina ve teçhizatlarını yakından takip etmelerini sağlamak amacıyla
düzenlenen tarım fuarı ve Çanakkale gezisine harekette konuşan Kocasinan Ziraat Odası
Başkanı Abdulkadir Güneş, "Kocasinan çiftçilerimizle Balıkesir tarım fuarını, çiftlikler ve
örnek tarım arazilerini ziyaret edeceğiz daha sonra ecdadımızın şehit kanlarıyla aldığı
Çanakkale’yi ziyaret edeceğiz bundan sonra bu gezilerimizin devamı gelecek" dedi.

Güneş ayrıca, "Ürünlerini daha geniş bir kitleye tanıtmak ve pazar payınızı arttırmak isteyen
çiftçilerimizin, tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi, önemli ölçüde etkileyen, modern alet
ve makina ile diğer tarımsal girdilerin sergilendiği, bilgi alışverişi imkânının elde edileceği
tarım fuarında, yeni teknoloji ürünü traktörler, biçer döverler, toprak işleme, ekim dikim
makinaları, modern sulama aletleri, makina ve ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern
ekipmanları, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, alet ve ekipmanları, diğer tarımsal
alet ekipmanları görme değerlendirme alım ve satım imkânları da oluşacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11829.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Endonezya Büyükelçisi Vardana'dan Vali
Vekili Masatlı'ya Ziyaret
Endonezya Ankara Büyükelçisi Vardana, Vali Vekili Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret
etti.
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Endonezya Ankara Büyükelçisi Vardana, Vali Vekili Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret
etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vekili Mustafa Masatlı, Kayseri'nin
sevilen bir il olduğunu söyledi. Masatlı, "Sanayi hareketinin başlatıldığı illerden biri olmuştur.
Sevecen ve tüm Türkiye’de Kayseri misafirperverliği ve Kayseri güler yüzlülüğü vardır. Ümit
ediyorum gidene kadar bu misafirperverliği ve güler yüzlülüğü göreceksiniz. Özellikle son
dönemlerde Türkiye ile Endonezya arasında önemli benzerlikler vardır. Sizlerde biliyorsunuz
Türkiye’ de bir G-20 zirvesi üyesidir. Bizler bundan sonraki özellikle siyasi ve ekonomik
ilişkilerimizin daha üst seviyelere çıkacağını ümit ediyoruz. Yapmış olduğumuz araştırmada
Endonezya’ya bizim beş firmamız ihracat yapıyor. Kayseri olarak 3 milyon dolar civarı bir
ihracatımız vardır. Umarım bu rakam üst seviyelere çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
Endonezya Ankara Büyükelçisi Vardana ise, Kayseri'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Siyasi,
ekonomik, kültürel ilişkilerimizi daha da arttırmak istiyorum. Kayseri bilindiği gibi
Türkiye’nin en büyük şehirlerinden bir tanesidir. Umarım beraber çalışacağız. Endonezya’da
hem siyaset, yatırım, ekonomi, kültür ilişkilerimizi daha da arttırabiliriz. Ben Kayseri’de
bulunmaktan çünkü fahri konsolosumuz umarım hedeflerimize ulaşmamıza yardım edecektir.
Endonezya ve Türkiye arasında ki fikirler aynı, eskiden de bizim ilişkimiz vardı. 2013 yılına
bakarsak Endonezya ve Türkiye’nin ticari hacmi 2.8 milyardı" diye konuştu. Ziyaretin
sonunda Büyükelçi Vardana, Kayseri Valiliği'nin şeref defterini imzaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11830.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Çiçeği Burnunda Başkana Ziyaretler Sürüyor
Kayseri Şeker yöneticileri; Kocasinan Belediye Mustafa Çelik'in Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden sonra Kocasinan belediye başkanlığı görevine
seçilen Ahmet Çolak Bayraktar’ı makamında ziyaret ettiler.
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Kayseri Şeker yöneticileri; Kocasinan Belediye Mustafa Çelik'in Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden sonra Kocasinan belediye başkanlığı görevine
seçilen Ahmet Çolak Bayraktar’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarete Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyeleri
Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve
Çiftçi Hizmetleri Koordinatörü Kazım Duygulu katıldı. HİZMET-İŞ SENDİKASINDAN
ZİYARET Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri
Şube Başkanı Halil Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar’ı makamında
ziyaret eden Özdemir yeni görevinde başarılar diledikten sonra Hak-İş Konfederasyonunun ve
Hizmet-İş Sendikasının çalışmaları hakkında bilgiler vererek şöyle devam etti, “20 yıldan
fazla Kocasinan Belediyesinde yetkili sendika olarak hiçbir zorlukla ve sıkıntıyla
karşılaşmadık. Bundan sonra da sizlerin sayesinde birlik, beraberlik içerisinde aynı çatı
altında huzur içerisinde inşallah çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Gerçekleşen ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar da, sendikanın ve işçilerin her
türlü sıkıntı ve dertlerinde yanlarında olacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11831.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri
Yapıldı
Kadir Has Kongre Merkezi’nde Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu’nun konuşmacı
olarak katıldığı ‘’ 2014 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme’’ konulu seminer
gerçekleştirildi. Seminere Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim
Kurulu Üyeleri, Yeminli Mali Müşavirler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile mali
müşavirler dinleyici olarak katıldı.
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Kadir Has Kongre Merkezi’nde Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu’nun konuşmacı
olarak katıldığı ‘’ 2014 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme’’ konulu seminer
gerçekleştirildi. Seminere Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim
Kurulu Üyeleri, Yeminli Mali Müşavirler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile mali
müşavirler dinleyici olarak katıldı. Kayseri SMMM Odası Başkanı Baki Gümüşoluk
seminerde yaptığı açılış konuşmasında, “Eğitimin yasal olarak zorunlu olduğu bir meslek icra
ediyoruz. Bu eğitimlerimiz yeni hizmet binamızda artarak devam edecek. Önümüzde bir
beyan dönemi bulunmaktadır. Bugün bununla ilgili değerli üstatlarımız bizleri
bilgilendirecekler. Ayrıca önümüzdeki hafta 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutlayacağız.
Haftamızla ilgili çeşitli etkinliklerimiz olacak. 1 Mart Pazar günü Kahvaltı programımız
olacak. 2 Mart Pazartesi günü Atatürk Anıtı’na Çelenk Koyma Törenimiz, Basın açıklamamız
ve kurumlara ziyaretlerimiz olacak. Tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz” diye
konuştu. Seminerde, Yeminli Mali Müşavir Murat Yıldız, Türkiye'deki vergi sisteminin en
güncel ve devamlı değişken bir konusu olan Gelir Vergisinden bahsedeceklerini belirterek,
Gelir Vergisi Kanunu’nda son bir yılda çok fazla değişiklik olmasa da özellikli konularda
yapılacak olan hatırlatmaların faydası olacağını söyledi. Özellikli konulardaki hatırlatmaların
haricinde beyana nelerin dâhil edileceği ile ilgili açıklamalarda da bulunacaklarını ifade eden
Yıldız, mükelleflere ayrıca doğrudan indirim imkânı veren konularda da bilgilendirmede
bulunacaklarını ifade etti. Seminerde YMM. Murat Yıldız ve YMM. Emre Kartaloğlu
katılımcılara ‘Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme’’ konulu bir sunum yaptı ve katılımcıların
sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11832.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Melikgazi İlçe Başkanı Kadıoğlu, Adaylık
Sürecini Değerlendirdi.
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sıddık Sami Kadıoğlu, milletvekili aday adaylığı süreci
hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2015 Cuma 18:24

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sıddık Sami Kadıoğlu, milletvekili aday adaylığı süreci
hakkında açıklamalarda bulundu. 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerle ilgili
milletvekili aday adaylarının müracaat sürelerini tamamladığını belirten Kadıoğlu, " Aday
adaylarımızın temayül yoklamaları var. Melikgazi teşkilatı olarak aday adaylarımızın hepsine
eşit mesafedeyiz. Tüm aday adaylarımıza aynı imkanları sağlamış durumdayız. Melikgazi
teşkilatı olarak, aday adaylarımızın kendilerini tanıtmaları ve kendilerini ifade etmeleri için 4
akşam ayrı ayrı programlar düzenledik. Hem aday adaylarımıza, hem de kendi teşkilatımızda
görev alan ve temayülde oy kullanacak arkadaşlarımızda aday adaylarımızı tanımış oldular.

Şu anda eminim ki tüm arkadaşlarımız oylarını kendi hür iradeleri ile verebilecek konuma
geldiler. Son olarak temayül öncesi, aday adaylarımız ile temayülde oy kullanacak
arkadaşlarımızı düzenleyeceğimiz kokteyl ile bir araya getireceğiz. Burada herkes samimi bir
ortamda bir birleri ile fikir alış verişinde bulunacaklardır. Teşkilatımızın, aday adaylarımızı
daha yakından tanımaları için cvlerini internet sitemizde de yayınladık. Melikgazi ilçe
teşkilatı olarak aday adaylarımız için eminim ki, en iyi ve en fazla imkanları, en özellikli
imkanları sunduğumuza inanıyorum. Melikgazi teşkilatının her iki taraf içinde ideal bir
şekilde çalıştığını düşünüyorum. Tüm aday adaylarımıza eşit mesafedeyiz. Hepsine aynı
imkanları sunuyoruz. buradaki amacımız aday adaylarımızı kesinlikle küstürmemek,
kırmamak, üzmemek, partinin dışına itmemek gibi düşüncelerimiz var. Çünkü aday listesi
belli olduktan sonra, 9 kişilik adayımız çalışacaktır. Ama bizim istediğimiz o 9 kişinin dışında
kalan tüm aday adayı arkadaşlarımız ile de seçimlere kadar kesinlikle beraber çalışmayı
planlıyoruz. Çünkü bizim parti olarak, eğer Türkiye'nin geleceğine etki edecek bu seçimlerde
bir katkı koymamız gerekiyorsa, bir kişinin dahi çalışmasına kesinlikle ihtiyacımız var. Bir
kişinin çalışması, bir kişinin partimize oy vermesi büyük önem arz ediyor. 91 aday adayımıza
ve partimize bu süreçte başarılar diliyorum. sonuçta kaderinde, alın yazısında kimlerin varsa,
o kişiler milletvekili olacak ve o duyguyu yaşayacaklardır diye düşünüyorum." şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11833.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Gazi Mahallesinde Atıl Durumdaki Okul
Yıkılıdı
Develi Belediyesi Fen İşleri Ekipleri atıl durumda bulunan Gazi Mahallesindeki eski Gazi
İlköğretim İlkokulunun yıkım çalışmasına başladı.
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Develi Belediyesi Fen İşleri Ekipleri atıl durumda bulunan Gazi Mahallesindeki eski Gazi
İlköğretim İlkokulunun yıkım çalışmasına başladı. Virane haline gelen ve çevresine zarar
vermesinden endişe edilen bina Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda yıkıldı.
Ekipler yıkım çalışmasından sonra hafriyatlarını da temizleyerek çevre düzenlemesi yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11834.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Öz İplik-İş Sendikası’nda Sular Durulmuyor
Daha önce gazetemizde ‘’ Öz İplik-İş Sendikası’nda neler oluyor ’’ başlığı ile kamuoyuna
duyurduğumuz ’Öz İplik-İş Sendikası ‘nda yolsuzluk iddialarına ilişkin mahkeme süreci
başladı. Öz İplik-İş Sendikası’nda 98 bin liralık yolsuzluk iddialarıyla ilgili hazırlanan
iddianamede, sendikacılar, menfaat sağlama ve sahtecilikle suçlanıyor. Mahkemece kabul
edilen iddianameyle ilgili ilk dava görüldü.
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Daha önce gazetemizde ‘’ Öz İplik-İş Sendikası’nda neler oluyor ’’ başlığı ile kamuoyuna
duyurduğumuz ’Öz İplik-İş Sendikası ‘nda yolsuzluk iddialarına ilişkin mahkeme süreci
başladı. Öz İplik-İş Sendikası’nda 98 bin liralık yolsuzluk iddialarıyla ilgili hazırlanan
iddianamede, sendikacılar, menfaat sağlama ve sahtecilikle suçlanıyor. Mahkemece kabul
edilen iddianameyle ilgili ilk dava görüldü. Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz İplik-İş
Sendikası’ndaki 98 bin TL’lik yolsuzluk iddiaları yargıya taşındı. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan
iddialarla ilgili Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması
27 Ocak 2015 tarihinde yapıldı. Savcılık iddianamesinde Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat
İnanç, Genel Sekreteri Rafi Ay, Genel Mali Sekreteri Engin Doğan, Genel Teşkilatlanma
Sekreteri Kemal Sönmez, Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Kaplan hakkında “Görev
dolayısıyla menfaat sağlama ve güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilikle”
suçlanıyorlar. Öz İplik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Cuma Eren yapılan yolsuzluklara
karşı çıkmış ve 2014 yılı Ekim ayında Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunu, disiplin
kuruluna davet etmiş ancak Yönetim kurulu aynı gün basit bir nedenle şube Başkanı Cuma
Eren’i Disiplin Kuruluna vererek 4 ay görevden uzaklaştırmıştı. Eren’in görevinden
uzaklaştırılma tarihinin şube seçimlerine denk getirilmesi dikkat çekmişti. Ankara 31’inci
Asliye Ceza mahkemesinde görülen ilk duruşma sonrası dava ileri bir tarihe ertelenirken,
iddia edilen yolsuzluk olaylarının halen devam ettiğine dair sendikanın Malatya Şube başkanı
Ömer Yabaş Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yine Genel Merkez Yönetim
Kurulu hakkında Ankara 10’uncu iş Mahkemesinde açılan Kayyum davasında ileri tarihe
ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11835.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar
İlçe ziyaretlerini sürdüren AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt: “Bunu
bana Irak’ta bir amca söylemişti: Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar. Artık gittiğiniz yerde
söyleyin biz sizi bekliyoruz demişti. O yiğidin ayağa kalkması gerekiyor. Ama o yiğide el
uzatacak bir anne, bir eş lazım. O vazifeyi eğer siz de teveccüh buyurursanız üstlenmek
istiyorum” dedi.
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Yetim çalışmalarını dünya geneline yaydı Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Kayseri
Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, AK Parti Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Saıoğlan, Akkışla,
Özvatan, Felahiye ve İncesu teşkilatlarını ziyaret etti. Katıldığı programlarda kendisi
hakkında bilgiler aktaran Kurt, Bünyan’da teşkilat üyelerine hitap etti. Kurt, yaptığı sunumda
kendisini kısaca tanıttıktan sonra: “Kayseri’de çeşitli vakıf ve derneklerde farklı görevler
üstlendim. Radyo programları yaptım. Daha sonra 2006 yılına geldiğimiz zaman Kayseri’de
İHH İnsani Yardım Derneği kurulmaya başlamıştı. O dönemde İHH’nın en önemli çalışması
olan yetim faaliyetlerini yürütme görevini bana verdiler. Hiç çekinmeden kabul ettim. Çünkü
beni yakından tanıyan insanlar yetime olan duygularımızı çok iyi biliyorlardı. 2006 yılından
beri de yetim çalışmalarını Kayseri’de, Türkiye’de ve Dünya genelinde yürütmeye devam
etim” dedi. Bilge Köyü katliamında yetim kalanlar için projeler yaptı 2010 yılından beri
İHH’da aynı zamanda kadın kolları başkanı olarak vazifeye devam ettiğini kaydeden Kurt,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Vazife dönemimde bir vesileyle babasını kaybetmiş yetim çocuklar
ve eşini kaybetmiş dul kadınlara hem rehabilitasyon anlamında hem de manevi eğitim
anlamında hem de maddi destek anlamında projeler yaptım. Bunun yanında Mardin Bilge
Köyü’nde yaşanan olayı hepimiz mutlaka hatırlıyoruzdur. Orada yetim kalan çocuklar için bir
çalışma yaptım. Van depreminden sonra orada yetim ve dul kalanlar için projeler yaptım.
‘Sorumluluk alanlarımız sadece Türkiye değil’ Konuşmasında kökleri büyük bir millet
olduğumuza vurgu yapan Kurt: “Sorumluluklarımız sadece Türkiye değil. Ümmet ruhu ile
yaşamamız gerekiyor. Dünyadaki mazlum ve mağdur coğrafyalarda yetim çocuklar ve dul
kadınlar için projeler yaptım. Bunların bazıları Irak’ta Burkina Faso’da, Afrika’da,
Ruanda’da, Pakistan’da Gazze’de, daha çok kalkındırma projeleri yaptım. Yetim çocukların
anneleri eşlerini kaybettikten sonra sadece çocuklarını nasıl yetiştirebilirimin ve ona babasının
eksikliğini nasıl kavratabilirimin kaygısına düşüyorlar. O yüzden o vakıf bu dernekten yardım
ricasında bulunuyorlar. Yardım isteyen değil, kendi başına ayakta durabilen çocuklarına da
güzel örneklik teşkil edebilen insanlar olması gerekiyor ki o yetim de kendi ayakları üzerinde
durabilen meslek sahibi insanlar olsun. Bu konu ile ilgili de farklı çalışmalar yaptım” şeklinde
konuştu. “Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar” Kurt, 3 çocuk annesi olduğunu belirterek “Ben
sizden birisiyim. Sizin gibi anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken onların gelecekleriyle
ilgili ağırlıklı olarak maneviyatlarıyla ilgili endişeleri ben de yaşıyorum. Türkiye olarak AK
Parti hükümetleriyle beraber maddi bir kalkınma içerisine girdik ama bu aynı zamanda
manevi kalkınmayı yanında getirmedi. Bu yüzden özellikle Kayseri’de boşanma oranlarının
Türkiye’de 3. Sırada olması gerçekten büyük bir risk. Eskisi gibi sadece kendisini

düşünmeyen başkalarının sıkıntılarını paylaşan diğergam insan, büyük aile ve büyük millet
olma yolunda işler yapmak istiyorum. Her zaman söylediğim bir söz var. Bunu bana Irak’ta
bir amca söylemişti: Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar. Artık gittiğiniz yerde söyleyin biz
sizi bekliyoruz demişti. O yiğidin ayağa kalkması gerekiyor. Ama o yiğide el uzatacak bir
anne, bir eş lazım. O vazifeyi eğer siz de teveccüh buyurursanız üstlenmek istiyorum.
Dualarınız ve desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Haber/Fotoğraf:
Bünyamin Gültekin
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