KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
23.09.2013–30.09.2013
TÜM ESNAFLAR BĐRER AHĐ EVRAN
OLMALI
Kayseri’de, Ahilik Haftası nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)
tarafından kutlama programı düzenlendi. Programın devamında KESOB’un Valilik makamına
yaptığı ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, “Ahi Evran prensiplerini uygun bir şekilde hem
iş hayatını hem de günlük yaşantıyı tanzim etmek çok daha önemli” açıklamasında bulundu.
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Kayseri’de, Ahilik Haftası nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)
tarafından kutlama programı düzenlendi. Programın devamında KESOB’un Valilik makamına
yaptığı ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, “Ahi Evran prensiplerini uygun bir şekilde hem
iş hayatını hem de günlük yaşantıyı tanzim etmek çok daha önemli” açıklamasında bulundu.
Atatürk anıtında düzenlenen çelenk sunma törenine, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Mustafa Alan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı odaların başkanları
katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Vali Orhan Düzgün makamında ziyaret
edildi. Ziyarette konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, “Ahilik
Haftamızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ahilik Haftası Kayseri’de 1989’dan beri resmi
kutlama yapıyoruz. Konu Ahilik olunca esnaf ve sanatkarlara mal olmuş gibi görünüyor.
Dolayısıyla olayın aktif rolünü biz alıyoruz. Đlimizde daha önceleri Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının uhdesindeydi, 6 yıldır Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uhdesinde resmi
kutlamalar yapılıyor. Bu vesileyle de dolu dolu bir hafta yaşayacağız. Bunun başta ilimize ve
ülkemize hayırlar getirmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.
Vali Orhan Düzgün ise, “Tabii ahilik ticari teşkilat olmakla beraber kültürel bir teşkilat haline
dönüşmüş. Ticaretin ötesinde ahlaki değerleriyle, güzel prensipleriyle toplum içerisindeki
ilişkileri tanzim etmesiyle adını yaşatıyor. Bugün Ahi Evran’ın ismini parkalar da, caddelerde
yaşatıyoruz. Ama çok daha önemlisi onun koymuş olduğu prensipleri iş hayatında
gençlerimizin gönlünde yaşatmak. O prensipleri uygun bir şekilde hem iş hayatını hem de
günlük yaşantıyı tanzim etmek çok daha önemli. Bize 13. yüzyıldan kalan mirası bundan
sonra da yaşatmak gerekiyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3074.html
Erişim Tarihi: 23.09.2013

“AYGAZ’IN LĐSANSININ ĐPTALĐNDE
KASIT YOK, TALEP VAR"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Aygaz’ın belli bir kasıtla lisansının iptal
edildiğine dair sorular var. Böyle bir kasıt yok. Şirketin de bu yönde talebi vardı. 28 depolama
tesisinden bir tanesinin lisansı iptal edildi’’ dedi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Aygaz’ın belli bir kasıtla lisansının iptal
edildiğine dair sorular var. Böyle bir kasıt yok. Şirketin de bu yönde talebi vardı. 28 depolama
tesisinden bir tanesinin lisansı iptal edildi’’ dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzan ailesi aleyhine açılan davaları
kazandıklarını ve bu davalarla ilgili avukatlık ücretlerinin de Uzan ailesinden alınacağını ifade
ederek, "Biz vatandaşlarımızın ve Ahilik ilkelerine bağlı hizmet üreten esnafımızın 1
kuruşunu bile yedirmeyiz. Peşine düşeriz" dedi.
Bakan Taner Yıldız, Kayseri’de düzenlenen Ahilik kutlamaları törenine katıldı. Yıldız, tören
öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koç grubuna ait Aygaz firmasının Mersin’deki
deposuyla ilgili bir lisans iptalinin sözkonusu olduğunu kaydeden Bakan Yıldız, "Bu konuyla
alakalı resmi prosedür devam ediyor. Bunlar normal şeylerdir ve kendi yolunda devam eder"
diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Uzan ailesi arasında süren davalarla alakalı
açıklamalarda da bulunan Bakan Yıldız, "Bu konuda biz biliyorsunuz Libanenco ve Polonya
davaları olarak bilinen davaları kazandık. Daha önce 5 milyon dolar aldık. Şimdi de bu
davaların avukatlık ücretleri olarak 500 bin dolarlık bir dava var. Biz bu ülkede yaşayan 76
milyonun, vatandaşlarımızın, Ahilik ilkelerine bağlı hizmet üreten esnafımızın 1 dolarını bile
yedirmeyiz. Peşine düşeriz. Aslında bu konu çok da güzel bir güne denk geldi. Bir tarafta
Ahilik ilkeleriyle hizmet üreten esnafımız varken, yetimin, hakkını koruyan, siftah yapmamış
komşusuna müşteri gönderen esnafımız varken, bir taraftan da maalesef bu milletin milyon
dolarlarını çalmaya çalışanlar da var" ifadelerini kullandı.
Yıldız, kaya gazı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirterek bu çalışmalar sonucunda
daha net çalışma ve işleme programlarının uygulanmasına geçileceğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3075.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

KARAMOLLAOĞLU’NDAN HAK-ĐŞ’E
ZĐYARET
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Kayseri Đl
Başkanı Mahmut Arıkan’la birlikte Hak-iş Konfederasyonu Kayseri Đl Temsilciliği ve
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Kayseri Đl
Başkanı Mahmut Arıkan’la birlikte Hak-iş Konfederasyonu Kayseri Đl Temsilciliği ve
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
Hak-iş Konfederasyonu kendileri için gönüllerinde ayrı bir yerinin olduğunu belirten
Karamollaoğlu Türkiye de gündemde olan konuların değinerek çalışma hayatındaki
gelişmeler ile ilgili de Hak-Đş Đl Temsilcisi Halil Özdemir’le görüş alışverişinde bulundular.
Hak-Đş Temsilcisi Halil Özdemir yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirterek
sendikaların şu anki durumundan bahsederek sendikaları ilerde bekleyen problemleri
anlatarak, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu’ndan bu konuda
destek beklediklerini söyledi.
Saadet partisi genel başkan yardımcısı da sendikaların her zaman var olması gerektiğini güçlü
olması gerektiğini söyleyerek ellerinden gelecek desteği vereceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3076.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ OKUL
ĐNCELEMESĐNDE
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılının
başlaması ile birlikte Safa Özel Eğitim Đş Uygulama Okulu’na belediye teknik ekibi ile bir
ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemelerde bulundu
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılının
başlaması ile birlikte Safa Özel Eğitim Đş Uygulama Okulu’na belediye teknik ekibi ile bir
ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemelerde bulundu.
Okul Müdürü Mustafa Engür ile öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Memduh
Büyükkılıç, okula yapılan yatırım ve hizmetleri bizzat gezerek yerinde inceledi ve
yetkililerden hem yapılan çalışmalar, hem öğrenci sayısı, hem de servis yolu ve dersler
hakkında bilgiler aldı.
Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde özel ve kamu kurumlarına ait olmak üzere 18 anaokulu, 79
Đlköğretim, 64 orta öğretim ve 55 lise okulu olmak üzere 216 eğitim kurumunun yer aldığını
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Đlçemizde belediye olarak gerekli tedbirler ve
çalışmaları tamamladık. Yaz tatili süresince okullarda spor ve basketbol sahası, okul içi tadilat
ve bakım ile tüm okullarda bahçe ve çevre düzenleme çalışması yaptık. Ayrıca yine ilçe
sınırları içerisindeki tüm okullarda haşarata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine
getirdik. Safa Özel Eğitim Đş Uygulama Okulu’nda çevre ve bahçe düzenlemesi yaptık,
oturma bankları yerleştirdik“ dedi.
Eğitime ve Öğretime yapılan hizmet ve yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım
olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım
ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3077.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

MELĐKŞAH’TA ORYANTASYON GÜNLERĐ
Melikşah Üniversite’sinin gelenekselleştirdiği ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin
üniversiteye, akademisyenlere ve Kayseri’ye uyumunu sağlamak için düzenlenen
Oryantasyon Günleri programı Melikşah Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi meydanında
start aldı.
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Melikşah Üniversite’sinin gelenekselleştirdiği ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin
üniversiteye, akademisyenlere ve Kayseri’ye uyumunu sağlamak için düzenlenen
Oryantasyon Günleri programı Melikşah Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi meydanında
start aldı.
Programa, Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak, Rektör Prof.
Dr. Mahmut D. Mat, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
Program açılışından sonra öğrenciler kendi fakültelerinin dekanlarıyla bir araya gelerek,
fakülteleri hakkında bilgi aldı ve merak ettikleri soruları fakülte dekanlarına yöneltti. Oldukça
heyecanlı oldukları gözlenen öğrencilere, kazandıkları bölümlerde okuyan üst sınıf öğrenciler
de yardımcı olarak yönlendirmelerde bulundu.

Öğrenciler, 23 Eylül’de başlayan ve 26 Eylül’e kadar devam edecek olan programda,
etkinlikler, spor aktiviteleri, seminer ve oturumlarla kampus hayatının bir provasını yapmış
olacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3078.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

ESNAFLIKTAN GELEN KAYSERĐ,
ÇEVRENĐN BAŞKENTĐ OLDU
Esnaf Odaları Başkanları ile Ahilik Haftası kutlamalarının tertip heyetinde yer alan yetkililer
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettiler. Başkan Özhaseki ziyarette
esnaflığın çok derin bir kültür olduğunu ve Kayseri’nin de bölgesinde adeta bir başkent
niteliğinde olduğunu söyledi
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Esnaf Odaları Başkanları ile Ahilik Haftası kutlamalarının tertip heyetinde yer alan yetkililer
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettiler. Başkan Özhaseki ziyarette
esnaflığın çok derin bir kültür olduğunu ve Kayseri’nin de bölgesinde adeta bir başkent
niteliğinde olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki esnaf odaları başkanlarını tek tek ellerini
sıkarak karşıladı. Ahilik haftası etkinlikleri hakkında bilgi veren Esnaf Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Mustafa Alan Ahi Evran'ın sanatkar yönünün ortaya çıktığını; ancak dini ve
milli yönlerinin de bulunduğunu söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başta Ahi Evran
Müzesinin yapılması, seyyarların kaldırılması gibi hizmetlerle esnafların takdirini kazandığını
belirten Alan, "Biz yapılanları çabuk unutuyoruz. Seyyarların kaldırılmış olması da bunlardan
biri. Şehir gerçekten çok güzelleşti. Allah sizden razı olsun" dedi.Esnaf Odaları Birliği
Başkanı Mustafa Alan daha sonra Başkan Mehmet Özhaseki'ye Ahi Evran'ın bir heykelini
hediye etti.
"KAYSERĐ ÇEVRENĐN BAŞKENTĐ OLDU"
"Ne bu dünyaya gelmek, ne de gitmek elimizde. Aslolan bu dünyada iyi işler yapmak"
diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise bu dünyada
önemli olanın insanların duasını ve o dualarla da Allah'ın rızasını almak olduğunu söyledi.
Son yıllarda çok hızlı bir gelişim ve değişimin olduğunu dile getiren Başkan Özhaseki,
"Ortada bir pasta var. Önemli olan bu pastayı büyütmek, daraltmak değil. Pasta küçük olursa
hepimizi etkiliyor. Kayseri çevrenin başkenti gibi oldu. Ticaret yapmak isteyen geliyor,
hastası varsa buradaki hastanelere getiriyor, çocuğu okuyacaksa burada dört üniversite var
birisine veriyor, maç seyredecekse her hafta süper lig maçı var buraya geliyor. Etrafımızdaki
onlarca ilçe ve il Kayseri'ye geliyor. Kayseri'yi bu hale hepimiz getirdik Allah'a şükür. Bir
gayretle bu seviyeye geldi. Burada hareket ve bereket olursa hepimiz istifade ederiz. Şükür

Kayseri'de işler iyiye gidiyor. Burada önemli işlerden birisi de kendi aramızdaki dirliğimiz
birliğimiz" dedi.
"ESNAFLIK BASĐT BĐR SÖZCÜK DEĞĐL"
Esnaflık tek bir sözcükten ibaret olmadığını ve derinlemesine çok önemli bir kültür olduğunu
belirten Başkan Özhaseki, "Arayı bulmak bile bir esnaflık kültürüdür. Fiyatta arayı bulursun,
iki adamın arasını bulursun. Arayı bulmak önemli bir şeydir. Nizahı sevmez Kayseri.
Ağlamayı da sevmez Kayserili. Siftah edemese bile 'Elhamdülillah Şükür' der. Ayrı bir
kültürdür bu" diye konuştu. Başkan Özhaseki sözlerini "Allah bu kültürü elimizden almasın"
sözleriyle tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3079.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

“KAYMEK, ÜNĐVERSĐTELERĐN
YAPAMADIĞINI YAPIYOR”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) 2013-2014
eğitim dönemini hizmetiçi eğitim semineri ile açtı. KAYMEK'in kurs sayısı 13 tesiste 105
branşa ulaştı. Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu,
KAYMEK’in, içerdiği işlevler nedeniyle birçok üniversitenin yapamadığını yaptığını söyledi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) 2013-2014
eğitim dönemini hizmetiçi eğitim semineri ile açtı. KAYMEK'in kurs sayısı 13 tesiste 105
branşa ulaştı. Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu,
KAYMEK’in, içerdiği işlevler nedeniyle birçok üniversitenin yapamadığını yaptığını söyledi.
KAYMEK'in 2013-2014 eğitim dönemi hizmet içi eğitim semineri Büyükşehir Belediyesi
Meclis Salonunda yapıldı. Seminerin açılışında konuşan KAYMEK Eğitmenlerinden Şenay
Özdemir KAYMEK'in hızla gelişen ve büyüyen bir kurum olduğunu söyledi. Her kesimden
ve her yaştan eğitim almak isteyen kişilere hizmet sunduklarını belirten Özdemir, "Đşimizi en
güzel şekilde yapmak için gayret göstermeliyiz. Sevgi saygı çerçevesinde birbirimize yardım
etmeliyiz" dedi.
KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan ise 2013-2014 eğitim döneminin hayırlı olmasını
dileyerek sözlerine başladı. Başarılı ve verimli bir yıl olmasını temenni eden Aslan,
"Belediyemiz bugüne kadar halka hizmet anlamında birçok değerli projeye imza atmıştır.
KAYMEK bu anlamda önemli bir sosyal proje olarak yerini almıştır. 2004 yılında birkaç
kursla hizmet vermeye başlayan KAYMEK her geçen yıl bu sayıyı artırarak 13 tesis 100'ü
aşkın eğitmen ve 105 branşta, büyüyerek yola devam eder durumundadır" diye konuştu.

“KAYMEK, ÜNĐVERSĐTELERĐN YAPAMADIĞINI YAPIYOR”
Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu da konuşmasında,
KAYMEK'lerin bir eğitim müessesesi olduğunu; ancak aynı zamanda sosyal yapıya da
katkıda bulunan hizmet anlayışının bulunduğunu belirtti. KAYMEK'in bir üniversite
olmadığını; ama bir çok üniversitenin yapamadığını yapan bir fonksiyonu bulunduğunu
vurgulayan Tuzcuoğlu, "Gelen kursiyerlerimizin hayatlarına bir anlam, bir değer katıyoruz. O
yüzden sizden ricam şudur. Bu kursiyerler aldıkları eğitim kadar önemli olan bir şey daha
buradan alsınlar. Buraya gelmekten keyif alsınlar, mutlu olsunlar" dedi. Đnsanların bilgilerinin
üzerine yeni bilgiler katmanın önemli olduğunu dile getiren Refik Tuzcuoğlu, daha sağlıklı bir
toplum oluşturma adına KAYMEK'te çok güzel işler yapıldığını ve yapılmaya devam
edeceğini söyledi. KAYMEK'in son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu da vurgulayan
Tuzcuoğlu, "Bu dinamik yapısıyla yeni projeler üretmiştir. Gülen Yüzler projesi buradan
doğmuş, Huzur Çınarı yine bu çatı altından çıkmıştır. Yarın, ihtiyaç durumuna göre yeni yeni
hizmet alanları keşfedilecek ve yeni hizmet birimleri oluşturacağız" diye konuştu. Tuzcuoğlu
ayrıca, kurumları ayakta tutan olgunun heyecan olduğunu belirterek, tüm KAYMEK
çalışanlarından heyecanlarını diri tutmalarını istedi.
Eğitim seminerinde konuşmaların ardından KAYMEK'i tanıtan bir slayt gösterisi sunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3080.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

BÜNYAN’DA ALT YAPI VE ÜST YAPI
ÇALIŞMALARINDA SONA GELĐNDĐ
Bünyan Belediyesi 2013 Yaz dönemi çalışma programındaki alt yapı ve parke çalışmaları
hızla devam ederken çalışmalar hakkında bir değerlendirme yapan Bünyan Belediye Başkanı
Mehmet Özmen “Bünyan’da alt yapı sorunu kalmayacak” dedi.
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Bünyan Belediyesi 2013 Yaz dönemi çalışma programındaki alt yapı ve parke çalışmaları
hızla devam ederken çalışmalar hakkında bir değerlendirme yapan Bünyan Belediye Başkanı
Mehmet Özmen “Bünyan’da alt yapı sorunu kalmayacak” dedi.
Bünyan Belediyesi 2013 yaz dönemi çalışma programı dahilinde devam eden alt yapı ve üst
yapı çalışmalarını değerlendiren Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen Cumhuriyet
Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, “2009 yılından beri süre gelen çalışmalarda alt
yapı ve üst yapı konusunda hemen hemen her mahallede üst yapı, parke ve yol
çalışmalarından önce; önemle üzerinde durduğumuz kanalizasyon çalışmaları sonunda
Bünyan’da alt yapı sorunu büyük ölçüde halledildi” dedi. Başkan Özmen, “29 Mart 2009
tarihinden buyana Bünyan’da her alanda büyük çalışmalarımız olduğu gibi parke ve yol

çalışmalarının paralelinde devam eden Kanalizasyon çalışmalarında eski şebekeyi tamamen
yenileyerek tüm ev aboneleri ve ana arterlerde geniş logar bağlantılarını yaptık. Yaptığımız
çalışmalarla Bünyan’da artık alt yapı sorunu kalmayacak” şeklinde konuştu.
Başkan Özmen, “Bünyan Belediyesi 2013 yaz dönemi çalışmaları dahilinde, ilçemizde devam
eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yağışlar müsaade ettiği oranda Ekim ayı sonuna kadar
bitirilmesini planlıyoruz” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3081.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

AVRUPA BĐRLĐĞĐYLE ÇOK SAĞLAM BĐR
KÖPRÜ KURMAK ĐSTĐYORUZ’
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ‘Kadim Kent Kayseri’ günleri fuarında
açmış olduğumuz standımızı ziyaret ederek özel açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2013 Pazartesi 17:25

Standımızı ziyaret eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz gazetemize özel
açıklamalarda bulundu. Hiçyılmaz, Ankara’da bulundukları süre içerisinde bir dizi ziyarette
bulunduklarını söyleyerek, Kayseri Ticaret Odası Koordinatörlüğünde Kayseri ile birlikte
Türkiye’de 22 ilde yürüttüğümüz Avrupa Birliği Bilgi merkezleri Koordinatörlüğü projesi
olduğunu belirtti. Hiçyılmaz projenin 22 milyon Euro bütçeli bir çalışma olduğunu ve
Kayseriyle birlikte 22 vilayette Avrupa Birliğini tanıtıcı faaliyetler yaptıklarını söyleyerek, “
Bu proje kapsamında Avrupa Birliği Büyükelçisiyle görüşme yaptım. Bu işin
koordinatörlüğüne devam etmek için protokolümüzü yenilemek istiyoruz. Bu konu üzerine
görüşmelerde bulundum.’ dedi.Ancak bu protokolü yaparken Kayseri Ticaret Odası’nın
sadece parayı alıp dağıtmak yerine daha önemli bir amaçlarının olmasını istediklerini
söyleyen Hiçyılmaz ‘Kayseri Ticaret Odası olarak Kayserinin bu işten daha fazla
menfatlenmesini istiyoruz. Bu konuları Büyükelçi ile olan toplantımızda da dile getirdim.
Kendileri de zaten bizim çalışmalarımızdan fazlasıyla memnun olduklarını belirttiler.
Bunların dışında kendilerine alt ve üst yapısı tamamlanmış Kayseri’yi Türkiye dışında da
artık tanıtmamız gerektiği yönündeki isteklerimi ileterek Avrupa Birliği Büyük Elçilerini
Kayseri’de ağırlamak istediğimiz söyledim. Kendisi de özel olarak gelmek istediğini
belirtmesinin yansıra bahsettiğim Büyük Elçileri Ağırlama hususunda da memnuniyet
duyacaklarını belirttiler. Biz Kayseri Ticaret Odası olarak Kayseri ve Avrupa Birliği
arasındaki köprüyü çok sağlam bir şekilde kurmak istiyoruz’ şeklinde konuştu.
Haber-Fotoğraf: Mesut Davarcı
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BAŞKAN ÖZHASEKĐ’DEN STANDIMIZA
ZĐYARET
Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki ve Ak Parti Đl Başkanı Dengiz’de standımızı ziyaret
edenler arasındaydı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz
stantları tek tek gezdi. Başkan Özhaseki gelen misafirlere eleriyle pastırma ikram etti. Kayseri
Gündem standını da Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte ziyaret eden Başkan
Özhaseki gazetemizde yer alan haberlere göz attıktan sonra diğer stantları ziyaret etmek ve
kendisini Büyükşehir belediyesi standında bekleyen misafirlerine katılmak için standımızdan
ayrıldı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Mesut Davarcı
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PSĐKĐYATRĐ HASTASI GENÇ ANNESĐNĐ 100
YERĐNDEN BIÇAKLADI
Kayseri’de, psikiyatri hastası olduğu ileri sürülen genç rehin aldığı annesini 33 bıçak
darbesiyle öldürdü.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Selçuklu Mahallesi Selver Sokak’ta
meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 25 yaşındaki S.K.’nın 55
yaşındaki annesi N.K.’yı rehin aldığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen
polis ekipleri, S.K.’yı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen S.K.,

polis ekiplerine annesini öldürdüğünü söyledi.S.K.’nın annesini öldürdüğünü söylemesi
üzerine 112 ekipleri de olay yerine sevk edildi. Bu arada polis ekipleri, S.K.’yı ikna ederek
eve girdi ve kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polis ekipleri ile birlikte eve giren 112 ekipleri, 55
yaşındaki N.K.’nın cansız bedenini Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Annesini öldüren S.K. ise doktor kontrolünden sonra Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliği’ne götürüldü. S.K.’nın ifadesinin alınmasına başlandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3084.html
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KÜÇÜK ELĐF’E VALĐLĐK SAHĐP ÇIKTI
Kayseri Valisi Orhan Düzgün küçük Elif’in babasının talebinin karşılanacağını açıkladı
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanına
giderek kız Elif’i okula göndermek için yardım talebinde bulunan baba Đlhan Tunk’un
talebinin valilik tarafından karşılanacağını açıkladı.
Develi ilçesinde Kayserigaz’ın Altın Kaynak törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın yanına gelen Đlhan Tunk, kızını okutamadığını belirterek yardım
talebinde bulunmuştu.
Konu ile ilgili olarak twitter hesabından bir açıklama yapan Vali Orhan Düzgün, “Đlhan Tunk,
ızını bir haftadır okula gönderemediğini belirterek yardım istemiştir. Kızını 1 haftadır okula
gönderemediğini yardımcı olunmasını istemiştir. Talebi incelenmiş çocuğunun adres
sebebiyle Erciyes Đlkokulu'na planlandığı, ancak çocuğu 75. yıl ilkokuluna göndermek istediği
ve taşıma bedelini de devletin karşılamasını istedigi öğrenilmiştir. Talebi karşılanacaktır.
Babası ile gelen küçük E. ile bir süre sohbet etmek için yanımızda kalması tarafımızca teklif
edilmiştir” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3085.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

KIZINI
OKUTMAK
ĐÇĐN
YILDIZ'DAN YARDIM ĐSTEDĐ

BAKAN

Kayseri'nin Develi ilçesinde çocuğunu okutmak isteyen bir baba, bir törene katılan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan yardım istedi.
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Kayserigaz'ın Develi ilçesine doğalgaz getirilmesi için döşeyeceği doğalgaz boru hattının
temel atma törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yanına 9
yaşındaki kızı Elif ile birlikte gelen Đlhan Tunk isimli vatandaş, kızını okutamadığını, kızının
okuması için yardım istediğini söyledi. Bakan Yıldız da yanında bulunan Kayseri Valisi
Orhan Düzgün'e konunun çözülmesini istedi. Vali Düzgün ise konuyu araştıracaklarını ve
küçük kızın okumasıyla ilgili hangi sorun varsa devlet olarak çözeceklerini bildirdi. Küçük
Elif bir süre Bakan Yıldız ve Vali Düzgün'ün yanında oturarak töreni izledi.
Öte yandan, çocuğunu okutmak isteyen baba Đlhan Tunk'un sabah saatlerinde kızının okul
sorunu için Develi Belediye Başkanı Recep Özkan'a başvurduğu ve Özkan'ın da, yarın
konunun halledilmesi için çalışacaklarını söylediği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3086.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

OTOMOBĐL KANALA UÇTU: 1 YARALI
Kayseri’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobil kanala uçarken, sürücü kazadan
yaralı olarak kurtuldu.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Đğdeli dere Caddesi’nde
meydana gelen kazada, 38 UD 989 plakalı otomobilin aşırı hız nedeniyle kanala uçtuğu
öğrenildi.
Bariyerleri aşarak kanala düşen otomobilde bulunan M.E. kazayı gören vatandaşlar tarafından
otomobilin içinden çıkarıldı. Kolundan ve ayağından yaralanan M.E. olay yerine çağrılan 112
ambulansı
ile
Erciyes
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Hastanesi’ne
kaldırıldı.
Kanala uçan otomobil, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında çıkarılarak otoparka
çekildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3087.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

KAYSERĐ ŞEKER FABRĐKASI PANCAR
ALIMINA TÖRENLE BAŞLADI
Kayseri Şeker Fabrikası, 59’uncu pancar alım kampanyasını, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın da katıldığı törenle başlattı.
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Kayseri Şeker Fabrikası’nda düzenlenen kampanyanın açılış töreninde konuşan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2002’den 2013’e kadar Türkiye’nin 3 kat büyüdüğünü
ifade ederek, "Bu yeterli mi? Değil. Biz işçisiyle, memuruyla, işvereniyle, köylüsüyle
kentlisiyle hep beraber büyüyeceğiz. 25 tane kamu elindeki şeker fabrikasının, özel sektör
anlayışıyla, şu veya bu nedenlerle verimli çalışmadığını biliyoruz. Biz her verimsiz olan
yerlerin verimli çalışmasını sağlamalıyız" diye konuştu.
Bakan Yıldız, pancar ekiminde ve şeker üretiminde belli bir kota olduğunu, bu kotayı da
adilane bir şekilde dağıtıldığını belirterek, "Kanun ve mevzuatlar ışığında bu kota dağıtımı
yapılıyor. Kayseri Şeker Fabrikası eski yönetiminin kötü idaresinden kaynaklanan safraları bir
bir atarak verimli ve karlı bir üretime kavuşacaktır’’ ifadelerini kullandı.
Kampanyanın açılış töreninde konuşan Kayseri Pancar Üreticileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bu göreve geldiklerinden bu yana 3. Alım kampanyasını
gerçekleştirdiklerini bildirdi. Akay, "Biz göreve gelmeden önce fabrikada sergilenen kötü
idare nedeniyle bazı şeyler yaşanmış. Biz o yaşananların üzerine göreve geldik ve o günden
bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla, fabrikanın borçlarını belli bir oranda da ödedik.
Kayseri Şeker Fabrikası, Türkiye’nin şeker üretiminin yüzde 14’ünü karşılıyor. Bu yeterli
değil, 75 günlük çalışma süremizi artırarak bu oranı da yükselteceğiz’’ dedi.
Konuşmaların ardından, 50 yıl ve üzeri Kayseri Şeker Fabrikası için pancar üreten çiftçilere
plaket ve ödülleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, AK Parti Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya ile diğer protokol
üyeleri tarafından verildi.

Daha sonra Bakan Yıldız, fabrikaya pancar taşıyan 2 kamyon şoförü ve protokol üyeleriyle
birlikte kantar önündeki kurdelayı keserek pancar alım kampanyasını başlattı.
DEVELĐ’YE DOĞALGAZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’nin Develi ilçesine de geçerek,
Kayserigaz tarafından ilçeye doğalgaz getirecek hattın temelini attı ve 2’si Hayırsever
Muammer ve Cesarettin Kocatürk kardeşler, 2’si devlet tarafından yaptırılan okulların açılış
törenlerine katıldı.
Burada düzenlenen törende konuşan Bakan Yıldız, "Bugün burada gerek doğduğu topraklara
borcunu ödeyen hayır sahipleri gerek se temel atma törenlerini ve açılışları gerçekleştireceğiz.
Geleceğine eser bırakanlar ve çocuklarımıza torunlarımıza bu güzel imkanı sunan
hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Yaptıklarınız önemli bir iştir. O paralarını kendi
aileleriyle harcayabilirdi birçok insanın yaptığı gibi ama aileleri de onlara destek oldular ve
doğdukları topraklara okul hastane yapıyorlar ve diğer hayır kurumlarıyla develiyi
zenginleştiriyor’’ dedi.
"Konforu artırmak için ilçeye doğalgaz geliyor. Tam 10 yıl önce 2003 yılında bu model
kurulduğunda ilk teklif Kayseri için verildi" diyen Yıldız, şöyle devam etti:
"Bize bu işi kısmen bilen arkadaşlar gelip dedi ki, sizler bu işin başındasınız enerjiden
anlıyorsunuz bu iş yapılamaz diyorlar dediler. Neden yapılamayacağını sordum. Çünkü 19961998 lerde kayserinin doğalgaz dağıtımını 300 milyon dolara yaparız diyen firmalar vardı. o
zaman bunu yapacak firmaların gittiği kapılardan döndüğü bir ortam vardı. Niye yapılamaz
diyorsunuz dedik. işi yapacak firma 26 milyon teklif vermiş dediler. bizde dedik ki artık
yalnızca işten paranın kazanıldığı bir ortama giriyoruz. AK Parti dönemimizle birlikte artık
herkes para üzerinde faizle para kazanmayacak ancak işin üzerinden isle para kazanacak. Biz
bunu inşallah gerçekleştiririz dedik. Hatta bazı arkadaşlar bu modelden dönsek mi acaba
dediler. Bu modeli yaptırmasak gerçekleştirilebilir bir iş mi yaptırsak dediler. Hamd olsu
şuanda 72 ilde aynen bu şekliyle BOTAŞ o illerin kapısına kadar doğalgazı götürdü.
Doğalgazın dağıtımını da oranın ihalesini alan özel şirketler yaptı. Burada Ewe şirketi
Türkiye'nin istikrarına duyduğu güvenle beraber öncelikle Kayseri'den başladı başka illerle
birlikte doğalgaz dağıtmaya devam edecek. Türkiye’de 2002 yılında 4 bin 500 kilometre
civarında doğalgaz iletim boru hattı vardı bu gün itibariyle 12 bin kilometreyi geçtik. Şimdi
yeni bir uygulama daha başlatıyoruz. Şuana kadar vatandaşımızın yüzde 83’ünün yaşadığı
illere ve ilçelere doğalgazı götürmüş bulunuyoruz. Buna rağmen götürülemeyen ilçeler var.
Biz bu yılın başında bir şart koştuk. Bir ilçede yaşayan nüfusun elektrik abonelerinin yüzde
60’ı eğer kaymakamlığa, il özel idaresine müracaat ederek bulunduğu ilçede doğalgaz
istediğini belirtirse ve bunların sayısı ilçenin yüzde 60 abonesini geçerse biz BOTAŞ olarak
kayıtsız şartsız doğalgaz iletim hattını götüreceğiz. Önümüzdeki ayın sonuna kadar
müracaatları alacağız. 70’e yakın ilçeye de bu şekilde doğalgaz götürmüş olacağız.
Dolayısıyla oranın dağıtım şirketine teklif edeceğiz biz burada doğalgazı getirdik siz ilçeye
dağıtır mısınız diyeceğiz. Bunu kabul edenlere yeniden ihale etmeksizin o şirkete vereceğiz.
Kabul etmezlerse yeni şirkete ihale ettireceğiz. Dolayısıyla nüfusumuzun önemli bir kesimine
doğalgaz gelmiş olacak. O temiz havayı ilçelerimiz de teneffüs etmiş olacak."
Bakan Yıldız, "Ankara'da, Kayseri'de bundan 20-25 yıl önce aynı gün içinde iki defa gömlek
değiştirmek zorunda kalanlar olurdu, is gömleklerinin yakasına bulaşırdı. Şimdi şehirlerimizi
temiz hale getiriyoruz. Đthal ettiğimiz bu doğalgazı şehirlerimizin güzelleşmesinde
temizlenmesinde çevreyle beraber kullanılmasını sağlıyoruz. Amacımız 76 milyon insanımıza
bu doğalgazı kısmen götürmektir. Biz gönül vererek bu yola çıktık eğitim seviyemizi okul
sayılarımızı artırmak sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanmak için bu konularda
teşvikkar olduk. Hamd olsun AK Parti hükumetlerimizle beraber bu ülkenin idare edilmesinde

konulan irade hepsi büyük bir sinerji oluşturdu ve bu günlere geldik. Develiler daha fazlasını
hak ediyor’’ ifadelerini kullandı.
Develi’deki törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Milletvekilleri Yaşar Karayel ve
Ahmet Öksüzkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve diğer ilgililer katıldı.
Bu arada tören alanına gelen Đlhan Tunk isimli bir vatandaş, Elif Tunk isimli kızını okula
göndermekte zorlandığını belirterek, Bakan Yıldız’dan yardım istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3088.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kütüb-i Sitte Atlası
Đslam egemenliğinin geniş coğrafyalara yayıldığı ilk asırlarda yeni Müslüman olan
toplulukların sayısı her geçen gün artıyordu. Resulullah a.s. zamanından beri duraksamadan
devam eden, kıtaları ve denizleri aşan Đslami tebliğ çağrısı, farklı, dil, inanış ve kültürdeki
insanların gündemine Müslüman davetçiler tarafından ulaştırılıyordu. Bu davet, Müslüman
tebliğcilerin en zor şartlarda cansiperane, yaya ve taşıyıcı hayvanlar sırtında tükenmek bilmez
azim ve cehdi sayesinde olduğu gibi, fethedilen ve Müslümanların idari hakimiyetine giren
topraklara görevli olarak gönderilen Đslam muallimleri sayesinde gerçekleştiriliyordu.

24 Eylül 2013 Salı 17:11

Hicaz merkezli Arabî Müslümanların Đslam davetinin, Acemî, Türkî, Kürdî, Hindî, Berberî ve
Rumî halklar ve bunların alt nüans toplulukları tarafından, onların anlayıp yaşayabileceği bir
hayat nizamı olarak takdim edilmesi gerekiyordu. Bu topluluklar dışında adı ve sanı dahi
bilinmeyen Güneydoğu Asya kıtaları ve orta Afrika’nın balta girmemiş topraklarında yaşayan
halklarını da düşündüğümüzde farklı dil, kültür ve inanışta yüzler
ce kavmin, kabilenin ve
toplumun Müslümanlaştırılması gibi ulvi bir gayeye hizmet edecek davetçi erlerin ‘aleme
nizam’ verme cehdi içine gece gündüz çalışması gerekiyordu. Kendilerine ‘mevali’ denilen
Arap dışı Müslümanların sayısı kütlesel ve kümülatif oranda çoğalıyordu.
Hicaz, yani Mekke ve Medine yöresinde yüz yılı aşan bir süredir yaşanan ve hayatı kuşatan
bir gelenek haline gelen Đslam Dini’nin mevalilerin yaşadıkları topraklara da taşınması
gerekiyordu. Dini kabulden sonra, anlama ve yaşama noktasında en büyük engel dil ve
kullanılan yazıdaki farklılıklardı. Yabancı dil öğrenmenin teşvik edilmesi ve
yaygınlaştırılarak, Đslam Dininin gereklerini yeni Müslüman olanlara öğretecek muallim
davetçilerin sayısının biran öce artırılması elzemdi.
El yazısıyla Arapça olarak yazılıp çoğaltılan ve iki kapak arasına toplanan sınırlı sayıdaki
dinin ana kaynağı Kur’an-ı Kerim mushaflarının her topluma ulaştırılması zaten mümkün
olmadığı gibi, farklı dildeki Müslümanların bu metni okuyabilmeleri de neredeyse
imkansızdı. Bugünkü anlamda hiçbir kitle iletişim ensturmanının olmadığı, o dönmede belge
ve doküman üzerinden bir eğitim faaliyeti değil, canlı ve de birebir veya toplu olarak talimterbiye edecek mübelliğ ve muallimlere büyük görev düşüyordu.

Dil problemini aşan ve yeni Müslüman olmuş topluluklara Đslam’ı öğretmeye giden
muallimler, mürebbiler, tevhid akidesi ile beraber, imanın ve Đslamın gereklerini ağızdan
öğretmeye, öğrenenlerin de aile efradı ve çevresine öğrendiklerini anlatmalarını istiyorlardı.
Mü’min olmak ve Müslümanlığı yaşam biçimi olarak sürdürülebilir, kuşatıcı bir din haline
getirebilmek için uzun yollar kat ederek Đslamiyetin merkezi konumundaki Hicaz bölgesi veya
medeniyet inşasını tamamlamış diğer Đslam kentlerine ilim tahsili için gidenler, sayıları çok az
olsa da iman elçisi olarak önemli vazifeler icra etmişlerdir.
Hicaz bölgesiyle beraber, Mısır, Şam, Bağdat’da Hicri birinci asırdan sonra şekillenip
sistemleşen fıkhi ekollerin, uzak coğrafyaların yeni Müslümanlarını dönüştürme ve hayatın
tüm alanlarını kuşatıcı bir tesire kavuşması da aynı gerekçelerle kolay olmamıştır.
Hicaz bölgesinde ve yakın çevresindeki Đslami merkezlerde, dinin pratik yaşantıya nasıl
aktarılacağı ile ilgili bir sorun ve birikim ihtiyacı yoktu. Burada yaşayanların, Müslüman
babalarından ve dedelerinden, ilim erbabından gördüklerini yapması, onlardan duydukları ile
amel etmeleri kendilerine yetiyordu. Zaten üç beş kuşaktır yaşanan ve sistemleşmiş bir
gelenek haline gelen, hayatın tüm alanlarını kuşatıcı bir dinî hayat kökleşerek devam
ediyordu.
Bu tarihsel vasat içinde Müslüman olmuş toplulukların en çok merak ettikleri konuların
başında Đslam Peygamberi’nin ve O’nu takip eden, O’ndan iz ve işaret taşıyan kuşakların
yaşantısı geliyordu. Đman ve Đslam ilkelerini kabulden sonra, Đslam Peygamberinin ışığıyla
nurlanmış Medine-i Münevvere merkezli gelen bilgi, haber, anlatı ve aktarımlara göre yeni bir
toplumu dizayn etme süreci başlıyordu.
Đslam’ın merkezi kentlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki beldelerin Müslümanlığı
kabullenmiş toplulukları, hayatı kuşatıcı bir dinin kendilerini kuşatacak bilgisine ve
argumanlarına kavuşmayı arzu ediyorlardı. Kur’an vahyinin öngördüğü genel bilgi haricinde,
toplumun tüm yaşantısını kuşatacak, Đslam’ın aziz peygamberinin ve O’nu takip eden
kuşakların yaşantısı ile ilgili anlatılan ve tevatüren aktarılan bilgiye ulaşma amacına yönelik
en önemli çalışmalar ve seyahatler Hicri ikinci yüzyıldan sonra başladı. Bu uğraş salt bir
derleme ve toplama uğraşı değil, kaynağından hadis öğrenmeye yönelik ibadi bir eğitim
uğraşıydı.
Bu anlamda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, Müslümanlığı yeni kabullenmiş toplumların
emektar evlatları uzun ve yorucu yolculuklar yaparak, Hicaz merkezli topraklarda yaşayan
müslümanlardan sayıları yüzbinleri aşan haberleri toparlama, bir araya getirip, sistematik bir
şekilde sıralama ve belirli kıstaslara göre elimine etme şeklinde eserler vücuda getirerek çok
önemli görevler ifa etmişlerdir.
Tamamı Horasan bölgesi civarında doğmuş ve yaşamış olan Kütüb-i Sitte müelliflerinin bu
emeği, daha sonraki takipçilerine de esin kaynağı olmuştur.
Hadis toplamak için yapılan rıhle gezileriyle, çok geniş coğrafyalarda birçok muhaddisle
görüşmüşler ve Đslam’ın değişik ilim havzalarında müzakerelerde bulunmuşlardır.
Buhârî'nin gittiği ilim merkezleri; Mekke, Medîne, Bağdât, Basra, Kûfe, Mısır, Nişâbûr, Belh,
Merv, Askalan, Dımeşk, Hums, Rey, Kayseriyye ve diğer yerlerdir.
Đmam Müslim, hadisi alimlerinden hadis dinlemek için Arabistan, Mısır, Suriye ve Irak’ın bir
çok yerleşim yerini gezdi.
Đmam Nesai Ömrünün son zamanlarını Mısır'da, Hadis ve ilim öğreterek geçirmiş ve Hacca
giderken uğradığı Şam’da rahatsızlandı. Kendisini deve sırtında Hicâz toprağına
yetiştirmelerini istedi. Đsteğini yerine getirdiler. 303 yılında Mekke'de vefat etti ve Safa ile
Merve arasına gömüldü.
Đmam Tırmızi çıktığı seyahatte yaşadığı asrın en önemli ilim merkezleri olan Mekke, Medine,
Kufe, Basra, Bağdat, Vasıt ve Rey’de yıllarca hadis tahsil etti.

Đbni Mace hadîs-i şerîf ve onun ile alâkalı ilimleri elde etmek için, Basra, Bağdâd, Kûfe,
Mekke-i mükerreme, Şam, Mısır, Horasan ve Rey gibi, zamanın tanınmış ilim merkezlerine
gitmiştir.
Ebu Davut, Đlim tahsilinde Irak, Şam, Mısır, Cezretü'l-Arap (Arap yarımadası) okulları,
Horasan, Rey, Herat, Kûfe, Bağdad, Tarsus, Basra gibi yerleri dolaşmıştır.
O günün zor şartlarında onbinlerce kilometre yolu katederek, her biri bir emek ürünü olan
yüzbinlerce Hadis rivayetini derleyen, sistemleştiren ve buna katkı sağlayanların ortaya
koyduğu ilmi sermaye her devir ve dönemde Müslümanların önünü aydınlatmaya devam
edecektir.
Osman Gerçek
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3089.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kayseri'yi Ankara'da kimler temsil etti?
Kadim Kent Kayseri Tanıtım Günleri sona erdi. Biz de sizlere Ankara’da bulunduğumuz
sürece size bilgiler aktarmaya ve orada bulunan firmaları tanıtmaya çalıştık. Tanıtım
günlerinden size birçok haber ve kare aktardık. Bu çalışmamızda da sizlerle
paylaşamadığımız diğer stantları tanıtacağız.

24 Eylül 2013 Salı 17:19

MÜSĐAD: Genç MÜSĐAD Kayseri şubesi üniversite temsilcisi olan Emre Cobat, halkın
ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, MÜSĐAD’ı ziyaretçilere tanıttığını söylüyor.
GESĐAD: Basın Yayın Sorumlusu Hanifi Haymana tanıtım günlerinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, gazetemize de teşekkür etti.
Kayseri ve Civarı Elektrik (Kcetaş) basın yayın sorumlusu Murat Mattar, Kayseri
kültürünü en iyi şekilde yansıtıldığına inanıyor.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi: 2009 yılında kurulmuş olan ve 2010-2011 yılında öğrenci
alımına başlayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 4 fakülte 1 enstitü ve 8 bölümden
faaliyetlerini sürdürüyor.
Hacılar Belediyesi: Hacılar Belediyesi’de katılanlar arasındaydı.
Develi Belediyesi: Develi Belediyesi kurduğu stantla Develi’nin doğal güzelliklerini ve
yöresel tatlarını Ankara taşıdı.
Melikgazi Belediyesi ise farklı bir etkinliğe imza attı. Tanıtım günlerine gelen vatandaşlar
Melikgazi standında Ankara havası eşliğinde misket oynadılar. Misket oynayanlara yarım kilo
mantı hediye edildi.
KAYSO (Kayseri Sanayi Odası): Hasan Yiğit, üyelerinin getirdiği katalogları dağıttık.
Üyelerimiz ve Odamız ile ilgili çeşitli bilgiler verdik.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Genel Sekreter Yardımcısı Rüya Köksoy ise Kendi
üyelerinin ve odalarının tanıtımını yaparak misafirlerimize bilgiler verdiklerini belirtti.

Ankara’da Kayseri birlik ve beraberliğini gösterdiklerini kaydeden Köksoy; “Zaman zaman
tüccarlarımızla bir araya gelerek beyin fırtınası yaptık.” diyor.
Altınok Personel sorumlusu: Stanttan yapılan satışların tanıtım günlerini biraz gölgede
bıraktığı yönünde şikayetlerini bizimle paylaştı.
OSB (Organize Sanayi Bölgesi): Avni Gidecigiller-Harun Hakyemez Şehir tanıtımı için
çok önemli bir organizasyon yapıldığını ve Şehrin sıcaklığının Ankara’ya da yansıtıldığını
ifade ediyorlar.
Erciyes Üniversitesi Basın Yayın Müdürü Üstün Tuncer: Kadınların elleriyle temelini
attığı Erciyes Üniversitesi’nin geçmişten günümüze fotoğraflarla sergilediklerini belirtti.
Talas Belediyesi: Ankara’da Talaslılar yoğun olarak yaşadığı için yoğun bir ilgi ile
karşılaştıklarını açıkladı.
Kayseri Ticaret Borsası: Basın Yayın sorumlusu Derya Öztürk , gayet güzel bir etkinliğe
imza atıldığını vurgulayadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3090.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

KAYSERĐ GÜNDEM ANKARA’YI FETHETTĐ
Ankara’da 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen “Kadim Kent Kayseri Tanıtım
Günleri”nden size güncel haberler aktaran Kayseri Gündem ekibi Kayseri’ye dönüş yaptı.

24 Eylül 2013 Salı 18:06

Gazetemiz Yazı Đşleri Müdürü Cengiz Taştan ile muhabirlerimizden Bünyamin Gültekin ve
Mesut Davarcı 19-22 Eylül tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen Kadim Kent Kayseri
Tanıtım Günleri’nden size en güncel bilgileri aktarmaya çalıştı. Tanıtım gününe katılan birçok
bürokrat, işadamı ve Ankara’daki Kayserililer ile Ankaralılar tarafından yoğun ilgi ve beğeni
ile karşılaşan ekibimiz adeta Ankara’yı fethetti.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3091.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

139 KĐLO ESRAR VE 33 KĐLO EROĐN ELE
GEÇĐRĐLDĐ
Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış
olduğu 3 ayrı operasyonda 139 kilo esrar ve 33 kilo eroin ele geçirildi.

25 Eylül 2013 Çarşamba 13:26

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından Kayseri Malatya karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda M.A. ve B.K.’nin
kullandığı otomobilde arama yapıldığı öğrenildi. Şahısların kontrol noktasına gelmeden önce
tarlanın içerisine iki adet valiz sakladığının tespit edildiği ve bulunan valizlerde 20 adet paket
halinde toplam 42 kilo 56 gram esrar maddesi bulunduğu bildirildi.
Kayseri-Malatya karayolunda yapılan bir başka çalışmada ise E.U., S.A., T.N. ve M.A. ile
Đ.K. isimli şahısların bulunduğu otomobilde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda
aracın bagaj kısmında 90 kilo 371 gram esrar maddesi ile 6 kilo 197 gram haki renkli toz esrar
maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Kayseri’de yapılan bir başka operasyonda ise B.Ç. ve M.A. isimli şahısların kullandığı
otomobilde yapılan aramalarda aracın marşpiyerlerine yapılan zulalara gizlenmiş 77 adet hak
et halinde toplam 33 kilo 458 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Gözaltına alınan 9 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Nakletmek’ suçundan işlem
yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3093.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

MĐMSĐN’DE KORKUTAN ASANSÖR
KAZASI
Kayseri’de meydana gelen asansör kazasında, bina sakinleri korku dolu onlar yaşadı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Sancak
Apartmanı’nda asansör kazası meydana geldi. Kaza sonrasında çıkan gürültü ile panikleyen
bina sakinleri, asansörde birinin yaralandığını düşünerek sopa ve keserle asansörün kapısını
açmaya çalıştı. Bu sırada bina sakinlerinden bazıları da 112 ve 155 ekiplerine haber verdi.
Bina sakinlerinin uzun uğraşları sonrasında asansörün kapısı açıldı. Asansörde kimsenin
olmaması herkesi rahatlattı.Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3094.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

YARDIM ĐSTEYEN ĐLHAMĐ TUNK'A 2012
YILINDAN BU YANA YARDIM YAPILIYOR
Kayseri’de, Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan ‘Kızımı okula
gönderemiyorum’ diyerek yardım talebinde bulunan Đlhami Tunk’a develi Kaymakamlığı
tarafından 2012 yılından beri yardım yapıldığı ortaya çıktı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Kayseri’nin Develi ilçesinde düzenlenen
Altın Kaynak programına katıldığı sırada Đlhami Tunk, ‘Kızımı okula gönderemiyorum’
diyerek yardım istemişti.Đlhami Tunk’un bu talebi sonrasında Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
gereken yardımın yapılacağını ve sıkıntıların çözüleceği yönünde twitter hesabından açıklama
yapmıştı.
3 çocuk babası olan Đlhami Tunk’un Develi Kaymakamlığı’ndan 2012 yılında 420 TL maddi
yardım ve 1 ton kömür yardımı, 2013 yılında ise 1 ton kömür ve evinin çatısının yapımı için 3
bin TL, 100 TL ramazan yardımı 710 TL nakit para ve en son 25 Temmuz da kızı için
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma vakfından 70 TL eğitim desteği verildiği ortaya çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3095.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

TÜRKĐYE’DE ÖRNEK BĐR PROJEYĐZ
5E-Termal Genel Müdürü Gülsüm Yücel Kayseri Tanıtım Günleri ile ilgili açıklamalarda
bulundu.
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5E-Termal Genel Müdürü Gülsüm Yücel Kayseri Tanıtım Günleri ile ilgili açıklamalarda
bulundu. “Daha cazip ve daha kapsamlı bir organizasyon olabilirdi.” diyen Yücel; “Ankara’da
yaşayan Kayserililere bu önemli gün iyi duyurulmadı. Başkentte çok Kayserili yaşadığını
biliyoruz. Yine de fuar çok olumlu geçti. Çok satışlar yaptık. Gayet memnunuz. Dünyanın
hiçbir yerinde 20-25 tl ye tatil formatı yoktur. Bizim firmamız fuar adına çok karlı bir dönüş
yapacak. Projemiz hızla devam ediyor. Kayseri’deki ofisimize tüm Kayserili hemşerilerimizi
bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Engellilere, engelsiz mimari
Yücel, en kaliteliyi en ucuza sattıklarını belirterek, “Bu konuda da çok önemli mesafe aldık.
Türkiye’de örnek bir projeyiz. Engellilere özel engelsiz mimari, engelsiz oda ve havuzumuz
mevcuttur. Görme engellilerle ilgili özel bir kütüphanemiz bile var. Sabah ve akşam açık büfe
ile yepyeni bir otel de konaklama imkanı sunuyoruz. Sınırsız hizmet kaliteleriyle en ucuza
alabilecekleri çok iddialı ve memnuniyetsizlik kavramını tamamen ortadan kaldıran dev bir
proje sunuyoruz.” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3096.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

“KADĐM KENT KAYSERĐ”YĐ 250 BĐN KĐŞĐ
ZĐYARET ETTĐ
“Kadim Kent Kayseri” organizatörü Sinan Burhan: “KADĐM KENT KAYSERĐ”YĐ 250 BĐN
KĐŞĐ ZĐYARET ETTĐ

25 Eylül 2013 Çarşamba 14:18

Beşinci Mevsim Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadim Kent Kayseri Günleri’nin
organizatörü Sinan Burhan, fuarın son gününde fuardaki standımızı ziyaret ederek 4 gün
boyunca süren tanıtım günleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kadim Kent Kayseri Günleri’nin organizatörü Sinan Burhan, Ankara’da gerçekleşen fuarın
son gününde standımızı ziyaret ederek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl
Kayseri Tanıtım Günleri’nin 2.’sini düzenlediklerini ve ziyaretçi sayısının 250 bini aştığını
ifade eden Burhan; “Sucuk, pastırma ve mantı satışları geçen yıla göre 2 kat arttı. Yamula
patlıcanından Yahyalı elmasına Kayseri’nin yöresel birçok tadı ve güzelliği tanıtıldı.” dedi.
“Kayseri Gündem ilgi odağı oldu”
Yıllardır birbirini görmeyen vatandaşların birbirlerini görerek kaynaştıklarına da vesile
olduklarını belirten Burhan, açıklamalarının devamında genel bir değerlendirmede bulunarak
şunları söyledi; “Kayserililer tanıtım günlerini Congresium’da yaparak farkını ortaya koydu.
Burası Avrupa’nın en büyük kongre ve kültür merkezi konumunda. Ulusal gazete ve TV’ler
tanıtım günlerimize büyük ilgi göstererek, geniş yer ayırdı. Büyükelçilikler ve ticari ataşeler
incelemelerde bulunarak pazar arayışına girdiler. Büyükşehir’in Kayseri konsepti ziyaretçileri
mest etti. Kayseri Đli Yardım Derneği Türk Sanat Müziği’nin eşsiz güzelliğini sergilediler.
Kayseri Gündem Gazetesi fuarda ilgi odağı oldu.”
Burhan, Kayseri’nin yerel gazete ve TV temsilcilerinin de fuarı çok beğendiklerini
kaydederek, gelecek sene çok daha büyük bir organizasyona imza atacaklarını müjdeledi.
Bakan Taner Yıldız, Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım’a teşekkür ederek açıklamalarına son verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3097.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

ANKARA’DA BULUNAN DEVELĐLĐLER,
TÜRKĐYE GENELĐNDE
TEŞKĐLATLANMAK ĐSTĐYOR
Ankara Develi Dernekler Federasyonu 3 yıl gibi kısa bir sürede kurulmasına rağmen
Ankara’da önemli faaliyetlerde bulunuyor. Amaçları Türkiye genelinde bir federasyon
oluşturmak.
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Develi ilçesi, Şıhlı Kasabası, ve 8 develi köyünden oluşan Develi Dernekler Federasyonu
Ankara’da hemşerilerinin birlik ve beraberliğini sağlamak için önemli faaliyetlerde
bulunuyor. Ankara’da bulunan Kayserili vatandaşların oluşturduğu bir dernek olan Develi
Dernekler Federasyonu Ankara Yenimahalle’de Đvedik caddesinde bulunuyor. Derneğin
Genel Başkan Vekili Yusuf Kurtoğlu yaklaşık 2 bin üyeye sahip olduklarını belirterek aktif
bir durumda çalıştıklarını söylüyor. Amaçlarının Türkiye genelinde yaygınlaşarak, Türkiye
genelinde bir federasyon oluşturmak istediklerini kaydeden Kurtoğlu; “Derneğimiz kısa
sürede etkinliğini artırmıştır. Bu etkinliğimizi de hızla artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca
derneğimiz bünyesinde çeşitli organizasyonlar düzenleyerek, üyelerimizle birlikte
aktivitelerde bulunuyor ve birlik-beraberliğimizi perçinliyoruz.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3098.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

“TANITIMI SUCUKTAN ÖTEYE TAŞIDIK”
Kayseri dokusunu valilik konseptinin içerisinde sunduklarını söyleyen Mustafa Ünal,
böylelikle Kayseri’nin tanıtımını sucuk ve pastırmadan öteye taşıdıklarını söyledi.
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Mustafa Ünal ve Mehmet Eğlenceoğlu’nun sahibi olduğu SPD firmasının Vali Orhan
Düzgün’ün talebi ve isteği üzerine “Kadim Kent Kayseri” günleri için hazırladıkları valilik
konseptti son derece dikkat çekiciydi. Kayseri dokusunu valilik konseptinin içerisinde
sunduklarını söyleyen Mustafa Ünal, böylelikle Kayseri’nin tanıtımını sucuk ve pastırmadan
öteye taşıdıklarını söyledi.
Kayseri’yi Kayseri ile anlatmayı yeğlediklerini kaydeden Ünal bu nedenle Valilik için
hazırladıkları konseptte Kayseri değerlerini işlediklerini vurguladı. Bu konsepte Đl Turizm
Müdürü Đsmet Taymuş’un yönlendirmeleri ile başladıklarını aktaran Ünal, Taymuş’un
argümanlarıyla kendi hissiyatlarının örtüştüğünü kaydetti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3099.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

“ULUSLARARASI BĐR MARKAYIZ”
Başyazıcı firması Ankara’daki Kadim Kent Kayseri Günleri’nde en fazla ilgi gören
firmalardan biriydi.
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Başyazıcı, Kadim Kent Kayseri Günleri’nde açtığı stantla yoğun ilgi gördü. Özel bir
konseptle hazırlanan stantta sucuk ve pastırma satışlarını gerçekleştirdiklerini belirten
firmanın pazarlama sorumlusu Halil Özyurt, ticari bir kaygıyla orada yer almadıklarını
söyledi.
Fuar süresince ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Özyurt, çeşitli
fuarlardan da stantlarının açılması yönünde tekliflerde aldıklarını aktardı. Gıda firmasının
girmesinin yasak olduğu bir fuara da davet edildiklerini kaydeden Özyurt, firma olarak
uluslararası bir marka olduklarını ifade ederek, fuarlardan gelen talepleri reddettiklerini
söyledi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3100.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Đntihar Eden Asker Toprağa Verildi
Bitlis’te vatani görevini yaptığı sırada intihar eden 20 yaşındaki Duran Başkurt Palas
kasabasında toprağa verildi.Sarıoğlan’ın Palas kasabasındaki cenaze törenine askeri yetkililer,
Kaymakam Hasan Doğan, Belediye Başkanı Ali Rıza Başaran,...
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Bitlis’te vatani görevini yaptığı sırada intihar eden 20 yaşındaki Duran Başkurt Palas
kasabasında toprağa verildi.

Sarıoğlan’ın Palas kasabasındaki cenaze törenine askeri yetkililer, Kaymakam Hasan Doğan,
Belediye Başkanı Ali Rıza Başaran, vefat eden Duran Başkurt’un yakınları ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sırasında Duran Başkurt’un babası Kerem
Başkurt sinir krizleri geçirdi.
Duran Başkurt’un cenazesi kılınan namazın ardından kasaba mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3102.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kayseri Valisi Orhan Düzgün Pınarbaşı'nda
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Pınarbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu. Pınarbaşı
Kaymakamı Kamil Aksoy, ilçeyle ilgili verdiği brifingte, 14 yataklı devlet hastanesinin yatak
doluluk oranının yüzde 14 olduğunu söylemesi üzerine Vali Düzgün,...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Pınarbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu. Pınarbaşı
Kaymakamı Kamil Aksoy, ilçeyle ilgili verdiği brifingte, 14 yataklı devlet hastanesinin yatak
doluluk oranının yüzde 14 olduğunu söylemesi üzerine Vali Düzgün, ''Buradan şu sonuç
çıkıyor, ilçelerdeki vatandaşlar, acil durumlar hariç, Kayseri merkezdeki hastanelere
gidiyorlar. Bu durumda ilçelere büyük hastaneler yapmamak gerekiyor'' dedi.
Vali Orhan Düzgün'ü Pınarbaşı'na gelişinde ilçe Kaymakamı Kamil Aksoy, Belediye Başkanı
Dursun Ataş ve diğer ilgililer karşıladı. Vali Düzgün, Kaymakamlık makamında Kaymakam
Kamil Aksoy'dan ilçeyle ilgili bilgiler aldı. Kaymakam Aksoy, ilçenin yıllık ortalama yüzde 2
civarında göç verdiğini ve dolayısıyla ilçe nüfusunun sürekli düştüğünü bildirdi. Đlçede
bulunan 14 yataklı devlet hastanesinde 9 pratisyen, 1 kadın-doğum ve 1 de dahiliye
uzmanının görev yaptığını belirten Aksoy, hastanedeki yatak doluluk oranının ise yüzde 10
civarında olduğunu söyledi. Vali Düzgün, aldığı bu bilgi karşısında, ilçelerdeki vatandaşların
acil durumlar haricinde Kayseri merkezdeki hastanelere gittiğinin anlaşıldığını belirterek,
''Buradan şu sonuç çıkıyor, ilçelere büyük hastaneler yapmamak gerekiyor. Pınarbaşı'ndaki
hastanede 14 yatak var ve bu yatakların ancak yüzde 14'ü dolu. Vatandaş, acil durumlar
dışında Tıp Fakültesi gibi, Araştırma hastanesi gibi hastaneleri tercih ediyorlar. Bu da onların
en doğal hakkı'' diye konuştu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, brifingin ardından yaptığı açıklamada, Pınarbaşı'nın
Kayseri'nin büyük ilçelerinden biri olduğunu ve tarihte de önemli bir yere sahip bulunduğunu
bildirdi. Düzgün, ''Pınarbaşı, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinde ve Anadolu'nun
Đslamlaşmasında önemli bir yer teşkil ediyor. Pınarbaşı'nda bulunan pek çok tarihi miras,
devletimizin koruması altındadır. Bunlar, adeta bu toprakların tapularıdır. Bu eserleri koruyup
gözetmemiz gerekiyor. Ayrıca Osmanlı döneminde, yani Sultan Abdülmecit döneminde
Karadeniz ile Akdeniz'i birleştirecek bir yol projesi uygulanması düşünülmüştü. Şimdi Bu

yolun büyük kısmı bitmiş durumda. Bu yolun önemli bir kısmı da Pınarbaşı'ndan geçiyor. Bu
yol hizmete açıldığında Pınarbaşı'nda bir ekonomik canlılık olacağını ümit ediyorum''
ifadelerini kullandı.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Belediye Binası'na geçen Vali Orhan Düzgün, burada da
Belediye Başkanı Dursun Ataş'tan ilçede yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Belediye
Başkanı Dursun Ataş, ilçenin altyapı hizmetlerini tamamladıklarını ve üst yapı hizmetlerine
ağırlık verdiklerini bildirdi. Ataş, ''Devam eden projemiz olarak da su arıtma tesisimizi
söyleyebilirim. Bu tesisimizin yapımı da devam ediyor. Đlçemizde diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla uyum içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz'' dedi.
Vali Düzgün, Milli Savunma Bakanı Đsmet Yılmaz'ın 5 akrabasının trafik kazasında hayatını
kaybetmesi nedeniyle Sivas'ın Gürün ilçesinde yapılan cenaze törenine katılmak üzere
Belediyeyi ziyaretinin ardından Gürün'e hareket etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3103.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Hafız Olan 49 Öğrenci Đçin Tören Düzenlendi
Melikgazi Đlçe Müftülüğü tarafından, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonunda hafız olmaya
hak kazanan öğrenciler için tören düzenlendi.Đl Özel Đdaresi konferans salonunda düzenlenen
hafızlık merasim törenine, Melikgazi Kaymakamı Erkaya...

25 Eylül 2013 Çarşamba 16:02

Melikgazi Đlçe Müftülüğü tarafından, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonunda hafız olmaya
hak kazanan öğrenciler için tören düzenlendi.
Đl Özel Đdaresi konferans salonunda düzenlenen hafızlık merasim törenine, Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Melikgazi Đlçe Müftüsü Musa Dolar ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açılış konuşması yapan Melikgazi Đlçe Müftüsü Musa
Dolar, “Melikgazi ilçemiz bünyesinde 82 kuran kursumuz mevcut. Orada 260 derslik
eğitimimizi sürdürmekteyiz. 2011 - 2012 eğitim döneminde 75 kız 47 erkek olmak üzere 122
gencimize hafızlık belgeleri verilmişti. 2012 - 2013 eğitim yılında da 41 kız, 8 erkek olmak
üzere 49 öğrenciye inşallah belgelerini vereceğiz. Ben bu açıdan kendilerine eğitim veren
hocalarını ve belgelerini almaya hak kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil ise, “Kur'an denince söylenecek çok şey var. Hafız olmuş 49
öğrencimize bugün belgelerini vereceğiz. Ülkemizin 81 ilinde hafızlarımız yetişiyor. Hafızlar
kuranı muhafaza ediyor, Kur'an'da onları muhafaza eylesin. Bu açıdan hafız olan gençlerimize
başarılar diliyorum” dedi.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık da, “Đslam sevgi ve saygı dinidir. Đslam dininin özü
insandır. Kur'an-ı Kerim beyanatları da hep insanla ilgilidir. Đslam’ın özü de insanın huzur
bulmasını amaçlamaktadır. Đslam, sevginin, saygının ve merhametin dinidir. Đşte buna inan
insanlar çevresine zulüm etmezler. Bu açıdan hafız olmaya hak kazanan 49 kardeşlerimizi
tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3104.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kayseri’de 139 Kilo Esrar Ve 33 Kilo Eroin Ele
Geçirildi
Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış
olduğu 3 ayrı operasyonda 139 kilo esrar ve 33 kilo eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
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Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış
olduğu 3 ayrı operasyonda 139 kilo esrar ve 33 kilo eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından Kayseri Malatya karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda M.A. ve B.K.’nin
kullandığı otomobilde arama yapıldığı öğrenildi. Şahısların kontrol noktasına gelmeden önce
tarlanın içerisine iki adet valiz sakladığının tespit edildiği ve bulunan valizlerde 20 adet paket
halinde toplam 42 kilo 56 gram esrar maddesi bulunduğu bildirildi.
Kayseri-Malatya karayolunda yapılan bir başka çalışmada ise E.U., S.A., T.N. ve M.A. ile
Đ.K. isimli şahısların bulunduğu otomobilde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda
aracın bagaj kısmında 90 kilo 371 gram esrar maddesi ile 6 kilo 197 gram haki renkli toz esrar
maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Kayseri’de yapılan bir başka operasyonda ise B.Ç. ve M.A. isimli şahısların kullandığı
otomobilde yapılan aramalarda aracın marşpiyerlerine yapılan zulalara gizlenmiş 77 adet hak
et halinde toplam 33 kilo 458 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Gözaltına alınan 9 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Nakletmek’ suçundan işlem
yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3106.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

70 Yaşından Sonra Nüfus Cüzdanlarına
Kavuştular
Kayseri’de 70 yaşın üzerinde 3 kadın, düzenlenen törenle nüfus cüzdanlarına
kavuştu.Doğduklarından bu yana nüfus cüzdanları olmayan Nigar Özer (83), Kalender Yaldız
(75) ve Sedika Aras (73), Melikgazi Kaymakamlığında düzenlenen törende...
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Kayseri’de 70 yaşın üzerinde 3 kadın, düzenlenen törenle nüfus cüzdanlarına kavuştu.
Doğduklarından bu yana nüfus cüzdanları olmayan Nigar Özer (83), Kalender Yaldız (75) ve
Sedika Aras (73), Melikgazi Kaymakamlığında düzenlenen törende kimliklerine kavuştu.
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, ülkede saklı nüfusun giderek azaldığını belirterek,
“1930, 1938 ve 1940 doğumlu 3 vatandaşımızın yapılan uzun çalışmalardan sonra nüfus
cüzdanlarına kavuşma anını hep birlikte yaşıyoruz. Nüfus cüzdanlarımız beyan üzerine
hazırlanıyor. Beyan yapılmadığında vatandaşlarımız kayıt dışı kalıyor. Biz buna saklı nüfus
diyoruz. Ülkemizde saklı nüfus büyük ölçüde azalmış durumda. Vatandaşlarımız vatandaşlık
haklarını kullanmak için nüfus cüzdanlarına artık daha kolay kavuşuyor. Yaşadıklarını
belgelendiremedikleri için haklarını kullanamamışlar. Bu geciken zamandan sonra yapılan
tahkikatlar neticesinde bugün nüfus cüzdanlarına kavuşmuşlar. Bu gecikmede devletimizin az
buçuk payı var ise ben huzurlarında onlardan özür diliyorum. Bu insanlara bizim bir şekilde
ulaşmamızı gerekiyordu. Bugün bu sevinci hep beraber yaşıyoruz. Henüz nüfus cüzdanını
alamamış vatandaşımızın olduğunu görmüş olduk” diye konuştu.
Nüfus cüzdanına kavuşan Kalender Yaldız ise, “Đlk kez kimliğim oldu. Bana hiç kimlik soran
olmadı. Şimdiye kadar hastaneye hiç gitmedim. Ben hastaneyi bilmem. Bir kızım var. Onun
kimliğini amcasının üzerine çıkarttık” şeklinde konuştu.
Yaldız, basın mensuplarının ne hissettiğini sorması üzerine, “Şimdi dünya benim oldu” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3107.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Melikgazi
Sulama
Teknikler Kullanacak

Sisteminde

Modern

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan bağ, bağ ve
tarım alanlarında ikamet eden yerleşik halk ile yaz aylarında bu alanlara göç edenlerin bahçe
sulamasına büyük önem verdiğini bildirdi.Kergah,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan bağ, bağ ve
tarım alanlarında ikamet eden yerleşik halk ile yaz aylarında bu alanlara göç edenlerin bahçe
sulamasına büyük önem verdiğini bildirdi.
Kergah, Erenköy, Beğendik, Çağbağları, Becen, Gesi, Mimarsinan, Turan, Hisarcık,
Kıranardı, Subaşı gibi ilçe sınırları içerisinde yer alan bağ ve bahçe alanlarında meyve ve
sebze yetiştiriciliği yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu bölgelerde
özellikle yaz aylarında nüfusun artması ile sulama suyunun büyük önem arz ettiğini belirtti.
Erciyes Dağı eteklerinden beslenen kaynak suların belirli yerlerde toplanarak kanallar vasıtası
ile bahçe ve bağlara aktarıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesince Kayseri ilinin bağ ve bahçelik alanları olan Hisarcık, Kıranardı,
Gesi, Turan, Güzelyurt, Subaşı gibi bölgeler ile bu bölgelere bağlı bağ ve bahçe mevkilerinde
yörenin doğal güzelliğinin bozulmaması ve ünlü meyve ağaçların gelecek kuşaklara
aktarılması amacı ile sulama sisteminde modern teknikler uygulanacaktır. Gesi’nin üzüm
bağları, Hisarcığın kirazı, Kıranardı’nın erikleri gibi lezzetler kaybolmamalıdır. Bunun için
modern ve sistematik sulama sistemi uygulanmalıdır. Bunun ilk uygulamasını Hisarcıkta
gerçekleştirdik.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3109.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Masterler Anadolu Harikalar Diyarı Futbol
Turnuvası Pazar Günü Yapılacak
Pazar günü oynanacak dörtlü turnuvaya Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir ekiplerinin
katılacağı açıklandı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Kayseri Masterler Spor
Kulübü Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Masterler Anadolu...
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Pazar günü oynanacak dörtlü turnuvaya Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir ekiplerinin
katılacağı açıklandı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Kayseri Masterler Spor
Kulübü Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Masterler Anadolu Harikalar Diyarı Futbol
Turnuvası’nın 29 Eylül 2013 Pazar günü yapılacağı açıklandı.Masterler Anadolu Harikalar
Diyarı Futbol Turnuvası’nın 29 Eylül 2013 Pazar günü dört takımın katılımı ile Đncesu Stadı
ve Argıncık Stadı’nda oynanacağını söyleyen Kayseri Masterler Spor Kulübü Derneği
Başkanı Ahmet Yıldız, turnuvada Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’nin mücadele
edeceğini belirtti.Turnuvanın Kayseri’de son günlerde büyük ilgi gören Anadolu Harikalar
Diyarı’nın adına düzenlendiğini ifade eden Başkan Ahmet Yıldız, bu turnuvanın hayata
geçirilmesi konusunda kendilerine büyük destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’ye teşekkür etti.
Masterler Anadolu Harikalar Diyarı Futbol Turnuvası’nda ilk gün maçlarının Đncesu
Stadı’nda oynanacağını ifade eden Yıldız, ilk maçta Kayseri ile Nevşehir’in saat 10.00’da,
ikinci maçta ise Niğde ile Kırşehir’in saat 11.15’de mücadele edeceğini söyledi.
Turnuvanın düzenlenmesinde ve organizasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor
Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel’in büyük katkısı olduğunu söyleyen Kayseri
Masterler Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yıldız, bu turnuvaya katılacak olan takımlara
Anadolu Harikalar Diyarı’nın tanıtımının amaçlandığını dile getirdi.
Başkan Ahmet Yıldız, turnuvanın akşam bölümünde ise maçların Argıncık Stadı’nda
oynanacağını ifade etti. Đlk maçlar sonunda mağlup olan takımların üçüncülük-dördüncülük
maçını saat 17.00’de oynayacağını söyleyen Yıldız, ilk maçlarını kazanan iki takımın da saat
18.15’de turnuva şampiyonluğu için karşı karşıya geleceğini ifade etti.
Argıncık Stadı’nda oynanacak olan maçların sonunda dereceye giren takımlara ödüllerinin
verileceğini ifade eden Başkan Ahmet Yıldız, turnuva için Argıncık Stadı ve Đncesu Stadı’nı
tahsis eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Mehmet Metin Özen’e de teşekkür etti.
Kayseri Masterler Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yıldız, dört takımın katılımı ile
oynanacak olan turnuvaya katılan takımlara ilk maçların ardından öğle yemeğinin Anadolu
Harikalar Diyarı’nda verileceğini ve konuk takımlara Anadolu Harikalar Diyarı’nın
gezdirileceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3113.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Ak Parti Melikgazi Đlçe Danışma Toplantısı
Yapıldı
Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, AK Parti Melikgazi ilçe danışma toplantısı yapıldı.Đl
binasındaki toplantıya, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas,...
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Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, AK Parti Melikgazi ilçe danışma toplantısı yapıldı.
Đl binasındaki toplantıya, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar
Pakırdaşı, Đl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe gençlik kolları, il genel meclis ve belediye
meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, tüm Đslam aleminin ve
Müslüman ülkelerin içinde bulundukları durumdan kurutulmaları için Türkiye'nin gözünün
içine baktıklarını belirterek şunları söyledi:
"Türkiye'nin şu önümüzdeki 6 ay içerisinde neler yapabileceğine ve AK Parti'nin önümüzdeki
seçimlerden nasıl çıkacağına bakıyor. Hem Türkiye içinde uygulanan kriz politikaları, kaos
ortamları, hem de Dünya'daki gelişen olaylar tamamen bunu üzerine kuruldu. Güçlenen,
çevresinde lider olan ve tüm Dünya'daki mazlumların, Müslüman ülkelerin, hatta insanlığın
hakkını, adaletini koruyan bir Müslüman ülkenin çıkmasını istemiyorlar. Bizim yaşadığımız
coğrafya binlerce yıldır, üzerinde kurulan medeniyetlerle, üzerinde kurulan imparatorluklarla
çevresine ve tüm Dünya'ya hüküm sürmüş, örnek olmuş ve çevresini etkilemiş bir coğrafya.
Geçmişte kurduğumuz devletlerimiz, imparatorluklarımız tüm Dünya'ya adaleti, hakkaniyeti
ve mazlumların ağabeyisi olmayı yaşatmış bir devlet statüsüne sahip. Türkiye yeniden
uyanıyor. Türkiye yeniden o güçlü, Dünya'ya liderlik eden, hakkı, hakkaniyeti savunan,
mazlumların ağabeyisi olan ve tüm Dünya'ya doğruları söyleyen bir ülke konumuna hızla
ilerliyor. Bu da AK Parti, Başbakanımız ve teşkilatlarımız sayesinde oluyor.
Bu seçimler gösterge seçimler. Yerel seçimler kendi anlamında çok önemli. Ama buna daha
da önem kazandıran olay, hem peşindeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hem de genel seçimlere
gösterge seçim olması. Türkiye'nin geleceği, bizden sonraki nesillerin ve çocuklarımızın
gelecekleri, belki de insanlığın nasıl bir adalet ve hukuki yapı içerisinde yaşayacağının
geleceği bu seçimlerle belirlenecek. O yüzden bu seçimler çok önemli."
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da belediye çalışmalarından
bahsederek,"Belediye çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Belediye olarak, çok
şükür seçim kaygısı ile çalışma hiç bir zaman sergilemedik. Bulunduğumuz şehrin en güzel
şekilde hizmet almasını sağlamak için gayrete ettik. Seçimlerin yapılacağı güne kadar da hiç
seçim yokmuş gibi, hani yarın ölecekmiş gibi ahiret, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için
deniyor ya. Yarın seçim olacakmış gibi çalışma yapılacak, seçime endeksli olarak çalışma
yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Kimsenin kılığına, kıyafetine, siyasi düşüncesine

bakmadan, kucaklayıcı olan, kolaylaştırıp zorlaştırmayan, her insanın mesajını örnek yaşantısı
ile mesajını vermeye çalışan bir yapı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde
konuştu
Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas ise, ilçe çalışmaları ve sandık esaslı çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
Toplantının ikinci kısmında ise, teşkilat mensupları ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3114.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Katil Zanlısı Tutuklandı
Kayseri’de annesini yaklaşık 100 bıçak darbesi vurarak öldürmekten gözaltına alınan katil
zanlısı S.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir
Selçuklu Mahallesi Selver Sokak’ta meydana gelen...
25 Eylül 2013 Çarşamba 12:59
Kayseri’de annesini yaklaşık 100 bıçak darbesi vurarak öldürmekten gözaltına alınan katil
zanlısı S.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Selçuklu Mahallesi Selver Sokak’ta meydana gelen olayda
annesi 55 yaşındaki N.K.’yı öldürmekten gözaltına alınan S.K. dün adliyeye çıkarılmıştı.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan S.K., akşam saatlerinde tutuklanması istemiyle
nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme tarafından da ifadesi alınan S.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3115.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Đşçilere Đşçi Ve Đş Güvenliği Semineri Verildi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçelerde
çalışan işçilere yönelik hem genel hem de özel işçi ve iş güvenliğin önemi konulu hizmet içi
eğitim semineri verildiğini bildirdi.Melikgazi Belediyesi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçelerde
çalışan işçilere yönelik hem genel hem de özel işçi ve iş güvenliğin önemi konulu hizmet içi
eğitim semineri verildiğini bildirdi.
Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa
Türkmen tarafından verilen seminere belediye kadrolu işleri ile birlikte şirket işçilerinin de
katıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda
verilen seminerde öncelikle parklar hakkında genel bilgiler anlatıldığını ve slâyt gösterisi ile
yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak gösterildiğini belirtti.
Bilgili, deneyimli ve her türlü iş bilgi donanımına sahip bir personel yapısı ile 7 gün 24 saat
şehrin merkez nüfusunun % 50 sine hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Teorik anlatılan seminer sonrası uygulamalı olarak iş güvenliği, parklarda unutulan veya
atılan çanta ve paketler, havuzlarda çocukların yüzmesi, ilaçlama yapılan havuzlar, ağaçların
ilaçlanmasında işçi ve çevre sağlığı, su ve elektrik tesisatların kontrolleri, ağaç budama da
güvenlik, çim ve ağaç kesme ile misine makinelerin güvenli kullanımı anlatıldı. Daha sonra
genel iş kazalarında yapılması gerekenler, önlemler gibi konularında Đş güvenliği Uzmanı
Barış Salman tarafından katılımcılar bilgilendirildi ve bilinçlendirildi. Belediye çalışanlarını
sürekli olarak hizmet içi seminerler ile bilgilerini hem yeniliyoruz, hem de uygulamalı olarak
nasıl yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü bizim için öncelik işçi sağlığı ve güvenlidir. Çalışanlara
günlük yaşamında her zaman gerekli olabilecek bilgeler içinde seminerler düzenliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3116.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kayseri Erciyesspor-Kayserispor Maçının Bilet
Fiyatları Açıklandı
Kayseri’de ‘Anadolu derbisi’ olarak adlandırılan Kayseri Ecriyesspor-Kayserispor maçının
bilet fiyatları açıklandı.Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kadir Has Stadyumu’nda
oynanacak olan Kayseri Ecriyesspor-Kayserispor maçının biletleri...
25 Eylül 2013 Çarşamba 13:18
Kayseri’de ‘Anadolu derbisi’ olarak adlandırılan Kayseri Ecriyesspor-Kayserispor maçının
bilet fiyatları açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan Kayseri
Ecriyesspor-Kayserispor maçının biletleri bu gün satışa çıkarıldı.
Kayseri Erciyesspor tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
Kuzey Kale Arkası: 10 TL
Doğu Tribün Alt-üst: 20 TL
Batı Tribün alt: 30 TL
Batı Tribün balkon: 50 TL
Misafir Tribün 10 TL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3117.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

DP Đl Başkanı Đsmet Özbakkal’dan Dizi
Tepkisi
Demokrat Parti (DP) Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, Adnan Menderes ile ilgili olarak
yapılan dizilere tepki gösterdi.Özbakkal, “Özel televizyonlarımızın pek çoğunda Demokrat
Partinin l950 ve l960 yılları arasındaki hizmetleri, o dönemin...
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Demokrat Parti (DP) Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, Adnan Menderes ile ilgili olarak
yapılan dizilere tepki gösterdi.Özbakkal, “Özel televizyonlarımızın pek çoğunda Demokrat
Partinin l950 ve l960 yılları arasındaki hizmetleri, o dönemin unutulmaz lideri Adnan
Menderes’le ilgili televizyonlarda yayınlanan belgesellerin de hemen hemen hiçbiri gerçekleri
yansıtmıyor” dedi.“Bu yayın ve belgesellerde, o dönemin olumsuzlukları öne çıkarılarak,
özellikle gençlerin doğru bilgilenmeleri önleniyor” diyen Özbakkal, açıklamasını şu şekilde
sürdürdü:“Son olarak özel bir televizyon kanalında, yayınlanan belgeselde, rahmetli Adnan
Menderes’in özel yaşamına, mahremiyetine girilmiş, sanki o dönemden söz ederken konu
edilecek, üzerinde çalışılacak başka bir yön veya yönleri yokmuş gibi, özellikle özel hayatının
karalanması yolu seçilmiştir.Bu tür belgeseller mutlaka bir amaç ve hedef gösterilerek
yapılıyor, yayınlanıyor. Kaynak olarak gösterilenler, ya genç bir yazarın kitabı oluyor, ya da
üç beş kitap okuyarak o dönemin otoritesi gibi gösterilen sözde araştırmacılardan söz edilerek,
yola çıkılıyor. Bunlar doğru değildir!Önceki günlerde televizyon kanallarında Menderes ve
dönemine ait farklı imzaların ortaya koyduğu belgeseller izledik. Hemen hemen hepsinde,
1950 dönemi başlangıç alınıyor, hızla 1960’a geliniyor, 27 Mayıs 1960 ihtilali yaptırılıyor,
kısaca Yassı ada mahkemeleri veriliyor, arkasından idamlar gösterilip, sonuca geliniyor.1950
yılına nasıl gelindi? Nasıl bir Türkiye teslim alındı? O günün Türkiye’sinde demokrasimiz
neyin üzerine oturtulmuştu? Kırsal kesimin durumu neydi? Okur-yazar oranımız hangi
rakamlardaydı? Kalkınmaya yönelik neler yapıldı? Nereden nereye geldik? 27 Mayıs ihtilali
niye yapıldı? Đhtilal yapanların yaşları, rütbeleri neydi? Sonra neler oldu? Yassı ada
mahkemeleri nasıl kuruldu, orada sözde adalet nasıl işledi? Yüksek Adalet Divanı Başkanı
Salim Başol’un, savcı Ömer Altay Egesel’in Menderes ve arkadaşlarına, orada yargılananlara
karşı nasıl hitap ettikleri, Yassı ada komutanı Albay Tarık Güryay’ın Menderes’in eşi Berrin
hanımefendi, çocuklarıyla birlikte ziyarete gittiğinde bu Albay’ın kendi odasında nasıl
davrandığı, nasıl hakaret ettiği, Adalet Gazetesinin sahibi ve yürekli gazeteci rahmetli Turhan
Dilligil’in Yassıada’yla ilgili yazdığı kitaplarından birinin adının, neden “Allahsız Gardiyan”
olduğu gibi noktalar üzerinde araştırmak, bilenlerden sormak, ona göre yayın yapmak,
belgesel hazırlamak gerekiyor.Televizyonlarda bu ve bunun gibi gerçekler, Menderes
dönemine ve Menderes’e gösterilen ilgi ve sevginin büyüklüğü, önemi ve vazgeçilmezliği
neden anlatılmıyor acaba?”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3118.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Vakıfbank Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü
Açıldı
Vakıfbank Orta Anadolu BÖlge Müdürlüğü, Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan
tarafından hizmete açıldı.Vakıfbank Genel Müdürü Aydoğan, Vakıfbank Orta Anadolu Bölge
Müdürlüğünün açılışını yaparken, Kayseri Ticaret Odası...
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Vakıfbank Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü, Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan
tarafından hizmete açıldı.Vakıfbank Genel Müdürü Aydoğan, Vakıfbank Orta Anadolu Bölge
Müdürlüğünün açılışını yaparken, Kayseri Ticaret Odası ile de bir antlaşma imzaladı.
Ardından Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Sanayi
Odası Başkanı Mustafa Boydak’ı ziyaret eden Genel Müdür Halil Aydoğan; Kayseri Elektrik
Şirketi, Boydak Holding, Hasçelik, Kumtel, Kayseri Yem Fabrikalarını ziyaret
etti.Görüşmelerde şube sayılarını hızla artıracaklarını söyleyen Genel Müdür Halil Aydoğan,
sahada daha etkin çalışmalar başlatacaklarını da ifade etti.Vakıfbank Genel Müdürü Aydoğan,
akşam saatlerinde bir otelde düzenlenen kokteylde müşteriler ve bölge çalışanları ile bir araya
geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3119.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kayseri Şeker, Kireç Ocağını Mutlu Haberle
Ateşledi
Kayseri Şeker Fabrikası’nın 59. Pancar Alım Kampanyası’na başlayacak olmasının ilk etabı
ve fabrikanın çalışmasına imkân tanıyan olan Kireç Ocağı, düzenlenen tören ile ateşlendi.
Kayseri Şeker Fabrikası ile Şeker-Đş Sendikası...
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Kayseri Şeker Fabrikası’nın 59. Pancar Alım Kampanyası’na başlayacak olmasının ilk etabı
ve fabrikanın çalışmasına imkân tanıyan olan Kireç Ocağı, düzenlenen tören ile ateşlendi.
Kayseri Şeker Fabrikası ile Şeker-Đş Sendikası Kayseri Şubesi arasında bir süredir yürütülen
toplu iş görüşmelerinin sona ermesi ile birlikte, işçiler adına Kireç Ocağı, adeta müjdenin
habercisi olmuş oldu.
Kayseri Şeker Fabrikası Kireç Ocağı önünde gerçekleştirilen törene, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir akdeniz ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şeker-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Birim
Müdürleri ile çok sayıda çalışan katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, fabrikanın çalışmasına sembol olan Kireç Ocağı’nın yanması ile
birlikte tüm çalışanların ve yöneticilerin sorumluluklarının bir kat daha arttığını ifade ederek,
şöyle konuştu. “Anadolu’da “Ocağın yansın” diye bir söz vardır. Tabi ocağın yansın derken,
bu yanma yangın anlamında değil; ışığın yansın, evindeki ocağın dumanı tütsün, varlığın
devam etsin anlamındadır. Üstat Mehmet Akif Ersoy’da Đstiklal Marşı’nda “Sönmeden
Yurdumun üstünde tüten en son ocak” derken yine aynı manayı kastetmiştir. Ocakların
tütmesi, bu millet için çok anlamlı ve çok değerlidir. Bu nedenle bu tören sıradan bir tören
değil, aksine çok önemli bir sürecin başlamasının sembolüdür. Đşte bu ocağın tütmesi önemli
olduğu kadar, devamı da ayrı bir önem taşımaktadır. Kayseri Şeker Fabrikası artık sıradan bir
kuruluş değildir. Bu fabrika çok önemli bir kuruluştur, çok önemli bir geçim kaynağı, çok
önemli bir ekonomik hazinedir. Tabi böyle bir kurumun elbette hem içeride hem de dışarıda
dostları olduğu kadar, düşmanları da vardır. Çünkü burası bazı kesimler ve kişiler açısından
bakıldığında önemli bir rantı ifade etmektedir. Haksızlığı ve rant elde etmeyi kendisine ilke
edinmiş insanlar, unutmayınız ki; asla bizim dostlarımız değildir. Atatürk’ün gençliğe
hitabesinde bahsettiği gibi, “Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel,
senin, en kıymetli hazinendir. Đstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek,
dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır” bizlerinde dâhili ve harici bedhahları vardır. Đşte bu
bedhahlara karşı en büyük savaş, bu şirkete sahip çıkmaktır. Bir konu anlatmak istiyorum.
Dün, 30 yıl önce aynı işyerinde görev yaptığım meslektaşlarım beni ziyaret etti. Bu
meslektaşlarım ile geçmişte Sümerbank’ta birlikte görev yapmıştık. O dönemler
Sümerbank’ta yaklaşık 2500 ile 3000 arasında çalışan vardı. 2500-3000 kişinin çalıştığı O
Sümerbank bugün nerede? Söyleyeyim; adeta yağmalandı ve yok oldu. Arazisinden
demirbaşına kadar her şeyi elden gitti. Bugün buraya da aynı şeyin olmaması için, hepimiz
birlik olmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Birlik olduğumuz kadar, aynı amaca hizmet
ederek, bu fabrikaya geleceğimiz adına sahip çıkacağız, çıkmak ta zorundayız. Çok uyanık
olmak zorundayız. Aksi takdirde sizleri ve bizleri çok kullanan olur. Buranın
yağmalanmasından kimseye fayda gelmeyecektir emin olun”
Akay, Şeker-Đş Kayseri Şubesi ile yürütülen Toplu Đş Sözleşmelerinde varılan noktaya da
dikkat çekerek, geçmiş yıllarda ortaya çıkan ücret ayrılığının bir anda düzeltilmesine imkân
olmadığını, ama en azından bu konuda bir adım atıldığını ifade etti. Akay, bu Toplu Đş
Sözleşmesinin Türkiye’de bir ilk olduğunun da altını çizerek, şöyle devam etti. “Yakın bir
zaman öncesinde başlayan Toplu Đş görüşmeleri ile ilgili önemli bir süreç yaşadık. Ben burada
isteyenlerin, neyi ne kadar istediklerini tam anlamıyla bildiklerinden de emin değilim. Bugün
Türkiye’de örnek olacak bir sözleşme yaptık. Bunu isteyenler aldı mı sanıyorsunuz? Hayır,
bizler verdik. Düşük ücreti olanların insanca yaşayabilecekleri bir ücret almaları konusunda
gereken tüm hassasiyeti gösterdik. Geçmiş 30 yılın hatası emin olun ki; bir toplu sözleşmede
düzeltilemez, ama bu girişim bir adımdır, bir niyettir. Bizler o niyeti gösterip, o adımı attık.
Dedik ki; düşük ücret seviyeleri yüksek ücret seviyelerine gelsin. Çalışanlarımız refah
seviyesine ulaşıp, huzurlu bir şekilde çalışsınlar. Ama bizler bu görüşmeleri Ankara’da

yürütürken bir de duyuyoruz ki, şirket kapısı önünde bir eylem olmuş. Đşte sahip çıkma görevi
burada başlayacaktır sevgili arkadaşlar. Ya bu şirkete hep birlikte sahip çıkacağız, ya da
Sümerbank örneği ile karşı karşıya kalacağız. Benim bu şirketten tek bir mal, mülk beklentim
yok. Olmayacak ta. Yine üstat Necip fazıl bu durumu ne güzel özetlemiştir, “Đnsandır
sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal. Yalnız acı
bir lokma, zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan” Biz işte buyuz
sevgili dostlarım, aynen bu durumdayız. Bizler ailemizden ve evimizden ayrı bir şekilde 2
buçuk senedir bu emaneti, şandan şöhretten uzak kalarak, sahiplenip, taşımaya çalışıyoruz.
Buranın sahibi değiliz, burası bizlere babamızdan bizlere miras kalmadı, bizim çocuklarımıza
da miras kalmayacak. Bizler sadece emaneti taşıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye
yedirmeyeceğiz. Bizim işçiye ve çiftçiye verdiğimiz hiç bir şey, bizim cebimize girmiyor,
girmeyecektir de. Bu gün burada açıkça söylüyorum ki, bizlerin cebine, işçinin ya da çiftçinin
hakkının girdiğini ispatlayan olursa, altından öper bu işi bırakırız. Biz göreve geldiğimiz
günden bu yana 700 kişi aramızdan çeşitli sebepler ile ayrıldı. Ama işler bir gün bile
aksamadı. Emin olun bir 700 kişi daha ayrılsa, işler yine aksamayacaktır. Ama bizler işte bu
anlayışla, buradan ekmek yiyen herkesin ekmeğine, kendi mücadelelerinden daha fazla sahip
çıkmaya çalışıyoruz. Sizlerden isteğimiz, nasıl ki evinize zarar vermiyorsanız, bu şirkete de
zarar vermeyin. Buraya sahip çıkın ki; hepimiz çok daha iyi yerlere gelelim. Hepiniz bizler
için çok değerlisiniz. Ama istiyoruz ki; bu değerinizi yerlere düşürmeyin. Bizler helaliyle hak
eden tüm çalışanları, başımızın üzerinde taşırız. Ama bu konuda sizlerde gereğini yerine
getirdiğiniz sürece. Umarım bu ocak uzun yıllar yanacaktır, tek gayemiz de budur. Kavgamız
ve mücadelemiz hep bunun içindir. Bu fabrika hemen hemen benimle aynı yaşta, inşallah
dilerim ki; ben ölmeden de bu fabrika ölmez. Eğer sizlerde aynı anlayıştaysanız sizleri
arkamda görmek istiyorum”
Yapılan bu konuşmanın ardından dualar ve kurban kesimi eşliğinde Başkan Akay ve
Yöneticiler Kireç Ocağı’na çıkarak, fabrikanın çalışmasına imkân tanıyan ilk fitili ateşlediler.
Bir süredir yürütülen Toplu Sözleşmenin neticesinde ise Mevsimlik işçi maaşlarına en yüksek
yüzde 37 en düşük yüzde 14, Sürekli Đşçi maaşlarına en yüksek yüzde 35 en düşük yüzde 20
ve Daimi Đşçi maaşlarına ise en yüksek yüzde 8 ve en düşük yüzde 4 oranlarında zam
yapılmış oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3120.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Mostar Heyeti Vali Düzgün’ü Ziyaret Etti
Bosna Hersek'in Mostar kentinden heyet, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret
etti.Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç ziyarette yaptığı konuşmasında, Kayseri ve
Mostar’ın tarihi ve kültürel açıdan benzerliklerinin bulunduğunu...
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Bosna Hersek'in Mostar kentinden heyet, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret
etti.
Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç ziyarette yaptığı konuşmasında, Kayseri ve
Mostar’ın tarihi ve kültürel açıdan benzerliklerinin bulunduğunu söyledi. Çoriç, “Mostar’a
geçtiğimiz yıl 500 bin civarında turist geldi. Tarihi ve kültürel anlamda benzerliklerimiz
bulunan Kayseri’den de turist gelmesini arzu ediyoruz. Tarihi ve kültürel ilişkilerin yanında
ekonomik ilişkileri de sağlamlaştırmalıyız” diye konuştu.
Vali Orhan Düzgün, Mostar heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kardeş
şehir ilişkileri çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Mostar’a gittiklerini anlattı. Vali Düzgün,
Mostar ile ekonomik ilişkilerin de gelişmesini istediklerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3121.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

143 Taşınmazdan 93 Milyon Lira Gelir Elde
Edildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 143 adet taşınmazı toplu olarak ihaleyle
sattı. Đki firmanın katıldığı ihaleden 93 milyon lira gelir elde edildi.Mülkiyeti Büyükşehir
Belediyesi'ne ait Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan...

25 Eylül 2013 Çarşamba 16:36

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 143 adet taşınmazı toplu olarak ihaleyle
sattı. Đki firmanın katıldığı ihaleden 93 milyon lira gelir elde edildi.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan 143 adet taşınmaz
için düzenlenen ihale Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı. Đhaleye,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın başkanlık etti. Mustafa Yalçın ihale
öncesi 143 adet taşınmazla ilgili bilgi vererek, 143 taşınmaz içinde; 123 konut alanı, 4 kentsel
servis alanı, 1 okul, 1 akaryakıt istasyonu, 1 sağlık alanı, 2 sosyal tesis alanı, 11 de ticaret
alanı bulunduğunu ve toplam 746 bin metrekare olduğunu belirtti.
Đldem Toplu Yapı Kooperatifi ile Güneş Beton'un katıldığı ihalede katılımcılar önce kapalı
zarfla tekliflerini verdi. Zarfların açılmasının ardından en yüksek teklifi veren Đldem Toplu
Yapı Kooperatifi'nin 92 milyon liralık teklifi üzerinden açık artırma yapıldı. Đldem Toplu
Yapı Kooperatifi adına Ahmet Karacabey, Güneş Beton adına ise Recep Güneş açık artırmada
pey sürdü. Đhaleyi 93 milyon liraya kadar çıkan Đldem Toplu Yapı Kooperatifi kazandı.
Zaman zaman katılımcıların isteği üzerine ara verilen ihale ile 143 adet taşınmaz toplu olarak
93 milyon lira teklif veren Đldem Toplu Yapı Kooperatifine satıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3123.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ‘kırmızı
Civa’ Açıklaması
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, geçtiğimiz hafta Kayseri’de ele geçirilen
‘Kırmızı civa’ olduğu tespit edildiği yönünde haber yapılan sıvı konusunda tetkiklerin halen
sürdüğünü söyledi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı...
26 Eylül 2013 Perşembe 10:11
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, geçtiğimiz hafta Kayseri’de ele geçirilen
‘Kırmızı civa’ olduğu tespit edildiği yönünde haber yapılan sıvı konusunda tetkiklerin halen
sürdüğünü söyledi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından gerekli araştırmanın henüz tamamlanmadığını
belirterek, sıvının ne olduğunun henüz tespit edilemediğini söyledi.
Kayseri’de geçtiğimiz hafta Kayseri-Malatya karayolunda polis ekiplerinin yaptığı yol
kontrolünde, bir araçta roket başlığına benzeyen bir cismin içinde ne olduğu belirlenemeyen
bir sıvı bulunmuştu.
Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine Kayseri Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ankara
Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonuç vermeyince Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri ile Genel Kurmay Başkanlığı ve 6 kurum yetkilileri
tarafından, araçta bulunan sıvı incelenmiş ancak ne olduğu tespit edilememişti.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri, ne olduğunun tespit edilebilmesi için sıvıyı
muhafaza ederek Ankara’ya götürmüştü.
Sıvının Ankara’ya götürülmesinden 4 gün sonra sıvının kırmızı civa olduğunun tespit edildiği
yönünde haberler yapıldı. Bilimsel çalışmalarda kullanılan kırmızı civanın patlama şiddetinin
çok güçlü olduğu ancak TAEK yetkililerince efsane bir element olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3152.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Gazeteci Abdulmecit Avşar Vefat Etti
Gazeteci evli ve 3 çocuk babası Abdulmecit Avşar vefat etti.Doğu Türkistanlı olan ve Erciyes
Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdikten sonra gazetecilik hayatına
başlayan Abdulmecit Avşar, Zaman Gazetesi’nde uzun süre...
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Gazeteci evli ve 3 çocuk babası Abdulmecit Avşar vefat etti.
Doğu Türkistanlı olan ve Erciyes Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi’ni
bitirdikten sonra gazetecilik hayatına başlayan Abdulmecit Avşar, Zaman Gazetesi’nde uzun
süre çalıştıktan sonra Anadolu Haber Gazetesi, Güneş Gazetesi, Kayseri Haber Gazetesi ve
Ülker Gazetesi’nde çalıştı.
Sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Abdulmecit Avşar, kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3124.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Đstanbul’a Uyuşturucu Sevkiyatına Polis Engeli
Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda, Diyarbakır’dan Đstanbul’a sevk edilen 318 kilo esrar maddesi ele
geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunda...
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Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda, Diyarbakır’dan Đstanbul’a sevk edilen 318 kilo esrar maddesi ele
geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmalarda, ekiplerin ‘Dur’
ikazına uymayan aracın Mimarsinan köprülü kavşakta durdurulduğu öğrenildi. Oraçta
bulunan S.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bagajda 63
paket halinde 318 kilo 614 gram esrar maddesi bulunduğu kaydedildi. Esrar maddesinin
Diyarbakır’dan Đstanbul’a sevk edildiği öğrenilirken, yakalanan S.C.’nin çıkarıldığı
mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3125.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı
Kayseri’de yapılan çalışmalarda iki zanlı 5 bin 300 TL sahte para ile yakalanarak gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre Niğde Đl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte para
olayı ile ilgili aranan C.T. ve E.E.’nin Yahyalı ilçesinde...
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Kayseri’de yapılan çalışmalarda iki zanlı 5 bin 300 TL sahte para ile yakalanarak gözaltına
alındı.
Edinilen bilgiye göre Niğde Đl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte para olayı ile
ilgili aranan C.T. ve E.E.’nin Yahyalı ilçesinde olabileceğinin bildirildiği öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takip edilen otomobili Gazibeyli Mahallesi’nde bulduğu ve
Zanlıların otomobile binerken yakalandığı kaydedildi.
Polis ekipleri tarafından C.T. ve E.E.’nin yapılan üst aramasında 3 Adet 200 TL, 51 Adet 100
TL, 6 Adet 50 TL, 1 Adet 20 TL, 6 Adet 10 TL ve 2 Adet 5 TL olmak üzere toplam 6 bin 90
TL ele geçirildiği bildirildi.
Yapılan incelemelerde, ele geçirilen 6 bin 90 TL’den 5 bin 300 TL’nin sahte olduğunun
belirlendiği, yapılan soruşturma sonrasında E.E.’nin tutuklanarak cezaevine konulduğu,
C.T.’nin ise sahtecilik olayı ile ilgili olarak Niğde Đl Jandarma ekiplerine teslim edildiği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3126.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kurban Bayramı Öncesi ‘çin Malı Bıçak’
Uyarısı
Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafının hazırlıkları sürerken,
vatandaşlara da Çin malı bıçak kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Kurban
Bayramı'nın yaklaşmasıyla Bıçakçılar Çarşısı esnafı, yaşanacak...

26 Eylül 2013 Perşembe 10:21

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafının hazırlıkları sürerken,
vatandaşlara da Çin malı bıçak kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Kurban
Bayramı'nın yaklaşmasıyla Bıçakçılar Çarşısı esnafı, yaşanacak yoğunluk nedeniyle tüm
hazırlıklarını yapmaya başladı. Camii Kebir Mahallesi’nde bulunan çarşının esnafından
Mehmet Tosun, “Bayramın yaklaşmasıyla bıçak satış ve bileme işlerinde hareketlilik olacak
fakat insanların bıçak alma ve bileme işlerini son zamanlara bırakmamasını tavsiye ediyoruz”
dedi.Yoğunluk olmadığı zaman getirilen bıçakların keskinliğinin hemen geçmeyeceğini
söyleyen Tosun “Ayrıca vatandaşlarımız bıçaklarını bilemek için sokak başı işportacılarına
bıçaklarını götürmemeli. Yapılan iş sonrasında verdikleri para boşa gider” uyarısında
bulundu.Tosun, vatandaşları Çin malı bıçaklara rağbet göstermemesi konusunda uyararak,
“Bıçak iyi olmadığı için bayram eziyete dönüşür. Kalitesiz bıçak olduğu için kurbana da
eziyet edilmiş olunur. Kurbanlık için keskin ve çelik bıçaklar tercih edilmeli” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3127.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Ceza Evindeki Kardeşine Esrar Getirirken
Yakalandı
Kayseri’de, ceza evinde yatan kardeşine gazete kağıdına sarılı vaziyette esrar getiren bir kişi
gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kayseri Kapalı Cezaevinde ‘Çocuğun Cinsel Đstismarı’
suçundan yatan kardeşi A.P.’yi ziyarete...
26 Eylül 2013 Perşembe 11:42
Kayseri’de, ceza evinde yatan kardeşine gazete kağıdına sarılı vaziyette esrar getiren bir kişi
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Kapalı Cezaevinde ‘Çocuğun Cinsel Đstismarı’ suçundan yatan
kardeşi A.P.’yi ziyarete gelin M.P.’nin yapılan üst aramasında cebinde gazete kağıdına sarılı 2
gram esrar maddesi bulunduğu öğrenildi.
M.P.’nin görüş sonrasında polis ekiplerine teslim edildiği ve hakkında soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3150.html

Melikgazi Trafiği Rahatlatacak Alternatif Yollar
Yaptı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak şehir içi
ulaşıma büyük önem verdiklerini özellikle imar planında yer alan yolları öncelikle açtıklarını
bununla yetinmeyip alternatif yollara büyük önem verdiklerini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak şehir içi
ulaşıma büyük önem verdiklerini özellikle imar planında yer alan yolları öncelikle açtıklarını
bununla yetinmeyip alternatif yollara büyük önem verdiklerini bildirdi.
Sivas Caddesi ile Erciyes üniversitesini birbirine bağlayan ve 2001 yılında hizmete açılan 30
Ağustos Caddesinin Raylı Yol yapımı için kapalı olduğunu ancak bu yola paralel açılan Eşref
Bitlis Bulvarı Đle Erciyes Üniversitesi yoluna bağlayan 1200 metre uzunluğunda ve 12 metre
genişlindeki yolun şu anda yoğun kullanımda olduğunu ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, açılan alternatif yolunun şehrin doğu bölgesi ile üniversite arasında kesintisiz
ulaşıma imkan tanıdığını belirtti.
Şehrin doğu bölgesi ile üniversite arasında ulaşımı sağlayan ve bu bölgede oturanlar için
Üniversite, Talas ve Erciyes Dağı istikametine en kestirme yol olan 30 Ağustos Bulvarın
önemli olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak Eşref Bitlis Bulvarı ile Erciyes Üniversitesi kampüs alanını
birbirine bağlayan 1200 metre uzunluğunda 12 metre genişliği yeni bir alternatif yol açma
çalışmasını Mayıs ayında tamamlamıştık. Bu yol hizmete açıldığı andan itibaren bölgenin
büyük bir eksikliğini giderdi. Özellikle Sivas Caddesi ile Erciyes Üniversitesi arasında yapımı
devam eden raylı sistem çalışması ile 30 Ağustos Yolunun kısmı kapalı olması bu alternatif
yolun önemini bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu yol ile bölgede trafik akışı daha etkin, verimli
ve güvenli hale gelmiştir. Bu yol 30 Ağustos Bulvarına alternatif yol olarak Sivas
caddesinden Eşref Bitlis Bulvarı ve Kayseri park önünden Erciyes Üniversitesine, Talas
Đlçesine daha kestirme bir yoldan ulaşımı sağlamaktadır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3128.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

‘3. Ulusal Laboratuar Hayvanları Bilimi
Kongresi’ Başladı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Laboratuar Hayvanları Bilimi Derneği tarafından, ‘3.
Ulusal Laboratuar Hayvanları Bilimi Kongresi’ düzenlendi.Sabancı Kültür Sitesinde
düzenlenen programa, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi...
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Laboratuar Hayvanları Bilimi Derneği tarafından, ‘3.
Ulusal Laboratuar Hayvanları Bilimi Kongresi’ düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen programa, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Halit Canatan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı
Nahit Yazıcıoğlu, Đstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Hamit Okur, Laboratuar

Hayvanları Bilimi Derneği Başkanı Doç. Dr. Siyami Karahan ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda açılış konuşması yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim
Dalı Başkanı Halit Canatan, “Son yıllarda laboratuar hayvanları kullanılarak yapılan
araştırmalar daha da önem kazanmakta olup ve bu doğrultuda ülkemizde ciddi adımlar
atılmaktadır. Pek çok alanda olduğu gibi Erciyes Üniversitesi bu konuya öncelik tanımıştır.
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Laqboratuar Hayvanları Anabilim Dalı’nın
açılması yönünde ülkemizde bir ilk olacak adımı atmış olup YÖK Başkanlığınca uygun
görülmüştür. Türkiye’deki ilk Laboratuar Hayvanları Anabilim Dalı’na sahip olan üniversite
olarak ‘3. Ulusal Laboratuar Hayvanları Bilimi Kongresine’ ev sahipliği yapmaktan
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Ümit ediyoruz Erciyes Üniversitesi ev
sahipliğinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Laboratuar Hayvanları Bilimi Derneği
ile birlikte düzenlediğimiz ‘3. Ulusal Laboratuar Hayvanları Bilimi Kongresi’ hepimiz için
verimli geçer” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3129.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Afgan Öğrencilerden Ak Parti'ye Ziyaret
Kayseri'de eğitim gören yaklaşık 150 Afganistanlı öğrenciyi temsilen 3 öğrenci AK Parti'yi
ziyaret etti.Afganlı öğrencileri temsilen gelen, Beshir Ahmad Haidari,Mahmud Zarif Đbrahimi
ve Abdul Basir Rahmetiye, AK Parti Đl Başkan Yardımcısı...
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Kayseri'de eğitim gören yaklaşık 150 Afganistanlı öğrenciyi temsilen 3 öğrenci AK Parti'yi
ziyaret etti. Afganlı öğrencileri temsilen gelen, Beshir Ahmad Haidari,Mahmud Zarif Đbrahimi
ve Abdul Basir Rahmetiye, AK Parti Đl Başkan Yardımcısı Kubilay Hasan Gürcan tarafından
karşılandı.Ziyarette konuşan Beshir Ahmad Haidari, her yıl Afganlı öğrencilere Türkiye'de
burslu eğitim imkanı sağlandığını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan başta Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür dileklerini iletti. Türkiye'de
olmaktan ve burada eğitim görmekten dolayı çok memnun olduklarını belirten Haidari,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de tanışmayı çok istediklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Đl Başkan Yardımcısı Kubilay Hasan
Gürcan'da, Türkiye'nin, Suriye, Mısır, Afganistan gibi ülkelere ellerinden geldiği ölçüde
yardım etmeye çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin güçlenmesini ve çevresindeki ülkelere
yardım elini uzatmasını engelleyenler var. Buna rağmen Đslam ülkelerine gerekli ölçüde
yardımlar yapılıyor." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Afgan öğrenciler tarafından, AK Parti Đl Başkan Yardımcısı Kubilay
Hasan Gürcan'a Afgan yeleği hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3130.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kayseri’de Görev Yapan Beden
Öğretmenleri Kahvaltıda Buluşacak

Eğitimi

Kayseri’de görev yapan beden eğitimi öğretmenleri kahvaltıda buluşacak.Kayseri Beden
Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Kayseri’de görev yapan 500
beden eğitimi öğretmeninden yaklaşık 300 öğretmenin bu etkinliğe...
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Kayseri’de görev yapan beden eğitimi öğretmenleri kahvaltıda buluşacak.
Kayseri Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Kayseri’de
görev yapan 500 beden eğitimi öğretmeninden yaklaşık 300 öğretmenin bu etkinliğe
katılmasının beklendiği bildirildi.
Düzenlenen etkinlikte Türk sporu ve Kayseri’ye daha fazla hizmet etmenin yollarının
tartışılacağı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3131.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

MHP Bünyan Đlçe Kadın Kolları Perşembe
Toplantısında Bir Araya Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan Đlçe teşkilatı kadın kolları, üyeleri Perşembe toplantısında
bir araya geldi.Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve Bünyan Đlçe MHP Teşkilat
Başkanı Kadir Yalçının da katıldığı toplantıda genel...
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Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan Đlçe teşkilatı kadın kolları, üyeleri Perşembe toplantısında
bir araya geldi.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve Bünyan Đlçe MHP Teşkilat Başkanı Kadir
Yalçının da katıldığı toplantıda genel durum değerlendirmesi yapıldı. Bünyan Kadın kolları
Başkanı Şerife Işık yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kadın kolları üyeleri ile sık sık diyalog halinde fikir alış verişinde bulunduklarını söyleyen
MHP ilçe Başkanı Kadir Yalçın, “Bünyan teşkilatı olarak hanım kardeşlerimizin
çalışmalarında önemli başarılar bekliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3132.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Zincidere-Başakpınar Yolu Yenilendi
Talas Belediyesi tarafından bahar mevsiminde Zincidere ile Başakpınar mahalleleri arasındaki
keskin virajlarda ve görüş açısının güçleştiği tepelerde başlatılan yol genişletme ve düzenleme
çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 2 kilometrelik...
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Talas Belediyesi tarafından bahar mevsiminde Zincidere ile Başakpınar mahalleleri arasındaki
keskin virajlarda ve görüş açısının güçleştiği tepelerde başlatılan yol genişletme ve düzenleme
çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 2 kilometrelik yolda 5 bin kamyon dolgu malzemesi
kullanılırken 100 metre yarma yapılarak yeniden hizmete sunuldu.
Zincidere ve Başakpınar mahallelerini birbirine bağlayan yolda bahar mevsiminde başlanılan
hummalı çalışmalar tamamlandı. Fen işleri ekipleri keskin virajlarda görüş açısını genişletmek
için tepeleri yararken virajları ise doldurarak kot seviyesini asgariye indirdi.
Talas'tan Malatya yoluna da bağlantı olarak kullanılan yolda çalışmaların tamamlandığını
belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, kod seviyesini ayarlamak için tonlarca dolgu
malzemesi kullanıldığını söyledi. Özellikle kış aylarında keskin virajlar ve eğim nedeniyle
sürücülerin zorlandığını ifade eden Başkan Yıldırım, "Yolun yapılmasıyla araç sahiplerine
çok rahat bir ulaşım sağlamış olduk. Zaman zaman kazaların yaşandığı tehlike arz eden dar
yolda yaptığımız dolgu ve genişletme çalışmalarımız uzun süren çalışmaların ardından sona
erdi." dedi. Başkan Yıldırım, dolgu ve genişletme çalışmalarıyla keskin virajların 25 metre
genişliğine ulaştığını anlatırken, yolun tepelik alanlarında 10 metreye yakın kırım çalışması
ile kod seviyesini düşürdüklerini ifade etti. Başkan Yıldırım, "Bir yandan yükselttiğimiz bir
yandan da düşürdüğümüz yolda olabildiğince kot seviyesini ayarlamaya çalıştık. Artık
sürücülerimiz yaz kış yukarı mahallelere ve Malatya yoluna alternatif bağlantı geçişlerini
rahatlıkla sağlayabilecekler. Bu çalışmaları günü kurtaran hizmetler olarak değil, ileriye
yönelik modern ve kalıcı hizmetler olarak gerçekleştirmekteyiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Zincidere mahallesinde bütün yolların asfaltlarının yenilendiğini ve asfaltsız,
bozuk yol bulunmadığını kaydeden Başkan Yıldırım, "Modern teknolojik araçlarla bu yıl
asfaltta çok iyi bir sezon yaşıyoruz. Asfaltta çağ atladık. Talas'ın bütün mahallelerinde alt yapı
ve belediyecilik hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3133.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Başkan Özhaseki, Orhun Anıtları fotoğraf
sergisini açtı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül Dil Bayramı nedeniyle Hunat Kültür Merkezi'nde
Orhun Anıtları fotoğraf sergisi açıldı. Açılışı gerçekleştiren Başkan Mehmet Özhaseki geçen
ay hayatını kaybeden Orhun Anıtlarına ait fotoğrafların...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül Dil Bayramı nedeniyle Hunat Kültür Merkezi'nde
Orhun Anıtları fotoğraf sergisi açıldı. Açılışı gerçekleştiren Başkan Mehmet Özhaseki geçen
ay hayatını kaybeden Orhun Anıtlarına ait fotoğrafların sahibi Servet Somuncuoğlu ve bugün
hayatını kaybeden gazeteci Abdülmecit Avşar'ı rahmetle andı.
26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle Hunat Kültür Merkezi'nde açılan fotoğraf sergisinde
konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın Orhun Kitabelerine ait
fotoğrafların Servet Somuncuoğlu'nun çalışması olduğunu belirterek, "Taştaki Türkler isimli
çalışmasını bizimle paylaştı. Bir konferansla birlikte Kayseri ile paylaşmasını istedim bu
çalışmayı. Fotoğrafları verdi, kendisinden konferans için haber beklerken geçen ay ölüm
haberini aldık. Đşte o fotoğrafları Türk Dil bayramı münasebetiyle Kayseri ile paylaşıyoruz"
dedi.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atabey Kılıç da
konuşmasında Türk dili üzerine bilgi verdi. Türk dili kullanımı sırasında yapılan yanlışlardan
bahseden Kılıç kendi dilimizi öğrenme konusunda hassasiyet göstermediğimizi belirtti.
Özellikle son 10 yıldır kabalaşmanın özgüven gibi algılandığını da vurgulayan Prof. Dr. Kılıç
bunun en önemli kurbanının dilimiz olduğunu dile getirdi ve dilimize saygı göstermemiz
gerektiğini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Đlk Türk ismini Orhun
Kitabelerinde gördüğümüzü belirtti ve ardından Anadolu'ya göç eden Türklerin adeta
Anadolu'yu bir toplanma yeri haline getirdiklerini söyledi. Milletimizin Anadolu'da bağımsız
bir şekilde yürümeye azmettiğini ifade eden Başkan Özhaseki, "Đnşallah sonuna kadar da
Cenabı Hak hürriyetimizi elimizden almaz; ama bunu sağlamanın yolu da kendi içimizde
birlik beraberliği sağlamaktan geçiyor. Başkalarının dilini inkar edecek değilim. Ama ben
Türk milletinin bir ferdiyim, dilimi de seviyorum ona da sahip çıkmak için elimden geleni

yaparım. Bu milletin varlığının birliğinin devamı için de burada tek dilin olması gerektiğini
her zaman iddia ederim. Bize ait değerlere sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.
ÖZHASEKĐ DOĞU TÜRKĐSTAN SEVDALISI AVŞAR'I ANDI
Başkan Özhaseki konuşması sırasında geçen ay hayatını kaybeden Servet Somuncuoğlu ile
sergi açılışına giderken ölüm haberini aldığı Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Genel
Başkanı, Gazeteci Abdülmecit Avşar'ı rahmetle andı. Abdülmecit Avşar'ın Doğu Türkistan
davasına kendini adamış bir insan olduğunu dile getiren Başkan Özhaseki, "Doğu
Türkistan'dan sevindirici bir haber gelmişse onunla mutlu olur, eğer Çinliler yine Uygurlara
bir zulüm yapmışlarsa üzüntüsünü yaşardı. Güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Đnsanoğlu
dışarda çok büyük kavgalar veriyor ve sonunda bırakıp gidiyor. Ama o kavgaları nefsi için
verenlerle ulvi gayeler için verenler arasında dağlar kadar fark var. Mevlana diyor ki;
Hakkın sofrasında bu kavga nedir?
Yeme içme Hakka zarar mı verir?
Şu karşı dağa bir kuş konmuş, yemiş içmiş göçüp gitmiş.
Gel gör ki o dağdan ne artmış, ne eksilmiş.
Đnsanoğlunun hükmü bu kadar. Đstediğiniz kadar zengin olmaya çalışın, insanoğlu bırakıp
giden kuş gibidir. Ama davanız büyükse işte onun bir anlamı var. Đşte Mecit kardeşimizi
anmamız da ondan" diye konuştu.
Başkan Özhaseki konuşmasının ardından Orhun Anıtları Sergisini, ERÜ Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Bölüm Başkanı Atabey Kılıç, Hacılar Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
Şener Serim ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'la birlikte açtı. Orhun
Anıtlarına ait 29 fotoğrafın yer aldığı sergi 1 hafta açık kalacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3134.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Vali Orhan Düzgün: Bu maç için ayrı bir tedbir
almaya gerek olmadığını düşünüyoruz
Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında Kayseri Erciyesspor ile Kayserispor arasında oynanacak
derbi maçla ilgili olarak açıklama yapan Vali Orhan Düzgün, “Bu maç için ayrı bir tedbir
almaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Her maçta alınan...
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Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında Kayseri Erciyesspor ile Kayserispor arasında oynanacak
derbi maçla ilgili olarak açıklama yapan Vali Orhan Düzgün, “Bu maç için ayrı bir tedbir
almaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Her maçta alınan tedbirler bu maçta da alınacak” dedi

Vali Orhan Düzgün Kayseri Erciyesspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan derbiyle
ilgili olarak, “Kayserispor ve Erciyesspor takımları gerçekten Kayseri’nin iyi iki kulübü.
Bugüne kadar benim taraftarlarla zaman zaman görüşmem oldu. Ben Kayseri’ye yakışır bir
derbi olacağını düşünüyorum. Onun dışında bir ilin Süper Ligde takımı olan iki takım
arasında oynanacak maçın ben taraftarlar arasında kardeşlik için vesile olacağını
düşünüyorum. Bütün maçlarda olduğu gibi emniyet birimlerimiz diğer maçlarda aldıkları
tedbirlerin aynısını onda da alacaklar. Bu maç için ayrı bir tedbir almaya gerek olmadığını
düşünüyoruz. Her maçta alınan tedbirler bu maçta da alınacak. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz
Kayserispor ileTrabzonspor’un maçı vardı. Kayserispor ve Trabzonspor Kulübü Başkanları
bir araya gelerek maçtan önce güzel bir dostluk gösterisi sergiledi. Kayseri’nin iki takımı
arasında bir gerginlik olmasını arzu etmiyoruz, olmayacağına da inanıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3135.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

AK Parti Bünyan Đlçe Danışma Toplantısı
Yapıldı
Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, AK Parti Bünyan Đlçe Danışma Toplantısı yapıldı.Đlçe
teşkilatında gerçekleştirilen toplantıya , AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đlçe
Koordinatörleri Mustafa Susal, Osman Endirlik ve Latif...
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Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, AK Parti Bünyan Đlçe Danışma Toplantısı yapıldı.
Đlçe teşkilatında gerçekleştirilen toplantıya , AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đlçe
Koordinatörleri Mustafa Susal, Osman Endirlik ve Latif Başkal, AK Parti Bünyan Đlçe
Başkanı Savaş Gökçe, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları, belde
belediye başkanları, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Genel Başkanımız ve
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek amacıyla bu yola çıktıklarını belirterek,
şu ifadelere yer verdi:
"Gezi Parkı olayları ile ülkeyi bölmek isteyenlere gerekli cevabı sandıkta vereceğiz. Vatanına,
milletine insanlığa saygı göstermeyen o insanlara, Suriye ve Mısır'ı karıştıran orada katliamlar
yapılmasına göz yuman, destek veren ülkelere gereken cevabımız sandıkta olacak inşallah.
AK Parti'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için neler yapabileceğini hem Türkiye içindeki, hem
de Dünya'daki şer odaklarına göstereceğiz. Yanı başımızdaki Suriye'nin ve Mısır'ın ne
durumda olduğunu görüyorsunuz. Maalesef, Müslüman, Müslüman'a, kardeş, kardeşe
kırdırılıyor. Çocuk, kadın demeden yüz binlerce insan katlediliyor. Bu nasıl bir insanlıktır, bu

nasıl bir düşüncedir ki, bu nasıl bir duygudur ki bu duruma seyirci kalmamız isteniyor. Hem
içerdeki, hem de tüm Dünya'daki şer odakları tarafından.
Birleşmiş Milletler (BM) denilen o kuruluş, sanki kimyasal silahlarla vurulunca bu bir
katliam. Topla, tüfekle, bombayla vurulunca bu normal bir şeymiş gibi tüm Dünya'ya bunu
empoze etmeye çalışıyor. O canlar orada alındığı sürece nasıl alındığının bir önemi var mı? O
çocuklar, savunmasız kadınlar katledilirken, bunu hangi silahla yapıldığının bir önemi var mı?
Ama bu kadar bir acziyet içerisindeki BM, bunun emrindeki ve yönetimindeki bir Dünya'dan
bahsediyoruz. Bu zulme ve katliama seyirci kalmayan ve kabul etmeyen tek ülke hangisi?
Türkiye. Bu olaylar karşısında dik duruş sergileyen kim? Recep Tayyip Erdoğan ve AK
Parti."
Đlçe Başkanı Savaş Gökçe ilçe teşkilatının çalışmaları, Đlçe Kadın Kolları Başkanı Ayla
Hançer kadın kollarının çalışmaları, Đlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Özsoy da, gençlik
kollarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Toplantının ikinci kısmında ise, teşkilat mensupları ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3136.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kaskispor'dan Harikalar Diyarı Turu
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Kayseri Kaskispor Türkiye'nin en büyük
tematik parkı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarını gezdi.Hayvanat
Bahçesinde başlayan gezi; spor tesisleri ve Sukaypark'ın gezilmesinin...
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Kayseri Kaskispor Türkiye'nin en büyük
tematik parkı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarını gezdi.
Hayvanat Bahçesinde başlayan gezi; spor tesisleri ve Sukaypark'ın gezilmesinin ardından buz
pistinde son buldu.
Gezi esnasında hoşça vakit geçiren Kayseri Kaski Basketbol takımı Hayvanat Bahçesi'nde
bulunan yavru aslan "Hilal" ile yakından ilgilendi. Su kayağı parkında kayak yapan bayan
basketbolcular burada sezon öncesi stres attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3137.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Eve Bacadan Giren Hırsıza Meydan Dayağı
Kayseri’de meydana gelen olayda, hırsızlık amacıyla bir eve bacadan giren bir kişi köylüler
tarafından dövüldü.Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Koyunabdal kasabasında
meydana gelen olayda Y.K.’nın hırsızlık amacıyla kızı...
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Kayseri’de meydana gelen olayda, hırsızlık amacıyla bir eve bacadan giren bir kişi köylüler
tarafından dövüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Koyunabdal kasabasında meydana gelen olayda
Y.K.’nın hırsızlık amacıyla kızı ile birlikte yaşayan M.N.’nin evine şöminenin bacasından
girdiği öğrenildi.
M.N.’nin gürültü sonrasında hırsızlık için giren Y.K.’yı fark ettiği ve aralarında boğuşma
yaşandığı bildirildi. Boğuşma sonrasında olay yerine gelen köylüler tarafından bayılana kadar
dövülen hırsızlık zanlısı Y.K., köylüler tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Yapılan sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan Y.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3138.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Kocasinan, Okul Kantinlerini Denetledi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, gençlerin sıhhatli mekanlarda eğitim ve öğretim
görmesi için okul kantinlerini sürekli denetlediklerini söyledi.Başkan Bekir Yıldız,
belediyelerin imar, yol, park gibi hizmetlerinin yanında sağlık...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, gençlerin sıhhatli mekanlarda eğitim ve öğretim
görmesi için okul kantinlerini sürekli denetlediklerini söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, belediyelerin imar, yol, park gibi hizmetlerinin yanında sağlık ve
temizlik gibi önemli görevleri de olduğuna dikkat çekerek, ”Eğitim mekanlarının daha sağlıklı
hale getirilmesi için üstümüze düşen ne varsa yapıyoruz. Okullarımızda haşerat ve mikroplara

karşı hijyenik ilaçlamanın yanında zabıta ekiplerimizle öğrencilerimizin gıda alıp tükettiği
okul kantinlerini de sürekli denetim altında tutuyoruz” dedi.
Belediye sınırlarındaki bütün okullarda; açılış ve yarı yıl tatilinde hijyenik ilaçlama
yaptıklarını Zabıta Müdürlüğünün de okul kantinlerini sürekli denetlediğini vurgulayan
Başkan Bekir Yıldız,” Gerektiğinde işletmecileri uyarıyor, okul müdürlerine bilgi veriyoruz.
Öğrencilerimizin sağlıklı gıdalar tüketmesi için üstümüze düşen görevleri eksiksiz yapmaya
çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sıhhati aileleri kadar bizim için de önemli” ifadelerini kullandı.
Zabıta Müdürü Emrullah Güçlü de eğitim sezonunun başlamasıyla kantini olan okullarda;
sağlıklı, temiz, hijyenik, son kullanma tarihi geçmemiş, açıkta bekletilmeyen, ambalajlı
ürünler satılması, öğrencilerin tükettiği gıdalardan zarar görmemesi için denetim yapmaya
başladıklarını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3139.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Vali Orhan Düzgün: Trafik kazalarına bağlı
ölümlü kazaların azaltılması gerektiğini
belirten
Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Güvenliği Koordinasyon Kurulu toplantısı
düzenlenirken, programda konuşan Vali Orhan Düzgün, “Özellikle karşıdan karşıya
geçişlerde yayaların trafik kurallarına uymaması, sürücülerin emniyet...
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Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Güvenliği Koordinasyon Kurulu toplantısı
düzenlenirken, programda konuşan Vali Orhan Düzgün, “Özellikle karşıdan karşıya
geçişlerde yayaların trafik kurallarına uymaması, sürücülerin emniyet kemerlerini takmaması,
sürücülerin başta hız limitleri olmak üzere trafik ışıkları ve benzeri trafik kurallarına
uyulmaması sonucu maalesef ölümlü kazalar meydana geliyor” dedi.
Đl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa Vali Orhan Düzgün, Đl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Hayri Naziksoy, Đlçe Belediye Başkanları ve Daire Müdürleri katıldı. Programda açılış
konuşması yapan Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, “Trafik kazalarında pek çok
vatandaşımızı kaybediyoruz. Her geçen yıl kazalara bağlı olan ölümlerde bir azalma söz
konusu. Bunda tabi yol standartlarının iyileştirilmesi, sürücülerin bilinçlerinin arttırılması
trafik kurallarına riayette tabi önceki yıllara göre bilincin daha fazla gelişmesi ve trafik
denetimlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi
geçmiş yıllardaki rakamlara bakarsak 1990 yılında Türkiye’de 3 milyon 700 bin taşıt varken 6

bin 300 ölümlü kaza meydana gelmiş. 200 yılında taşıt sayısı 2 katından daha fazla bir rakama
ulaşmış, 8 milyon 300 bin taşıt ve 5 bin 500 ölüm var. 2011 yılında da taşı sayısı 20 yıl
öncesine göre 10 kat artarak 16 milyona ulaşmış. 16 milyon taşıtın trafikte olması sonucunda
2011 yılında 3 bin 800 ölümlü kaza meydana gelmiş. Tabi bu rakamlar azalmakla beraber
halen çok sayıda olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü ortalama yılda her gün 10 kişi trafik
kazaları sonucu hayatını kaybediyor. Dünde maalesef bir kaza sonucu bir araçta bulunan 5
yakın akrabanın ölümü nedeniyle bir cenaze törenine katıldım. Tabi bu çok acı veren bir
durum” diye konuştu.
Trafik kazalarına bağlı ölümlü kazaların azaltılması gerektiğini belirten Düzgün, “Bunda da
tabi herkesin mümkün olduğu kadar trafik kazalarına uyması, son yıllarda tabi hem
denetimlerin artması hem de yollarla ilgili birtakım iyileşmelerin sağlanması sonucunda yola
bağlı kazaların oranında bir azalış var. Özellikle karşıdan karşıya geçişlerde yayaların trafik
kurallarına uymaması, sürücülerin emniyet kemerlerini takmaması, sürücülerin başta hız
limitleri olmak üzere trafik ışıkları ve benzeri trafik kurallarına uyulmaması sonucu maalesef
ölümlü kazalar meydana geliyor. Bizde Emniyet Müdürlüğümüz ile beraber burada bulunan
değerli kurul üyelerinin katkılarıyla beraber hazırlayacağımız projelerle başta okullarımız
olmak üzere çocuklarımızın geleceğe daha duyarlı olarak yetiştirilmesi yönünde gerekli
tedbirleri almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
‘Son dönemlerde özellikle elektronik denetleme sistemi konusunda çok büyük ilerlemeler
sağlandı’ diye Düzgün, “Đşte yolda giderken haberi olmaksızın tabi hız limitlerini aştığı için
kesilen cezaya vatandaşımız işte ‘niye Kayseri’de bu uygulanıyor?’ diye bazı şikayetler
oluyor. Aslında bu sadece Kayseri’de uygulanmıyor. Tüm Türkiye’de uygulanıyor.
Uygulanması da gerekir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3140.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Diyarbakır’dan Kayseri’ye Getirilen Zanlı
Tutuklandı
Kayseri’de bir otomobilde, metal cismin içinde sıvı bulunması olayı ile ilgili olarak
Diyarbakır’da gözaltına alınan zanlı, bu gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen
bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmalarda...
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Kayseri’de bir otomobilde, metal cismin içinde sıvı bulunması olayı ile ilgili olarak
Diyarbakır’da gözaltına alınan zanlı, bu gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmalarda bulunan metal
cismin içindeki sıvının getirilişi ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde

Diyarbakır’da yapılan çalışmalarda S.B. isimli zanlının yakalandığı ve Kayseri’ye getirildiği
öğrenildi.
Kayseri’ye getirilen S.B.’nin, Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesinin alınması sonrasında
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3141.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

ÇOCUKLARINI SIRTINDA TAŞIYAN
ANNENĐN FERYADI
Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden aile, doğuştan
engelli ikiz kızlarını okula gönderebilmek için çaresizlik içinde yetkililerden yardım bekliyor.
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Kocasinan ilçesi Bağdat Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden aile, doğuştan bedensel
engelli 12 yaşlarındaki Tuğba ve Tuğçe isimli ikiz kızlarını okutabilmek için yetkililiklerin
kendilerine yardım etmesini bekliyorlar. Daha önce kızlarını sırtında okula taşıyan anne
küçük kızların büyüyüp gelişmesiyle birlikte artık kızlarını okula götüremez oldu. Tek
isteğinin kızlarını okutabilmek olduğunu belirten anne Hülya Đbiş, bir yıldır okula gidemeyen
kızlarının biran önce okullarına kavuşmasını istediğini ifade etti.
Okulun uzak olmasına, kara kışa, soğuğa, sıcağa aldırış etmeden, yılmadan usanmadan Tuğba
ve Tuğçe’yi sırtında okullarına taşıyan anne Hülya hanım, kızların büyümesiyle birlikte artık
onları taşıyamaz hale gelirken bir de çocukların mahallede bulunan okuldan Ziyagökalp
mevkiinde bir okula sevk edilmesi sıkıntılarını ikiye katlamış. Okul idaresi ve Đl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün de kendilerine yardımcı olmamasıyla işlerinin iyice zorlaştığını belirten anne
Hülya Đbiş, ‘ Bir gün ölüp gideceğim benden sonra kızlarımın kimseye muhtaç olmasını
istemiyorum. Bu yüzden onların okumasını bir meslek sahibi olmasını istiyorum’ dedi.
‘çocuklarımı sırtımda taşırım ama…’
Kızlarının okumayı çok sevdiğini ancak onları okulun üçüncü katındaki sınıflarına çıkarırken
düşüp yaralanmasının üzerine kızlarının da o gün bu gündür okula gitmek istemediklerini
söyleyen Đbiş,’ bunca zaman kızlarımı sırtımda taşıdım gücüm yetse bundan sonrada of
demeden taşırım. Ancak ikisi de büyüdü okulları çok uzak, sınıfları okulun üçüncü katında
çıkarıp indiremiyorum. Okulda asansör ya da engelli öğrenciler için merdiven yok. Okul
idaresinden en azından zemin katta bir sınıfta eğitim görmelerini istedim ama bir yıl daha
beklememi söylediler. Okula servisle götürüp getirmek istedim engelli oldukları için
servisçiler alamayacaklarını söylediler. Taksiyle götürmeye niyetlendim maddi imkânım el
vermedi. Kızları sınıflarına çıkarırken düştüm dizimden yaralandım. Okumayı çok seven
kızlarım o günden sonra okula gitmek istemediklerini söylediler. Neden diye sorduğumda ise
‘sen düşersen bize bakan olmaz anne’ dediler’ ifadesinde bulundu.

‘Maddi bir beklentimiz yok, isteğimiz evimize bir öğretmen’
Küçük bir gecekonduda ikamet eden aile, çocuklarının sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri
için büyük borçlar altına girerek evde bir dizi tadilat yaptırmış. Eve gelen devlet görevlilerinin
evin çocukların kalması için gerekli sağlık koşullarını taşımadığını, bu yüzden ya daha iyi bir
eve taşınmaları gerektiğini ya da kızlarından ayılmalarını söylemesi üzerine aile evi baştan
aşağıya yenilemiş. Hiç kimseden maddi bir beklenti içerisinde olmadıklarını belirten anne
Hülya Hanım, ‘Devletimiz sağa olsun belli bir miktar maaş veriyor. Elimizden geldiğince
kızlarımızın bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Benim tek isteğim onların benden sonra sahipsiz
ve yalnız kalmamaları için okuyup kendi başlarının çaresine bakar hale gelmeleri. Kızlarımın
biran önce okullarına dönebilmeleri için yetkililerden yardım etmelerini bekliyoruz. Okula
gidemiyorlar ancak evimize bir öğretmen gönderilebilirse kızlarım eğitimden uzak kalmamış
olurlar’ dedi.
‘Tuğçe Doktor, Tuğba öğretmen olmak istiyor’
Okullarından uzun zamandır uzak kalan küçük Tuğçe ve Tuğba, Okullarını, öğretmenlerini ve
arkadaşlarını çok özlediklerini söylüyorlar. Okulunu ve okumayı çok sevdiğini dile getiren
Tuğçe,’ okumayı çok seviyorum ama bizi taşırken anneme zarar gelmesini istemiyorum,
çünkü bizimle ilgilenen ihtiyaçlarımızı gideren, her işimizi yapan sadece annem var’ diyor.
Büyüyünce doktor olmak isteyen Tuğçe tüm hastalara yardım edip annesine bakmak istediğini
söylüyor. Tuğba ise kendileri gibi okula gidemeyen çocuklara yardım etmek için öğretmen
olmak istiyor. Küçük kızların bir de özel istekleri var. Evde ve sokakta rahatça, annelerine
yük olmadan gezmek istediklerini söyleyen Tuğçe ve Tuğba, Vali ve Kaymakamdan
kendilerine iki adet akülü araba temin edilmesini istiyorlar.
Haber-Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3142.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

ENDÜSTRĐYEL ÜRETĐCĐLER, KAYSERĐ
DÜNYA
TĐCARET
MERKEZĐ’NDE
BULUŞTU
Sektör Yöneticilerini buluşturan “10. Kayseri-Endüstri 13 ve Eletex 13 fuarı” Kayseri Dünya
Ticaret Merkezi’nde açıldı. Anadolu’daki ticaret hayatını hareket kazandırmayı hedefleyen
fuar Pazar gününe kadar açık olacak. Biz de Kayseri Gündem olarak medya sponsorluğunu
üstlendiğimiz fuardan güncel olarak sizlere haberler aktaracağız. Size fuara katılan firmaları
tanıtarak başlıyoruz
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Sektör Yöneticilerini buluşturan “10. Kayseri-Endüstri 13 ve Eletex 13 fuarı” Kayseri
Dünya Ticaret Merkezi’nde açıldı. Anadolu’daki ticaret hayatını hareket kazandırmayı
hedefleyen fuar Pazar gününe kadar açık olacak. Biz de Kayseri Gündem olarak medya
sponsorluğunu üstlendiğimiz fuardan güncel olarak sizlere haberler aktaracağız. Size
fuara katılan firmaları tanıtarak başlıyoruz.
Mekem Robot (Şirket ortağı: Mustafa Emrah Koç): Mekemfirması olarak amacımız
sanayi merkezlerine ulaşıp robot teknolojisini tanıtmak ve teknoloji ile birlikte gelen kalite ve
hız ile ülke sanayisine ivme kazandırmaktır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik robotlu
anahtar teslimi projeler yapmaktayız.
Mobil Delvac (Şirketin mühendislik hizmetleri müdürü Fikret Akbaba): Otomotiv ve
endüstriyel yağlar üretiyoruz. Kayseri, Samsun ve Ankara’da büyük çaplı depolarımız ve 72
çalışanımızla satış, pazarlama ve dağıtım üzerine faaliyet gösteren bir firmayız. Türki
Cumhuriyetlere ihracat yapıyoruz. Üst üste 4 yıldır gold elit dağıtıcı seçildik. Bu yıl da
seçilirsek dünya genelinde bir ilke imza atacağız.
Karmak Makine (Firma sahibi Abdullah ÖZdemir): Bursa Merkezli genelde yurtdışı
odaklı çalışan bir firmayız. 5 yıllık bir firmayız. Fuar için özel olarak geldik. Đnşaat, şehir
mobilyası, elektrik ve hayvancılık alanlarında makine ürünleri imal ediyoruz.
Ecer-Kom (firmanın teknik danışmanı Mert Altınok): Ankara merkezli Đç Anadolu bölge
bayisiyiz. Hem yurt içi hem de yurtdışında firmalarla alışıyoruz. Kompresör ve jeneratör
üreticisiyiz. Özellikle organize sanayilerdeki firmalara üretim yapıyoruz.
Koray Teknik Hırdavat (Firmanın satış pazarlama uzmanı Hamdi Elmaağaçlıoğlu):
Fransa’dan ithal ettiğimiz inşaat alanında kullanılan ürünleri Türkiye genelinde pazarlıyoruz.
5 yıllık firmamız bayilikler şeklinde çalışıyor ve inşaat sektörüne hizmet veriyoruz.
Metaş Teknik Hırdavat(Firma sahibi Koray Şapçı): 1978 yılından bu yana hizmet veren
firmamız Kayseri’nin en eski hırdavat firmalarından birisidir.Kayseri ve çevre illerdeki kamu
ve özel sektöre makine ve hırdavat olarak destek veriyoruz. Talep doğrultusunda internet
üzerinden bütün illere satış yapmaktayız.
Ahmet Ünal Hırdavat (firma sahibi Ahmet Ünal): Kayseri merkezli 1980’nden bu yana
Ünsallar adıyla hizmet veren firmamız, 2 yıl önce mevcut ortaklarımızdan ayrılarak Ahmet
Ünsal olarak yolumuza devam ediyoruz.
Aksa Endüstri (Firma Genel Müdürü): 19 yıldır sektörün içerisinde olan 13 yıllık bir
firmasıyız. Ülke genelinde 10. Sıradayız. Avrupa ve Arap ülkelerine ihracat yapmaktadır.
Yüzde yüz yerli bir firmayız.
Işık Kaynak (Firma sahibi Cengiz Özköse): Gaziantep firmasıyız. 2 yılda bir Kayseri’ye
destek amacıyla bu fuara katılıyoruz. Doğu bloğu ülkelerine ve Orta Asya ülkelerine ihracat
yapıyoruz. Kaynak Makine çeşitlerinin tamamını üretip 35 aktif çalışan bayimizle
pazarlamasını ve satışını yapıyoruz.
Özipekli Rulman (Firma koordinatörü Ahmet Akcan): Đstanbul merkezli bir firmayız.
Fuara ilk kez katılıyoruz. Doğrusal hareket eden bütün makinelerde üretmiş olduğumuz
ürünler kullanılıyor. Üretim yapmıyoruz. Tayvan ve Alman menşeli ürünlerin ithal edip
Türkiye pazarına sunuyoruz.
Puma Kompresör (Pazarlama Müdürü Fayat Özdemir): Gaziantep firmasıyız. Üretmiş
olduğumuz kompresör çeşitlerini Türkiye ve Türki Cumhuriyetlere pazarlıyoruz. Kayseri’de
10’un üzerinde bayimiz mevcut. 1992 yılında kurulmuş olan firmamız Türkiye genelinde
hemen her ilde bayisi bulunan bir firmadır.
Emek Makine (Üretim Müdürü Recep Akça): Đstanbul Merkezli olan firmamızın
Kayseri’de şubemiz yoktur. Yurtiçine yaptığımız satışın dışında hemen her ülkeye ithalat
yapıyoruz. Tamamen kendi üretimimiz olan makinelerimiz otomotiv, beyaz eşya ve mutfak
ürünleri sektöründe kullanılıyor. Firmamız 1975’ten bu yana faaliyet gösteriyor.

Atlas Mühendislik Makine (Satış Müdürü Đbrahim Bilici): Đstanbul merkezli firmamız
ambalaj ve endüstriyel raf koruma alanında faaliyet gösteriyor. Yurtiçinde bütün illere satış
yapıyoruz. Kayseri’de de müşteri ağımız bir hayli geniş. 8 yıllık firmamız Đnnova ürünlerinin
de imalatını yapıyor.
Reha Makine (Firma Genel Müdürü Hüseyin Yiğit): Konya firmasıyız. Az da olsa
Kayseri’de müşterilerimiz mevcut. Sac işleme ve tekstil sanayi üzerine makine üretimi
yapıyoruz. Başta Đngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesine Đhracat gerçekleştiriyoruz.
Özellikle otomotiv sektöründe BMW Woswagan ve Mercedes gibi dünyaca ünlü otomotiv
üreticileri makinelerimizi kullanmaktalar. Makinalarımız Eksantrik pres makinası hızında
baskı yapan hidrolik pres makineleridir.
Haber : Bünyamin GültekinFotoğraf : Şerif ARSLAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3143.html
Erişim Tarihi: 27.09.2013

Gazeteci Abdulmecit Avşar Toprağa Verildi
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci-yazan Abdulmecit Avşar kılınan
cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.Bağımsız Doğu Türkistanlılar Genel Başkanı,
gazeteci-yazar 43 yaşındaki Abdulmecit Avşar, dün sabaha karşı...
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Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci-yazan Abdulmecit Avşar kılınan
cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Genel Başkanı, gazeteci-yazar 43 yaşındaki Abdulmecit Avşar,
dün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan
Abdulmecit Avşar’ın öğle namazı sonrasında Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına Vali
Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’deki siyaset, futbol
ve iş dünyasının temsilcileri ve Abdulmecit Avşar’ın yakınları katıldı.
Abdulmecit Avşar, kılınan namazın ardından şehir mezarlığındaki aile mezarlığında toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3145.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Mostar Heyeti Kesob'ta
Bosna Hersek'in Mostar kentinden gelen Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç ile
bürokrat ve iş adamlarından oluşan heyet, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Başkanı Mustafa Alan’ı makamında ziyaret etti.Çoriç, ziyarette...
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Bosna Hersek'in Mostar kentinden gelen Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç ile
bürokrat ve iş adamlarından oluşan heyet, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Başkanı Mustafa Alan’ı makamında ziyaret etti.
Çoriç, ziyarette yaptığı konuşmada Kayseri'de iyi ilişkiler kuracaklarını dile getirerek, Kayseri
ile Bosna Hersek arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. Heyet üyelerini
tek tek tanıtarak, Bosna Hersek’teki çalışmaları hakkında bilgi veren Çoriç özellikle Mobilya
ve Metal sektöründe işbirliği yapılabileceğini belirti. Kayseri’de bulundukları süre içerisinde
önemli görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Çoriç, kendilerini kabul ettikleri için Başkan
Mustafa Alan’a teşekkür etti.
Ziyarette Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin faaliyetlerinden bahseden Mustafa Alan ise
Mostar heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kayseri’nin Mobilya
sektöründe iyi yerlerde olduğunu belirtti ve en kısa zamanda Oda Başkanlarından ve
üyelerden oluşan bir heyetle Bosna Hersek’i ziyaret edeceklerini belirtti.
Ziyaret sonunda Başkan Mustafa Alan, Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç’e Ahi
Evran heykeli hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3146.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Alman Heyet Vali Düzgün’ü Ziyaret Etti
Alman enerji şirketi BW’nin yönetim kurulu üyeleri Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret
etti.Vali Orhan Düzgün’ü, Almanya Heiden Şehri Belediye Başkanı Heiner Buft, BW
Almanya Yönetim Kurulu Başkanı, BW Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi...
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Alman enerji şirketi BW’nin yönetim kurulu üyeleri Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret
etti.
Vali Orhan Düzgün’ü, Almanya Heiden Şehri Belediye Başkanı Heiner Buft, BW Almanya
Yönetim Kurulu Başkanı, BW Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Anton Wıssıng, BW Almanya
Yönetim Kurulu Başkanı, BW Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Josef Busch, GGK Consulting
Yönetim Kurulu Başkanı, EFK Yönetim kurulu Üyesi Uluslararası Fon Danışmanı ve
Yöneticisi Gerin Kraemer, AMF Leasing und Wirschaftsberater GmbH, Uluslararası Ekonomi
danışmanı ve Finans Yöneticisi EFK Yönetim kurulu Üyesi Kurt Forche ve EFK Yönetim
Kurulu Başkanı, BW Enerji Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eresin ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Vali Düzgün, “Rüzgar ve güneş enerjisi konusunda yatarım yapmalarını
memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tür enerjiler çevre dostu olan enerjiler ve uzun süreli olan
enerjilerdir. Tamamen yerli olduğu için komşu ülkelerle bağlantısı olmadığı için siyasi
krizlere de neden olmuyor. Kayseri’de de enerji konusunda işbirliği yapmamız bizim için
gerçekten önemli” dedi.
Almanya Haiden Şehri Belediye Başkanı Hainer Buft, “Uzun yıllardır rüzgar ve güneş
enerjileri ile ilgili olarak yatırımlar yapıyoruz. Kayseri’de de yapacağımız yatırım ile enerji
üreteceğiz” diye konuştu.
BW Enerji Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eresin, Kayseri’ye yapılacak olan
yatırım ile bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini belirterek, istihdam da
sağlayacaklarını bildirdi. Eresin, Yahyalı ilçesinde rüzgar enerjisi panelleri kuracaklarını
açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3147.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Alman Enerji Şirketi Büyükşehir'de
Bir dizi temaslar ve açılış için Kayseri'ye gelen BW Enerji yetkilileri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Şirket yöneticileri Kayseri'deki yatırım alanları ile
ilgili bilgi verdi.BW Enerji'nin Almanya ve Türkiye...
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Bir dizi temaslar ve açılış için Kayseri'ye gelen BW Enerji yetkilileri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Şirket yöneticileri Kayseri'deki yatırım alanları ile
ilgili bilgi verdi.
BW Enerji'nin Almanya ve Türkiye yönetiminde yer alan iş adamları Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir süre görüştü. Güneş ve rüzgar enerjisi üzerine yatırım
yaptıklarını belirten BW Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eresin Yahyalı'da 60
megavatlık rüzgar santrali yapacaklarını belirtti. 80 milyon avroya yakın bir yatırım olacağını
ifade eden Eresin, özellikle Erkilet'in tepelerinde çok güzel rüzgar olduğunu ve rüzgar enerjisi
için uygun alanlar bulunduğunu kaydetti.

Heyette yer alan Almanya'nın Heiden şehri belediye başkanı Heiner Buss da açıklamasında
Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve bu yatırımlarla Almanya ile Türkiye'nin
ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.
BW Enerji Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Josef Busch ise Almanya ve Türkiye'deki
yatırımları hakkında bilgi verdi. Busch Türkiye'nin dışarıya olan enerji bağımlılığını azaltmak
amacında olduklarını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, Alman iş adamlarını Kayseri'de
görmekten memnun olduğunu kaydetti ve şirketin yatırımlarının devamının gelmesini ümit
ettiğini belirtti. Enerjiyle ilgili olduklarını da dile getiren Başkan Özhaseki, "Türkiye'de
dağıtım şirketleri 80 vilayette özel sektörde; ama bizde yüzde 51'i belediyenin. Elektrik
dağıtıyoruz ama üretimimiz çok az. Yeni kaynaklara yönelmemiz ve üretmemiz lazım" diye
konuştu.
MUHTARLAR FEDERASYONU'NDAN TEŞEKKÜR
Öte yandan Đç Anadolu Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulu üyeleri de Başkan Mehmet
Özhaseki'yi makamında ziyaret etti. Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Oğuz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nin
federasyona tahsis ettiği bina için Başkan Özhaseki'ye teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3148.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Görme Engellilerin Kullandığı Daktilonun Tek
Tamircisi
Ankara’da yaşayan daktilo tamircisi Đhsan Polat, görme engelli ağabeyi vasıtasıyla yaptığı işte
tek olma özelliğini taşıyor.Son olarak Emel Tarman Görme Engelliler Đlkokulu'nda bozuk
olan Braille daktilolarını tamir için Kayseri’ye...
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Ankara’da yaşayan daktilo tamircisi Đhsan Polat, görme engelli ağabeyi vasıtasıyla yaptığı işte
tek olma özelliğini taşıyor.
Son olarak Emel Tarman Görme Engelliler Đlkokulu'nda bozuk olan Braille daktilolarını tamir
için Kayseri’ye gelen 59 yaşındaki Đhsan Polat, ülkede bu tür daktiloları tamir eden tek kişi
olduğunu belirtti. Polat ayrıca, “Ben daktilo tamircisiyim. Benim görme engelli ağabeyim
olduğu için onun vasıtasıyla bu işe başladım ve 20 yıldır da devam ediyorum. Türkiye’de
görme engelli 15 okul var. O okullara gidip daktiloları tamir ediyorum. Bu daktiloların diğer
daktilolardan farkı 6 tuşu bulunuyor. O yüzden bu daktilolara Braille daktilosu demişler. Bu
işi başka yapan yok. Senelerdir bu işi devam ettiriyorum” diye konuştu.

Polat, basın mensubunun, "Sizin mesleğinizi kim devam ettirecek?" sorusuna, "Orasını
bilemiyorum. Bu işe meraklı birisini bulayım, elimden geldiği kadar yardımcı olurum çünkü
benim garantim yok. Kim yapacaksa gelsin yanımda otursun, daktiloyu söksün, taksın. Yeter
ki öğrensin. Daktiloları bozulanlar bana okul ya da derneklerden ulaşabilirler; daktiloları
getirebilirler ya da kargoyla gönderebilirler” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3149.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Arkadaşını Av Tüfeği
Kıskıvrak Yakalandı

Đle

Öldüren

Zanlı

Kayseri’de aynı evi paylaştığı arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürmekten aranan zanlı, polis
ekipleri tarafından sıcak takip sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.Kocasinan ilçesine
bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana...
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Kayseri’de aynı evi paylaştığı arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürmekten aranan zanlı, polis
ekipleri tarafından sıcak takip sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda M.T., aynı
evi paylaştığı M.A.’yı aralarında çıkan tartışma sonucunda bacağından av tüfeği ile
yaralamıştı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A. sabah saatlerinde
hayatını kaybetmişti.
Olay sonrasında kaçan katil zanlısı M.T.’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Felahiye ilçesi, Adana, Afyon ve
Tekirdağ’a kaçan M.T. polisin sıcak takibi sonucunda bir binanın kalorifer dairesinde
saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.T.’nin Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alındığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3151.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Türkiye Şeker Genel Müdürü Üzümcü’den,
Hüseyin Akay’a Ziyaret
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üzümcü, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, Kayseri
Şeker Fabrikası’nın son dönemde yaptığı çalışmalar nedeniyle...
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üzümcü, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, Kayseri
Şeker Fabrikası’nın son dönemde yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.
Önceki gün Kayseri Şeker Fabrikasına gelerek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret eden Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
(TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Bülent Üzümcü, Kayseri Şeker Fabrikası’nın son dönem
içerisinde elde ettiği başarılar ile yeniden Türkiye’nin en büyük şeker fabrikaları arasındaki
yerini aldığın belirterek, bu büyüme ile şirketin sadece sektördeki paydaşları ile değil,
Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında da önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.
Geçmişte yaşanan bazı sıkıntıların artık çözüme kavuştuğuna inandıklarını da belirten
Üzümcü, Türkiye Şeker ile Kayseri Şeker Fabrikası arasındaki geçmişe dayalı buzların artık
tamamen eridiğini ve ilişkilerin geliştirilmesi noktasında yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Şeker Fabrikası’nın sektörde gelişmekte olan
birçok Şeker Fabrikası’na öncülük edebilecek bir gelişim hızına kavuştuğunu belirterek,
özelleştirme noktasında da Kayseri Şeker’in artık örnek bir model kuruluş olduğunu kaydetti.
Geçmişte yaşanan sıkıntıların ve Devlete ait birçok üst kuruluş ile yaşanan iletişim
sorunlarının artık tamamen ortadan kalktığını da ifade eden Akay, yeni dönem içerisinde başta
çiftçiler olmak üzere, modern tarımdan yatırım ağına kadar her alanda kendilerini
yenileyeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3153.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kurban Derisi Toplama Tartışması Son Buldu
Hükumet, Kurban derilerinin kim tarafından toplanacağı tartışmalarına son noktayı koydu.
Resmi Gazete'de Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan
değişiklikle, kurban derisi ve bağırsağı toplama, fitre ve zekat...
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Hükumet, Kurban derilerinin kim tarafından toplanacağı tartışmalarına son noktayı koydu.
Resmi Gazete'de Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan
değişiklikle, kurban derisi ve bağırsağı toplama, fitre ve zekat zarfı dağıtarak yardım toplama
konusunda Türk Hava Kurumu'na (THK) tanınan tüm yetkiler kaldırıldı. Böylece kurban
derisi herkese açılmış oldu. THK ile birlikte isteyen herkes, kurban derisi toplayabilecek.
Türk Hava Kurumu (THK) Kayseri Şube Başkanı Erhan Eğilmez, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, 1983 yılından bu yana devlet tarafından THK'ya verilen kurban derisi toplama
yetkisinin kaldırıldığını, böylelikle toplumda süren tartışmalara da son verildiğini bildirdi.
Erhan Eğilmez, ''Türk Hava Kurumu yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde
faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Bundan sonra eğitim ve diğer faaliyetlerimizi
artırarak sürdüreceğiz. Ancak yönetmelikte yapılan değişiklik, bizim kurban derisi
toplamamızı yasaklamıyor. Biz yine deri toplamaya devam edeceğiz. Sadece deri toplama
konusunda artık tek yetkili biz olmayacağız. Đsteyen herkes deri toplayabilir. Biz de
toplamaya devam edeceğiz. Yönetmelikle getirilen değişiklikle, topladığımız kurban
derilerinin tamamını kendi faaliyetlerimiz için kullanacağız, diğer kurumlara verme durumu
da kalktı. Kurban derilerinden elde edeceğimiz gelirlerin tamamını kendi faaliyetlerimizde
kullanacağız'' diye konuştu.
THK'nın şimdiye kadar kurban derisi toplama yetkisini en iyi şekilde kullandığını vurgulayan
Eğilmez, Kurban Bayramı'nda toplanan deri ve bağırsaklardan elde edilen gelirlerin, yine
THK tarafından çeşitli kurumlar arasında bölüştürüldüğünü, buna göre gelirlerin, yüzde
50'sinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, yüzde 40'ının Türk Hava Kurumu'na,
yüzde 4'ünün Türkiye Kızılay Derneği'ne, yüzde 3'ünün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu'na, yüzde 3'ünün ise Türkiye Diyanet Vakfı'na verildiğini kaydetti. Yönetmelikteki
söz konusu değişiklikle bu paylaşım da kaldırıldı.
Türk Hava Kurumu'na tanınan kurban derisi toplama yetkisi, tartışmaları da beraberinde
getiriyordu. Kurban derileri, Türk Hava Kurumu dışında küçük vakıflar, dernekler, camiler ve
özellikle de öğrenci yurtları tarafından da toplanıyordu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle
bütün bu tartışmalara da son verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3154.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

SMMMO'dan AK Parti'ye Ziyaret
Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ayhan Baynal ve yönetim
kurulu üyelerinde oluşan bir heyet, AK Parti Melikgazi Đlçe Teşkilatı'na iadei ziyarette
bulundu.SMMM Odası Başkanı Ayhan Baynal ve yönetim kurulu üyeleri,...
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Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ayhan Baynal ve yönetim
kurulu üyelerinde oluşan bir heyet, AK Parti Melikgazi Đlçe Teşkilatı'na iadei ziyarette
bulundu.SMMM Odası Başkanı Ayhan Baynal ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Đlçe
Başkanı Timur Barlas ve Đlçe Başkan Yardımcısı Sami Kadıoğlu tarafından
karşılandı.Ziyarette konuşan SMMM Odası Başkanı Ayhan Baynal, oda olarak yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi:" Oda yetkilileri olarak, biz üzerimize düşen
görevleri elimizden geldiği kadarı ile yaptığımıza inanıyorum. Daha önceki dönemdeki
arkadaşlarımızın gayretleri ile belli bir noktaya ulaşan projelere katkı sağlamaya çalışacağız.
Bu projeler ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Amacımız Kayseri Mali Müşavirler Odasına en
iyi şekilde hizmet verebilmek. Bunun içinde gereken ne varsa yapamaya hazırız."Melikgazi
Đlçe Başkanı Timur Barlas ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben de bir
mali müşavir olarak, SMMM Odası'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. AK Parti
Melikgazi teşkilatı olarak bizlerde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3155.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Mostar Heyeti Harikalar Diyarına Hayran
Kaldı
Kayseri'nin kardeş şehri olan Bosna Hersek'in Mostar şehrinden gelen heyet Harikalar Diyarı
ve Erciyes'i gezdi. Özellikle Erciyes'e ve Erciyes Master Planına hayran kalan Mostar Şehir
Konseyi Başkanı Murat Çoriç "Erciyes projesi bence yüzyılın...
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Kayseri'nin kardeş şehri olan Bosna Hersek'in Mostar şehrinden gelen heyet Harikalar Diyarı
ve Erciyes'i gezdi. Özellikle Erciyes'e ve Erciyes Master Planına hayran kalan Mostar Şehir
Konseyi Başkanı Murat Çoriç "Erciyes projesi bence yüzyılın projesidir" dedi.
Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç ile beraberindeki bürokrat ve iş adamlarından
oluşan Mostar heyeti Harikalar Diyarı'nı gezerek bilgi aldı. Hayvanat Bahçesi, Buz Pisti ve
Mazakaland gibi bölümleri gezen heyet, ardından Su Kayağı Parkına geçerek kayak yapanları
izledi.
Mostar Heyeti, Harikalar Diyarı'nın yanı sıra Erciyes'i de gezme fırsatı buldu. Erciyes'in temiz
havasını soluyan ve eşsiz manzarasını görme şansı bulan Mostar Heyeti, Erciyes A.Ş. Genel
Müdürü Murat Cahid Cıngı ve Genel Sekreter Yücel Đkiler'den yapılan çalışmalar hakkında
bilgiler aldı. Mostar heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cıngı Bosna'yı
kardeş ülke olarak gördüğünü dile getirdi. Ardından Erciyes A.Ş. Genel Sekreteri Yücel Đkiler
Master Plan ile ilgili bir sunum yaptı. Đkiler, "40 km uzunluğunda son teknoloji ürünü
teleferik hattı, 200 kilometreyi bulan değişik zorluk derecesinde uluslararası standartlarda
kayak pistleri, modern sosyal ve eğlence merkezleri ile her türlü yaz ve kış doğa sporlarının
rahatlıkla yapılabileceği yepyeni bir Erciyes doğuyor" dedi.
Sunumun ardından Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, Mostar Şehir Konseyi
Başkanı Murat Çoriç'e Erciyes'in fahri hemşehrilik beratını verdi.
"ERCĐYES PROJESĐNDEN ÇOK ETKĐLENDĐM"
Daha sonra beraberindekilerle teleferiğe binen Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç,
Erciyes'le ilgili düşüncelerini dile getirdi. Erciyes'ten çok etkilendiğini belirten Çoriç "Bu
proje Kayseri'yi kültür ve turizm açısından değiştirecek bir proje ve bence bu proje yüzyılın
projesidir. Avrupa'da bulunan kayak merkezlerinden daha öne çıkacak bir proje. Böyle bir dağ
her yerde bulunmaz. Projeyi gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi kutluyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3156.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Cephe Düzenlemelerine Devam Ediliyor
Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezi yerlerindeki görüntü kirliliğini sona erdirmek için
çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan cephe düzenleme çalışmaları
yaygınlaştırılarak devam edecek. Bu kapsamda Sivas...
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Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezi yerlerindeki görüntü kirliliğini sona erdirmek için
çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan cephe düzenleme çalışmaları
yaygınlaştırılarak devam edecek. Bu kapsamda Sivas Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanı
ile Büyükşehir Belediyesi arasında kalan bölgedeki binaların cepheleri de yenilenecek. Ayrıca
Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının cephesi de kaplama yapılacak.

Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi'nde bugün iki ihale yapıldı. Đlk ihale, Cumhuriyet Meydanı
ile Büyükşehir Belediyesi arasında bulunan binaların tabela temizliği ve cephe yenileme
çalışması için oldu. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 714 bin TL olan ihaleye katılan iki firmadan
Gam Đnşaat 1 milyon 886 bin TL, Fahri Taban-Gülenay Demirel Đş Ortaklığı ise 1 milyon 758
bin TL teklif verdi.
Đhalenin sonucu, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından belli olacak.
BELEDĐYE BĐNASININ CEPHESĐ DE YENĐLECEK
Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yaptığı ikinci ihalede ise belediye hizmet binasının cephe
kaplaması için teklifler alındı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 641 bin TL olan ihaleye 6 firma
katıldı. Katılımcılardan Şaban Yavuz Özkeşkek 1 milyon 186 bin TL, Mustafa Cingöz 1
milyon 240 bin TL, Öner Proje 1 milyon 241 bin TL, Emitek Đnşaat 1 milyon 313 bin TL,
Yeniden Yapı 1 milyon 331 bin TL, Eksen Yapı Mustafa Mutugan ise 1 milyon 433 bin TL
teklif verdi.
Đhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından sonuç belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3158.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Đnşaattan Düşen Đşçi Öldü
Melikgazi ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçi, 7. kattan asansör boşluğuna düşerek
öldü.Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 45 yaşındaki evli ve 2
çocuk babası Mustafa Geçmez, 14 katlı binanın 7. katında..
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Melikgazi ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçi, 7. kattan asansör boşluğuna düşerek öldü.
Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 45 yaşındaki evli ve 2 çocuk
babası Mustafa Geçmez, 14 katlı binanın 7. katında demir korkulukları kaynak yaparken
dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Düşen işçinin yardımına çalışma arkadaşları
koştu. Arkadaşlarının yerde cansız yattığını gören işçiler, durumu sağlık ekiplerine ve polise
haber verdiler.
Gelen polis ve sağlık ekipleri, talihsiz işçi Mustafa Geçmez'in olay yerinde hayatını
kaybettiğini belirlediler. Olay Yeri Đnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve Cumhuriyet
Savcısı'nın incelemeleri sonucu hayatını kaybeden Geçmez'in cenazesi, ambulansla Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, çalışma arkadaşlarının ölümü karşısında diğer işçilerin de hayli üzgün oldukları
gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3159.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’dan
‘kendinizi Yetiştirin’ Tavsiyesi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şube
Başkanlığına yeni seçilen M. Fatih Erkan ve yönetim kurulundaki öğrencileri makamında
kabul etti.Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şube Başkanı...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şube
Başkanlığına yeni seçilen M. Fatih Erkan ve yönetim kurulundaki öğrencileri makamında
kabul etti.
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şube Başkanı M. Fatih Erkan ve yönetim
kurulundaki öğrencilerin ziyaretinde konuşan MTTB’nin Bekir Ağabey’i Başkan Bekir Yıldız
gençlere bazı öğütler de bulundu, “Genç, üniversite okuyan öğrenci kardeşlerimin şunlara
dikkat etmelerini istiyorum. Kendilerini yetiştirsinler. Varsa bir haksızlık, insani ölçüler
çerçevesinde yıkmadan, dökmeden, kırmadan mutlaka dile getirsin. Neye karşı olduğunu,
hangi kültüre, fikre, düşünceye hizmet ettiğini bilmeden hareket etmek yanlıştır. Dinamik
genç insanlar olarak, birtakım kışkırtmalara alet olmayın. hiçbir zaman da pısırık bir kedi gibi
bir köşede kalmayın. Đnsan olarak hak nasıl talep edilir onun bilincinde de olun kendinizi her
konuda yetiştirin. Sizler yeni bir iz peşinde koşacaksınız. Yeni faaliyetler yapacaksınız. Bu
dönemin şartlarına göre hareket edeceksiniz. Şimdi ulaşım, haberleşme daha kolay" diye
konuştu.
Bekir Yıldız’ın MTTB ve Kayseri’nin Ağabeyi olduğunu belirterek faaliyetleri hakkında
bilgiler veren M Fatih Erkan'a Başkan Bekir Yıldız destek olmaya her zaman hazır
olduklarının sözünü vererek, ”Bunlar güzel faaliyetler, yılmadan, yılgınlığa düşmeden, moral
bozukluğuna sebebiyet vermeden, gücünüzün, aklınızın yettiği kadar çalışın. Ülkeniz için
faydalı işler yapın. Bundan en çok siz, aileniz, ülkeniz, insanlık karlı çıkacak. Yapacağınız her
harekette bize düşen bir şey varsa başımızı açıp koşarız. Doğru bir hareket doğru bir talep ve
isabetli bir çizgi olarak gördüğümüz her şeye kalıbımızı basarız. Bu maddi bir şeyle
ölçülebilecek çalışma değil. Netice olarak bu doğru çalışmaların destekçisi olmak,
imkansızlıklar varsa onu gidermek bizim görevimiz” şeklinde sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3160.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kore Cumhuriyeti’nden Gazilere Vefa
Kore Cumhuriyeti Devleti tarafından Kayseri’de yaşayan 5 Kore gazisine gönderilen şeref
madalyaları ile gazi torunlarına sağlanan öğrenim bursu düzenlenen törenle sahiplerine
takdim edildi.Orduevi’nde düzenlenen törene, Kore Gazileri ve aileleri,...
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Kore Cumhuriyeti Devleti tarafından Kayseri’de yaşayan 5 Kore gazisine gönderilen şeref
madalyaları ile gazi torunlarına sağlanan öğrenim bursu düzenlenen törenle sahiplerine
takdim edildi.Orduevi’nde düzenlenen törene, Kore Gazileri ve aileleri, Vali Orhan Düzgün,
Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Aydoğan Aydın, Kore Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jooseong Han, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Serdar Altuntuğ, Vali Yardımcıları Erdoğan Aygenç ve M. Emin Avcı, Đl Jandarma Komutanı
Albay Halil Uysal ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan ile
Şube Başkanı Osman Balcı katıldı. Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı’nın ardından her iki ülke
milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler
Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı yaptı ve Kore Devleti’ne teşekkür ederek gazileri
ve şehitleri saygıyla andıklarını belirtti.
Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, 57 bin Türk askerinin yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kore’nin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi anlattığı
konuşmasının ardından kürsüye gelen Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma
Ataşesi Albay Jooseong Han, Türkçe yaptığı konuşmasına, “Kan Kardeş. Sizi sonsuza dek
unutmayacağız” diyerek başladı.
Kore gazilerine seslenerek “Kore’nin barışına ve özgürlüğüne sağladığınız katkıyı hatırlamak
için film getirdim.” diyen ve ardından filmin izlenmesi için konuşmasına ara veren Albay
Han, Türk askerlerinin 63 yıl önceki kahramanlıklarının anlatıldığı ve duygusal anların
yaşandığı filmin ardından konuşmasına şöyle devam etti:
“Sizler sonsuza dek bizim kardeşlerimizsiniz. Bize gösterdiğiniz fedakârlığı ve kan
kardeşliğini hiçbir zaman unutmadık ve sonsuza dek unutmayacağız. Sizin çocuklarınız ve
torunlarınız da aynı zamanda bizim çocuklarımız ve torunlarımızdır. Yaşasın Kore Gazileri,
Yaşasın Türkiye.”
Son olarak kürsüye gelen Vali Orhan Düzgün ise, filmi izlerken duygulandığını belirterek,
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bundan 63 yıl önce dünya barışını ve kardeşliğini tesis etme
adına Kore Cumhuriyeti’ne gitmesi, oradaki mazlum milletin yanında yer alması ne kadar
önemliyse ne kadar büyük bir fedakârlıksa, Kore Cumhuriyeti’nin de bu fedakârlığı
unutmayarak aradan on yıllar geçmiş olmasına rağmen bir vefa borcu olarak Türkiye ve Kore
Gazileri ile ilişkileri en üst seviyede tutması gerçekten takdire şayan” dedi.
Kendisinin de 6 yıl önce Kore’ye ziyarette bulunduğunu ve çok güzel hatıralarla döndüğünü
anlatan Vali Düzgün, şöyle devam etti:
“Kore’de sokakta bulunan kişilerle tanıştığımızda (nerelisiniz) diye bize sorduklarında biz
“Türküz, Türkiye’den geldik” dediğimizde kardeş ülkenin karşılığı olan ‘brother country’

karşılığını verdiler. Kore’de her kimle karşılaştıysak hep böyle söylüyorlardı. Bir de tersinden
söyleyelim dedik ve (nereden geliyorsunuz) diye sorduklarında ‘kardeş ülkeden geliyoruz’
dediğimizde hemen (Türkmüsünüz) dediler. Koreliler arasında Türklerin kardeşliği Türklerin
fedakârlığı o kadar yaygınlaşmış ki gerçekten bu iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da aynı
sıcaklıkta devam etmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Kore Cumhuriyeti Devleti’ne buradan
teşekkür ederken, şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyor, aramızda
bulunan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”
Konuşmaların ardından Kore Cumhuriyeti Devleti tarafından Kayseri’de hayatını sürdüren 10
Kore Gazisi’nin 5 üniversite ve 5 ortaöğretim öğrencisi torununa sağlanan eğitim bursu
Savunma Ataşesi Albay Jooseong Han tarafından hak sahiplerine verildi.
Yine Kore Hükümeti tarafından Kore Gazileri Hasan Göçer, Ali Yılmaz, Hasan Çakır, Bekir
Bican ve Đbrahim Kara adına gönderilen Şeref Madalyaları da törenle takdim edildi.
Vali Orhan Düzgün, Kore Gazisi Hasan Göçer’e Şeref Madalyasını takdim ederken, Garnizon
Komutan Vekili Aydoğan Aydın ise Kore Gazisi Ali Yılmaz’a madalyasını sundu. Hayatını
kaybeden diğer 3 Kore Gazisi’nin madalyası ise eşleri Katibe Çakır ve Selver Bican ile torunu
Duygu Kara’ya takdim edildi.
Madalya ve Burs Dağıtım Töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3161.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

“ÜRÜNLERĐMĐZ KALĐTE VE GÜVENĐN
SĐMGESĐDĐR”
Vinç ve makinelerin kablosuz kontrolü için, yüksek kalite radyo kontrol sistemleri geliştiren
ve üreten HBC-radiomatic, Tureks’in düzenlediği fuarda yerini alan firmalardan biri…
Firmanın Türkiye Distribütörlüğünü yürüten Elektrik-Elektronik Mühendisi Hakkı Selvi,
ürünlerinin kalite, kullanım rahatlığı ve güvenliğin simgesi olduğunu belirtiyor.
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Telsizcilikteki iki öncünün cesur kuruluş projesi olan HBC firması, dünya çapında başarılı
ileri teknolojiye sahip. Firma 60 yılı aşkın bir zamandır, Crailsheim'da (Almanya) "made by
HBC" kalite mührüyle yüksek nitelikli radyo kontrol sistemleri geliştiriyor ve üretiyor.
Firmanın Türkiye distribütörlüğünü yürüten Elektrik-Elektronik Mühendisi Hakkı Selvi,
günümüzde HBC radyo kumandalarının dünyanın her yerinde rağbet gördüğünü kaydederek
şunları aktardı; “Dünyayı saran bir servis ve bayi ağı ve yurtdışında kendine ait 6 şirket ve
ayrıca 30'u aşkın uluslararası HBC irtibatı, dünyada 60 küsür ülkeye yapılan ihracatı garanti
ediyor. Ürünlerimiz kalitenin, kullanım rahatlığının ve güvenliğin simgesidir”
Haber: Bünyamin Gültekin

Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3162.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

“YÜKSEKTE ĐŞĐ OLANLARLA, ĐŞĐMĐZ
VAR”
Kayseri Platform’un sahibi Ali Rıza Başer, firma olarak Kayseri ve civarına hizmet ettiklerini
belirterek platform firma olarak Kayseri’de bir ilk olduklarını söyledi.
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Akülü-Dizel Makaslı Platformlarda oldukça iddialı olduklarını aktaran Kayseri Platform’un
sahibi Ali Rıza Başer, Plarform kiralama ve satışları yaptıklarını söyledi. Platform firması
olarak Kayseri’de ilk olduklarını belirten Başer, zengin platform çeşitliliğine sahip olduklarını
kaydetti. Kayseri’nin dışında başta iç Anadolu olmak üzere Türkiye’nin birçok iline platform
satış ve kiralama hizmeti sunduklarını ifade eden Başer, sadece satış ve kiralamayla kalmayıp
müşterilerine teknik destek imkanı da sunduklarını söyledi. Karşılıklı güven olgusunu şirket
prensibi olarak benimsediklerini dile getiren Başer, ‘ Bizim amacımız bir kereye mahsus
alışveriş değil. Karşılıklı güven olgusu çerçevesinde tecrübe ve profesyonel hizmet
anlayışımızla müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır.” dedi.
Haber: Bünyamin GültekinFoto: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3163.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

AK Parti Đncesu Đlçe Danışma Toplantısı Yapıldı
AK Parti, Eylül ayı Đncesu Đlçe Danışma Toplantısı yapıldı. Đncesu Đlçe teşkilatındaki
toplantıya, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol,
Đncesu Đlçe Başkanı Đsmail Tekinsiz, Đl Teşkilat...
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AK Parti, Eylül ayı Đncesu Đlçe Danışma Toplantısı yapıldı. Đncesu Đlçe teşkilatındaki
toplantıya, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol,
Đncesu Đlçe Başkanı Đsmail Tekinsiz, Đl Teşkilat Başkanı Mehmet Hami Elibüyük, Đncesu Đlçe
Koordinatörleri Kubilay Hasan Gürcan ve Murat Kalem, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri,
muhtarlar, mahalle, temsilcileri, meclis üyeleri ile partililer katıldı.
Toplantının açılışında konuşan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Gezi Parkı olayları
üzerinden, Türkiye'nin de Suriye ve Mısır gibi bölünmeye ve parçalanmaya çalışıldığını
söyledi.
Gezi Parkı eylemleri ile başlayan tezgahlara boyun eğilseydi, Türkiye'nin de Suriye ve Mısır
gibi olacağına değinen Dengiz, şunları söyledi:
"Türkiye'yi de Mısır ve Suriye gibi yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Gezi olayları
esnasında Türkiye'de yapılmak istenen şey, bu gün ki Suriye'nin ve Mısır'ın içinde bulunduğu
durumun Türkiye de yaşatılması idi. Daha 3 ay önce çıkan olayların ne büyük senaryoların
olduğu, ne büyük operasyonların yapılmaya çalışıldığı, Türk halkının nasıl kutuplaştırılarak,
bölünerek, parçalanarak Türkiye devletinin çökertilmeye çalışıldığı artık gün yüzüne çıktı.
Daha 3 gün önce palalı saldırgan diye, bağıran o malum gazeteler ve basın, o papalı
saldırganın CHP'nin desteği ile bunu yaptığını yazdılar. Bu nasıl bir organizasyon ve Türkiye
üzerinde oynanan oyundur. O günlerde çeşitli eylemlere katılıp bağırtılanların hangi
grupların, hangi terör örgütlerinin, hangi şer odaklarının mensubu olduğunu artık öğrendik.
Artık gizli, saklı Türkiye de hiç bir olay kalmıyor. Ama bu tezgahları kuran, hazırlayan,
Türkiye'nin iyiliğini istemeyen o şer odaklarının oyunları bir bir bozuluyor.
Düşünebiliyor musunuz? Daha üç gün önce hapishaneden firar eden, tutuklular ertesi gün
akşam olmadan yakalanabiliyor. Daha önce böyle bir şey olabiliyor muydu? Daha önce hangi
cezaevinden firar eden suçlu yakalanabilmişti? Bırakın terör örgütü elemanları, basit bir
suçtan dahi firar edenler yakalanamıyordu Türkiye de. Şükürler olsun ki bu birliktelik ve
güvenlik açısından geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye'nin bu noktalara gelmesi kendi kendine
mi oldu? Bu tamamen AK Parti ve teşkilatlarının sayesinde oldu."
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da, 2002 yılının Türk siyasetinde bir milat
olduğunu belirterek, "AK Parti iktidarı ile çok büyük ilerlemeler kat ettik. Bu ilerlemeleri
yerel yönetimlerde de görüyoruz. Đlçemize şöyle bir göz atacak olursak, Đncesu ilçesi mahalli
bir isimle, TOKĐ'nin bulunduğu alandı. O zaman ki alanımız 12.500 hektardı. Çıkan yasalar
ile köy ve kasabaların ilçemize bağlanması ile toplam alanımız 55.000 hektara ulaştı. 2004
yılında 7.800 olan nüfusumuzda şu anda 23.000 seviyelerinde." şeklinde konuştu.
Đlçe Başkanı Đsmail Tekinsiz ise, seçimlerin önemine değinerek, "Önümüzde önemli seçimler
var. Đlçe olarak, bu seçimlere layık olacak çalışmalar yaparak, ilçemizde yeni bir zafer
kazanarak oy oranımızı daha da yukarılara çıkarmak olmalı" dedi.
Güncel ve siyasi konuşmaların ardından, teşkilat mensupları ile görüş alış verişinde
bulunuldu.
Buradaki toplantının ardından, Yeşilhisar Đlçesi'ne geçen heyet burada da Yeşilhisar Đlçe
Danışma Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3169.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Silver Kayseri’de Đlk Mağazasını Açtı
Demir döküm ürünleri konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Silver, Kayseri’de ilk
mağazasını açtı.Đstasyon Caddesinde açılışı yapılan Silver demir döküm mağazası halkın
yoğun ilgisi ile karşılaştı. Silver, 400 metrekare...
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Demir döküm ürünleri konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Silver, Kayseri’de ilk
mağazasını açtı.
Đstasyon Caddesinde açılışı yapılan Silver demir döküm mağazası halkın yoğun ilgisi ile
karşılaştı. Silver, 400 metrekare kapalı alan üzerine kurulan ve 40'dan fazla çeşitle
Kayserililerin hizmetine sunduğu ilk mağazasını açmış oldu.
Açılışta konuşan Silver Demir Döküm Mağazası Pazarlama Müdürü Yusuf Topçu,
''Mağazamızı açmamızın nedeni, demir döküm tencere fabrikamızın showroom mağazası
olmasıdır. Halkımıza neden demir döküm tencereyi tercih etmeleri gerektiğini anlatmak için
buradaki arkadaşlarımız haftanın 7 günü görev alacak ve bu konuda halkımızı
bilinçlendirecek'' dedi.
Mağazanın sabah 9'dan akşam 7.30'a kadar açık olacağını bildiren Topçu, ''Öncelikli
amacımız, demir döküm tencerelerimizin Kayseri halkına anlatılması ve neden demir
dökümün sağlıklı olduğunu ortaya koymaktır. Diğer ürünlerimiz, ticari amaçlı ürünler. Asıl
amacımız, kendi ürünümüzü tanıtmak. Çünkü biz imalatçı bir firmayız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3170.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

B&w Enerji Türkiye, Đlk Projesini Tamamladı
Almanya'da kurulan ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde yenilenebilir enerji projelerini
gerçekleştiren B&W Enerji'nin Türkiye'de faaliyet gösteren B&W Enerji Türkiye'nin,
ülkedeki ilk projesi de hayata geçti. B&W Enerji Türkiye tarafından Kayseri...
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Almanya'da kurulan ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde yenilenebilir enerji projelerini
gerçekleştiren B&W Enerji'nin Türkiye'de faaliyet gösteren B&W Enerji Türkiye'nin,
ülkedeki ilk projesi de hayata geçti. B&W Enerji Türkiye tarafından Kayseri Serbest
Bölge'deki Gürkan Mobilya fabrikasının çatılarına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde
fabrika, kendi enerjisini üretecek.
Projenin hayata geçmesiyle ilgili olarak Serbest Bölge'deki fabrikada düzenlenen törende
konuşan B&W Enerji Türkiye'nin ortağı Mehmet Eresin, Kayseri'nin güneş ve rüzgar gibi
yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek, ''Bu
avantajın en iyi şekilde kullanılması için ben B&W Enerji Türkiye olarak elimden gelen
desteği, yatırımcı arkadaşlarıma vermeye hazırım. Finansmanından projesine ve işletilmesine
kadar herşeyi yapmaya hazırım'' dedi.
B&W Enerji'nin Alman Ortağı Anton Wising törende yaptığı konuşmada 10 yıldan beri
Almanya'da ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar
yaptıklarını ve bu konuda uzmanlaştıklarını belirterek, Türkiye'de ve Kayseri'de olmaktan
gurur duyduklarını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Atilla Gürbüz de, ''2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile birlikte enerji
sektöründe libarelleşme başladı ve bugün itibarıyla ürettiğimiz enerjinin yüzde 65'i özel
sektör tarafından karşılanıyor'' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, Kayseri Serbest Bölge'nin
kurulmasında karşılaşılan zorluklardan bahsederek, ''15 sene önce burada Serbest Bölge
kurulması planlanırken, bazı çıkar grupları silahlar çekiyordu. Öyle bir ortam vardı. Belediye
olarak biz girdik devreye. Sanayisi arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin destekleriyle buradaki
işi yaparak arkadaşlarımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün onlarca firma ruhsat almış,
binlerce işçi çalışıyor, ihracat yapıyor. Kayseri, denize kıyısı olmayan, gümrük kapısı
bulunmayan, Anadolu'nun tam ortasında bir şehir. Yılın 6 ayı yaz, 6 ayı ise kış olan bir şehir.
Yani yılda sadece 6 ayda inşaat yapılabilen bir şehir. Böyle olumsuzluklar varken, üretim
yapabilmek, ürettiğini de yurtdışına satabilmek, aynı zamanda şehri büyütebilmek kolay bir iş
değil'' diye konuştu.
Özhaseki, ''Bizim çocukluğumuzda şu karşı bağlarda hiç elektrik yoktu. Şehir şebekesi yoktu,
su yoktu. Öyle bir ortamdan bugün bir yere geldik. Şimdi fabrikalarımız var, üretim
yapıyorlar, ihracaat yapıyorlar. Yalnız şunu bilelim ki bu böyle gitmez. Herkes her an
değişime ayak uyduracak. Herkes her an atik olacak. Yeniliklere, gelişime açık olacağız. Đşte
şuradaki elektrik üretimi bile böyle bir şey. Türkiye'nin 2 ciddi açığı var. Birisi enerji. Enerji
konusunda büyük oranda dışa bağımlıyız. Petrol, doğalgaz alıyoruz, bazen de elektrik
alıyoruz. Tüm bunların parası dışarıya gidiyor. Đkincisi ise sosyal güvenlik kuruluşlarına bir
iki kişi prim ödüyorsa 3-4 kişi bundan istifade ediyor. Zamanında popülist yaklaşımla yaşlar
düşürülerek bir de düşük ödemelerle insanlar emekli edildiler. Bundan dolayı müthiş bir açık
meydana geldi. Eğer enerji ve sosyal güvenlikteki bu açıkları kapatabilirsek, işçiler daha çok
para kazanabilecek, daha çok yatırıma para ayrılabilecek. Ülke daha da çok kalkınmış olacak''
dedi.
Konuşmaların ardından, B&W Enerji Türkiye ortağı Mehmet Eresin, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'ye bir plaket takdim ederken, Gürkan Mobilya'nın 2 tesisine daha
güneş enerji sistemleri kurulmasıyla ilgili protokol de B&W Enerji Türkiye ortağı mehmet
Eresin ve Gürkan Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Đlgü tarafından imzalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3171.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Mostar Heyetinden Đl
Mustafa Aydın’a Ziyaret

Emniyet

Müdürü

Bosna Hersek'in Mostar kentinden gelen Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç ile
bürokrat ve iş adamlarından oluşan heyet, Đl emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ı ziyaret
etti.Ziyarette konuşan Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayseri...
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Bosna Hersek'in Mostar kentinden gelen Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç ile
bürokrat ve iş adamlarından oluşan heyet, Đl emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayseri Polis Teşkilatı ile Mostar Polis
Teşkilatı arasında kardeşlik köprüsünün kurulduğunu, suçla mücadelede dünya polis
teşkilatlarının işbirliği içerisinde bulunmaları gerektiğini söyledi. Aydın ayrıca, Kayseri ilinin
Türkiye'nin en huzurlu şehirlerden birisi olduğunu, Türk Polis Teşkilatının özellikle toplumsal
olaylara müdahale konusundaki tecrübelerini diğer ülke polis teşkilatları ile paylaştığını,
Hollanda ve Almanya polis teşkilatları ile de ortak projelerin bulunduğunu, Mostar
ziyaretinde Mostar Polisinin dinamik ve kararlı bir yapıya sahip olduklarını belirtti.
Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç ise, Kayseri'ye yapmış oldukları ziyaret esnasında
Kayseri Emniyet Teşkilatı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve
Kayserililerden görmüş oldukları samimi ve içten davranıştan dolayı çok memnun olduklarını
belirterek, Kayserinin huzurlu bir kent olduğunu hissettiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3172.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kayserigaz’da 10. Yıl Coşkusu
Kayserigaz kuruluşunun 10. yılı nedeniyle kutlama programı düzenlenirken törende konuşan
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Kayserigaz hayata geçirdiği yüksek
standartlardaki projelerle, doğalgaz hatlarının yapımı ve işletmeciliğinde...
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Kayserigaz kuruluşunun 10. yılı nedeniyle kutlama programı düzenlenirken törende konuşan
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Kayserigaz hayata geçirdiği yüksek
standartlardaki projelerle, doğalgaz hatlarının yapımı ve işletmeciliğinde değerli bir marka
haline geldi" dedi.
Kayseri Gaz binası önünde düzenlenen kutlama programına, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, EWE
Enerji Yönetim Kurulu üyesi Matthias Brückman, Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
Bora ve çok sayıda davetli katıldı. Programda açılış konuşması yapan Kayserigaz Genel
Müdürü Hasan Yasir Bora, “Kayserigaz 10 yıl önce Kayseri’nin geleceğinde stratejik öneme
sahip bir sektör yarattı. Çalışanlarımızın dinamizmi ile EWE grubunun enerji alanındaki 80
yıllık deneyimini Kayserigaz’da birleştirdik. Kayserigaz hayata geçirdiği yüksek
standartlardaki projelerle, hizmetteki başarısıyla, isabetli öngörüleri ve vizyoner yaklaşımıyla,
doğalgaz hatlarının yapımı ve işletmeciliğinde değerli bir marka haline geldi. Aradan geçen
10 yılda Kayseri’nin çok önemli bir markası olduğumuzu kanıtladık. 10 yıl gibi kısa bir
sürede uluslararası platformda şehrimizi başarıyla temsil etmenin gururunu ve sevincini
sizlerle birlikte paylaşıyoruz” diye konuştu.
EWE Enerji Yönetim Kurulu üyesi Matthias Brückman ise, Kayserigaz’ın 10. Yıldönümüne
katılmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten biliyorum ki Kayserigaz
çalışanları burada çok büyük emek harcıyorlar. Bunun için 10. Yıldönümümüzün kutlanması
buna bir vesile oluyor. 366 bin abone sayısı ve bu gerçekten etkileyici bir durum.Bu gerçekten
şirketin büyüklüğünü gösteriyor. Kayserigaz Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesine destek
vermek için çok sıkı çalışıyor. Bu bağlamda tesisatın güvenliği çok büyük rol oynuyor.
Türkiye ve Almanya arasında doğalgaz konusunda iyi bir işbirliği var. Bursa ve Kayserigazın
Türkiye’de rolmodel haline gelmesine gelmesinin en büyük sebeplerinden biridir. Bizler
Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da, “10 yıl içinde Kayserigaz
çok önemli konfora kavuştu. Bunda Kayserigaz’ın çok büyük katkısı oluyor. Bu açıdan
Kayserigaz ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Gerçekten sorun çözen, birebir
ilişkilerimizin olduğu Kayserigaz yetkililerini kutlamak istiyorum. Doğalgazı kullanan en
büyük ilçelerden biriyiz. Biz bu konfora kolay erişmedik. Tabi 10 yıl ne kadar çabuk kolay
geçmiş diyorum ama biz Allah’a şükür bu 10 yılda boş zaman geçirmedik. Vatandaşlarımıza
hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Protokol konuşmalarının ardından Kayserigaz 10. yıl heykeli ve doğalgaz eğitim evinin açılışı
yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3173.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Erdoğan, Demokratikleşme Paketiyle Đlgili
Konuştu
Kırşehir’de düzenlenen 26. Ahilik Haftası kutlamalarına konuşan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, yarın açıklanacak olan yeni reform paketi ile ilgili olarak, “Pazartesi günü çelme
takmak isteyenler yine yola çıkacak. Paketi Đmralı istedi...
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Kırşehir’de düzenlenen 26. Ahilik Haftası kutlamalarına konuşan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, yarın açıklanacak olan yeni reform paketi ile ilgili olarak, “Pazartesi günü çelme
takmak isteyenler yine yola çıkacak. Paketi Đmralı istedi diye değil, bizim parti
programımızda ve tüzüğümüzde olduğu için yapıyoruz” dedi.
"Bu günlerde Ahilerimizden milli birliğimiz için, ezelden gelen kardeşliğimizin ebede
ulaşması için katkı bekliyoruz" diyen Erdoğan, Neşet Ertaş'ın, ‘Bir yaratmış Allah tüm
insanları, ayrılık insanların sözünden olur’ sözlerini hatırlatarak, "Đşte Çiçek Dağı'ndan Neşet
Ertaş bak neyi söylüyor. Bu topraklarda tüm etnik kökenleriyle, tüm kültürleriyle biz bir
olduk ve beraber olduk. Bizim birliğimize tahammül edemeyenler var. Bizi bölerek yutmak
istenler var. Biz öyle iri olalım ki onların midelerine oturalım. Biz sizlerle birlikte geçmişi
inşa ettik. Geleceği de birlikte inşa edeceğiz” dedi.
Erdoğan, barış ve kardeşlik için mücadele vereceklerini söyleyerek, "Barış ve kardeşlik için
her an hazır olacağız. Pazartesi günü Ankara’da Bakanlar Kurulu toplantısının hemen
öncesinde Türkiye için gerçekten tarihi bir anı hep birlikte yaşayacağız. Bizler milletimizin
huzurunda Türkiye’ye adeta farklı bir dönüm noktasını getirecek reform paketini dualarla
başlatacağız. 11 yıl boyunca hangi reformu yaptıysak karşı çıktılar. Buna da karşı çıkacaklar.
Bizdeki muhalefetin tanımı batı türü değil, batı yeri geldiğinde iktidarla beraber oluyor. 11 yıl
boyunca ileriye doğru hangi adımı attıysak çelme takmak isteyenler oldu. Pazartesi gününden
itibaren yine çelme takmak için çıkacaklar. Đstanbul’a yapılan tüm köprülere karşı çıktılar ama
biz onları dinleyecek olursak gelecek nesiller bize ah eder. 29 Ekim’de inşallah Đstanbul
Boğazı'nın altından Marmaray’ı açıyoruz. Hızlı tren 62 metre derinlikten geçecek. Biz
inanıyoruz ve üstünüz. Muhalefete rağmen başaracağız. 11 yıl boyunca onlar yanıldı, millet
kazandı. Pazartesi günü de onlar yanılacak, Türkiye kazanacak. Özgürlükleri daha da
genişleten, ekonominin ve kardeşliğin önünü daha da açan bir paket olacak. 'Đmralı istedi diye
yapıyorlar' diyorlar. Elinize dilinize dursun. Bunlar bizim programımızda, tüzüğümüzde var.
Bizler bunu gün geldikçe, zemin oluştukça açıklıyoruz. Yaptığımız budur. Bu ülkede yaşayan
herhangi bir vatandaşımıza bir şey verdiğimiz zaman, 'Onlar dayattı' diye mi bakacaksınız.

Hakkı olduğu için veriyoruz. 11 yıl boyunca her reform ülkenin daha da güçlenmesini sağladı.
Bu büyük kapsamlı paket de ekonominin büyümesini, Türkiye’nin ağırlıklarından
kurtulmasını sağlayacak. Seçim beyannamelerimizde sizden teyit aldık ve bunları yerine
getiriyoruz. Sözlerimizi verdik, yetki aldık ve o yetki ile de yürüyoruz. Mühür sizde, siz ne
derseniz biz onu yaptık. Pazartesi açıklayacağımız demokratikleşme paketi de Türkiye’nin
hayrına olacak” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3174.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan:
Kırşehir’de düzenlenen 26. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, birlik ve bütünlük mesajı vererek, “Ülkede ikinci bayrak açmaya çalışanlar ihanet
içindedir. Vatan toprağı üzerinde ameliyat yapmaya çalışanlara...
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Kırşehir’de düzenlenen 26. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, birlik ve bütünlük mesajı vererek, “Ülkede ikinci bayrak açmaya çalışanlar ihanet
içindedir. Vatan toprağı üzerinde ameliyat yapmaya çalışanlara müsaade etmeyiz" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kırşehir Ahi Külliyesi’ndeki
kutlamalar için helikopterle Kırşehir’e geldi. Burada düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, TESK
Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ahilik Onur Ödülü verilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülkenin, bu milletin bir
ferdi olarak Ahilik geleneğimizle her zaman gurur duydum. Dünyada böyle bir teşkilata, bu
kadar köklü etkisi, yaygın etkisi olan bir teşkilata rastlamak gerçekten zordur. Bugünün
dünyasının Ahilerimizden alacağı çok önemli dersler var. Hırs ve tamahın dünyamızı kasıp
kavurduğu şu günlerde dünyamızın Ahilerden kanaati öğrenmesi gerekiyor. Ahi yaptığı işe
güvenir, elinin emeğine, ustalığına güvenir. Ahi dürüsttür. Ahi kazancının bereketi ile övünür,
Ahiliği inkar etmek kendimizi inkar etmektir. Bu geleneği çok hassas şekilde muhafaza etmek
zorundayız. Esnafımız çok büyük sorumluluk taşıyor. Biz hükümet olarak esnafımızı
güçlendirecek adımları atıyoruz ve atacağız. Esnafımızın da Ahilik geleneği ile toplumsal
yapımızı bir arada tutmaya, Türkiye bir olarak, iri olarak, diri olarak geleceğe taşımaya devam
edeceğine inanıyorum. Geçtiğimiz 11 yıl boyunca esnafımızın gücüne güç katmak için reform
yaptık. Çok sayıda destekler açıkladık. Bundan sonra da sorunları birlikte çözmeye,
soframızdaki ekmeği birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Göreve geldiklerinde Ziraat Bankası’nın çiftçiye verdiği kredi faizinin yüzde 59 olduğunu
belirten Erdoğan, "Şimdi 0.7 aralığında. Halk Bankası'nın esnafıma verdiği kredi faizi yüzde
46’ydı, şimdi o da yine 5-7 aralığında. Onların verdiği kredi ile adım atmak bile mümkün
değildi" diye konuştu.
Sözlerini, "Ahi eli ve gönlü açık demektir. Yiğit, delikanlı, kahraman demektir. Ahi en çok
kardeş kelimesinden gelmektedir" ifadeleriyle sürdüren Erdoğan şöyle konuştu:
"Biz yola çıkarken, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedik. Yola çıkarken bunu
söyledik, yarın da bunu söyleyeceğiz. Millet kavramı bir etnik yapıyı ifade etmez. Millet
kavramının içinde bir çok etnik unsur olur. Millet budur. Onun için Millet kavramının
üzerinde spekülasyonlar yapanlar olur. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığı üzerinde duralım. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Kürt'ü, Laz'ı,
Çerkez'i, Boşnak'ı ile bir olalım, diri olalım, iri olalım.
Tek bayrak, bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi,
yıldız her şehit bir yıldızdır, onun ifadesidir. Bu anlamla dolu olan bir bayrağımız var. Bizim
ülkemizde ikinci bir bayrak dalgalandırmaya çalışanlar ihanet içindedir. Onlara asla prim
veremeyiz. Bu vatan topraklarında ameliyata, operasyona asla müsaade etmeyiz. Bizim için
Batı neyse Doğu da odur. 81 vilayetiyle hizmet gitmeyen bir çok yere hizmet götürdük.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3175.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Vali Düzgün Talas’ta
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ilçelere yönelik düzenlediği inceleme ve değerlendirme
gezilerine Talas ile devam etti.Vali Düzgün’ü Talas Kaymakamlığı’na gelişinde Kaymakam
Yasemin Özata Çetinkaya, Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Đlçe...
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Kırşehir’de düzenlenen 26. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, birlik ve bütünlük mesajı vererek, “Ülkede ikinci bayrak açmaya çalışanlar ihanet
içindedir. Vatan toprağı üzerinde ameliyat yapmaya çalışanlara müsaade etmeyiz" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kırşehir Ahi Külliyesi’ndeki
kutlamalar için helikopterle Kırşehir’e geldi. Burada düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, TESK
Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ahilik Onur Ödülü verilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülkenin, bu milletin bir
ferdi olarak Ahilik geleneğimizle her zaman gurur duydum. Dünyada böyle bir teşkilata, bu
kadar köklü etkisi, yaygın etkisi olan bir teşkilata rastlamak gerçekten zordur. Bugünün
dünyasının Ahilerimizden alacağı çok önemli dersler var. Hırs ve tamahın dünyamızı kasıp
kavurduğu şu günlerde dünyamızın Ahilerden kanaati öğrenmesi gerekiyor. Ahi yaptığı işe

güvenir, elinin emeğine, ustalığına güvenir. Ahi dürüsttür. Ahi kazancının bereketi ile övünür,
Ahiliği inkar etmek kendimizi inkar etmektir. Bu geleneği çok hassas şekilde muhafaza etmek
zorundayız. Esnafımız çok büyük sorumluluk taşıyor. Biz hükümet olarak esnafımızı
güçlendirecek adımları atıyoruz ve atacağız. Esnafımızın da Ahilik geleneği ile toplumsal
yapımızı bir arada tutmaya, Türkiye bir olarak, iri olarak, diri olarak geleceğe taşımaya devam
edeceğine inanıyorum. Geçtiğimiz 11 yıl boyunca esnafımızın gücüne güç katmak için reform
yaptık. Çok sayıda destekler açıkladık. Bundan sonra da sorunları birlikte çözmeye,
soframızdaki ekmeği birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi.
Göreve geldiklerinde Ziraat Bankası’nın çiftçiye verdiği kredi faizinin yüzde 59 olduğunu
belirten Erdoğan, "Şimdi 0.7 aralığında. Halk Bankası'nın esnafıma verdiği kredi faizi yüzde
46’ydı, şimdi o da yine 5-7 aralığında. Onların verdiği kredi ile adım atmak bile mümkün
değildi" diye konuştu.
Sözlerini, "Ahi eli ve gönlü açık demektir. Yiğit, delikanlı, kahraman demektir. Ahi en çok
kardeş kelimesinden gelmektedir" ifadeleriyle sürdüren Erdoğan şöyle konuştu:
"Biz yola çıkarken, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedik. Yola çıkarken bunu
söyledik, yarın da bunu söyleyeceğiz. Millet kavramı bir etnik yapıyı ifade etmez. Millet
kavramının içinde bir çok etnik unsur olur. Millet budur. Onun için Millet kavramının
üzerinde spekülasyonlar yapanlar olur. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığı üzerinde duralım. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Kürt'ü, Laz'ı,
Çerkez'i, Boşnak'ı ile bir olalım, diri olalım, iri olalım.
Tek bayrak, bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi,
yıldız her şehit bir yıldızdır, onun ifadesidir. Bu anlamla dolu olan bir bayrağımız var. Bizim
ülkemizde ikinci bir bayrak dalgalandırmaya çalışanlar ihanet içindedir. Onlara asla prim
veremeyiz. Bu vatan topraklarında ameliyata, operasyona asla müsaade etmeyiz. Bizim için
Batı neyse Doğu da odur. 81 vilayetiyle hizmet gitmeyen bir çok yere hizmet götürdük.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3176.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Melikgazi Personeli Sabah Sporu Ve Doğa
Yürüyüşünde
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi bünyesinde yer alan
birimlerde çalışanlara sabah sporu ve doğa yürüyüşlerinin devam ettiğini söyledi.Yoğun
çalışma temposu içerisinde hem birim içinde hem de birimler...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi bünyesinde yer alan
birimlerde çalışanlara sabah sporu ve doğa yürüyüşlerinin devam ettiğini söyledi.

Yoğun çalışma temposu içerisinde hem birim içinde hem de birimler arası dostluk ve
arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek için bu tür personel birlikteliklerine önem verdiklerini
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Çalışanlara moral desteği sağlıyoruz. Bu amaç ile
bugün zabıta, sağlık ve veterinerlik müdürlüğünce çalışanlar ile tüm daire müdürlerin iştirak
etiği sabah sporu ve doğa yürüyüşü yaptık. Belediye çalışanları birbirini tanımaları, sohbet
etmeleri hem de bir nebze de olsa eğlenmelerine yardımcı olmak, birbirleri ile spor
karşılaşmaları yaparak stres atmalarını sağlamak amacı ile kış aylarında kapalı spor
salonlarındaki etkinlikleri yaz aylarında dağa yürüyüşleri şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu tür
etkinlikler ile hem bireylerin daha iyi tanışması, hem birimler arasında kaynaşma hem de
genel çalışma temposunu yükseltme açısından büyük faydası olmaktadır“ dedi.
Kızıltepe mevkisinde gerçekleştiren sabah sporu ve doğa yürüyüşüne katılan belediye
çalışanları ile sohbet eden ve onlar ile birlikte spor yapan Başkan Memduh Büyükkılıç,
çalışanların birbirleri ile olan dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin iş başarısında büyük etkisi
olduğunu ve birimler arasında uyumlu çalışmalara ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3177.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Mustafa Kumlu Kayseri'de Đçini Döktü
Türk-Đş Genel Başkanlığından 2 Eylül günü istifa eden Tes-Đş Genel Genel Başkanı Mustafa
Kumlu, ''Türk-Đş kilitlenmişti ve son 1 yıldır çalıştırılmıyordu. Genel Başkan olarak
sorumluluğu üzerimde hissettim ve istifa ettim. Đstifamın...
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Türk-Đş Genel Başkanlığından 2 Eylül günü istifa eden Tes-Đş Genel Genel Başkanı Mustafa
Kumlu, ''Türk-Đş kilitlenmişti ve son 1 yıldır çalıştırılmıyordu. Genel Başkan olarak
sorumluluğu üzerimde hissettim ve istifa ettim. Đstifamın ardından gizli bir protokol meselesi,
yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı. Alnım ak, başım diktir. Verilemeyecek hiçbir hesabım
yoktur'' dedi.
Tes-Đş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Tes-Đş Kayseri Şubesi 10. Olağan Genel Kurul
toplantısına katıldı. Divan başkanlığına seçilen Mustafa Kumlu, yaptığı konuşmada, Türk-Đş
Genel Başkanlığından istifa etme nedenlerini açıkladı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı
Büyükkaramanlı köyünde doğduğunu, 1974 yılında DSĐ 12'nci Bölge Müdürlüğünde işçi
olarak işe başladığını, o dönemlerde Türk-Đş'e genel başkan olabileceğinin aklının ucundan
bile geçmediğini kaydeden Kumlu, Türk-Đş'te son 1 yılda yaşadıklarının da aklının ucundan
dahi geçmediğini bildirdi.
Türk-Đş Genel Başkanlığından 2 Eylül tarihinde istifa ettiğini hatırlatan Kumlu, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Đstifam nedeniyle yaptığım açıklamada, Türk-Đş Yönetim Kurulu içindeki anlaşmazlıklar
nedeniyle artık bu yola birlikte devam edemeyeceğimizin altını çizdim. Şunu bilir ki bu kararı

çok zor verdim. Bu karar benim için halatı iğne deliğinden geçirmek kadar zor bir karardı.
Zordu çünkü benim herkesten önce teşkilatıma, sizlere karşı bir sorumluluğum vardı.
Teşkilatım beni Türk-Đş yöneticiliğinin çeşitli kademelerinin ardından Türk-Đş Genel
Başkanlığına taşımıştı ancak olağan genel kurula kadar bu yönetimle gidilemeyeceği
ortadaydı. Türk-Đş Genel Kurulu ile ilgili açılmış bir dava nedeniyle olağanüstü genel kurula
da gidilemedi. Đstifa etmeyebilirdim ama Türk-Đş kilitlenmişti ve son 1 yıldır çalıştırılmıyordu.
Aynı şekilde devam etmesi halinde teşkilata yazık olurdu. Türk-Đş'in bu hale getirilmesinde
dahlim olmamasına rağmen Genel Başkan olarak sorumluluğu üzerimde hissettim ve TürkĐş'in önünü açmak için istifa ettim.''
Đstifasının ardından gerçekleri yansıtmayan çeşitli haber ve yorumlara konu edildiğini belirten
Kumlu, ''Biliyorsunuz bir gizli protokol meselesi ortaya atıldı. Çalışma Bakanı da ben de
böyle bir protokol olmadığını birçok kez açıkladık. Benimle ilgili yolsuzluk iddiaları ortaya
atıldı. Yetmedi, cemaatle ilişkide olduğum, cemaate bağışta bulunduğum ileri sürüldü. Evet,
Türk-Đş'in önünü açmak için genel başkanlıktan istifa ettim. Bunu yaparak beni o makama
layık gören sizlerin iradesine de aykırı hareket etmiş oldum ama istifa onurlu bir müessese
arkadaşlar. Allah bana, koltuklarına yapışanlardan değil, gerektiğinde temsil ettiği kurumun
çıkarları için o koltuğu iradesiyle bırakanlardan olmayı nasip eyledi. Şükürler olsun. Alnım
ak, başım diktir. Verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur'' ifadelerini kullandı.
Yönetimi döneminde Türk-Đş'in hükümete teslim edildiği gibi iddiaların da ortaya atıldığını
vurgulayan Kumlu, Türk-Đş'in hiçbir zaman duruşundan taviz vermediğini bildirdi.
Tes-Đş Sendikası Kayseri Şubesi'nin 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Şube Başkanı
Rıfat Pakkan da çalışma hayatının gün geçtikçe zorlaştırıldığını, çözüm bekleyen pek çok
sorun bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3178.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Osmankavuncu Parkına Bakanlık Desteği
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve şehircilik Bakanlığınca şehirlere
daha çok yeşil alan kazandırmak amacı ile belediyeler arası “ En Güzel park Proje Yarışması”
düzenlendiğini Melikgazi Belediyesi olarak bu...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve şehircilik Bakanlığınca şehirlere
daha çok yeşil alan kazandırmak amacı ile belediyeler arası “ En Güzel park Proje Yarışması”
düzenlendiğini Melikgazi Belediyesi olarak bu çalışmaya katılacaklarını bildirdi.
Osmankavuncu parkının Anatamir Fabrikası karşısından başladığını ve etaplar halinde
Organize Sanayi Demirciler Sitesinde son bulan yapılış amacı ve kapsamı ile bu yarışmaya
iştirak edileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Parkının Kayseri
ilinin batı istikametinden girişte şehrin prestij parkı olduğunu belirtti.Şehrin batı bölgesinden
yani Ankara ile Adana bölgesinden gelen gerek transit gerek ise şehir merkezine giren tüm
araçlar için bu güzergahın şehrin ilk imajı için önemli olduğunu kaydeden Başkan Memduh

Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:“Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il deki
belediyelerden park projeleri istenmektedir. Bu projeler değerlendirilecek ve En güzel 150
parka destek verilecektir. Bu kapsam içerisinde Melikgazi Belediyesi olarak etaplar halinde
yapılan ve toplam uzunluğu 9000 metre olan Osman Kavuncu parkı ile bu yarışmaya iştirak
edilecektir. Çünkü Osman Kavun Parkı 450 m2lik bir alan ile hem park hem de imaj ve prestij
bir yapıya sahiptir. Parkın tamamı içerisinde otoparklar, çocuk oyun alanları, kamelyalar,
havuzlar, bisiklet ve yürüyüş yolları, bol alanlı yeşillendirilmiş ve ağaçlandırılmış alanlar. Yel
değirmeni, Kaya yapıları gibi figür ve yapılar bulunmaktadır. Bu açıdan çok yönlü, çok
amaçlı ve büyük ölçekli parkımızın tamamlanmış projesi yarışmaya gönderilmiştir ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3164.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Ak Parti Milletvekili Tamer Paket Hakkında
Đpucu Verdi
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanacak olan demokratikleşme paketi hakkında ipucu verdi.AK Parti Đl
Başkanlığı tarafından düzenlenen Đl Danışma Meclis Toplantısı’nda konuşan...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanacak olan demokratikleşme paketi hakkında ipucu verdi.
AK Parti Đl Başkanlığı tarafından düzenlenen Đl Danışma Meclis Toplantısı’nda konuşan
Tamer, “Paket yarın açıklanacak. Paket içindeki konular sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor.
Tüm komşu ülkeleri ve Orta Doğuyu yakından ilgilendiren bir paket olduğunu söylemek
gerekiyor. AB üyeliğinin devamı ile ilgili bir açıklama olacak. AB’yi pek istemiyoruz belki
bizi almayacaklar ama AB’ye üye olma sevdamızı geriye bırakmayacağız” diye konuştu.
Konuşmanın sonrasında toplantı basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3165.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız:
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yarın Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan Kayseri
derbisi öncesinde yaptığı açıklamasında, “Kayseri’nin zenginleri iki takıma da sahip çıkmalı.
Yarın ki maça gelecek olan taraftarlar azami dikkat...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yarın Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan Kayseri
derbisi öncesinde yaptığı açıklamasında, “Kayseri’nin zenginleri iki takıma da sahip çıkmalı.
Yarın ki maça gelecek olan taraftarlar azami dikkat göstermeli ve başı yükselen bu şehri
mahçup etmemeli” diye konuştu.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, katıldığı AK Parti Eylül ayı Đl Danışma
Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, “Güçlü olduğumuz tarafların farkına varmalıyız ve
bunu iyi değerlendirmeliyiz. Pazartesi günü Kayseri’de iki takım maç yapacak ve başarılar
diliyoruz. Eğer Kayseri güçlü bir şehirse Türkiye’de diğer büyük şehirlerin nail olmadığı,
ağzının suyunun aktığı iki takım var. Bu şehrin güçlü olmasından, güçlü olmasını gerektiren
faktörlerden biridir. Burası Đstanbul değil, Anadolu’nun orta yerinde iki tane takımı olan bir
şehir var. Bu kuş kendiliğinden gelip omzumuza konmadı. Birçok insanın alın teri ve yük
çekmesi ile oluyor. Bütün alanlarda bu böyledir” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, “Kayseri’den para kazanan zengin kardeşlerimiz bu iki takıma sahip
çıkmalı. Kendi güçlülüğümüzün farkında olmalıyız. Güç elimizden gittikten sonra başımızı
çok duvara vururuz. Yarın maç var. Kayseri derbisi var. Balyoz veya Ergenekon davası
sonucunda Mustafa Balbay içeride tutuklu ve ‘Sonbahar’da Türkiye ısınacak’ diyor. Bize göre
fikri ile ihanet etmiş insanın bunu söylemesi kolay. Üniversiteler açılacak, maçlar başlayacak
ve kargaşalar çıkacak. Bu ülkeyi yönetiyorsak herhangi bir konuyu görmezden gelemeyiz. O
bakımdan yarınki maçta da benzer bir olay olmaz diye düşünmekle beraber, yarın maça
gelecekler azami dikkati göstermeli ve başı yükselen bu şehri Türkiye’de mahçup etmemeli.
Kayseri’deki vatandaşların hiçbirinin aklından geçmez, ama saf insanları kullanan
organizasyonu da görmezden gelmemeliyiz.
Kendimizde bir varlık hissediyorsak toplu olma özelliğimizden kaynaklanıyor. Tek başımıza
bir anlam ifade etmeyiz. Ferdi güç belirli bir sınırdadır. Türkiye’nin umudu haline gelmiş AK
Parti topluluğu, bu birlikteliği kaybetmemeliyiz” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3166.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz:
AK Parti Eylül ayı Đl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz,
seçim sürecinin 1 Ekim tarihinde başlayacağını açıkladı.AK Parti Eylül ayı Đl Danışma Meclis
Toplantısı’na TBMM Başkan Vekili Sadık...
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AK Parti Eylül ayı Đl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz,
seçim sürecinin 1 Ekim tarihinde başlayacağını açıkladı.
AK Parti Eylül ayı Đl Danışma Meclis Toplantısı’na TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK
Parti Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail Tamer, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz,
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan ve çok sayıda partili katıldı.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, toplantıda yaptığı konuşmasında, “Suriye ve Mısır’da
maalesef tüm dünyanın gözleri önünde içimiz kan ağlayarak, yaşayarak hissettiğimiz insanlık
dramı yaşanıyor. Çocuklar, kadınlar yerlerinden yurtlarından ediliyor. Tüm dünya bu vahşeti
izliyor” dedi. Dengiz, “Mayıs ayı başında aynı senaryolar Türkiye üzerinde oynandı.
Türkiye’yi bölmek, gruplaştırmak isteyen bu güçler, bizim ülkemizde de aynı oyunları
oynamaya kalkıştılar. Suriye ve Mısır’daki olayları da gözlemleyerek bunları
unutturmamamız gerekiyor. Bizim tek farkımız, çok güçlü, gücünü halktan alan bir
Başbakan’ın olmasıdır. Türkiye’nin önünde çok önemli bir seçim var. Bu süreç içinde bizim
yapacağımız çalışmalar, bizi kutuplaştırmak isteyen, bölmek isteyen AK Parti’yi ve
Türkiye’yi engellemek isteyen insanlara karşı dimdik durmamız gerekiyor. Biz 6 ay boyunca
bu seçime odaklanmalıyız ve hayatımızı buna göre şekillendirmeliyiz” diye konuştu.
“Yine aynı senaryoların gelecekte de oynanmaması için çalışmamız gerektiğini biliyoruz”
diyen Dengiz, “Bizler uyumaya başlarsak aynı senaryolar Türkiye’de de sahneye konulabilir.
Bu gerçekleri düşünerek hareket ederek ülkemize sahip çıkmamız gerekiyor. 1 Ekim Salı
günü seçim sürecimiz başlıyor. Adaylık süreci ile başlayacağız. Adaylık süreci bu işin küçük
bir kısmı. Bizim asıl vazifemiz Türkiye’nin nasıl şekilleneceğidir. Ben demeden biz anlayışı
ile hareket ederek tüm dünyaya Türkiye’nin eski günlerine döndüğünü göstermeliyiz.
Seçimlere giden engebeli yolda gerektiği gibi çalışmamız lazım. Sandık esaslı çalışmalar
yapmamız lazım. Gerekse ev ev dolaşacağız ve gerçekleri anlatarak ikna edeceğiz. Oylarımızı
da rekor seviyelere çıkarmamız lazım. Öncelikle buna bizim inanmamız lazım.
Ortaya koyduğumuz adaylarımızı, hepimizin tek aday olarak kabul ederek, onun etrafında
birleşerek, onu bütün gücümüzle destekleyerek hep beraber rekor seviyede oy çıkarmamız
lazım.Đlçelerimizin teşkilatlarını atlayarak gelen adayları biz kabul etmeyeceğiz. Bu bizim
teşkilatlarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu bizim başarımızın sırrıdır. Aile içinde
dargınlıklar kırgınlıklar olacaktır. Ama topluma hizmet etmek için hareket etmemiz
gerektiğini bilmeliyiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3167.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Ünlü Modacı Đvana Sert Pastırma Ve
Sucuğu Çok Sevdi
‘Forum Fashion Week’ etkinlikleri kapsamında Forum Kayseri Alışveriş Merkezine gelen
ünlü modacı Đvana Sert, “Đstanbul’a döndüğüm zaman kendimle birlikte bir valiz pastırma ve
sucuk götüreceğim” dedi.Kayseri’ye ikinci gelişi...
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‘Forum Fashion Week’ etkinlikleri kapsamında Forum Kayseri Alışveriş Merkezine gelen
ünlü modacı Đvana Sert, “Đstanbul’a döndüğüm zaman kendimle birlikte bir valiz pastırma ve
sucuk götüreceğim” dedi.
Kayseri’ye ikinci gelişi olduğunu belirten ünlü modacı Đvana Sert, “Forum Kayseri’ye modayı
anlatmak için geldim. Bugün burada sonbahar ve kış modasını anlatıp, sohbet edeceğim.
Kayseri’yi çok gezmedim. Bir lokantaya gittik orada bana kahvaltı hazırlamışlardı, çok
güzeldi. Đstanbul’a döndüğüm zaman kendimle birlikte bir valiz pastırma ve sucuk
götüreceğim. Pastırma yemedim ama bu programdan sonra inşallah pastırma yemeğe
gideceğiz. Yeni program yapacağız. Ünlüler ne giymiş eleştiri yapacağız. Biraz zor iş ama
kimseyi kırmadan onları podyumda daha iyi görmek isteriz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3168.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Đl Başkanı Mustafa Ayan, tüm Türkiye’de olduğu
gibi, Kayseri’de de son dönemlerde CHP’ye büyük bir destek olduğunu belirterek, ‘’CHP,
tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kayseri’de de ayağa kalkmış...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Đl Başkanı Mustafa Ayan, tüm Türkiye’de olduğu
gibi, Kayseri’de de son dönemlerde CHP’ye büyük bir destek olduğunu belirterek, ‘’CHP,
tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kayseri’de de ayağa kalkmış durumda. CHP’ye destek veren,
aktif olarak CHP’de politika yapan üye arkadaşlarımız ve partililerimiz, partisine daha çok
sahip çıkmakta ve seçimler öncesinde çalışmalarını parti içinde daha aktif duruma getirmiş
durumdalar’’ dedi.
CHP Đl yönetiminin yeni seçildiğini ve çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptığını kaydeden
Ayan, ‘’Ayrıca partili olmayan ama CHP’ye teveccüh gösteren, bu sefer Cumhuriyet Halk
Partisi’ne destek vereceğim, diyen hemşehrilerimizin çok olduğunu görüyoruz ve bu da bizi
mutlu ediyor. Geçmişteki genel seçimlerde aldığımız 90 bin oyumuz var, 8 bine yakın üyemiz
var. Bize oy veren 90 bin kardeşimizle partimize üye 8 bin yoldaşımızla, bize sessiz ve
dışarıdan, belki korku belki baskıyla bize yaklaşamayan sevgili hemşehrilerimizin, bize oy
verecek olan sevgili kardeşlerimizin destekleriyle CHP tüm Türkiye’de olduğu gibi
Kayseri’de de ayağa kalkmış vaziyette. Tabii biz yeni yönetim olarak bu ayağa kalkışın, bu
direnişin, önce Kayserimize sonra yurdumuza sahip çıkışın ruhunu yakalayıp, onların bizden
beklentileri çerçevesinde çalışmalar ortaya koymak durumundayız. Đçimizdeki sevginin,
dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın Kayserimize taşması için mücadele ediyoruz. Hedefimiz
yerel ölçekte önce iktidar olmak’’ ifadelerini kullandı.
-BĐREYSEL DEĞĐL, TOPLUMSAL HESAP
Konuşmasında, ‘’Yurtsever kardeşlerimizle birlikte vatanını, milletini seven, çıkar hesabı
olmayan, hesabı bireysel değil de toplumsal olan yoldaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk
Partisi’nin Kayseri’de yerel anlamda da sayın Genel Başkanımızın önderliğinde iktidar
etmektedir, hedefimiz budur ve bu yolda çalışmalarımıza süratle başlamış bulunuyoruz’’
diyen Mustafa Ayan, şunları kaydetti:
‘’Adaylarımızın tespiti konusunda Genel Merkezimizin aldığı kararlar var. Tek adayda eğilim
yoklaması, birden fazla adayda ise eğilim ve ön seçim gibi bir karar var. Tabii bu karar yerel
yönetimler, yerel anlamda özellik taşıdığı için belki yerel anlamda yeniden gözden geçirilip
farklılıklar ortaya çıkartılabilir. Sayın Genel Başkanımızla yapacağım görüşme sonucunda
Kayseri’deki stratejimizi belirlemiş olacağız. Tabii ki bizim de projelerimiz, yapacağımız
çalışmalarımız var. Başta bizim için bireysel menfaat değil, toplumsal menfaat ön planda.
Belediyecilikte temel, o yörede, o bölgede yaşayan insanların ayağına taş değmeden sosyal
yaşamlarını, insanca yaşamalarını, refah ve gönenç içinde yaşamalarını sağlamaktır.
Hedefimiz de bu olmalıdır. Kayseri’de de yapılan bir sürü yanlışlık var. Yapılmaması
gerekenler var, doğa katliamı var. Anlamsız ve insanoğlunun refahından ziyade zaman zaman
yaşamına engel olabilecek bir takım çalışmalar var. Bütün bunlar tarafımızdan tespit
edilmekte. Bizim adaylarımız önce insan sloganından yola çıkıp, dürüst ve namuslu bir
yönetim anlayışıyla, toplumumuzun en yüksek seviyede yaşamını daha kaliteli hale,
gençlerimizin ve kadınlarımızın yaşamlarını daha kaliteli hale getirmesi gereken neyse o plan
ve projelerle öne çıkacak ve halkımıza bu şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Zamanı gelince
zaten bunların ayrıntılarını da deklare edeceğiz.’’
-‘’HALKIMIZ BĐZE GÜVENSĐN’’
CHP’nin cumhuriyetle yaşıt bir parti olduğunu ve 90 yıllık bir geçmişi bulunduğunu
vurgulayan CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, ‘’CHP’nin ruhu, Çanakkale’de Dumlupınar’da,
Sakarya’da. CHP Anadolu’da yaşayan halkların kardeşliğinin ruhunun içinde bir parti. CHP
bu ruh anlayışıyla, bu duygularla kurulmuş bir parti. Cumhuriyeti kurduktan sonra tek partili
dönemi bir kenara koyarsanız, devleti kurduk, tabiri yerindeyse yönetimini sermayeye,
liberallere ve başka anlayışlara teslim ettik. Düşüncelerimizi, Atatürk’ümüzün çizdiği yolu
tam da gerçekleştirdik, diyemeyiz’’ dedi.
Đl Başkanı Ayan, CHP’nin herkesi kucaklayan bir parti olduğunun altını da çizerek,
‘’Halkımız bize güvensin, vatandaşımız bize güvensin. CHP Türkiye’de yaşayan halkların

partisidir. Dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde olan yurttaşlarımızın partisiyiz. Bize
güvensinler, bize inansınlar, biz bu vatanı satmayız. Ne bu vatanın taşını satarız ne de bu
vatanın bir tek yurttaşını satarız. Herkes bizim başımızın tacıdır’’ diye konuştu.
Hedeflerinin, toplumsal kalkınma, kardeşlik, birlik ve bütünlük olduğunu vurgulayan Ayan,
‘’Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın altında sınır bütünlüğümüz içerisinde kardeşçe, insanca
yaşamımıza bu ülkede devam etmektir. Bunu yerel yönetimlerde de gerçekleştirecek gücümüz
var, genel yönetimlerde de gerçekleştirecek gücümüz var. Biz de yeni yönetim olarak bunun
için buradayız. Hizmetimiz de bu doğrultuda olacaktır’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3179.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynanan karşılaşmada Kayseri Şekerspor, kendi sahasında
Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.STAT: Kadir Has Yan
SahaHAKEMLER: Murat Kayaxx Özcan Genelxx Soner Akgünxx 4. Hakem: Anıl
DemireğenKAYSERĐ...
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Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynanan karşılaşmada Kayseri Şekerspor, kendi sahasında
Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.
STAT: Kadir Has Yan Saha
HAKEMLER: Murat Kayaxx Özcan Genelxx Soner Akgünxx 4. Hakem: Anıl Demireğen
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Bekir Demircan xx, Mehmet Ali Đmren x (Emre Gemici dk. 56 xx),
Tayfun Yanar xx, Altan Güneş xx, Orhan Şahin xx, Durdu Ahmet Boyraz xxx, Mustafa
Serkan Güçlü xx (Önder Kılıç dk. 79 xx), Gökhan Açıkgöz xx, Tugay Adamcıl xx, Đlyas Ekiz
xx, M.Tahir Babaoğlu xx (M.Tahir Kılıç dk. 69 xx)
KEÇĐÖRENGÜCÜ: Burak Onur xx, Sinan Morgil xx, Yıldıray Koçal xx, Yahya Alpaslan xx
(Ömer Çiçek dk.78 xx) Yasin Şahan xx, Emrah Ekmekçi xx (Tolgahan Erbay dk. 78 xx),
Sedat Yücel xx, Osman Berkay Özçelik xx, Hüseyin Güngör xx, Mehmet Yılmaz xxx (Yakup
Demir dk. 85 xx), Mikail Koçak x
GOLLER: Tugay Adamcıl (dk. 80) (Kayseri Şekerspor), Mehmet Yılmaz (dk. 4), Yahya
Alpaslan (dk. 34) (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Orhan Şahin, Đlyas Ekiz (Kayseri Şekerspor), Sinan Morgil
(Keçiörengücü)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3196.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Alman Büyükelçi, Vali Düzgün'ü Ziyaret Etti
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında
ziyaret etti.Vali Orhan Düzgün tarafından kapıda karşılanan Büyükelçi Pohl, Valilik Şeref
Defteri'ni imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette...
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında
ziyaret etti.Vali Orhan Düzgün tarafından kapıda karşılanan Büyükelçi Pohl, Valilik Şeref
Defteri'ni imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün,
Türkiye ile Almanya'nın iki iyi dost ülke olduklarını, Büyükelçi Pohl'un ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, ''Türkiye'ye yurt dışından en çok Almanya'dan turist geliyor. Yani
Almanya, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke. Bununla birlikte, pek çok Türk
vatandaşımız da Almanya'da çalışıyor. Orada yetişen Türk gençleri, akademik kariyerlerine
de orada devam ediyorlar'' dedi.
Alman Büyükelçi Eberhard Pohl da, içten ve samimi karşılama için çok teşekkür ettiğini
bildirdi. Pohl, Almanya'nın Kayseri Fahri Konsolosu Çağlar Soysaraç'a Almanya Federal
Cumhuriyeti Liyakat Madalyası verilmesi nedeniyle Kayseri'ye geldiğini belirterek, ''Đlk kez
Kayseri'ye geliyorum. Kayseri, Türkiye'nin çağdaş ve modern yüzünü gösteren önemli bir
şehir. Almanya'da Türkiye'nin kalkınmasından söz edildiği zaman Anadolu Kaplanları'ndan
bahsedilir. Bunların başında da Kayseri geliyor. Almanya'nın Anadolu'ya ve dolayısıyla
Kayseri'ye verdiği önemin bir göstergesi olarak, Almanya Cumhurbaşkanı ile Başbakan
Merkel, Türkiye ziyaretlerinde Kayseri'yi ve Kapadokya bölgesini ziyaret ettiler'' diye
konuştu.
Konuşmaların ardından, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükelçi Pohl'a üzerinde Erciyes
Dağı motifi işlemeli bir plaket verirken, Büyükelçi Pohl da Vali Düzgün'e Almanya'yı
simgeleyen bir şilt takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3180.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kayseri’deki Derneklerin Başkanları
Kahvaltıda Buluştu
MAZLUMDER, KUDER, ASDER ve Verenel Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya
geldiler.MAZLUMDER Kayseri şubesinin geçmişten bugüne faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantıda konuşan MAZLUMDER Kayseri şube başkanı...

30 Eylül 2013 Pazartesi 13:18

MAZLUMDER, KUDER, ASDER ve Verenel Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldiler.
MAZLUMDER Kayseri şubesinin geçmişten bugüne faaliyetlerinin anlatıldığı sine-vizyon
gösteriminin yapıldığı toplantıda konuşan MAZLUMDER Kayseri şube başkanı ve Kayseri
Gönüllü Kültür Teşekkülleri sözcüsü Ahmet Taş, MAZLUMDER’in misyonu, üyelik, üyelik
ve gönüllülüğün sorumlulukları ile MAZLUMDER Kayseri şubesinin bölgede ve
Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.Adaleti Savunanlar Derneği Kayseri Şubesi
kurucu başkanı Doktor Kemal Mete Ankara’da devam eden 28 Şubat davası duruşmaları,
mağdurların davaya olan ilgisizliğinden ve bu konuda yapılması gerekenlerden bahsederek
MAZLUMDER üye dostlarından destek beklediğini bildirdi.Verenel Derneği temsilcisi
Ekrem Akoğlu ve Yardımeli Derneği temsilcisi Celil Tekcan derneklerinin yaptığı yurt içi ve
yurt dışı yardım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği
(KUDER) başkanı Mücahit Bulut’ta derneklerinin Kayseri’de yaptığı faaliyetler hakkında
bilgiler vererek gösterilen ilgiye teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3181.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Ata Sporu Cirit’e Bayanlar Daha Çok Đlgi
Gösteriyor
Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Derneği tarafından yaşatılmaya çalışılan cirit
sporuna, bayanlar erkeklerden daha çok ilgi gösteriyor.Đçişleri Bakanlığı tarafından
desteklenen Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor...
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Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Derneği tarafından yaşatılmaya çalışılan cirit
sporuna, bayanlar erkeklerden daha çok ilgi gösteriyor.
Đçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü
Derneği’nin yürüttüğü ‘Ata Sporu Cirit Sultan Sazlığı’nda Yaşıyor’ projesi hakkında bilgi
veren Kulüp Başkanı Mahmut Kılınç, “Binicilik eğitimine gençlerin ve bayanların ilgisi
beklediğimizden çok oldu. Normalde 30 kişi olarak hesaplıyorduk ama bayanlardan talep
beklediğimizden fazla oldu” dedi.

Kılınç, “Biz ata sporunu tekrardan canlandırmak için talep eden herkese ata sporu Cirit’i
öğreteceğiz. Bay ve bayanlara antrenör eşliğinde binicilik eğitimi veriyoruz. Erkeklerden
sonra hedefimizde profesyonel birde bayan cirit takımı kurmak. Yakın zamanda eğitim alan
bütün binicilerimize lisans çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3182.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kayseri’de 10 Numara Yağ Operasyonu
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen operasyonda ’10 numara yağ’ olarak tabir edilen 26 bin 500 litre akar yakıt
ele geçirilirken, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet...
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Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen operasyonda ’10 numara yağ’ olarak tabir edilen 26 bin 500 litre akar yakıt
ele geçirilirken, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sanayi ve farklı iş sektörlerinde kullanılmak üzere
yasal yollardan faturalı olarak alınıp, yasal olmayan yollarla motorlu araçlara yakıt olarak
ikmali yapılan, ucuz fiyata satılması dolayısıyla sürücüler tarafından cazip olarak görülen,
özellikle nakliye ve ulaşım sektöründeki araçlarda kullanılan, çevre kirliliğine sebebiyet
veren, ayrıca vergi kaybına neden olduğu için ülke ekonomisi önünde önemli bir engel
oluşturan 10 numara tabir edilen karışımlı akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan
istihbarı çalışmalar ışığında operasyon düzenlendi” ifadesinde bulunuldu.
Yapılan operasyonda yağ satışı yapılan iş yerinde TIR’dan fiber tanklara kaçak yakıt
ikmalinin yapıldığı tespit edildi. Đş yerindeki aramalarda 27 adet fiber tank içinde 26 bin 500
litre 10 numara yağ ele geçirildi.
Operasyonda A.Ç., M.S., Đ.K., R.C. ve Đ.B.’nin yakalandığı, haklarında kaçak akaryakıt
suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3183.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Otostop Çekerken
Hayatını Kaybetti
Kayseri’de otostop çeken genç, meydana
gelen
trafik
kazasında
hayatını

kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı köyünde
A.N.’nin kullandığı otomobil, arkadaşları ile balık tuttuktan sonra eve...
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Kayseri’de otostop çeken genç, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı köyünde A.N.’nin
kullandığı otomobil, arkadaşları ile balık tuttuktan sonra eve dönmek için yol kenarında
otostop çeken 17 yaşındaki Oğuzhan Ç.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Oğuzhan Ç.,
ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Oğuzhan Ç., doktorların tüm
müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Ç.’nin cenazesi, Hunat Camii’ne getirildi. Cenazede
arkadaşları Oğuzhan Ç.’yi son yolculuğuna uğurlarken, baba Erkan Çopur gözyaşlarına hakim
olamadı. Oğuzhan Ç.’nin cenazesi, kılınan namazın ardından Đldem Mezarlığı’nda toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3184.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Uzmanından Kurbanda Kaliteli Ev Sucuğu Đçin
Tavsiyeler
50 yıldır baharatçılık yapan Mustafa Çağlıtalaslıgil, Kurban Bayramı’nda yapılacak ev
sucuklarında ölçünün önemli olduğunun altını çizerek, “Lezzetli sucuk için hayvanın kendi
yağı kullanılmalı” tavsiyesinde bulundu.Kayseri’de...
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50 yıldır baharatçılık yapan Mustafa Çağlıtalaslıgil, Kurban Bayramı’nda yapılacak ev
sucuklarında ölçünün önemli olduğunun altını çizerek, “Lezzetli sucuk için hayvanın kendi
yağı kullanılmalı” tavsiyesinde bulundu.
Kayseri’de 50 yıldır baharatçılık yapan Mustafa Çağlıtalaslıgil, Kurban Bayramı nedeniyle ev
sucuğu yapmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Çağlıtalaslıgil, “Ev sucuklarında
öncelikle kullanılan baharatın iyi olması gerekir. Baharatın temiz olmasına dikkat edilmeli.
Bunun baharatın miktarlarını bilen esnaflardan almak gerekir” diye konuştu.
“Sucukta ölçü ve kalite önemli” diyen Çağlıtalaslıgil, “Aşağı yukarı 10 kilo yağsız et
üzerinden hesaplarsak en az 3 kilo hayvanın kendi yağından konursa daha lezzetli olur. Et
kendi yağında kendisini kavurur, hariçten yağ ilave edilmez. Nazilli dediğimiz Aydın tatlı

biber var. Ondan aşağı yukarı 600-700 gram acısına göre, tatlı biber üzerine 200 gram acı
biber, Maraş biberi dediğimiz biberden kullanılırsa iyi olur. Đçerisine kimyon, 100 gram
karışık diğer baharatlardan kullanabilirler. 200 gram tuz konur, aşağı yukarı bir kilo sarımsak
konur” diyerek lezzetli ev sucuğu yapımı için tavsiyelerde bulundu.
Baharat satışlarının geçen yıllara göre normal olduğunu, yavaş yavaş piyasada
kıpırdanmaların başladığını söyleyen Mustafa Çağlıtalaslıgil, “Vatandaşlar en fazla Kurban
Bayramı öncesinde baharat alıyor. Nasıl baharat alacağını bilen vatandaşlar da var, bilmeyen
vatandaşlar da var. Baharat fiyatları geçtiğimiz yıllarla aynı” dedi.
Sucuk için kullanılan bağırsakların fiyatının kalitesine göre değiştiğini söyleyen
Çağlıtalaslıgil, “Dar bağırsak 30 kuruştan, geniş bağırsak 60 kuruş, yerli bağırsak ise metresi
1 TL’den satılıyor” diye konuştu.
Vatandaşlara bayram fırsatçılarına kanmamaları konusunda uyarılarda bulunan Çağlıtalaslıgil,
“Tatlı süs biberinin fiyatı 12 TL’den, Maraş biberinin fiyatı 10 TL’den, karışık baharatların
fiyatı ise 25 TL’den başlıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3185.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

“MADENĐ YAĞLAR DENĐLĐNCE AKLA
ÇAVDARLAR PETROL GELĐR”
Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Endüstriyel fuarda gazetemize açıklamalarda bulunan
Çavdarlar Petrol’ün teknik sorumlusu Erdoğdu Öztürk; “Madeni yağlar denilince ilk akla
gelen Çavdarlar Petrol’dür dedi.
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Kayseri’de 50 yıldır hizmet veren Çavdarlar Petrol, akaryakıt ve madeni yağlar konusunda
oldukça iddialı. Çavdarlar Petrol’ün teknik personeli Erdoğdu Öztürk, Petrol Ofisi devlet
kurumuyken Kayseri’de Çavdarlar olarak bayilik yaptıklarını aktararak, o dönem içerisinde
akaryakıt ve madeni yağlarıyla devlet kurumlarına yardım sağladıklarını söyledi. PO’nun
özelleşmesinin ardından distribütör olduklarını kaydeden Öztürk; “Kayseri’de iki yerimiz var.
Birisi Đncesu kavşağında diğeri de Belsin’de... Depomuz ise organize sanayi bölgesinde. Satış
yerimiz ambar nakliyatçılar girişinde yer alıyor. Çavdarlar Petrol olarak endistüriyel
firmaların madeni yağ ihtiyacının %80’nini karşılıyoruz. Yıllık 3 bin tonaj dağıtıma sahibiz.
Bu pazarda oldukça iddialıyız. Madeni yağ denilince çavdarlar petrol ilk akla gelen firmadır.”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3186.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

‘SAMĐMĐ DOSTLUKLAR
DAHA ÖNCE GELĐR’

TĐCARETTEN

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen endüstri fuarında bulunan Hakançelik lazer
kesim sac ürünler firmasına ticaret anlyışından dolayı ziyaretçiler ve müşterileri tarafından
övgü yağdırılıyor.

30 Eylül 2013 Pazartesi 14:09

Kayseri’de sekiz yıldır makine sektörüne lazer kesim sac ürünler imal eden Hakançelik’in
sahibi Hakan Özcan Kayseri’de sektörün sayılı firmalarından olduklarını dile getirerek, firma
olarak kendileri için güven ve dostluk olgusunun ticaretten daha önce geldiğini vurguladı.
Müşteri memnuniyetinin ve karşılıklı güveni prensip edindiklerini ve işlerinde bu doğrultuda
yürüttüklerini belirten Özcan’ Hakan çelik olarak sekiz yıldır sektörün içerisindeyiz. Son
teknoloji ürünler ile donatılmış 15 kişilik uzman, tecrübeli kadromuzun bulunduğu üretim
alanımızda müşterilerimize kaliteli bir hizmet verme uğraşı içerisindeyiz’ dedi.
Fuarda açmış oldukları standa ziyaretlerine gelen müşterilerden Makine mühendisi olan Sami
Erbay 6 yılı aşkın bir süredir Hakançelik ile çalıştıklarını belirterek’ Firma bize istediğimiz
ürünü zamanında ve uygun fiyatlara sağlayabiliyor. Samimi bir şekilde ticareti ikinci plana
atarak, dostluğun ön plana çıkarıldığı bir alışveriş anlayışına sahip bir firma’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3187.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

‘SEKTÖRE YENĐ BĐR SOLUK GETĐRDĐK’
Kayseri’de hizmet veren Özeltim Güvenlik Sistemleri Satış Pazarlama Müdürü Murat Kaya,
sundukları hizmet anlayışı ile sektöre yeni
bir soluk getirdiklerini belirtti.
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Kayseri’de 4 yıldır hizmet veren Özeltim Güvenlik Sistemleri, kamera alarm, yangın, araç ve
personel takip sistemleri yani zayıf akım teknoloji ürünleriyle Kayseri’ye hizmet sunuyor.
Özel Tim Güvenlik Sistemleri’nin satış pazarlama müdürü Murat Kaya, üst düzey bir hizmet
anlayışına sahip olduklarını belirterek, firma olarak satış ve kurulumun yanında teknik servis
desteği de sunduklarını söyledi. Kayseri’de güvenlik konusunda ilk tercih edilmesi gereken
firma olduklarını vurgulayan Kaya; “mobese, araç kamerası, ev ve işyeri güvenlik sistemleri
yanında araç takip sistemleri, yangın alarmları ve hırsızlıklara karşı hırsız alarm ürünlerimiz
mevcuttur. Ürün ve hizmet anlayışımız ile sektöre yeni bir soluk getirdik. Bizim için ön
planda olan müşteri memnuniyeti ve güven olgusudur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3188.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

MEKEM, KUKA ĐLE ĐLGĐ ODAĞI OLDU
Kayseri’nin yerli firmalarından olan Mekem Robot firmasının Dünya Ticaret Merkezi’nde
düzenlenen ve Endüstriyel üreticileri bir araya getiren fuarda Kuka adlı robotuyla
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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Kayseri’nin yerli firmalarından olan Mekem Robot firmasının Dünya Ticaret Merkezi’nde
düzenlenen ve Endüstriyel üreticileri bir araya getiren fuarda Kuka adlı robotuyla
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu teknolojiyi Kayseri’ye getiren ilk yerli firmalardan olan
Mekem, sadece satış yapmıyor müşterilerine potansiyel veri desteği ve teknik destekte
sağlıyor. Müşterilerine anahtar teslim projeler yapan Mekem, Kuka robotuyla da piyasaya
yeni bir devinim kazandırıyor. Mekem’in fuarda tanıtmış olduğu Kuka teknolojisi gaz altı
kaynak uygulamaları, taşlama, polisaj uygulamaları ve milling-freze uygulaması gibi çok
fonksiyonel bir çalışma alanına sahip. Kullanım alanına göre hız ve kapasite anlayışı, üretim
sürekliliği ve iş güvenliği için emniyet koşullarının iyileştirmesi gibi birçok olanak sağlıyor.
Programlandığı işe göre birçok fonksiyona sahip makine kaynaktan parça taşıma
uygulamaları dahil birçok alanda kullanılabiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3189.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

“FUARLARA
GEREKECEK

BĐZZAT

EL

ATMAMIZ

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen “10. Kayseri-Endüstri 13 ve Eletex 13
Fuarı”na katılan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, fuar organizasyonlarının Kayseri’nin
tanıtımı için son derece önemli olduğunu belirterek; “Bu fuarda gördüğüm organizasyon
aksaklıkları bizi son derece üzdü. Bu aksaklıklar gösterdi ki bizim fuar organizasyonlarına
bizzat el atmamız gerekecek” dedi.
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Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen “10. Kayseri-Endüstri 13 ve Eletex 13
Fuarı”na katılan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, organizasyonda yaşanan aksaklıklardan
dolayı üzüldüğünü söyledi. KTO olarak Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nin ortağı olduklarını
aktaran Hiçyılmaz; “Kayseri’ye yakışmayan bir fuar olmuş. Fuarda bir düzensizlik yok. Ama
eksik bir tanıtım olmuş. Tanıtım için bir iki afiş asılmış ve Kayseri fuarları diye yazılmış.
Ancak fuarın içeriğinde ne olduğu ile ilgili bilgi verilmemiş. Fuar Konusunun ne olduğu belli
değil. Ben bu işlerle alakalı olduğum için böyle bir fuarın olduğunu öğrendim. Böyle
organizasyonların tanıtımları 3-5 gün önceden yapılmaya başlanmaz. Fuarların ciddi bir
şekilde organize edilmesi gerekir. 6 ay önceden bunun hazırlıklarının yapılması gerekiyordu.
Bir ilde fuar düzenlenirken o ilde bulunan kurumlarında o fuardan haberdar olması gerekir.
Bizim Kayseri Ticaret Odası olarak fuardan haberimiz yoktu. Odamıza, fuarın kapı girişinde
verilen davetiyelerden göndermişler ve fuarın içeriğine dair en ufak bir detaya yer verilmemiş.
Nitekim öğrendik ki açılışta yapılmamış. Niye yapmadınız diye sorduğumuzda kimse
gelmiyor denildi. Olur mu öyle şey dedim. Bizim haberimiz yok. Sanayi Odası’nın da haberi
yoktur. Đlkönce bu odaların bu tarz organizasyonlardan haberi olması gerekir.” şeklinde
konuştu.
Fuar Sahipliğini tamamen KTO yapabilir
Hem fuarın düzenlenmesi hem de katılımın sağlanması bakımından illerde bulunan ilgili
kurumların üyelerinin haberdar edilmesi gerektiğini vurgulayan Hiçyılmaz; “Sadece
Kayseri’nin değil civar illerin kurumlarının da haberi olması gerekiyordu. Kayseri’de birkaç
billboardda fuarın reklamının yer aldığını gördüm. Aynı reklamların civar illerde de olması
gerekiyordu. Oradaki kurumların başkanlarıyla görüşmeler yapılmalıydı. Eğer bizim
haberimiz olsaydı biz üyelerimize sms yoluyla bilgi verirdik. Fuara da katılın lütfen derdik.
Dolayısıyla bu tür organizasyonda haber vermenin ve bilgilendirmenin çok önemli olduğunu
düşünüyorum.” dedi.
“Fuarlar düzenlenirken, düzenlenen yerin konumu çok önemlidir.” diyen Hiçyılmaz sözlerine
şöyle devam etti; “Biz KTO olarak fuar organizasyonlarının gelişmesini arzu ediyoruz. Bu
konuda elimizden gelen ne ise yapacağız. Fuarın sahipliğini tamamen KTO yapabilir mi? diye
bir düşüncemiz var. Erciyes’e yatırımlar yapıyoruz bu nedenle turizm açısından da
avantajlarımız var. Kayseri şehir olarak bütün illerden ulaşım bakımından aynı mesafede yer
alıyor. Yani ulaşım bakımından sıkıntımız yok.

Bugün Almanya’da fuara katılmış bir arkadaşımız bahsediyordu. Almanya’ya fuara
gittiklerini ama sadece fuarda oturduklarını ve hiç kimsenin fuara gidip gelmediğini belirtiyor.
Araştırdıktan sonra öğrendik ki bize vize vermekte zorlandıkları gibi başka ülkelere de vize
vermekte zorlanıyormuş. Almanya gibi fuarlardan çok istifade eden bir ülkeydi. Ama şimdi
vizeyi iyi ki vermiyorlar. Bunları avantaj haline dönüştürüp bu fuarları Kayseri’de yapabiliriz.
Sadece Đstanbul’da bu fuarlar olacak diye bir şey yok. Kayseri’de bu fuar alanı yeterli değil
elbette. Burası daha da büyütülebilir. Ulaşım, Turizm ve konaklama bakımından Kayseri
büyük gelişmeler gösteren bir şehir. Bu gelişmelerin paralelinde insanların daha fazla
Kayseri’ye gelmesini sağlayabiliriz. Bu organizasyonların Kayseri’de olması tanıtım
açısından ve gelir açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Ben bu fuarı gördükten sonra bu işe
el atmamızın zamanı geldiğini gördük.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3190.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Đzmir
Ekonomi
Üniversitesi
Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur
Demirbaş:
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesinin 2013-2014 eğitim-öğretim açılış dersi
yapılırken, ilk dersi Đzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Timur Demirbaş verdi.Sabancı Kültür sitesinde düzenlenen açılış...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesinin 2013-2014 eğitim-öğretim açılış dersi
yapılırken, ilk dersi Đzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Timur Demirbaş verdi.
Sabancı Kültür sitesinde düzenlenen açılış dersine, Baro Başkanı Fevzi Konaç, Erciyes
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Doğan, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş ve çok sayıda hukuk fakültesi öğrencisi katıldı.
Törende açılış konuşması yapan Baro Başkanı Fevzi Konaç, “Yeni eğitim - öğretim yılı
inşallah sizlere hayırlar getirir. Hukuk mesleğiyle yeni bir değişime girdik. Hukuk Fakültesini
bitirmiş öğrencilerimizin hayalleri hakim, savcı olmaksa bunun için sınava girmeleri
gerekiyor. Bu hızlı gelişen süreçte gelecekte kalite kaygısı vardı. ‘Hiçbir şey olamıyorsan
avukat ol’ mantığı yok olmalıdır. Artık mezun olmak yetmeyecek sınavlarda başarılı ve
nitelikli hukukçu olmak çok gereklidir. Bu manada yeni eğitim - öğretim yılı hayırlı olsun. O
kadar kaliteli hukukçular yetişsin ki Türkiye’miz ilerlesin” diye konuştu.
Hukuk Fakültesinin açılış dersini vermek için gelen Đzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş öğrencilere Đnfaz Hukukuna ilişkin son

değişiklikler ve bu değişikliklerin infaz sistemi üzerine etkisini anlattı. Demirbaş ayrıca,
“Đnfaz hukuku, hukuk fakültelerinde ihmal edilen bir konu. Cezaevlerine yönelik çeşitli
çalışmalar yapıldı fakat sorunlar giderilemedi. Oda sistemi çağdaş infaz hukukunun en
modern infaz tiplerindendir. Đnfaz kanunu hazırlanırken uluslar arası konulardan yararlanıldı.
Bakanlık genelgeleri ve tüzüklerle cezaevleri yönetiliyordu. O zamana bakarak halen devam
eden sorunlar var. Đşte cezaevlerindeki aşırı doluluk oranı halen devam ediyor. Bu amaçla
geçtiğimiz aylarda iki önemli kanun maddesinde işte denetimli serbestlik gibi değişiklik
yapılarak cezaevlerinin bir anlamda rahatlanması sağlandı” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3191.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı Kayseri
Şeker Fabrikası Çalışanlarına Tanıtıldı
Kayseri Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlanan ‘Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’, emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat
çekmek amacıyla Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarına...
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Kayseri Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlanan ‘Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’, emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat
çekmek amacıyla Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarına anlatıldı.

Emniyet kemerinin önemini vurgulamak amacıyla hazırlanan simülasyon aracı, ilk olarak
Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarının bir bölümüne anlatıldı. 3 gün süre ile Şeker Fabrikası
işçileri ve çalışanlarına uygulanacak olan simülasyon aracı eğitimi, daha sonra Cumhuriyet
Meydanı, Kayseri Park, Kayseri Forum ve okullarda devam edecek.
Simülasyon aracı hakkında bilgi veren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri Komiser Mustafa Kula, emniyet kemerinin trafikte ne kadar
önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’de ilk proje olduğunu söyleyen Kula, “Bu gördüğünüz
simülasyon aracı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Đl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından
ortaklaşa yaptırılan bir araç. Yaklaşık 150 bin liraya mal oldu. Yaptığımız araştırmalara göre
Türkiye’de bir ilk proje. Simülasyon aracımız Türkiye’de 20 - 30 tane var ama otobüsün
içerisinden bu şekilde çıkıp da taşınması basit olan simülasyon aracımız bir ilk” dedi.

“Türk Standartları Enstitüsünde yoğun bir aşamalardan geçirdikten sonra bu aracı simülasyon
aracı olarak tescil ettirdik” diyen Kula, “Bu projeyi biz çok önemsiyoruz. Bunun patenti
sadece Đl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait. Diğer illerimizde
bizden bunun hangi aşamalarda geçtiğini istiyorlar. Onlara da aynı şekilde yardımcı oluyoruz.
Bu araca binen vatandaşlarımız emniyet kemerinin 10 kilometre hızda kendilerini ne kadar
koruyabildiğini görüyorlar. En büyük özelliği ise bu araca kemersiz binip deneyen insanlar
daha sonra trafikte kesinlikle kemerlerini takıyorlar” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3192.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

“Kayseri Öncü Şehir“
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret
etti. Kayseri'ye ilk kez geldiğini ifade eden konuk Büyükelçi, Kayseri'nin modern ve
ekonomik kalkınmada öncü şehir olduğunu söyledi.Almanya'nın...
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret
etti. Kayseri'ye ilk kez geldiğini ifade eden konuk Büyükelçi, Kayseri'nin modern ve
ekonomik kalkınmada öncü şehir olduğunu söyledi.
Almanya'nın Kayseri Fahri Konsolosu Çağlar Soysaraç'a Türkiye-Almanya ilişkilerine yaptığı
katkılarından dolayı Liyakat Madalyası vermek üzere Kayseri'ye gelen Büyükelçi Eberhard
Pohl, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde Başkanvekili Mehmet Savruk ile görüştü.
Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kültür ve Sosyal Đşler Daire
Başkanı Oktay Durukan ve Almanya'nın Kayseri Fahri Konsolosu Çağlar Soysaraç da yer
aldı.

Büyükelçi Pohl Kayseri'ye ilk kez geldiğini belirterek "Kayseri modern ve ekonomik anlamda
kalkınan bölgeler içinde öncü role sahiptir" dedi. Anadolu Kaplanlarından bahsedildiğinde de
Kayseri'nin zikredildiğini dile getiren Konuk Büyükelçi, Kayseri'ye gelmekten ötürü mutlu
olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk da Alman Büyükelçiye Kayseri
hakkında bilgiler verdi. Türkiye ve Almanya arasında dostluk ilişkileri bulunduğunu dile
getiren Savruk, bu ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Ziyarette ayrıca karşılıklı hediyeler verildi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük öneme
sahip olduğu vurgulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3193.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

“hayat Boyu Öğrenme” Toplantısı Yapıldı
Vali Orhan Düzgün, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi Mesleki
ve Teknik Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve
Đşbirliği Toplantısı’na katıldı.Kamu kurumlarının yöneticileri...
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Vali Orhan Düzgün, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi Mesleki
ve Teknik Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve
Đşbirliği Toplantısı’na katıldı.
Kamu kurumlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı
toplantıda konuşan Vali Düzgün, gelişen dünyaya ayak uydurabilmenin insanın kendisini
sürekli yenilemesi ile mümkün olacağını belirtti.
Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Türkiye’nin her açıdan geliştiğini, özellikle
teknoloji başta olmak üzere her meslek kolunda sürekli yeniliklerin gündeme geldiği
günümüzde kişinin kendisini yenilemesinin keyfiyet olmaktan çıkıp zaruret haline geldiğini
kaydeden Vali Düzgün, insanların yaşamını doğrudan ilgilendiren akla gelebilecek her
konuda eğitim seviyesinin artırılmasının önemine işaret ederek bunun da kişinin kendini
geliştirmesi veya devletin bu boşluğu doldurmak için açtığı “Hayat Boyu Öğrenme”
kapsamında açılacak kurslarla mümkün olabileceğini ifade etti.
““Bulunduğumuz ortamlarda kalıplaşmış alışkanlıklarımızdan kurtularak mutlaka kendimizi
yetiştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor” diyen Vali Düzgün şöyle devam etti:
“Geçmişte öğrendiklerimizle geçmişte kalmamamız, değişen, gelişen dünyaya ayak
uydurabilmemiz için insanın kendini sürekli yenilemesi her zaman bir ihtiyaç. Hangi mesleği
yaparsak yapalım, ister memur, ister çiftçi, ister esnaf, ister ticaret erbabı, ister sıhhi tesisatçı
gibi hepimizin kendini yenilemesi gerekiyor. 10 yıl önce ki 20 yıl önce ki mesleklerine
başladıkları bilgilerle devam etmeye çalışanların günümüzde yetersiz kaldığını görüyoruz.”
Vali Düzgün, 2008 yılından bu yana Kayseri’de açılan kurslara, 234.780 kişinin katıldığını ve
bunlardan 200.703’ünün belge almaya hak kazandığını açıklayarak, önümüzdeki dönemde
kurumlar arası işbirliğinin daha da geliştirilerek “Hayat Boyu Öğrenme” kapsamında ihtiyaç
tespit edilen alanlarda çok daha fazla kurs açılması yönünde çalışmalar yapılacağını dile
getirdi.Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’ın Hayat Boyu Öğrenme konusunda müdürlük
çalışmaları hakkında bilgiler verdiği toplantıda, kurum yöneticileri ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri de görüş alış verişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3194.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Üniversiteler Gençlik Ve Spor Kulübü Đlk
Hazırlık Maçını Yaptı
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi Kayseri temsilcilerinden 5.grupta mücadele edecek olan
Üniversiteler Gençlik ve Spor Kulübü bu sezonki ilk hazırlık maçını Tokat-Turhal'da Yeni
Belediyespor ile yaptı. Mücadeleyi Üniversiteler Gençlik ve Spor...
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Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi Kayseri temsilcilerinden 5.grupta mücadele edecek olan
Üniversiteler Gençlik ve Spor Kulübü bu sezonki ilk hazırlık maçını Tokat-Turhal'da Yeni
Belediyespor ile yaptı. Mücadeleyi Üniversiteler Gençlik ve Spor Kulübü takımı 76-66
kaybetti.Maçtan sonra bir değerlendirme yapan Antrenör-Oyuncu Hasan Aksoyak, "Yaklaşık
15 gün önce sezon hazırlıklarımıza başladık. Yoğun bir antrenman periyodundan geçiyoruz.
Takımımızın çoğunluğu genç oyuncularımızdan oluşuyor. Ligin başlamasına yaklaşık 1 ay
var. Bu sürece en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.Aksoyak, “Bugüne kadar
yaptığımız antrenmanlarımızın etkilerini ve taktiksel anlamda ki eksikliklerimizi görmek
amacıyla hazırlık maçlarımızı yapmaya başladık. Bu hazırlık maçlarının ilkini bizlere son
derece iyi şekilde misafir eden ve ağırlayan Turhal Yeni Belediyespor ile deplasmanda yaptık.
Son derece zevkli ve çekişmeli bir mücadele oldu. Maçta tüm oyuncularıma şans verdim.
Maçta ki eksikliklerimize yönelik antrenman programlarımızı düzenleyerek çalışmalarımıza
tüm hızıyla devam edeceğiz” diye konuştu.“Bu hafta içerisinde Kayseri deki Bölgesel Lig
takımlarıyla ve Niğde Belediyespor ile birkaç hazırlık maçı yapacağız” diyen Aksoyak, “Bu
zaman takımımız biraz daha lige hazırlanmış olacak. Bizde gurubumuzda yer alan takımlara
yönelik hazırlıklarımız yapmaya devam edeceğiz. Kadromuzu birkaç tecrübeli oyuncu ile
güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz ve lige en iyi şekilde başlayacağız.
Oynadığımız müsabaka boyunca bizlerle son derece yakından ilgilenen Yeni Belediyespor
Yönetici-Antrenör ve Oyuncularına teşekkür ediyor ve ligde başarılar diliyorum" ifadesinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3195.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kocasinan Belediyesi Yavuzselim’de Đç Yolları
Asfaltladı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yavuzselim Mahallesi'nde 1 milyon lira
harcamayla 1 kilometre uzunluğunda iç yolları asfalt kapladıklarını söyledi.Kocasinan
Belediye Başkanı Bekir Yıldız, insanlara rahatlık sağlayacak, zaman kazandıracak,...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yavuzselim Mahallesi'nde 1 milyon lira
harcamayla 1 kilometre uzunluğunda iç yolları asfalt kapladıklarını söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, insanlara rahatlık sağlayacak, zaman kazandıracak,
yaşanabilir mekanlar oluşturacak hizmetlerin başında sokak, cadde, bulvar yol yapıp güvenli
biçimde asfalt kaplanmasının geldiğini belirterek, "Ulaşım, vücutta kan taşıyan damarlar
gibidir. Rahat, kolay, zamanında ve kaliteli bir ulaşım toplumun ihtiyaçlarının
karşılanmasında, problemlerin giderilmesinde çok önemli rol oynar. Ulaşıma ve yol yapımına
önem veriyoruz” dedi.
Yavuzselim Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iç yol asfalt kapladıklarının
altını çizen Başkan Bekir Yıldız, "Yeni yapılan binaların önündeki bu iç yolları alt ve üst yapı
harcamalarıyla 1 milyon liraya bitirdik. Vatandaşlarımız güle güle kullansın, Allah kaza bela
vermesin, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3197.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

KHK Kayseri’ye Kupa Ve Madalya Đle Döndü
Yamaç Paraşütü Türkiye Hedef Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Kayseri Havacılık
Kulübü (KHK) Türkiye üçüncüsü oldu.6-7 Nisanda Denizli’de birinci ayağı, 20-21
Temmuz’da Erzincan’da ikinci ayağı ve son olarak 27-29 Eylül...
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Yamaç Paraşütü Türkiye Hedef Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Kayseri Havacılık
Kulübü (KHK) Türkiye üçüncüsü oldu. 6-7 Nisanda Denizli’de birinci ayağı, 20-21
Temmuz’da Erzincan’da ikinci ayağı ve son olarak 27-29 Eylül tarihleri arasında EskişehirĐnönü’de finali yapılan Yamaç Paraşütü Türkiye Hedef Şampiyonasında Kayseri’yi temsil
eden Kayseri Havacılık Kulübü (KHK) 2013 yılını Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.
Kupasını 29 Eylül’de Đnönü Eskişehir’de düzenlenen tören ile alan Kayseri Havacılık kulübü
Türkiye Şampiyonasında “Fenomen” kulübü 2013 yılını şampiyon olarak tamamlarken
‘THK’ takımı ise ikinci oldu.Toplamda 62 yarışmacının katıldığı şampiyonada, 2013 yılı
şampiyonu THK takımından Emrah Kaygusuz olurken ikinciliği Fenomen takımından
Abdullah Yıldız, Vecihi Hürkuş takımından Murat Binici ise üçüncü oldu.
Bayanlar dalında ise THK takımından 2007 dünya şampiyonu Funda Durusu birinci, yine
THK takımından Tuğba Hasgül ikinci ve son olarak Kayseri Havacılık Kulübü (KHK)
pilotlarından Hava Ünal ise 2013 yılını üçüncü olarak tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3198.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kayserigaz’dan Büyükkılıç’a Plaket
Kayserigaz Şirketinin 10. Yılı münasebeti ile düzenlenen toplantıda doğalgaz hattı döşeme
çalışmalarına katkılarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a plaket
verildi. Kısa sürede Kayseri şehir içerisinde doğalgaz...
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Kayserigaz Şirketinin 10. Yılı münasebeti ile düzenlenen toplantıda doğalgaz hattı döşeme
çalışmalarına katkılarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a plaket
verildi.Kısa sürede Kayseri şehir içerisinde doğalgaz hattının döşenmesi ve bu hatlarda yol
yenileme çalışması yapılmasındaki katkılarından dolayı Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora tarafından plaket verilen Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi.“Melikgazi Belediyesi olarak yapılan her hizmet ve yatırımda mutlaka diğer kurum ve
kuruluşlar ile bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle alt yapı çalışmalarını yatırımcı diğer
özel kurum ve kamu kurumları ile birlikte işbirliği ve dayanışma içerisinde gerçekleştiriyoruz.
Bu birlik, beraberlik ve dayanışma ile hizmet verme anlayışı Kayserililere hizmet olarak
yansımaktadır. ‘Ben yaparım ben bilirim’ devri bitmiştir artık dayanışma ve işbirliği vardır.
Çünkü her kurumun mali kaynaklarını esasında bu milletin vergisi oluşturmaktadır. Kayseri
ilinde hava kirliği yok ise, insanlar daha ucuz ve temiz ısınabiliyorsa bunda mutlaka bizimde
payımız olmalıdır. Bu düşünce ile bu yatırımcı kuruma her zaman yardımcı olunmaktadır.
Kayserigaz’a destek vermekten dolayı son derece mutluyuz. Çünkü geleceğe yatırım yaptık.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3199.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Melikgazi’den Yol Yenileme Çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyitgazi Mahallesi, Seyitburhanettin
Mezarlık çevresinde yol yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile şehir
merkezine yakışır bir çalışmayı hizmete sunduklarını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyitgazi Mahallesi, Seyitburhanettin
Mezarlık çevresinde yol yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile şehir
merkezine yakışır bir çalışmayı hizmete sunduklarını söyledi.
Seyitgazi Mahallesinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları neticesinde yolların yeniden
bakım ve onarımdan geçirildiğini ve 2 cadde, 6 sokak ile bunlara bağlantılı tüm yollarda yol
yenileme, kaldırım ve otopark inşa ettiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Seyitgazi
Mahallesi şehir merkezinde yer alan ancak yerleşim yeri ile iş merkezleri arasında sıkışan bir
mahallemizdir. Bu mahalle içerisinde Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Müzesi,
Acıbadem Hastanesi, Đl Halk Kütüphanesi, Kayseri Elektrik Kurumu Hizmet binası, Đl Sağlık
müdürlüğü, bir ilkokul ve bir lise, Güldüoğlu Sağlık Ocağı, Melikgazi Hizmet Binası, Merkez
Sanat Okulu gibi kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. En önemlisi Seyitgazi Mezarlığı ile
Türbesi ve Gültepe Parkı bu semtimizdedir. Mahallenin nüfusu ise 6000 civarındadır. Yani
mahalle daha çok hizmet veren bir semt olma özelliğine sahiptir. Bu neden ile mahallemizde
önce alt yapı işini kurumlar arası işbirliği ile tamamladık. Şu anda ana cadde ve bunlara
bağlantılı sokaklarda alt yapı çalışması yaptık. Müze caddesinde yaya yolu, kaldırım ve
ücretsiz semt otopark inşa edildi. Bu alanda otopark önemli, çünkü Güldüoğlu Sağlık
Merkezi, Seyitgazi Mezarlığı, Gültepe parkı yer almaktadır” dedi.
Müze, Kütüphane, Đl Kültür Müdürlüğü, Đl sağlık Müdürlüğü, Seyitburhanettin Mezarlığı,
Gültepe Parkı, Sanat Okulu, Özel Hastane, Sağlık Ocağı, Elektrik kurumu, Melikgazi
Belediyesi, 2 okul…
2 cadde ile 6 sokak ve bunlara bağlantılı yollarda kaldırım, cep otoparkı yapıldığını ve
stonmastik asfalt ile asfaltlandığı yol çizgilerin çizildiğini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulanarak, Seyitgazi
Mahallesinin bu yıl adeta yenilendiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3200.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen:
Mart 2014'te yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP)
tekrar Bünya Belediye Başkanı adayı gösterilen mevcut Başkan Mehmet Özmen, ''Biz hem
2014'ü hem de 2023'ü planlıyoruz. 1 Nisan 2014'ten itibaren...
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Mart 2014'te yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP)
tekrar Bünya Belediye Başkanı adayı gösterilen mevcut Başkan Mehmet Özmen, ''Biz hem
2014'ü hem de 2023'ü planlıyoruz. 1 Nisan 2014'ten itibaren ne zaman, nerede, hangi
çalışmaya başlayacağımızı çok çok iyi biliyoruz'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da düzenlediği
toplantıda, 2014 yerel seçimlerinde MHP'nin Bünyan Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı
Belediye Başkanı Mehmet Özmen, ĐHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeniden
Belediye Başkanlığına adaylığını, ''Ülkemize, Kayserimize ve Bünyanımıza hayırlı, uğurlu
olsun'' diye değerlendiren Mehmet Özmen, ''Özellikle çalışan, görevi başında olan Belediye
Başkanlarıyla ilgili, MHP teşkilatlarında, başkanın çalışma programlarında büyük bir problem
yoksa, onların devam etmesi yönünde bir temayül vardı. Yaklaşık 3 ay kadar önce MHP Đl
Başkanımızın ve MYK üyelerimizin eşliğinde aslında bizim adaylığımız kesinleşmişti. Ancak
bir de Genel Başkanımızın ağzından ve Genel Merkez düzeyinde de birçok belediyede olduğu
gibi bizim belediyemizde de adaylığımız açıklanmış oldu. Biz zaten sahadaydık, biz sahada
olmaya devam ediyoruz. Başkentte bu programdan sonra memleketimize döndük ve
kaldığımız yerden devam ediyoruz'' diye konuştu.
Mart 2009'dan bu yana Bünyan'da çok şeyler değiştiğini vurgulayan Özmen, öncelikle Mart
2009'dan önce Bünyan'ın durumuna bakmanın faydalı olacağını belirterek, şunları kaydetti:
''Bünyan, tarihi süreçte dolu dolu olan bir ilçe. Türkiye'de hatta dünyada marka olmayı
başarabilmiş ilçelerden birisi. Gerek geçmişteki ekonomik şartlarıyla, gerekse tarihi Đpek Yolu
üzerinde oluşuyla, gerek halısıyla, cumhuriyet döneminin ilk fabrikalarıyla bana göre dünyada
marka olmayı başarabilmiş bir ilçe. Okuma-yazma oranı cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren
bugün de çok yüksek olmak şartıyla yüzde 100'ü bulan bir ilçe. Ekonomisi son derece yüksek
olan bir ilçe iken, maalesef son yıllarda özellikle 1980'den sonraki özelleştirmelerle tüm
Türkiye'deki köy ve beldelerin ekonomik şartlarının zorlaşmasıyla birlikte köyden kente göç
maalesef çok artmış. Bu kader, Bünyan'ın da başına gelmiş. 80'li yıllarda 17 bin merkez nüfus
varken, 90'lı yıllara gelindiğinde 13 binlere düşmüş, bugün 12 bin 500'lere gerilemiş. Mart
2009 yereline baktığımızda, halkımızın en asli belediyecilik hizmetlerini dahi alamadığını
veya eksik ya da az aldığını söyleyebiliriz. Bünyanlı hemşehrilerim çok iyi bileceklerdir,
özellikle pek çok noktada kanalizasyon sorunu vardı. Đlçenin içinden geçen 2 dereden
kanalizasyon akıyordu. Ayrıca ilçedeki toplu konutların özellikle 264 ailenin oturduğu
Belediye Evleri ve hemen onların ardına yaptırılan TOKĐ konutlarının kanalizasyonları,
açıktan kuru derelere şarj ediliyordu. Su ve su depoları konusunda problemler vardı, yol
sorunu vardı.''

Bunları söylerken, geçmiş yönetimleri eleştirmek istemediğini, her dönemde bütün belediye
başkanlarının ellerinden geldiğince ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Mehmet
Özmen, ''Biz de bu ağabeylerimizden devir aldığımız Bünyanımızı değiştirmeye,
güzelleştirmeye çalıştık. Bünyan'da, Kayseri'nin en modern uydu kenti olma potansiyeli
varken, çok köhne bir köy pozisyonuna gitmiş bir durumu vardı. Biz bunlarla ilgili çalışmalar
yapmak zorunda kaldık. Özellikle Bünyan'ın altyapısı yüzde 90 oranında kotarıldı. Bünyan'ın
altyapısını ve üst yapısını da bitirmeyi Cenab-ı Allah bize nasip etti. Allah'ın izniyle biz hem
2014'ü hem de 2023'ü planlıyoruz. Bünyan, iddia ediyorum, vizyon projesini gerçekleştirmiş
ender ilçelerden bir tanesi'' şeklinde konuştu.
-''HASTAYI YÜRÜTMEK VE SONRA KOŞTURMAK ĐSTĐYORUZ''
Açıklamasında, ''Bir hasta düşünün, bu hasta zor durumda, ameliyat masasında. Cenab-ı Allah
nasip etmiş, sevgili Bünyanlılar teveccüh etmiş, görev nasip olmuş. Bu hastanın ayağa
kalkması lazım. Bu hastayı ayağa kaldıracağız ama ayağında, başında, kalbinde, midesinde,
ciğerinde problem var. Bu bağlamda bir cerrah edasıyla neresinden başlamamız gerekiyorsa, o
çerçevede hizmet etmeye gayret ettik. Đnşallah 2014'ten sonra ayağa kalkan bu hasta önce
yürüyecek, sonra da dolu dolu koşacak diye ümit ediyorum'' dedi.
Büyükşehir Yasasıyla birlikte, Bünyan'ın sadece merkez olmaktan çıktığını, Bünyan'ın artık
1306 kilometre kare alanla birlikte planlanması ve düşünülmesi gerektiğini belirten Özmen,
''Bünyanımızı, 24 köy, 7 belde ve merkezdeki 31 mahalleyle beraber düşünmek zorundayız.
Geçen yılın Kasım ayından bu yana biz köy ve beldelerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Biz
bu bağlamda Cenab-ı Allah'a sığındık, hemşehrilerimize güveniyoruz. Tüm köy ve
beldelerimizin mahalle oluşu bizi hiç ürkütmüyor, hiç korkutmuyor. 1 Nisan 2014'ten itibaren
ne zaman, nerede, hangi çalışmaya başlayacağımızı biliyoruz. Sadece Cenab-ı Allah'tan sağlık
diliyoruz, hemşehrilerimizin hayır duasını bekliyoruz'' diye sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3201.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kaybedder Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Kayseri Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği (KAYBEDDER) üyeleri 4. toplantıda bir araya
geldi.Katılımın yüksek olduğu toplantıda, Dernek Başkanı Gökmen Başoğlu, Başkan
Yardımcısı Ferhat Kurnaz, Genel sekreter Duygu Opak KAYBEDDER olarak..
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Kayseri Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği (KAYBEDDER) üyeleri 4. toplantıda bir araya
geldi.
Katılımın yüksek olduğu toplantıda, Dernek Başkanı Gökmen Başoğlu, Başkan Yardımcısı
Ferhat Kurnaz, Genel sekreter Duygu Opak KAYBEDDER olarak yapılan faaliyetler
hakkında üyelere bilgi verdi.

Dernek Başkanı Gökmen Başoğlu “Dernek üye sayısını artırmak için çalışmaları hep birlikte
yapmamız gerekiyor. Ayrıca bu tür organizasyonlar da ayda bir defa gerçekleştirilecek.
Dernek faaliyetlerimizi www.kaybedder.com sitesinden üyelerimiz takip edebilirler” diye
konuştu.
Toplantıya davet edilen Gazi Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi Doç. Mehmet Güçlü
yaptığı konuşmada “Bu tür dernek çalışmalarının Türk sporuna çok fazla katkısının olacağını
düşünüyorum. Sizler başlatacaksınız. Gelecek nesiller devamını getirecek zorluklar sizi
yıldırmasın” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3202.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

AK Parti Talas Yönetiminden Başkan
Yıldırım'a Ziyaret
AK Parti Talas Đlçe Başkanlığına yeni atanan Ragıp Dost ve beraberindeki yönetim kurulu
üyeleri Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi ve sıcak
bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette birlik beraberlik...
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AK Parti Talas Đlçe Başkanlığına yeni atanan Ragıp Dost ve beraberindeki yönetim kurulu
üyeleri Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi ve sıcak
bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette birlik beraberlik vurgusu yapıldı.
Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Yıldırım, AK Parti'nin yeni Talas ilçe yönetimine
başarılar dileyerek sözlerine başladı. Başkan Yıldırım, 10 yıldan beri Talas'ı güzelleştirmek
için çalıştıklarını belirterek, bu başarıda mahalle temsilcilerinden sandık görevlilerine kadar
herkesin payı olduğunu söyledi. Talas'ın her geçen gün yıldızının parladığına dikkat çeken
Başkan Yıldırım, "Nüfusu 30 binden 120 bine yaklaşan bir şehiriz" dedi. Göreve
geldiklerinde kendi binasında kiracı bir belediye tablosuyla karşılaştıklarını kaydeden Başkan
Yıldırım, "Şimdi nereden nereye geldiğimizi hepimizin çok iyi bilmesi lazım" diye konuştu.
10 yıllık süreçte ülke olarak da önemli projelerin gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan
Yıldırım şöyle konuştu: "Şimdi birçok alanda mesela sağlıkta ilaç kuyruğu bilmiyoruz,
istenilen hastanede muayene oluyoruz. Eğitimde okulların açıldığında kitapların sıralarda
olacağını kim bilebilirdi. Yerel yönetimlerin başarısı merkezi hükümete taşınmasıyla ülkede
hizmetin bütünleşmesi tesis edildi."
Başkan Yıldırım, hizmet çıtasının sürekli yükseldiğine vurgu yaparak, "Bulunduğumuz
şehirde iyi ki yaşıyor muyuz buna bakmamız lazım. Bu noktada gönüldaşlarımızı mahcup
etmediğimizi düşünüyoruz. Başarıları daha da artırmalıyız. Đlçe Başkanımız Sayın Ragıp
Dost'un şahsında tüm parti yönetimini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
AK Parti Talas Đlçe Başkanı Ragıp Dost ise, yeni yönetim kurulunu oluşturarak göreve
başladıklarını kaydederken, hizmet çıtasının yükselmesinden dolayı Başkan Yıldırım'a

teşekkür etti. Her zaman için desteklerini esirgemeyeceklerini, birlik beraberlik içerisinde
olacaklarını belirten Ragıp Dost, Başkan Yıldırım'dan yönetim kurulu üyeleriyle Talas'ta
görsel brifing talep ederken, başarıların devamını dileyerek sözlerini tamamladı.
Ziyaret yeni yönetimle birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3203.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Arif Can Đle Đskender Can Erkekliğe Đlk Adımı
Attı
Kayseri’nin tanınmış ailelerinden işadamı Hayri Çelik ile Sevgi Çelik çiftinin oğulları Arif
Can ile Đskender Can düzenlenen muhteşem düğün töreni ile erkekliğe ilk adımı attı. Çok
sayıda ünlü simanın katıldığı düğün töreninde...
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Kayseri’nin tanınmış ailelerinden işadamı Hayri Çelik ile Sevgi Çelik çiftinin oğulları Arif
Can ile Đskender Can düzenlenen muhteşem düğün töreni ile erkekliğe ilk adımı attı. Çok
sayıda ünlü simanın katıldığı düğün töreninde ünlü sanatçılardan Ali Şan’da sahne aldı.
Flamingo düğün salonunda gerçekleştirilen Sünnet düğününe TBMM Başkanvekili Sadık
Yakut, Teş-Đş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, DP Đl
Başkanı Đsmet Özbakkal, MHP Kocasinan eski Đlçe Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Đstanbul
Emniyet Müdürlüğü Köprüler Şube Müdürü Lütfü Koca, Ankara’nın ünlü simalarından
Đskender Çolak, Şemsettin Şemsettin, Ahmet Başaslan, Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Ali Ateş, Đşadamı Nuh Mehmet Delikan, Muharrem Göç, Kemal Akbulut, Hacı Ali
Koca, Orhan Göç, Alper Göker, Đsmail Doğan ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Hayri
Çelik, düğüne gelen davetlileri salon girişinde eşi Sevgi Çelik ile birlikte tek tek karşıladı.
Düğünde Arif Can ile Đskender Can Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının gösterisi
eşliğinde Yeni Çeri Askerlerinin korumalığında sahneye getirildi. Muhteşem havai fişek
gösterisinin ardından tahta oturan Arif Can ile Đskender Can’a burada mehter başı tarafından
dualarla kına yakıldı. Düğünde en çok alkışı ise piste çıkarak eşi Sevgi Çelik ile dans eden
işadamı Hayri Çelik aldı. Çelik çiftinin dansı boyunca havai fişek gösterisi hiç susmadı.
Düğünde ayrıca ünlü sanatçılardan Ali Şan’da sahne aldı. Orkestrası ile düğüne renk katan Ali
Şan’ın seslendirdiği bir birinden hareketli parçalarla davetliler halaylar çekerek doyasıya
eğlendi.Hayri Çelik ile Sevgi Çelik, oğulları Arif Can ile Đskender Can ‘ın erkekliğe adım
atmasını dost, akraba ve yakınlarıyla paylaşırken, mutlulukları ve heyecanları ise gözlerden
kaçmadı. Çelik çifti, “ Oğullarımız Arif Can ile Đskender Can’’ın sünnet törenine gerek
Kayseri’den gerekse çevre illerden icabet eden tüm davetlilere teşekkür ediyoruz. Allah her
anne ve babaya böylesine özel günleri ve bu mutluluğu yaşatsın” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3204.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kayseri Erciyesspor - Kayserispor Maçının
Ardından
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kayseri Erciyesspor kendi evinde Kayserispor ile 1-1
berabere kaldı.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor
Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Đlk devre her iki taraf adına...
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Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kayseri Erciyesspor kendi evinde Kayserispor ile 1-1
berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Fuat Çapa, “Đlk devre her iki taraf adına da pozisyon olan ama gol eksiği olan bir
maçtı. Maç 2-2 de bitebilirdi. Bakıldığı zaman 1-1 bitti. Đkinci devre bizim pozisyonumuz
daha fazlaydı. 1-0’dan sonra takımın gösterdiği direnç daha iyiydi. Tribünde az sayıda da olsa
gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Mücadele sahada yapıldı. Onlar da güzel bir şekilde her
iki tarafı destekledi. Türk futbolunun ihtiyacı olan bir görüntüydü. Đnşallah örnek olur” diye
konuştu.
Kayseri Erciyesspor kalecisi Jorgaçeviç ise karşılıklı pozisyonların olduğunu belirterek,
“Rakip takım da çok iyi pozisyonlar buldu. Đki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Đleride
toplayabileceğimiz çok maçlar var” derken, Yasin ise, “Maça çok iyi hazırlandık. Đlk
derbimizdi. Sahada uyum iyiydi. Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum ama Kayserispor da
iyi mücadele etti” dedi.
KAYSERĐSPOR CEPHESĐ
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, güzel bir derbi olduğunu dile getirerek, "Ne
varsa sahaya yansıtmaya çalıştı. Taraftar ilgisi fazla olsaydı daha güzel derbi olurdu. Đlk 15
dakika da arka arkaya gol pozisyonları yakaladık. Bunları gole çevirseydik farklı bir maç
olurdu. Golü bulmamıza rağmen, duran toplarda güçlü olan Erciyesspor golü buldu. Çok iyi
futbol oynadığımızı söyleyemeyiz ama oyuncular elinden geleni yaptı. Galibiyete ihtiyacımız
vardı ama olmadı. Takımın içinde biraz tedirginlik oluyor. Đstediğimiz futbolu sahaya
yansıtmakta zorlanıyoruz. Gaziantep maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyoruz” şeklinde
konuştu.
Kayserisporlu oyuncu Okay Yokuşlu, “Kayseri’ye yakışır bir maç oldu. Tribünlerde de güzel
hareketler gördük” diye konuşurken bir diğer oyuncu Alper de, “Maça iyi başladık ve bu maç
için çok çalışmıştık. Ne yazık ki bir puan ile ayrıldık” açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3205.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

