KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
23.12.2013–31.12.2013
Kayseri’de Extacy Operasyonu
Kayseri’de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 750 adet extacy ele geçirilirken
3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Đl jandarma ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda kayseri-Malatya...
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Kayseri’de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 750 adet extacy ele geçirilirken
3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Đl jandarma ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı
operasyonda kayseri-Malatya karayolu üzerinde bir otomobilin durdurulduğu öğrenildi.
Otomobilde yapılan aramalarda 750 adet extacy hap ele geçirildiği ve olayla ilgili olarak 3
kişinin yakalandığı kaydedildi.
Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişi hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4650.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Sokak Köpekleri Đçin Sıcak Yuva
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde dışarıda kalan sokak köpekleri için,
köpek barınma evlerine ısıtıcı yerleştirdi.Kayseri Kocasinan ilçesi Molu köyünde bulunan
köpek barınma evi, hayvanların daha iyi standartlarda...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde dışarıda kalan sokak köpekleri için,
köpek barınma evlerine ısıtıcı yerleştirdi.

Kayseri Kocasinan ilçesi Molu köyünde bulunan köpek barınma evi, hayvanların daha iyi
standartlarda yaşamaları için yeniden dizayn edildi. Soğuktan üşümemeleri için hayvanların
kaldıkları yuvalara ısıtıcılar yerleştirilirken, barınağı ziyarete gelen kimi vatandaşlar da,
beğendikleri köpekleri sahiplendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Spor Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel, “Biz Kayseri Büyükşehir
Belediyesi olarak, şehrimizdeki sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi standartlarda
yaşamlarını devam ettirebilmeleri adına, vatandaşlarımızla bu hayvanların da, en az insanlar
kadar yaşam haklarına sahip olduğu düşüncesiyle ve gönüllü Kayseri Hayvan Severler
Derneği mensuplarıyla bir kısım çalışmalar gerçekleştirdik. Öncelikle, mevcut köpek barınağı
şartlarımızı iyileştirebilmek için, kendilerinin de önerilerini dikkate alarak çalışmalar yaptık.
Đnsanlarımız genellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber, bağ evlerinde, bahçelerinde köpek
edinerek köpek sahibi oluyorlar. Ancak kış aylarında maalesef o hayvanlar sokağa salınıyor.
Bunun önüne geçebilmek için, öncelikle değişik periyotlarda eğitim planlamaları
düşünüyoruz. Bundan böyle, köpek sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız bize müracaat
ederlerse, herhangi bir hayvanı gidip petshoplardan satın almak yerine, gerçekten ihtiyaçları
varsa ve hayvan severlerse, burada çok değişik karakterlerde, cinslerde hayvanlar var. Onlara
her türlü katkıyı da sağlayarak sahiplendirme projemiz var” diye konuştu.
Amaçlarının, sokak hayvanlarının daha iyi ortamlarda yaşamalarını sağlamak olduğunu
söyleyen Kayseri Hayvan Severler Derneği 2. Başkanı Nilgün Uzel ise, “Bizim amacımız,
Kayseri’deki muhtaç hayvanları iyi ortamlarda yaşatabilmek. Đhtiyacı olanları tedavi etmek.
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği olarak, Kayseri halkına şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz
insanlar hayvanlarla iç içe yaşamak zorundayız. Onlar doğanın bir parçası ve onlarsız bir
hayat olmaz” ifadelerini kullandı.
Köpek barınma evine gelen ziyaretçilerden bazıları ise, beğendikleri köpekleri sahiplendi.
Barınağı ziyaret edenlerden hayvan sever Banu Öztoprak da bir köpek sahiplenerek,
"Đnsanlar, hayvanlara sahip çıkmalı, onlara yardım etmeli ve eziyet vermemelidirler. Bugün
buraya gelerek kendime yakın hissettiğim köpeği sahiplenerek, ona sıcak bir yuva vermek ve
beraber uzun yıllar yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4651.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Metruk Binalar Yıkılıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış aylarında karla mücadelenin yanı sıra
metruk, terk edilmiş ve çevreye tehlike arz eden binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini
bildirdi.8 mahallede maili inhidam yani çevreyi tehdit...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış aylarında karla mücadelenin yanı sıra
metruk, terk edilmiş ve çevreye tehlike arz eden binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini
bildirdi.

8 mahallede maili inhidam yani çevreyi tehdit eden durumda olan terk edilmiş binaların
bulunduğunu hatırlatan Başkan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2013 yılı içerisinde 24 ayrı
yıkık, virane ve tehlike arz eden yapıların yıkıldığını ve 12 binanın yıkımı için gerekli
çalışmaların yapıldığını belirtti.
Yapıların genellikle eski mahalleler ile şehir merkezinden uzak olan Hisarcık, Kıranardı,
Subaşı mahallelerden oluştuğunu ve bunların özellikle şehir merkezinde olanlarının suç
mahalli olmaya uygun ortamlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
Metruk, virane ve tehlike arz eden yapıların yıkımında Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ile
işbirliği yaptıklarını kaydetti.
Tehlike arz eden ve damı, çökmüş, duvarların büyük bir kısmı yıkılmış yapıların yıkımı için
için Lastikli Yükleyici (Loder) kepçe, Kazıcı - Yükleyici, Kamyon gibi araçlardan oluşan bir
ekip kurduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“2013 yılı içerinde yapılan çalışmalar neticesinden tespit edilenler yıkıldı. Tarihi ve tescilli
biların onarımı yapılıyor. Melikgazi ilçesi Kayseri’nin cazibe ve çekim merkezidir. Şehir
merkezinde ve kırsal alanlarda harabeye dönüşmüş yapılar bulunmaktadır. Şimdi buralarda
sahibi dahi zor bulunan binalarla karşılaşıyoruz. Yıkım için gerekli yasal prosedürler uzun
sürebiliyor. Bu yapılar ayrıca her türlü suç unsuruna uygun zemin oluşturmaktadır. Hem çevre
ve halk sağlığı hem de görüntü kirliliği açısından yıkım çalışmalarımız yasal mevzuat
içerisinden devam edecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4652.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Bürokrat Eşleri Kaymek'te
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), 105 branşta
kurs hizmeti vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi
Neşe Özhaseki, Vali Orhan Düzgün'ün eşi Gül Düzgün ve bürokrat...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), 105 branşta
kurs hizmeti vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi
Neşe Özhaseki, Vali Orhan Düzgün'ün eşi Gül Düzgün ve bürokrat eşleri ile birlikte
KAYMEK'in Sümer'deki kurs merkezini ziyaret etti.
Yılda yaklaşık 10 bin kişiye hizmet veren KAYMEK, 105 branşa ulaşan kursları ile büyük bir
eğitim merkezi haline dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe
Özhaseki, Vali Orhan Düzgün'ün eşi Gül Düzgün ile birlikte KAYMEK'in Sümer Kurs
Merkezi'ne giderek kursiyerlerle sohbet etti. Ziyarete bazı bürokrat eşleri de katıldı.
Sümer Kurs Merkezinde verilen, bilgisayar kullanımı, çini, tel kırma, adli kalem işleri,
yönetici asistanlığı, web tasarım, evde çocuk bakımı, ev tekstili, sanayi makinaları, Fransızca
ve Almanca gibi kurslarda kursiyerlerle sohbet eden Özhaseki ve Düzgün yapılan el işlerini

inceleyerek bilgi aldı. Düzenlenen kurslar ve bu kurslarda üretilen eşyalar bürokrat eşleri
tarafından oldukça beğenildi.
Günün sonunda Neşe Özhaseki tarafından Gül Düzgün ve ziyarete katılan bürokrat eşlerine
KAYMEK kursiyerlerinin üretimi olan hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4653.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayakseverler Erciyes'e Akın Etti
Kayseri'de hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler Erciyes'e akın etti.Erciyes'e akın eden
kayakseverler, hafta sonu tatilini kayak yaparak değerlendirdi. Profesyonel kayakseverler,
kayak aletleri ile kayak yaparken, amatörler ise kızaklara...
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Kayseri'de hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler Erciyes'e akın etti.
Erciyes'e akın eden kayakseverler, hafta sonu tatilini kayak yaparak değerlendirdi.
Profesyonel kayakseverler, kayak aletleri ile kayak yaparken, amatörler ise kızaklara binerek
kayak yapmanın keyfini sürdü. Erciyes'e kayak yapmaya gelen Batu Alper Akdoğan, "Buraya
Mersin'den geliyorum. Hafta sonu kayak yapmak için geldik. Gayet güzel eğleniyoruz.
Erciyes'e ilk defa geliyoruz. Burada konaklama imkanları da güzel. Erciyes çok güzel bir yer"
dedi.
Mersin'den gelen Tunç Oluk ise, "Erciyes'e her yıl geliyoruz. Bu yıl açılışa denk geldik. Bu
yapay kar makinelerinin olması bizim için büyük şans. Đyi eğleniyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4654.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Özbakkal: ''Cari açık beklenenden yüksek çıktı,
Đşsizlik oranı arttı''
Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, ''Cari açık beklenenden yüksek çıktı,
Đşsizlik oranı arttı. Geçen 11 yıllık dönemde Hükümet, sorunun temeline yani kalıcı ve
sorunsuz yüksek büyümeyi sağlayacak bir ekonomik modele...
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Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, ''Cari açık beklenenden yüksek çıktı,
Đşsizlik oranı arttı. Geçen 11 yıllık dönemde Hükümet, sorunun temeline yani kalıcı ve
sorunsuz yüksek büyümeyi sağlayacak bir ekonomik modele ne yazık ki geçemedi. Bu kronik
sorunun çözümüne yönelik hiçbir tedbir almadı'' dedi. Özbakkal, yaptığı açıklamada cari
açığın beklenenden yüksek çıktığını ve işsizlik oranının arttığını belirterek, ekonomideki
kötüye gidişin devam ettiğini vurguladı. Açıklamasında, ''Yüksek gelen cari açık rakamı, dış
dengelerdeki bozulmanın devam ettiğini gösteriyor'' diyen Özbakkal, şu ifadelere yer verdi:
''Türk ekonomisinin dış dengesini yansıtan cari açık rakamı, Eylül 2013 ayında beklentilerin
üzerinde 3.28 milyar dolar olurken, Ocak-Eylül 2013 döneminde ise 49 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen cari açık rakamı, Türkiye'nin dış dengelerindeki
bozulmanın devam ettiğine işaret ediyor. Bu gelişmeler ile, Merkez Bankası daha önce
Ağustos ayı için 56.69 milyar dolar olarak açıkladığı 12 aylık kümülatif cari açığı 58.51
milyar dolara revize ederken, kümülatif açık Eylül ayında 59.1 milyar dolara yükseldi.
Cari açıktaki artışta; turizm gelirlerinde yapılan revizyon sonrasında öngörülerin altında
kalması ve net altın ticaretindeki bozulma etkili oldu. Nitekim, yıl sonu cari açık beklentisi
geçmiş verilere yapılan revizyonların ardından 60 milyar dolardan 62 milyar dolara
(GSYH'nın yüzde 7.5'i) yükseldi. Bilindiği üzere, Hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli
Program’da (OVP) yıl sonunda cari açığın GSYH'nın yüzde 7,1’si seviyesinde olacağı tahmin
ediliyordu.''
Enerji hariç tutulduğunda cari açığın yükselmeye devam ettiğini kaydeden Özbakkal, ''Bir
başka deyişle, enerji hariç cari fazla giderek azalıyor. Bu da, Türkiye’deki üretimdeki yapısal
bozukluğunun, ödemeler dengesini ve cari açığı nasıl bozduğunu bir kez daha teyit ediyor. Đç
talebin arttığı her dönemde, cari açık rakamları beklentilerin üzerine çıkıyor ve giderek daha
fazla cari açık veriyoruz. Türkiye’nin büyüme oranları yükseldikçe ve bunu iç talebe bağlı
olarak yaptığımızda, cari açık rakamları çok yüksek çıkıyor. Bu da, yüksek büyümenin
önündeki en önemli engelin ödemeler dengesi olduğunu açıkça gösteriyor. Geçen 11 yıllık
dönemde Hükümet, sorunun temeline, yani kalıcı ve sorunsuz yüksek büyümeyi sağlayacak
bir ekonomik modele ne yazık ki geçemedi. Bu kronik sorunun çözümüne yönelik hiçbir
tedbir almadı'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4655.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Katipler Ve Sekreterler Derneği’nden Baro’ya
Ziyaret
Kayseri Katipler ve Sekreterler Derneği, Kayseri Barosu’nu ziyaret etti.Gerçekleşen ziyarette,
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç ve Genel Sekreter Avukat Erhan Bahar’a
isteklerini ve güncel sorunlarını aktaran dernek yetkilileri, adliye...
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Kayseri Katipler ve Sekreterler Derneği, Kayseri Barosu’nu ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette, Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç ve Genel Sekreter
Avukat Erhan Bahar’a isteklerini ve güncel sorunlarını aktaran dernek yetkilileri, adliye
içinde kullanabilecekleri bir oda konusunda Kayseri Barosu Başkanı’ndan yardım talebinde
bulundu.
Baro Başkanı Fevzi Konaç, konunun en kısa zamanda çözüme ulaştırılması için
çalışacaklarını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4656.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Büyükşehir Kitapseverin Hizmetinde
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 kütüphaneden bu yıl yararlananların sayısı 270 bine
yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki 'Kitaplar hayat kaynağı' diyerek
herkesi daha fazla okumaya çağırdı.Belediye hizmet...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 kütüphaneden bu yıl yararlananların sayısı 270 bine
yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki 'Kitaplar hayat kaynağı' diyerek
herkesi daha fazla okumaya çağırdı. Belediye hizmet binasının altındaki Merkez
Kütüphane'nin yanısıra Gevher Nesibe ve Belsin'de bulunan üç kütüphanede haftanın yedi
günü hizmet veriliyor. Kütüphaneler hafta içi 08.00-19.00, Cumartesi günleri 09.00-19.00,
Pazar günleri ise 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi
Kütüphanelerinde bilgisayarlarla çalışma imkanı ve buna bağlı olarak internet hizmeti de
sunuluyor. Đnternetten çıktı almak ve fotokopi hizmetleri ise ücretsiz olarak veriliyor.
ÖDÜNÇ KĐTAP HĐZMETĐ
Kütüphanelerde ödünç kitap verme servisi de bulunuyor. Kütüphanelere üye olan okuyucular
15 gün süre ile hikaye, roman ve şiir kitaplarını ödünç olarak alabiliyorlar. 2013 yılı Aralık
ayı itibariyle 20 bin adet kitap okuyuculara ödünç olarak verildi. 2013 yılında bugüne kadar
Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden 266 bin kişi faydalandı.
"KĐTAPLAR HAYAT KAYNAĞI"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki kitapların hayat kaynağı olduğunu
belirterek herkesi kütüphanelerden daha fazla yararlanmaya davet etti. Okumayı çok
sevmeyen bir toplum olduğumuzu ve bunun değişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak
ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan Özhaseki, kütüphanelerle verilen hizmetin
yanı sıra, Ray-kitap projesi ve Büyükşehir Belediyesince basılan kitaplarla okuma
alışkanlığını artırmaya çalıştıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4657.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

KARAYEL UYARDI!
Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonuyla ilgili
'Ekonomik istikrar bozulursa en büyük zararı Aziz millet çeker' dedi
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Karayel twitter yaptığı açıklamada 'Kurdaki 0.10 kuruşluk artışın ekonomimize verdigi zarar
4 milyar dolar.Ekonomik istikrar bozulursa en büyük zararı Aziz millet çeker.Dikkat' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4658.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Operasyonun öteki yüzü
Abdurrahman Dilipak bugün 'Operasyonun öteki yüzü' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dilipak
kaleme aldığı yazıda birilerin Türkiye’nin laik Đslamcı bakış açısını, Türkiye’yi rol model
olarak kullanarak dünyaya pazarlamaya çalıştığını belirterek; "Bunun için milyarlarca dolar
harcanacak, sen kalkıp, Dünyadaki Đslam halklarını batının kontrolü dışında yeni bir
medeniyetin ihya ve inşası için işbirliğine çağıracaksın.. Affetmezler!" değerlendirmesinde
bulundu.
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Đşte o yazı;
Operasyonun ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. Ağaoğlu’ndan Taş Yapı’ya, Halk
Bankası’ndan Ebru Gündeş’in kocasına, oradan siyasilere uzanan bir sanık listesi..Đlk bakışta
kel alaka bir liste. Ama işin ayrıntılarına inince başka bir fotoğraf çıkıyor ortaya..Daha önce
sormuştum, sen kim oluyorsun da yeni bir kanal projesi ile Montreux’u tartışmaya açıyorsun.
Sen kim oluyorsun da bağımsız Nükleer ve Uzay teknolojileri peşinde koşuyor, Ruslarla,
Çinlilerle iş tutuyorsun.Sen kim oluyorsun da Barzani’yle anlaşıp Musul petrollerini
Türkiye’ye akıtmaya kalıyorsun.
Buralar onların sömürgesi ya, efendilerden izin almadan olur mu öyle şeyler.. Bizler de beyaz
efendilerin Tom amcalarıyız, iyi eğitim görmüş halayıklar..Sen kim oluyorsun da kurulu
dünya düzenine karşı çıkıyor, “dünya beş’ten büyüktür” diye insanların fikirlerine tehlikeli

zehirli fikirler yayıyorsun. Sen kim oluyorsun da, 110 ülkede 7 milyar dolar dağıtıyorsun..Sen
kim oluyorsun da Alman hava yollarını zarara sokarak Đstanbul’u dünyanın en büyük hava
aktarma merkezi yapmak için Đstanbul’a 3. bir hava alanı yapmaya kalkıyorsun..Zararına da
olsa, 110 noktaya uçarken, maksadın ne senin kardeşim..Đslam birliği sana mı kalmış, Laik bir
ülkesin sen, otur oturduğun yerde..Koca BM, AB, ABD varken sana ne oluyor da, Somali’ye
gidiyorsun, Afrika’da büyük elçilikler açıyorsun, maksadın ne senin.. Şanghay’a katılmak ne
demek! Ne demek istiyorsun..3. köprü, otomotiv, Boraks ve daha bilmem neler.. 110 ülkeden
öğrenci alacak ve 110 ülkeye öğrenci göndereceksin, yanına bırakırlar mı, Mevlana senin
neyine.. Hollandalı papaz Erasmus dururken. Erasmus’a karşı Mevlana! Yerler mi?Birileri,
Türkiye’nin laik Đslamcı bakış açısını, Türkiye’yi rol model olarak kullanarak dünyaya
pazarlamaya çalışacak, bunun için milyarlarca dolar harcanacak, sen kalkıp, Dünyadaki Đslam
halklarını batının kontrolü dışında yeni bir medeniyetin ihya ve inşası için işbirliğine
çağıracaksın.. Affetmezler!Ankara’da birileri büyük hayaller kuruyor.. Buna bir “dur” demek
gerekiyordu. Ve uluslararası sistem bu kez derin bir mutabakat sonucu, bürokratik oligarşi
içindeki işbirlikçileri ile, paralel devlet yapılanması üzerinden, emniyetteki “iyi çocuklar”ı
kullanarak, eklemlenmiş kanun teknisyenlerinin rol alacağı bir kurgusal süreç sonucu iktidara
ayar verecekti.. Ancak Gezi’yle başlayan süreç, dersaneler konusu ile bazı derin planların
eşiğinde olduğumuzun işaretlerini veriyordu. Seçim öncesi düğmeye bastılar..Benim, dün
derin devletin söz dinlemeyen çocuklarına karşı yapılan operasyona karşı çıkarken, zihniyet
ve bazı uygulamalar dışında benim TSK ile temel bir sorunum yoktu. Bu gün de cemaatle,
kripto ilişkiler içindeki çevrelerin hesapları dışında, fikri ayrılıklar dışında benim bu
arkadaşlarla sorunum yok. Aslında dün kimle sorun yaşadı isem, bu gün de yine aynı
kadroların operasyonel güçleri ile benzer sorunlar yaşıyorum. Sorun yaşadığım kişilerin,
elbiselerinin renginin laci mi, haki mi olduğu, ya da erkeklerinin, bıyıkları ya da başlarının
örtülü olup olmadıkları beni çok da ilgilendirmiyor.. “Beyaz Türkler”le de işim yok, “Green
Jön Türkler”le de!Siz önce şu habere bakın: Amerikan Hazine Bakanlığı Terör ve Mali
Đstihbarattan Sorumlu Müsteşarı David Cohen Đstanbul’a geldi. Cohen Halkbank konusundaki
rahatsızlığı ile biliniyor. Bu ziyaret önemli.. Sen kim oluyorsun da bölgeden ülkeye gelen
paralara kapı açıyorsun. Paranın gideceği yer belli, Đsviçre, Londra ne güne duyuyor..
Avrupa’nın Of Shoreleri niye var, Hadi sizin dinciler de Dubai’ye gitsin, sana ne oluyor
Ankara! Đşte kendini dünya derin devletinin komiseri zanneden bir zat gelir seni hesaba
çeker..Đran’a ambargonun kaldırılma sebeplerinden birinin de bu operasyonla ilgili olduğunu
biliyor mu idiniz.. Halk Bankası’nın Đran ve Irak’la ticaretteki kilit rolünü, son olarak
balkanlardaki banka alma girişimlerini, Musul petrollerinin Türkiye’ye akıtılmasında
üsleneceği rolü, bir de Halk Bankası, Vakıflar ve Ziraat Bankalarının yakında 3 yeni faizsiz
finans kuruluşunu hayata geçirmek için hazırlık yaptığını biliyor mu idiniz? Kamudaki
fonlardan, Ziraat Bankası üzerinden köylü, ziraat ve hayvancılık kesimi, Halk Bankası
üzerinden KOBĐ’ler ve esnaf, Vakıflar Bankası üzerinden diyanet, Vakıflar ve dini vakıfların
tasarrufları
fonlanabilecek
ya
da
fon
kaynaklı
destek
programlarından
yararlanabilecekler...Kara parayı soruşturmak isteyenler Đsrail’e gitsinler.. Cemaat de bunu
fazla kurcalamasın. Sonra “cer”lerde toplanan paraların, nasıl muhasebeleştirildiği ve kimler
üzerinden nerelere nasıl transfer edildiği soruşturulmaya başlanırsa, yazık olur.. Birileri
Avrupa’da, Afrika’da, Asya’da ve Amerika’daki bazı şaibeli kişilerle ve örgütlerle kurulan
ortaklıklarına da bu vesile ile dikkat etsin. Başkalarının gözünde çöp arayanlar, önce kendileri
bir aynaya bakmalı..
Selam ve dua ile..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4659.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Hayırsever Akın Ailesinden Eğitime Tam Destek
Kayseri’de, Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası çerçevesinde Yahyalı ilçesine yapılan
Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi’ni yaptıran iş adamı Hikmet Akın ile Anadolu Lisesi’ne
pansiyon yaptırılması için protokol imzalandı.Törende konuşan...
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Kayseri’de, Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası çerçevesinde Yahyalı ilçesine yapılan
Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi’ni yaptıran iş adamı Hikmet Akın ile Anadolu Lisesi’ne
pansiyon yaptırılması için protokol imzalandı.Törende konuşan Vali Orhan Düzgün,
hayırsever Hikmet Akın ve ailesinin Yahyalı ilçesine Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi
yaptırdığını hatırlatarak, “Đlçe ve beldelerden, köylerden gelen öğrencilerin barınması bir
sorun oluşturuyordu. Hayırsever Akın ailesi yapılan görüşmelerde pansiyon konusunu da
gidereceklerini söyleyerek büyük bir vefakarlık örneği gösterdiler” dedi.Vali Orhan Düzgün,
Hikmet ve Mehmet Akın isminin verileceği pansiyon ile birlikte öğrencilerin eğitimlerine
daha sağlıklı bir şekilde devam edebileceklerini söyledi.Hayırsever iş adamı Hikmet Akın,
babası Ömer Akın’ın Yahyalı’dan 45 yıl önce Đstanbul’a göç ettiğini anlatarak, “Babam bizi
okumamız için Đstanbul’a götürmüştü. Allah yüzümüze baktı ve bu günlere geldik. Biz de
babamın düşüncesiyle hareket ederek özümüze dönerek yardım yapma gayretindeyiz” diye
konuştu.Konuşmaların ardından hayırsever iş adamı Hikmet Akın, Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz ve Vali Orhan Düzgün arasında protokol imzalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4660.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Düzgün: Şoförler tutuklandı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak, şoförlerin
tutuklandığını, 13 yaralının taburcu edildiğini belirterek, “Toplu taşıma araçlarının daha fazla
denetime tabi tutulması talimatını verdim”...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak, şoförlerin
tutuklandığını, 13 yaralının taburcu edildiğini belirterek, “Toplu taşıma araçlarının daha fazla
denetime tabi tutulması talimatını verdim” dedi.
Vali Orhan Düzgün, otobüs kazasının Türkiye ve Kayseri’yi üzdüğünü belirterek,
“Denetimler zaten vardı” dedi ve uygulamaların devam edeceğini bildirdi. Vali Düzgün,
Kayseri’ye ilk kar yağdığında sürücülerin sürekli olarak uyarıldığının altını çizerek,
“Uygulamalar sırasında tabii ki her geçen aracı durdurmak mümkün değil. Ekipler her geçen
aracı durduramıyor. Ben gerekli birimlere toplu taşıma araçlarının daha fazla denetlenmesi
için talimat verdim” diye konuştu.
Trafik konusunun çok önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Vali Düzgün, “Geçtiğimiz yıla
nazaran araç sayısının artmasına rağmen ölümlü trafik kazalarının sayısında bir azalma var.
Bu sayının en aza indirilmesini arzu ediyoruz. Kış lastiği bulundurmayanların, kurallara
uyarak kış lastiğini bulundurmasını istiyoruz” ifadesinde bulundu.
Kayseri’de yaklaşık 6 aydır görevde olduğunu hatırlatan Vali Orhan Düzgün, “Göreve
başladığım günden bu yana denetimlerin sıklığından şikayet edenler telefonlarla bana ulaşarak
şikayetlerini bildiriyorlardı. Vatandaşlarımızın ve sürücülerin denetimlerden şikayetçi
olmamaları lazım. Denetimler konusunda müsamaha göstermeyeceğiz. Sürücülerimiz
kendilerini ve çocuklarını düşünüyorlarsa kurallara uymalı” dedi.
Düzgün, yaşanan kaza sonrasında ilçe kaymakamları, emniyet, jandarma ve il özel idaresi
yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bu toplantıda Trafik Denetleme
Komisyonu kurduk. Bu komisyon yollardaki eksiklikleri tespit edecek. Eksik trafik
levhalarının bulunduğu bir yer varsa eksiklikler giderilecek” diye konuştu.
Vali Orhan Düzgün, kazada yaralı olanlardan 13 kişinin taburcu edildiğini, 3 kişinin yoğun
bakımda bulunduğunu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdürüldüğünü belirterek, kazaya
neden olan sürücülerin tutuklandığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4661.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Ciritçiler, At Ve Saha Sıkıntısı Yaşıyor
Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, ''Kulüp olarak bizim at
ve cirit gösterisi yapabileceğimiz sahamız yok. Yetkililerden bu konuda bize yardımda
bulunmalarını bekliyoruz'' dedi.Kulüp Başkanı Mahmut...
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Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, ''Kulüp olarak bizim at
ve cirit gösterisi yapabileceğimiz sahamız yok. Yetkililerden bu konuda bize yardımda
bulunmalarını bekliyoruz'' dedi.
Kulüp Başkanı Mahmut Kılınç yaptığı açıklamada, ''Ata Sporumuz Cirit Sultan Sazlığında
Yaşıyor Projesi sayesinde gençlerimizi sigara alkol internet ve kahvehanelerden uzak

tutmaya, onların sosyal aktivitelerle meşgul olmasını sağlamaya ve bu yörede unutulan ata
sporumuzu tekrar canlandırmaya çalıştık'' ifadelerini kullandı.
Kendilerinden daha önce kurulmuş spor kulüplerinin kulüp binaları yokken, kendilerinin proje
sayesinde yörenin en güzel kulüp binasına sahip olduklarını belirten Kılınç, ''Bizim atlı spor
kulübü olarak iki eksiğimiz var ve birincisi at. Kulübümüze ait at yok. Develi Kaymakamı
Enver Ünlü bey at sözü vermişti. Eğer atlar gelirse at sıkıntımız da giderilir. Bir de cirit sahası
sıkıntımız var. Şu anda atlarımızı koşturabileceğimiz ve cirit gösterisi yapabileceğimiz bir
sahamız yok. Bu konuda da yetkili makamların yardımlarını bekliyoruz'' dedi.
Kılınç, ''Ata Sporumuz Cirit Sultan Sazlığında Yaşıyor'' projesinde proje ortağı olmadığı
halde her zaman destek veren Develi Belediye Başkanı Recep Özkan'a da teşekkür ederek, bir
proje daha yaparlarsa, Develi Belediyesiyle ortak yapmak istediklerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4662.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Dershaneler, Evlere Geliyor
Dershanelerin kapatılması ya da dönüştürülmesinin tartışıldığı bugünlerde, Kayserili 2
girişimcinin hayata geçirdiği ''derstakip.com'' isimli eğitim sitesi, hazırladığı konu anlatım
videolarını internet üzerinden ve DVD'lere...
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Dershanelerin kapatılması ya da dönüştürülmesinin tartışıldığı bugünlerde, Kayserili 2
girişimcinin hayata geçirdiği ''derstakip.com'' isimli eğitim sitesi, hazırladığı konu anlatım
videolarını internet üzerinden ve DVD'lere aktararak istenildiği zaman öğrencinin ders
çalışmasına imkan sağladı.
''derstakip.com'' yöneticisi Fizik Öğretmeni Nejat Altop ve Teknoloji Uzmanı Mehmet Kazım
Yılmaz, sitelerinin yeni yatırımlara hazırlandığını bildirdiler. Kurulduğu ilk dönemler internet
üzerinden eğitim sağlayan sitenin, interneti kullanamayan öğrenciler için de bu hizmeti
kopyalanmaz DVD’lere taşıdığını ifade eden Nejat Altop, internet üzerinden ve DVD
formatındaki videolardan öğrencilerin derslerini evlerinde istedikleri zaman takip
edebildiklerini bildirdi. Söz konusu DVD’lerin kırtasiyelerde satılmaya başladığını kaydeden
sites yetkilileri, bu hizmeti yine kopyalanmaz taşınabilir flash belleklere aktarmayı
planladıklarını açıkladılar.
Kayseri’de başlayarak şu anda Türkiye’nin bütün illerine eğitim hizmeti ulaştıran Yılmaz ve
Altop, kurdukları site ile yaklaşık 40 bin öğrenciye ek eğitim imkanı sundu. Eğitim hizmetini
taşınabilir belleklere taşımaya da hazırlanan sitenin kurucularından Mehmet Kazım Yılmaz,
hedeflerini ve projelerini anlattı.
Sitenin kuruluş hikayesinin 2007 yılına kadar uzandığını belirten Yılmaz, ''Biz Nejat Altop ile
bir araya geldiğimizde sürekli bu konuyu konuşuyorduk. Derste anlatılan konuların videoya
çekildikten sonra bu videoları internet üzerinden şifre kullandırarak öğrencilere

izletebileceğimiz bir proje düşünüyorduk. Çalışmalara 2007 yılında başladık. Bu projenin
teknolojik alt yapısı için gerekli Ar-Ge çalışmasını yaptık ve Derstakip.com Đnteraktif Eğitim
ve Bilişim Hizmetleri’ni, 4 yıl önce hayata geçirdik. O tarihte bizim gibi internet üzerinden
eğitim veren bir site yoktu. Đnternet ortamında ciddi araştırmalar yaptık ve sonunda
çalışmalara başladık. 2009 yılında resmi belgelerin hepsini tamamladık, marka tescilimizi
yaptırdık. 9 öğretmenle birlikte ders konularını hazırladık. Öğrencilerden ve velilerden gelen
taleplerle 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., sınıf ve YGS’ye hazırlık konu anlatım videolarını
oluşturduk. Daha sonra da öğrencilerin sitemizden faydalanmaları için aktivasyon kartları
oluşturduk. Bu çalışmamızda yerel belediyelerden de destek aldık ve sosyal sorumluluk
projemiz kapsamında on binlerce öğrencinin dershanemizden faydalanmasını sağladık. Ayrıca
internet kullanma imkanı olmayan öğrenciler için tüm konu anlatım videolarını DVD
formatına dönüştürdük ve bunların kırtasiyelerde satışına başlandı'' dedi.
Sitenin hazırladığı eğitim programını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre
hazırladıklarını, müfredatta yapılan değişikliklerin de doğal olarak hazırladıkları videolara
yansıdığını belirten Yılmaz, şunları ifade etti:
''DVD’lerde; ortaokul, lise, YGS ve KPSS konu anlatımı ve soru çözümleri yer alıyor.
Fiyatlarımız da gayet uygun. Ortaokul için tüm dersler 19.90 TL iken, lise seviyesi için tüm
dersler 29.90 TL, YGS ve KPSS de 39.90 TL. Ayrıca derstakip.com eğitim setinden memnun
kalınmadığı taktirde müşteriler 7 gün içerisinde başvurulursa para iadesi de yapıyoruz. 6., 7.,
8. sınıf konulu videolar tek DVD’den oluşuyor. 9., 10., 11. Đle 12. sınıf konu anlatım videoları
2 DVD, YGS anlatım videoları da 4 DVD’den oluşuyor. DVD’lerin içinde tüm konular
mevcut. DVD setlerinin üretiminin tamamı Đstanbul’da yapılıyor. Đstanbul’dan Kayseri’ye
geliyor ve satış için faturalandırılarak, bunları tekrar Đstanbul’daki dağıtım kanallarına
ulaştırıyoruz. Bu bizim için oldukça zor oluyor. O yüzden 2014-2015 yılında ofisimizi
Đstanbul’a taşımayı planlıyoruz. Ayrıca teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek,
öğrencilerin gerek tabletlerden, gerek bilgisayarlardan gerekse LCD televizyonlarından
derslerimizi izleyebilmeleri için, bütün dersleri flaş belleklere aktarmayı hedefliyoruz. Çin’de
flash bellek üretimi yapan bir firmayla görüştük, alt yapılarının hepsi hazır durumda.''
Yılmaz, öncelikle 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıfa kadar ara sınıfları ve SBS, YGS, LYS,
KPSS hazırlık alanlarına özel ders niteliği taşıyan setlerle destek olduklarını vurgulayarak,
''Öğrencilerin en büyük sorunu öğrendiklerini unutmaları. Ama bizim sunduğumuz sistemde
öğrenci öğrendiğini unutsa da bu konuyu tekrar tekrar izleme şansına sahip. En iyi öğrenme
metodu, hiç şüphesiz işitsel ve görsel anlatım şekli. Biz de bu gerçekten yola çıkarak derslerin
tamamını video formatında hazırladık. Bunu yaparken de branş öğretmenlerinin yalnızca
okuyarak değil, sanki sınıfta öğrencilerin karşısındaymış gibi bilgileri aktarmalarını sağladık.
Yorumlamak çok önemli. Çünkü bu bilginin daha anlaşılır ve kalıcı olmasını sağlıyor. Ancak
özel ders formatında alacak bilgiler bizim sitemizde mevcut. Özellikle sayısal derslerimizde
buna özenle dikkat ettik. Görsel ve işitsel araçlar öğrenmeyi somutlaştırır. Öğretimde görsel
ve işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler hem daha çabuk hem de daha kalıcı olur. Bir
öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme olayı da o kadar iyi ve
kalıcı olmakta, unutma da o kadar geç olmaktadır. Ayrıca DVD eğitim setlerimizi uygun
fiyatlarla satışa sunuyoruz. Bu uygun fiyatlarla da eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz'' diye
konuştu.
Sitenin kurucularından Mehmet Kazım Yılmaz, “Bizim en büyük avantajımız DVD’lerin
tekrar tekrar izlenebiliyor olması. Çünkü öğrenciler, öğrendikleri bir konuyu unutabiliyorlar.
Biz ise bu DVD’lerle aynı konuyu tekrar dinleme imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda yılda
yaklaşık 40 bin DVD satışı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4663.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Başkan Büyükkılıç, Turan, Subaşı Halkı Đle
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Turan ve Şubaşı Mahallelerinde
vatandaşlar ile sohbet ederek esnaf ziyaretlerinde bulundu.Turan Mahallesi ile çevresini
gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Memduh Büyükkılıç,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Turan ve Şubaşı Mahallelerinde
vatandaşlar ile sohbet ederek esnaf ziyaretlerinde bulundu.Turan Mahallesi ile çevresini
gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Turan ve
çevre semtlerinde halk ile sohbet ederek kahvehane de vatandaşlar ile çay içti onların sorun ve
dileklerini dinledi. Park alanını gezerek bu soğuk havalarda çocukların kapalı bir alanda spor
yapabilecekleri tesise ihtiyaç olduğunu söyledi.Başkan Büyükkılıç, ''Semtleri gezerek hem
belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı
buluyorum. Turan ve Subaşı Mahallesi adeta Belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan
yerlerdir. Son dört yıldır yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehirde
yaşamanın farkına vardılar. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar. Gesi
Köprüsü ismine yakışır olarak gerçekten bölge insanının gönüllere hitap etti” dedi.''Subaşı
mahallesi en uzak yerleşim alanıdır ancak uzaklığı kilometrede olup hizmette bize çarşı kadar
yakındır, merkeze uzaklığı hizmet verilmesine engel veya bahane olmamaktadır'', diyen
Başkan Memduh Büyükkılıç, Subaşı'da hanımlar ve çocuklarla 2014 yılı içerisinde yapılması
istedikleri hizmetlerin neler olduğu konusunda sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4664.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kocasinan, Personeline Đkramiye Dağıttı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, personelin çalışma şartlarını ve imkanlarını
iyileştirmek amacıyla maaş, ücret ve ikramiyelerini gününde ödediklerini söyledi.Başkan
Bekir Yıldız, belediyeler olarak 365 gün boyunca 7/24 saat...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, personelin çalışma şartlarını ve imkanlarını
iyileştirmek amacıyla maaş, ücret ve ikramiyelerini gününde ödediklerini söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, belediyeler olarak 365 gün boyunca 7/24 saat çalıştıklarını hatırlatarak
“Biz, gece-gündüz koştururken personelimiz de büyük gayret gösteriyor. 20 yıldır
personelimizin motivasyonunu artırmak, performansını üst seviyelere taşımak amacıyla maaş,
ücret ve ikramiyelerini gününde ödüyor, hakkını alnının teri kurumadan ödüyoruz” dedi.
168 işçi personelin 2013 yılı dördüncü dilim 13 yevmiyelik ikramiyeleri için 100 bin lira
ödeme yaptıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, ”Soğuk havada sıcak para personelimizi
hem ısıttı hem de moral oldu. Personelin kendini geliştirmesi ve işini en iyi şekilde yapması
için gereken her şeyi yapıyoruz. Yurt içinde ve dışında kurs, gezi, panel ve seminerlere de
gönderiyoruz. Arkadaşlarım ikramiyelerini güle güle harcasın” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi işçi personeli de maaş, ücret ve ikramiyelerini sürekli gününde ödediği
için Başkan Bekir Yıldız'a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4665.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri'deki Trafik Kazası
Niğde Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri taşıyan midibüsün yaptığı kaza sonucu 11 gencin
ölümü, 36'sının da yaralanması üzerine, kazanın meydana geldiği Hacılar ilçesindeki
vatandaşlar, Erciyes Dağı'na çıkan araçların kontrol...
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Niğde Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri taşıyan midibüsün yaptığı kaza sonucu 11 gencin
ölümü, 36'sının da yaralanması üzerine, kazanın meydana geldiği Hacılar ilçesindeki
vatandaşlar, Erciyes Dağı'na çıkan araçların kontrol edilmesini istediler.
Kazanın meydana geldiği Hacılar ilçesinden Erciyes Dağı'na çıkan yolla ilgili görüşlerini
belirten, kazanın meydana geldiği yol kenarında evi bulunan emekli Zabıta Müdürü
Muammer Kılıç, Hacılar'dan Erciyes Dağı'na çıkan yolda genellikle ilçe mezarlığının
önünden geçen keskin virajlı bölgede kazaların meydana geldiğini söyleyerek, "Genellikle bu
yoldaki kazalar, mezarlığın yanındaki virajda oluyordu. Yoldan çıkan araçlar mezarlığa
giriyordu ve mezarları tahrip ediyordu. Biz 3-5 kez mezarımızı yaptırdık. Yolun bu
bölümünde pek kaza olmuyordu. Fakat bu son kazanın meydana geldiği bölümün biraz
yukarısındaki viraj çok tehlikeli. Bu yol yanlış yapıldı, bu virajın düzeltilmesi gerekir. Bu yol
Erciyes Projesi'ne yakışmıyor. Bir an önce bu yolun ele alınması gerekiyor" dedi.
Erciyes Dağı'na ana güzergah olarak üç yoldan çıkılıp inildiğini, bunların 2'sinin şehir
merkezinden hareketle Hacılar ve Hisarcık üzerinden, diğerinin ise Develi ilçesi üzerinden
gerçekleştiğini ifade eden Kılıç, "Erciyes Dağı'na çıkacak araçlar, bu 3 güzergahta da kontrol
edilmiyor. Bu araçlar çıkarken aşağıda bir kontrol mekanizmasından geçmesi lazım. Đşte
görüyorsunuz bir fren patlamasından 11 fidan vefat ediyor. Bu çocuklara yazık değil mi? Biz
gerçekten çok üzüntülüyüz. Belki bu çocuklar ülkenin gelecekte cumhurbaşkanı, başbakanı

olacaktı. Fakat bir elim kaza hepsini aldı, götürdü. Bu araçların aşağıda kontrol edilmesi
lazım, çünkü bunlar insan taşıyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4666.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yahyalı’da Trafik Kazası: 1 Ölü
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre Yahyalı-Yeşilhisar yolunda meydana gelen trafik kazasında,
A.E.’nin kullandığı otomobilin, V.K.’nın kullandığı otomobile arkadan...
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı-Yeşilhisar yolunda meydana gelen trafik kazasında, A.E.’nin
kullandığı otomobilin, V.K.’nın kullandığı otomobile arkadan çarptığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada V.K., Ş.A. ve M.Ö.’nün yaralandığı bildirildi. Yaralı M.Ö.’nün
kaldırıldığı Yahyalı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4667.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yahyalı’da 3 Kişi Karbonmonoksit Gazından
Zehirlendi
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi karbonmonoksiz gazından
zehirlendi.Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Đlyaslı köyünde meydana gelen olayda,
G.K.’nın donan çamaşır makinesinin yanına soba kovasını...
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi karbonmonoksiz gazından
zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Đlyaslı köyünde meydana gelen olayda, G.K.’nın
donan çamaşır makinesinin yanına soba kovasını koyduğu öğrenildi. Soba kovasından eve
yayılan karbonmonoksit gazından G.K., A.K. ve S.K.’nın zehirlendiği kaydedildi.
Yetkililer, Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişinin yapılan tedavilerinin ardından
taburcu edildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4668.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Çalan Cep Telefonu Hayatını Kurtardı
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişiyi
çalan cep telefonu kurtardı.Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Çulha köyünde
meydana gelen olayda C.Ç.’nin yatmadan önce sobaya kömür...
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişiyi
çalan cep telefonu kurtardı.Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Çulha köyünde
meydana gelen olayda C.Ç.’nin yatmadan önce sobaya kömür attığı öğrenildi. Sabah saat
04:00’da çalan cep telefonuna uyanan C.Ç.’nin kendisini kötü hissetmesi üzerine önce
Tomarza Devlet Hastanesi’ne ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırıldığı bildirildi.Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4669.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Birinci Amatör Küme U19 Ligi
Birinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubu'nda alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın
mücadelesinde 1-0 geriye düşmesine rağmen kazanmayı bilen takım Yıldırım Beyazıt
Şafakspor oldu.STAT: Argıncık 1 NoluHAKEMLER: Erdem Sarıaslan...
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Birinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubu'nda alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın
mücadelesinde 1-0 geriye düşmesine rağmen kazanmayı bilen takım Yıldırım Beyazıt
Şafakspor oldu.
STAT: Argıncık 1 Nolu
HAKEMLER: Erdem Sarıaslan xxx , Yusuf Uğurlu xxx, Emre Özdirek xxx
SANAYĐ ESNAFSPOR: Ömer xx, Naci xx, Hüseyin xx, Mustafa xx, Murat xx, Furkan xx,
Mehmet xx, Abdullah xx, Yasin xx Yasin K xx, Veli xx
YILDIRIM BEYAZIT ŞAFAKSPOR: Timur xxx, Ali xxx, Recep xxx, Mehmet xxx, Fırat
xxx, Abbas xxx, Mustafa xxx , Murat xxx , Muhammet xxx, Hacı xxx , Tamer xxx
GOLLER: Dk. 18 Abdullah (Sanayi Esnafspor) , Dk. 43 Tamer, Dk. 86 Muhammet
(Y.B.Şafakspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4670.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kuder’den Öğrenciler Arası Futbol Turnuvası
Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen ve yaklaşık 4 haftadır süren
Uluslar Arası Futbol Turnuvasının son maçında Liberya ile Gana 0-0 berabere kaldı.Kayseri
Uluslar Arası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı...
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Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen ve yaklaşık 4 haftadır süren
Uluslar Arası Futbol Turnuvasının son maçında Liberya ile Gana 0-0 berabere kaldı.
Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut, “KUDER
olarak yurt dışından ülkemize eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek için gelen misafir
öğrenci kardeşlerimize her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Bulut, KUDER bünyesinde 30'dan fazla alanda eğitim seminerleri düzenlediklerini, misafir
öğrencilere yönelik rehberlik, burs, barınma, gıda gibi birçok konuda yardımcı olmaya
çalıştıklarını ifade etti. Sportif faaliyetlerin öğrencilere tanışıp kaynaşma noktasında çok
önemli katkılar sunduğunu belirten Mücahit Bulut, düzenlenen turnuvanın farklı ülkelerden
gelen misafir öğrencilerin hem birbirleriyle hem de Kayseri halkı ile bir araya gelerek tanışıp
kaynaşmalarına imkanı sunduğunu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4671.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Fettah Can Konseri Đptal Edildi
Kayseri Forum’da düzenlenecek olan Fettah Can konseri, 11 kişinin öldüğü kaza nedeniyle
iptal edildi.Bu gün hayranlarıyla Kayseri Forum’da buluşması planlanan Fettah Can’ın
programı dün Hacılar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını...

23 Aralık 2013 Pazartesi 16:03
Kayseri Forum’da düzenlenecek olan Fettah Can konseri, 11 kişinin öldüğü kaza nedeniyle
iptal edildi.Bu gün hayranlarıyla Kayseri Forum’da buluşması planlanan Fettah Can’ın
programı dün Hacılar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası
nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4672.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Büyük Komplo
Başbakan Erdoğan'ın, 17 Aralık'ta başlatılan operasyonun arkasında olduğunu söylediği
"büyük operasyon"un ayrıntıları medyaya yansıdı.
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Erdoğan'ın üzerinde duracağı temel noktanın Halkbank'ın oynadığı kritik rol üzerine oturuyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir kaynak, Türkiye Gazetesinden Ercan
Gürses'e yaptığı açıklamada, ilginç tespitlerde bulundu.
Đşte "Komplonun şifresi" niteliğindeki iddialar:
"Bazı ülkeler görünürde Đran'a ambargo uygularken, farklı yöntemlerle bu ülkeyle ticaret
rekoru da kırdı. Ne demek istediğimi anlamak istiyorsanız Tahran sokaklarındaki arabaların
markalarına bakarsınız. Ancak bu, Dünya Ticaret Örgütü kuralları dışında yapılan bir ticaretti.
'Suç mu?' Hayır değil. Peki aynısını Türkiye yaparsa? Đşte o zaman bel altı yöntemleri devreye
sokuyorlar. Hedef, Đran ve Türkiye'nin bu ülkeyle artan ticareti. Gerisi garnitür. Đmar planı
usulsüzlüğü diyerek insanların kafasını bulandırıp, dikkat dağıtıyorlar.
ALMANYA'NIN TĐCARET PASTASI DARALACAKTI
Türkiye de aynı tür bir ticarete yöneldi. Dünya Ticaret Örgütü yöntemleri dışında Đran'a
yönelik ihracat ve ithalatını artırmayı seçti. Halkbank'ı da koordinatör banka ilan etti. Malum
ülkeler ticaret pastalarının daralacağını hissettiler. Ancak tehditlere rağmen Halkbank işine
baktı. Đran'la ticaret tavan yaptı. Zaman zaman iki ülkenin dış ticaret makası kapandı.
Türkiye'ye gayri resmi yollarla rahatsızlıklarını ileten bazı ülkeler, farklı planlara giriştiler.
VATANSEVER SOLCULAR DA...
Bu uluslararası bir komplo. Parti taraftarlıkları bir yana bırakılmalı. Vatansever solcular da
Başbakan'ın yanında yer almalı. Terörün finansmanı yasasını Türkiye'ye baskı yaparak
çıkarttılar. Şimdi o yasayı da kötüye kullanmakla tehdit ediyorlar. Đran'la ambargoyu delerek
yasaya muhalefet ediyorsunuz diyecekler. Üstelik terörün finansmanını kamu bankasıyla
yaptığımızı savunacaklar. Buna aklı başında kimse kanmamalı.
HĐNDĐSTAN'IN PARASI BĐZDE
Đran'la ticaret yapan Hindistan da parasını Halkbank'ta değerlendiriyor. Operasyon olmasa iki
gün sonra Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yeni fon girecekti. O paranın girmeyecek olması da
dövizdeki ani yükselişin bir başka nedeni. Mevcut komplonun bir başka nedeni Türkiye'nin
savunma füzesi alımında Çin'i tercih etmesi... Đsrail'in görülmemiş şekilde Mavi Marmara
olayının ardından özür dilemesiyle ilişkiler normale dönecek sanılıyordu. Oysa Türkiye'nin
bütün şartları yerine gelmemiş, Gazze ablukası kaldırılmamıştı. Đsrail ilişkilerinin normale
dönmeyişi de bu komployu körükledi. Ne demek istediğimi anlayın.
BAŞBAKAN AÇIKLAYACAK
Başbakan Erdoğan komployu tam teşhis etmiş durumda. Halkbank'ın neden yıpratıldığıyla
ilgili önünde geniş çaplı raporlar var. Ülkelerin isimlerini de biliyor.? Bunlar aynı zamanda
dünyanın en çok silah üreten ülkeleri. Başbakan kamuoyuna bu ülkeleri ifşa edecek.
7 Şubat sürecinde de benzer çevreler MĐT Müsteşarı Hakan Fidan'la uğraştılar. Ne tesadüf ki,

ABD ve Đsrail basınında Fidan "Đran'a yakın" diye yıpratılmaya çalışıldı. Bazılarının jargonu
bile aynı. Fidan-Đran bağlantısını boşuna mı kurdular? Başbakan bunları da kamuoyunun
önüne koymayı düşünüyor.
UZANTILARI DA SUÇ ĐŞLEDĐ
Yurtdışındaki komplocuların içerdeki uzantıları da komplolarını hukuka uygun yapamadılar.
Üç temel suç işlediler. Birincisi, gizli olması gereken soruşturmayla ilgili olduğu öne sürülen
görüntüleri basına servis ettiler. Gizlilik ilkesini çiğnediler. Đkincisi, Halkbank'ta ele geçirilen
belgelerdeki devlet sırlarının elden ele geziyor olması. Üçüncü suç da adli. Bir savcı
Başsavcı'nın haberi olmadan bu soruşturmayı yapamaz. En hafifinden disiplin suçudur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4674.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük
Kayseri’ye Geliyor
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, ‘Trafik Güvenliği’ seminerine katılmak
için 25 Aralık Çarşamba günü Kayseri’ye gelecek.Kayseri Valiliği’nden konu ile ilgili olarak
yapılan açıklamada, “Ülkemizin en önemli sorunlarından...
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, ‘Trafik Güvenliği’ seminerine katılmak
için 25 Aralık Çarşamba günü Kayseri’ye gelecek.
Kayseri Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ülkemizin en önemli
sorunlarından biri olan trafik kazalarının önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetlere katkı
sağlamak ve trafik güvenliği konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek maksadıyla Jandarma
Genel Komutanlığınca 25 Aralık 2013 Çarşamba günü 09:00-14:30 saatleri arasında Kayseri
Đli Hilton Otelinde “Trafik Güvenliği Semineri” icra edilecektir.
Seminer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Servet Yörük ev sahipliğinde ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile icra edilecektir” ifadesinde
bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4675.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Memur-sen Kayseri Đl Temsilcisi Aydın Kalkan:
Memur-Sen Kayseri Đl Temsilcisi Aydın Kalkan, 17 Aralık Operasyonu ile yaptığı
açıklamada, “Yolsuzluk operasyonu üzerinden Türkiye'de kaos ortamı oluşturulmak
isteniyor” dedi.Sendika binasında konuşan Memur-Sen Kayseri Đl Temsilcisi Aydın...
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Memur-Sen Kayseri Đl Temsilcisi Aydın Kalkan, 17 Aralık Operasyonu ile yaptığı
açıklamada, “Yolsuzluk operasyonu üzerinden Türkiye'de kaos ortamı oluşturulmak
isteniyor” dedi.
Sendika binasında konuşan Memur-Sen Kayseri Đl Temsilcisi Aydın Kalkan, 17 Aralık
Operasyonu’na yönelik açıklamalarda bulundu. Yolsuzlukla mücadelenin 76 milyonun ortak
sorumluluğu olduğunu söyleyen Kalkan, “Memur-Sen konfederasyonu olarak 17 Aralık günü
yapılan yolsuzluk operasyonu üzerinden Türkiye’de bir kaos ortamı oluşturulmak istendiğini
açıkça görmekteyiz. Memur-Sen başkanlar kurulu tarafından yapılan toplantıda, küresel
operasyon ve yolsuzlukla mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi, ülkemizin yakalamış
olduğu huzur ortamının ve ekonomik istikrarın bozulmasına yönelik küresel bir oyunun
oynandığı kararına varılmıştır. Birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü iç ve dış girişimin
bertaraf edilmesi için milletçe kenetlenmenin şart olduğu, 750 bin üyesiyle Memur-Sen
Konfederasyonu olarak açıklama yapılması benimsenmiştir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin küresel güç merkezleri tarafından rahatsız olduğunu edildiğinin altını çizen
Kalkan, “Son 10 yıllık süreçte başarılanların hepsi bir tarafa, kendi medeniyet havzasının fikri
noktasında yeterli olmuştur. Onlara göre, sınırları içerisinde ki vesayeti nefessiz bırakan
Türkiye, üstüne birde küresel aktör olma hedefini kuşanmakla kendisine çizilen sınırları ihlal
etmiş ve haddi aşmıştır” dedi.
‘Türkiye büyüklenmeden büyüyor’ diyen Aydın Kalkan, şöyle konuştu:
“Türkiye milleti ve devletiyle, ekonomik büyüme hedefinin daha büyük operasyonları,
gelişme kararlılığının sinsi diplomatik oyunları tetikleyeceğini ön görecek tarihi ve siyasi
birikime fazlasıyla sahiptir. Bu bağlamda en büyük hata, yaşadıklarımız ve yaşatılmak
istenenler karşısında el birliği ile inşa etmeye çalıştığımız yeni devlet aklının ve kadim millet
idrakinin şaşkınlığa düşmesi olur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4676.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri'de Meydana Gelen Trafik Kazası
Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Selami Zorlu,
''Üniversitelerde düzenlenen organizasyonlarda çok dikkatli olunmalı'' dedi.Nuh Naci Yazgan
(NNY) Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Selami Zorlu, Kayseri'de meydana...
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Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Selami Zorlu,
''Üniversitelerde düzenlenen organizasyonlarda çok dikkatli olunmalı'' dedi.
Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Selami Zorlu, Kayseri'de
meydana gelen ve Niğde Üniversitesi öğrencisi 11 gencin ölümüyle sonuçlanan trafik
kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Zorlu açıklamasında, ''21.12.2013 Cumartesi saat 17.45
sıralarında Erciyes - Hacılar dağ yolunda meydana gelen kazada 11 öğrenci arkadaşımız
hayatını kaybetmiş, 31 öğrenci arkadaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden öğrenci
arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Niğde
Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrenci arkadaşlarımız
kendi aralarında günü birlik Erciyes Dağına gezi düzenleyerek Kayseri'ye gelmişler. Sabah
saatlerinde Erciyes Dağında çıkmışlar. Akşam saatlerinde Erciyes Dağından şehir merkezine
inerken talihsiz bir kaza yaptılar. Üniversitelerde düzenlenen organizasyonlarda çok dikkatli
olunması gerekiyor'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4677.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri'de 12 Kilo Renkli Eroin Ele Geçirildi
Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda, 12 kilo 360 gram renkli eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi
gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık...
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Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda, 12 kilo 360 gram renkli eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi
gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri-Malatya karayolunda yaptıkları çalışmalarda, bir otomobilin
durdurulduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin otomobilde yaptıkları aramalarda, otomobilin sağ ve sol marşpiyeline özel
olarak yapılmış zulaların içinde 12 kilo 360 gram renkli eroin maddesinin bulunduğu
bildirildi.Olayla ilgili olarak yakalanan F.S., K.K. ve G.K. isimli şahısların Hakkari’den
Đstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yaptıklarının belirlendiği kaydedildi. Yetkililer, gözaltına
alınan zanlılardan F.S. ve K.K.’nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine
konulduğunu bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4678.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

5e Termal Resort, Stk'larla Yemekte Buluştu
5E Termal Resorts Hotel, Kayseri’deki kadın sivil toplum kuruluşları, dernekler ve
kuruluşların yöneticilerini yemekte buluşturdu.5E Termal Resorts Hotel tarafından,
Kolcuoğlu Restaurant’ta düzenlenen yemeğe, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı...
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5E Termal Resorts Hotel, Kayseri’deki kadın sivil toplum kuruluşları, dernekler ve
kuruluşların yöneticilerini yemekte buluşturdu.5E Termal Resorts Hotel tarafından,
Kolcuoğlu Restaurant’ta düzenlenen yemeğe, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pembegül
Selman, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, Hacı Bektaş Veli
Kültürünü Araştırma Yaşatma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı, Hacı Bektaşi
Veli Kültürünü Araştırma Yaşatma ve Dayanışma Vakfı Kadın Kolları Başkanı Havise
Atlıhan, Nadide Sultan Akçay, Enderun Vakfı ve Enderun Fm Yayın Müdürü Zehra Koçer,
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Kahraman Yavuz, Gönül Erleri
Dernek Başkanı Esma Adıgüzel, Đl Sağlık Müdürü Yardımcısı Uzm. Dr. Arda Borlu, Rahmet
Sosyal Hizmetler ve Yardım Vakfı Başkanı Sultan Açıkgöz, Đnsan Hakları ve Hürriyetleri
Đnsani Yardım Vakfı Yetim Birimleri Sorumlusu Hatice Kurt, Đdeal Aile ve Gençlik Derneği
Başkanı Şeyma Asfiya, Melikgazi Sağlık Vakfı Misafirhanesi Sorumlu Müdürü Perihan
Altun, ĐGAD Derneği Adına Hacer Gerçek, Đlim Hikmet Vakfı Temsilcisi, Muradiye Kültür
Vakfı Derneği Temsilcisi Sema Altun, Đlim Yayma Cemiyeti Temsilcisi Elmas Şahin Havva
Bayram ve 5E Termal Resorts Hotel Genel Müdürü Gülsüm Yücel katıldı.Yemekte bir
konuşma yapan 5E Termal Resorts Hotel Genel Müdürü Gülsüm Yücel, hayatta farklı
mücadele alanlarındaki kadınları bir araya getirmek ve aralarında sinerji oluşturmak için söz
konusu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Yücel, “Biz istedik ki, Kayseri’de var olan ve farklı
alanlarda çalışmalar yürüten STK, dernek ya da kurum ve kuruluş yöneticisi kadınları bir
araya getirelim. Birbirimizi tanıyalım ve neler yapıyoruz öğrenelim istedik. X’in Y’den Y’nin
Z’den farkı yok, hepimiz kadın olarak farklı alanlarda mücadele veriyoruz. Belki benim
yaptığıma benzer bir işi başka bir yönetici arkadaşım da yapıyor. Neden güçlerimizi bölelim?
Birlikten kuvvet doğar, düşüncesi ile bu organizasyonu düzenledik. Bizi kırmayıp teşrif
ettiğiniz teşekkür ederim” diye konuştu.
5E Termal Resorts Hotel hakkında da bilgiler veren Gülsüm Yücel, “2014 yılında hayata
geçirilecek olan projenin en önemli özelliğinin ‘engelsiz mimari’ tasarımı olduğunu söyledi.

Engelli yaşamının bir haftaya sığdırılmaması gerektiğini dile getiren Yücel, “Biz, 5E olarak
Kozaklı’da kaplıca oteli yaptırıyoruz. Ticari tarafının dışında Türkiye’de ve dünyada örnek ve
farklı bir projemiz var. Engelsiz mimari başlığında, engellilerin de çok rahatlıkla
kullanabileceği bir alan yaratıyoruz. Her sağlıklı birey engelli adayı olabilir. Biz de bu
düşünceden yola çıkarak, engelli misafirlerimiz için rahat edebilecekleri, engel olmadan
havuza girebilecekleri, yürüyebilecekleri alanlar oluşturduk” dedi.Hotel içerisinde kadınlara
özel ayrıcalıkların olduğunun altını çizen Yücel, “Bu bir, devre mülk değil, devre tatil projesi.
SPA, merkezi, fitness salonu, fizik tedavi uygulamaları, özel hamamlar, güzellik salonları,
havuzlar, restaurantlar, mescitler ve devasa kütüphanemizin yanı sıra, konferans salonumuz,
kafelerimiz ve alışveriş merkezlerimiz ile birlikte 2 bin metrekare sosyal tesis alanımız
mevcut. Bunun yanı sıra 9 bin metrekare açık alanımızda tenis kortu, bilardo, internet cafe,
playstatiton, basketbol sahası ve nizami ölçülerde futbol sahamız olacak. Ayrıca
çocuklarımızın, oyun oynayıp yeteneklerini geliştirebilecekleri park ve oyun alanlarımız, kreş
ve bakım evlerimiz de mevcut olacak. Bunların yanı sıra misafirlerimiz, yüksek ses ve
görüntü kalitesi ile donatılmış 200 kişilik dev klasik sinema salonumuzda, Türk ve dünya
sinemalarından seçkin filmleri ailece izleme imkanı bulacaklar. Kadınlarımız yeme içme
derdiyle karşı karşıya kalmadan sabah ve akşam açık büfe yemeğiyle tatil boyunca rahat
edebilecekler” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4679.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Personel Moral Depoladı
Talas Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği yılsonu personel moral gezisi bu yıl da Nevşehir'in
Kozaklı ilçesindeki kaplıcada gerçekleşti.Hafta sonunu kaplıcada havuza girip hamamda
terleyerek geçiren personel, hem yılın stresini attı hem de...
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Talas Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği yılsonu personel moral gezisi bu yıl da Nevşehir'in
Kozaklı ilçesindeki kaplıcada gerçekleşti.Hafta sonunu kaplıcada havuza girip hamamda
terleyerek geçiren personel, hem yılın stresini attı hem de şifalı kaplıca suyundan istifade etti.
Talas Belediye Başkan Yardımcısı Halil Đbrahim Önal, iki günlük tatilde teknik ve idare
personelle toplantı düzenleyerek, hizmetin daha kaliteli, hızlı ve artırılması için karşılıklı
görüş alışverişinde bulundu.Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ise, her yıl bu tür gezi
düzenleyerek personelin yılın stresinden kurtulması ve enerji depolamasını sağlamaya
çalıştıklarını söyledi. Başkan Yıldırım, "Hızlı ve verimli bir çalışmanın ardından
personelimizi her yıl sonunda dinlendirerek daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz.
Böylelikle sokaktaki temizlik hizmeti veren personelimizden asfalt ekiplerine, bürodaki
çalışanımızdan zabıta görevlilerine varana kadar tüm personelimiz arasında birlik ve
beraberlik artarken, çalışma alanında ekip ruhu da artmış oluyor. Bu programın yanı sıra yıl

içerisinde çalışan personelimizin moral ve motivasyonunu arttıracak çeşitli eğitim ve gezi
faaliyetleri düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4680.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kto’da Eğitim Seminerleri
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, oda olarak
başlattıkları eğitim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Mahmut Hiçyılmaz, KTO ve
Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi (ABĐGEM) tarafından eğitim...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, oda olarak
başlattıkları eğitim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Mahmut Hiçyılmaz, KTO ve
Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi (ABĐGEM) tarafından eğitim programı düzenlendiği
belirterek, verilecek olan Hızlı Satış ve Etkin Pazarlama Teknikleri Eğitimi’nin de ücretsiz
olduğunu söyledi.Hiçyılmaz, 3 Ocak 2014 tarihinde KTO Konferans Salonu’nda başlayacak
olan program kapsamında, perşembe ve cuma akşamları saat 18.00 ile 21.00’de, cumartesi
günleri ise 13.30 ile 17.30 saatleri arasında eğitim verileceğini ifade etti.Başkan Hiçyılmaz,
eğitim programına her meslek grubundan ve her yaştan dileyenlerin katılabileceğini
söyleyerek, “Eğitim kapsamında, müşteri memnuniyeti, empati kurma, diksiyon, müşteri ile
iletişim, beden dili ile iletişim, iletişimin temel prensipleri, anket düzenleme ve değerlendirme
gibi konuların işlenecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4681.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Mhp'nin Develi Adayı Mehmet Mankal,
Projelerini Anlattı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Mankal, Milliyetçi
Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke’nin de katıldığı törende “Yaşanabilir Modern Kent
Develi” isimli program ile 41 projesini kamuoyuna açıkladı.Milliyetçi...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Mankal, Milliyetçi
Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke’nin de katıldığı törende “Yaşanabilir Modern Kent
Develi” isimli program ile 41 projesini kamuoyuna açıkladı.Milliyetçi Hareket Partisi Develi
Đlçe Teşkilatı tarafından Develi Kültür Merkezinde “Yaşanabilir Modern Kent Develi” isimli
program düzenlendi. Programa Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Bünyan Belediye
Başkanı Mehmet Özmen, Tomarza Belediye Başkan Adayı Halil Đbrahim Ünal, Milliyetçi
Hareket Partisi Kadın Kolları Đl Başkanı Sevim Koçyiğit ve çok sayıda partili
katıldı.Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Develi Đlçe Başkanı Mustafa
Beşparmak, 11 yıllık AK Parti iktidarına bir emanet verdiklerini ifade ederek, bu emanetin iyi
kullanılmadığını, bu emanetin ise ehil ellerde olması gerektiğini söyledi.Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı konuşmada 30 Mart seçimlerini kazanması
durumunda Develi’nin yanında bir Büyükşehir Belediye Başkanının var olacağı belirtti.
Özsoy, istihdam yaratan, iş sahaları açan projelere imza atacaklarını ifade ederek, ''Hizmete
susamış Develi halkına gerçek hizmeti tanıştırmak için kolları sıvadık” dedi.Programda son
olarak konuşan MHP Đl Başkanı Mete Eke ise yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomi, iç ve dış
politikada yaşanan gelişmelere açıklık getirdi. Đl Başkan Eke, “AKP yola çıktığında 3Y diye
bilinen Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar ile mücadele edeceklerdi. Ancak yolsuzluklar diz
boyu, biz hep söyledik bunlar bu ülkeyi doğru yönetemiyor, bunlar fakir fukara garip guraba
diyor, ancak yandaşları zengin oluyor” diye konuştu.30 Mart seçimlerinin çok önemli
olduğunu ifade eden Đl Başkanı Mete Eke, “ Yapılan yolsuzlar ayan beyan gözlerimizin önüne
serildi. Đktidar ise her zaman yaptığı gibi bunun küresel güçlerin oyunu olduğunu söyledi.
Buradan iktidara sesleniyorum, ey iktidar siz kimi kandırıyorsunuz” ifadelerini
kullandı.Yapılan konuşmaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Develi Belediye Başkan
Adayı Mehmet Mankal, hazırlanan 41 projeyi kamuoyuna açıkladı. ''Develi bizimle
zenginleşecek'' diyen Mankal, Harita Mühendisleri, Şehir Planlamacıları, Hukuk Müşavirleri
ile ortaklaşa yapılan çalışma sonrası hazırlanan projelerin Develi’yi daha modern ve
yaşanabilir bir kent yapacağını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4682.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Melikşah’lı Öğrenciler Okulları Renklendiriyor
Melikşah Üniversitesi Genç Tema Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen bir etkinlikle
Talas Kani Arıkan Đlkokulu’nun duvarlarını sevimli kahramanların resimleriyle
süsledi.Kayseri’nin ilk prefabrik okulu olan Kani Arıkan Đlkokulu’nun...
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Melikşah Üniversitesi Genç Tema Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen bir etkinlikle
Talas Kani Arıkan Đlkokulu’nun duvarlarını sevimli kahramanların resimleriyle süsledi.

Kayseri’nin ilk prefabrik okulu olan Kani Arıkan Đlkokulu’nun duvarlarına minik öğrencilerin
en sevdiği kahramanların resimlerini çizen üniversiteli öğrenciler okul içerisinde renkli bir
havanın oluşmasını sağladı. Neşeli ve samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte üniversiteli
öğrencilere Kani Arıkan Đlkokulu öğretmenleri ve okul aile birliği üyeleri de destek verdi.
Duvarların rengârenk olmasıyla daha sıcak bir ortam oluştuğunu belirten Kani Arıkan
Đlkokulu Müdürü Hakan Tatlı, ''Melikşah Üniversitesi öğrencilerine bu güzel etkinlikten
dolayı teşekkür ederim'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4683.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yolsuzluk Operasyonları-Kayseri

Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
24 Aralık 2013, 09:46
Türkiye
son
bir
haftadır
“Yolsuzluk”
operasyonu
ile
yatıp
kalkıyor.
Herkesin gündemi bu.
Bugün ben köşe yazımda daha çok Kayseri ile ilgili ve özellikle de trafik çilesi konusu
hakkında yazı yazmak istiyordum ama gündemi de pas geçmeme adına birkaç şey aktarmak
istiyorum.
Emniyetin yaptığı ve AK Parti hükümetini yıkmaya yönelik dış bağlantıların olduğu söylenen
operasyonlarda bildiğiniz gibi birkaç bakanın çocuğu dâhil tutuklandı.
Bu olay hükümeti zora soktu mu?
Elbette ki soktu.
Ancak, yazılanlar, çizilenlere bir kenara Hükümet- Cemaat kavgası gibi gösterilen bu
olaylarda kazanan taraf bence yok.
Kaybeden tarafsa her ikisi de.
Kazanan taraf yok dediysek cemaat ve hükümet için söyledim.
Yoksa kazanan taraf, Türkiye’nin büyümesini ve gelişmesini istemeyenler oldu.
Başta ABD olmak üzere Đsrail gibi Türkiye’nin söz sahibi olmasını ve ekonomisiyle sayılı
ülkeler arasına girmesini isteyemeyen küresel güçlerin adeta satranç oynarcasına Türkiye
üzerindeki kara emelleri şimdi bir bir harekete geçiyor.
Gerçekten takdir etmek lazım bu kirli oyunları tezgâhları, kardeşleri bir birine düşürerek,
Türkiye’ye yapabilecekleri en büyük kötülüğü yaptılar.
Hükümet, cemaat yanlısı diye birçok insanı görevinden alırken, cemaate yakın gazete ve diğer
yayın organları da daha sonuçlanmamış bir olaylar zinciri karşısında yangına su taşıyacağına
benzin döküyor.
Bunları gördükçe üzülüyorum.
Ben ne cemaat yanlısı ne de AK Partili biri olarak bu yaşanan olaylar karşısında gerçekten
üzülüyorum. Türkiye adına üzülüyorum.
Ortada bir yolsuzluk varsa ki yargı zaten gereken cezayı verecektir.

Soruşturmanın gizliliği gibi konular açısından, Türkiye’nin imajı açısından, ekonomimize
dışarıdan yapılacak spekülatif müdahaleleri engelleme açısından yangına körükle gitmemek
gerekiyor. Bu ortamda kardeşin kardeşe düşmesiyle birilerinin ekmeğine yağ sürülmemesi
gerekiyor.
***
O ĐLLERĐN ARASINDA KAYSERĐ OLURMUYDU?
Haber Vaktim isimli internet sitesinde çıkan bir habere göre, Đstanbul merkezli “Yolsuzluk”
operasyonunun devamı olarak 23 ilde daha operasyonlar yapılacağı yazılıyordu. Haberi
okurken bu 23 il arasında Kayseri’nin de olma ihtimali üzerinde durdum.
Nedeni ise operasyon sonrasında Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü
Burhan Turan’ın görevinden alınarak, Muhabere ve Haberleşme Bürosu'nda görevlendirilmesi
ve yerine ise Kayseri Hacılar Đlçe Emniyet Müdürü Atilla Akalp getirilmesi oldu. AK
Parti’nin kalesi konumundaki bir il olan Kayseri’de eğer böyle bir “ Yolsuzluk” Operasyonu
yapılacak olsaydı ucu kimlere kadar dokunurdu bilinmez.
***
KAYSERĐ’NĐN TRAFĐK ÇĐLESĐ
Gelelim diğer bir konumuza.
Kayseri’nin son dönemlerde artan çilesi olan “Trafik”
Kayseri büyüdükçe büyüyor. Büyüdükçe sorunlarda büyüyor. Hal böyle olunca bir yerlerden
patlak vermeye başlıyor.
Gerçi bu konuyla ilgili olarak uzun zamandır yazmak istiyordum. Kısmet bu güneymiş.
Gazetemiz okuyucularının gönderdiği mailler ve bende bu şehirde yaşayan bir insan olarak
trafik çilesinin boyutunun her geçen gün attığına şahit oluyorum.
Özellikle Cumhuriyet Meydanından Sivas Caddesine doğru giden yol ile, Đstasyon Caddesi,
Düven Önü, Đnönü Bulvarı, Osman Kavuncu bulvarı, Kartal kavşağı gibi bir çok bölgede bu
trafik sorunu aldı başını gidiyor. Eğer şimdiden önlem alınmaz ise yarın bir gün çok geç
olabilir.
Her zaman övündüğümüz “ Geniş Yollarımız” artık bize dar gelmeye başladı. Alternatif
güzergâhlar mı oluşturulur yoksa başka çözüm yolları mı bulunur bilinmez ama Kayseri’nin
trafik sorunu yerel yöneticilerin ilk gündem maddeleri arasında yer alması gerekiyor.
Halkında isteği bu yönde. Đnşallah en kısa sürede bir şeyler yapılır. Tramvay hizmeti güzel
oldu ama şehrin merkezinden geçerek gitmesi yolları daralttı ve trafiği çekilmez bir hale
getirdi. Buradan çağrımızı yineliyor ve trafik konusunda çözüm istiyoruz. Vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4684.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Erciyes’te Oteller Yılbaşı Öncesi Büyük Oranda
Doldu
Erciyes'te oteller yılbaşı öncesi büyük oranda dolarken, Erciyes'e yoğun ilgi olduğuna dikkat
çeken Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, "Şuanda Erciyes dağındaki doluluk
oranı çok tatmin edici seviyelerde. Yılbaşının gelmesi...
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Erciyes'te oteller yılbaşı öncesi büyük oranda dolarken, Erciyes'e yoğun ilgi olduğuna dikkat
çeken Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, "Şuanda Erciyes dağındaki doluluk
oranı çok tatmin edici seviyelerde. Yılbaşının gelmesi nedeniyle de vatandaşlarımız dağ
ortamında yeni yıla girme arzusunu Erciyes’te yerine getirmeye çalışıyorlar" dedi.
Kayseri'de, yılbaşının yaklaştığı günlerde Erciyes'te bulunan oteller büyük oranda doluluk
yaşıyor. Erciyes'te bulunan bir otelin Genel Müdürü Kamuran Eroğlu, “Şuan itibariyle
otellerde yüzde 80 doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Rezervasyonlarımız devam ediyor.
Bu sene bütün kayakseverlerin Erciyes’e büyük bir ilgisi var. Bu yıl sezonumuz daha farklı
olacak. Çünkü şuana kadar Erciyes'te 33 pist açıldı. Bu sene Erciyes olarak kayak sezonunda
bir fark yaratacağımıza inanıyorum. Yılbaşı rezervasyonlarının dolmasına çok az kaldı. Bu
sene geçmiş yıllardan daha büyük bir talep var. Her şey çok güzel gidiyor. Kayakseverlerin
büyük bir talebiyle karşı karşıyayız. Erciyes’e özellikle ilk defa gelenler büyüleniyor. 33 tane
profesyonel kayak pistinin olmasını gören misafirler ‘bizim neden bundan haberimiz yok?’
diyorlar. Ben yıllardır kayak sektörünün içinde olan biri olarak Erciyes’e ilk geldiğimde
hayret etmiştim. Erciyes’in zamanla çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum" diye
konuştu.
Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı ise, "Kayserili hemşerilerimizin ve
Türkiye’nin yakından takip ettiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes’te yapmış
olduğu master planı bütün hızıyla devam ediyor. Bu yılda kapasitemizi katlayarak yolumuza
devam ediyoruz. Hakikaten Erciyes Master planı şehrimize ve ülkemize çok ciddi etkileri
oluşmaya başladı. Gelen her misafirimiz şehir merkezine uğrayıp hem alışverişini yapabiliyor
hem de tarihi ve turistik mekanlarımızı gezebiliyor. O açıdan bütün kayakseverlerimizi
Erciyes’in bu emsalsiz altyapısını tatmaya davet ediyorum. Đnşallah ülkemizdeki kayak
merkezlerinin sayısı arttıkça, büyüdükçe, teknolojisini yeniledikçe yaz turizminden elde
ettiğimiz başarıyı ülke olarak kış turizminde de elde edeceğiz. Şuanda Erciyes dağındaki
doluluk oranı çok tatmin edici seviyelerde. Yılbaşının gelmesi nedeniyle de vatandaşlarımız
dağ ortamında yeni yıla girme arzusunu Erciyes’te yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu açıdan
şehrimizdeki otellerde çok ciddi bir doluluk oranı var" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4685.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Battalgazi Mahallesi’nde Đntihar
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bir kişi intihar etti.Edinilen
bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi’nde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, F.K.’nın
oturduğu binanın 7. katından atlayarak intihar ettiği...
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bir kişi intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi’nde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda,
F.K.’nın oturduğu binanın 7. katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden F.K.’nın cesedinin yapılan incelemenin ardından morga
kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4686.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Sp’nin 8 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan, 2014 Mart ayında yapılacak olan
seçimlerde, 8 belediye başkan adayının kesinleştiğini, adayların 3 Ocak tarihinde SP Genel
Başkanı Mustafa Kamalak’ın katılımıyla kamuoyuna tanıtılacağını...
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Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan, 2014 Mart ayında yapılacak olan
seçimlerde, 8 belediye başkan adayının kesinleştiğini, adayların 3 Ocak tarihinde SP Genel
Başkanı Mustafa Kamalak’ın katılımıyla kamuoyuna tanıtılacağını söyledi.
Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan, 2014 Mart ayında yapılacak yerel seçime Talas’ta
Gazali Kip, Tomarza’da Erdal Yalçın, Hacılar’da Erdal Altun, Yeşilhisar’da Ahmet Akbaş,
Bünyan’da Gürsel Eraslan, Felahiye’de Ahmet Çilsal, Develi’de Mesut Köseoğlu, Yahyalı’da
ise Fatih Erdoğan ile seçime gireceklerini açıkladı.

Arıkan, belediye başkan adaylarının SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın da katılacağı ve 3
Ocak tarihinde düzenlenecek olan tören ile kamuoyuna tanıtılacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4687.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

ABD'den Türkiye'ye tehdit
Türkiye'deki 17 Aralık operasyonu ve sonrasında Başbakan Erdoğan'ın hafta sonu ABD'yi
hedef alan açıklamalarının ardından Washington tehditvari bir açıklamada bulundu.
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Washington'dan
şimdiye
kadar
bu
konuda
hiçbir
açıklama
gelmeyince ABD'nin Ankara'daki
Büyükelçisi
Frank Ricciardone'nin
operasyonun
arkasındaki isim olarak sunulup hedef haline getirilmesi sonrası , ABD'nin buna izin
vermeyeceği belirtildi. Hürriyet'e bilgi veren üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı
yetkilisi , " Biz tansiyonu yükseltmek istemiyoruz. Bunun sonuçları olur" diye konuştu .
BĐR SÜRE ĐZLEYECEĞĐZ
Özellikle hafta sonu hükümete yakın dört gazetenin birden Ricciardone'yi hedef alan
sözleri sonrası bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten ve Ricciardone'nin Twitter
mesajlarını beraber hazırladıklarını aktaran yetkili , hem Türkiye'nin Washington
Büyükelçisi Namık Tan hem de Ankara'daki Türk yetkililer nezdinde Ricciardone ve
ABD'ye yönelik suçlamalardan duyulan rahatsızlığın Ankara'ya aktarıldığını belirtti. Bu
yapılan özel görüşmelerin içeriğini açıklamayacağını belirten yetkili , sonrasında Başbakan
ve Türk Hükümeti'nin bu konudaki tonunu yumuşatmış olmasını ise bir süre daha takip
edeceklerini belirtti. Yetkili , bunun ne kadar bir süreye işaret ettiğini ise belirtmedi.
Üst düzey yetkili, "Biz tansiyonu yükseltmek istemiyoruz. Bunun sonuçları olur" diyerek ikili
ilişkilerin bundan göreceğe zarara da vurgu yaptı. Yetkili, ilişkilerin ne şekilde etkileneceğini
açıklamadı. Ancak birçok alanda devam eden Türk-Amerikan işbirliğinin yanı sıra, bu tür
açıklamalar yüzünden Türkiye'de oluşacak anti-Amerikancı havanın da Yönetimin en büyük
kaygılarından biri olduğunu belirtti. >> haber7>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4688.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Küresel Operasyona Yem Olmayacağız
Memur Sen Kayseri temsilcisi Aydın Kalkan, sendika olarak 17 Aralık günü yapılan
yolsuzluk operasyonu üzerinden Türkiye’de bir kaos ortamı oluşturulmak istendiğini açıkça
gördüklerini belirterek, “Birbirimizi ve birlikteliğimizi sorgulamakla uğraşıp küresel
operasyona yem olmayacağız, aksine birlikte olmaya devam ederek kazanacağız ve Büyük
Türkiye’ye doğru hızla yol alacağız” dedi.
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Aydın Kalkan, sendika binasına düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili
açıklamalarda bulundu. Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yapılan toplantıda, küresel
operasyon ve yolsuzlukla mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi, ülkemizin yakalamış
olduğu huzur ortamının ve ekonomik istikrarın bozulmasına yönelik küresel bir oyunun
oynandığı kararına varıldığını açıkladı.
“Bir asra yaklaşan vesayet rejiminden arınmanın son düzlüğündeki Türkiye’nin, bildik küresel
güç merkezlerini rahatsız ettiği bilinmektedir” diyen Aydın Kalkan, “Đçerideki tartışmada
birbirlerinden farklı düşünme hakkına sahip olanlar, dışarıda tezgâhlanan operasyonu boşa
çıkarmak adına aynı safta bulunmalıdır. Đnanıyoruz ki, an itibarıyla gerekli olan da, durum da
budur. Bu operasyonun uluslararası ilişkiler ve küresel rekabet düzleminde nihai ve mutlak
hedefi Türkiye’dir. Đktidar partisine veya liderine yönelik bir operasyon olduğu algısı
üretilmek suretiyle kendisine içeriden destekçi temin etmeye çalışan küresel operatörlerin
oyununu, önce bu noktada bozmak gerekiyor”
17 Aralık günü yapılan “Yolsuzluk” operasyonunun küresel aktör olmaya kalkışan Türkiye’ye
had bildirmeye yönelik küresel operasyonun vizyona sokulmasına aracılık ettiğini kaydeden
Kalkan, “Bu çerçevede, yolsuzluk iddia ve ithamlarında adlarının geçmesine bağlı olarak
henüz kesinleşmemiş olsa da, haklarında ‘yetim hakkına tenezzül ettikleri’ algısı oluşanların,
‘masumiyet karinesi’ üzerinden masum ilan edilmesi ya da yok sayılarak doğrudan mahkûm
edilmesi gibi bir hataya düşülmemelidir. Yetim hakkına tenezzül eden, devlet/millet malını
zimmetine geçiren varsa, ortaya çıkarılmalıdır. Diğer taraftan, bazı yargı mensupları ile kolluk
görevlilerinin toplumun yolsuzluk konusundaki duyarlılığını kendisine sütre yapmak suretiyle
Türkiye’ye yönelik küresel operasyona destek ve mevzi sağladığı iddiaları da mutlaka
araştırılmalıdır. Varsa, yolsuzluk yapanların da, yolsuzluk operasyonu üzerinden küresel
operasyona yol verenlerin de ortaya çıkarılması bütün toplumun ortak beklentisidir” diye
konuştu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4689.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

DENGĐZ YĐNE SUSKUN
Geçtiğimiz hafta bütün ülkeyi sarsan ve şok eden Đstanbul merkezli rüşvet ve yolsuzluk
operasyonuyla ilgili AK Parti Kayseri cephesi sensizliğini koruyor.

24 Aralık 2013 Salı 12:19

17 Aralıkta başlatılan ve cemaatin AK Parti hükümetine karşı operasyonu olarak
nitelendirilen Đstanbul merkezli rüşvet ve yolsuzluklara ilişkin AK Parti Kayseri Đl Başkanı
Ömer Dengiz açıklama yapmaktan kaçındı.
Ömer Dengiz konuya ilişkin kendisine yönelttiğimiz soruları cevap vermektense (
Toplantıdayım,daha sonra arayın,Partiden bana ulaşmaya çalışın) diyerek geçiştirmeye
çalıştı.
Üç bakan oğlunun ve ülkenin önde gelen iş adamalarının tutuklandığı ve Cemaat ile hükümeti
karşı karşıya getiren operasyonla ilgili Kayserili yetkili ağızlar, anlaşmışçasına yorum ve
açıklama yapmaktan kaçınıyorlar.
Daha önce yine hükümet ile cemaat arasında yaşanan dershane tartışmasında da aynı tavrı
sergileyen AK Parti Kayseri cephesi acaba taraf seçmekte zorlanıyor mu?
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4690.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Her Đsteyen Kayak Öğretemeyecek
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, kayak öğretimi
konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını belirterek, “ Bundan sonra her isteyen ( Ben kayak
öğretiyorum) diyemeyecek” dedi.
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Uzun zamandır Erciyes’te kayak öğretimi konusunda sıkıntıların yaşandığına dikkat
çeken Murat Cahit Cıngı, Erciyes A.Ş. olarak “Snow Academia” adıyla Kayak okulu
kurduklarını ve kayak öğrenmek isteyenlere uzman hocalar tarafından eğitim
verileceğini söyledi.

Kayak öğretmenin de bazı kuralları olduğunu dikkat çeken Cıngı, “ Kayak öğretme konusu
çok başıboş ve adeta her önüne gelen hocalık yapar durumdaydı. Ancak kayak konusu bilinçli
eğitim gerektiren, aksi takdirde ciddi yaralanmalara sebep olabilecek türden bir spor dalı. Bu
işin uzmanı olan kalak hocaları ve antrönerleri bir araya topladık ve Snow Academia adında
bir okul kurduk. Artık her şey düzenli ve sistemli bir şekilde yürüyor. Kayak öğrenmek
isteyenler bu okulumuza müracaat ederek gerekli kayıt işlemlerini yaptırıyor ve kendilerine
uzman hocalarımız tarafından kayak öğretiliyor” diye konuştu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4691.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Avrupa Hastanesi Satıldı
Avrupa Hastanesinin yeni sahibi Dr. Feride Kibaroğlu: HĐZMET KALĐTEMĐZĐ HERKES
GÖRECEK
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Kayseri’de bulunan özel hastanelerden Avrupa Hastanesi’nin yeni sahibi olan Magnet
Hastaneleri Yöneticisi Dr. Feride Kibaroğlu, yeni yönetim ve hizmet anlayışıyla hareket
edeceklerini söyledi.
Erol Bedir’in sahibi olduğu Avrupa Hastanesi, Magnet Şirketler Gurubuna satıldı. Yönetim ve
hizmet konusunda bir çok yenilik yapan yeni şirket, Hizmet kalitesini arttırarak yeni bir
anlayışla çalışacaklarını söyledi.
Avrupa Hastanesinin yeni sahibi olan Dr. Feride Kibaroğlu, gazetemize yaptığı açıklamada,
Kayseri’de böyle bir yatırıma sahip oldukları için mutlu olduklarını belirterek,” Sağlık
alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birisi olan firmamız, edindiği tecrübe ve
hizmet kalitesini Avrupa Hastanesinde de uygulayacaktır” diye konuştu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4692.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Operasyonla ilgili inanılmaz iddialar!
17 Aralık operasyonundan "kimsenin haberi yok" deniliyordu. Ancak istihbarat, mali polisin
her adımını takip etmiş.
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Sürpriz operasyonla ilgili dün ilginç bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Đstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan şüpheli iş adamı Reza Zarrab hakkında çalışma yapan
mali polis ekiplerini "takip ettirdiği" öne sürülen Đstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş'ı
şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Đddialara göre; Zarrab'ı takip eden Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 11 Kasım
2013 günü Zarrab'ın Kanlıca'daki adresi önünde fark ettikleri aracın Đstihbarat Şubesi'ne ait
olduğunu ihbar etti. Yine iddialara göre; istihbarat, olay mahallinde bazı görüntülü tespitlerde
bulundu.
Hem takip, hem de gözaltıların yapıldığı operasyon sırasında iki ekip arasında gerginlik
yaşandı. Mali polis, bu durumu savcılığa bildirdi. Đddianameye de girdiği öne sürülen bu
gerginlik sonrası, dün savcılığın Arıbaş'ı ifade vermek üzere çağırdığı öğrenildi. Ancak
Đstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok, dün savcılığın talebini yazılı olarak
reddetti. Altınok, "Hangi suçlama ve delillerle çağırdığınız tam olarak anlaşılamadı, bu
çağrınız mevzuata aykırı" diyerek şube müdürünü ifadeye göndermedi.
SORUŞTURMA TERSE ÇEVRĐLEBĐLĐR
Savcı Zekeriya Öz'e bağlı olarak, Cumhuriyet Savcısı Celal Kara'nın yürüttüğü
gizlisoruşturma ve takipten daha önce kimsenin haberinin olmadığı kamuoyuna yansımıştı.
Ancak, Emniyet Đstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş'ın ifadeye çağrılmasıyla ortaya çıkan
son bilgiler, bunun doğru olmadığını gösteriyor. Dahası, üçlü operasyon sırasında ters takip
yapan Emniyet Đstihbarat'ın, hem dinlemeleri, hem de o baskınları uzaktan kayda aldığı, elde
edilen bilgilerin soruşturmayı tersine çevirebileceği belirtiliyor.
PARA MAKĐNESĐNĐ EVE TAŞIYAN POLĐSĐN GÖRÜNTÜSÜ VAR
Emniyet'te konuşulan akılalmaz iddialara göre; istihbarat ekiplerinin elinde, "bakan oğlunun
evinde bulundu" denilen para kasaları ve para sayma makinesini eve taşıyan polislerin
görüntüleri bulunuyor.
Ayrıca Đçişleri Bakanı Muammer Güler'in açıkladığı "Tapelerle oynanmış" açıklamasını
doğrulayacak orijinal telefon konuşma kayıtlarının da istihbarat tarafından elde edildiği
iddilar arasında. Emniyet içinde dillendirilen bu bu iddialar henüz hiçbir resmi kaynaktan
doğrulanmadı. Ancak bunların yakın zamanda kamuoyuna açıklanabileceği konuşuluyor.
>>haber7.com>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4693.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Bünyan Belediyesinde Đkramiye Sevinci
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir yaptığı açıklama da Bünyan
Belediyesinde 6772 sayılı yasa gereği ödenmesi gereken 2013 yılı dördüncü dilim 13 yevmiye
ikramiyelerinin işçilerin hesaplarına yattığını söyledi.Bünyan...
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Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir yaptığı açıklama da Bünyan
Belediyesinde 6772 sayılı yasa gereği ödenmesi gereken 2013 yılı dördüncü dilim 13 yevmiye
ikramiyelerinin işçilerin hesaplarına yattığını söyledi.
Bünyan Belediyesinde hiçbir alacaklarının olmadığını belirten Özdemir, “Bünyan
Belediyesinde çalışan üyelerimizin tamamı 2013 yılı sonu itibariyle geriye dönük sosyal
hakları dahil içeride hiçbir alacakları bulunmamaktadır. En son ikramiyelerini de almışlardır.
Bu bizleri de işçilerimiz kadar sevindirmiştir. Güle güle harcasınlar” dedi.
Özdemir açıklamasında "Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’e belediye başkanlığına
geldiğinden bu tarafa çalışanlarına gösterdiği hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4694.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kalbinde 2 Delik Bulunan 4 Yaşındaki Amine
Ameliyat Edildi
Yozgat’tan gelen ve kalbinde iki delik tespit edilen 4 yaşındaki Amine Yozgat, Kayseri’de
açık kalp ameliyatı oldu.Yozgat’ta bir hastanede konulan teşhislerle Kayseri’ ye gelen Amine,
Dünya Hastanesi’nde kalp ameliyatı odu. Ameliyatı gerçekleştiren...
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Yozgat’tan gelen ve kalbinde iki delik tespit edilen 4 yaşındaki Amine Yozgat, Kayseri’de
açık kalp ameliyatı oldu.
Yozgat’ta bir hastanede konulan teşhislerle Kayseri’ ye gelen Amine, Dünya Hastanesi’nde
kalp ameliyatı odu. Ameliyatı gerçekleştiren Özel Dünya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi

Op. Dr. Ramazan Aşık, “4 yaşındaki kız çocuğu göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı
şikayetiyle dışarıda bir merkeze başvuruyor. Hastanemizde de kateter, anjiyo ve yapılan diğer
tetkikler sonucu kalbinde iki delik bulundu. Deliklerden bir tanesi 3.5 santimetre diğeri yarım
santimetre olarak tespit edildi. Akciğerlerinden temiz kanı getiren damarların kirli kanın
bulunduğu bölgeye döküldüğü tespit edildi” dedi.
Anjiyo ve kateter sonuçlarıyla birlikte ameliyata karar verdikleri söyleyen Op. Dr. Ramazan
Aşık, “Başarılı bir şekilde açık kalp ameliyatı gerçekleştirdik. Kalbindeki biri 3.5 diğeri yarım
santimetre olan delikleri kapattık. Akciğerinden gelen temiz kanı taşıyan damarları da, kalbin
temiz kanı bulunduğu sol kulakçığa doğru yönlendirecek şekilde bir yama taktık” diyerek
yapılan operasyonu anlattı.
Op. Dr. Ramazan Aşık, “Ameliyatı problemsiz ve gayet iyi bir şekilde geçti. Ameliyat sonrası
da sorunsuzdu. Yaklaşık 4 günlük bir takipten sonra hastamızı taburcu ettik. Çocuk kalp
cerrahisi ameliyatları özellikle gelişmiş merkezlerde üniversite hastanelerin de yapılıyor fakat
hastanemizde de bu tür ameliyatlar başarıyla gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4695.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri Emniyeti’nin Suçu Önleme Faaliyetleri
Vali Orhan Düzgün, suçu önlemeye yönelik çalışmaları içeren proaktif polislik anlayışının
Kayseri’de başarıyla uygulandığını belirterek, bu kapsamda Kasım ayı içerisinde 22 farklı
proje ve faaliyetlerle on binlerce vatandaşla bir...
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Vali Orhan Düzgün, suçu önlemeye yönelik çalışmaları içeren proaktif polislik anlayışının
Kayseri’de başarıyla uygulandığını belirterek, bu kapsamda Kasım ayı içerisinde 22 farklı
proje ve faaliyetlerle on binlerce vatandaşla bir araya gelerek eğitim çalışması yürütüldüğünü
söyledi.
Vali Düzgün, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün “Proaktif Polislik” anlayışı içerisinde Kasım
ayında yürüttüğü çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kayseri’de yaşayan insanlara
sunulan güvenlik hizmetinin geliştirilmesini son derece önemsediklerini belirtti.
Bu kapsamda suçun önlenmesi, vatandaş merkezli projeli çalışmalardan elde edilen
başarıların sürekliliği ile suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların desteğini artıracak
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin önemli ve öncelikle hedefleri arasında yer aldığını ifade
eden Vali Düzgün, Kayseri Emniyeti’nin Kasım ayı içerisinde 22 farklı proje ve faaliyetlerle
on binlerce vatandaşla bir araya geldiğini kaydetti.
“Kayseri’de suçu önlemeye yönelik aktif çalışmaların çeşidi ve sayısı artırılarak başarıyla
sürdürülüyor” diyen Vali Düzgün, şu bilgileri verdi:
“Kayseri Emniyet Müdürlüğümüzün fedakâr çalışanları geliştirdikleri projelerle
vatandaşlarımızla doğrudan temas kuruyorlar. ‘Güvenli Konut Projesi’ kapsamında Hacılar,
Erciyesevler, Alpaslan, Serçeönü, Talas, Bahçelievler ve Mevlana mahallelerinde 1882 çok

katlı bina kontrol edilmiş, güvenlik açığı görülen binalar uyarılmıştır. Đletişim cihazları
kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlarımızı bilinçlendirme adına 12
bin adet broşür dağıtılmış kentin önemli noktaları ile belediye ve halk otobüslerine ilanlar
asılmıştır. Güvenli internet kullanımı için 19 lisede öğrencilerimize eğitim verilmiştir. Yine
okullarda trafik konusunda eğitim faaliyetleri ile uygulamalı trafik eğitimleri verilmiştir.
‘Kardeş Okul’ projesi ile öğrenciler ve polislerin kaynaşması sağlanmış, ‘Engelleri Birlikte
Aşalım’ projesi hayata geçirilerek engelli çocukları bulunan ve ihtiyacı olanlara tekerlekli ve
akülü sandalye temin etmek amacıyla kapak toplama çalışması başlatılmıştır. ‘Güvenli Okul
Güvenli Eğitim’ projesi ile merkezdeki 279 ilkokul, ortaokul ve lisede 300’ün üzerinde polis
görevlendirilmiş, okulların çevresindeki internet salonları, kahvehaneler, umuma açık yerler,
şahıs sorguları ve araç sorguları olmak üzere toplam 35000 denetim çalışması yapılmıştır.
Sosyal konulara ağırlık vererek ‘Sıcak Yuvamızda Buluşalım’ projesi ile kentin önde gelenleri
ile yuvalarda kalan çocuklarımızın kaynaşması sağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına
yönelik bilişim suçları ile ilgili korunma seminerleri verilmiş, ‘Erciyes’ten Peygamberler
Diyarı’na Gezi’ projesi ile başarılı 40 öğrencimiz Güneydoğu turuna çıkarılmıştır. Soba
zehirlenmelerinin önlenmesi amacıyla mahallelerimizde uygulamalı eğitimler verilmiş,
‘Pencerem Kapım Güvenli Yapım’ projesi ile hırsızlık olaylarına karşı dikkat edilecek
hususlar vatandaşlara anlatılmıştır. ‘Her Çocuğun Bir Hayali Olsun, Hayaller Gerçek Olsun’
projesi ile yavrularımız ilimizdeki futbol takımları ile basketbol takımlarının maçlarına
götürülmüştür. Mahallelerde eksiği görülen ya da tehlikeye yol açabileceği değerlendirilen
konularla ilgili vatandaş ile yerel yönetimler arasında köprü görevi üstlenilmiş, tehlikeler
bertaraf edilmiştir. Bilgilendirme faaliyetleri sadece kent merkezinde sınırlı kalmamış
ilçelerimizin tamamında polis sorumluluk bölgesinde vatandaşlarımız ile defalarca
buluşularak dayanışma içerisinde hareket edilmiştir.”
Vali Düzgün, polis ile vatandaşın bir araya gelerek yürüttüğü çalışmaların suçun önlenmesine
büyük katkı sağladığına işaret ederek, projelere destek veren Kayserililer ile çalışmaları
gerçekleştiren Emniyet personeline teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4696.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinden Eylem
Kayseri'de, Ziraat Fakültesinde okuyan öğrenciler, hem Erciyes Üniversitesi kampüsünde
hem de Develi Seyrani Ziraat Fakültesinde eğitim görmenin zorluklarından dolayı eylem
yaptı. Öğrenciler ayrıca Kayseri-Develi yolu arasında kötü hava...
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Kayseri'de, Ziraat Fakültesinde okuyan öğrenciler, hem Erciyes Üniversitesi kampüsünde
hem de Develi Seyrani Ziraat Fakültesinde eğitim görmenin zorluklarından dolayı eylem
yaptı. Öğrenciler ayrıca Kayseri-Develi yolu arasında kötü hava şartlarından endişe ettiklerini
belirterek, eğitimlerini Erciyes Üniversitesi kampüsünde görmek istediklerini söyledi. Ziraat

Fakültesi öğrencileri adına açıklama yapan Hasan Yaz, "Seyrani Ziraat Fakültesi öğrencileri
gerek siyasi gerekse toplumsal olarak daha önceleri bu duruma dikkat çekmişlerdi. Nitekim
bu olan kazanın acısı henüz dinmemekle beraber günler geçtikçe üniversitede taşımalı eğitim
gören Ziraat Fakültesi öğrencilerini endişelendirmektedir" dedi.Erciyes Üniversitesinde eylem
yapan Ziraat Fakültesi öğrencileri hem Erciyes Üniversitesi hem de Develi Seyrani Ziraat
Fakültesinde eğitim görmekten şikayetçi oldukları belirtti. Ziraat Fakültesi öğrencileri adına
açıklama yapan Hasan Yaz, "Elim kazanın haberleri 1 yıl öncesinden verilmişti. Erciyes
Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri kazanın olduğu yollardan
geçerek Erciyes'in arkasında olan Develi ilçesinde kalitesiz şartlarda öğrenim görmek ve
göstermek zorundalar. Cabası ise her gün bu yoldan sabah akşam olmak üzere geçmek
zorunda olmaları. Seyrani Ziraat Fakültesi öğrencilerinin de Niğde Üniversite öğrencilerinin
geçirdiği benzer bir kaza geçirmesi kaçınılmaz bir sorundur. Seyrani Ziraat Fakültesi
öğrencileri gerek siyasi gerekse toplumsal olarak daha önceleri bu duruma dikkat çekmişlerdi.
Nitekim bu olan kazanın acısı henüz dinmemekle beraber günler geçtikçe üniversitede
taşımalı eğitim gören Ziraat Fakültesi öğrencilerini endişelendirmektedir" diye
konuştu.Develi Seyrani Ziraat Fakültesinde eğitim görmek istemediklerini kaydeden Yaz,
"Sadece ilçenin maddi gelişim ve oy kaygısı ön plana alınarak okulun oraya kurulması ve
öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 2 saatlik ders için kötü hava koşullarında oraya gitmeye
mahkum edilmesi ülkemizin gelecek nesillerine yapılmış katliam niteliğinde bir düşüncedir.
Küçük bir ilçede yaşamak zorunda kalan üniversite öğrencisinin ise ne gibi kazanımı
olacaktır? Bu zorbalığa dur diyecek bizlerin yerine kendi çocuklarını koyabilecek vicdan
sahibi onurlu kimselere sesleniyoruz. Durum böyleyken aynı yolda kazanın yaşanıp 11 kişinin
hayatını yitirmesi, bu yol çilesini çekmek zorunda kalan öğrencilerinin kendi hayatlarının ne
kadar ucuz olduğunu göstermektedir. Bu da bizleri endişelendirmektedir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4697.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayserispor’da Đzin Günü
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak
olan Kayserispor’da futbolculara bir gün izin verildi.Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında
kendi sahasında Torku Konyaspor ile 0-0 berabere kalan...
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak
olan Kayserispor’da futbolculara bir gün izin verildi. Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında
kendi sahasında Torku Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor’da, deplasmanda
oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşması öncesinde futbolcular bugünü izinli geçirecek.Sarıkırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın Kadir Has Tesisleri’nde başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4698.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Huzur Veren Fırça Darbeleri
Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar için KAYMEK ile Huzurevi işbirliği ile
başlatılan resim kursu devam ediyor. Açılacak bir sergi ile Kayseri kamuoyunun beğenisine
sunulacak olan tablolar, şimdilik Huzurevi'nin duvarlarını...
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Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar için KAYMEK ile Huzurevi işbirliği ile
başlatılan resim kursu devam ediyor. Açılacak bir sergi ile Kayseri kamuoyunun beğenisine
sunulacak olan tablolar, şimdilik Huzurevi'nin duvarlarını süslüyor.Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) ile Huzurevi Müdürlüğü tarafından
açılan yağlı boya resim kursuna beş Huzurevi sakini katılıyor. Boş zamanlarını resim yaparak
geçiren Huzurevi sakinleri birbirinden güzel tablolar ortaya çıkarıyorlar. Sergi hazırlığında
olan Huzurevi sakinleri böyle bir imkanın kendilerine sağlanmış olmasından dolayı
Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.KAYMEK Resim Eğitmeni Murat Filiz'in vermiş
olduğu kursa katılan Huzurevi sakinlerinden Mehmet Öztürk, önce Hasan Gürpınar, sonra da
Murat Filiz'den resim konusunda çok şey öğrendiklerini belirterek, "Şu ana kadar 80'e yakın
tablo yaptım. Sayın belediye başkanımız Mehmet Özhaseki'ye ve belediye yetkililerine
teşekkür ediyorum. Onlar bize böyle bir imkanı sağlamasaydı böyle bir çalışma yapamazdık"
dedi.Kursiyerlerden Muzaffer Akkoyun ise kursa bir ay önce başladığını ve boş zamanları
böyle bir uğraş ile geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yedi yıldır Huzurevi'nde
kalan ve iki yıldır resim kurslarına katılan Yılmaz Aydemir ise üç gün içerisinde bir tabloyu
bitirdiğini dile getirerek bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4699.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Erik Đle Kirazın Fiyatı Cumhuriyet Altınıyla
Yarışıyor
Kayseri'de 25 yıldır manavlık yapan Atilla Yıldız, satışa sunduğu eriğin kilogramının 650 TL,
kirazın kilogramının ise 550 TL olduğunu söyledi.Meyve Park işletmecisi Atilla Yıldız, aralık
ayında yazlık meyveleri getirterek satışa...

24 Aralık 2013 Salı 10:33

Kayseri'de 25 yıldır manavlık yapan Atilla Yıldız, satışa sunduğu eriğin kilogramının 650 TL,
kirazın kilogramının ise 550 TL olduğunu söyledi.
Meyve Park işletmecisi Atilla Yıldız, aralık ayında yazlık meyveleri getirterek satışa sundu.
Erik ve kirazın kutularına çeyrek altın takan Yıldız, "Şeftali, çağla, nektari, böğürtlen, kiraz,
erikle birlikte 9-10 çeşit yazlık meyvemiz mevcut. Bunları özel sipariş üzerine, aş eren kişiler
ve hasta olan kişiler için getirtiyoruz" dedi.
Meyvelerin pahalılığına dikkat çeken Yıldız, "Bu meyveleri 100 gramlık paketler halinde 6570 TL’ye satıyoruz. Bugün Cumhuriyet altını malum 560 TL’ye intikal ediyor. Şu anda
elimde gördüğünüz eriğin kilogramı 650 TL, kirazın kilogramını da 550 TL. En çok rağbet
edilen yazlık meyveler erik ile kiraz. Onun ardından şeftali, kayısı, şeftali, dut gibi meyveler
geliyor. Biz işletme olarak bütün meyveleri getirtiyoruz. Yani kışın yazlık, yazın da kışlık
meyveler işletmemizde mevcuttur" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4700.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya:
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yaptığı açıklamasında, "Đstanbul’da
başlayan operasyon nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 Đl Emniyet Müdürlüklerine
gönderdiği genelge ile meslektaşlarımızın Emniyete...

24 Aralık 2013 Salı 14:33

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yaptığı açıklamasında, "Đstanbul’da
başlayan operasyon nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 Đl Emniyet Müdürlüklerine
gönderdiği genelge ile meslektaşlarımızın Emniyete haber amaçlı giriş ve çıkışları
yasaklanmış bulunmaktadır" ifadesinde bulundu. Altınkaya, " Haber alma ve yayma hürriyeti
anayasa ile teminat altına alınmış olup bu hakların ihlali kamuoyunun sağlıklı
bilgilendirilmesini engelleyecektir" uyarısında bulunduğu açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Bu zamana kadar ilimiz Emniyet Müdürlüğü ile genel olarak uyumlu ve karşılıklı iyi ilişkiler
içinde sürdürdüğümüz vatandaşı bilgilendirme çalışmalarının bundan böyle bir sıkıntı ile karşı
karşıya kalmamasını arzu etmekteyiz.Meslektaşlarımız kanunların kendisine tanımadığı hiçbir
hak talebinde bulunmamıştır, bulunmayacaktır.Bu noktada Emniyet teşkilatının da yine
kanunların öngördüğü çerçevede kamuoyunun sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilendirilmesi
adına gerekli dayanışmayı ve iyi ilişkileri sürdüreceğine olan inancımızı da yinelemek
isteriz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4702.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Türk Bayrağına Saygısızlık
Kayseri'de bir Aile Sağlığı Merkezi önündeki direkte bulunan Türk bayrağını indirerek
yaktıkları iddia edilen 2 kişiden biri yakalandı.Alınan bilgilere göre, Melikgazi ilçesi
Çorakçılar Mahallesi'ndeki Sağlık Bakanlığı Ahmet Bakır...
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Kayseri'de bir Aile Sağlığı Merkezi önündeki direkte bulunan Türk bayrağını indirerek
yaktıkları iddia edilen 2 kişiden biri yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi'ndeki Sağlık Bakanlığı Ahmet
Bakır Aile Sağlığı Merkezi'nin önündeki direkte bulunan Türk bayrağı, gece saat 01.00
sıralarında 2 kişi tarafından ipi kesilerek direkten indirildi. Đddialara göre, direkteki Türk
bayrağını alan 2 kişi, daha sonra Aile Sağlık Merkezi'nin arkasında bulunan ve araçların park
ettiği boşluk alana götürerek yaktı.
Aile Sağlık Merkezi yakınındaki binalarda oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine
gelen emniyet güçleri, direkten bayrağı indirerek yaktıkları söylenen şüphelileri aramaya
başladı. Asayiş ve terörle mücadele ekipleri bölgede araştırma yaparken, Olay Yeri Đnceleme
Ekipleri de olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı. Çevredeki işyeri ve binaların güvenlik
kamerası görüntülerini inceleyen emniyet güçleri, kısa sürede olayı gerçekleştirdikleri
belirtilen 2 kişiden birini yakaladı. Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürerken, diğer şahsın
yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Bu arada, Ahmet Bakır Aile Sağlık Merkezi görevlileri, direkten indirilerek yakıldığı iddia
edilen Türk bayrağının yerine yenisini astılar. Görevliler, kimin ne için böyle bir girişimde
bulunduğunu bilmediklerini ancak olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade ettiler.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, böylesine
müessif ve üzüntü verici bir olayın gerçekleştiğini, şüphelilerden birisinin gözaltına alındığını,
sorgusunun devam ettiğini ve diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğünü
bildirdi. Emniyet Müdürü Aydın, Kayseri'de yaşanan direkteki Türk bayrağının indirilmesi
olayının, terörist bir saldırı olmayıp, madde bağımlısı ya da alkollü kişilerin bir girişimi
ihtimalinin daha ağır bastığını da kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4703.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri Erciyesspor, Hikmet Karaman
Yönetiminde Đlk Antrenmanına Çıktı
Kayseri Erciyesspor'da, Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hikmet
Karaman, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.Hacı Boydak Tesisleri'nde, ilk
antrenmanına çıkan Hikmet Karaman oyuncularına ilk çalışmasını...
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Kayseri Erciyesspor'da, Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hikmet
Karaman, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Hacı Boydak Tesisleri'nde, ilk antrenmanına çıkan Hikmet Karaman oyuncularına ilk
çalışmasını yaptırdı. Bursa deplasmanında dün alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından
futbolcuların moralinin bozuk olduğu gözlendi. Antrenmanda Bursaspor maçında oynayan
futbolcular da yer alırken, teknik direktör Hikmet Karaman futbolculara taktik çalışma
yaptırdı.
Kayseri Erciyessporlu futbolcuların yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat sürerken, Bursaspor ile
oynanan karşılaşmada yedek kalan futbolcuların öğleden sonra antrenman yapacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4704.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Suriyeli Sığınmacılar Yardım Bekliyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları ve Đç Anadolu
Muhtarlar Federasyonunun katkılarıyla başlatılan Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
devam ediyor. Kampanyaya Yeşilhisar ilçesi de bir kamyonet...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları ve Đç Anadolu
Muhtarlar Federasyonunun katkılarıyla başlatılan Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
devam ediyor. Kampanyaya Yeşilhisar ilçesi de bir kamyonet eşya ile katıldı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına ilçelerden de destek
geliyor. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Kayunbaba Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Başkanı Mustafa Özdere kampanyaya Yeşilhisar'ın da ilgi gösterdiğini ve bir kamyonet
yardım malzemesini yardım toplama merkezi olan Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ne
getirdiklerini söyledi.
Kampanyaya katılan sivil toplum kuruluşları adına konuşan Mazlumder Şube Başkanı Ahmet
Taş da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyada bugüne kadar toplanan beş
tır yardım malzemesinin, Suriyeli sığınmacılara verilmek üzere Şanlıurfa Valiliğine
gönderildiğini ifade ederek kampanyanın devam ettiğini dile getirdi. Ahmet Taş, halkın kuru
gıda, battaniye, giysi, ayakkabı ve ilaç ile kampanyaya katılabileceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4705.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kitap Sevgisi, Soğuk Dinlemedi
Melikşah Üniversitesi Kariyer Kulübü öğrencilerinin geçtiğimiz yıl başlattığı ve geleneksel
hale getirdiği Kitap Okuma Şenliğine bu yıl da büyük ilgi oldu.Tarihi Hunat Hatun
Medresesi’nin avlusunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler...
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Melikşah Üniversitesi Kariyer Kulübü öğrencilerinin geçtiğimiz yıl başlattığı ve geleneksel
hale getirdiği Kitap Okuma Şenliğine bu yıl da büyük ilgi oldu.
Tarihi Hunat Hatun Medresesi’nin avlusunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler soğuk
havaya aldırmadan kitaplarını okudu. Đnsanlarda özellikle gençlerde kitap okuma alışkanlığı
kazandırmaya ve kitap okumanın yeri ve zamanının olmadığını kanıtlamak amacıyla
düzenlenen etkinliğe Erciyes Üniversitesi öğrencileri de ilgi gösterdi. Öğrenciler etkinlikte
Yazar Kaan Murat Yanık’la da söyleşi gerçekleştirdi. Melikşah Üniversitesi öğrencisi ve
Kariyer Kulübü Başkan Yardımcısı Nurullah Türkay Sarı; “Bizler okuyan bir gençlik olarak
hem örnek bir model olmak hem de farkındalık oluşturmak için bu tür etkinlikleri sık sık
tekrarlayacağız.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4706.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayso Başkanı Mustafa Boydak'ın Acı Günü
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak'ın kayınvalidesi Hörmet Erkan 80
yaşında vefat etti.Evinde vefat eden Hörmet Erkan'ın cenazesi, Hacılar ilçesi Merkez
Camisi'ne getirildi. Hörmet Erkan için öğle namazının ardından...
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak'ın kayınvalidesi Hörmet Erkan 80
yaşında vefat etti.Evinde vefat eden Hörmet Erkan'ın cenazesi, Hacılar ilçesi Merkez
Camisi'ne getirildi. Hörmet Erkan için öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri
Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, KAYSO Meclis Başkanı Nurettin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fahrettin Keleştemur, çok sayıda sanayici ve işadamı ile Erkan'ın yakınları katıldı.Hörmet
Erkan'ın cenaze namazını, Diyanet Đşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan
kıldırdı. Nursaçan, cenaze namazından önce yaptığı konuşmada, ölülerin canlılar, canlıların
da ölüler üzerinde hakları bulunduğunu bildirdi. Nursaçan, ''Đnsan, Allah'ın en değerli
varlığıdır. Đnsan yeryüzünde Allah'ın vekilidir. Herşey insanoğlu için yaratılmıştır.
Đnsanoğlunun gerek fiziksel gerekse manevi bünyesinin dokunulmazlığı vardır'' diyerek, vefat
eden Hörmet Erkan için helallik istedi.Kılınan cenaze namazının ardından Hörmet Erkan'ın
cenazesi, Hacılar Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4707.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kapalı Semt Pazar Yerlerinde Güvenlik
Kamerası Ve Đnternetten Đzlene Bilme Đmkanı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde haftanın
7 gününde toplam 25 ayrı bölgede semt pazarı kurulduğunu bunlardan 17 sinin kapalı semt
pazaryeri olduğunu bildirdi.Đlçe sınırları içerisinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde haftanın
7 gününde toplam 25 ayrı bölgede semt pazarı kurulduğunu bunlardan 17 sinin kapalı semt
pazaryeri olduğunu bildirdi.
Đlçe sınırları içerisinde yer alan 17 kapalı semt Pazar yerinde kameralı izleme ve internetten
izlene bilme imkânı olan sistem kurulduğunu belirten Başkan Başkan Memduh Büyükkılıç,
ilk uygulamanın Hürriyet Semt Pazar yerinde yapıldığını ve Hürriyet semt Pazarının tüm
dünyadan izleme imkânı bulunduğunu belirtti.
Semt Pazar yerlerine kurulan kamera ve internet ile dünya da izleme sisteminin sosyal ve spor
tesisleri, çocuk oyun alanları gibi hizmet alanlarında da uygulanacağını ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, bu çalışma ile gurbette ve yurt dışında bulunan hemşerilerimizin Pazar
yerlerinde kendi akrabaları alış veriş yaparken izleyebilecekleri ve görebileceklerini kaydetti.
Yapılan çalışma ile öncelikle güvenlik unsurunun ön planda olduğunu hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Öncelikle kapalı Semt Pazar Yerlerinde başlatılan güvenlik kamera sistemi ve internetten
izleyebilme çalışması tamamlandı. Şu anda Hürriyet Semt Pazaryerinde hizmet veriyor. Bu
çalışmadan hem esnaf hem de semt halkı memnun, çünkü öncelikli güvenlik açısından önemli
bir çalışmadır. Bu çalışma tüm semt Pazar yerlerinde gerçekleştirilecek olup, belediyenin
sosyal ve spor tesisleri, çocuk oyun alanları gibi kamuya açık ve halkın yoğun olduğu
mekânlarda kurulacaktır. Öncelik güvenlik olan bu sistemde gurbetçi kardeşlerimiz de
akrabaları bu sistem ile selamlaşabileceklerdir. Đnternet ten yayınlanacak görüntüler aynı
zamanda belediye bilgi işlem merkezince 24 saat kayıt altına alınmaktadır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4708.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Gül'den yolsuzluk açıklaması
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu hakkında koruduğu
sessizliğini bugün bozdu.
'YOLSUZLUK VARSA ÜSTÜ KAPANMAZ'
Cumhurbaşkanı Gül, yaptığı ilk açıklamasında, 'Yargı bağımsız, herkes bunun sonucunu
görecek, yolsuzluk varsa üstü kapanmaz. Kamuda çalışanları devlet otoritesi, kanunlar bağlar.
Herkesin yargı sürecine saygılı olması lazım. Yargı doğru sonuca ulaşacaktı.' ifadelerini
kullandı.
'TÜRKĐYE 15-20 SENE ÖNCEKĐ TÜRKĐYE DEĞĐL'
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de son 10 yılda köklü reformlar yapıldığını
vurgulayarak, 'Bütün bunların yapıldığı bir ülkede herhangi bir yolsuzluk veya yanlışlık söz
konusu olursa bunların üstü falan kapanmaz, kapanamaz. Bunun bilin çünkü Türkiye bundan
15-20 sene önceki Türkiye değil' dedi.

'MAHKEMELER EN DOĞRU NETĐCEYE ULAŞACAK'
Gül, iddia edilen yolsuzlukların yargı önüne taşındığını belirterek, 'Şu anda yargı sürecinin
çalışmasını ve neticede meselenin aslı ne ise ortaya çıkartmasını herkesin beklemesi gerekir.
Đnanıyorum ki mahkemeler bunu en doğru şekilde neticeye ulaştıracaktır' diye konuştu.
'DEVLET ĐŞLERĐ DIŞINDA MEŞRUDUR'
Demokratik hukuk devletinde, devlet kurumlarında çalışanların bireysel olarak farklı
düşünceleri ve ideolojileri olabileceğini ifade eden Gül, 'Bunların hepsi devlet işleri ve kamu
işleri dışında meşrudur. Devlet işleri kamu işleri söz konusu olduğunda devlet otoritesi,
Anayasa, kanunlar ve çalıştıkları kurumların kuralları bağlar. Bunun dışında hiçbir otorite söz
konusu olamaz, hiçbir dayanışma söz konusu olamaz. Bütün bunlar demokratik hukuk devleti
ilkelerinin en gelişmiş ülkelerdeki gibi uygulanmasına her dönemde dikkat edilmesi gerekir'
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4709.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Şair Özkanlı’dan “Şiir Ve Şair” Semineri
Gazetemiz yazarı Eğitimci Şair Yazar Ali Özkanlı Birlik Mensucat Đlkokulu öğrencilerine
“Şiir Nedir? – Şair Kimdir?” konulu bir seminer verdi.
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Gazetemiz yazarı Ali Özkanlı Đlkokul öğrencilerine yönelik 'şii nedir? Şair Kimdir?' konulu
bir konferans gerçekleştirdi. Programın başında şairlik serüvenini anlattı. Daha sonra şiir ve
şair konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında kısaca şu konular üzerinde durdu. Şiir;
Yüreklere sunulan şifalı bir sudur… Şair ise aklı ve kalbi ile kâinattaki güzelliği okuyup
satırlara nakşeden duygu insanıdır. Şiir; Duygu, heyecan ve düşünceleri belli bir düzen içinde
dizeler halinde anlatma sanatıdır. Şiir; Şairin bağrında açan bir gonca güldür. Şiir; Düşünceyi
duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır. Đnsanın özündeki insan oluş sırrının ışığıdır,
yelpazesidir. Đçimizdeki ezgilerin mızrabın tellerinde nağmeye dönüşmesidir. Yüreklere
sunulan şifalı bir sudur. Gönül ve duyguların diliyle, insan gerçeğinin özü ve sözüdür. Hikmet
çağlayanıdır. Duyguların tercümanıdır. Gönüllerden satırlara düşen sevgi selidir. Bağrımızda
açan bir gonca güldür. Kalbimizde gizem dolu bir ışıktır. Rahmet kaynağı bir nurdur.
Kâinattaki güzelliğin kendisidir. Şair; Söz ustasıdır. Şair yaşadıklarını, üzüntü ve sevinçlerini,
toplumsal olayları en güzel şekilde insanlara sunan bir gönül eridir. Sözlerle yaşayan, onunla
var olan duygu insanıdır. Güzelliğe sevdalı gönül insanıdır. Yaratılanı yaratandan dolayı
seven yürek eridir. Aklı ve kalbi ile kâinattaki güzelliği okuyandır. Şair ve şiir, gül ve bülbül
gibi ayrılmaz iki dosttur. Şairin yüreği bir sevgi çağlayanıdır. Şair Özkanlı; Öğrencilerden
gelen soruları cevapladı. “Beni de Götür” adlı şiir kitabını öğrencilere imzaladı. Kendisini
okullarına davet eden idareci ve öğretmenlere, semineri dikkatle dinleyen öğrencilere teşekkür
ederek seminerine son verdi. Okul idaresi şaire günün anısına bir plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4710.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Zaman'da Beddua Depremi
Fethullah Gülen'in bedduası için sosyal medyada "beddua yakışmadı" şeklinde yorum yapan
çizer Osman Turhan, Zaman gazetesinden istifa etti.
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Çizer Osman Turhan, Zaman gazetesinden istifa etti. Uzun yıllardan beri Zaman Gazetesi'nde
çizerlik yapan Turhan, istifa sebebi olarak ise son günlerde yaşanan tartışmaları gösterdi.
Turhan, Fethullah Gülen'in büyük tepki çeken bedduasından sonra twitter hesabından
"Beddua yakışmadı" şeklinde eleştiride bulunmuştu.Turhan istifasına ilişkin şunları yazdı:
"Zaman Gazetesi ile yollar ayrıldı. Đstifa sebebim son günlerde yaşananlar hakkındaki fikir
uyuşmazlığıdır. Hayırlısı olsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4711.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Cemaat barış şartlarını açıkladı
Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce son tartışmalarla ilgili olarak Twitter hesabından "Yangını
söndürmeye çalışanlara yol açmalı" çağrısında bulundu.
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Gülen'e yakın isimlerden olan Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce barış şartlarını
açıkladı. Gülerce, operasyon ve sonrasındaki görevden almalarla artan gerilimin ortadan
kaldırılmasına yönelik görüşlerini takipçilerine sosyal medya üzerinden iletti.Gülerce, “Büyük
yangın var. 1. Yangına benzin değil su dökmeli 2. Yangını söndürmeye çalışanlara yol açmalı
3. Kim başlattı tartışmasına girmemeli... Allah (cc) buyuruyor: Kötülükleri iyilik ile savınız.
Göreceksiniz ki, düşman bildikleriniz sımsıcak bir dost oluvermiş. ( Fussilet, ayet 34) Đyiliğe
iyilik, her kişinin işi. Kötülüğe iyilik er kişinin işi... Üç esasta ittifak olmalı: 1. Yolsuzlukların
üstü örtülmemeli 2. Bürokrasi, paralel devlet kuramaz, sivil vesayet kurulamaz. 3.
Bürokraside liyakat asıl olmalı. Bizden- bizden olmayan ayırımı yapılmamalı... Hukukun
üstünlüğü esas alınmalı. Hukuk dışına çıkılmamalı” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4712.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz:
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası
Meclisi'nin 2013 yılı son toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamasında, "2014 gelir ve gider
bütçeleri hazırlanırken Türkiye ekonomisindeki olumlu...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası
Meclisi'nin 2013 yılı son toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamasında, "2014 gelir ve gider
bütçeleri hazırlanırken Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve 5174 sayılı kanunla
belirtilen görevlerimiz ve 2014 yılında yapacağımız faaliyetler göz önünde bulundurularak %
50 düzeyinde artırılmıştır" dedi.
Hiçyılmaz, "Bugün 2013 yılının son Meclis toplantısını yapmış bulunuyoruz. 2013 yılı gelir
bütçemizin, yapılan tahsilâtın iyi olmasından dolayı % 34 oranında bir artışla 9.600.000,00
TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde
sürdürdü:
"2013 yılı gider bütçesi ise üyelerimizden elde ettiğimiz gelirlerin yalnızca üyelerimize
yönelik faaliyetlere harcanması prensibi ile tahmini giderlerden % 27 daha aşağıda
gerçekleşmiştir. Bu, Odamızın harcamalarda ne kadar ihtiyatlı davrandığını, tutumlu
olduğunu göstermektedir.
2014 yılı gelir ve gider bütçeleri hazırlanırken Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve
5174 sayılı kanunla belirtilen görevlerimiz ve 2014 yılında yapacağımız faaliyetler göz
önünde bulundurularak % 50 düzeyinde artırılmıştır.
2014 yılı gelir ve gider bütçesi ayrı ayrı 10.600.000,00 TL. tahmini olarak belirlenmiştir.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından fasıllar halinde tek tek incelenip
görüşülerek Meclisimize havale edilen ve Oda Meclisi tarafından onaylanan 2014 yılı gelirgider bütçemizin Odamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4713.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri'de Akılalmaz Kaza: 3 Yaralı
Kayseri'de, geçtiğimiz günlerde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Đl Emniyet
Müdürlüğü ile Hacılar Belediyesi ortaklaşa yapımı bozuk olan yolları araştırmak için 18
kişilik komisyon kurdu. Komisyon, Hacılar yolu üzerinde...
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Kayseri'de, geçtiğimiz günlerde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Đl Emniyet
Müdürlüğü ile Hacılar Belediyesi ortaklaşa yapımı bozuk olan yolları araştırmak için 18
kişilik komisyon kurdu. Komisyon, Hacılar yolu üzerinde çalışma yaparken komisyon ekibini
taşıyan resmi plakalı otobüsün freni boşalarak çalışma yapan 3 görevliye çarptı. Yaralanan 3
görevli olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Hacılar Erciyes yolu üzerinde meydana gelen olayda, Đl Emniyet
Müdürlüğü ile Hacılar Belediyesi geçtiğimiz günlerde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik
kazasının ardından, yapımı bozuk yolları araştırmak için 18 kişilik bir komisyon kurdu.
Komisyonda görevli memurlar, 38 AH 128 plakalı resmi otobüs ile çalışma alanlarına
getirildi. Komisyonda görevli memurlar çalışma yaptıkları sırada park halinde duran resmi
plakalı otobüsün freni boşaldı. Đçinde kimsenin olmadığı belediye otobüsü komisyonda
çalışma yapan F.T., H.B. ve Ö.B.'ye çarptı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri
yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Meydana gelen olayın ardından Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Hacılar Belediye
Başkanı Ahmet Herdem olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4714.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kocasinan Sahile Ulaşım Yolunu Kısalttı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Baraj Gölü boyunca devam eden Sahil
Yolu’nda tamamlanan 2. etap Çevrille birlikte sahile ulaşımın süre ve mesafe olarak yüzde 50
azaldığını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, 80 kilometre göl...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Baraj Gölü boyunca devam eden Sahil
Yolu’nda tamamlanan 2. etap Çevrille birlikte sahile ulaşımın süre ve mesafe olarak yüzde 50
azaldığını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, 80 kilometre göl uzunluğu, 82 milyon metrekare de göl alanıyla Yamula
Barajı’nın Kayseri'nin denizi olduğunun altını çizerek, "Kayseri'nin Sahil Yolu’nda kar-kış
demeden kepçe ve grayderlerimiz son sürat çalışıyor. Çevril'de 2. etabı da tamamlamak
suretiyle sahile ulaşımı hem süre hem de mesafe olarak yarı yarıya kısalttık" dedi.
Sahil Yolu'nun Ebiç, Dadağı, Kemer, Emmiler, Taşhan, Çevril ve Kuşçu'yla birlikte 7
mahalleden geçeceğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," 12 metre genişliğinde ve 32 km
uzunluğunda olması planlanan Sahil Yolu'nun Kuşçu ve Çevril bölümünü bitirdik. Maliyeti
12 milyon doları bulacak Sahil Yolu'na piknik ve mesire alanları, parklar, dinlenme yerleri
yapacağız. Kayseri'de artık deniz kenarında gezmek, deniz kıyısında yürümek gibi ifadeler
muhabbetlerin içinde kullanılacak. Kayseri denizden sonra sahil yoluna da kavuştu” şeklinde
konuştu.
Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan da yaptığı açıklamada "Hem trafik
akışını kolaylaştırmak hem de Sahil Yolu'nu sel ihtimalinden korumak için yaklaşık maliyeti

264 bin lira olan, 60 metre uzunluğunda menfez köprü yaptık ve üstünü örttük. Sahil Yolu'nun
en önemli coğrafya engelini aşarak sahile ulaşımı kısalttık. Đşin büyük bölümünü bitirdik "
şeklinde bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4715.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Başkan Yıldırım'a Miniklerden Ziyaret
Özel Erciyes Koleji Đlköğretim Okulu öğrencileri, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'ı
ziyaret etti.Meclis salonunda gerçekleşen ziyarette minik öğrencilere kolejin ilköğretim okulu
müdürü Ali Baykal, ortaokul müdürü Erdem Örnek,...
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Özel Erciyes Koleji Đlköğretim Okulu öğrencileri, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'ı
ziyaret etti.
Meclis salonunda gerçekleşen ziyarette minik öğrencilere kolejin ilköğretim okulu müdürü
Ali Baykal, ortaokul müdürü Erdem Örnek, sınıf öğretmenleri Serda Alkan ve Özlem Akarsu
eşlik etti. Sohbetten önce minik öğrencilere meyve suyu ikram edildi.
Ardından başlayan sohbette Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, ilçe ve belediye
çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Yıldırım, konuşmasının ardından miniklerin
sorularını cevapladı. Küçükler, belediye işçilerinin nasıl alındığı, nasıl belediye başkanı
olduğu, kaldırımların nasıl yapıldığı, çiçeklerin nasıl yetiştirildiği gibi konuların yanı sıra
herkesin kendisine oylarını nasıl verdiği gibi dikkat çeken sorular da sordu. Başkan Yıldırım
minik öğrencilerin bütün sorularını cevaplarken, kendilerine derslerine çok çalışıp
büyüdüklerinde bu koltuklarda kendilerinin hizmet etmesi tavsiyesinde bulundu.
Özel Erciyes Koleji Đlköğretim Okulu Müdürü Ali Baykal, kendilerini misafir etmelerinden ve
yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Yıldırım'a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4716.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Erdoğan'ın mitingine damga vuran pankart
Pakistan'dan Ankara'ya dönen Başbakan Erdoğan, Esenboğa Havalimanında kendisini
karşılayan coşkulu kalabalığa seslendi. Partililer tarafından açılan bir pankart dikkatlerden
kaçmadı.
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Pakistan'dan Ankara'ya dönen Başbakan Erdoğan, Esenboğa Havalimanında kendisini
karşılayan coşkulu kalabalığa seslendi. Partililer tarafından açılan bir pankart dikkatlerden
kaçmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4717.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Gazeteci Azim Deniz’in Acı Günü
Deniz Postası Gazetesi sahibi Azim Deniz’ in dedesi Binali Deniz (85) vefat etti.Kayseri’de
günlük yayın yapan Deniz Postası Gazetesi sahibi Azim Deniz’in dedesi Binali Deniz’in
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sivas’ın Gemerek Đlçesi...
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Deniz Postası Gazetesi sahibi Azim Deniz’ in dedesi Binali Deniz (85) vefat etti.
Kayseri’de günlük yayın yapan Deniz Postası Gazetesi sahibi Azim Deniz’in dedesi Binali
Deniz’in Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sivas’ın Gemerek Đlçesi Yeni Çubuk
Köyü’nde defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4718.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

KIRILACAK KANADIMIZ KALMADI
Gazetemiz Yazarı Rıza Bozdağ Gülen Cemaati ve hükümet arasında yaşanan olaylar
sonrasında Fethullah Gülen’in yaptığı beddua üzerine “Bedduanın hatırlattıkları” başlıklı bir
yazı kaleme aldı. Bozdağ, yazısında Fethullah Gülen’in Müslüman aleminin içerisinde
bulunduğu en kritik dönemlerinde bazen sessiz kalarak bazen de zulüm yapanları destekleyici
beyanatlarda bulunarak birçok Müslümanın ‘kanadını kolunu kırdığını’ belirtiyor.
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Dershanelerin kapatılma girişimleri ile gün yüzüne çıkan Gülen Cemaati ve hükümet
arasındaki tartışma, 17 Aralık’ta devlet içerisindeki devlete paralel yapıların hükümete
düzenlediği operasyonlarla zirve yapmıştı. Öyle ki Fethullah Gülen, hükümetin operasyon
sonrasındaki tavrından dolayı beddua bile etmişti. Gülen’in şuana kadar Müslüman alemini
yaralayan onlarca operasyonda sergilemediği bir tavrı kendi dindaşlarına reva görmesi birçok
kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Gazetemiz yazarı Rıza Bozdağ’da bu durumu
sorgulayan bir yazı kaleme aldı. Bozdağ, Müslüman alemine batılı güçler tarafında yapılan
zulüm ve hakaretlerde tüm Müslümanların beddualar ettiği dönemde bile hoşgörü çağrısında
bulunan Gülen’in neden Erdoğan ve hükümetine böyle bir bedduayı reva gördüğünü
anlamlandıramadığını belirtiyor. Son 30 yıl içerisinde Müslümanlara karşı yapılan saldırılar
karşısında Gülen Cemaatinin tavrını eleştiren Bozdağ, Gülen’in neden bu kritik dönemlerde
Müslümanlara eziyet edenlere böylesine bir bedduada bulunulmadığını sorguluyor. Ayrıca
Bozdağ, Mısır’da Muhammed Mursi görevinden bir darbe ile indirilip hapse konulduğunda,
Suriye’deki kardeşler arasındaki savaşın dindirilmesinde, Libya’daki, Tunus’taki, Irak’taki
olaylarda bedduasını beklediğimiz hocaefendi grubunun hiçbir rol üstlenmeden Türkçe
olimpiyatları ile sadece Türklere, hatta sadece Türkiye’ye mahsus bir Đslâm anlayışı
geliştirmek istediğini ve bunu da Dinler Arası Diyalog ile pekiştirmek arzusuna şahit
olduğumuzu aktarıyor.
Đşte Rıza Bozdağ’ın o yazısı;
“Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi
aralarında merhametlidirler.” (48/Fetih: 29)
28 Şubat süreci devam ederken yaklaşık üç sene ülkede kalan ama ne hikmetse 1999 yılında
ABD’ye giderek orada ikamet etmeye başlayan Fethullah Gülen Hocanın geçtiğimiz hafta
yaptığı beddua, sadece Đslâmî kesimin değil bütün herkesin gündemini işgal etti.
Đslâmî kesim hocanın bu bedduasından dolayı eski günlere giderek hayıflandı ve haklı olarak
daha önce hocadan görülmeyen bu bedduanın Müslümanlara karşı değil de kâfirlere karşı
yapılmasını arzu eden açıklamalar yaptılar.
Ancak öte yandan Gülen grubuna gönül vermiş kişiler bu bedduanın, içeriğine daha çok önem
verilmesi gerektiğini, Müslümanlara yapılmasını öne çıkarmanın doğru olmayacağını
söyleyerek, bedduayı kabullenmeyenleri rüşveti ve yolsuzluğu helal kabul etmekle suçladılar.

Oysa biz Đslâmî kesimi temsil edenler hocadan çok daha farklı bir şey beklediğimizi ama bunu
yıllardan beri göremediğimizi anlatmak istemiştik. Bunu söylerken bu gruba gönül vermiş
birçok arkadaşımızın gönlünün kırıldığını gördük. O arkadaşlarımız bize bu kırgınlıklarını
çeşitli vesilelerle ilettiler. Ancak bizim kendilerinden ve hocalarından beklediğimizi ve
kalbimizin kırgınlığını bir türlü görmek istemediler.
Fethullah Gülen’den bu bedduayı ilk duyduğumuz zaman ister istemez yıllar öncesine doğru
gittik. Son zamanlarda yaşananlardan dolayı “kolunun kanadının kırıldığını” söyleyen
hocanın yıllardan beri dindar kesimin kolunu kanadını kırdığını hatırladık. Geçmişi
karıştırmak değildi derdimiz. Ama ister istemez kırılan kalplerimiz ve tutmayan kollarımızda
oluşan acılar bize geçmişte yaşananları hatırlattı.
Yıl 1991 idi. Zamanın ABD başkanı baba Bush, Saddam’ın Kuveyt’i işgal edişini bahane
ederek Irak’a saldırmış ve Bağdat’a tonlarca bomba yağdırmaya başlamıştı. Bütün Đslâm
dünyası halkları bu olayı beddualarıyla protesto ederken sadece Arap devlet başkanları ile
kukla devletlerin başkanları sevince boğulmuşlardı. Sivil halktan sevinen yoktu. Ama o da
ne? Bir de baktık ki Türkiye’den sevilen (!) bir hocaefendi açıklama yaptı ve “Allah
Lawrence’in dostlarından intikam alıyor” diye sevinçten bayram etti. Bizim ise kolumuz
kanadımız kırılmış, kalbimiz acımıştı.
O günlerde Đslâm ve Arap dünyasının desteğini yanında görmek isteyen zalim Saddam, Đsrail
üzerine Scud füzeleri atmaya başladı. Bunun üzerine daha önce Bağdat’taki ölen
Müslümanlar hakkında “Lawrence’in dostları” diyen aynı hocaefendinin “Đsrail’de ölen
masumlar için ağlıyorum” sözleri bir kere daha kolumuzu kanadımızı kırdı ve kalbimizi acıttı.
Hocaefendinin bu açıklaması Türkiye’deki Müslüman kesim arasında çok büyük bir tepki ile
karşılanınca ertesi gün avukatı aracılığıyla “ağlamanın Đsrail’de ölen çocuklar için” olduğu
ilan edildi. Sanki Bağdat’ta hiç çocuk öldürülmüyormuş gibi yapılan bu açıklama, hepimizi
öncekinden daha beter yaraladı.
80’li ve 90’lı yıllar Türkiye’de başörtüsü zulmünün ayyuka çıktığı yıllardı. Her yerde
başörtüsü zulmüne karşı yapılan protestolar ve zalimlere karşı beddualar vardı. Biz bu konuda
Gülen grubunun bizi destekleyeceğini düşünüyorduk. Bir kere daha yanıldık. Çünkü hoca,
başörtüsünün teferruat, başörtüsü ve çarşaflar içerisindekilerin de provokatör erkekler
olduğunu söyledi. Yine yıkıldık, yine kahrolduk.
Aradan zaman geçti, 28 Şubat süreci denen o meş’ûm dönem geldi çattı. 28 Şubat süreci ilk
başta sadece milli görüş ve radikal Đslam söylemini dillendirenler üzerinde baskısını
gösterirken, aynı hocaefendi ve cemaati neredeyse kendi içlerinde bayram ediyorlardı. Kur’ân
kursları ve ĐHL’ler kapatılırken onlardan hiç ses çıkmadı. “Kur’ân’a uzanan eller kırılsın!”
beddualarımıza onlardan “Âmîn!” diyen çıkmadı. Hatta kendi okullarına dokunulmayacağını
hissedince bu zulme destek verdikleri bile görüldü. Kalbimiz bir kere daha acıdı ve kolumuz
kanadımız kırıldı.
Hele hele, aynı süreçte darbeciler tarafından görevi sona erdirilen Refah-Yol hükümetinin
ardından kurdurulan darbe hükümeti için Zaman gazetesinin beddua yerine hayır dualı
“Hayırlı olsun” manşeti ile çıkması Türkiye’deki Müslümanlar için 28 Şubat’tan daha sarsıcı
bir darbe olmuştu.
O günlerde bir televizyon kanalında çıkan hocaefendinin daha sonra kendisinin ABD’ye
yerleşmesine sebep olacak olan “MGK kararlarını ictihad, MGK’dakileri müctehid” ilan
etmesi ve bu kararlara uyulması gerektiğini bildirmesi bizleri bir kere daha şoka soktu.
Fakat nedense birdenbire 1999 yılında aynı hocanın ABD’ye gittiğini duyduk. Burada
kendisine sıkıntı yaşatılacağını öğrenmişti. Ama ne yazık ki giderken hiç kimseye kızmadan,
kendisini vatanından uzaklaştıranlara tek kelime beddua etmeden gitmişti. Eh, ne diyelim,
“Hayırlı olsun!”
ABD’ye gitmişti gitmesine ama cemaat üzerindeki etkisini devam ettiriyordu. O sene yeni bir
haber duyduk. Hocaefendi, seçimlerde DSP’yi destekleyecekmiş. Bunun doğru olmayacağını

düşünüyorduk ki gerçekten seçimlerde DSP’yi desteklediklerine ve Gaffar yakın adlı kendi
gruplarından bir kişiyi meclise soktuklarına şahit olduk. Tabi Ecevit de onların bu jestine
karşılık Gaffar yakın’ı bakan yaparak cevap verdi.
DSP’nin birinci parti olarak girdiği mecliste yemin töreni yapılırken o unutulmaz anlar
yaşandı. Meclise başörtüsü ile gelen Hz. Merve Kavakçı, sırf başörtülü olduğu için meclisten
atıldı. Tabi onlara bu cesareti veren hocaefendinin desteği idi. Biz o günlerde “tamam işte,
hoca artık gerçeği görmüştür, şimdi hoca beddua edecek” diye düşünürken hocaefendiden
yeni bir açıklama geldi: “Eğer Allah bana bu imkânı verirse, ilk şefaat edeceğim kişi,
Ecevit’tir”. Bir kere daha yıkıldık.
2006 yılında Danimarka’da Đslâm düşmanları tarafından bir karikatür yarışması düzenlendi.
Bu yarışmada Đslâm’a en fazla saldıran ve Hz. Peygamber’i terörist olarak gösteren
karikatüristler birinci ilan edildi. Biz, bunu protesto eden beddualı gösteriler yaparken
Samanyolu TV, yine bizi yaralayan bir başlıkla haberi bütün dünyaya duyurdu:
“Provokatörler yine iş başında”
Bütün bunlar yaşanırken, yani batı dünyası tarafından Allah’a, Đslâm’a, Kur’ân’a ve Hz.
Peygamber’e hakaretler yağdırılırken bizler bir şeyler yapabilmeyi düşünüyorduk. Ama hoca
ve grubu ne yazık ki “Dinler Arası Diyalog” adı altında düşmanlarımızla “hoşgörü”
toplantıları tertip etmeye başladılar. Bir kere daha, bir kere daha kahrolduk.
Bu arada, özellikle Türkiye’deki Đslâm düşmanı kesim tarafından bazen hocanın şahsına
yönelik hoş olmayan yayınlar yapılıyordu. O da ne? Allah’a ve Hz. Peygamber’e saldıranlara
karşı son derece hoşgörülü olan cemaate bir şeyler oluyor ve gerek gazeteleri, gerekse
televizyonları ile sürekli yayın yaparak bu kişilere hadleri bildiriliyor ve hemen tazminat
davaları açılarak düşmanlar yaptıklarına pişman ediliyordu.
Peki, kendileri Hz. Peygamber’e karşı yapılan saldırılarda ne yapıyorlardı? Her biri
yüzbinlerce, hatta milyonlarca salâvat okuyarak buradaki açığı kapatıyorlardı. Maalesef
Allah’ın “salât edin” emri, “salâvat okuyun” olarak algılanmıştı.
Đslâm dünyasının her köşesi kan ağlıyordu. Özellikle Filistin, bitmeyen ve durmadan kanayan
bir yara idi. Hocaefendiyi bu meseleye sahip çıkarken hiç görmedik. Osmanlı’nın
yıkılmasında Arapları suçlu kabul ettiği için asla Arapları Müslüman gibi görmedi. En son
2010 yılındaki Mavi Marmara faciasında “Otoriteden izin alınmalıydı” açıklaması yeri göğü
sarstı. Đtikadî açıdan da çok sıkıntılı olan bu söz hepimizin belleklerine kazındı.
Mısır’da Muhammed Mursi görevinden bir darbe ile indirilip hapse konulduğunda,
Suriye’deki kardeşler arasındaki savaşın dindirilmesinde, Libya’daki, Tunus’taki, Irak’taki
olaylarda bedduasını beklediğimiz hocaefendi grubunun hiçbir rol üstlenmeden Türkçe
olimpiyatları ile sadece Türklere, hatta sadece Türkiye’ye mahsus bir Đslâm anlayışı
geliştirmek istediğini ve bunu da Dinler Arası Diyalog ile pekiştirmek istediğine şahit olduk.
Bütün bunlar sırasında başta kendisine dünyayı dar etmeye çalışan alçaklar olmak üzere hiçbir
kafire beddua etmeyen hocanın dershanelerin kapatılmasına ve kendi elemanlarının
tasfiyesine kızgınlığını gizleyip sadece rüşvet ve yolsuzluğu bahane ederek Müslüman dindar
insanlara beddua etmesi, her şeyi bitirmiştir. Artık bundan sonra ipler tamamen kopmuş ve bir
daha bağlanamayacak gibi gözükmektedir. Çünkü daha öncekilerin hepsini affeden Đslâmî
kesim artık bundan sonra asla affedici bir tavır takınmayacak gibi gözükmektedir.
Elbette yazılacak çok şey var. Daha bizi yaralayan, kalbimizi acıtan, içimizi yakan çok şey var
ama yerimizi çoktan taştık. Aklımıza gelen ama yazamadığımız başka şeyleri başka zaman
yazabilmek temennisiyle…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4719.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Liseler Arası Genç Erkekler Futbol
Şampiyonasında Arif Molu Tek. Ve Eml.
Şampiyon Oldu
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Liselerarası Genç Erkekler Futbol Đl Şampiyonu, Arif Molu
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi oldu.28 okulun katıldığı şampiyona sonucunda, finaldeki
rakibi Hürriyet Endüstri meslek Lisesi’ni 1-0’lık skor ile...
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2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Liselerarası Genç Erkekler Futbol Đl Şampiyonu, Arif Molu
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi oldu.28 okulun katıldığı şampiyona sonucunda, finaldeki
rakibi Hürriyet Endüstri meslek Lisesi’ni 1-0’lık skor ile geçen Arif Molu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi, son 7 yılda 6 şampiyonluk elde ederek bir rekora imza attı.Şampiyona da
Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi ikinci olurken, Fevzi Çakmak Lisesi ise üçüncü oldu.Okul
Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhat Kurnaz, “Bu başarı için başta öğrencilerimi ve emeği geçen
herkesi kutluyorum. Öğrenciler okullarını en iyi şekilde temsil ettiler ve bundan sonra da en
iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerdir” diye konuştu.Arif Molu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi okul takımı, 29-30 nisan 2014 tarihinde yapılacak olan grup müsabakalarında
Kayseri’yi temsil edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4720.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Sağnak Kolejinde Yerli Mali Haftası Coşkusu
Kayseri’de bulunan Özel Sağnak Kolejinde, anasınıfı öğrencileri Yerli Malı Haftası’nı
kutladı.Anasınıfında Yerli Malı Haftası nedeniyle hazırlık yapan öğrenciler, hem meyvelerin
sağlık açısından önemini hem de ülke ekonomisine...
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Kayseri’de bulunan Özel Sağnak Kolejinde, anasınıfı öğrencileri Yerli Malı Haftası’nı
kutladı.
Anasınıfında Yerli Malı Haftası nedeniyle hazırlık yapan öğrenciler, hem meyvelerin sağlık
açısından önemini hem de ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı, ezberleyip okudukları
şiirlerle öğrenme fırsatı yakaladı.
Özel Sağnak Koleji Kurucu Müdürü Kemal Nakipoğlu, “Dünyada gelişen ekonomik yapıya
baktığımızda, Türk mallarının aslında ne kadar değerli olduğunun farkına varılmasını

istiyoruz. Yerli Malı Haftası geleneğini Sağnak Koleji olarak anasınıfımızdan başlayarak tüm
sınıflarımızda kutluyoruz. Asıl amaç, geleneksel yapıyı ayakta tutmak, bir başka amaç ise
ekonomik yapıyı da geliştirmektir. Dünyanın en iyi, en sağlıklı gıdalarını aslında Türkiye
üretiyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4721.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Matbah-ı Amire Yaşatma Ve Aşçılar Derneği
Başkanı Gökhan Gümüş:
Matbah-ı Amire Yaşatma ve Aşçılar Derneği, Diyarbakır'da düzenleyecekleri 1. Güneydoğu
Anadolu Ulusal Yemek Yarışmasının tanıtım toplantısını yaptı.Bir otelde düzenlenen tanıtım
toplantısında konuşan Matbah-ı Amire Yaşatma ve...
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Matbah-ı Amire Yaşatma ve Aşçılar Derneği, Diyarbakır'da düzenleyecekleri 1. Güneydoğu
Anadolu Ulusal Yemek Yarışmasının tanıtım toplantısını yaptı.
Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Matbah-ı Amire Yaşatma ve Aşçılar
Derneği Başkanı Gökhan Gümüş, "2014 yılında birincisini gerçekleştireceğimiz 1.Güneydoğu
Anadolu yöresel yemek yarışması için Matbah-ı Amire Yaşatma ve Aşçılar Derneği,
Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Đl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmamızı duyurmak için bugün burada toplanmış
bulunuyoruz. Ulusal ve uluslararası anlamda Diyarbakır ilimizde düzenlenen ilk yemek
yarışması olması nedeniyle bizim için gurur verici bir etkinlik olacak. Türkiye'nin dört bir
yanından gelecek olan şeflerimizin katılımıyla gerçekleşecek olan projede zengin
mutfağımızdan yemekler tatmak, kardeşliğimizi pekiştirmek, değerlerimize değer katmak,
gelecek nesillere umut dolu, sevgi dolu birlik ve beraberlik mirası bırakmak amacıyla 21-22
Nisan 2014 tarihinde Diyarbakır'da bir araya geleceğiz. Diyarbakır halkınında bu projede bize
sonuna kadar destek vereceğine gönülden inanıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4722.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kto Yeni Üyeleriyle Buluştu
Kayseri Ticaret Odası (KTO) yeni üyeleriyle tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda
konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "2014 yılı için aidatı başta olmak üzere, ücret ve
harçlarda herhangi bir artışa gidilmeyecek" dedi.Bir restoranda...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) yeni üyeleriyle tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda
konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "2014 yılı için aidatı başta olmak üzere, ücret ve
harçlarda herhangi bir artışa gidilmeyecek" dedi.
Bir restoranda düzenlenen toplantıya, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
Đşkur Đl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı
Suat Özsoy ve Kayseri Ticaret Odasına yeni kayıt olan çok sayıda işletme sahibi katıldı.
Toplantıda açılış konuşması yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
"Đnsanlar, şirketler, işletmeler, kurum ve kuruluşlar faaliyetlerini belirledikleri önceliklere
göre sürdürürler. Kayseri ticaret Odasının önceliği, üyelerinin memnuniyeti ile beklentileridir.
Yani Kayseri Ticaret Odası faaliyetlerinin odak noktasına üyesini koymuştur. Bu temel
yaklaşımı odanın sahibinin üyeler olduğu gerçeğinden hareket ederek belirledik. Odayı
yönetirken de üyenin tercihlerine göre hareket ediyoruz. Meclis toplantımızda da açıklamış
olduğum gibi 80 ile 100 TL tutan Mersis ücretini kaldırdık. Faaliyet belgesi talebinde bulunan
üyelerimizden artık ücret almıyoruz. 2014 yılı için aidatı başta olmak üzere, ücret ve harçlarda
herhangi bir artışa gidilmeyecek. Bu uygulama yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile
Kayseri Ticaret Odasında yıllardır ilk defa yapılmaktadır. Bu ve bunun gibi üyelerimizin
menfaatleri gereği olabilecek tüm uygulamalarla ilgili olarak yönetim kurulumuz
duraksamadan çalışma ve kararlar almaktadır" diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odasını daha iyi noktalara taşımak için gayretlerini sürdürdüklerini belirten
Hiçyılmaz, "Bunun gerçekleşmesi için büyük adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde
Macaristan ile Avrupa Birliği Bakanlığında düzenlenen törende yapılan protokole, Kayseri
Ticaret Odası olarak bizde imza attık. Bu anlaşma üyelerimizin Schengen vizesi ile AB
ülkelerinde dolaşımı konusunda kolaylık getirmektedir. Üyelerimiz Macaristan vizesine 2
veya 4 yıllık süreler için sahip olabileceklerdir. Macaristan ile olan ikili ilişkilerimizin
gelişmesi içinde daha fazla çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4723.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Eğitimin Ve Eğitimcinin Yatırım Dostu
Melikgazi’nin Küçükbürüngüz Đlk Okuluna
Teknik Ekibi Đle Ziyareti
Memduh Büyükkılıç, Küçükbürüngüz mahalle gezisinde mahallede bulunan Küçükbürüngüz
ilkokulunu belediye teknik ekibi ile bir ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, eğitimciler ve öğrenciler ile sohbet etti.Okul...
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Memduh Büyükkılıç, Küçükbürüngüz mahalle gezisinde mahallede bulunan Küçükbürüngüz
ilkokulunu belediye teknik ekibi ile bir ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, eğitimciler ve öğrenciler ile sohbet etti.
Okul Müdürü Hakan Uzun ile öğretmenler tarafından karşılan Başkan Memduh Büyükkılıç,
okula yapılan hizmetleri bizzat gezerek yerinde inceledi ve yetkililerden hem yapılan
çalışmalar, hem öğrenci sayısı, hem de servis yolu ve derslikler 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
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi belediyesi olarak 216 eğitim kurumandan
sorumluyuz. Çünkü belediye olarak beşikten mezara kadar hizmet sunuyorsak, ilçemizde
mevcut bulunan kurum ve kuruluşlar ile kamu hizmetlerinden de direk olmasa dahi dolaylı
olarak sorumluyuz. Okul çevresi, bahçe düzenlemesi, sınıfların fiziki yapısı, öğretmenler
odası, ısınma, sınıf mevcudiyeti bizlerin sorumlu olduğu hizmetlerin bir kaçıdır.
Küçükbürüngüz mahallesi ilçemize 25 km uzaklıkta olup gönlümüzün ortasında bir
mahalledir. Mesafe uzaklığı hizmet ve yatırım yapmamıza engel ve bahane olamaz.
Okulumuzda çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Okulumuzun bir ihtiyacı olmadığını beyan
edilmektedir “ dedi.
3 derslikli ve 41 öğrenci mevcudiyeti bulunan okulda öğrencilere meyve suyu ve kek
ikramında bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, okulun kalorifer ısıtmalı olduğunu ve yaz
aylarında okulun pencere ve bakım ve onarımlarını tamamladıklarını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım ve hizmetlerin
artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4724.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri'de Memurlara ‘yılbaşı Hediyesi’
Uyarısı
Kayseri Valiliği tarafından, etik tartışmalara yol açtığı gerekçesiyle memurlar tarafından
yılbaşı hediyelerinin kabul edilmeyeceği uyarısında bulunuldu.Kayseri Valiliği tarafından
yapılan duyuruda, “Yılbaşı öncesi kamu görevlilerine...
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Kayseri Valiliği tarafından, etik tartışmalara yol açtığı gerekçesiyle memurlar tarafından
yılbaşı hediyelerinin kabul edilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
Kayseri Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “Yılbaşı öncesi kamu görevlilerine verilen
hediyeler, kamuoyu nezdinde etik tartışmalara yol açmakta, komu yönetimi ve yöneticilerine
duyulan itibar ve güvenin sarsılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 2011 yılında
Başbakanlık Etik Kurulu tarafından yayınlanan genelgenin tekrar hatırlatılması Valiliğimizce
gerekli görülmüştür. Buna göre, yılbaşı münasebetiyle Valilik başta olmak üzere kamu
kurumlarında hediye kabul edilmeyecektir. Yılbaşı hediyesi amacıyla bütçe ayırmış olan kişi
ve kuruluşlar, arzu ederlerse bu hediyelerini ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere dağıtılmak üzere
Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına
tutanakla teslim edebilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4725.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Forum’la Bingola Yarışma Heyecanı Forum
Kayseri Facebook Sayfasında
Forum Kayseri, 24-30 Aralık 2013 tarihleri arasında her akşam bir çekilişle sürpriz hediyeler
dağıtıyor.Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri,
yeni yıl için geri sayımın başladığı bugünlerde,...
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Forum Kayseri, 24-30 Aralık 2013 tarihleri arasında her akşam bir çekilişle sürpriz hediyeler
dağıtıyor.
Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri, yeni yıl için
geri sayımın başladığı bugünlerde, geleneksel yılbaşı eğlencesi tombalanın dijital versiyonu
olan ‘’Forum’la Bingola’’ oyunu ile 7 gün boyunca her akşam çekiliş yapacak, birbirinden
güzel hediyeler dağıtacak.
24
–
30
Aralık
2013
tarihleri
arasında
her
gün
saat
19.00’da,
www.facebook/ForumKayseriAlisverisMerkezi facebook sayfasından yarışmaya katılan
herkes, Forum Bingola oynayarak hediye kazanma şansı yakalayacak. 7 gün boyunca her
günün 1. Çinko’sunu yapan oyuncu DVD Player, 2. Çinko’sunu yapan oyuncu mp3 çalar ve
Tombala yapan oyuncu ise son teknoloji bir tablet kazanacak.
Forum Kayseri, sosyal medya üzerinden ziyaretçilerine sık sık özel uygulamalar ile sürpriz
fırsatlar sunuyor. Yılın son sürprizi ‘’Forum’la Bingola’’ yarışması ile yine ziyaretçilerine
heyecanlı dakikalar yaşatarak hediyeler kazandırmaya devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4726.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Reflünün Kapalı Ameliyatla Tedavisi Mümkün
Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Gök, "Mide
yanması, göğüs ağrısı, yutma güçlüğü ya da besinlerin takılması, ağrılı yutma, ses kısıklığı,
farenjit ileri evrede inatçı öksürük ve mide içeriğinin...
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Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Gök, "Mide
yanması, göğüs ağrısı, yutma güçlüğü ya da besinlerin takılması, ağrılı yutma, ses kısıklığı,
farenjit ileri evrede inatçı öksürük ve mide içeriğinin solunum yollarına kaçması ile uykudan
ani uyanma gibi belirtilerle kendini gösteren Gaströzofageal Reflü Hastalığı (GÖR), toplumda
her 5 kişiden birinde ortaya çıkıyor" dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Gök, reflü
tedavisinde uygulanan kapalı cerrahi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
"Mide içeriğinin ve asitlerinin mideden yemek borusuna doğru geri kaçması anlamına gelen
reflü, tedavi edilmediği takdirde mide içeriğinin boğaza ve akciğerlere kadar giderek ciddi
şikayetlere yol açtığı bir tablo oluşturabilmektedir. Yemek borusunun uzun süreli mide asidi
ile teması sonucunda bu bölgede yaralanma, kanama ve daralmalar görülebilir. Tedavi
edilmeyen reflü sonucu toplumda % 3’e varan oranda “Barret Özefagusu” gelişebilir. “Barrett
Hastalığı” mutlaka teşhis ve takip edilmesi gereken bir sorundur. Çünkü Barrett hastalarının
yaklaşık %1'inde kanser görülebilmektedir" diyen Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi
Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Gök, şu bilgileri verdi:

"Reflü şikayetleri birçok hastalığın belirtileri ile benzerlik gösterebilir. Nedeni bulunamayan
inatçı öksürüğü olan her üç hastanın ikisinde reflü vardır. Hastalarda göğüs ağrısı nedeniyle
kalp hastalığının varlığından şüphelenilerek kalp muayenesi ve anjiyo yapılmasına sık
rastlanılmaktadır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde geceleri öksürük nöbetleri olabilir.
Reflü tedavisi, cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler olmak üzere iki ayrı başlık altında
değerlendirilmelidir. Hangi yöntemin izleneceği ise hastanın mevcut durumu inceledikten
sonra karar verilmelidir. Cerrahi olmayan yöntemlerle sınırlı başarı elde edilebilir. Her ne
kadar ilaç kullanımı komplikasyon gelişimini azaltsa da sürekli ilaç kullanımı birçok
istenmeyen yan etkiye neden olabilir. Reflüde ameliyat; eğer hastanın geniş mide fıtığı,
şiddetli ve özellikle de kanamalı yemek borusu iltihabı ve hasarı, yemek borusunda daralma,
asit reflüsüne bağlı şiddetli bronşit, pnömoni ve boğaz problemleri varsa, ilaç tedavisine yanıt
vermiyorsa, hasta tekrarlayan şikayetleri nedeniyle ilaç kullanmayı istemiyorsa ameliyatla
tedavi gerekir.
Reflü cerrahisinde farklı ameliyat seçenekleri bulunmaktadır. En çok uygulanan teknik ise
“Nissen funduplikasyonu” dur. Bu ameliyat tekniği laparoskopik yani kapalı yöntemle
yapılmaktadır. Midenin en üst kısmı, yemek borusun en altında kalan karın içindeki bölgenin
etrafına sarılır. Ameliyattan sonra gaz sıkışması sendromu, hızlı mide boşaltımı sonrası
hazımsızlık, kusamama ve küçük hacimli beslenme gibi şikayetler görülebilir. Ancak bu
sorunlar genellikle 6 ayda kaybolur.
Hastalar ameliyat sonrası 6-8 saat içinde oda içerisinde dolaşarak ve ihtiyaçlarını giderebilir
duruma gelmektedir. Hasta mesleki durumuna göre ameliyattan 1 hafta sonra işine dönebilir.
Ameliyatın ertesi gününde sulu gıdaya başlayabilir ve bir hafta sonra yumuşak yarı katı
gıdalar tüketebilir. Üç hafta sonra ise diledikleri katılıkta gıda alabilir. Ameliyat sonrası
genelde yemek borusu çevresinde gelişen ödem sonucu ve yemek yeme sonrası şişkinlik ve
ağrı hissedilebilir. Bu nedenle ameliyat sonrası özellikle erken dönemde gazlı içecekler ve
sakız çiğneme gibi midede gerginlik yaratacak etkenlerden uzak durmakta yarar vardır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4728.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Türk Anneler Derneği’nden Đhtiyaç Sahibi
Öğrencilere Yardım
Türk Anneler Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot verildi.Türk Anneler
Derneği Kayseri Şube Başkanı Şükriye Merdan, “Đhtiyaç sahibi öğrencilere yardımlarımız
devam edecek. Muhtelif okullarda ihtiyacı olanları tespit...
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Türk Anneler Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot verildi.

Türk Anneler Derneği Kayseri Şube Başkanı Şükriye Merdan, “Đhtiyaç sahibi öğrencilere
yardımlarımız devam edecek. Muhtelif okullarda ihtiyacı olanları tespit edip götürüyoruz.
Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri sevindiriyor, katkı sağlayan herkese teşekkür
ederiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4729.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayserispor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını
Sürdürüyor
KAYSERĐ (ĐHA) – Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda
oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Kulüp tesislerinde teknik direktör
Robert Prosinecki yönetiminde antrenmana çıkan yapan futbolcular,...
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KAYSERĐ (ĐHA) – Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda
oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenmana çıkan yapan
futbolcular, dayanıklık testinden geçti. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlenirken,
teknik direktör Prosinecki de futbolcular ile yakından ilgilendi.
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü
Robert Prosinecki, Fenerbahçe maçından puanla dönmek istediklerini belirterek, "Özelikle
son oynadığımız iki iç saha maçında yakaladığımız pozisyonlar ve iyi futbolumuz tatmin
ediciydi ama bir türlü tabelayı değiştiremedik. Maalesef iki maçtan da birer puanla ayrılmak
durumunda kaldık. Đyi futbol oynamamıza rağmen üstümüzde bir şanssızlık var. Gol
atamıyoruz, gol sıkıntısı çekiyoruz. Ümit ediyorum ki bunu Đstanbul'da Fenerbahçe’ye karşı
yaşadığımız şanssızlıklar bize şans olarak döner. Ligin ilk yarısında beklediğimiz puanları
alamadık. Ümit ediyorum ki Fenerbahçe maçında puan ya da puanlar bizim hanemize
yazılacaktır. Oynadığımız futbolun hakkı da budur" dedi.
Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’in 17. hafta maçında Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu
Stadı’nda karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4730.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Konservatuar'dan Türkü Gecesi
Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümü tarafından 'Türkü Gecesi'
düzenlenecek.Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında 28 Aralık Cumartesi günü Şehir
Tiyatrosunda gerçekleştirilecek gecede Türk Halk Müziğinin sevilen...
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Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümü tarafından 'Türkü Gecesi'
düzenlenecek.
Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında 28 Aralık Cumartesi günü Şehir Tiyatrosunda
gerçekleştirilecek gecede Türk Halk Müziğinin sevilen türküleri seslendirilecek.
Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak olan program her zaman olduğu gibi yine ücretsiz
olarak izlenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4731.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kto'dan Ticaret Sicili Uyarısı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yıl sonu nedeniyle Ticaret Sicil
Müdürlüğü, Oda Sicil ve Belgelendirme hizmetleri konusunda yaşanan yoğunluk dolayısıyla
açıklamada bulundu.Başkan Hiçyılmaz, yıl sonu nedeniyle ticaret...

25 Aralık 2013 Çarşamba 14:48
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yıl sonu nedeniyle Ticaret Sicil
Müdürlüğü, Oda Sicil ve Belgelendirme hizmetleri konusunda yaşanan yoğunluk dolayısıyla
açıklamada bulundu.Başkan Hiçyılmaz, yıl sonu nedeniyle ticaret sicil başta olmak üzere
Kayseri Ticaret Odası üyelerine hizmet veren Oda Sicil ve Belgelendirme birimlerinde
yoğunluk yaşandığını hatırlattı. Hiçyılmaz, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 25 Aralık Çarşamba
ile 27 Aralık Cuma ve 30 Aralık Pazartesi ile 31 Aralık Salı günlerinde öğle arası, 28 Aralık
Cumartesi ile 29 Aralık Pazar günleri 09.00-15.00 saatleri arası hizmet vereceğini ifade etti.
Hiçyılmaz, Ticaret Sicili Müdürlüğünce ticaret sicili tasdikname taleplerinin karşılanması için
Kayseri Ticaret Odası'na başvuruda bulunacakların son işlem gününü beklemeden işlemleri
yaptırmalarının kendi menfaatlerine olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4732.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yıldızlar Kayseri’de Buluşacak
Fotoğraf Sanatçısı Hamit Yalçın'ın, Türk müzik ve eğlence dünyasının ünlülerini Kayserililer
ile buluşturacak.Yalçın, 1976-1980 yılları arasında çektiği fotoğrafları "Beyaz Camın
Ünlüleri" isimli sergisinde toplayarak Kayserililer...
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Fotoğraf Sanatçısı Hamit Yalçın'ın, Türk müzik ve eğlence dünyasının ünlülerini Kayserililer
ile buluşturacak. Yalçın, 1976-1980 yılları arasında çektiği fotoğrafları "Beyaz Camın
Ünlüleri" isimli sergisinde toplayarak Kayserililer in beğenisine sunacak.Kayseri Amatör
Fotoğrafçılar Derneği’nin (KAFDER) davetlisi olarak Kayseri’ye gelecek olan Hamit Yalçın,
üç gün süreyle açık kalacak olan sergisinde, Kayserilileri, sanat ve eğlence dünyasından
tanıdığımız yıldızlarla bir nostalji yolculuğuna çıkartacak. Kayseri’de kurulmasından kısa bir
süre sonra, amatör fotoğrafçılığa farklı bir boyut kazandıran KAFDER’in davetlisi olarak,
Kayseri’ye gelecek olan Fotoğraf Sanatçısı Hamit Yalçın'ın, "Beyaz Camın Ünlüleri" isimli
sergisi 27 Aralık 2013 Cuma günü saat 19:00’da Kayseri Park AVM’nin birinci katında
sergilenmeye başlayacak. Yalçın, gazetecilik yaptığı 1976-1980 yılları arasında TRT
stüdyolarında görüntülediği ünlülerin siyah-beyaz fotoğraflarını 33 yıl aradan sonra fotoğraf
severlerin beğenisine sunuyor.Üç gün açık kalacak olan sergide bugün birçoğu aramızda
olmayan dönemin ünlü sanatçılarının da yer aldığı fotoğraflar, Kayserililerin beğenisine
sunulacak.KAFDER Başkanı Kemal Gönen, Hamit Yalçın’ın sergi açılışının ardından
KAFDER üyeleri ve fotoğraf severlerin katılımı ile gerçekleştirilecek bir söyleşiye
katılacağını belirterek, tüm Kayserilileri sergiye davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4733.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Mavi Marmara Mağdurları Avukatlarından
Basın Açıklaması
Mavi Marmara Mağdurları Avukatları, bugün girdikleri Mavi Marmara davasında 3. Asliye
Hukuk Mahkemesinin Đsrail'in yargılanamayacağından bahsedildiği gerekçesiyle basın
açıklaması yaptı.Đnsan Hak ve Hürriyetleri Đnsani Yardım Vakfında...
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Mavi Marmara Mağdurları Avukatları, bugün girdikleri Mavi Marmara davasında 3. Asliye
Hukuk Mahkemesinin Đsrail'in yargılanamayacağından bahsedildiği gerekçesiyle basın
açıklaması yaptı. Đnsan Hak ve Hürriyetleri Đnsani Yardım Vakfında (ĐHH) düzenlenen basın
açıklamasında konuşan Mavi Marmara mağdurları avukatlarından Uğur Yıldırım,
"30.05.2010 tarihinde Đsrail'in Akdeniz'in uluslararası sularında teröristçe saldırısında şehit
olan Furkan Doğan'ın ailesi tarafından tazminat davası açılmıştır. Davanın Kayseri 3. Asliye
Hukuk Mahkemesindeki bugünkü duruşmasında hakim Mehmet Mutlu Bartan, usul hukukuna
ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olmasına rağmen evrensel hukuk kuralları, yerleşik
Yargıtay kararlarına aykırı olarak Đsrail'in yargılanamayacağından bahisle davanın reddine
karar vermiştir. Bu karar bir hukuki garabettir. Mahkemenin tebligat ve tercüme işlemleri gibi
usuli eksiklikleri dahi gidermeden alelacele bu kararı vermesi düşündürücüdür" diye konuştu.
Mavi Marmara soruşturmasında yargılamanın başlatıldığına değinen Yıldırım, "Türkiye
Cumhuriyeti hukuk sistemi, mağdur olan vatandaşlarının yurt içinde yada yurt dışında
karşılaştığı tüm haksız fiillere karşı hem cezai hem de hukuki dava açma haklarını garanti
altına almıştır. Herhangi bir ülkenin hele hele dünya zalimi Đsrail'in yaptığı zulüm karşılıksız
kalmamalıdır. Hiçbir mahkeme de dünya zalimi Đsrail'in yargılanamayacağı ön kabulü ile
davalara bakmamalıdır. Söz konusu karar temyize tabi olup, hukuka ve hakkaniyete aykırı
olan kararın Yargıtay'dan bozularak döneceğine inancımız tamdır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4734.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayserili Halıcılar Eğitim Đçin Bir Araya Geldi
Türkiye Profesyonel Halı Temizleyiciler Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği Türkiye
geneli "16 ilde eğitim için el ele" başlıklı eğitimlerin beşincisi Kayseri Halıcılar Odası'nın
desteği ile 22 Aralık Pazar günü Kayseri'de gerçekleşti.Kayseri...
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Türkiye Profesyonel Halı Temizleyiciler Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği Türkiye
geneli "16 ilde eğitim için el ele" başlıklı eğitimlerin beşincisi Kayseri Halıcılar Odası'nın
desteği ile 22 Aralık Pazar günü Kayseri'de gerçekleşti. Kayseri Esnaf Sanatkârlar Odası
toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Kayseri ve civarından yaklaşık 100 halı yıkamacı ve
halıcılar odası yönetim kurulu başkanı Ercan Efilti katıldı. Kayseri Halıcılar Odası Başkanı
Ercan Efilti, "Halı yıkama sektörü ile halı üreticilerini odamızda toplamak, aynı sektörün
paydaşlarını piyasada güçlü kılmak, haklarını savunmak adına bazı çalışmalar başlatmıştık.
Profesyonel Halı Temizleyiciler Yardımlaşma Derneğinin Türkiye genelinde düzenlediği
eğitim toplantılarının Kayseri'de de olması bizleri mutlu etti. Đnşallah yakın bir tarihte halı
yıkamacı esnaf arkadaşlarımızın büyük çoğunluğunu odamıza kayıt yaparak güçleneceğiz ve
meslek olmak için çabalarımızı artıracağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4735.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

'Başbakan da istifa etsin''
Bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa eden Erdoğan Bayraktar, "Her şey Başbakan'ın
onayıyla yapıldı, gerekiyorsa Başbakan istifa etsin." dedi.
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Đçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ardından Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da istifa etti. Đstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet
operasyonunda oğluyla birlikte adı geçen isimlerden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar, Ntv canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bu
milleti ve bu vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inanıyorum."
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4736.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

YILDIZ ĐSTĐFALARI YORUMLADI
Enerji Bakanı Taner Yıldız, bakanların istifasını değerlendirip "Vatandaşlarımız rahat olsun.
Buradan güçlenerek çıkarız." dedi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 17 Aralık'ta düzenlenen operasyonda
oğlulları gözaltına alına 3 bakanın istifası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"SĐYASĐ MÜHENDĐSLĐĞE ĐZĐN VERMEYĐZ"
Bakan Yıldız şöyle konuştu: Şunu söylemek zorundayım. Usulsüzlüklerle alakalı konuların,
bu süreçte hep beraber sonucunu izleyeceğiz. Ama şunu söylemem lazım. Bu tür
usulsüzlükler hiçbir zaman için siyasi mühendisliği makul hale getirmez." dedi.
"BURADAN DA GÜÇLENEREK ÇIKARIZ"
Yıldız, "Büyük resim Türkiye üzerinde oynanan büyük oyundur. Bu büyük resmi kaçırmayın.
Ben vatandaşımızın da bütün bu dinamiklerin de rahat olmasını tavsiye ederim. Biz doğruyu
yaptığımız için güçleniyoruz. Đnşallah buradan da güçlenerek çıkarız." ifadelerini kullandı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4737.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Görme Engelli Minik Öğrencilerden Sema
Gösterisi
Melikşah Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri doğrultusunda gerçekleştirilen “Hayatım
Altı Nokta” projesi kapsamında Emel Tarman Görme Engelliler Đlkokulu öğrencileri sema
gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirdi.Melikşah Üniversitesi...
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Melikşah Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri doğrultusunda gerçekleştirilen “Hayatım
Altı Nokta” projesi kapsamında Emel Tarman Görme Engelliler Đlkokulu öğrencileri sema
gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirdi. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte müziğin ritmine ve öğretmenlerinin yönlendirmelerine
uyarak sema gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştiren görme engelli minik öğrenciler
izleyenleri kendilerine adeta hayran bıraktı. Öğrencilerin tüm sosyal sorumluluk projelerinde
çok yoğun ve aktif çalışmasından dolayı mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını ifade eden
Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mamut Mat; “Engelliler hayatımızın bir gerçeği,
onları anlamak, onlara yardım etmek ve onların hayatını kolaylaştırmak adına okul
sıralarındayken yapılan bu tür etkinlikler çok önemli.” dedi.Görme engelli minik öğrenciler
öğretmenleri Saniye Küçük ’ün yönlendirmelerine ve müziğin ritmine uyarak sema gösterisi
gerçekleştirdi. Sema gösterisini salonu dolduran Melikşah Üniversitesi öğrencileri,
akademisyenleri ve personeli uzun süre alkışladı. Sema gösterisinden sonra “Sakarya
Türküsü” şiirini seslendiren Muhammed Mustafa Gelin ve “Anneye Özel” şiirini seslendiren
Habibe Aka salonda duygulu anlar yaşattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4738.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kocasinan Atık Yağ Toplamayı Yaygınlaştırıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için
büyük gayret ve titizlik gösterdiklerini söyledi.Geri dönüştürülebilir cam, kağıt, metal ve
plastik gibi kıymetli maddeleri toplayıp ekonomiye...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için
büyük gayret ve titizlik gösterdiklerini söyledi.
Geri dönüştürülebilir cam, kağıt, metal ve plastik gibi kıymetli maddeleri toplayıp ekonomiye
kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, ”Bunun yanında yakıt olarak da
kullanılabilecek atık bitkisel yağları da topluyoruz. Bu işlemi yaygınlaştırmak için çalışmaları
hızlandırdık” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, ” Ülkemizde her yıl 1,5 milyon ton bitkisel yağ tüketilmektedir. 1 litre
bitkisel atık yağ 1 milyon litre içme suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. Bitkisel atık
yağların çevreye verdiği zararları engellemek ve ülke ekonomisine kazandırmak maksadıyla
Temizlik Müdürlüğü kaynağında toplamaktadır. Yemek fabrikaları, yemekhaneler, lokantalar,
tatlı ve unlu mamul üretim yerlerinden atık yağlar toplanmaktadır. Konutlardan gelen talepler
doğrultusunda toplama bidonu verilmekte 5 litre bitkisel atık yağ biriktiren hanelerden yağları
alınmaktadır. Atık yağlar geri kazanım amacıyla biyoelektrik ve biyodizel üretiminde
kullanılmaktadır" dedi.
2013 yılında yaklaşık 30 bin litre bitkisel atık yağ topladıklarına dikkat çeken Başkan Bekir
Yıldız, " 2008 yılından beri yaklaşık 150 bin litre bitkisel atık yağ toplayıp ekonomiye
kazandırdık, çevreye verebileceği zararın önüne geçtik. Bitkisel atık yağların bölgemizdeki
bütün konutlardan toplanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan
atık yağları ayrı kapta biriktirip, kanalizasyona, toprağa, dökmeyip 5 litre olunca
belediyemizin 232 22 72 numaralı telefonunu arayarak gelen ekibe teslim etmesini istiyoruz,
bunun için destek bekliyoruz. Çevremizi kirletmemek için herkes üstüne düşen görevi
yapmalı” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4739.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Milli Eğitim Müdürlüğü Đle Kto Arasında
'mesleki Teknik Eğitim' Protokol Đmzalandı
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde 'Mesleki Teknik
Eğitim' kurslarına ilişkin protokol imzalandı.Đl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen
protokol töreninde konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal...
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Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde 'Mesleki Teknik
Eğitim' kurslarına ilişkin protokol imzalandı.
Đl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen protokol töreninde konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü
Bilal Yılmaz, "Bugün burada Đl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Kayseri Ticaret Odası
arasında gerçekleştireceğimiz protokol imzalamak için bir araya geldik. Kayseri Ticaret Odası
ile yapacağımız protokolle neyi amaçlıyoruz? Biz bu protokolü imzaladıktan sonra Kayseri
Ticaret Odamızın bünyesinde hizmet içi eğitim niteliğinde yada yeniden meslek kazandırma

niteliğinde kurslar açılıyor. Bu çalışmayı da Kayseri Ticaret Odası ile birlikte yürüteceğiz.
Ben bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Başken Vekili Celal Hasnalçacı ise, "Kayseri ticaret Odası olarak
bilindiği üzere 16 bin üyemiz bulunmaktadır. Bu üyelerimiz zaman içinde ihtiyaç duydukları
gerek pazarlama teknikleri gerekse girişimcilik teknikleri açısından çalışmalar yapmaktayız.
Bu amaçla eğitimleri Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla odamızdaki Abigem
kuruluşumuzla ortaklaşa bu eğitimleri gidermek amacıyla protokol yaptık. Bu protokolün
katkısının olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Đmzalanan protokolün amacının Đl Milli eğitim Müdürlüğü ile Kayseri Ticaret Odası
işbirliğinde ilde çalışanların niteliklerini artırmak, istihdama katılacaklara mesleki eğitimler
verilerek belge almalarını sağlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4740.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Gaziantep Heyeti'nden Kayseri Turu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir heyet Kayseri'ye gelerek Harikalar Diyarı ve
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulundu.Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsoylar ve şube...
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir heyet Kayseri'ye gelerek Harikalar Diyarı ve
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsoylar ve şube
müdürlerinden oluşan heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
önemli yatırım ve hizmetleri yakından görmek için Kayseri'ye geldi. Harikalar Diyarı ve
Erciyes'i gezerek incelemelerde bulunan Gaziantep heyeti her iki projenin de etkileyici
olduğuna vurgu yaptı. Daire Başkanı Celal Özsoylar, "Harikalar Diyarı ve Erciyes'i gezdik.
Erciyes'te çok güzel bir master plan yapılmış. Hayvanat Bahçesini gezdik, son derece modern
ve kullanışlı bir mekan. Veteriner hizmetleri de son derece lüks" dedi.
Konuk belediyecilere Kayseri'deki projeleri gezdiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel
Koordinatörü Ali Üstünel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hayvanat
Bahçesi'nin kurulumu aşamasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden büyük destek
gördüklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4741.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

‘hayata Ve Sana Güveniyorum Projesi’
Kadın Đşbirliğini Geliştirme Derneği (KĐGDER) tarafından organize edilen ‘Hayata ve Sana
Güveniyorum Projesi’ kapsamında düzenlenen eğitim programında ön eleme yapıldı.Sabancı
Vakfı’nın hibe verdiği ‘Hayata ve Sana Güveniyorum...
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Kadın Đşbirliğini Geliştirme Derneği (KĐGDER) tarafından organize edilen ‘Hayata ve Sana
Güveniyorum Projesi’ kapsamında düzenlenen eğitim programında ön eleme yapıldı.
Sabancı Vakfı’nın hibe verdiği ‘Hayata ve Sana Güveniyorum Projesi’ kapsamında
Alzheimer hastalarına bakmak için alınacak 25 kişilik eğitime 47 kişinin başvurdu.
Düzenlenecek eğitim hakkında bilgiler veren KĐGDER Başkanı Sema Karaoğlu, “25 kadının
eğiteceğimiz programa 47 kadınımız başvurdu. Bugün ön eleme için yazılı bazı anket
sorularımız olacak. Daha sonra kalanlar tekrar bir mülakat sınavına alınacaklar ve kalan 25
kişi ile eğitimlerimize başlayacağız. Bundan sonra elemeleri geçen 25 kişiyi size bildirip
tekrar gelişmeleri paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
Proje hakkında da bilgiler veren Karaoğlu, “Hayata ve Sana Güveniyorum Projesi, Birleşmiş
Milletler Kadınların Đnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında Sabancı
Vakfı’nın hibe desteği verdiği 10 projeden biridir. Kadınların Đnsan Haklarının Geliştirilmesi
Ortak Programı, Đç Đşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülmektedir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4742.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Jandarma Genel Komutanı Stres Attı
Kayseri'de düzenlenen 'Trafik Güvenliği Semineri'ne katılan Jandarma Genel Komutanı
Servet Yörük, Doç. Dr. Yeşim Yasak'ın uygulamalı 'Kaza Nedeni Olarak Stres ve Öfke'
konulu sunumuna katılarak stres attı.Jandarma Genel Komutanlığı...
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Kayseri'de düzenlenen 'Trafik Güvenliği Semineri'ne katılan Jandarma Genel Komutanı

Servet Yörük, Doç. Dr. Yeşim Yasak'ın uygulamalı 'Kaza Nedeni Olarak Stres ve Öfke'
konulu sunumuna katılarak stres attı.
Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı tarafından 'Trafik Güvenliği Semineri'
düzenlendi. Seminere eşiyle birlikte katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet
Yörük, Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve diğer katılımcılar, Doç. Dr. Yeşim Yörük'ün
uygulamalı 'Kaza Nedeni Olarak Stres ve Öfke' konulu sunumuna katıldı.
Doç. Dr. Yeşik Yasak, sunumunda salondakilere kısa bir seansla stres ve öfkeyle baş
edebilme ya da stres ve öfkeyi basit hareketlerle kontrol altına alabilme yöntemlerini gösterdi.
Salondaki herkesin uygulamaya katılmasını isteyen Doç. Dr. Yasak, önce herkesi ayağa
kaldırdı ve gözlerini kapatıp ellerini diyafram bölgesine denk gelecek şekilde göbekleri
üzerinde birleştirmelerini istedi. Daha sonra Doç. Dr. Yasak'ın yönlendirmesiyle ellerini
göğüsleri üzerinde birleştiren salondakiler, gözleri kapalı nefes almaya devam ettiler. Doç. Dr.
Yasak son olarak salondakilerden, gözleri kapalı halde ellerinin parmak uçlarıyla omuzlarına
dokunmalarını, nefes alırken ellerinin dışını kulaklarına dokundurmalarını, nefes verirken ise
kollarını aşağıya indirmelerini istedi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yörük ve
salondakiler, Doç. Dr. Yasak'ın bütün tavsiyelerine harfiyen uydu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4743.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Hakim "Đsrail yargılanamaz" dedi
Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan adına açılan 4
milyon liralık manevi tazminat davasının ilk duruşmasında hakim, davanın reddine karar
verdi. Hâkim Mehmet Mutlu Bartan'ın Usul hukukuna ilişkin işlemlerin tamamlanmamış
olmasına rağmen, Evrensel hukuk Kuralları, Yerleşik Yargıtay Kararlarına aykırı olarak,
Đsrail'in yargılanamayacağından bahisle davanın reddine karar verdiği belirtildi.
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Gazze'ye insani yardım götürürken Đsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine düzenlediği
baskında şehit olan Furkan Doğan'ın ilk duruşması bugün Kayseri Adliyesi'nde görüldü.
Duruşmaya Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan'ın yanı sıra, Mavi Marmara gemisi
avukatları ile Türkiye'nin dört bir tarafından çok sayıda avukat gözlemci olarak katıldı. Çok
kısa süren duruşmada hakim, davanın reddine karar verdi.
Konuyla ilgili Mavi Marmara avukatları tarafından yapılan açıklamada, davanın Kayseri 3.
Asliye Hukuk Mahkemesindeki bugünkü duruşmasında Hâkim Mehmet Mutlu Bartan'ın Usul
hukukuna ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olmasına rağmen, Evrensel hukuk Kuralları,
Yerleşik Yargıtay Kararlarına aykırı olarak, Đsrail'in yargılanamayacağından bahisle davanın
reddine karar verdiği belirtildi.

Kararın bir hukuki garabet olduğu ifade edilen açıklamada, 'Mahkemenin tebligat ve tercüme
işlemleri gibi usuli eksiklikleri dahi gidermeden alelacele bu kararı vermesi düşündürücüdür'
denildi.
Başta Uluslar arası Ceza Mahkemesi olmak üzere, Đngiltere, Đspanya, Güney Afrika gibi
birçok yabancı ülkede ve Türkiye'nin dört bir tarafında açılan davaların yürüdüğü hatırlatılan
açıklamada, 'hatta Kayseri ilimizde açılmış bulunan diğer 16 davada yargılamalar devam
etmektedir. Bugün, ülkede yaşanan son gerginlik sonrasında yapılan ilk duruşmada, böyle bir
karar çıkmış olmasını tesadüf sayamıyoruz' ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca daha evvel Mavi Marmara ceza soruşturması devam ederken, 'Kahrolsun
Đsrail' şeklinde slogan attıkları için bir grup aktivist yine Kayseri'de, din, dil, ırk, etnik köken
farkı gözeterek hakaret ettiklerinden bahisle yargılandıkları anımsatılarak, 'O zaman da Đsrailli
yetkililerin sanık sandalyesinde olması gerekirken Mavi Marmara mağdurlarının sanık
konumuna düşürüldüğü, Đsrail ile ilişkilerinin normalleşmesi adına Mavi Marmara
mağdurlarına ve destekçilerine Türkiye'de baskı ortamı oluşturulduğu tarafımızca
belirtilmişti. Sözkonusu davalar beraat kararı ile sonuçlanmıştı' denildi.
Mavi Marmara soruşturmasında da, yargı bağışıklığı olmadığı göz önünde bulundurularak
davanın açıldığı, yargılamanın başlatıldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:
'Siyasi iktidar ile yaşanan gerginliğin tartışıldığı bugünlerde, 28 Şubat davasının tüm sanıkları
serbest bırakılmış, Yargının Siyasi Đktidara karşı operasyon yürüttüğü ayyuka çıkmışken, tüm
bu dedikodu ortamından sonraki ilk duruşmada Mavi Marmara'nın sembol ismi FURKAN
DOĞAN'ın tazminat davasında, hem de 'Đsrail'in yargılanamayacağı' hükmü ile davanın
reddedilmesi, başka bir operasyon ile karşı karşıya kaldığımızı düşündürmektedir.
Verilen karar sonrası, salonda oluşan tepkilere, Hâkimin 'giderken bize mi sordunuz'
şeklindeki beyanı ise daha vahimdir.
Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi, mağdur olan vatandaşlarının yurt içinde ya da dışında
karşılaştığı tüm haksız fiillere karşı hem cezai hem de hukuki dava açma haklarını garanti
altına almıştır. Herhangi bir ülkenin, hele hele dünya zalimi Đsrail'in yaptığı zulüm karşılıksız
kalmamalıdır. Hiçbir mahkeme de dünya zalimi Đsrail'in yargılanamayacağı ön kabulü ile
davalara bakmamalıdır. Söz konusu karar temyize tabi olup, hukuka ve hakkaniyete aykırı
olan kararın Yargıtay'dan bozularak döneceğine inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4744.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Đşte yeni kabine
Başbakan Erdoğan, Gül ile görüşmesi sonucunda yaptığı açıklamada yeni kabineyi açıkladı.
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Başbakan Erdoğan, 3 bakanın istifasının ardından kabine revizyonu için Köşk'e çıktı.

Başbakan Erdoğan Köşk'teki görüşmenin ardından kabinedeki yeni bakanları açıkladı. Đşte
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
"Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları şu andan itibaren açıklayacağım yeni
değişikliklerle birlikte kabinemizde 10 değişiklik söz konusu.
Kabine üyelerimizin değişikliği ile alakalı biliyorsunuz bunu ay sonu yapabileceğimi
açıklamıştım. Arkadaşlarımın bir kısmı mevcut gelişmeler nedeniyle görevlerinden affını
istediler. Bir kısmı adaylıkları nedeniyle görevlerinden ayrıldılar. Bir kısmı da takdir ettiğim
ve Cumhurbaşkanımızın onayladığı isimler.
ĐŞTE YENĐ KABĐNE
Başbakan Yardımcısı - Emrullah Đşler (Bekir Bozdağ'ın yerine)
Adalet Bakanı - Bekir Bozdağ ( Sadullah Ergün yerine)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı - Ayşenur Đslam (Fatma Şahin yerine)
AB Bakanı - Mevlüt Çavuşoğlu (Egemen Bağış yerine)
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Fikri Işık (Nihat Ergün yerine)
Çevre ve Şehircilik Bakanı - Đdris Güllüce ( Erdoğan Bayraktar yerine)
Ekonomi Bakanı - Nihat Zeybekçi ( Zafer Çağlayan yerine)
Gençlik ve Spor Bakanı - Akif Çağatay Kılıç ( Suat Kılıç yerine)
Đçişleri Bakanı - Efkan Ala (Muammer Güler yerine)
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı - Lütfü Elvan (Binali Yıldırım yerine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4746.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

GÜL KĐMĐ ĐSTEMEDĐ?
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Egemen Bağış'ın görevde kalacağı söylentilerinden sonra
Başbakan'a, "Bağış istifa etsin" mesajı gönderdi.

26 Aralık 2013 Perşembe 09:59

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le
görüşüp kabine listesini açıklaması bekleniyordu. Saatlerin ilerlemesine ve bazı bakan isimleri
medyaya sızmasına rağmen Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan arasındaki görüşme
gerçekleşmedi.Radikal'in haberine göre, gecikme Egemen Bağış'ın durumundan kaynaklandı.
17 Aralık operasyonunda adı geçen 3 bakan peş peşe istifa etmişti. Đddiaya göre Bağış'ın
görevde kalabileceğine ilişkin söylentiler Cumhurbaşkanı Gül ve istifa eden 3 bakanı rahatsız
etti. Köşk'ten Erdoğan'a "Bağış istifa etsin" mesajı gittiği söyleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4747.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

TERMĐNAL BĐNASINDA ÇÖKME
TEHLĐKESĐ
Kayseri Şehirlerarası terminalinin tavanında yaşanan çökmeler yolcuları ve terminal
çalışanlarını korkutuyor.
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2007 yılında hizmete açılan ve 15 milyon TL’ye malolan şehirlerarası terminalinin tavanında
yer yer çökmeler meydana geldi. Tavanda bulanan çelik halatlarında işlevini tam anlamı ile
yapamadığı ifade edilirken, terminal yönetimi tarafından tavana destek amaçlı direklerin
dikildiği kaydedildi. Tavanda bulunan camlardan da bir kaçının geçtiğimiz günlerde düştüğü
öğrenildi. Düşen camın kimseye zarar vermediği, çöken kısımların altının güvenlik şeritleriyle
çevrilerek vatandaşların oturmasına izin verilmiyor. Terminale gelen yolcular, durumun
oldukça tehlike arz etiğini belirterek, bir an önce kalıcı çözüm üretilmesi çağrısında
bulundular.
Kayseri Şehirlerarası terminali zaman zaman özelliklede kış aylarında ısınma problemleri ile
gündeme geliyordu.
HABER MERKEZĐ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4748.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

“MAHALLEMĐZĐ ĐMARA AÇIN’’
Kocasinan Belediyesi’ne bağlı Argıncık Talatpaşa Mahallesi sakinleri, mağdur ve mazlum
olduklarını söyleyerek mahallelerinin imara açılması için dilekçe yazıp imza topladılar.
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Argıncık Talatpaşa Mahallesi sakinleri hâla KASK 0.50 tarım alanı olarak görünen
mahallelerinin imara açılması için Đmza toplayarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe
verdiler. Şehirde birçok bölgenin imara açıldığını, şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta olan
mahallelerinin de artık imara açılmasını istediklerini söylediler

Durum nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, ‘ Kayserimizin merkezine 3
km uzakta olan bu mahalle hâla imara açılmadı. Şuan KASK 0.50 tarım arazisi olarak
gözüküyor, bu yanlışlığın artık düzeltilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz’
dediler.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4749.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Raylı Sistem'den 'durak' Uyarısı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistemi kullanacak olan vatandaşlara durak
uyarısında bulunuldu.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan durak uyarısı şu
şekilde:"Erciyes Üniversitesi-Sivas Caddesi güzergahında sürdürülen...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistemi kullanacak olan vatandaşlara durak
uyarısında bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan durak uyarısı şu şekilde:
"Erciyes Üniversitesi-Sivas Caddesi güzergahında sürdürülen elektrik hattı çalışması
nedeniyle raylı sistem seferleri 28-29 Aralık günlerinde kesintili olarak devam edecek.
Yapılan düzenlemeye göre 28 Aralık Cumartesi günü raylı sistem seferleri 06.00-16.00
saatleri arasında Organize Sanayi Bölgesi-Alparslan durakları arasında yapılacak.
29 Aralık Pazar günü de seferler, 06.00-17.00 saatleri arasında Organize Sanayi BölgesiAlparslan durakları arasında gerçekleştirilecek.
Belirtilen saatler dışında kalan seferler ise normal şekliyle Organize Sanayi Bölgesi-Doğu
Garajı arasında devam edecek.
Bu süre zarfında tramvayla yolculuk yapacak vatandaşlar, Alparslan durağından sonrası için
alternatif ulaşım araçlarını kullanacaklar."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4750.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Türk Bayrağı’nı Yakanlar Tutuksuz
Yargılanacak
Kayseri’de Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan Türk Bayrağı’nı yakan iki zanlı
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında...

26 Aralık 2013 Perşembe 11:55

Kayseri’de Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan Türk Bayrağı’nı yakan iki zanlı
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında şu bilgi verildi:“Emniyet Müdürlüğümüz Güvenlik
Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 24.12.2013 günü gece muayyen saatlerde ilimiz
Ahmet GÜNDEŞ Aile Sağlığı Merkezi önünde bulunan bayrak direğinden Türk Bayrağının
indirilerek yakılması ile ilgili, olayın hemen akabinde olayı gerçekleştiren iki kişiden biri olan
S.T yakalanmış ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.
Olayın diğer şüphelisinin tespiti ve yakalama çalışmaları kapsamında; 25.12.2013 günü olayı
asıl gerçekleştiren B.D yakalanmış ve aynı gün adli mercilere intikal ettirilmiştir.Şüpheli B.D,
çıkarıldığı Mahkemece atılı suçtan dolayı hakkındaki soruşturma ve kovuşturma
neticelendirilinceye kadar yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol hükümlerini isteyerek
yerine getirmemesi halinde Yetkili Yargı Mercii tarafından derhal tutuklama kararı
verileceğinin ihtarı ile serbest bırakılmıştır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4751.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kocasinan Atık Pil Toplayanları Ödüllendiriyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sağlıklı gelecek ve sağlıklı nesiller için çevrenin
korunmasına özel önem verdiklerini söyledi.Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak
için atıkların zararsız şekilde ıslah edilmesi..
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sağlıklı gelecek ve sağlıklı nesiller için çevrenin
korunmasına özel önem verdiklerini söyledi. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak
için atıkların zararsız şekilde ıslah edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,
”Nesillerimizin sağlıklı geleceği için çevreye zarar veren ya da ekonomiye yeniden
kazandırılabilecek atık maddelerin toplanmasıyla ilgili çalışmalara önem veriyoruz. Çevreyi
zehirleyen atık pillerin toplanması konusunda gayret gösterenleri de ödüllendiriyoruz” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, bir küçük kalem pilin çevrenin genetiğini bozup, tonlarca su rezervini
zehirlediğinin altını çizerek; "Bunun için atık pil kutuları yaptık ve dağıttık. Normal çöplere
pilleri karıştırdığınızda seçilmesi, arındırılması pek mümkün olmuyor. Piller toprağa
düşmesin, elimizle ürettiğimiz zehirle hayatımız kararmasın diye atık pil toplayanları her yıl
ödüllendiriyoruz. Atık Pil Toplama Kampanyasını Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel ile
ortaklaşa yapıyoruz. 27 Aralık 2013 Cuma günü saat 14’te Kocasinan Belediyesi Sergi
Salonu’nda bu yılın ödül törenini yapacağız" şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4752.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Melikgazi Yeni Yol Açıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsian Bölgesinde yer alan Serkent ile
Toki bulvarı arasında yeni bir yol açma ve düzenleme çalışması başlattıklarını
söyledi.Öncelikle alt yapıya büyük önem verdiklerini bunun için...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsian Bölgesinde yer alan Serkent ile
Toki bulvarı arasında yeni bir yol açma ve düzenleme çalışması başlattıklarını söyledi.
Öncelikle alt yapıya büyük önem verdiklerini bunun için 16 bin ton alt yapı ve stabilize
malzemesi kullanarak zemin çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç “Melikgazi Đlçemize yakışır bir ulaşım ağını Kayserimize kazandırıyoruz.
Mimarsinan Bahçelilerevler ile TOKĐ Bölgesi Toplu Konut alanında yapılan bu çok yönlü
çalışmada, öncelikle yolun zemin düsemle ve sertlik çalışması gerçekleştirilmektedir. Büyük
tonajlı araçlara geçişlerine uygun inşa edilen yolun toplam uzunluğu 940 metre uzunluğunda
olup 30 metre genişliğindedir. Alt yapının tamamlanması ile stonmastik asfalt ile yol
asfaltlanacaktır. Yeni açılan bu yol hava şartları iyi olması durumunda Şubat ayında hizmete
açılacaktır ” dedi.Melikgazi belediyesi olarak imar planlarında mevcut olan ancak
uygulamada bulunmayan yolların açılmasına büyük önem verdiklerini hatırlan Başkan
Memduh Büyükkılıç, şehir içi alternatif yollar ile şehir içerisinde güvenli, seri ve sağlıklı
ulaşımı sağladıklarını kaydetti.Başkan Memduh Büyükkılıç, yol çalışmasının büyük bir hızla
devam ettiğini ve bu yol ile büyük bir eksikliğin giderileceğini ve yoğun kullanılan bir yol
olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4753.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Somuncu Baba'ya Vefa
Talas Belediyesi, Anadolu'ya Đslam'ı yaymak için gelen Horasan erenlerinden Talaslı
Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli hazretlerinin doğduğu evi ve çilehanesini
restore etmeye başladı.Akçakaya mahallesindeki başlatılan restorasyon...
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Talas Belediyesi, Anadolu'ya Đslam'ı yaymak için gelen Horasan erenlerinden Talaslı
Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli hazretlerinin doğduğu evi ve çilehanesini
restore etmeye başladı.
Akçakaya mahallesindeki başlatılan restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, gerçek ismi Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli olan
Somuncu Baba'nın, Anadolu'yu manevi fetih için gelen Horasan erenlerinden Şemseddin
Musa El Kayseri'nin oğlu olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım, Somuncu Baba'nın aynı
zamanda seyyid olduğunu belirterek, "Peygamber efendimizin 24. kuşaktan torunu olan
Somuncu Baba'nın evi olarak bilinen mekan ve çilehanesini adına yakışır şekilde restore
etmeye başladık" dedi.
Başkan Yıldırım, restorasyonla ilgili 2 konutun ve çilehanenin yanı sıra kaya oyma
galerilerinin de çalışmada yer aldığını ifade ederek, "Talasımızın manevi isimlerinden olan
Somuncu Baba, dini ve dünyevi ilimleri alarak irşat vazifesi için eğitimin ardından
Kütahya'ya daha sonra Bursa'ya giderek çilehanesinin yanına ekmek fırını yaptırmış ve çarşı
pazar dolaşarak 'Somunlar Müminler' diyerek insanlara ekmek dağıtmış. Bu nedenle
'Somuncu Baba' veya 'Ekmekçi Koca' bilinir" diye konuştu.
Sultan Yıldırım Beyazıt'ın Niğbolu zaferini kazandıktan sonra Bursa Ulu Camii'ni yaptırdığını
ve açılış hutbesini Somun Baba'ya okutturduğunu anlatan Başkan Yıldırım, "Hutbede Fatiha
Suresi'ni 7 farklı şekilde yorumlamış ve bu olağanüstü hutbeyi dinleyen cemaat Somuncu
Baba'ya büyük bir teveccüh göstermiştir. Somuncu Baba şöhretten korktuğu için Bursa'yı terk
etmiş önce Aksaray'a ve daha sonra Malatya Darende'ye yerleşmiş ve vefat etmiştir." şeklinde
konuştu.
Başkan Yıldırım, bu önemli zatın doğum yeri ve çilehanesini restore ettikten sonra ziyarete
açacaklarını dile getirerek, "Yaklaşık maliyeti 440 bin 950 TL'yi bulması beklenen
restorasyon çalışmasının 2014 yılı içinde bitmesini hedefliyoruz ve belediye bütçesine yük
getirmeden dış kaynaklarla çalışmaları yürütüyoruz" ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4754.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Bilim Merkezi'nin Mimarisine Tam Not
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bilim ve Teknoloji Merkezi, mimarlık
dünyasının önde gelen merkezlerinden Arkitera'nın internet sayfasına konu oldu.Mimarlığın
Türkiye'de nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi ve mimari...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bilim ve Teknoloji Merkezi, mimarlık
dünyasının önde gelen merkezlerinden Arkitera'nın internet sayfasına konu oldu.
Mimarlığın Türkiye'de nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi ve mimari kalitenin çağdaş
ülkeler seviyesine gelmesi için çalışmalar yapan Arkitera'nın internet sayfasında yer bulan
Bilim ve Teknoloji Merkezi için "Türkiye’nin en büyük tematik parkı olan Anadolu Harikalar
Diyarı içerisinde yer alan proje, tasarımıyla dikkat çeken bir yapı olması dışında, yakın
çevresine de referans veriyor. Yapının biçimsel dili ve çağdaş strüktür sistemi, mekansal
gereksinimleriyle bir bütünlük oluşturuyor" deniliyor.
Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin 3 boyutlu görsellerinin de sergilendiği sayfada ayrıca 10.000
metrekare kapalı alanda kalıcı/geçici sergi alanları ile planetaryum, laboratuarlar, çok amaçlı
salonlar ve hizmet alanları bulunduğuna dikkat çekiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4755.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

219 Öğrenciye Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
Ve Kullanımı Anlatıldı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından 3 okulda toplam 219 öğrenciye uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı
konusunda bilgi verildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından 3 okulda toplam 219 öğrenciye uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı
konusunda bilgi verildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Đncesu
Sağlık Meslek Lisesi, Đncesu Anadolu Lisesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik
Bölümü öğrencilerine Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bağımlılığı’nın insan üzerindeki
etkilerinin anlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4756.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

2 Kişinin Ölümüne Sebebiyet Veren Sürücüye 4
Yıl Hapis
Kayseri'de, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında kusurlu bulunan otomobil
sürücüsü B.T., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen
davada tutuksuz sanık B.T. hazır bulundu. Mahkemede sözleri...
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Kayseri'de, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında kusurlu bulunan otomobil
sürücüsü B.T., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık B.T. hazır bulundu. Mahkemede
sözleri sorulan B.T., "Kimse böyle bir şeyin olmasını istemezdi" dedi. Yapılan yargılama
sonucunda B.T. 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan dolayı 4 yıl 2 ay
hapis cezasına çarptırılarak, ehliyetine de 1 yıl süreyle el konuldu.
KAZA NASIL OLDU?
Edinilen bilgilere göre, 21 Mart 2013 tarihinde meydana gelen olayda, B.T. idaresindeki 38 T
1790 plakalı taksi, aynı yönde ilerleyen B.Y. hakimiyetindeki 58 RA 978 plakalı kamyonete
çarptı. Kazanın ardından otomobil içerisinde bulunan G.F. (23) ve Ö.F. (45) hayatını
kaybederken, G.F.'nin 6 aylık çocuğu ise yaralanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4757.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

YOLSUZLUK VARSA MUTLAKA ORTAYA
ÇIKARILMALIDIR
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye’nin gündemini
meşgul eden yolsuzluk operasyonları ile ilgili gazetemizin sorularını yanıtladı.
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Başkan Mahmut Hiçyılmaz, son yaşanan olayların siyasi boyutunun Ticaret Odası olarak
kendilerini ilgilendirmediğini ifade ederek, “ Biz her zaman siyasetle bizim işimiz olmaz. Biz
şehrimizin ve ülkemizin ekonomik olayları ile ilgilenir ve üyelerimizin hak ve menfaatleri
için uğraşırız. Bir haftadır herkesin gündemini meşgul eden olaylar zincirinde de ekonomik
olarak ülkemizin üzerinde bir oyun oynandığı yönünde düşüncelerim var. Küresel güçler,
Türkiye’nin gelişmesini engellemek adına bazı olayları provoke ediyor” dedi.Yolsuzluk kim
yapıyorsa mutlaka hesap sorulması gerektiğinin altını çizen Başkan Hiçyılmaz, “ Milletimizin
hakkını yemeye kim tenezzül ediyorsa yargı gereken cezayı verecektir. Öte yandan
yetkililerin açıkladığı Türkiye’nin birkaç günde yaşadığı kayıpların 20 milyar dolar civarında
olduğu söyleniyor. Bu korkunç bir rakam ve ülkemiz adına, milletimiz adına çok büyük bir
kayıptır” diye konuştu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4758.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

LPG FĐYATLARINA ZAM GELDĐ
LGP fiyarları bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zamlandı.
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Lpg'nin litresi 7 kuruş zamlandı. Yeni zamla
birlikte bir litre Lpg istanbul'da istasyona göre değişmekle birlikte 3 lira 18 kuruş oldu.
LPG'ye 3 Aralık'ta da 30 kuruşluk rekor zam yapılmıştı. Salı günü benzinin litre fiyetına 13
kuruşluk zam gelmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4759.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

ULUSLARARASI
BASIN
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

BAŞBAKAN

Đngiltere basının önde gelen isimleri Times ve Telegraph, kabine revizyonunu Başbakan
Recep Tayip Erdoğan'ın sonunun geldiğinin işareti olarak yorumladı
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Ülkemizde yaşanan olaylar gerilimi dış basının da gündeminde. Gezi'nin ardından yabancı
televizyon kanalları ve gazeteler Türkiye'ye bu defa söz konusu gerilim için kamp kurdu. Son
olarak kabine revizyonuna geniş yer veren iki Đngiliz gazetesi, Erdoğan'ın sonunun geldiğini
öne sürdü.
'ERDOĞAN DA ĐSTĐFA ETSĐN'
Đngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, dış haber sayfasının manşetinden duyurduğu haberde
istifalardan en çok Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ınkine odaklandı. Türkiye'de üç bakanın
istifa etmesiyle Başbakan Erdoğan'ın "kendini yolsuzluk skandalının daha da derinlerinde
bulduğunu" yazdı. Ayrıca, Erdoğan Bayraktar'ın "Başbakan'ın da istifa etmesi gerektiği
inancına" vurgu yaptı.
'TÜRK LĐDER KRĐZLE YÜZ YÜZE'
Diğer bir Đngiliz gazetesi Telegraph da "Skandal bakanları yerlerinden etti, Türk lider krizle
yüz yüze" başlığıyla verdiği haberde yolsuzluk skandalında adı geçen üç bakanın
istifasının "Türkiye hükümetini saran krizin ilk kayıpları" olduğunu öne sürdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4760.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Küçük Yaştaki Kıza Cinsel Đstismar davası
sonuçlandı
Kayseri'de, küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.A. 8 yıl 4
ay hapis cezasına çarptırılırken, E.A.'nın arkadaşı M.B. ise yardım yataklık suçlamasından
dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.2. Ağır...
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Kayseri'de, küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.A. 8 yıl 4
ay hapis cezasına çarptırılırken, E.A.'nın arkadaşı M.B. ise yardım yataklık suçlamasından
dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık E.A. ile tutuksuz sanık M.B
duruşmada hazır bulundu. A.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.A., "2
yıldır cezaevinde yatıyorum. Karartılacak delil yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
E.A.'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık M.B. ise, "Đşlemediğim suçun
cezasını çekmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan yargılama sonucunda E.A., küçük
yaştaki A.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına
çarptırılırken, M.B. ise yardım ve yataklık suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşma sonrasında gözleri dolan E.A. davaya izleyen annesine seslenerek, "Üzülme anne
benim yapmadığımı sende biliyorsun Allah'ta biliyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4761.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri Emıtt Turizm Fuarı’nda Tanıtılacak
Vali Düzgün, Kayseri Turizm Đşletmecileri Derneği (KAYTĐD) Başkanı Enver Sungur ve
yönetim kurulu üyeleri ile bazı sektör temsilcilerini makamında kabul etti. Toplantıda, Ocak
ayı sonunda Đstanbul’da açılacak olan dünyanın en büyük...
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Vali Düzgün, Kayseri Turizm Đşletmecileri Derneği (KAYTĐD) Başkanı Enver Sungur ve
yönetim kurulu üyeleri ile bazı sektör temsilcilerini makamında kabul etti. Toplantıda, Ocak
ayı sonunda Đstanbul’da açılacak olan dünyanın en büyük turizm fuarlarından “EMITT
Turizm Fuarı”nda Kayseri’nin daha iyi tanıtılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Düzgün, ayrıca Kayseri turizminin istenilen seviyeye ulaşmasında koordinasyonun
önemine vurgu yaparak bu alanda “Turizm Koordinasyon Kurulu” oluşturularak geleceğe
yönelik plan ve projelerin oluşturulmasında birlikte karar alınacağını söyledi.
Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya ile Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş’un
da hazır bulunduğu kabulde, KAYTĐD Yöneticileri ile sektör temsilcilerinin ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Düzgün, “Kayseri’nin turizmi hepimizin ortak
konusu. El ele verip birlikte çalışacağız” dedi.
Vali Düzgün, Kayseri’yi “turizm potansiyeli ve değerleri yüksek bir il” olarak niteleyerek,
sektörün tüm unsurları üzerinde hassasiyetle durulduğunda bu alanda başarıların kaçınılmaz
olacağı söyledi.
KAYTĐD’in turizm alanında yaptığı çalışmalar ile hedeflerlini önemsediğini vurgulayan Vali
Düzgün, turizmde gelişmiş ve söz sahibi olmuş örneklere bakıldığında koordinasyon
kavramının ön plana çıktığını belirterek şöyle devam etti:

“6 bin yıllık geçmişi, köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması, kültür mirası, tarihi
yapıları, doğal güzellikleri gibi kavramları bir bütün olarak ele almamız turizm sektöründe
koordineli hareket etmemiz gerekiyor. Kış turizmi ile ilgili Erciyes gibi çok büyük bir
zenginliğimiz var. Hemen yanı başımızda, hatta sınırları bizim ilimiz içerisinde yer alan
Kapadokya gibi bir zenginliğimiz var. Bu alanda, turizm altyapısından resepsiyon
personelinin eğitimine kadar sektörün tüm unsurları üzerinde koordineli bir şekilde
hassasiyetle hareket etmeliyiz. Turizm değerlerimizi, özel sektörle birlikte ilgili kurumlarımız
ayrışmadan hareket ederek tanıtmalıyız. Bu anlamda fuarlardaki tanıtımlar özel anlam
taşımaktadır. Ocak ayı sonunda açılacak Đstanbul’daki EMITT Fuarı’nda da etkili bir şekilde
yer almalıyız”
Vali Düzgün, konuşmasının devamında Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya’dan sektör
temsilcilerinin de aktif bir şekilde yer alacağı “Turizm Koordinasyon Kurulu” oluşturulması
ve düzenli toplantıların yapılmasını istedi.
KAYTĐD Başkanı Enver Sungur da, Vali Düzgün’ün turizm sektörü ile yakından
ilgilenmesinin kendilerini mutlu ettiği gibi çalışma şevklerini de artırdığını söyledi.
Dernek olarak Kayseri’nin turizm değerlerinin farkında olduklarını ve Erciyes’i çok
önemsediklerini belirten Sungur, kendilerinin de turizmde koordineli hareket edilmesi
gerektiğinin önemini bildiklerini vurgulayarak Vali Düzgün’ün önderliğindeki tüm
çalışmaların destekçisi ve bir parçası olacaklarını dile getirdi.
Ziyarete katılan dernek yöneticileri ile sektör temsilcileri de turizm alanındaki düşüncelerini
Vali Düzgün’e aktardı.
Ziyaretin sonunda, KAYTĐD Başkanı Enver Sungur tarafından Kayseri’de turizm sektörünün
gelişmesine yönelik proje ve katkılarından dolayı Vali Düzgün’e plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4762.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

METRO,
BÜYÜTTÜ

KAYSERĐ

HEDEFLERĐNĐ

Metro Turizmin Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Şenol Ayyıldız, Metro Travel olarak
2014 yılıyla ilgili önemli hedeflerle yola çıktıklarını belirterek, Kayseri'nin de bu hedefe
önemli katkı sağlayacağını düşündüklerini söyledi.
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Metro Turizm Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Şenol Ayyıldız, yaptığı basın
toplasında Türkiye ve Kayseri ile ilgili 2014 hedeflerini açıkladı. Ayyıldız, 2010-2013 yılları
arasında 73 milyon yolcu taşıdıklarını, hedeflerinin 2014 yılında 24 milyon 500 bin, 2015
yılında 30 milyon yolcu taşımak olduğunu belirten Ayyıldız, 1 Ocak itibariyle e-bilet
uygulamasına geçeceklerini de aktardı.

Kayseri’ye büyük yatırım
Metro Turizmin, Kayseri'de transit firma olmaktan çıkıp, merkez kalkışlı olmak için harekete
geçtiğini kaydeden Ayyıldız, Metro travel olarak 2014 yılıyla ilgili önemli hedeflerle yola
çıktıklarını söyledi. Kayseri'nin de bu hedefe önemli katkı sağlayacağını düşündüklerini
kaydeden Ayyıldız; “Kayseri'yle ilgili bu çalışmalar için 10 milyon dolarlık yatırım yaptık.
Kayseri'nin travel turizm noktasında önemli olması nedeniyle kültür turlarından, grup
taşımacılığına kadar hizmet vereceğiz. Metro 2010-2013 yılları arasında neredeyse
Türkiye'nin nüfusunu taşıdı. 2014 hedefimiz 24 milyon 500 bin yolcu taşımak. 2015 yılında
da 30 milyon yolcuyu hedefliyoruz. Kayseri sektörle alakalı önemli yolcu potansiyeline sahip.
Farklı segmentlerde hizmet kararı aldık. 2+1 suit araçlarımızı da sefere başlatarak Kayseri
halkına daha kaliteli hizmet sunmayı hedefledik. Alt yapımızı revize edip yeni ofis katarak,
servis ağımızı son model araçları filomuza katarak yeniliklere imza atmaya geldik."
ifadelerini kullandı.
“E-bilete geçiyoruz”
Metro'nun, bin 100 acenta, 20-25 bin çalışanla sektöre hizmet etiğini, olası kazaları önlemek
adına Gece Gündüz denetim yaptıklarını vurgulayan Ayyıldız, sözlerine şöyle devam etti;
"Türkiye'nin 76 iline gidiyoruz. Sloganımız Metro Turizm eşittir: Türkiye. Kayseri'den de 76
ile gitmeyi planlıyoruz. 2010 yılında 13 milyon 777 bin, 2011 yılında 19 milyon 448 bin,
2012 yılında 21 milyon, 2013 yılında 20 milyon 750 bin yolcu taşımışız. Ay sonuna kadar 21
milyonu buluruz diye tahmin ediyoruz. 1 Ocak itibariyle e-bilet uygulamasına geçecek bu
sayede hem firma, hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Bundan da önemlisi ağaç
kesimlerini önlemiş olacağız.
Açıklamalarının ardından tanıtım amaçlı getirdikleri yeni otobüslerini tanıtan Ayyıldız,
Kayseri hedeflerinin önemli bir kısmının kalite odaklı olacağını söyledi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4763.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri Erciyesspor, Galatasaray Maçına
Kayserispor'un Tesislerinde Hazırlanıyor
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu Cumartesi günü kendi sahasında
oynayacağı
Galatasaray
maçının
hazırlıklarını,
Kayserispor
tesislerinde
sürdürüyor.Kayserispor Tesisleri'nde antrenmana çıkan Kayseri Erciyesspor...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu Cumartesi günü kendi sahasında
oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını, Kayserispor tesislerinde sürdürüyor.

Kayserispor Tesisleri'nde antrenmana çıkan Kayseri Erciyesspor takımı, teknik direktör
Hikmet Karaman nezaretinde genel antrenman programını uyguladıktan sonra taktik çalıştı.
Hikmet Karaman, antrenmanda sık sık talebelerini uyararak yapacakları hareketleri gösterdi.
Kayseri Erciyesspor'un, Kayserispor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sona ererken,
Kayserispor takımı antrenman için sahaya geldi. Bu arada karşılaşan iki teknik adam
birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ''Kayseri'de 2 takım var. Böyle zor
günde, 2 takım birbiriyle rekabet halinde olmasına rağmen, Kayserispor bize sahalarını açtı.
Hocamız Prosinecki'ye, Genel Menajer Süleyman Hurma'ya ve Kayserispor Başkanı Sayın
Recep Mamur'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir örnek sergilediler'' dedi.
Bu arada, Kayseri Erciyesspor'un tesislerindeki antrenman sahasının zemininin buzla kaplı
olduğu, Kayserispor Tesisleri'ndeki sahaların ise alttan ısıtmalı olduğu için kar ya da buz
olmadığı, bu nedenle Kayseri Erciyesspor'un zorlu Galatasaray maçı hazırlıklarını
Kayserispor Tesisleri'nde sürdürdüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4764.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

'yağma' Ve 'kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma'
Suçuna 8 Yıl Hapis
Kayseri'de, 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla yargılanan iki
sanıktan biri 8 yıl 4 ay hapis cezası alırken, diğer sanık ise beraat etti.2. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen davada K.B. hazır bulunurken, tutuksuz...
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Kayseri'de, 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla yargılanan iki
sanıktan biri 8 yıl 4 ay hapis cezası alırken, diğer sanık ise beraat etti.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada K.B. hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan Đ.D.
ise davaya katılmadı. R.Ş.'yi yağmaladıkları ve hürriyetinden yoksun kıldıkları gerekçesiyle
yargılanan K.B., "Üzerime atılı suçları işlemedim. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Yapılan
yargılama sonucunda K.B. 'yağma' suçundan 5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'
suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. K.B. toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Đ.D. de beraat etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4765.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Pazar günü deplasmanda oynayacakları
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, ''Fenerbahçe deplasmanında
elimizden gelen en iyi futbolu oynayıp puan ya da puanlar almak...
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Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Pazar günü deplasmanda oynayacakları
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, ''Fenerbahçe deplasmanında
elimizden gelen en iyi futbolu oynayıp puan ya da puanlar almak istiyoruz'' dedi.
Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Đlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda teknik direktör Prosinecki'nin, oyuncularına
ısınma hareketleri ve istasyon çalışması yaptırdıktan sonra taktik ağırlıklı bir program
uyguladığı öğrenildi.
Antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Prosinecki, Fenerbahçe maçında ellerinden
gelenin en iyisini yapacaklarını ve hazırlıklarının da o yönde olduğunu belirterek, ''Kesinlikle
iyimser bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fenerbahçe deplasmanında elimizden gelen
en iyi futbolu oynayıp puan ya da puanlar almak niyetindeyiz'' diye konuştu.
Sezonun ilk yarısı boyunca çok iyi oynayıp, futbol olarak üstün oldukları bazı maçlarda
birtakım faktörlerden dolayı istedikleri puanları alamadıklarını kaydeden Prosinecki, şunları
söyledi: ''Kendi yaptığımız hatalar da var, beceriksizliğimiz de var. Ama oynadığımız
futbolun hakkı, ilk yarıda bu olmamalıydı. Ümit ediyorum ki, bu şanssızlıkların tersine
döneceği zamanlar da gelecektir. Biz çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Fenerbahçe
maçı çok zor bir maç olacaktır ama biz elimizden gelen en iyi futbolu oynayıp puan ya da
puanlar çıkarmak istiyoruz."
"Takım daha iyi bir yola doğru, yüksek konsantrasyona doğru yavaş yavaş gitmeye başladı"
diyen Prosinecki, sözlerini şöyle tamamladı: "Ümit ediyorum ki en kısa zamanda oynadığımız
futbolun karşılığını puanlarla da alacağız. Çünkü hak ettiğimiz yer burası değil. Bu takımın
çok yüksek potansiyeli ve kapasitesi var. Ben de herkes de daha fazla enerji sarf ederek, daha
fazla birliktelik ortaya koyarak, öncelikle bu takımı bulunduğu yerden çıkararak sonra da hak
ettiği yere getirmek istiyoruz.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4766.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Genç Tema Yeşil Standı Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi’nde Açıldı
NNY Üniversitesi Genç TEMA Kulübü’ nün kurduğu 'Yeşil Stant' Đktisadi Đdari Bilimler
Fakültesi’nde açıldı.Etkinlik sorumluları Erdem Saçlı, Aslıhan Karakuş ve Gülhan Çelebi,
"Şehrimizin genç üniversitesinde okuyan çevreye duyarlı...
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NNY Üniversitesi Genç TEMA Kulübü’ nün kurduğu 'Yeşil Stant' Đktisadi Đdari Bilimler
Fakültesi’nde açıldı.Etkinlik sorumluları Erdem Saçlı, Aslıhan Karakuş ve Gülhan Çelebi,
"Şehrimizin genç üniversitesinde okuyan çevreye duyarlı arkadaşlarımıza ulaşmak ve onlara
vakfımız hakkında çeşitli bilgiler vermek için yeşil standımızı açtık.Ülkedeki doğal varlıkların
ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprağın ve suyun korunması,
ağaçlandırmanın önemi gibi kavramların doğa turizmine katkıları hakkında standı ziyaret
edenlere bilgiler verdiklerini çevreyle ilgili problemlerin çözümünde her şeyden önce
gençlere güvenilmesi ve düşüncelerine destek olunmalıdır" ifadesinde bulundu.Gülhan
Çelebi, "Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve
çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün artmaktadır. Tema Vakfı olarak bizler çevre
bilincini yaygınlaştırmak ve duyarlı üniversite gençliğinin yetişmesine katkı sağlamak için
elimizden geleni gönüllü olarak yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı bundan sonraki
stantlarımıza bekliyoruz. Bizlere destek olan üniversitemiz yönetimine ve değerli
hocalarımıza teşekkür ediyoruz.”dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4768.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Forum Kayseri Đç Anadolu’nun Alışveriş
Merkezi Oldu
Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Gamze Ergel, Forum Kayseri’nin 25 milyon
ziyaretçi hedefine ulaşılarak Đç Anadolu’nun alışveriş merkezi olduğunu söyledi.Forum
Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Gamze Ergel, “Forum Kayseri...
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Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Gamze Ergel, Forum Kayseri’nin 25 milyon
ziyaretçi hedefine ulaşılarak Đç Anadolu’nun alışveriş merkezi olduğunu söyledi. Forum
Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Gamze Ergel, “Forum Kayseri 65 bin metrekarelik
kiralanabilir alanı ve 150 bin metrekare toplam inşaat alanı ile Anadolu’daki en büyük
alışveriş merkezlerinden biridir. Multi Development Türkiye olarak, tüm projelerimizde
olduğu gibi ulusal ve uluslararası birçok ünlü markayı Forum Kayseri’ye getirerek bazı
markalarla bölge halkını ilk kez tanıştırdık. Forum Kayseri’de 200’ün üzerinde ulusal ve
uluslararası marka yer almaktadır” dedi. Forum Kayseri 21 Aralık 2011 tarihinde açıldığını ve
çok kısa bir süre içerisinde 7’den 70’e tüm Kayseri’nin ve çevre illerden gelen herkesin
buluşma noktası haline geldiğinin altını çizen Gamze Ergel, “Bugüne kadar alışverişi fırsata
dönüştüren kampanyalar, ünlü isimlerle söyleşiler, satış rekoru kıran kitapların yazarlarıyla
imza günleri ve genç yeteneklerin desteklendiği etkinlikler gibi birçok organizasyona imza
atarak ziyaretçilerimize farklı hizmetler sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Forum Kayseri
şehrin sosyal hayatına canlılık getiren bir yaşam merkezi haline geldi. Son olarak geçtiğimiz
ay açıklanan Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (International Council of Shopping
Centers-ICSC) tarafından düzenlenen, sektörün en önemli ve en prestijli ödülü olan
‘Avrupa’nın En Đyi Alışveriş Merkezi’ ödülü için Büyük Alışveriş Merkezleri kategorisinde
finale kaldık. Forum Kayseri Alışveriş Merkezi olarak daha önce de lansman kampanyası
kapsamında gerçekleştirdiğimiz ‘Forum Kayseri Reklam Yıldızlarını Arıyor’ projesiyle
Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) Solal Pazarlama Ödülleri ‘Dijital Medya’
kategorisinde Jüri Özel Ödülü, Uluslararası Halkla Đlişkiler Derneği IPRA tarafından ‘Etkinlik
Yönetimi’ kategorisinde Altın Küre Ödülü ve International Business Awards'ta Altın Stevie
Ödülü'ne layık görüldük” diye konuştu. Gamze Ergel, “Kayseri’nin yaşam merkezi haline
gelen Forum Kayseri, şehrin ilk yeşil alışveriş merkezidir. Çevre dostu bina sertifika sistemi
olan Breeam (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) tarafından ‘’çok
iyi’’ derecede sertifikalanmış Kayseri’nin ilk yeşil binasıdır” ifadesinde bulundu. “Forum
Kayseri’nin şehrin mimari dokusunu yansıtan dış görüntüsünde uyguladığımız hassasiyeti
çevre açısından da gösterdik. Bu yaklaşım doğrultusunda Forum Kayseri’yi, Avrupa
standartlarında karbon salınımını esas alan, enerji tüketimini en aza indirecek, ozon dostu
elektro-mekanik sistem seçimleri ile ziyaretçilerine ve kiracılarına yarar sağlayacak bir
altyapıda hazırladık” diyen Gamze Ergel, “Forum Kayseri’ye dair her şeyi Kayserililerin
tercih ve beklentilerine göre organize etmeye çalışıyoruz” dedi. Gamze Ergel, Forum
Kayseri’de düzenlenen etkinlikler hakkında ise şu bilgileri verdi:
“Şimdiye kadar düzenlediğimiz tüm etkinliklerde Forum Kayseri’nin farkını yansıttığımızı
düşünüyorum. Dünyaca ünlü futbolcu Luis Figo ile işbirliği yaparak futbola yeteneği olan
çocukları “Inter Milan Yaz Kampı”na gönderdiğimiz projemiz ‘’Luis Figo Forum Alışveriş
Merkezleri’nde Seni Seçsin, Hayallerin Gerçek Olsun’’ projemiz çok ilgi gördü. 6-22 Ocak
2012 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte 8 - 16 yaş arasındaki yaklaşık 4.000
genç şansını denedi ve sahaya çıkıp teke tek maçlar yaptı. Bu maç görüntüleri kaydedilerek
Luis Figo ve ekibi tarafından izlendi. Bu gençlerden bir şanslı yetenek değerlendirmeler
sonucunda Inter Milan takımının 2012 yaz kampına gitti ve unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Açılışımızın hemen sonrasında Forum Alışveriş Merkezleri olarak gerçekleştirdiğimiz Luis
Figo projesinde spora olan ilgiyi görme ve yaşama şansını yakalamıştık. 2013 senesinde bu
defa Türkiye’nin en popüler gruplarından biri olan maNga ve ünlü aranjör Đskender Paydaş ile
Forum Kayseri’de “Đşte Şimdi Sahne Senin” projesini gerçekleştirdik. Burada da müziğe olan
ilgiyi görme ve yaşama şansını yakaladık. Proje kapsamında 16 - 24 Ağustos 2013 tarihleri
arasında Forum Kayseri’de kurulan bu özel stüdyoda ziyaretçilerimiz belirlenen bir listeden
seçtikleri şarkıları seslendirdiler. Kaydedilen şarkılar Đskender Paydaş başkanlığında bir jüri
tarafından dinlendi ve en beğenilen yetenek 25 Ağustos günü maNga tarafından açıklandı.
Ödül olarak birinci gelen genç yetenek o gün maNga’nın verdiği muhteşem konserde sahneye

çıkma fırsatına sahip oldu. Ayrıca sosyal medyada da yaptığımız küçük yarışmada sorulara
doğru cevap veren 10 fan Manga ile tanışıp, sohbet etme şansını yakaladı. 2012 yılının
Haziran ayında ekranların sevilen yarışma programı Wipeout’u Asuman Krause’nin
sunumuyla Dünya’da ilk defa özel bir parkur kurularak Kayserililerle buluştuk. 10 gün
boyunca ziyaretçilerimizin hem yarıştığı hem de eğlendiği Wipeout parkurunu en hızlı
tamamlayan ziyaretçimiz ödül olarak 1000 TL’lik hediye çekinin sahibi oldu. Geleneksel hale
getirdiğimiz ve bu sene ikincisini düzenlediğimiz Forum Fashion Week etkinliğimizin ilkini 5
- 6 - 7 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirdik. Moda dolu 3 gün yaşadığımız Forum
Kayseri’de, ünlü modeller Şenay Akay, Tatyana, Şebnem Schaffer ve Irmak Atuk SonbaharKış sezonunun en gözde kıyafetlerini kurulan dev podyumda Kayserililer için sergiledi.
Ekranların sevilen ismi Nur Yerlitaş da Kayserili kadınlara şık olmanın tüyolarını verirken
Alışveriş Gecesi’nde bir çok marka da Forum Fashion Week’e özel indirimler düzenledi. Bu
sene ikincisini düzenlediğimiz Forum Fashion Week kapsamında modanın kalbi 27 - 29 Eylül
2013 tarihlerinde Forum Kayseri’de attı. Moda severler Forum Kayseri’de, son yılların gözde
mankenlerinden Carlos Martin ve güzellikleriyle dikkatleri çeken Merve Büyüksaraç, Irmak
Atuk ve Tatsyana Tsvikevic’in podyuma çıktığı defileleri izledi. 28 Eylül 2013 tarihinde
moda dünyasının en populer isimlerinden Ivana Sert ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Sezon trendleri ve giyimde ipuçlarını anlatan Ivana Sert izleyenlerin sorularını cevapladı ve
birlikte fotoğraf çektirdi... ‘Alışveriş Geceleri’ ile sürpriz indirimler ve fırsatlar sunarak moda
ve alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürdük. Buna ek olarak açıldığımızdan bu yana Mevlana
aşığı yazar Sinan Yağmur’u ve kadınların gönlünde ayrı bir yeri olan Derya Baykal, Nilgün
Belgün, Mesut Yar gibi önemli isimleri sohbetlerle, imza günleriyle Kayserililerle
buluşturduk. Türk sinemasının dev ismi Türkan Şoray’ı ağırladık. Forum Kayseri’de 2012
yılın sonunda hayata geçirdiğimiz otomobil kampanyası ile 50 TL ve üzeri alışveriş yapan
ziyaretçilerimiz Audi A5 Sportback kazanma şansını yakaladılar. Yaklaşık 300.000
ziyaretçimiz bu kampanyaya katılarak çekilişe katılmaya hak kazandılar. 2013 yılının sonunda
yine ziyaretçilerimize mükemmel bir otomobil kazanma fırsatı sunmayı arzu ediyoruz. 27
Aralık’ta başlayacak ve 6 Nisan 2014 ’de sona erecek otomobil kampanyamız ile bu defa bir
kişiye 2013 model Mercedes CLA 200 AMG otomobil hediye edeceğiz. Toplamda 100 TL ve
üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerimiz kampanyaya katılarak bu muhteşem hediyeye sahip
olma fırsatını yakalayacaklar. 2013 Mart ayında bitirdiğimiz Audi A5 Araba kampanyamızın
hemen sonrasında geçen sene de yaptığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz “Bahar
Kampanyamızı” 23 Nisan - 23 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirdik. 16 Haziran - 27
Temmuz 2013 tarihleri arasında tüm dünyada 1 milyon yükleme sayısına ulaşan akıllı telefon
uygulaması olan “iButterfly” projesini gerçekleştirdik. Birçok prestijli pazarlama ödülünü
kazanmış bir mobil uygulama olan ‘’iButterfly’’ kampanyası süresince ziyaretçilerimizi
‘sanal’ kelebek avına davet ettik. Ziyaretçilerimizin kampanyaya katılmak için yapmaları
gereken ‘’iButterfly’’ uygulamasını, akıllı telefonlarına indirmek ve kelebekleri yakalamak
oldu. Yakalanan her kelebek, indirimler ve/veya hediyeler kazandırdı. Bu uygulama ile
farklılığımızı hissettirecek ve alışverişi eğlenceye dönüştürecek bir kelebek avını başlatmış
olduk. Bu sene Ramazanda da geçen seneki gibi yine Kayseri halkına unutamayacakları bir
Ramazan sunduk. Ramazan ayı boyunca, ünlü komedyen Yavuz Seçkin, gerçekleştirdiği
şovuyla ziyaretçilere kahkaha dolu saatler yaşatırken; Eşref Vakti Grubu ve Kolektif Đstanbul
Grubu Ramazan ayı içerisinde verdikleri konserlerle ziyaretçilerimize keyifli bir müzik
ziyafeti sundu. Üstelik ziyaretçilerimizin müzik keyfi, hafta içi her akşam fasıl dinletisi ve her
Pazar neyzen eşliğinde gerçekleşen Dj performansı ile ikiye katlandı. Forum Kayseri’de
ayrıca, ramazan süresince düzenlenen Karagöz-Hacivat gölge oyunuyla bir Ramazan
geleneğini paylaşmaktan büyük bir zevk aldık. Đftardan sonra ise her akşam şerbetçi,
macuncu, lokumcu geleneksel ramazan tadlarını ziyaretçilerimize ücretsiz olarak sundu.”

“Forum Kayseri olarak hedefimiz Kayseri ve civar illere hitap eden bir alışveriş merkezi
olmaktı. Geçen iki yılda rakamlarımıza baktığımızda mağaza cirolarındaki artış oranı ve
toplamda yakaladığımız 25 milyon ziyaretçi sayısı ile hedeflerimize ulaştığımızı
söyleyebiliriz” diyen Gamze Ergel, “Biz 7’den 70’e herkese hitap ediyoruz. Forum Kayseri
güçlü marka karmasıyla, Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini sunan restoran ve kafeleriyle,
alışverişi eğlenceye dönüştüren etkinlikleriyle farklı bir alışveriş deneyimini ziyaretçilerine
sunuyor. Bu sebeplerle Kayseri ve çevre illerden, her kesimden ve yaştan ziyaretçiler Forum
Kayseri tercih ediyor. Az önce de paylaştığım gibi geçen iki yıllık süre zarfında Forum
Kayseri’yi 25 milyon kişi ziyaret etti” ifadesinde bulunarak şu şekilde konuştu:
“Günümüzde pazarlama ve iletişimde hedef kitleye ulaşmada sosyal ağların geldiği nokta ve
önemi yadsınamaz. Biz de Forum Kayseri olarak sosyal medyayı aktif bir şekilde
kullanıyoruz. Kampanyalarımızı, etkinliklerimizi Facebook hesabımızdan duyuruyoruz.
Sosyal medya üzerinden sık sık ziyaretçilerimiz için hazırladığımız özel uygulamalar ile
sürpriz fırsatlar sunuyoruz. Bu yılın sosyal medyadaki son sürprizi ise Facebook’ta 7 gün
sürecek Forum’la Bingola oyunumuz olacak. Bu aslında herkesin bildiği ve Yılbaşı
akşamlarının vazgeçilmez oyunu Tombala... Ziyaretçilerimizin facebook üzerinden
katılabileceği bu oyun her gün 3 kişiye farklı ve sürpriz hediyeler kazandıracak. Yeni
kampanyalarımızı,
yarışmalarımızı
ve
bizimle
ilgili
her
türlü
bilgiyi
http://www.facebook.com/ForumKayseriAlisverisMerkezi Facebook adresimizden takip
edebilirsiniz.Forum Kayseri’de yaklaşık 2500 kişi çalışıyor. Kadroda çok büyük bir artış
beklemiyoruz çünkü Alışveriş Merkezi’miz neredeyse %100 doluluk oranı ile açıldı ve o
şekilde devam ediyor. Çok rahatlıkla görebiliyoruz ki Forum Kayseri şehrimize ekonomik
olarak çok büyük bir değer kattı.Daha önce de belirttiğimiz gibi Forum Kayseri’nin en önemli
hedefi sadece Kayseri halkının değil çevre illerinde alışveriş merkezi olmaktı. Geçen 2 yıllık
süreçte hedeflerimize vardığımızı düşünüyoruz. 2014 yılında yine aynı hedef doğrultusunda
yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz.Herkesin heyecanla ziyaret ettiği, aradığı
her şeyi bir arada bulabildiği ve kendini iyi hissettiği şehrin çekim merkezi Forum Kayseri’de,
hedefimiz her zaman ziyaretçilerimize ‘’En Đyi’’ yi sunmak olacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4769.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz’dan Đdari Para
Cezası Artışı Hakkında Açıklama
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, idari para cezalarının
artışı hakkında açıklamalarda bulundu.Başkan Hiçyılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca
Türk Ticaret Kanunu'ndaki idari para cezalarının, her...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, idari para cezalarının
artışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkan Hiçyılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca Türk Ticaret Kanunu'ndaki idari para
cezalarının, her yıl yeniden değerleme oranında artırıldığını belirtti.
Hiçyılmaz, 2014'te tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 2 bin 240 lira ceza
uygulanacağını; ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması halinde ise
uygulanacak cezanın 4 bin 481 liraya yükseltildiğini ifade etti.
Başkan Hiçyılmaz, Türk Ticaret Kanunu'nda bazı fiillerin kabahat olarak tanımlandığını ve bu
fiillerin işlenmesi halinde de idari para cezaları uygulanmasının öngörüldüğünü hatırlattı.
Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Defterlerin Türkçe tutulmaması, hileli envanter çıkarılması, defterlere yapılan bir kaydın
önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi ile elektronik ortamda
saklanan belgelerin ibraz edilememesi durumlarında ise 4 bin 481 lira idari para cezası
uygulanacak. Öte yandan, internet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin yönetim
kurulu başkan ve üyeleri ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerin de
müdürleri ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin de yöneticileri ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, internet
sitelerinde yayımlamamaları halinde de 2 bin 156 lira olan idari para cezası, 2 bin 240 lira
olarak uygulanacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4770.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

SULAR DURULMAK BĐLMĐYOR
17 Aralık da başlatılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili yargı kanadından açıklamalar
birbiri ardına geliyor.
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Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının dün ortaya atılan ve çok daha büyük olacağı söylenen 2.
dalgası savcılık ve emniyet arasındaki sürtüşme nedeniyle gerçekleşmemişti. Konuyla ilgil
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ikinci dalgasıyla ilgili dosya elinden alınan Savcı
Muammer Akkaş açıklama yaptı. Savcı Akkaş açıklamasında ‘Cumhuriyet Savcısı olarak
soruşturma yapmam engellenmiştir' dedi.Savcı Akkaş’ın açıklamasının hemen arkasından
Đstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı bir açıklama yaparak "Savcılar istediği
zaman soruşturma başlatamaz. Savcının elinden dosya alınma uygulaması yeni değil. Dosya
gizlice emniyete intikal ettiriliyor." dedi.Bu iki açıklamamnın arkasından operasyonlar sonrası
gözlerin çevrildiği Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSYK) uyarılar geldi. Yazılı
açıklama yapan HSYK, operasyon sonrasında değiştirilen Adli Kolluk Yönetmeliği'nin yargı
bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, Anayasa ve kanun hükümlerine açıkça aykırı olduğunu
vurguladı. ‘’Adli görevi bulunmayan mülki idare amirlerinin de bilgilendirilmesini içeren

yönetmeliğin 2. ve 3. maddeleri yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile anayasanın
ve CMK'nın ilgili hükümlerine açıkça aykırıdır’’ denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4771.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Türk Kızılayı Kayseri Şubesinden Üniversite
Öğrencilerine Yardım
Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından Erciyes Üniversitesi’nde okuyan 500 öğrenciye giysi
yardımında bulunuldu.Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılan yardımda
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Kayseri Büyükşehir...
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Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından Erciyes Üniversitesi’nde okuyan 500 öğrenciye giysi
yardımında bulunuldu. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılan yardımda
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki ve Türk Kızılayı yetkilileri de hazır bulundu. Yardım
hakkında açıklama yapan Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, “Erciyes
Üniversitesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tespit edilen 500 öğrenciye yardım
yapılması talebi gönüllü çalışan kadın komisyonumuza iletilmiştir. Komisyonumuzun olumlu
görüşü ile yönetim kurulumuza arz etmeleri neticesinde Kızılayımıza yakışır bir çalışma
olması yönünde çabalarımız olmuştur” dedi. Uzandaç, “Dağıtımı yapılacak olan malzeme
listesine göre, mont, ayakkabı, pantolon, gömlek, kazak, elbise, eşofman, şal, çanta gibi
muhtelif giysi yardımları üniversitenin belirlediği öğrencilere yapılacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4772.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

40 gün sonra gezi, 8 ay sonra Gülen Darbesi
Gazeteci Fatih Tezcan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair ilginç
açıklamalarda bulundu. Tezcan, 17 Aralık’ta başlayan operasyonun ABD ve Đngiltere ortak
yapımı olduğunu söyleyerek 21 Nisan gününde yapılan bir toplantıyı işaret etti.
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Gazeteci Fatih Tezcan, katıldığı bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu.
Tezcan, yaptığı açıklamada, 17 Aralık 2013'te başlayan ve 1 Belediye Başkanıyla 3 Bakan
oğlunun da alınmasıyla perdelenen 'Halkbank'a Saldırı Operasyonu' için ABD ve Đngiltere
komplosu dedi. Operasyonun Fethullah Gülen’in emri ile verildiğini kaydeden Tezcan,
yaşananları huruç operasyonu olarak değerlendirdi.
Cemaatin operasyonunu bir intihar saldırısı olduğunu kaydeden Tezcan, Amerikalı
senatörlerin ve Đsrail lobisinin 21 Nisan günü aldıkları karara dikkat çekti. Tezcan, alınan
kararları da şöyle açıkladı; “21 Nisan'da Amerikalı Senatörler ve Đsrail Lobisinin aldığı bir
karar var. Bu karar Halk Bankası’na bir yaptırım yapılmasını içeriyor. Bu Başbakana
iletildiğinde nasıl bir cevap alındığı malumdur. Bundan 40 gün sonra gezi darbesi, 8 ay sonra
da Gülen darbesi başlamıştır.”
Gülen’in 3 Kasım 1996'daki Susurluk Kazası sonrasında, yani tam da 28 Şubat Süreci'nde, 29
Mart 1997'de Samanyolu Tv'de Osman Özsoy ve Mim Kemal Öke'ye verdiği ropörtaja da
dikkatleri çeken Tezcan; Gülen’in Susurluk olayı ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplara
yer verdi; "Susurluk'la bir cinayet işlenmiş, bir toplum suçu işlenmişse şayet, bunun örtbas
edilmesini ben de istemem. Fakat üslubu her zaman, her yerde, her platformda münakaşa
edebilirim. Bunun temelinde bizim milli birliğimize, milli bütünlüğümüze devlet telakkimize
eğer dokunacak bazı şeyler varsa, bu kapı aralanmamalıydı. O kapıdan girilince şayet askere
olan güvenimiz sarsılacaksa, güvenlik kuvvetlerine olan güven sarsılacaksa, meclise olan
güven sarsılacaksa, insanlara olan güven sarsılacaksa bunun üzerine biraz daha farklı bir
yöntemle gidilmeli ve mesele çözülmeliydi. Suçlular ortaya çıkarılmalı ve ceza verilmeliydi.
Medya savcı olmamalıydı, hakim olmamalıydı. Bu açıktan açığa medya yanlış yaptı manasına
çekilmemeli. Fakat bir üslup hatası yapıldı."
Tezcan, bu açıklamasının ardından Gülen’in yaptığı bedduayı hatırlatarak hangi Fethullah
Gülen? sorusunu soruyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4773.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014
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Mazlumder Kayseri Şubesi ve Milli Türk Talebe Birliği’nin daveti ile Kayseri’ye gelen Yazar
- Şair Metin Önal Mengüşoğlu, Üstad Necip Fazıl Kısakürek hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Necip Fazıl’ın gençlik yıllarını ve üstadla olan anılarını katılımcılarla paylaşan Mengüşoğlu,
herkesi mest etti. Mengüşoğlu’nun soluksuz okuyacağınız Mağrur Öfke Necip Fazıl
Konferansında yaptığı konuşmanın birinci bölümüyle sizlerle.
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Đki bölümde sizlerle buluşacak olan Mağrur Öfke Necip Fazıl Konferansı, Mengüşoğlu’nun
doyumsuz anlatımıyla, Necip Fazıl hakkında daha önce duymadıklarınızı duyacak,

bilmediklerinizi öğreneceksiniz. Đşte Metin Önal Mengüşoğlu’nun anlatımıyla Üstad Necip
Fazıl.
‘’Sürçü lisan etsem dahi asla af olmaya’’
Evvela Kayseri Mazlumder şubesine ve MTTB’ne teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için,
bana itibar ettikleri için umut ederim ki burada söylediklerime de itibar ederler ama itibar
etme mecburiyetleri yok. Tenkitleri ve kritikleri varsa sözlerimin sonunda sürçü lisan etsem
dahi asla af olmaya tenkit oluna ki sürçü lisanımla buradan gitmeyeyim vebali boynunuza. Bir
sürçü lisanım olursa lütfen onları tasnif edin bende insanım elbette benimde eksiklerim vardır.
Ben kendime böyle baktığım gibi üstadlarımda böyle bakarım.
‘’Hiçbir insan, hikmetinden sual olunmaz değildir’’
Mağrur Öfke Necip Fazıl kitabım yayınlandığında Star gazetesinden Gülcan Tezcan
hanımefendi, abi bir röportaj yapalım dedi. Yapalım ama dedim benim arzu ettiğim başlığı
atarsan yaparım dedim. Nedir diye sordu. Dedim ki ‘Üstadlarımızı da tenkit edebilmeliyiz’
başlığını atabilir misin dedim. Durdu yukarıya bir sorayım dedi. O yukarısı da beni tanır
Metin abi ne derse yaz demişler. Kitabımla ilgili bu röportaj ilk kez orada yayınlandı. Ben
başta kendim olmak üzere bütün kardeşlerime bunu tavsiye ediyorum. Hiçbir insan
hikmetinden sual olunmaz değildir. Ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar üstad denilirse
denilsin hikmetinden sual olunmaz kimse yoktur yeryüzünde. Bu anlamda Mehmet Akif’te,
Necip Fazıl’da, Sezai Karakoç’ta, Metin Mengüşoğlu’da asla hikmetinden sual olunmayan
kimseler değildirler. Đnsandırlar eksikleriyle günahlarıyla kusurlarıyla vardırlar. Bu bakımdan
tarihimizde yaptığımız gibi yapmayalım istiyorum.
‘’Biz Müslümanlar öyle bir yanlış yaptık ki...’’
Biz Müslümanlar öyle bir yanlış yaptık ki... Çok erken zamanlarda Numan Bin Sabiti evvela
Ebu Hanife, ardından da Đmam-ı Azam yaptık. Đmamı azam en büyük imam demektir. Oysa
müminlerin en büyük imamı Resulullahtır. Bu sıfatı Resulullah’dan başkasına
yakıştırmamalıydık. Kim yaptı bunu? Bir süre sonra güya Hanefiliği resmi mezhep ilan eden
ekoller, kaldı ki onlarda asla Numan Bin Sabitin ortaya koyduğu ekolü resmileştirmediler,
Ona yüzde yüz muhalefet eden talebelerinin Ebu Yusuf’un ve Muhammet Şey Bani’nin
ekolünü resmileştirdiler. Oysa Numan Bin Sabit vefat ettikten hem sonra bu iki talebesi onun
en temel kanaatini çiğneyerek aksine davranıp devletin teklif ettiği görevleri kabul ettiler.
Dolaysı ile onlardan bize aks eden ‘Hanefilik’ doğru bir Hanefilik değildir. O günden bu güne
bu yanlış Hanefilik aldı başını gitti. Bu bir yanlış, devam etti Đslam dünyasında coğrafi
genişleme, fiziki genişlemeyle birlikte entelektüel gelişmede çok ciddiydi. Çok erken
zamanlarda Allah resulünün vefatının hemen arkasından çok erken zamanlarda Abbasîler
döneminde Bey- tül Hikmet denilen bir ciddi dünya üniversitesi kuruldu. Arap diline kaleme
alınmış bütün entelektüel malzeme tercüme edildi ve Müslümanların istifadesine sunuldu. Bu
çok önemli bir inkılaptı, çok önemli bir devrimdi ve dünyada başka toplumlar bunu yapmış
değillerdi. Müslümanlar yaptı. Kaldı ki o Müslümanların devamı olan Endülüs Müslümanları
da kadim Yunan felsefesini ve görüşlerini Avrupa dillerine tercüme ederek Avrupalıların
Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına sebebiyet verdiler. Orda da yine
Müslümanların tohumu var yani Müslümanlar ilk 11. yüzyılın sonuna kadar çok ciddi bir
fiziki genişlemeyle birlikte entelektüel gelişmede gösterdiler. Nereye kadar? Muhammet Bin
Gazalli’ye kadar. Gazalli’ye de bir yanlışlık sonucu Hüccetül Đslam imam Gazalli dedi bu
toplum ve büyük bir yanlış yaptı. Sizi temin ederim bu yanlışın vebali sebebiyle Đslami
entelektüel gelişim çok hızlı biçimde yükselirken grafik Gazalli de doruğa ulaştı, Hüccetül
Đslam dedikten sonra hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Dehşetli bir hızla inmeye başladı ve
geriye kalan ikinci binde Müslümanların ahuşuna bir Ebu Hanife, bir Gazalli bir Đbn-i Haldun,
bir Đbn-i Rüşt, bir Đbn-i Sina, bir Farabi hatta bir Đbn-i Arabi dahi vermedi bu Müslüman
dünya.

‘’ Müslümanlar kendi dinlerini Muhammedîlik diye anmazlar’’
Đbn-i Arabi karşı ekolden birisi olmasına rağmen meselenin derinliğine, felsefesine hukukiyeti
olması bakımından nazarımda bir itibarı var, öyle biri bile çıkmadı. Döküntü insanlar çıkmaya
başladı güya onları temsil ediyormuş gibi gözüken. Burada bizim tarihimizin geleneğimizin
büyük bir vebali var. Çünkü herhangi bir beşer asla Đslam’ın hücceti olamazdı. Hıristiyanlar
dinlerine Đsevilik biçiminde anarlar, Yahudiler, Musevilik biçiminde anarlar ama
Müslümanlar kendi dinlerini Muhammedîlik diye anmazlar. Hristiyan ve Yahudiler zaman
zaman bize bu lakabı takmak isterler ama biz bunu benimsemeyiz. Çünkü biz Muhammet
S.A.V de bağlı olduğu bir Allaha doğrudan bağlıyız. O da bir aracı değildi. Bir şefaatçi
değildi, o da bizim gibi bir beşerdi ona ilahi vahi geliyordu. O ilahi vahiyi içine hiçbir şey
katmadan ya da hiçbir şey çıkartmadan bize intikal ettiriyordu. Ve o da indirilen vahiden tıpkı
bizim gibi sorumlu bir insandı. Namazdan muaf değildi, oruçtan muaf değildi cihattan muaf
değildi aynı bizim gibi onunda sorumlulukları vardı. Uhut da yaralanan bir Resuldü, kılıç
kullanan zırh giyen bir elçiydi.
‘’Biz Aleviler gibi insanlardık’’
Böyle bir takım yanlışlıklardan döne döne bizim toplumumuz özellikle de Anadolu
coğrafyasına yerleşen toplumumuz zaten ilk 300 yılında şu bizim Alevi dediğimiz insanlar
gibi insanlardık Ahmet Yesevi, Süleyman Bakırgani, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı
Veli’nin metinlerine dönün bakın diyanet şimdi yayınlamaya başladı o metinleri, Alevilerin
söylemlerin aynısı. Divan-ı Hikmet’te de aynı şeyi görürsünüz, Pir Sultan Abdal’da da aynı
şeyi görürsünüz. Pir Sultan Abdal şair olduğu için biraz daha aşırı bir dil vardır ‘Ali tanrıdır,
Ali her şeye tasarruf eder, iki cihanda tasavvur eder. Tamam, Pir Sultan Abdal kızıl baş
Alevi’dir ama dönün diğer tasavvufi metinlere bakın onlarda da bunları göreceksiniz.
‘’Necip Fazıl okumazdı, okumasına da gerek yoktu’’
Rahmetli Necip Fazıl’ın okuduğu değil işittiği tasavvufi kitaplarda da bunlar vardı. Çünkü
Necip Fazıl okumazdı, okumasına da gerek yoktu. Öylesine olağan üstü bir zekâ ve dehası
vardı ki okumasına gerek yoktu. Rüzgârdan nem kapar alır ondan yüz tane kitap üretirdi. Bir
sözü vardır derki ‘ Bana sekiz kelime verin ondan 64 cümle yapayım’ yapar, yapmıştır.
Böylesine olağan üstü bir zekâ ve dehaya sahipti Necip Fazıl. Bizzat şahidim, ver sekiz
kelimeyi hangi kelimeyi verirseniz verin içinde küfür nameler bile olsun Necip Fazıl üretirdi
ondan altmış dört tane cümle. Böylesine bir zekâ ve dehanın sahibi olduğu için çok faza
okumadı, Çok fazla okumasına gerekte yoktu. Aslında çok fazla okuyacak metinde yoktu.
Öyle sanıldığı gibi ilahi vahiyi bir kenara bırakırsanız çok fazla elimizde malzeme falanda
yoktu.
‘’ Büyük Doğunun mana şairi usta oyun yazarı Necip Fazıl şehrimizde’’
Şimdi tabi gelelim Necip Fazıla, Necip Fazıl içinde hikmetinden sual olunmaz, Đslam’ın ilmi
halin yazmış, peygamberin hayatını yazmış bir tarihçi bir mütefekkir bir Đslam âlimi diye
anılmasını kendisi de istemiyordu. 1963 ya da 64 yılında ortaokul son sınıfta davet etmiştik
Malatya’ya. Bir kulübümüz vardı o kulüp Necip fazılı konferansa davet etmişti. Dediler ki
arkadaşlar Mehmet Çekmesaitgil başta olmak üzere Necip Fazıl kimseyi beğenmez, sen
gençsin onu sen taktim et ve sahneye sen çağır. Olur dedim ve düşündük aramızda Necip
Fazıl için hazırlayacağımız afişe ne yazacağız dedik ve yapılan istişare sonucu şu çıktı: ‘
Büyük doğunun mana şairi usta oyun yazarı Necip Fazıl şehrimizde’. Koca bir afiş Kışla
Caddesine astık. O tarihler onu da söyleyeyim bir adamı bir konferans için bir şehre davet
etmek deveye hendek atlatmaktan zordu. Onun için bir davetçi heyet kuracaksınız, o heyet
sadece emniyete değil nüfus müdürlüğüne, trahoma her yere gidecek imza alacak ki bir adamı
konferansa çağırabilesiniz. Niye peki? Devlet korkuyor, devleti yıkacak çağırmışın adamı
buraya konferans verecek tarumar edecek mahvedecek devleti. Böyle bir korkusu vardı
devletin. Yani nerdeyse trahom dispanserine bile gidip izin alacağız ki işte biz Necip Fazıl
diye birini çağırıyoruz ama bize izin verin. Bütün bunları geçtik Necip Fazıl’ı çağırdık ve bu

afişi yazdırıp astırdık. Necip Fazıl’ı aldık bir chevrolet taksiyle gelirken afişi gördü. Arabayı
durdurdu afişe bakıp indi aşağıya. Đşte bu dedi, ‘Đşte kardeşim ben buyum’ dedi. ‘Bana
diyorlar ki büyük Đslam âlimi, büyük Đslam mütefekkiri, ben asıl buyum’ dedi.
‘’…bir not vardı ‘Necip Fazıl’ın tesirinden kurtul’’
Birinci notum bu, bu benim kendi ağzından duyduğum işittiğim Necip Fazıl’ın kendi söylemi.
Çıktım Dua şiirini okudum zaten bu şiirleri okuyarak büyülenmişim. Taktim ettim üstad
başımı okşadı ‘ Şair’ dedi ve çantasını bana verdi, kâğıtlarını çıkardı önüne böylece tanışmış
olduk. Ertesi sene bir şiir yolladım Büyük Doğuya yayınladı ama dibinde bir not vardı ‘Necip
Fazıl’ın tesirinden kurtul’. Tesirinden kurtulmak mümkün mü? Tesirini bırak büyüsünden
dahi kurtulamazsınız Necip Fazıl’ın.
‘’ O seyirlik bir adamdı’’
Necip Fazıl öyle bir adamdaki o sahneye çıktığı zaman onu dinlemek mümkün değildi o
seyirlik bir adamdı. Onu seyrederdiniz çünkü konuşmasını sahneliyordu, dramatize ediyordu,
yaşıyor ve bir aktör gibi taktim ediyordu. Böyle biriydi ve bizim nesli bu şekilde yetiştirdi.
Hakikaten Necip Fazıl’ın konferansından çıkan adam yakala sor ne anlattı diye cevap
veremez çok güzel konuştu der geçer. Nitekim insanlar onu seyre gelirdi.
‘’Allah demenin suç olduğu bir dönemde, Allahuekber dedi’’
Necip Fazıl’ın şöyle bir konumu var; Kemalist laik rejim bu toplumu tarihinden, dilinden,
dininden koparmak için bir takım, adına inkılap dedikleri şeyler yapmışlardır. Üstüne üstlük
bir tek parti dönemi başlamış Necip Fazıl’ında tam Müslümanlığa başladığı döneme denk
gelmiş. Necip Fazıl’ın kendi Tabiriyle Allah demenin suç olduğu bir dönemde kendisi çıktı
Allahuekber dedi. Öteki ulemaların hepsi korkmuş ve susmuşken, endişe içindeyken o
susmamış ve sahalara, sahnelere çıkmıştır. Mademki Allah demek suçtur, Allahuekber
demiştir. Yakalayıp atmışlar içeriye 2 sene yatmış çıkmış bir daha demiş bir daha atmışlar.
Necip Fazıl bundan ibarettir, kendisi bunu söylüyor. Peki, bu hadise neden ibarettir bu hadise
koskocaman bir toplumun, suskun, korkak, ödlek viran olası hanesindeki evladından başka
hiçbir şey düşünmeyen koca bir topluma medeni cesaret aşısı yapan önemli bir cümledir bu.
Tekbirin cümlesidir, önemli bir anahtar cümledir. Asla küçümsenmemesi lazım gelen bir
anahtar cümledir. Sadece şurada bir yanlışlık var. Bütün dinimizi imanımızı, kültürümüzü
fikriyatımızı Necip Fazıl’dan alalım yok böyle bir şey. Onunda böyle bir iddiası yok.
Olmadığı gibi şöyle naif hataları da var.
‘’Üstad büyük bir adamdı, çelişkileri de büyüktü’’
Üstad büyük bir adamdı çelişkileri de büyüktü. Küçük çelişkiye tahammül etmezdi Necip
Fazıl ve en büyük çelişkisi ‘Köle ile Nur ‘ kitabıdır. Bu kitap Hz Peygamberi anlatan bir
kitaptır. Daha girişinde derki ‘Ben onun adını ağzıma almaktan hayâ ederim. Bu kitapta onun
adını hiç kullanmayacağım.’ Çünkü der ‘Allah’ta ona Kur’an-ı Kerim’de Muhammet demez.
Allah ona habibim der’ diye bir girişi var ‘Köle ile Nur’un şimdi buradaki hangi yanlışı
düzelteceksiniz. Kur’an da Muhammet suresi var. Necip Fazıl'ı aldatan Hasan Basri Çantay’ın
mealidir. O tarihler de bir tek Kur’an meali vardır elimizde o da merhum Çantay’ın mealiydi.
O merhumda ne hikmetse hemen hemen her ayeti tırnak içinde ‘Habibim’ diye başlatır.
Çantay iyi niyetle yazmış Necip Fazıl’da sadece o kitabı okumuş. Ama p kitabın ilk bir kaç
sayfasını okumuş Muhammet Suresi’ne gelse görecek. Çelişkisi de böyle büyüktür üstadın.
HAZIRLAYAN: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4776.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

MALCOLM X VE AMERĐKAN IRKÇILIĞI
Bu önemli kitap, büyük bir dava adamı olan ve ABD’deki kendi deyimiyle AfroAmerikalıların büyük önderi olan bugün dünya üzerindeki her müslümanın hayat hikayesini
çok yakından bilmesi gereken Müslüman bir şahsiyetin yaşamını anlatıyor.

26 Aralık 2013 Perşembe 19:42

Geçen gün zencilerin ABD’de nasıl bir kölelik içerisinde yaşadıklarını anlatan “Kökler”
dizisinin yazarı Alex Haley’in kitabını elime aldım. En az o dizi kadar etkili olan bir kitap.
ABD’ye karşı neredeyse tek başına büyük bir mücadeleye kalkışmış ve bunu şehadetiyle
ödemiş olan Malcolm X’in hayatını anlattığı ‘Malcolm X’ kitabı.Müslüman şahsiyetine
kavuştuktan sonra kendi deyimiyle “Malik el-Şahbaz” olarak anılmak istediğini söylediği
büyük mücadele adamı olan Malcolm X.Bugün ABD’de hatırı sayılır Müslüman nüfus varsa
bunda da Malcolm X’in etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve onun otoriteye,
mevcut zalim ve haksız yapıya başkaldırmak için yaptıklarını bir gün gelecek tarih altın
harflerle yazacak. Hakkında çevrilen filmde bir takım noktalar verilmeye çalışılıyor elbette
ama nihayetinde Amerikan yapımı bir film olduğu için bazı can alıcı noktalar atlanıyor. Belki
de bilemiyoruz ama bilerek atlanan noktalar bunlar.Hayatını bizzat Alex Haley’e anlattığı bu
kitabı ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Hayatı küçük bir kasabada beyaz adamların
zulmüyle başlayan çok küçük yaşta babası beyazlar tarafından öldürülen ve kalabalık bir aile
içerisinde annesinin çabalarıyla yoksulluk ve imkansızlıklar içinde geçen bir çocukluk
yaşayan bir insan. Daha sonra ise Amerikan yasalarının ailesini paramparça eden kararları ile
kardeşlerinden uzakta kalmak zorunda kalan bir gencin hikayesi. Ömründe belki girmediği
kötü iş kalmamış sıradan bir Amerikalı zenci gencinin hikayesi. Bu parça parça yaşanan
hikayelerin hepsi Malcolm X’in yaşamının birer parçasını oluşturuyor.Bütün bu yaşadığı
olumsuzluklar belki de daha sonraki hayatında Đslam’ı seçmesinde ve Đslam’ın kayıtsız şartsız
bir bağlısı haline gelmesinde de etkili olmuştur. Elijah Muhammed isimli bir sahtekarın
yanında ona hizmet eden ve sonsuz bağlı olan bir kişi iken gerçek hidayet yolunu görmesine
vesile olan birtakım olaylar yaşaması en önemlisi de Hac vazifesi için gittiği Mekke’de
dünyanın değişik yerlerinden görüştüğü Müslümanlardan aldığı gerçek tevhidi Đslam anlayışı
ile değişen düşüncesi onu bambaşka bir noktaya taşıyor.Hac görevinden sonra döndüğü
Amerika’da bambaşka bir Malcolm X görüyoruz. Mücadelesi, çabası ile gerçek bir
müslümana yakışan tavırları ile otoritenin tepkisini çeken sadece otoritenin değil bir zamanlar
içinde bulunduğu Elijah Muhammed taraftarlarının da kendisine düşman kesildiği bir
dünyanın içerisinde buluyor kendisini.Bütün çevresinde oluşan çembere rağmen, söylem ve
demeçlerinden en ufak bir taviz vermeden Amerika’nın dört bir yanını dolaşarak özellikle
zencileri içinde bulundukları rehavet uykusundan uyandırmaya çalışan büyük hatip Malcolm
X’i görüyoruz. Bu mücadelede asla Amerikan yönetimine taviz vermiyor. Bir şekilde otorite
ile asla uyuşma veya anlaşma gibi bir davranışın içinde bulunmuyor.
Meşhur sözünü hatırlayalım, “Hazır olda değildik ve rahat da durmayacağız”. Yıllarca
ezilmiş, hoş görülmüş, en kötü şekliyle ırk ayrımına tabi tutulmuş, derilerinin rengi ayrı diye

aşağılanmış bir milletin mensubu olarak bu aşağılama politikasına sessiz kalarak değil,
gücünün yettiği en gür seda ile karşı çıkmış ve bunda da başarılı olmuş bir liderden
bahsediyoruz.Birçok defalar Amerikalı yetkililerin gerek direk gerek dolaylı yollardan
yaptıkları tehditlere asla boyun eğmemiş bir lider. Aslında bu kitapla ilgili olarak ve Malcolm
X ile ilgili söylenecek çok söz var. Fakat kitabın son paragrafında kendi ağzından belirttiği
sözlerle yazıyı bitirmek istiyorum.Ama özellikle gençlere Alex Haley’in “Malcolm X” adını
verdiği ve onun hayat hikayesini kendi ağzından kaleme aldığı eseri mutlaka okumalarını
tavsiye ediyorum. Gençlerimize Malcolm X’i bir rol model olarak sunabilmemiz çok önemli
bence. Bugün bize insanlık dersi vermeye kalkan ABD’nin ve genelde de batı toplumlarının
nasıl aşağılık bir tarihten geldiklerini ve üzerlerindeki bu suçu asla temizleyemediklerini
gösteren bir örnektir Malcolm X’in hayatı ve öldürülüşü. Daha doğrusu şehit edilişi. Kitabın
son paragrafında şöyle diyor Malik el-Şahbaz:
“Evet, demagog rolümü hep gurur duyarak anıyorum. Biliyorum ki, toplumlar, hemen
her zaman, kendilerinin olumlu yönde değişimlere uğramasına büyük katkısı olan
insanların canına kastetmişlerdir sonunda. Ve, Amerikan’nın bünyesine uğursuz bir
kurt gibi giren ırkçılık kanserinin kökünü kurutabilecek bir gerçeğin mayasını
tutturmuş olarak, fersiz de olsa bir ışık bırakarak ölürsem, ne mutlu bana. Bu takdirde,
şan Allah’a özgüdür. Benim olan tek şeyse, günahlarımdır.” bu sözlerle bitiyor kitap ve
kitap yayınlanmadan bir süre öncede şehit ediliyor.
Ülkemdeki toz duman arasında böyle abidevi bir şahsiyetin hayatına dikkat çekmek istedim.
Bu dünyada sadece kendi milletimiz, devletimiz, cemaatimiz, tarikatımız, derneğimiz veya
vakfımızın olmadığını belirtmek için bir hatırlatma olması açısından bunu belirtmek istedim.
ABD gibi bir güç karşısında yılmadan, korkmadan belki de öldürüleceğini adı gibi bilerek
yapılan bir mücadele. Hangi mezhebe, meşrebe mensup olursak olalım bu örnek insanların
hayatlarını ve mücadelelerini bir kez daha gözden geçirelim. Eminim ki kimin nerede hata
yaptığını, durduğun yerlerin doğru veya yanlış olduğunu anlamaları için bu insanların
hayatlarından çıkaracağımız çok ders olduğunu düşünüyorum. Vesselam…
YAZAN: VEDAT ÖNAL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4777.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Gönüllü Trafikçiler Sertifikalarını Aldı
Develi Đlçesinde araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi ve Ömer Mavi Caddesi
üzerindeki üç okulda öğrencilerin ana caddelerde karşıdan karşıya geçmesini sağlayacak olan
“Okul Geçidi Görevlisi” olarak görev yapacak öğrenciler...
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Develi Đlçesinde araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi ve Ömer Mavi Caddesi
üzerindeki üç okulda öğrencilerin ana caddelerde karşıdan karşıya geçmesini sağlayacak olan

“Okul Geçidi Görevlisi” olarak görev yapacak öğrenciler eğitimlerini tamamlayıp belgelerini
aldı.
Develi Selçuk Maşlak Đlkokulu, Đstiklal Đmam Hatip Okulu, AYFK Kız Meslek Lisesinde
düzenlenen Uygulamalı Okul Geçidi Görevlileri gönüllü trafikçilerin sertifika töreninde Đlçe
Emniyet Müdürü Ahmet Sert, Trafik Tescil Büro Amiri Celal Karakuş, Trafik Polisleri Talip
Akçalı , Okul Müdürleri Müfit Türkmen, Đsmail Özdemir, Öğretmenler ve öğrenciler de hazır
bulundu. Đstiklal ĐHL deki törende Mahalle Muhtarı Yılmaz Çeliker öğrencilere belgelerini
takdim etti.
Uygulama esnasında Cadde üzerinde seyreden araçlar “Okul Geçidi Görevlisi” öğrenciler
tarafından durdurularak öğrenci arkadaşlarının geçişleri başarı ile sağlandı. Uygulamada tam
not alan 8 öğrenci trafikçi belgelerini aldılar
Develi Đlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert; “Trafik akışının yoğun olduğu zamanlarda ilçe
trafik ekiplerinin de desteği ile okul önlerinde gönüllü trafikçilerimizin de katkıları ile
oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla Kaymakamlığımız, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Emniyet Müdürlüğü ve Đlçe Trafik Büro Amirliği tarafından ortak çalışma yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz gayet başarılı ve sürücülerimiz de gayet anlayışlı davranmaktadırlar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4778.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

EPDK Başkanı Köktaş'tan
Oranına' Đlişkin Açıklama yaptı

'Kayıp-kaçak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Köktaş, "Türkiye'de iki tane bölgeyi (Dicle
ve Van Bölgesi) bir ölçüde sistemin dışına çıkardığımızda yüzde 9.4'lere kadar teknik ve ticari
kayıp düşmüş oluyor. AB standartlarına...
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Köktaş, "Türkiye'de iki tane bölgeyi (Dicle
ve Van Bölgesi) bir ölçüde sistemin dışına çıkardığımızda yüzde 9.4'lere kadar teknik ve ticari
kayıp düşmüş oluyor. AB standartlarına göre yüzde 7'ler civarında teknik kayıp olduğunu
varsayarsak önemli ölçüde bu ortalamanın altına inmiş oluyoruz" dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, Elektrik Dağıtım
Şirketleri'nin tanıtımı kapsamında ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) ve Kayseri
ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin ev sahipliğinde Mirada Del Lago Otel'de gerçekleştirilen
toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Köktaş, elektrikteki kayıp kaçak oranına ilişkin,
"Türkiye'de iki tane bölgeyi (Dicle ve Van Bölgesi) bir ölçüde sistemin dışına çıkardığımızda
yüzde 9.4'lere kadar teknik ve ticari kayıp düşmüş oluyor. AB standartlarına göre yüzde 7'ler
civarında teknik kayıp olduğunu varsayarsak önemli ölçüde bu ortalamanın altına inmiş
oluyoruz" dedi. Köktaş, yılsonu kayıp-kaçak hedeflemesine bakıldığı zaman iyileştirmenin
gayet güzel gittiğine dikkati çeken Köktaş, bununla ilgili zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Köktaş, kayıp-kaçak oranının yüksek olduğunu belirterek, tahakkuk ve tahsilatla kayıpkaçağın birleşmesiyle bu oranın yüzde 86'ları bulduğunu dile getirdi. Kısa vadede dünyanın
hiçbir yerinde özelleştirmenin olumlu etkisinin olmadığına dikkati çeken Köktaş, bu sistemin
tamamının öngörülen hedefler doğrultusunda yönetilmesiyle bu sonuçların hepsinin ortaya
çıkacağını söyledi.
"ĐLETĐŞĐM SEKTÖRÜNDE HANEHALKIMIZIN HARCADIĞI PARA SAĞLIK
SEKTÖRÜNÜN ÜSTÜNDE"
Köktaş, "Đletişim sektöründe hanehalkımızın harcadığı para sağlık sektörünün üstünde. Her
birimiz bir ailenin ferdiyiz. Hiç konuşmadığınızda ödediğiniz para 22,5 liradır. Toplamda,
sayı açısından baktığınızda 25 milyon civarında insanın ödediği elektrik bedelinin faturası
bunun üzerinde. Hiç konuşmayarak her ay iki telefonunun varsa 50 lira para ödüyorsunuz"
dedi.
Köktaş, 2015 itibarıyla Türkiye'nin, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi gereğince hanehalkı
dahil tüm tüketicilerin serbest tüketici olacağını belirtti. 4 tane GSM operatörünün olduğunu
anlatan Köktaş, "4 operatörün rekabetinden söz ediyoruz. Sistemimize baktığımızda iletim,
dağıtım, toptan tarafından yüzlerce ve binlerce rekabetin olduğu bir alanı konuşuyoruz. 34
milyon abonenin kendi tedarikçisini seçme hakkına sahip olduğu bir piyasa yapısından söz
ediyoruz. Bizim enerji tarafına baktığımızda inanılmaz bir rekabet var. Avrupa'nın en çok
konuşan, twitter kullanan, ADSL abonesi olan ülkesiyiz. Geçen sene Türkiye'ye 1 milyon 100
bin smart telefon girdi ama algının insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu görüyoruz"
ifadelerini kullandı.
ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Arslan, Türkiye'deki elektrik şebekelerinin
ortalamasının 30 yılın üstünde olduğunu belirterek, "Bu şebekeler yenilenmediği takdirde
şikayetler artacak. Kentlerde yer altı şebekeleri yoğunlaştı ve şikayet oranı düştü ama kent
dışına çıktığınızda özellikle kırsal kesimde çok fazla sorun yaratıyor. Bu sorunun aza
indirmek yatırımla olacak işler. Yatırım miktarının 2.5 katı artmış olması aslında dağıtım
şirketlerinin tarifede yaptığı iyileştirmeden kaynaklanıyor. Tarife öncesi özelleştirme amaçlı
düşünülen birtakım iyileştirmeler önceden yapılmıştı. Bunu sizin ancak hizmet kalitesinde
görme şansınız var. Şebekenin yenileşmesine bağlı olarak 20 yıl sürebilir. Bunu kısa sürede
yaparsak şikayetler daha da azalır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4779.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Hangi saatlerde oy kullanacağız
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde hangi saatler arasında oy kullanılacağını
açıkladı. 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde, bütün yurtta
illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar ışığında, oy verme süresinin
başlangıç ve bitiş saatleri Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlendi.
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Yapılan açıklamada, "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 89. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, oy verme süresi Kurulumuzca

incelenmiş, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmelere göre, mahalli idareler
seçimlerinde oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar günü itibariyle oy verme süresinin
korunmak kaydıyla bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar
dikkate alınarak, aşağıda adları yazılı illerde oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin,
Başkanlık teklifinde sözü edilen 89. maddede belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak
saptanması gerekli görülmüştür" denildi.
YA "07.00-16.00" YA DA "08.00-17.00"
Mahalli idareler seçimlerinde, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya,
Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van,
Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis Đllerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş
saatleri 07.00 - 16.00 olarak, bu illerin illerin dışında kalan diğer illerde oy vermenin
başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 - 17.00 olarak belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4780.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Bakan Yıldız müjdeyi verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ocak ayının sonuna kadar doğalgaz
fiyatlarında, mart ayının sonuna kadar da elektrik fiyatlarında değişikliğin olmayacağını
söyledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Elektrik...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ocak ayının sonuna kadar doğal gaz
fiyatlarında, Mart ayının sonuna kadar da elektrik fiyatlarında değişikliğin olmayacağını
söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Elektrik Dağıtım Hizmetleri (ELDER)
Yönetim Kurulu üyeleriyle KCETAŞ'ta gerçekleştirilen toplantı öncesi gazetecilerin
sorularını cevapladı. Yıldız, bir soru üzerine, doğal gazın ithalatından şikayet edenlerin, aynı
zamanda HES, rüzgar ve güneşten de şikayet ettiklerini gördüklerini ifade etti. Yıldız,
Türkiye'nin kalkınmasına bir başkaldırış olduğunu belirterek, "Biz yerli kaynaklarımızı,
yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla elektrik üretimi sağlamayı düşünüyoruz. Şu
anda doğal gaz ithalatından şikayet etmenin anlamı yok. Eğer bunlara destek vermiyorsanız
biz doğal gazdaki fiyat artışı ve dövizdeki parite artışının her birini yerli kaynaklardan
dengelediğimiz için şu anda fiyat karışılığını yaptık. Kimse bundan farklı bir anlam
çıkarmasın. Serbest piyasada doğal gaz fiyatlarını her ayın sonunda, elektrik fiyatlarını da her
3 ayın sonunda değerlendiriyoruz. O yüzden ocak ayının sonuna kadar fiyatlarda doğal gazda
bir değişikliğin olmadığını ve ocak, şubat, mart ayının sonuna kadar da elektrikte bu
değişikliğin olmadığını söyledim. Bu mekanizmadan dolayı. Ben her açıkladığımda,
'Bakandan zam sinyali' diyor. Eylülde zam olmadı. Eylülü çıkıyoruz, 'Ekimde zam sinyali'

deniliyor. Arkadaşların ümitleri ile kimse oynamasın. Biz vatandaşın lehine karar alan bir
iktidarız. O yüzden farklı bir anlam çıkarmasınlar" dedi.
Yıldız, "Soğuk havada ince giyinmek isteyenler varsa tavsiyem var. Herkesin mevsimine göre
giyinmesi lazım. Mevsime göre giyinmezsen sağlığına dikkat etmemiş olursun. Hem de enerji
tasarrufu ile alakalı enerjinin daha verimli kullanılması ile alakalı katkı sağlanmış olur.
Herkesi tercihine bırakıyorum. Bana sorarsanız ben kalın giyinmeye çalışıyorum, kış
aylarında enerjiye katkımız olsun diye" ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin, fiyat mekanizmasını nasıl gerçekleştiğine ilişkin sorusuna Yıldız, "Hepimiz
fiyat mekanizmasının nasıl gerçekletiğini biliyoruz. Şu anda piyasada ikili anlaşmalarla
serbest üreticiden serbest tüketiciye satılan elektrikte olduğu gibi, aynı zamanda TETAŞ ve
EÜAŞ'ın santrallerden elde ettiğimiz, bu piyasaya sunularak yaptığımız işlemler de var. Biz
HES'lerdeki maliyet düşüklüğünü, doğal gazdaki maliyet fazlalığı ile dengelemeye
çalışıyoruz. PMUM'da bir fiyat oluşuyor. Mesela yarın itibarı ile 18,40 kuruştan satılacak,
bunun fiyatı belli. O yüzden alıcılar taleplerini bildiriyor. Satıcılar arzlarını bildiriyorlar.
Bulundukları noktada fiyat oluşuyor. O Türkiye'de çoğu az zararlı, azı da çok zararlıdır.
Doğal gazın tam kıvamında ithal edilmesi lazım. Zaman zaman doğal gazın 15-20'lerde
bulunduğu yerde doğal gazın çok sığdan geldiğini görüyoruz. Bütün bunlar fiyatları olumsuz
etkiliyor. Fiyatların da sanayicimiz lehine kullanılması gerekiyor" cevabını verdi.
"HĐÇBĐR VATANDAŞA KAÇAK KULLANMA HAKKI VERĐLMEMĐŞTĐR"
Yıldız, elektriği kaçak kullananlara affın gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Adaleti sağlamamız
gerekiyor. Hiçbir vatandaşa kaçak kullanma hakkı verilmemiş. Đster Đstanbul'da olsun, ister
Edirne'de, ister Kars'ta, isterse Şırnak'ta olsun, elektrik kullanan vatandaşlarımız faturalarını
ödemek zorundadır. Dağıtım şirketleri vatandaşlarımıza kolaylık gösterecekler ama ödeme
alışkanlıkları olmayanlara da müsamaha göstermeyecekler. Eğer biz fiyat değişikliği yapıp da
bunu büyük puntolarla görüp de zam yapmadığımızda bunu en altta yazıyorsa bunu çok iyi
görmemiz lazım. Bunun zaman zaman aleyhimize kullanıldığını görüyoruz. Kaçak kullanan
vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini, özen göstermesini istirham ediyorum. Bunun
seçim dönemi, seçim olmayan dönemi olmaz. Her birimizin devlete olan sorumluluğumuzu
yerine getirmemiz lazım. Kaçak kullananların vazgeçmeleri gerekiyor" diye konuştu.
Başka bir gazetecinin, 'Yargı bağımsızlığının ihlal edildiği ile ilgili iddialar var. Bu konuda
neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Yıldız, "Yolsuzlukla alakalı kimsenin endişesi olmasın.
Biraz önce bahsettim. Hangi şahıs olursa olsun, yolsuzlukla alakalı kimsenin endişesi
olmasın. Bunları bize telkin edenlerin, bunun bizim tarafımızdan 11 yıldız söylendiğini
unutmaması lazım. Bize yolsuzlukla alakalı hatırlatmanın zahir olduğunu söylemem lazım.
Bu konudaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde. Herhangi bir yolsuzluğun Türkiye'nin
istikrarını hedef almaması gerekiyor. Bununla alakalı siyasi bir müdahale ve siyasi bir darbeyi
makul hale getirmeyeceğini söylemek istiyorum. Dikkat edin bizler askeri darbeler gölgesinde
ve parti kapatmalar gölgesinde bu istikrarı yakaladık. Eğer biz, iş adamımızın mal varlığı 3-4
katına çıkmışa ve enerji sektöründen bahsederek söylüyorum, asgari ücretlinin elektrik ve
doğal gaz alımını 3-4 katına çıkarmışsa burada her birimiz bu siyasi istikrardan
faydalanıyoruz. AK Parti'nin istikrarının yalnızca parti istikrarı olmayıp aynı zamanda ülke
istikrarı olduğunu söylemem lazım. Vatandaşımız her türlü parti tercihini özgür bir şekilde
yapacaktır. Türkiye'de yüzde 50 oyunu AK Parti'ye verdi, derken aynı anlama gelen, diğer
vatandaşımızın yüzde 50'sinin oy vermediği anlamında söylüyoruz. Amacımız onların da
oyuna talip olmak. Bu doğru yaparak gösterirsiniz. Yanlış yaparak göstermezsiniz" cevabını
verdi.
"KAYBEDEN ĐSTĐKRAR OLMAMALI"
Bakan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kimse kimseye hatırı için oy vermez; Türkiye'nin istikrarına koyduğu katkı için bunu tercih
edebilir. O yüzden, biz bu büyük resmi kaçırmadan. Hangi amaçla olduğunu gözden

kaçırmadan bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Biz yargı ve hukukun doğru kullanılmasını
istiyoruz; bir istismar amacı olarak kullanılmasını istemiyoruz. Aynen siyasette olduğu gibi.
Siyaset de istismar amacı olarak kullanılmamalı, yargı da kullanılmamalı. Ben büyük resimde
Türkiye'nin istikrarının kimlerin tarafından sevileceğini, kimler tarafından üzüldüğünü
gördüğümüz çok iyi bir ortama girdik. Bu ortamda Türkiye'nin istikrarı adına normalleşmeyi
sağlıyor olmamız lazım. Halka açık şirketlerin 20 milyar dolar kaybettiğini gördük. Kaybeden
Türkiye olmamalı. Kaybeden istikrar olmamalı. Kazanan vatandaş olmamalı. O yüzden bu
istismarı ortadan kaldırdığımızda Türkiye'nin normalleşeceğini söylemem lazım. Bu konuda
duruşumuzun net olduğunu söylemem lazım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4781.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Tüba Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı
Kayseri’de Başladı
Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen Ulusal
Kök Hücre Politikaları Çalıştayı, Kayseri’de başladı.Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen
çalıştayın açılış törenine TÜBA Kök Hücre Çalışma...
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Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen Ulusal
Kök Hücre Politikaları Çalıştayı, Kayseri’de başladı.
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen çalıştayın açılış törenine TÜBA Kök Hücre Çalışma
Grubu Eşyürütücüsü Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H.
Fahrettin Keleştemur, TÜBĐTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir, Türkiye
Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Nihat Tosun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu
ve çok sayıda davetli katıldı.
Đki gün sürecek olan çalıştayda, kök hücre tedavilerinin ve bu alanda yapılmakta ya da
yapılacak olan çalışma, uygulama ve araştırmaların taşıdığı stratejik önemin farkındalığı bilim
adamları tarafından tartışılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4782.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yol Şefliği Đle Asfalt Şefliği Çalışanlara
Seminer
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yol kusurlarının kaza sebebi olduğunu bu
neden ile ulaşımda yolların kalitesine, eğimine, pürüzsüz olmasına, trafik akışını
aksatmayacak yapıda olmasına büyük önem verdiklerini bildirdi.Kış...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yol kusurlarının kaza sebebi olduğunu bu
neden ile ulaşımda yolların kalitesine, eğimine, pürüzsüz olmasına, trafik akışını
aksatmayacak yapıda olmasına büyük önem verdiklerini bildirdi.
Kış aylarında özellikle fen işleri ve park bahçeler gibi mevsim şartları dolayısı ile çalışma
yapamayan personele hizmet içi eğitim semineri verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, Yol Şefliği ile Asfalt Şefliğinde çalışan ekiplere öncelikle teorik bilgiler
verildiğini ve bu bilgilerin değerlendirileceği uygulamalı eğitimde verileceğini belirtti
Kara yollarında kazaya sebep olan yol kusurları; yolda münferit çukur, yol sathında gevşek
malzeme, düşük banket, tekerlek izine oturma, kısmi veya münferit çökme, trafik işaretlerinin
eksikliği olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak güvenli, seri ve akışkan bir ulaşım sağlamak için yeni yollar
açıyoruz. Bu yollar aynı zamanda alternatif şehir içi yollar olmaktadır. Ancak yeni yolların
açılması kadar bu yolların kalitesi, standartlara uygunluğu da çok önemlidir. Bu açıdan
belediyemiz yol ve asfalt şantiyesinde çalışan ekiplere yolun inşa aşamasından, asfaltlama
aşamasına kadar olan bilgilerin yer aldığı seminer verilmektedir. Biz yol güvenliğini
önemsiyor ve bunun maliyet ile kıyaslanamayacağını biliyoruz. Çünkü sonuçta can güvenliği
var ise bunun maliyeti önemli değildir”
Trafik yoğunluğunun ve karayolu miktarındaki yetersizliğin de kazaların meydana gelmesine
sebep olduğunu, bu neden ile trafik ne kadar yoğunsa, kaza riskinin o kadar artacağını ifade
eden Melikgazi Belediyesi Asfalt Şefi Ufuktan Aslan ise bu nedenle ilçemizde kara yollarının
uzunluk, şerit ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Asfalt Şefi Ufuktan Aslan, yolda münferit çukurların, yol sathında gevşek malzeme, düşük
banket kısmi veya münferit çökme ile heyelandan dolayı şerit çökmesi gibi yol kusurların
kazalara sebep olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4783.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz Perakende Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı
Taslağı Çalıştayına Katıldı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 26 Aralık 2013 tarihinde
TOBB ETÜ’de düzenlenen “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı” çalıştayına katıldı.Toplantıda, “Perakende Ticaretin...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 26 Aralık 2013 tarihinde
TOBB ETÜ’de düzenlenen “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı” çalıştayına katıldı.
Toplantıda, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” üzerine
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratlarınca da geniş bir sunum yapıldı.
Başkan Hiçyılmaz, çalıştayda ele alınan taslakla pek çok yeni kavrama hukuki tanım
kazandırıldığını ve illerde stratejik ticari plan oluşturulmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Başkan Hiçyılmaz, düzenlenen çalıştayın oldukça verimli geçtiğini ve perakende ticareti
konusunda hazırlanan kanun taslağının oluşumuna büyük katkı sağlayacağını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4784.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Forum Kayseri’den Otomobil Kampanyası
Forum Kayseri, ziyaretçilerini 2013 model Mercedes CLA 200 kazanmaya davet ediyor.
Forum Kayseri’de 27 Aralık 2013-6 Nisan 2014 tarihleri arasında devam edecek kampanyaya
katılan ziyaretçiler, yapacakları her alışverişle kazanma şanslarını daha...
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Forum Kayseri, ziyaretçilerini 2013 model Mercedes CLA 200 kazanmaya davet ediyor.
Forum Kayseri’de 27 Aralık 2013-6 Nisan 2014 tarihleri arasında devam edecek kampanyaya
katılan ziyaretçiler, yapacakları her alışverişle kazanma şanslarını daha da artıracak.
Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri, yeni
kampanyasıyla bir ziyaretçisine rüyaları süsleyen muhteşem bir otomobil hediye ediyor.
Forum Kayseri’den 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak çekilişe katılma hakkı kazanan bir
şanslı ziyaretçi, 2013 model bir Mercedes CLA 200 AMG’nin sahibi olacak. Kampanyaya
katılmak için; ziyaretçilerin 27 Aralık 2013 - 6 Nisan 2014 tarihleri arasında Forum
Kayseri’den yapacakları her 100 TL ve üzeri alışveriş fişleri ile birlikte Danışma masasına
giderek şifre almaları gerekecek. Verilecek şifreyi ad, soy isim ve adres bilgileri ile birlikte
5899’e
eksiksiz
kısa
mesaj
göndererek
ya
da
ww.facebook.com/ForumKayseriAlişverişMerkezi adresindeki ilgili alanı doldurarak çekiliş
için kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.
2013 model Mercedes CLA 200 AMG kazanan talihli, 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat
16:00’da Forum Kayseri’de yapılacak çekiliş ile belirlenecek ve bu muhteşem otomobilin
sahibi olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4785.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Hüseyin Akay 2013 Yılını Değerlendirdi
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2013 yılını değerlendirdi.
Akay, “2012 kampanya döneminde 339 bin 300 kilogram şeker elde ettik” dedi.Kayseri Şeker
Fabrikası’nın 2013 yılı faaliyetlerini ĐHA muhabirine...
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Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2013 yılını değerlendirdi.
Akay, “2012 kampanya döneminde 339 bin 300 kilogram şeker elde ettik” dedi.Kayseri Şeker
Fabrikası’nın 2013 yılı faaliyetlerini ĐHA muhabirine anlatan Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2013 kampanya döneminin güzel geçtiğini söyledi.
Geçen yıllara göre yüzde 10 oranında daha fazla randıman elde ettiklerinin altını çizen Akay,
“Kampanya dönemi çok güzel geçti. Bu kadar büyük hacimli işlerin yapılması esnasında bir
kaza bela olmaması çok önemli. Biz çok şükür bir kamyoncu kazasının dışında hiçbir kaza ve
arıza yaşamadan bu kampanya dönemini tamamladık. Öncelikle buna şükrediyoruz. Tabi
bunun yanında kampanyanın ne kadar verimli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sene buna da
çok şükrediyoruz. Verimlilik açısından randıman açısından kampanyamız önceki yıllara göre
fark edilecek kadar başarılı geçti. Fark edilecek kadar verimli geçti. Yüzde ona yaklaşan bir
artı değeri var. Bu artı değeri sadece işletme bazı olarak değerlendirmiyorum. Ziraat bazı
olarak da değerlendirerek söylüyorum. Tarladaki üretimden itibaren değerlendirerek
söylüyorum. Tarlada ki üretim verimliliği, şeker oranının yüksekliği geçmiş yıllara göre yine

fazla. Buradaki fabrikalarımızda üretimde ki randımanda geçmiş yıllardan fazla. Biz aşağı
yukarı hesapladığımızın bu sene yüzde 10 fazlası şeker ürettik” ifadelerini kullandı.
“EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐNE GAYRET GÖSTERĐYORUZ”
Şeker fabrikası olarak çiftçinin daha faydalı olması için eğitim faaliyetlerine önem
gösterdiklerinin altını çizen Hüseyin Akay, verimi artırmak için çalıştıklarını söyledi. Akay,
“Biz eğitim faaliyetlerine çok gayret gösteriyoruz. Yani bu bir komple sektördür. Yani bir
entegrasyondur. Đşin içerisinde üretimle beraber ziraat var. Đşletme var. Kimyasal işlemler var.
Bu hepsi bir arada yürüyen sistemdir. Bu sistemin bir parçasının iyileşmesi tek başına yeterli
değildir. Sistemin tamamının yürütülmesi önemlidir. Biz tarladan başlayan bu zinciri tarladan
başlayarak verimi artırma işinde oluyoruz. Ocak, Şubat, Mart ayları bizim ölü sezonu olarak
değerlendirdiğimiz aylardır. Çiftçilerimize eğitim semineri yapıyoruz. Bunu çok ciddi
boyutlarda yapıyoruz. 12 bölgemizde en az 300 çiftçimizin katılacağı toplantılar yapıyoruz.
Bu 3 aylık süreçte asgariden 3 bin çiftçiyi bu eğitim seminerlerinden geçiyoruz. Bu sene
Avrupa'ya bile çiftçi gönderdik. Bu eğitime verdiğimiz önemin ifadesi olarak tarlada gitti
çiftçilerimiz. Toplamda 50-60 tane çiftçimiz özellikle Almanya ve Belçika’da tarlada bizzat
üretimi ve sökümü gördü. Pancarın ne şekilde istiflendiğini ve ne şekilde sevk edildiğini
gördü. Oranın çiftçileri ile konuları değerlendirme imkanı buldu. Bunlar bize dönüşü olacak
konulardır. Đlerleyen üretim dönemlerinde bize pozitif dönüşü olan değerlendirmeler diye
düşünüyorum” diye konuştu.
“100 GÜN ÇALIŞMAK ĐSTĐYORUZ”
2013 kampanya döneminde Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 84, Kayseri Şeker Fabrikası’nın
da 87 gün çalıştığını dile getiren Akay, 100 gün çalışmak istediklerini belirtti. Akay,
“Toplamda 9 bin çiftçimizle sözleşme yapılmıştı. 250 yerleşim yerine çiftçilerimiz ile
sözleşme yapıldı. Bu sözleşmelerin sonucuna göre üretim gerçekleştirildi. Boğazlıyan Şeker
Fabrikamız 84 gün, Kayseri Şeker Fabrikamızda 87 gün çalıştı. Bu bize yetmiyor. Ama
elimizdeki mevcut kotaya göre gerçekleştiriyoruz. Yüzde 10’luk bir artışta olduğu için tabi ki
bu güne de yansıdı. Üretim miktarının yüzde 10 artmasından dolayı 8-9 gün fazla çalışmış
olduk. Geçen sene bu fabrikaya 75 gün yetmez diye söylüyordum. Bu bize yeterli bir süre
değildir. Ama fabrikanın kotası birlikte değerlendirildiğinde bu kadar süre çalışılıyor. Ümit
ediyoruz ki bu ilerleyen zaman içerisinde 100 gün gibi çalışabileceğimiz bir noktaya gelsin.
Bu sözleşme yaptığımız çiftçilerin rahatlıkla başarabileceği bir iştir. Hiçbir sıkıntımız yok”
ifadesinde bulundu.
“TÜRK-ŞEKER’ĐN ŞEKER MALĐYETLERĐNĐ YÜKSEK TUTMASINDAN DOLAYI
ŞEKERĐN FĐYATI YÜKSEK”
Şeker fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, şöyle konuştu:
“75 milyon insan yüksek fiyattan şeker yiyorlar diyorlar. Doğru. Ama bunun kabahati bizimki
gibi kuruluşlarda değildir. Bunun kabahati Türk-Şeker’in şeker maliyetlerinin yüksek
olmasındadır. Bende onların verimsizliğini anlatıyorum. Bunlarla bu işin yürümeyeceğini
anlatıyorum. Bunların pancar çiftçisinin elinde yürütülerek kapasitesinin artırılarak yürümesi
gerektiğini anlatıyorum. Türkiye şeker pancarından şeker üretilen ülkeler arasında önemli bir
aktördür. Dünyada 45. Sırada AB’de 3. Sıradadır. Şimdi bu sektörde bu kadar önemli olan
Türkiye’yi sektörün dışına çıkarttığımızı düşünelim. Ne olacak dünyadaki şeker üretim
dengesi bozulacaktır. Biz şeker üretimini ortadan kaldırdığımız zaman dışarıdan ucuz şeker
alma imkanımız olacak mı?”Akay ayrıca, “Bu kampanya döneminde toplamda 2 milyon 159
bin ton çiftçiden bedele esas dediğimiz pancar aldık. Bunu 2 milyon 139 bin tonu işletmede
işlendi. Bunun sonucunda 339 bin 300 ton bir şeker elde edildi” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4786.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak petrolleri konusunda Irak merkezi
hükümetinin hassasiyetinin dikkate alınacağını söyledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Elektrik Dağıtım Hizmetleri (ELDER) Yönetim...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak petrolleri konusunda Irak merkezi
hükümetinin hassasiyetinin dikkate alınacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Elektrik Dağıtım Hizmetleri (ELDER)
Yönetim Kurulu üyeleriyle KCETAŞ'ta gerçekleştirilen toplantı öncesi gazetecilerin
sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle Merkezi Yönetim
Kuzey Irak petrolünün dünya piyasalarına taşınmasıyla ilgili mutabakata vardıklarını ilan
ettiler. Bu gelişmeye ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusuna Yıldız, "3'lü mekanizma ile
başlamıştı. Iraklı kardeşlerimiz, 'Biz geri kalan kısmını kendi aramızda çözeriz' diye
söylediler ve Irak'ın tamamını normalleşmesiyle alakalı ve elde edilen her petrol, doğalgaz
gelirinin Irak'a ait olduğu bir ortam yakalanıyor. Türkiye burada olumlu katkılarını koymaya
devam edecek ve Merkezi Irak Hükümeti'nin hassasiyetlerine bu anlaştıkları çerçevede katkı
koymaya Türkiye devam edecek" cevabını verdi.
Petrol gelirlerinin oluşacağı bir yapının Iraklılar arasında kurulduğuna işaret eden Yıldız, test
çalışmalarının bittiğini ve bununla alakalı Merkezi Irak Hükümeti'nden kendilerinin tayin
edeceği bir elemanla beraber buradaki miktarların tespit edileceğini hatırlattı. Yıldız, "2014
yılına petrolün alışık olmadığı bir biçimde barışın gerekçesi olarak kullanılmasını sağlamış
olacaktır. Türkiye ile Ankara ile Bağdat her zamankinden daha fazla yakınlaşacaktır"
ifadelerini kullandı.
Halk Bankası'nın durumunun süreci etkilemeyeceğine dikkat çekerek, "Her ne kadar
finansman yapısı açısından etkilenmiş olsa da kurumsal yapı itibarıyla etkilenmeden yine
normal bankacılık faaliyetiyle beraber kamu bankasında toplanacak olan mevduatı Iraklı
kardeşlerimizle birlikte tasarrufta olacak. O yüzden yol haritamızda herhangi bir değişiklik
bulunmamaktadır" dedi.
TANAP'taki hisse artışının sorulması üzerine Yıldız, "Türkiye'nin enerji politikalarında Irak
açılımından sonra, bununla yetinmeyip Hazar petrolüyle ilgili yeni açılımları hedefliyoruz.
Bunların en önemli ayaklarından bir tanesi, TANAP'taki hisselerimizi yüzde 30'a
çıkartıyoruz" diye konuştu. Tüketici olma hasebiyle taşıma ücretinin ödeneceğini ve bu
ücretten kar elde edileceğini anlatan Yıldız, yaklaşık 2 milyon tonluk çelik borunun
kullanılacağını ve istihdamın 5 bin kişilerde olacağını ve istihdam edilen kişilerin 4 yıl
boyunca çalıştırılacağı bir ortamın oluşturulduğunu ifade etti. Bu boru hattının 19 ilden
geçeceğini hatırlatan Yıldız, 19 ilde istihdamın hareketlendirilmesiyle ilgili işlemlerin
yapılacağını dile getirdi. Bu konuda bütün tarafların müsterih olması gerektiğine işaret eden
Yıldız, Türkiye'nin birçok badirelerden geçtiğini belirtti.
"BU ĐŞĐN YARGI VE HUKUK OLMAKTAN ÇIKARTILIP SĐYASĐ BĐR AMELĐYAT
GĐRĐŞĐMĐNE ÇEVRĐLMESĐNĐ HĐÇ AMA HĐÇ DOĞRU BULMAYIZ"
Yıldız, Đstanbul'da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin değerlendirmede
bulunarak, "Biz doğru yaptığımız kadar güçlenen güçlendiğimiz kadar da doğru yapma
kapasitesine ulaşan bir iktidarız. Birçok konuda doğru yapan bir yapının bu konuda yanlış
yapmayacağına olan inancım tamdır. Tabii ki sıkıntısı vardır ama herhangi bir usulsüzlüğün

makul görülme imkanı yoktur. Böyle bir durum yoktur. Bu işin bütün patenti AK Parti
hükümetindedir. Biz, yolsuzlukla yoksullukla alakalı her konuda şimdiye kadar mücadelemizi
verdik, bundan sonra da vereceğiz. Herhangi bir hatanın yapılmış olması, siyasi mühendisliği
hiçbir zaman için makul hale getirmez. Her ne kadar siyasi mühendisliklerinde yolsuzluk ve
usulsüzlükleri makul hale getirmeyeceği gibi. Bizi bu konuda savunma ihtiyacı hissettirmenin
boşuna bir gayret olduğunu söylemek isterim. Bizim yetişme tarzımız, kültürümüz,
geleneklerimiz bizim nasıl davranacağımızın en açık göstergelerinden bir tanesidir. Bu işin
yargı ve hukuk olmaktan çıkartılıp siyasi bir ameliyat girişimine çevrilmesini hiç ama hiç
doğru bulmayız. Kimse siyasi sonuç almak için de kurumların istismarına girmesin. siyaset
tek noktada değerlendirilir, o da sandıkta değerlendirilir. Bütün bu yaptığımız eylemlerin her
birisinin sandıkta değerlendirilmesiyle olur. O yüzden biz milletimizin bize verdiği her görevi
doğru bir şekilde yapmak zorundayız" diye konuştu.
"3 DÖNEM KURALINA SAHĐP ÇIKILMASI GEREK"
Bir gazetecinin, '3 dönem kuralına' ilişkin sorusuna Yıldız, "Genel manada 3 dönem kuralının
sahip çıkılması gereken bir kural olduğu kanaatindeyim. Bizden sonra gelen arkadaşlarımızın
bizden daha iyi yetişen, olayları daha iyi algılayabilecek kabiliyette olmalarından
kaynaklanıyor. Onların önünü açmamız lazım. Bu makamların geçici olduğunu biliyor
olmamız lazım. Kendimize ve iktidarımıza olan güvenin buradan geçtiğini bir kez daha
vurgulamamız lazım. Güvenin, istikrarın, sürdürülebilirliğinin göstergesi olan bir kısım
arkadaşlar var. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere. O kişilerin de bundan sonraki sürecin
içinde olacaklarını söylemem lazım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4787.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Karayolları 6. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan,
Yeni Görevine Başladı
Karayolları 16. Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, Karayolları 6. Bölge
Müdürlüğü’ne atanan Aydoğan Aslan, yeni görevine başladı.1966 yılında Sivas’ta doğan
Aydoğan Aslan,1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi...
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Karayolları 16. Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, Karayolları 6. Bölge
Müdürlüğü’ne atanan Aydoğan Aslan, yeni görevine başladı.
1966 yılında Sivas’ta doğan Aydoğan Aslan,1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat
mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Aslan, Karayollarındaki ilk görevine 1989 yılında Karayolları Kastamonu 15. Bölge
Müdürlüğü’nde Etüt Proje Başmühendisliğinde başladı.
1989-1994 yılları arasında Yol Yapım Başmühendisliğinde Kontrol Mühendisi olarak çalıştı.

1994 yılında Sivas 16. Bölge Müdürlüğü’ne Yol Yapım Kontrol Mühendisi olarak atanan
Aslan,2003 yılına kadar Kontrol Mühendisliği ve Şantiye Şefliği görevlerini sürdürdü.2003
yılında Asfalt Başmühendisliği görevine atandı.
2003-2011 yılları arasında Asfalt Başmühendisliği,2011-2013 yılları arasında Bölge Müdür
Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
Karayolları 6. Bölge Müdürü olarak Kayseri’ye atanan Aydoğan ASLAN, yeni görevine
başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4788.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Emniyet Müdürlüğü’nden Araç Tescil Đşlemi
Uyarısı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık 2013 tarihinde saat
15:00’dan sonra araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin yapılmayacağı duyuruldu.Emniyet
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:“Yıl...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık 2013 tarihinde saat
15:00’dan sonra araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin yapılmayacağı duyuruldu.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Yıl sonu olması nedeni ile Muhasebe Müdürlüğüne hesap kapatılacağından, 31/12/2013
tarihinde saat 15.00'den itibaren Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce "Araç Tescil ve Sürücü
Belgeleri Đşlemleri" yapılamayacaktır.
Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 31/12/2013 günü saat 15.00'den önce işlemlerini
yaptırmaları gerekmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4789.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri’de Yıl Başı Tedbirleri
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, yılbaşı kutlamaları nedeniyle bir dizi tedbir alındığı
duyuruldu.Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yılbaşını
huzur ve güven içerisinde geçirmelerini...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, yılbaşı kutlamaları nedeniyle bir dizi tedbir alındığı
duyuruldu.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve
güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini açısından
31 Aralık 2013 günü saat 14.00 ile 01 Ocak 2014 günü saat 01.00 arasında bir dizi tedbirler
alınmıştır” ifadesinde bulundu.
Açıklamada, alınan tedbirlerle ilgili olarak şu bilgi verildi:
“Genel güvenlik açısından risk oluşturabilecek şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde durdurma ve
kimlik sorma yetkisi çerçevesinde gerekli uygulamalar yapılacak, özellikle kuşku uyandıran
çanta paket ve poşetler üzerinde denetim ve kontroller sıklaştırılacaktır
Motorize ekipler otobüs terminali, tren garı, umuma açık yerler, alışveriş merkezleri, halkın
yoğun olarak bulunduğu yerlerde duyarlı bulunacaktır
Kutlamalarda kullanılması muhtemel havai fişek, maytap vb. patlayıcı maddelerin yetki
belgesi olmayan kişilerce kullanılmasına müsaade edilmeyecek, kullanılması halinde gerekli
işlemler yapılacaktır.
Yılbaşı tatillerini başka illerde geçirecek vatandaşların ikametlerinin boş olacağı düşünülerek,
hırsızlık olaylarına karşı Hırsızlık Büro Amirliği tarafından ekip sayıları artırılarak gerekli
tedbirler alınmıştır.
Ayrıca, halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, eğlence yerleri, alış veriş merkezleri ve
ana arterlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı halkın yoğun olduğu
bölgelerde, alışveriş merkezlerinde, eğlence yerlerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı
Güven Tim Amirliğince özellikle taciz, hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb. asayişe
müessir olayların önlenmesi ve meydana gelen olaylara en kısa zamanda müdahale edilmesi
amacıyla personel görevlendirilmiştir.
Trafik Şube Müdürlüklerince ekip sayıları artırılarak, özellikle alkollü araç kullanımı ile ilgili
denetim ve kontroller yapılacaktır.
Bununla birlikte, vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri
gerekmektedir:
- Alışveriş merkezlerinde, vatandaşların değerli eşyalarını açık ve korumasız bir şekilde
bırakmamaları,
- ATM veya bankalardan para çektikten sonra paralarını güvenli bir şekilde muhafaza
etmeleri,
- Bankamatik veya bankalarda, yardımcı olmak bahanesi ile yaklaşan şahıslara itibar
etmemeleri ve yardım tekliflerini kabul etmemeleri,
- Yağma, kapkaç vb. olaylar ile ilgili kendilerini takip ettiğinden şüphelendiği şahısları 155
Polis Đmdat hattına ihbar etmeleri, kap-kaç mağduru olmamaları için çantalarını ellerinde ya
da tek omuza takılı olarak taşımak yerine omuzdan çapraz vaziyette taşımaları,
- Đkametlerinde yalnız ya da korumasız bir şekilde bulunan şahısların tanımadıkları,
güvenmedikleri şahıslara kapılarını açmamaları,
- Adres, saat sormak ya da herhangi bir şey istemek bahanesi ile yaklaşan veya yaklaşmaya
çalışan şahıslara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları,
- Tanımadıkları şahıslar tarafından ikram edilen yiyecek, içecek gibi gıda malzemelerini
almamaları,
- Genel güvenlik açısından risk oluşturabilecek şahıs ve araçları 155 Polis Đmdat Hattına
bildirmeleri,
- Yılbaşı biletlerinin sahte olabileceği düşünülerek biletlerin bilinen bayilerden alınması,
biletlerin arkasının kaşeli olmasına dikkat etmeleri,
- Yılbaşı nedeniyle otobüs ve tramvay durakları, alışveriş merkezleri, otel, içkili yer,
kahvehane, lokanta, eğlence yerleri, tren garı, otobüs terminali gibi yerlerde yankesicilere ve
dolandırıcılara dikkat etmeleri,
- Eğlence yerlerine eğlenmeye giden vatandaşların araçlarını kendilerinin park etmeleri ve
tanımadıkları şahıslara park etmeleri için vermemeleri,

- Vatandaşların eğlence dönüşü evlerine döndüklerinde kapılarının aralık veya camlarının
kırık olduğunu fark ettiklerinde evlerine girmemeleri ve 155 Polis Đmdat Hattını aramaları,
- Yeni yılın ilk günü yoğun alışverişten dolayı elde edilen hasılatı çelik kasada olsa bile
işyerinde bırakmamaları,
- Đşyerlerinin alarm ve güvenlik sistemlerini gözden geçirmeleri,
- Trafik kazalarına sebebiyet vermemek için alkollü ve yorgun şekilde araç kullanmamaları,
- Karbonmonoksitten (soba zehirlenmesi) korunmak için yatmadan önce sobaya kömür
atmamaları,
- Yılbaşı kutlamalarında havai fişek gibi proteknik malzeme kullanmak isteyenlerin önceden
Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4790.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Elitaş operasyondaki şok detayı açıkladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 17 Aralık operasyonun adım adım planlandığını
savundu.
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Elitaş, Đstanbul merkezli operasyonlarıdeğerlendirirken, planın iki yıl önceden
hazırlandığınaişaret etti.
Elitaş, şunları kaydetti: "Şike davası, MĐT Müsteşarı ile ilgili soruşturma açılması, Gezi
olayları, dershane tartışmaları ve Sayıştay raporlarına ilişkin iddialar bir araya getirilerek
operasyon gerçekleştirildi. AK Parti'ye yerel seçimlerde yolsuzluklar konusunda darbe vurup
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başka tarafa yönlendirme planı var. Her darbe öncesinde
olduğu gibi, önce meşru idareyi diktatörlükle suçladılar. Meclis'i itibarsızlaştırma hareketleri
ile birlikte sisteme müdahale şartları oluşturmaya çalışıyorlar. Darbeler hep böyle olmuştur.
Seçimlere üç ay kaldı. Çamur at izi kalsın hareketi sürebilir. Bugünlerde her şeyi beklemek
mümkün."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4791.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Başbakan 2 seçenek var dedi
Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan "Ya eski Türkiye devam
edecek ve Türkiye kaybedecek ya da yeni Türkiye kurulacak" dedi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Fahri Doktora töreninde gündeme
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin yol ayrımına geldiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, "Önümüzde iki seçenek var.
Ya eski Türkiye devam edecek ve Türkiye kaybedecek ya da yeni Türkiye kurulacak" dedi.
HSYK'nın suç işlediğini söyleyen Erdoğan, "Suç duyurusunda bulunuyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4792.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

“BÜYÜK TÜRKĐYE” ĐDEALĐNE SAHĐP
ÇIKIYORUZ
Memur-Sen Kayseri Temsilciliği, 17 Aralık’ta gerçekleştirilen kolluk operasyonuyla zirve
yapan Cemaat-AK Parti tartışmasının, gün geçtikçe daha da derinleştiğini ve bunun ‘Büyük
Türkiye’ idealine zarar verdiğini söyledi.
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Memur-Sen Kayseri Temsilciliği gündemi meşgul eden operasyonlarla ilgili basın
açıklamasında bulundu. Sendika adına konuşan Memur-Sen Kayseri Temsilcisi Aydın
Kalkan, dershanelerin dönüşümü süreciyle başlayıp, 17 Aralık’ta gerçekleştirilen kolluk
operasyonuyla zirve yapan Cemaat-AK Parti tartışmasının, gün geçtikçe daha da derinleştiğini
söyleyerek; “Gelişmeler, Başbakan üzerinden Türkiye’yi hedef alan küresel operasyonu bütün
çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştır. Aynı süreçte, Türkiye’nin yakın ve uzak geleceğini kuşatmayı
hedefleyen küresel operasyona bilerek destek verenler de eylem ve tutumlarıyla destek
olduklarını göremeyenler de millet nezdinde netleşmeye başlamıştır.
Memur-Sen olarak 23 Aralık’ta ‘Küresel Operasyon ve Yolsuzlukla Mücadele; 76 Milyonun
Ortak Sorumluluğudur’ başlığıyla basın açıklaması yapmış; ‘yolsuzluk yapanların da,
yolsuzluk operasyonu üzerinden küresel operasyona yol verenlerin de ortaya çıkarılması’

gerektiğini dile getirerek, nihai hedefi Türkiye olan küresel operasyonun büyümemize ve
gelişmemize yönelik rahatsızlıkların tezahürü’ olduğunu deklare etmiştik. Basın açıklamamız
sonrasındaki gelişmeler nedeniyle, ‘milletin iradesine sahip çıkma’ sorumluluğumuzun gereği
olarak küresel operasyona ve bu kapsamda yaşananlara bugün 81 ilde düzenlediğimiz basın
toplantısıyla bir kez daha dikkat çekiyoruz.” şeklinde konuştu.
“Büyük Türkiye idealine zarar veriliyor”
Memur-Sen olarak yaşananları büyük bir dikkatle takip ettiklerini kaydeden Kalkan,
kullanılan dilin “Büyük Türkiye” idealine zarar verdiğini kaygıyla izlediklerini belirtti.
Yaşanan tartışmalarda izlenen yolun ve kullanılan yöntemlerin milletin ortak iradesiyle son
yıllarda elde edilen bütün kazanımları tehdit etmekte olduğunu söyleyen Kalkan,
açıklamalarına şöyle devam etti; “Memur-Sen, milletimizle birlikte bu küresel operasyona ve
onun içerideki uzantılarına karşı, milletin birlikte ürettiği kazanımlara ve ‘Büyük Türkiye’
idealine sahip çıkmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Darbe dönemi yasa ve yasaklarının temizlenmesi ile yıkımlarının onarılması, eğitim ve
çalışma hayatında kadına devlet eliyle şiddetin sembolü başörtüsü yasağının kaldırılması, 8
yıllık zorunlu kesintisiz eğitim dayatmasına son verilmesi, ötekileştirmeye son verilip
kardeşlik ikliminin tesis edilmesi, devletin milletinden milletin devletine geçilmesi dahil
saymakla bitmeyecek dönüşümler milletin ve millet iradesinin eseridir. Bu dönüşümler,
küresel operasyonu planlayanların ve destekçilerinin gözünü korkutmakta, farkında olmadan
destek verenlerce göz ardı edilmektedir. Çözüm sürecinde kat edilen mesafe başta olmak
üzere ülkenin bütününü kaplayan ümit, ince bir mühendislikle baltalanmaktadır.
Đcraatlarıyla darbe dönemlerinin yağmasına son veren Ak Parti hükümetleri, ekonomideki
tekelleşmeyi, baronluk sistemini ve yoksulluğu bitirme çabalarıyla kamuoyu tarafından
takdirle karşılanmıştır. Büyüyen ve gelişen Türkiye, bölge ülkelerine ve dünya mazlumlarına
verdiği destekle bölgesel lider ve küresel aktör olma yolundaki kritik eşiği aşmıştır.
Korkularından, kaygılarından, kavgalarından ve kamplaşmalarından kurtulan Türkiye, küresel
rekabetin kirli paydaşlarında kaygı ve korku üretmiştir. Yaşadıklarımız, bu kaygı ve korkuları
gidermeyi hedefleyen küresel operasyona yön veren senaryonun farklı sahneleridir.
Bugün gelinen nokta itibarıyla, gerçekten de ‘Büyük ve Lider Türkiye’ idealini
gerçekleştirmeye dönük icraatlarla bağdaşmayan yolsuzluk iddiaları toplum tarafından
şaşkınlıkla izlenmektedir. Hükümetten beklentimiz; ‘3 Y ile mücadele’ sloganıyla startını
verdiği ‘Büyük Türkiye’ yolculuğu adına, mensubiyetine ve mevkilerine bakmaksızın
yolsuzluk iddialarına adı karışanların üzerine gitmesi ve kamuoyunu tatmin edecek bütün
adımları içtenlikle atarak, adaletin yerini bulmasını sağlamasıdır. Siyasi iktidar, bu çerçevede
varsa milletin malına kast etmiş ve yolsuzluğa bulaşmış olanları ayıklamalı, yolsuzlukla
mücadele kavramına sığınarak milli irade üzerinde kalıcı vesayet kurma hesaplarının faillerini
de bu vesileyle ortaya çıkarmalıdır.”
Kalkan, Đçinde bulunduğumuz sürecin sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, cemaatler
ve mensuplarının istedikleri partiyi destekleme, parti kurarak siyasette var olmalarının tabii
hakları olduğunu herkese hatırlatmayı gerektiğini vurgulayarak; “Şüphesiz millet iradesinin
temsiline talip olmak bütün demokrasilerde meşrudur. Ancak, sivil örgütler, cemaatler ve
mensupları da, bu yolu tercih etmeden milli iradeyi teslim almaya çalışmanın, demokratik
hukuk devleti anlayışını benimseyen bütün sistemlerde gayri meşru olduğunu ve ortak bir
tavırla engelleneceğini unutmamalıdır.
“Cemaat yeni söylemlerle kamuoyunu rahatlamalı”
Son günlerde yaşananlar, Đslami hizmetleri ve prestijli faaliyetleriyle milletin takdirini
kazanan bir cemaatin, devletin gücünü ve imkânlarını diğer toplumsal kesimleri yok sayacak
ve onları hak kaybına uğratacak biçimde kullanma teşebbüslerinin ve en azından buna dair
kaygıların nedeni olarak algılanması sonucunu da doğurmuştur. Böylesi bir durum, hep
birlikte hem büyük bedeller ödeyerek var ettiğimiz toplumsal barışı hem de bir asır sonra

yeniden tesis ettiğimiz milli iradeyi tehdit edecektir. Bu yönüyle, tavır ve tutumları
tartışılmaya başlanan cemaat kanadına düşen görev; kamuoyunda oluşan ‘milli irade üzerinde
vesayet kurma çabaları suçlamasını’ boşa çıkaracak söylem ve eylemlerle kamu vicdanını
rahatlatmaktır. Aksi halde cemaatin 2010 referandumuna verdiği destek, kamuoyu tarafından
millet iradesini tesis etme olarak değil, devlet idaresini zimmete geçirmenin stratejik hamlesi
olarak görülecektir. Bu çerçevede, hizmetleri ve uluslararası düzeydeki prestijli faaliyetleriyle
milletin takdirine mazhar olan cemaat; yabancısı olması gereken siyaset alanında bulunduğu
algısı üreten eylem ve söylemlerden, mevcut siyasi iktidarı değersizleştirme ve Türkiye’yi
yok etme odaklı küresel operasyona destek anlamına gelecek her türlü yaklaşımdan özenle
kaçınmalıdır. Milletin ortak hedefi olan Büyük Türkiye idealinin hayata geçmesini
hızlandıracak şekilde Đslam’a hizmeti esas kabul eden asıl alanında millete hizmet etmeyi
sürdürmelidir.” dedi.
“Mümkün olmayacak bir hayale kalkışılıyor”
Cemaat-AK Parti tartışmasını fırsat bilen ve bunun arkasına gizlenen küresel operasyonun
kurulmasına ramak kalan toplumsal bütünleşmeye zarar verdiğini ve yeni kutuplaşmalara da
zemin hazırladığını kaydeden Kalkan, açıklamasına şu sözlerle son verdi; “Unutulmamalıdır
ki, bu ülkeyi kutuplara ve kamplara bölmek için harekete geçirilen potansiyel, milli iradeyi ve
kardeşlik iklimini hâkim kılmak isteyen medeniyet değerlerine bağlı kitleler tarafından devre
dışı bırakılacaktır. Mısır’da seçilmiş iktidara yapılan darbenin Türkiye’de de başarılacağını
sanmak, milletine yıllardır hizmet eden Başbakanımız üzerinden ülkemize küresel operasyon
yapmaya kalkışmak gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayale kapılmaktır.
Gün, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ ideali için yeniden kucaklaşma günüdür. Memur-Sen ailesi
olarak, bu yolda bütün gücümüzle mücadele edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Tarih
boyunca ferasetiyle hakkın ve hakikatin yanında yer almış olan milletimizin, kendisini ve
ülkesini hedef alan küresel operasyonu bozguna uğratarak üzerine düşen görevi yine yerine
getireceğine inanıyoruz.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4793.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Pilotluktan Pırlanta Sektörüne
Louis Amour Pırlanta sahibi Kayserili Ömer Özgür, pilotluktan pırlanta sektörüne geçiş
serüvenini anlattı.
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Kayserli Ömer Özgür, pilotluk mesleğini yaptığı sırada Hintli tüccarlar sayesinde bu işi düşük
maliyetlerle yapabilme şansına kavuşmuş. Özgür, sektöre 1999 yılında Esenler’de başlamış.
Günden güne ilerleyen Özgür, firmalarının geleceği adına umutlu konuştu. Özgür, yapmış
olduğu açıklamada "Bir buçuk sene önce Kuyumcukent’e geldik, ve buradan başka yerimiz
yok. Pırlantada en güzelini en iyi şekilde insanlara sunmak istiyoruz ve var gücümüzle buna

çalışıyoruz. Her geçen gün tecrübemizin üstüne koyarak ilerliyoruz. Yaptıklarımızı daha iyi
yapıyoruz ve veriler de bize gelecekle alakalı umut veriyor. Grafiğimiz sürekli yukarı çıkıyor”
ifadelerini kullandı.
"Gelecek internette”
Bayileşmek gibi bir düşünceleri olmadığını da dile getiren Özgür, geleceğin internette
olduğunu vurguladı. "Günümüz gençleri zamanının birçoğunu internette harcıyor. Bununla
doğru orantılı şekilde, Türkiye’de internetten alışveriş çok hızlı büyüyor. Biz de bu yana
oynamaya karar verdik. Amacımız internet teknolojilerinde Türkiye’nin en iyisi olmak”
açıklamalarında bulunan Özgür, geleceğin piyasasının internette olduğuna dikkat çekti.
Haber merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4794.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Y. KEMAL BEYATLI ORTAOKULU’NDAN
YUNANĐSTAN’A ZĐYARET
Melikgazi ilçesine bağlı Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Avrupa Birliği "Kültürünü
Kaybetmeden Avrupa’da Yaşamak” adlı Comenius Projesi kapsamında Yunanistan’ı ziyaret
ettiler.
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Melikgazi ilçesine bağlı Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Avrupa Birliği Bakanlığı AB
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen “Living in a
Multicultural Europe Without Losing our Own Đdentity "– "Kültürünü Kaybetmeden
Avrupa’da Yaşamak” adlı Comenius Projesi kapsamında, Yunanistan'ın Aiani - Kozani’ye
projenin 5. çalışma ziyaretinde bulundular.
Çalışma ziyaretine Đngilizce Öğretmeni Leyla AKATA , Müzik Öğretmeni Esra Kavafoğlu ve
Đngilizce Öğretmeni Mustafa KOÇ ile 8. Sınıf öğrencilerinden Rümeysa DEMĐR, Berre IŞIK,
Medihanur KARAKAŞ ve Rabia AKCAN katıldı. Çalışma ziyareti süresince proje ortağı
diğer ülkeler olan Almanya, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Đtalya’dan gelen
toplam 23 öğrenci ve 18 öğretmenlerle çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği
bildirilirken, öğretmenlerle proje toplantıları yapıldığı kaydedildi.
Bu ziyaret sırasında Kozani Belediye Başkanı Lazaros MALOUTAS ’ı ve Kozani Milli
Eğitimden sorumlu Vasiliki VONTSA'yı ziyaret edilmiş ve ülkemizin bayrağı ile birlikte
Kayseri’yi tanıtıcı kültürel hediyeler de takdim edilmiştir.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4795.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

“SURĐYE’DE ĐNSANLIK ÖLMESĐN”
Ekol Dershanesi öğrencileri, Suriye’den gelip, Kayseri’ye sığınan aileler için kışlık kıyafet
yardımında bulundular. Yardımları teslim alan Kayseri Đyilik ve Kardeşlik Platformu
gönüllüsü Atabay Çelik, Suriye’de insanlık ölmesin diye yardımlara devam edildiğini söyledi.
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Ekol Dershanesi öğrencileri, Kayseri’de bulunan Suriyeli aileler için seferber oldular.
Öğrenciler, Kış ayı içerisinde olmamız hasebiyle aralarında anlaşarak kışlık giyecekler
topladı. Öğrenciler bu yardım için ‘onlar muhacir biz ise Ensarız, bu duyguyla yardımları
topladık’ değerlendirmesinde bulundular. Dershane kurucularından Mehmet Akif Karapınar,
bu yardımların öğrencilerin özverisi sonucunda gerçekleştirildiğini söyleyerek, yardımlarının
devam edeceklerini söyledi. Karapınar, ayrıca yardım kuruluşları talep geldiği taktirde kuru
gıda yardımında da bulunabileceklerini belirtti. Yardımda bulunan öğrencilerden Burak Dal,
Suriye’deki dramı takip ettiklerini ve drama seyirci kalamadıklarını kaydederken, Musa
Mızrak; ‘kardeş ülkeyiz, onların acısı bizim acımız oldu’ dedi. Orhan Karagöz ise; ‘Onların
içinde bulunduğu drama bir gün biz de düşebiliriz. O gün bu kardeşliğimiz unutulmayacaktır.’
ifadesinde bulundu.
“Suriye’de insanlık ölmesin”
Toplanan yardımlar Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu’na teslim edildi. Yardımları teslim
alan platform gönüllüsü Atabey Çelik, Suriye’de insanlık ölmesin diye yardımlara devam
edildiğini söyleyerek, Kayseri’de 500’e yakın Suriyeli ailenin olduğunu ve her ailenin de
ortalama 10 nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti. Çelik Suriyeliler için iğneden ipliğe birçok
ihtiyacın olduğunu belirterek; “platform olarak topladığımız yardımları ailelerin ihtiyaçlarına
göre dağıtıyoruz. Ayrıca platform olarak ailelerin sağlık ve tedavi hizmetleriyle de yakından
ilgileniyoruz.” dedi. Çelik, Ekol Dershanesi ve öğrencilerine de duyarlılıklarından dolayı
teşekkür etti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4796.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Đşte servis edilen yalan haberler
17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından medyada birçok haber yer
almaya başladı. Bu haberlerin birçoğunun zamanla yalan haber oldukları anlaşıldı.
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Cemaat yakın kişi ve medya organları sosyal medya üzerinden kamuoyuna birçok yalan
haber servis edildi.
işte o haberler...
1- TCDD GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA
Cemaat'e yakın medya kuruluşu olan Cihan Haber Ajansı'nın servis ettiği ve Zaman
gazetesinde yer alan haberde, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman'ın, Ankara'da gözaltına alındığı iddia edildi. Haberin doğru
olmadığı Karaman'ın canlı yayında yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.
2- ABDULLAH GÜL PARTĐ KURUYOR
Twitter'da Abdullah Gül'ün gizli siyasi toplantılar yaptığı ve yeni bir parti kuracağı
dedikodusu yayıldı. AK Parti'den milletvekilleirnin bir bir istifa ettirilip kurulacak yeni
partiye geçeceği iddiaları sosyal medyada dolaştı. Ancak bu haberin de asılsız olduğu kısa bir
süre içinde ortaya çıktı.
3- ĐŞADAMLARININ GÖZALTI LĐSTESĐ
Đkinci dalga operasyonu yapılacak dedikoduları çıkar çıkmaz gözaltına alınacaklar listesi
yayımlanmaya başladı. Ünlü işadamlarından oluşan bu gözaltı listesinin de asılsız olduğu
ortaya çıktı. Bu listenin bir zamanlar Cemaat'e yakın savcıların tutuklattğı gazeteci Ahmet Şık
tarafından servis edilmesi dikkat çekti.
4- NOEL BABA'YI BIÇAKLADILAR
Dün servis edilen bu haberde Đstanbul Üniversitesi'nden bir grup öğrencinin Noel Baba
bıçaklama eylemi yaptığı ileri sürülmüştü. Ancak eylem yapan grup bu haberi yalanladı.
Bıçaklama görüntüsü haberle ilgili çekilen videolarda yoktu. Bu haberin özellikle Ergenekon
ve Balyoz davalarında "Türkiye'yi kaosa sürüklemek için propaganda yapmak" konusunda
staj yapan Cemaat medyası tarafından servis edilmesi de dikkat çekti.
5- BDP'LĐ VEKĐLLER GÖZALTINA ALINDI
Bugün servis edilen diğer bir yalan haber ise BDP'li vekillerle ilgiliydi. "Van'da 9 BDP'li
vekil gözaltına alındı" başlıklı haberin de yalan olduğu sonradan ortaya çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4797.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

ZULME DUR DEMEYE GĐTTĐLER
Suriye’ye yardım götürmek ve olayları yakından görmek için Endonezya, Malezya ve
Tayland’tan gelen ve aralarında akademisyen, iş adamı/kadını, aktivist ve STK başkanlarının
bulunduğu 26 kişilik bir grup Kayseri’de basın açıklaması yaptı.
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Suriye’ye yardım etmek için Endonezya, Malezya ve Tayland’tan gelen ve aralarında
akademisyen, iş adamı/kadını, aktivist ve STK başkanlarının bulunduğu 26 kişilik bir grup
Kayseri’de basın açıklaması yaptı. Kendilerine ‘Barış Yolu’ adını veren grup adına konuşma
yapan Filistin’e insani yardım amaçlı giden Mavi Marmara gemisinde de bulunmuş olan

aktivist Mustafa Mansur, grup olarak amaçlarının insanlık dramı yaşanan yerlere yardım
götürmek olduklarını söyleyerek; “Suriye içerisine içerisinde kışlık giyecek, gıda ve ilaçların
olduğu 6 konteynır ile yardımda bulunacağız. Hedefimiz insani yardımla birlikte Đslam dinini
hakim kılmaktır. Din dil ırk ayrımı yapmaksızın zulmün bulunduğu her yere yardımlarımızı
götürmeye devam edeceğiz.
Grupta yer alan diğer üyeler ise batı medyasının yanlış bilgilendirmeler ile Suriye’deki
olaylarının saptırıldığını söyleyerek Suriye’ye gidip dramı kendi gözleriyle görmek
istediklerini belirttiler.
Aralık’ın 22’sinde Türkiye’ye gelen grup, Aralık’ın 26’sında ise Hatay’dan Suriye’ye giriş
yapacak. Kayseri’de Hilal Der’in misafiri olan grup Türkiye’deki STK’ların yardım
çalışmalarını yakından görmek için Türkiye içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarını ziyaret
ettikten sonra Suriye’ye geçeceklerini açıkladılar.
Ülkelerinde yayın yapan basın çalışanlarının da yanlarında geldiklerini aktaran grup, basın
mensuplarının Gazi Antep’ten dün Suriye’ye giriş yaptıklarını belirtti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4798.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Zaman'a tepkiler devam ediyor
Zaman Gazetesi sosyal medyada alay konusu oldu. Vatandaşlar 17 Aralık Operasyonu'ndan
sonra yaptığı yanlı yayınlar nedeniyle büyük tepki çeken Cemaat gazetesiyle çok fena dalga
geçtiler.
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Halk, Cemaat Gazetesi Zaman'a en güzel cevabı twitter üzerinden verdi. Zaman gazetesine
tiraj üzerinden göndermede bulunan sosyal medya kullanıcıları çok konuşulacak bir slogan
üretti.
Zaman Gazetesi'nin "Türkiye'nin en çok satan gazetesi" sloganı sosyal medyada alay konusu
oldu. "Tabi ki Türkiye'nin en çok satan gazetesi Zaman diyen" sosyal medya kullanıcıları
"Erbakan'ı sattı, Erdoğan'ı sattı, Müslümanları sattı, bu ülkeyi sattı..." diyerek Cemaat
gazetesiyle dalga geçtiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4799.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Özhaseki, Genç Đşadamlarına Gelişimi Ve
Değişimi Önerdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin genç işadamlarına gelişimi ve
değişimi yakalama çağrısında bulundu.GESĐAD Genç Đşadamları Platformu tarafından
düzenlenen 'Genç Đşadamları Ödülleri' töreninin onur konuğu...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin genç işadamlarına gelişimi ve
değişimi yakalama çağrısında bulundu.
GESĐAD Genç Đşadamları Platformu tarafından düzenlenen 'Genç Đşadamları Ödülleri'
töreninin onur konuğu olan Başkan Özhaseki, son 20-30 yılda yaşanan değişimin yüzyıllara
bedel olduğuna vurgu yaparak, "Sizler geleceğin işadamları, sanayicileri olacaksınız. Bu
yüzden sizlere büyük iş düşüyor. Günümüzün bilgi birikimi, teknolojisi neyse onu yakından
takip edip uyguladığınız gibi gelecekte neler olacak, hangi teknolojik gelişmeler yaşanacak
bunları da zamanında algılayıp uygulamanız gerekecek. Çünkü dünyamızda çok hızlı bir
gelişim yaşanıyor. Bu değişime ayak uyduran hayatta kalır, ıskalayan yok olup gitmeye
mahkum olur. Şehirler için de bu durum böyledir. Günümüzde artık belediyelerin su
getirmesi, kanal veya yol yapması belediyecilik açısından yeterli değildir. Şehrini ileriye
taşıyacak, gelişimine kapı aralayacak proje ve yatırımların peşinde koşmalıdır" dedi.
Konuşmanın ardından GESĐAD Genç Đşadamları Platformu Başkanı Taha Keskin tarafından
Başkan Özhaseki'ye 'Onur Konuğu Plaketi' verildi.
Başkan Özhaseki törende ayrıca çeşitli dallarda ödüle layık görülen genç işadamlarının
ödüllerini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4800.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Gönüllü Okul Geçit Görevlileri Đşbaşında
Develi Đlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince ana cadde
üzerinde bulunan AFY. Kız Teknik Meslek Lisesi, Đmam Hatip Orta Okulu ve Selçuk Maşlak
Orta Okulunda eğitim ve öğrenim gören 8 öğrenci 'Gönüllü...
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Develi Đlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince ana cadde
üzerinde bulunan AFY. Kız Teknik Meslek Lisesi, Đmam Hatip Orta Okulu ve Selçuk Maşlak
Orta Okulunda eğitim ve öğrenim gören 8 öğrenci 'Gönüllü Okul Geçit Görevlisi'' olmak için
seçildi.
Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince okul giriş ve çıkışlarında uyulması gereken
trafik kuralları konusunda gerekli eğitim verildikten sonra Đlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert
ve Polis Merkezi Amiri Celal Karakuş’un katılımıyla ''Gönüllü Okul Geçit Görevlileri'' belge
taktim töreni yapıldı. Öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinde alınması gereken trafik
tedbirleri Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından uygulamalı gösterilerek,
öğrencilerin de yapmaları sağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4801.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı
Sona Erdi
Kayseri'de Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen, Ulusal Kök Hücre Politikaları
Çalıştayı 2 gün süren toplantının ardından sona erdi.Bir otelde düzenlenen çalıştay 2 gün
sürerken, çalıştayın ardından Türkiye Bilimler...
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Kayseri'de Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen, Ulusal Kök Hücre Politikaları
Çalıştayı 2 gün süren toplantının ardından sona erdi.
Bir otelde düzenlenen çalıştay 2 gün sürerken, çalıştayın ardından Türkiye Bilimler
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Eş
Yürütücüsü Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, Kök Hücre Çalışma Grubu üyeleri Prof. Dr. Taner Demirer ile Mustafa Çetin
basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında açılış konuşması yapan Türkiye Bilimler
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "Bugün Ulusal Kök Hücre Politikaları
Çalıştayının son günündeyiz. Türkiye Bilimler Akademisi şuan itibariyle 200 üyesi bulunan
bir bilim kuruluşumuz. Kök Hücre gerçekten çok önemli bir konu. Türkiye'miz sahip olduğu
sağlık alanında gerçekten yarışabilecek bir düzeydedir. Bu çerçevede ulusal kök hücre
çalıştayında ilgili kurumların birçok bilim adamları bir araya geldi. Burada yaklaşık 30 kamu
kuruluşundan 90'nın üzerinde bilim adamı bir araya gelmiştir. Burada kök hücreyle ilgili
konular ele alındı. Erciyes Üniversitesi de Genkök ile ilgili ileri düzeyde çalışmalar
gerçekleştiriyor. Bu açıdan Erciyes Üniversitesini tebrik ediyorum" diye konuştu.
Düzenlenen çalıştay hakkında bilgiler veren Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Eş
Yürütücüsü Prof. Dr. Bülent Zülfikar ise, "Kök hücre çalışmalarının sadece genetik bilim
dalını ve kan hastalıkları bilim dallarını ilgilendiren yönleri değil bunun aslında nöroloji,
kardiyoloji, ortopedi, psikiyatri gibi pek çok bilim dalını ilgilendiren bir konu olduğu çalıştay

sonucunda karara bağlanan ana konulardan biri oldu. Bir diğer kök hücre çalımlarında
standartların yükseltilmesi ve etkin kalite kontrolü de çok ehemmiyet verildiği ve bunun daha
fazla üzerinde durulması gerektiği hususu karar bağlandı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı,
TÜBĐTAK, YÖK ve TÜBA’nın bu koordinasyonun devam etmesi, çalışmaların işbirliği
içerisinde sürdürülmesi ana kararlardan biri oldu. Bir başkası gönüllü kök hücre vericisi yani
donör dediğimiz kişilerin sayısını arttırılması ve bunun mümkünse önümüzdeki yıl bitmeden
1 milyona kadar yükseltilmesi ve özellikle toplumdaki ihtiyaçların karşılanması noktasında
kamuoyunun buna destek vererek gönüllü donör olabilmesinin önünü açılması alınan
kararlardan biri oldu" şeklinde konuştu.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, "Türkiye'nin altyapısına katkıda
bulunarak bilim merkezleri kurduk. Kök hücre önümüzdeki yılların en önemli konularından
biridir. Türkiye olarak bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu açıdan çalışmalarımızı
yürütmeye devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4802.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Memorial Hastanesi’nden ‘tüp Bebek’ Semineri
Memorial Hastanesi tarafından ‘Tüp Bebek’ semineri düzenlendi.Melikgazi Belediyesi
Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde, Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurettin Türktekin tarafından katılımcılara, tüp...
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Memorial Hastanesi tarafından ‘Tüp Bebek’ semineri düzenlendi.
Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde, Memorial Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurettin Türktekin tarafından katılımcılara, tüp
bebek konusunda bilgiler verildi. Seminer hakkında bilgiler veren Op. Dr. Nurettin Türktekin,
“Seminerimiz Memorial Hastanesi’nin bilgilendirme çalışmaları dahilinde yapmış olduğu ve
şuan üreme sağlığını ilgilendiren ve tüp bebek konusunu işleyeceğiz. Halk toplantısı şeklinde
olacak. Halkın kafasına takılmış olan sorunlarını, çözemediği veya doktora ulaşıp soramadığı
soruları burada paylaşıp cevaplandırmak için buradayız. Biz doktorlar olarak her zaman halka
sürekli ulaşamayabiliyoruz. Hasta doktoru bulamıyor ya da doktor hastaya cevap veremiyor
ama bu tür organizasyonlar sayesinde insanlar sormaya çekindikleri ve sormak istedikleri her
şeyi bizimle paylaşmış oluyorlar” ifadelerini kullandı.
Seminer, katılımcıların soruları ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4803.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

BAŞBAKAN'I DA MI DĐNLEDĐLER?
Hükümete karşı devlet içindeki yapılanma ile ilgili şok bilgilere ulaşıldı. Đstanbul'da 3 farklı
noktada dinleme merkezi kurduğu iddia edilen derin yapı kayıp cihazlarla Başbakan Erdoğan'ı
da dinlemiş!
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"Paralel devlet yapılanması" olarak adlandırılan çetenin Đstanbul'da 3 farklı noktada "Bilgi
Evi" adı altında dinleme merkezi kurduğu, kayıp dinleme cihazlarının bir kısmının bu
merkezlerde kullanıldığı iddia edildi. Đddialar arasında yapının, Beykozsırtlarında dinleme
merkezi kurduğu iddiası da var. Yeni Akit gazetesinde yer alan habere göre, Đstihbarat
birimleri "paralel yapılanma" tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden çalınan teknik takip
cihazlarının izine ulaştı.Emniyet Genel Müdürlüğü Đstihbarat Dairesinden çalınan teknik takip
cihazlarından bazılarının bu merkezlerde kullanıldığı, 1 nolu merkezin Beykoz sırtlarında
bulunduğu ifade edildi.Đstihbarat birimlerinin adım adım takip ettiği paralelci polis ve askerin
sivil giyimli bir şekilde Beykoz'daki bu merkeze gelip adeta kamu kurumunda görev yapar
gibi dinleme yaptığı tespit edildi."Bilgi Evi" adı verilen bu merkezlerde yapılan dinlemelerde
elde edilen verilerin hükümeti zor durumda bırakmak için şantaj malzemesi olarak
kullanıldığı da ifade ediliyor.Đstihbarat birimlerinin çetenin her adımını fotoğraflayıp rapor
ettiği vurgulandı.
BAŞBAKAN'I DA MI DĐNLEDĐLER?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan böcek sonrası MĐT tarafından
yapılan kapsamlı araştırmanın da ucu emniyetteki bu paralel ekibe uzandı.Đstihbarat
Dairesi'nde eski başkan Ömer Altıparmak döneminde çalınan cihaz ve parçalarla ilgili son
iddia ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu cihazlarla dinlendiği yönünde...Erdoğan'ın
çalışma ofisi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nda bulunan dinleme
cihazlarının envanterinden kaybolan cihazlar olduğu kaydedildi.>>haber7.com>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4804.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yıldız iddialara cevap verdi
Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında ikinci soruşturmada yer alan iddialara Bakan Yıldız
cevap verdi
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Bilal Erdoğan'a ilişkin Vatan gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan iddialar ve Enerji
Bakanı Taner Yıldız'ın cevapları:
1.Đddia: 14 termik santral, Başbakan’ın talimatıyla özelleştirme kapsamından çıkarılıp
yenilenmesi için Bilal Erdoğan’ın gizli ortağı olduğu Bosphorus 360’a ihale edilmeye
çalışıldı.
Yanıt: 14 santralden 3’ü özelleşti. 4’ünün özelleştirme programı açıklandı. Geriye 7’sinin
özelleştirme programları Özelleştirme Đdaresi tarafından açıklanacak.
2.Đddia: Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
Vakfı’na (TÜRGEV) 25 yıllığına verilen yurt binalarının trafo arazisi de bedelsiz devredildi.
Yanıt: Bu trafo TEDAŞ’a yani kamuya aittir. Biz binlerce trafo yeri veriyoruz. Herhangi bir
yurda ‘Acaba bunlar kimdir’ diye bakarak mı abonelik yapacağız?
3.Đddia: Đstanbul Sultanbeyli Paşaköy orman sahasında bulunan maden arazisine, Erdoğan’ın
talimatıyla bir ay gibi kısa sürede Bosphorus 360 şirketi için işletme izin verildi.
Yanıt: 2007’de bir ruhsat veriliyor. Đşletme ruhsatı, bir sürü aşamadan sonra Orman Bakanlığı
kriterlerine göre veriliyor.Üstelik SĐT çalışması da sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4805.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yoğurt, Kurutulmuş Sebze, Turşu Ve Konserve
Kursları Açılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl iki
dönem olmak üzere 18 kurs merkezinde 23 ayrı dalda mesleki eğitim verdiklerini ancak yeni
talepler ile yeni bölümler açılacağını söyledi. Büyükkılıç,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl iki
dönem olmak üzere 18 kurs merkezinde 23 ayrı dalda mesleki eğitim verdiklerini ancak yeni
talepler ile yeni bölümler açılacağını söyledi. Büyükkılıç, ''Talep üzerine yoğurt yapma,
konservecilik ve sebze kurutma gibi bilgilerin yer aldığı kurs açacağız'' dedi.
Başta sanat ve mesleki eğitim alanında olmak üzere, kursiyerlerin eğitimi için ihtiyaç duyulan
alanlarda hizmet verildiğini, ayrıca eğitimi tamamlayıcı, kişisel becerileri artırıcı, kursiyerleri
kent kültürüne kazandıran ve onları hayata hazırlayan çalışmalar yapıldığını belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak isminden anlaşılacağı üzere sanat ve
meslek kursları veriyoruz. Kilim, Nakış, Tel örgü, gümüş-nakış gibi sanatsal eğitimler
yanında kuaförlük, ev tekstili, dikiş, gibi mesleki kurslar düzenliyoruz. Ayrıca pasta yapımı,
yemek yapımı ve özelikle büyük rağbet gören Kayseri mutfağı gibi yöresel ve bölgesel
yemekleri de usta öğreticiler ile öğretiyoruz. Şimdi ise talep üzerine yoğurt yapma,
konservecilik ve sebze kurutma gibi bilgilerin yer aldığı kurs açacağız. Öğrenciler yoğurt
yapacaklar sonra da ayran olarak tüketecekler” ifadelerini kullandı.

Hafta sonları sosyal tesislerde öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve
Yabancı Diller de ders verildiğini hafta içi günlerde ise anne ve ablalarının bu merkezlerde
farklı konularda ders aldıklarını hatırlan Başkan Memduh Büyükkılıç, toplumda bilgili,
bilinçli ve uygulayıcı bireyler kazandırarak toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkı
sağladıklarını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, açılacak olan yoğurt yapma, kurutulmuş sebze, turşu yapımı ve
konserve yapımı taleplerin yöresel olduğunu ve bu kurslar ile yörenin kültürüne de katkı
sağlanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4806.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kadın Girişimciler Kurulu 4. Olağan Genel
Kurulu
Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) 2013 yılı 4. Olağan Kurulu, Kayseri Ticaret Odası
(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın katılımı ile gerçekleşti.Kurulun açılış
konuşmasını yapan Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu...
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Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) 2013 yılı 4. Olağan Kurulu, Kayseri Ticaret Odası
(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın katılımı ile gerçekleşti.
Kurulun açılış konuşmasını yapan Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Đcra Komitesi Başkanı
Sema Karaoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu’nun Türkiye genelinde 5 bin 500 üyesi
bulunduğunu söyledi. Karaoğlu, “Kadın kurullarımız mevcut durumda Türkiye genelinde 81
ilde örgütlü olup 5 bin 500 üyesi ile ülkemizin en büyük iş kadını teşkilatıdır. Kayseri KGK
olarak, genel kurul, icra komitesi ve çalışma grupları organlarımızla mevzuatsal çerçevede
bize verilen sorumluluklar paralelinde olağanca hızımızla sorumluluklarımızı yerine getirme
gayreti içinde 100’e yakın üyemizle gelişerek ve büyüyerek yolumuza devam etmekteyiz”
dedi.Kurulda bir konuşma yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da,
kadınların iş hayatında erkekler kadar ön planda olmadığını söyledi. Hiçyılmaz, “Kadın
girişimciler kurulu 4 senede bir toplantısını yapıyor. 2013 yılının son toplantısında beraberiz.
Türkiye nüfusunun yüzde 50’si erkek, yüzde 50’si kadındır. Ama kadınlar, istihdamda olsun,
iş hayatında olsun erkekler kadar ön planda değiller. Belki fıtratla alakalı yapı ile alakalı
olabilir. Bizim bu çalışmalarla bunu biraz daha kadınların lehine döndürme şansımız var.
Sanki tek kolla boks maçına gitmiş gibi olmamalıyız. Hep beraber iki kolu kullanmak şartı ile
hep beraber bu iş hayatının içerisinde olmak durumdayız” ifadelerini kullandı.Kurul daha
sonra, Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Đcra Komitesi Başkanı Sema Karaoğlu’nun 2013
yılı faaliyetlerini okuması ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4807.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Ziraat Mühendisleri Odasında 44. Olağan
Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Kayseri Ziraat Mühendisleri Odasında 44. olağan genel kurul toplantısı yapıldı.Kayseri
Ticaret Odasında düzenlenen 44. olağan genel kurul toplantısına, Ziraat Mühendisleri Odası
Kayseri Şube Başkanı Selim Katırcı ve çok sayıda Ziraat...
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Kayseri Ziraat Mühendisleri Odasında 44. olağan genel kurul toplantısı yapıldı.
Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen 44. olağan genel kurul toplantısına, Ziraat Mühendisleri
Odası Kayseri Şube Başkanı Selim Katırcı ve çok sayıda Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri
katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı
Selim Katırcı, "Yaklaşık 8 aydır oda yönetimiyle ilgilenmekteyim. Son iki dönemdir şube 2.
başkanlığı, şube yazmanlığı ve son olarak da 2 haftadır emaneten başkanlık görevini
yürüttüm. Bu sürede çalışmış olduğum tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ziraat
Mühendisliği mesleğinin önemi ve değeri saymakla bitmez. Unutmamalıdır ki dünyada aç
yaşayan insanların sayısı 1 milyarı aşmış, iklim değişiklikleri küresel ısınmalar ile tamamen
değişmiştir. Üretim yapılan alanlarda istenilen seviyede ürün alınamamaktadır. Bilinçsizce
kullanılan ve kirletilen sular sebebiyle yer altı sularının kullanılabilirliği de azalmaktadır.
Ayrıca tarımda kullanılan ilaçların kalıntıları insan sağlığını etkilemektedir. Bilgiyi
kullanmadan yapılan tarım istediğimiz miktarda ürün almamızı engellemektedir. Devlet
tarafından verilen kredileri iyi kullanamayan, çiftlik yönetiminden bir haber olan insanların bu
işe girişmesinden dolayı istenilen seviyede kar edilememektedir" diye konuştu.
Ziraat Mühendisliği görevinin önemine değinen Katırcı, "Şu kesinlikle unutmamalıdır ki
insanlar bilgisayar olmadan, tablet olmadan, araba olmadan, uçağa binmeden yaşayabilirler
ancak yemeden, içmeden yaşayamazlar. Đşte tüm bu nedenlerden dolayı Ziraat Mühendisliği
mesleği hayatın kutsallığında çok önemli yer tutmaktadır. Gelecekte kendine yetebilen
sağlıklı, güvenilir gıda üreten, bilgiyi kullanabilen, bilinçli, çiftlik yönetimini bilen bir gelecek
bekleniyorsa mutlaka Ziraat Mühendisi ile çalışmalıdır" şeklinde konuştu.
Ziraat Mühendisleri Odasının seçiminin yarın yapılacağı öğrenilirken, 718 Ziraat
Mühendisleri Odası üyesi 09.00 ile 17.00 arasında oy kullanarak yeni başkanını belirleyecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4808.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

MENGÜŞOĞLU,
ANLATTI-2-

ÜSTAD

NECĐP FAZIL’I

Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu’nun, Mağrur Öfke Necip Fazıl Konferansı’nda yapmış
olduğu ve Necip Fazıl hakkında bilinmeyenleri anlattığı konuşmasının ikinci kısmı sizlerle.
Necip Fazıl’ın kişiliği, duruşu ve Đslam çizgisine girişine ilişkin duymadıklarınız bu
konuşmada. Mengüşoğlu’nun gözünden, kendi anlatımıyla Bohem, serseri yapılı bir şair
Üstad Necip Fazıl…
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‘’Necip Fazıl Bohem, serseri yapılı bir şairdir’’

Bu durum Necip Fazıl’da dehşetli bir ego yaratmıştır ancak bu ego onun ilk döneminden
kalma bir egodur. Üstat Çemberlitaş da bir konakta büyür, büyük babasına ait çok lüks bir
konakta. O konak daha sonra ‘Ahşap Konak’ isimli bir piyese, birde ‘Muhasebe’ isimli şiire
dönüşecektir. Her ikisinde de o konak ve konaktaki yaşantı anlatır. Necip Fazıl Bohem,
serseri yapılı bir şairdir. Ama daha 19’lu yaşlarda ülkenin en büyük şairleri tarafından parmak
ısırtılacak şiirler yazmıştır. Paris’e gönderilir okuması için ama orada da kumar hastalığına
duçar olur. Bütün parasını kaybeder ve açtır ser sefildir, kalacak yeri yoktur, parası yoktur,
yiyecek ekmeği yoktur. Düşer sokaklara işte kaldırımlar şiirini orada yazar. Yazar ama
Anadolulu bir aile çocuğu olduğu için bir damar çeker daima. O kaldırımlarda serseri gibi
dolaşır ve o serserinin hayatını anlatır.
‘’Millet zanneder ki Necip Fazıl aylarca, yıllarca Abdullhakim Arvasi’nin yanında
kaldı’’
Nitekim tahsilini yarım bırakır Türkiye’ye döner. Döndüğünde de aynı bohem, aynı serseri
hayatı yaşarken, Abdullhakim Arvasi ile tanışır ve hayatının yönü değişir. Millet zanneder ki
Necip Fazıl aylarca yıllarca onun yanında kaldı, ondan dersler aldı ve yeni bir hayat, yeni bir
istikamet seçti. Yok, böyle bir şey en fazla on defa ya görüşmüş ya görüşmemiştir. Ama
ondaki o zekâ ve deha o görüşmeleri elliye katlayarak nice eserlere dönüştürmüştür. Tamamı
zekâ ve dehasının ürettiği üretilmiş şeylerdir. Tabi duyduklarını da kataraktan yüze yakın eser
yazmıştır. Bütün bunların yanında kitabi bir Đslami tetkikatı yoktur. Birde vakti ve zamanı
yoktur. Zaman geçmektedir ve tek parti döneminde Đsmet paşa toplumun ruhunu
kazımaktadır. Toplumu bu baskıdan kurtaracak bir medeni cesaret aşısı yapabilmek için
çırpınır durur…
‘’Boşluğu ense kökünde gezdiren adamdır Necip Fazıl’’
Üstadın yönü değişmiştir artık. Yönü Đslam olmuş ve aynı bohem tarzda son sürat bu
doğrultuda ilerlemiştir. Tam bir fenomendir, her haliyle hayret ve hayran bırakıcı bir
fenomendir. Boşluğu ense kökünde gezdiren adamdır Necip Fazıl. Kündeler halinde gök
devrilmektedir, gök devrildi künde üstüne künde, Yok edilen can elması, Değdiydi burnum
yokun burnuna, öz ağzından kafatasını kusmuştur . Bütün bunlarla anlattığı şey Türk
edebiyatına Batıdan taşıyıp getirdiği ve ilk defa edebiyatımıza gelmiş olan ben bilinci ve
benlik aşısıdır. Beni yok eden nefsi tahrip etmek isteyen bir meşrebin mensubu gibi

görünmesine rağmen, Türk edebiyatına ben fikrini taşıyan ilk adamdır. Açın çile adlı şiir
kitabını kaç tane ‘Ben’ isimli şiir bulacaksınız. Bu bakımdan Necip Fazıl, Nazım Hikmet’ten
daha Batılı, Batıcı değil Batılı bir şairdir. Edebiyatımıza Batılıların çoktan sahip çıktığı
şahsiyeti benlik bilincini taşıyan adamdır. Zaten vaktiyle şişkin bir egonun sahibiydi, şimdide
bu davanın tek temsilcisi benim dediği için aynı egoyu burada da devam ettirmektedir.
Özellikle ‘Çile’ şiirini genç kardeşlerime şiddetle tavsiye ederim çünkü bu şiirde gerçekleşen
bu dönüşümü çok somut bir şekilde görebilirler.
‘’Ağzından kafatasını kusan bu adam neyin çilesini çekiyor’’
Bizim edebiyatımıza baktığınız zaman umumi manada fikir yoktur. Akif’i istisna ediyorum.
Fikir yoktur duygu vardır ve biz bununla övünürüz ‘Biz gönül adamıyız’ biz öyle akıl fikir
adamı değilizdir. Biz hal adamıyızdır kal adamı değilizdir. Bununla övünür bizim toplum.
Necip Fazıl’ın mensup olduğu meşrepte böyle bir meşreptir güya ama Necip Fazıl batıdan
benlik idrakini taşıdı getrdi. Bütün bu saydıkların bir kişinin afakanlarından başka nedir? Bir
kişinin kendisiyle kavgasından başka nedir?
Necip Fazıl müthiş kavgacı bir insandır. Kavga edecek kimseyi bulamadığı zamana kendisiyle
kavga eder. Savaşır kendisiyle, savaştığı içinde o şiiri yazdı;
Gaiplerden bir ses geldi: Bu adam,
Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
Gök devrildi, künde üstüne künde...
Pencereye koştum: Kızıl kıyamet!
Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!
Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent,
Ok çekti yukardan, üstüme avcı.
Ateşten zehrini tattım bu okun.
Bir anda kül etti can elmasımı.
Sanki burnum, değdi burnuna (yok) un,
Kustum, öz ağzımdan kafatasımı.
…
Sorarım size bu nasıl bir haleti ruhiyedir? Bu adam ne yapıyor? Ağzından kafatasını kusan bu
adam neyin çilesini çekiyor. Fikir çilesini çekiyor. Bizim edebiyatımız ne söylüyor ‘ Kara
gözlüm efkarlanma gül gayrı, ibibikler öter ötmez oradayım’ efkarlanma derken ne diyor
aslında düşünme demek istiyor. Aslında üzülme demek istiyor, fakat üzülmekle düşünmek
arasındaki farkı bilmiyor toplum. Öyle değil midir? Elimizde kitapla eve gittiğimiz zaman
analarımız demez mi, yavrum bu ne deve yüküyle kitap birazda canına bak diye. Böyle
öğütlenmedik mi? hep büyüklerimiz tarafından. Necip Fazıl’ın bütün derdi bu, bu toplumu
fikirle, kitapla, benlikle, ben idraki, benlik bilinciyle tanıştırmak istiyor. Kendisi bunun
farkında, kendisi bağlı olduğu Arvasi’yi çoktan aşmış durumda. O otomobiliyle son hızda
giderken ona çarpmış ve istikameti değişmiştir sadece. Yoksa ondan öyle çok fazla bir şey
almış değil.
‘’Ondan edebi anlamda ciddi malzemeler edindim’’
Ben üniversite yıllarında aşağı yukarı 2-3 yıl evinde edebiyat sohbetlerine katıldım. Erbakan
partiyi kurunca onunla arayı bozdu, bizimle de arayı bozdu bizi de ondan onlardan
zannederek. Koptuk birbirimizden ama o 2-3 yıl boyunca edebi anlamda ciddi malzemeler
edindim ondan. Zaten kimse Đslam’ı öğrenmezdi, kendisinin de böyle bir derdi yoktu. Öyle bir
davası, öyle bir bilgisi de yoktu. O ilmihalleri falan da hep yazdırtıldı. Necip Fazıl’ın kalemi
çok kuvvetli olduğu için güya kendisinin bağlı olduğu o ekoller yaptırdı böyle bir durum söz
konusuydu.

Köle ile Nur’daki hataların, ‘Rabıta’, ‘Tanrı Kulu’, gibi bilgilerinde devam etmektedir. Ama
Necip Fazıl bunlarda mazurdur, o bunları bilmez bunların köküne inmiş değildir. Bakmış ki o
ekol bunları söylüyor, o da söylemiştir. Tanıdığım kadarıyla söylüyorum o ekolün
söylemlerini bir kere daha dile getirmiştir ve birçok kez de o ekole mensup kişilerin
kışkırtmasıyla getirmiştir. Yoksa öyle çok bilerek yaptığı kanaatinde değilim.
‘’Kendinden sonraki kuşaklara medeni cesaret aşısı yaptı’’
Necip Fazıl Erzurum’da konferans veriyor, hararetli bir şekilde anlatıyor bir ara duruyor ve
bir sigara tellendiriyor. O sırada arkadan biri ayağa fırlayıp ‘ Atatürk’ü seviyor musunuz?’
eyvah herkes panikliyor çünkü soru tuzak bir soru. Necip Fazıl duruyor ses yok sonra
bağırıyor, ‘Dinleyin bu suale cevap veriyorum’ herkes kan ter içinde 1-2 dakikalık bir
sessizliğin ardından ‘ Bu Suale cevap vermiyorum’ diye bağırıyor ve devam ediyor. O böyle
bir dehanın sahibiydi ve çok hazır cevaptı. Buna sahip olduğu için de Necip Fazıl unutulmadı.
Birçok eksiği, yanlışı ve çelişkileri var ama bu ve benzeri yönüyle de kendisinden sonraki
kuşaklara bir şey aşıladı. Bir medeni cesaret aşısı yaptı. Bu yüzdendir onun unutulmaması.
Hazırlayan: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4814.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

BĐZ KĐMSEYĐ ÖTEKĐLEŞTĐRMEYECEĞĐZ
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Özsoy, gazetemizi
ziyaret etti. MHP BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA ÖZSOY: BĐZ
KĐMSEYĐ ÖTEKĐLEŞTĐRMEYECEĞĐZ
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Kayseri’nin tüm ilçelerinin bir çok köyünü tek tek dolaştığını ifade eden Mustafa Özsoy, “
Yıllardır şehrimizi yönetenler, köylerimizde yaşayan insanları ötekileştirmiş. Allah’ın izniyle,
seçimlerden başarıyla çıktığımızda biz aynı hataya düşmeyeceğiz” dedi.
MHP Đl Sekreteri Resul Şahin ve Đl Muhasibi Rahmi Yağmur ile birlikte gazetemize gelen
Mustafa Özsoy, Erkinbeğ Uygurtürk ile seçim çalışmaları ile ilgili sohbet etti. Türkiye
gündemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Mustafa Özsoy, “ Ülkemiz büyük bir sıkıntı
içindedir. Yolsuzluk yapanlar ve bunlara göz yumanlar mutlaka hesabını verecektir” dedi.
Kayseri’de yerel seçim çalışmalarına hızla devam ettiğini kaydeden MHP Büyükşehir
Belediye Başkan adayı Mustafa Özsoy, “ Bir günler binlerce insansa tek tek tokalaşarak
kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Allaha çok şükür ki şu ana kadar kimseden olumsuz bir
tepki almadık. Biz şehrimize hizmet için bu yola çıktık” diye konuştu.
HABER: ERKĐNBEĞ UYGURTÜRK
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4815.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

2014 Yatırımlarında Koordinasyon Alt Yapı
Çalışmalarında Bütünlük
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları
içerisinde 2014 yılında yapılacak büyük ölçekli alt yapı, yol, asfalt gibi yatırımlar için diğer
yatırımcı kurumların temsilleri ile birlikte...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları
içerisinde 2014 yılında yapılacak büyük ölçekli alt yapı, yol, asfalt gibi yatırımlar için diğer
yatırımcı kurumların temsilleri ile birlikte bir toplantı düzenleneceğini söyledi.2014 yılında
yol, asfalt çalışması, sosyal ve spor tesisleri ile büyük ölçekli ve çok amaçlı parkların
yatırımlarında TEK, KASKĐ, Telekom, Büyükşehir Belediyesi, Doğalgaz gibi kurumlar
koordineli ve işbirliği içerisinde yatırımları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç “Özellikle alt yapı yatırımlarında diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Bu bütünlük ilçemize yatırımların daha kısa sürede ve bütün olarak
gelmesine neden oluyor. Bir bölgeye yol yapılacak ise Telekom, Doğalgaz, Kaski ve Elektrik
şirketi gibi kurumların tamamının yatırımlarını yapmalarını istiyoruz. Diğer kurumlar
yatırımları tamamladıktan sonra bizde yol çalışması ve asfaltlama çalışması yaparak hizmette
bütünlük sağlıyoruz. Böylece yap-boz olmuyor ve ekonomik kayıplara sebep vermiyoruz “
dedi.Her yıl yapılan bu toplantılar ile yatırımlarda kurumlar arası bütünlük sağlanarak seri ve
verimli bir yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı alt
yapıda işbirliği ve koordinasyon toplantısına katılacak kurum ve kuruluş temsilcilerine
şimdiden teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4816.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri Valiliği’nden
Tedbirler Genelgesi

Yılbaşında

Alınacak

Kayseri Valiliği’nce, yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilebilmesi için bazı tedbirler
alındı.Vali Orhan Düzgün, Kayseri ili genelinde vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir
şekilde yeni yılı karşılayabilmeleri için ilçe...
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Kayseri Valiliği’nce, yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilebilmesi için bazı tedbirler
alındı.Vali Orhan Düzgün, Kayseri ili genelinde vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir
şekilde yeni yılı karşılayabilmeleri için ilçe kaymakamlıkları, Büyükşehir Belediyesi, Đl
Emniyet Müdürlüğü ve Đl Jandarma Komutanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bir
genelge gönderdi.Vali Düzgün’ün, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan uygulamaya
konulmasını istediği tedbirler şu şekilde:
1- Đl Jandarma Komutanlığı ve Đl Emniyet Müdürlüğü söz konusu süre içerisinde sorumluluk
bölgeleri itibariyle huzur planlarını uygulamaya koyacaklar, halkın alışveriş yaptığı yerlerde,
kutlama ve eğlence mekânlarında, otogar, istasyon ve şehir içi otobüs duraklarında yığılma
olabileceğinden bu gibi yerlerde en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, yaya ve motorlu
devriyeler ile şehir içi yollar ve karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri veya
timlerinin sayıları arttırılacak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır.
2- Gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve
tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontroller sıklaştırılacaktır.
3- Belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli
tedbirler önceden planlanacak, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri hazır hale getirilecek
ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.
4- Yılbaşında halkın sağlıkla ilgili sorunlarının çözümlenmesi için hastane ve sağlık
kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda ilgili birim amirleri tarafından
önceden planlama yapılacaktır.
5- Elektrik kesilmelerine karşı Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Müdürlüğü tarafından yeteri
kadar ekip göreve hazır bulundurulacaktır. Telefon arızalarına karşı Türk Telekom Anadolu
Merkezi- 2. Bölge Müdürlüğü arıza ekiplerini hazır bulunduracaktır. Sıvılaştırılmış petrol gazı
tüpleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından kontrol edilecektir.
Yılbaşında meydana gelebilecek sel, su baskını, fırtına, yangın gibi doğal afetlere anında
müdahale için Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ekipler teçhizatları ile birlikte hizmete
hazır halde bulundurulacaktır.
6- Đlçelerimizde de Kaymakamlarımızca benzer düzenlemeler yapılarak hizmete hazır olacak
şekilde önlemler alınacaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4817.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Başkan Özhaseki Kayseri’nin Eski Ve Yeni
Halini Anlattı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yapılan çalışmaları ‘Kayseri’nin
Eski ve Yeni Hali’ olarak anlattı.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
AK Parti’nin Đl Danışma Meclisi’nde, “Şehrin yaklaşık...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yapılan çalışmaları ‘Kayseri’nin
Eski ve Yeni Hali’ olarak anlattı.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
AK Parti’nin Đl Danışma Meclisi’nde, “Şehrin yaklaşık 50 yerinde seyyar satıcılar vardı.
Bayram geldiğinde binlerce seyyar vardı. Her taraf işgalli idi. Bu görüntüler tarihe karıştı.
Kayseri’de ne kadar at arabası ve at varsa satın aldık. Bunları köylere dağıttık. Kim istediyse
atları ve arabaları onları verdik” dedi.Başkan Özhaseki, “Şehirde 12 milyon metrekare alanda
çevre düzenlemesi yaptık. Bölge otoparkları yaptık. 45 bin araçlık otopark var. Türkiye’de bir
rekordur. Tarihi eserleri de restore ettirdik. Yüzlerce eser ayağa kaldırıldı. Sahabiye
medresesini de ayağa kaldıracağız. Bu işler yapılırken sosyal belediyeciliği de ihmal etmemek
lazım” diyerek, yapılan 10 bin çalışma olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4818html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Berna Đlter, Anadolu'da
Konuşulan Đş Kadını Oldu

Yılın

En

Çok

MTM Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, BRN Yatakları'nın Genel Müdürü
Berna Đlter, Anadolu'da yılın en çok konuşulan kadını oldu.MTM tarafından 2013 yılında 3
bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve internet sitelerinde...
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MTM Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, BRN Yatakları'nın Genel Müdürü
Berna Đlter, Anadolu'da yılın en çok konuşulan kadını oldu.MTM tarafından 2013 yılında 3
bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve internet sitelerinde yapılan haberlerin takip sonuçları
açıklandı. Buna göre, BRN Yatakları Genel Müdürü Berna Đlter, kendisiyle ilgili yapılan
toplam 1002 haberle listede 8'inci sırada yer aldı. Đlter, listede yer alan tek Anadolu'da faaliyet
gösteren kadın girişimci olarak da dikkat çekti. Listenin başında ise 6085 haberle Güler
Sabancı bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4819.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Nihayet konuşabildi...
AK Parti Aralık Ayı Đl Danışma Meclisi’nde konuşan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, “Hiç
beklenmedik olaylar adayların açıklanmasını geciktirdi. Adayların önümüzdeki günlerde
Başbakanımız tarafından açıklanmasını bekliyoruz”...
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AK Parti Aralık Ayı Đl Danışma Meclisi’nde konuşan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, “Hiç
beklenmedik olaylar adayların açıklanmasını geciktirdi. Adayların önümüzdeki günlerde
Başbakanımız tarafından açıklanmasını bekliyoruz” dedi. Melikgazi Belediyesi Kültür
Merkezi’nde düzenlenen Đl Danışma Meclisi toplantısına TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut,
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Đsmail Tamer, Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve çok
sayıda partili katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki , “Siyasetin güzü, seçim
mevsimidir” diyerek yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgi verdi.Başkan Özhaseki,
“Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların sayısı 10 bini geçti. Günümüz hep çalışmakla
geçti. Bu işleri yaparken tek başıma yapmadım. Burada birçok insanın emeği var. Geçmişte
bir tek kavgaya, bir kötü söze rastlamazsınız. Belediye başkanları ile hep birlikte çalışınca
faydası Kayseri’ye oldu” dedi.AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, “AK Parti
teşkilatları olarak yerel seçimlere kilitlenmiştik. Ancak gelinen noktada hiç beklenmedik
gelişmeler adayların açıklanmasını geciktirdi. Bu gelişmeler en kısa sürede bitecek. Adayların
açıklanmasıyla birlikte yeni bir seçim zaferi elde edeceğiz” dedi.Dengiz, “Son dönemde
yaşanan gelişmeler, bir kez daha gösterdi ki endişelerimizde haklıyız. Ülkemiz bir kez daha
dış kaynaklı oyunlarla geriye götürülmek ve önü kesilmek istenmektedir. Hükümetimiz
sayesinde 11 yılda kazanılan bütün kazanımlar sıfırlanmak istenmektedir. Bu operasyonların
asıl hedefi Başbakanımız, hükümetimiz ve partimiz değil asıl hedef büyük Türkiye’nin önünü
kesmektir. Bu hafta ilçe belediye başkan adaylarımızın Başbakanımızın da onayı ile
açıklanmasını bekliyoruz. Bu açıklama ile seçimden rekor oy alarak asıl cevabımızı bu
mihraklara sandıkta vereceğiz. Bu mihraklar AK Parti’nin şamarını seçimlerde suratlarında
hissedecekler” ifadesinde bulundu.Toplantıda il yönetiminde olup da belediye başkanlığı ve
meclis üyeliği için istifa edenlere yaptıkları hizmetlerden ötürü şilt verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4820.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri Sağlık Đçin Yürüdü
Kayseri Valiliği, Đl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ortak
organizasyonluğu ile Đnönü Parkı’nda ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ düzenlendi.Đnönü Parkı’nda
yapılan etkinliğe TBBM Başkanvekili...

29 Aralık 2013 Pazar 14:31

Kayseri Valiliği, Đl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ortak
organizasyonluğu ile Đnönü Parkı’nda ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ düzenlendi.
Đnönü Parkı’nda yapılan etkinliğe TBBM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ile Đsmail Tamer, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,Kayseri Đl
Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya ve vatandaşlar katıldı. Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılını
sağlıklı yaşam ve hareketlilik yılı ilan etmesi dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlediklerini

belirten Kayseri Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, “Yapılan araştırmalarda Türk toplumu,
özellikle Türkiye besleme ve sağlık araştırmasında, toplumun yüzde 72’sinin hareketsiz
olduğu sonucu çıktı. Aynı zamanda önlenebilir kronik rahatsızlıklar içerisinde, hareketsizlik
ölüm sebepleri içerisinde 4. sırada geliyor. Dolayısıyla sağlığımızı korumak, kronik
hastalıklardan uzaklaşmak, rahatsızlıkları önlemek açısından hareket etmemiz gerekiyor. Bu
doğrultuda bugünden itibaren başlayarak, özellikle erişkinlerde haftada 5 gün günde en az 30
dakika, 5-17 yaş grubunda da günde en az 60 dakika 5 gün orta şiddette aktivite tavsiye
ediyoruz.” diye konuştu.
“YÜRÜYÜŞ ĐŞ HAYATINA OLUMU ETKĐ YAPAR”
Yürüyüş yapmanın insanı hem fiziken hem de ruhen rahatlattığını dile getiren Kayseri Valisi
Orhan Düzgün de, “Sadece bedensel değil, açık havada oksijen teneffüs ederek yapılan
yürüyüş, insanın hem zihnen hem ruhen hem de bedenen dinlenmesini ve iş hayatında verimli
olması için güzel bir sebep. Bizde fırsat buldukça zaman zaman yürüyoruz. Özellikle hafta
sonları tabi. Kış mevsimine girerken birçok vatandaşımız soğuk algınlığı, grip gibi
hastalıklara yakalanıyor ama temiz havada yapılan yürüyüşler, bu tür hastalıklara
yakalanmamak için de güzel bir vesile. Tabi kışın yürürken mümkün olduğunca sıkı giyinip
kendimizi korumamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
“OBEZĐTE SĐGARA KADAR TEHLĐKELĐ”
Daha önce sigaraya savaş açıldığını kaydeden Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, aynı savaşın
yeni yıla girerken obeziteye karşı açıldığını söyledi. Obezitenin en az sigara kadar tehlikeli
olduğuna dikkat çeken Tamer, “Bu açıdan çok önemli diyoruz. Çünkü obezitenin çeşitli
hastalıkların, özellikle kalp ve damar hastalıklarının ve bir kişinin sağlığıyla ilgili çok önemli
etken olduğunu biliyoruz. O açıdan kitle vücut endeksi 30’un üzerindeki kişileri biz obezite
olarak değerlendiriyoruz. Obeziteye yakalanmamak için de bu tür yürüyüşler önem arz ediyor.
Kayseri halkına sağlıklı bir yaşam diliyorum ve yeni yıllarını kutluyorum.” şeklinde konuştu.
“SPORUN YANINDA OKUMAYA ÖNEM VERĐLMELĐ”
Türk milletinin durağan bir millet olmadığının altını çizen TBMM Başkanvekili Sadık Yakut
ise, yanlış şehirleşme ve sanayileşmeden dolayı yürüyemez bir toplum haline gelindiğini
vurguladı. Sporun yanında okumanın da önemine değinen Yakut, “Biz aslında Türk milleti
olarak durağan bir millet değiliz. Orta Asyalardan kalkıp buralara gelmişiz. Dolayısıyla
oturmamamız gerekiyor. Ancak bunun sebeplerine baktığımızda yanlış şehirleşmenin ve
sanayileşmenin neticesinde artık yürüyemez bir toplum haline geldik. Şehirlerimizde maalesef
yürüyüş yapabileceğimiz salonların, spor merkezlerinin olmayışı. Bu son 10 yıl içerisinde
Türkiye’de yeni yeni yapılmaya başlandı. Bu önemli bir hadisedir. Diğer taraftan millet olarak
bir eksiğimiz de sporun yanında okumama eksikliğidir. Bunların her ikisini de gidermemiz
gerekiyor.” dedi.
“HASTALIK GELMEDEN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI”
Hastalık gelmeden önlem alınması gerektiğini söyleyen Kayseri Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya ise, “Hastalık gelmeden sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bizim en çok
üzerinde durduğumuz konulardan biri de koruyucu sağlık hizmetleri. Tabi hastalık geldikten
sonra bunun tedavisi yıllar alıyor. O yüzden, hastalık gelmeden önce önlem almamız
gerekiyor. Obezite toplumumuza da musallat olmuş bir hastalık. Aslında bizim toplum olarak
anlayışımıza göre, ayakta yemek yeme alışkanlıklarının olmaması gerekiyor. Hızlı yemek
yeme olmamalı. Biz yanlış beslenme alışkanlıklarını çabuk kabullendik ve onu da
benimsedik. Dolayısıyla, bizim bu alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu vesileyle
sağlık, sıhhat ve huzur içinde yeni yıllar diliyorum.” ifadelerinde bulundu.
Yürüyüşün ardından katılımcılara çay ve çorba ikramı yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4821.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri Kültürünü
Derneği’nden Plaket

Tanıtma

Ve

Yaşatma

Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından Kayseri kültürüne ve derneğin
çalışmalarına katkı sağlayanlara plaket verildi.Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma
Derneği Başkanı Bekir Akbulut, Kayseri’nin kültürünü...
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Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından Kayseri kültürüne ve derneğin
çalışmalarına katkı sağlayanlara plaket verildi.
Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Bekir Akbulut, Kayseri’nin
kültürünü tanıtmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Yapılan çalışmalarda katkıda
bulunanlara birer plaket ile teşekkür etmek istedik” dedi.
Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği’nin 10 Ekim tarihinde yaptığı toplantıda
alınan karar sonrasında iş adamlarına, esnaflara ve haber ajanslarına katkılarından dolayı
plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4822.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Özbakkal : “Türkiye’de önce siyaseti
demokratikleştirmeliyiz”
Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, “Türkiye’de önce siyaseti
demokratikleştirmeliyiz” dedi.“Türkiye'nin büyük bir tarihe ve medeniyete sahiptir” diyen
Özbakkal, “Bu değerleri, değişen dünya koşulları içerisinde...
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Demokrat Parti Kayseri Đl
demokratikleştirmeliyiz” dedi.

Başkanı

Đsmet Özbakkal, “Türkiye’de önce siyaseti

“Türkiye'nin büyük bir tarihe ve medeniyete sahiptir” diyen Özbakkal, “Bu değerleri, değişen
dünya koşulları içerisinde evrensel değerlerle buluşturarak Türkiye'nin gücünü en azami
noktaya çekmek için hep beraber çaba göstermek gerekir, ülkenin sahip olduğu imkanları ve
potansiyeli geleceğe taşımak zorundayız” ifadesinde bulundu.
Özbakkal, “Hürriyeti ve demokrasiyi önemsiyoruz, Türkiye'de milli birliğin ve güvenliğin
teminatının demokrasidir. Siyasetçiler, sadece yaptıklarından değil, yapamadıklarından da
sorumludurlar. Đnsanlarımızı yoksulluğa mahkum ederek, sadakatini satın alma yoluyla bu
düzeni devam ettirmek istiyorlar. Ama bilsinler ki, karşılarında milletiyle aynileşmiş, milletin
partisi olmuş Demokrat Parti vardır, demokratlar vardır. Hukukun üstünlüğü, ister başkan
isterse sıradan bir vatandaş olsun, hiç kimsenin hukukun üstünde olmaması demektir.
Demokratik hükümetlerde yetki hukukla işler ve hükümetlerin kendileri de hukukun getirdiği
sınırlamalara tabidir” diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Yasalar kralların, diktatörlerin, askeri görevlilerin, din liderlerinin veya kendi kendine
atanmış siyasi partilerin isteklerini değil halkınkileri dile getirir.
Demokratik sistemlerde vatandaşlar kural ve düzenlemeleri kendileri belirledikleri için
bunlara gönüllü olarak uyarlar. Adalet en iyi, yasalar, onlara uymak zorunda olanlar
tarafından çıkarıldığı zaman sağlanır.
Güçlü bir sistem olan hukukun üstünlüğüne göre bağımsız mahkemeler en üst düzey liderler
dâhil olmak üzere hükümet yetkililerinin ulusal yasa ve düzenlemeler çerçevesinde hesap
vermesini sağlamak için gerekli güç, yetki, kaynak ve itibara sahiptir.
Bu nedenle hâkimler iyi eğitimli, profesyonel, özgür ve tarafsız olmalıdır. Hâkimler yasal ve
siyasi sistemde görevlerini gereği gibi yapmak için demokrasi ilkelerine bağlı olmalıdır.
Demokrasi yasalarının birçok kaynağı vardır: yazılı anayasalar, yasalar ve düzenlemeler, dini
ve ahlaki öğretiler ile kültürel gelenekler ve uygulamalar. Kökenine bakılmaksızın yasalar
vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak için bazı düzenlemeleri her şeyin üstünde
tutmalıdır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4823.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Ziraat Mühendisleri Odasının Başkanı Đmdat
Aksoy Oldu
Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nin başkanı seçime tek liste ile giren Đmdat Aksoy
oldu.Yapılan seçime tek liste ile giren Đmdat Aksoy’un yönetimindeki isimler şu şekilde:Ali
Ünlükara, Şükrü Taşyürek, Serkan Yılmaz, M.Akif...
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Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nin başkanı seçime tek liste ile giren Đmdat Aksoy
oldu.Yapılan seçime tek liste ile giren Đmdat Aksoy’un yönetimindeki isimler şu şekilde:

Ali Ünlükara, Şükrü Taşyürek, Serkan Yılmaz, M.Akif Emeklioğlu, Đbrahim Onursoy, Davut
Demirkıran
Yönetim Kurulu Yedek Liste:
Ahmet Döner, Mehmet Demirbaş, Đbrahim Acar, Mahmut Serdar Erdem, Hüseyin Alin,
Merve Yılmazer, Đbrahim Erşekerci
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4824.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayserigaz Đleri Sürüş Teknikleri Eğitimi
Veriliyor
Trafik canavarının temposunu artırdığı kış günlerinde, Kayserigaz, çalışanlarına ileri sürüş
teknikleri eğitimi veriyor.Her gün trafikte aktif olarak araçları bulunan Kayserigaz sürücü
kaynaklı meydana gelebilecek trafik kazalarını...
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Trafik canavarının temposunu artırdığı kış günlerinde, Kayserigaz, çalışanlarına ileri sürüş
teknikleri eğitimi veriyor. Her gün trafikte aktif olarak araçları bulunan Kayserigaz sürücü
kaynaklı meydana gelebilecek trafik kazalarını önleyebilmek adına çalışanlarına ileri sürüş
eğitimi sunuyor. Genel olarak defansif (güvenli) ve anti-skid (kaymayı önleyici) sürüş
teknikleri olarak adlandırılan bu eğitimler sayesinde araç sürücüleri kaygan zeminde frenleme
hakkında bilgilendiriliyor. sürücülerin trafikteki potansiyel risk ve tehlikeleri fark etmeleri
sağlanarak emniyetli sürüş için gerekli olan trafik Đşaretleri, emniyet kemeri kullanımı, günlük
araç kontrolü, lastik kontrol ve basınç ayarları, direksiyon tutuş şekli, hız/fren ilişkisi, takip
mesafesi, sollama ve şerit değiştirme gibi konulardaki bilgi ve becerileri arttırılıyor.
Sürücüler, teorik eğitimi aldıktan sonra deneyimli eğitmenler eşliğinde bire-bir gerçek trafik
koşullarında ve kaygan pistlerde araç kullanarak hem kendilerinin hem de kullandıkları
araçların sınırlarını öğrenme ve dolayısıyla trafik risklerine karşı daha sakin, bilinçli ve
hazırlıklı olarak sürüş yapabilme imkanına kavuşuyorlar. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına
düştüğü, yolların ise buz pateninden farksız olduğu bu günlerde, Kayserigaz’ın içinde
bulunduğu faaliyete vatandaşlar da olumlu tepki veriyor.Eğitimi veren Mert Đntepe, trafiğin
hata kabul etmeyen bir canlı olduğuna dikkat çekerek, trafiğe çıkan tüm sürücülere uyarılarda
bulunuyor. Özellikle kış aylarında aracın bakımlı olmasının bir hayli önem taşıdığını belirten
Đntepe, diğer yandan sürücülerin de araçlarının sınırlarını ve özelliklerini iyi bilmesi
gerektiğini söylüyor. Acil durumlarda ani frenleme, direksiyon hâkimiyeti gibi konularda
eğitim alan Kayserigaz, bu sayede teorik bilgilerin yanında uygulamalı bilgilerle seanslarla
insana ve çevreye saygı politikası gereği çalışanlarının tepki ve emniyetli sürüş yeteneklerini
geliştiriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4825.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Çiftler boşanmamak için iletişim kurun
Uzman Sosyal Pedagog-Psikolog Hanım Demirbaş, eşlerin boşanma sorunları ile ilgili olarak,
"Boşanmalarda bütün sıkıntıların, sorunların kaynağının iletişimsizlik olabildiğini görüyoruz.
Đletişimsizlik zamanla aldatmalara, aşırı kıskançlıklara...
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Uzman Sosyal Pedagog-Psikolog Hanım Demirbaş, eşlerin boşanma sorunları ile ilgili olarak,
"Boşanmalarda bütün sıkıntıların, sorunların kaynağının iletişimsizlik olabildiğini görüyoruz.
Đletişimsizlik zamanla aldatmalara, aşırı kıskançlıklara ve şiddete kadar yol açabiliyor" dedi.
Uzman Sosyal Pedagog - Psikolog Hanım Demirbaş ülkedeki boşanmalarla ilgili olarak
yaptığı açıklamada, “Türkiye’de de diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi değer sistemleri
değişmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de evli kalma konusunda ısrarın azalması ve yeni
özgürlükler anlayışı boşanmaları daha da kolaylaştırıyor. Bunun asıl nedenlerine baktığımızda
ilk başta iletişimsizlik yer alıyor. Bu bir neden olarak maalesef toplumumuzda kabul
edilmiyor. Oysa boşanmalarda bütün sıkıntıların, sorunların kaynağının iletişimsizlik
olabildiğini görüyoruz. Đletişimsizlik zamanla aldatmalara, aşırı kıskançlıklara ve şiddete
kadar yol açabiliyor. Eşler daha düzenli bir şekilde birbirlerine daha fazla vakit ayırmış
olurlarsa bu sorunu atlatabilirler. Çalışmalar sonucunda şöyle bir baktığımızda işte ekonomik
sorunlarda boşanmak için neden olarak gösterilebiliyor. Bunların boşanmak için bir neden
olmadığını çoğu kez gözlemlemiş oluyoruz" diye konuştu.
'Evlenmeden önce insanlar daha çok kendilerini tanımalı' diyen Demirbaş, "Bireyler kendi
sınırlarını bilmelidir. Evlilik olgunluk gerektiren bir müessese. Đnsanlar önce bir kere evliliğe
karar vermeliler. Niçin evlendiklerini çok iyi bilmeliler. Sonrasında tabi ki evliliği yürütmek
için daha çok sevgi, anlayış, hoşgörü ve merhamet olması gerekiyor. Bu şekilde evliliği
yürütebilirler. Eşler arasında yaşanan sorunların daha çok kendi eksikliklerinin karşı tarafa
yansıması olduğunu gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.
Bu arada, Kayseri Adalet Sarayı'ndaki 5 Aile Mahkemesinde 2013 yılında toplam 5 bin 161
boşanma davası açıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4826.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Emniyet’e Nasıl Sızdılar?
Paralel yapılanmadan yakasını kurtaran Mustafa Bozkurt, cemaatin emniyette nasıl
kadrolaştığını ifşa etti. Bozkurt, “2006’da polislik sınavına girmeden önce ağabeylerimiz bize
75 soru verdi. Bu soruların hepsi de sınavda çıktı” dedi.
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Akit'in haberine göre emniyetteki paralel yapılanmanın tohumlarının nasıl atıldığını ifşa eden
önemli bir tanığa ulaşıldı. 2006 yılında polislik sınavlarını başarıyla geçip Kayseri Polis
Meslek Yüksekokulu’nu kazanan Mustafa Bozkurt, sınav sorularının paralel devlet
yapılanması tarafından çalındığını, kendi dershanelerine giden ve polis olması öngörülen
öğrencilere servis edildiğini, ardından ise bu öğrencilerin polis okulunu kazanarak
yapılanmanın emri doğrultusunda mesleğe adım attığını belirtti.
Kendisi de dahil 17 kişilik bir grubun bu şekilde önceden alınmış sınav sorularına çalışıp
yüksek puanla Kayseri Polis Yüksek Okulu’na girmeyi başardığını söyleyen Bozkurt,
grubunda bulunan 14 kişinin şuan Đstanbul Emniyeti’nde görev yaptığını ifade etti. Vicdanen
rahatsız olduğu için Kayseri Polis Yüksek Okulu’ndan ayrıldığını belirten Bozkurt’un şok
itirafları “paralel devlet yapılanması”nın emniyette nasıl sızdığını açıkça ortaya koydu.
PARALEL YAPILANMAYI ĐŞTE BÖYLE DEŞĐFRE ETTĐ
Mustafa Bozkurt, amirlerinden değil ağabeylerinden emir alan paralel yapılanmanın emniyeti
ele geçirme çalışmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Cemaatle tanışma vesilem polis
sınavlarıydı. Ağabeylerin direktifi doğrultusunda 2006 yılında polis sınavlarına girdim. O
zamanlar bana 75 tane soru verdiler. O soruları ezberleyip Kayseri Polis Meslek Yüksek
Okulu’nu kazandım. Vicdanım el vermediği için okuldan ayrıldım. Ayrıca renk körlüğüm
vardı sağlık testlerinde ortaya çıkacaktı ama ağabeyler ayrılmamı bu sorunu çözeceklerini
söylediler. Buna rağmen okuldan ayrıldım” dedi.
“ĐNSANLARIN BĐLGĐLERĐNĐ ÇALMAK, SORULARI BĐRĐLERĐNE DAĞITARAK
VERMEK DE YOLSUZLUKTUR”
“Bugün nasıl yolsuzluk var diye iddiada bulunuyorlarsa ve bütün yayın organlarıyla bunun
üzerine gitmeye çalışıyorlarsa, kendi öğrencileri için insanların bilgilerini çalmak, soruları
birilerine dağıtmak büyük bir yolsuzluk vebal değil midir? O zaman içim rahat etmedi ve ben
polis olmak istemiyorum dedim. Vicdanım el vermediği için polis olmaktan vazgeçtim.”
“BU SORULARI SORU MERKEZLERĐNDEN ÇALMADILAR MI?”
Sınav sorularının kendilerine kitapçık halinde verildiğini anlatan Bozkurt “Sorular bir
yerlerden çalınarak bize kitap halinde verildi ve içerisinde 75 tane soru vardı. Ezberlememiz
söylendi, biz de ezberledik. Bu soruların tamamı noktası virgülü dahi değişmeden polislik
sınavında bire bir aynen çıktı. Biz 17 kişilik grup olarak sınava katıldık 3 arkadaş sağlık
nedeniyle giremedi ancak diğer 14 arkadaşımız şu an Đstanbul da polis teşkilatında çalışıyor.
Ben dahil bütün arkadaşlar bizzat cemaat evlerinde kaldı, cemaatin okul ve dershanelerinde

yetişti. Hocaefendi çıkıp Başbakan’ın yolsuzluk yaptığını iddia ediyor önce kendisine baksın.
Bu kadar dürüst ve dinine bağlı ise neden soruları çalarak öğrencilere dağıtıyor?
Soru çalarak devletin içerisine adamlarını yerleştirmek yolsuzluk, sahtekarlık değil midir?”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4827.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

DĐRENEN ADAM
Đyilik Temelli Yaşam Merkezi, 17 Aralık süreciyle ilgili Başbakan Erdoğan’a destek verdi
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Kayseri’de faaliyet gösteren “Đyilik Temelli Yaşam Merkezi” üyeleri 17 Aralık sürecine
ilişkin düşüncelerini paylaştı. Yaşanan kaos ortamını, her üye kendi perspektifinden
değerlendirdi.
Yerel seçimler öncesinde ülke gündemine bomba gibi düşen ve yakın geçmişi bile unutturan
gelişmelere Kayseri’den de tepkiler devam ediyor. Bünyesinde iş adamı, eğitimci,
akademisyen ve esnaf grubundan birçok üye barındıran Đyilik Temelli Yaşam Merkezi,
Kayserililerin bu sürece olan bakışını yansıtır nitelikte bir açıklama yaptı. Ülke siyasetindeki,
bölge politikasındaki, ekonomideki, piyasalardaki birçok taşı yerinden oynatan operasyonları
ve ardındaki tüm detayları kimse net olarak göremiyor ve okuyamıyor. Çok yönlü bu
operasyonda birçok kutup belirirken, kamuoyundan da farklı sesler çıkıyor. Çiçeği burnunda
bir sivil toplum kuruluşu olan Đyilik Temelli Yaşam Merkezi’nin Başkanı Ramazan Bayraktar
ise toplumun farklı kesimlerinden oluşan üyelerinin fikrilerini beyan ettikleri bir açıklama
yayınladı. Đşte bu açıklamanın tam metni:
*DĐRENEN ADAM…(eğitimci)
Hiç oy kullanmışlığım yok. Kullanacağımı da zannetmiyorum. Haklıyı-haksızdan
ayıramadığımdan değil, sisteme inanmadığımdan. Sistemin canı cehenneme. Şimdi sen
direniyorsun ya, gücün tükendiğinde benim kalbimi ödünç alabilirsin. Hani çok soğuklarda
araban çalışmazsa, birkaç damarımı ara kablosu yapabilirsin Usta.
“Dünya beşten büyük” dediğinde, “siz ancak öldürmeyi bilirsiniz” fırçasını attığında, biraz
daha ölme diye dua ettim sana. Dik durmayı boşver, diklenme zamanlarından geçiyoruz. Sana
ne lazımsa al, işin bitince yerini biliyorsun Usta.
Köprü, yol, konut, hava limanı, kanal, hızlı tren falan yapmışsın, eline sağlık. Anayasa
yapsaydın da gök kubbe hoş sada manyağı olsaydı, olmaz mıydı be Usta.
Açılım paketine makarna koymamışsın diye beddua ediyor adam. Gassallar işsiz, meyyitler
sessiz, mezarlıklar ıssız kalmış. Kahrından ispirto içen molotof imalatçıları bir köşeye sızmış.
Ben medyanın yalancısıyım, “istikrar” sorunu yarattı diyorlar Usta.
Rüyamda, Türkiye’yi bana veriyorlar. Kimseyi kiralamak zorunda kalmayacaksın, hepsi senin
diyorlar. Kan-ter içerisinde uyanıyorum. Usta rüyalarımıza sahip çık. Uykularımıza kimin
girip-çıktığı belli değil.

Sorularımızı zamanında çaldırdık, cevaplarımızı da kaptırmadan, şantiyelerimize ĐngilizAlman konsorsiyumları yerleşmeden, diyanetin başına bir papaz geçmeden, bizi fişleyip,
profilden çizmeden yetiş. Sakın ağırdan alma, millet ayakkabılarını kese kağıdına koyduruyor
Usta.
*BAHÇIVANA BORÇLUYUZ…(özel sektör)
Adını koyalım öncelikle bu bir iktidar mücadelesidir. Başkanı dindar olan muhafazakar bir
partinin, iktidardaki varlığını sürdürebilme gayretleridir. Meseleye dini kisve katmanın bir
gereği yoktur. Đşin üzücü taraflarından biri; bu mücadelenin ön cephesinde dinin bir saldırı ve
koruma aracı olarak kullanılıyor olmasıdır. Bu saldırı, desteklenmesi gerekeni, savunulması
gerekene çevirdi. Kalplerde evrildi-çevrildi.
Bu toplumun bağrındaki umudu besleyip-büyüten bir bahçıvanı desteklemek, teşvik etmek bir
gereklilik halini aldı. Böylesine bir ihanet tuzağına çekilmesine izin vermemek boynumuzun
borcudur. Ama abartmadan, haddimizi aşmadan. Cemaatin ve arkasındakilerin ayartmalarına,
aynı zamanda iktidarın ise tazyikine gelmeden.
*TASALANMA YĐĞĐDĐM!.. (eğitimci)
Ümmet, çepeçevre muhasara altındayken ve zalim, zulmünü sınır tanımaz bir şekilde Đslam
coğrafyasında yayarken:
Makam, mevki, mal-mülk, şan ve şöhretin esiri olmuş muhafazakâr demokrat yığınlar, dilinde
"Allah'u Ekber" olup da, eyleminde "Amerika Ekber" diyen kanaat önderlerinin olduğu
günleri gören gözlerimiz şahittir ki, sizi “iyi bilmiyoruz” ve hakkımızı helal etmiyoruz.
Firavunlar, küresel emperyalistler, kan emiciler, demokrasinin putperestleri. Sizden
korkmuyoruz. “ Gerçek güç ve kudret sahibi Cenab-ı Allah'tır. Hasbunallah ve ni'mel vekil.”
“BATILDA ZĐRVE OLMAKTANSA, HAKK DAVADA ZERRE OLMAYI" nasip et diyen
Koca Reis; zilleti değil izzeti ve şerefi seçmemize vesile olan saldırılara muhatap oldun.
Senin üzerinden ülkemize saldırdılar. Sen hakkın yanında olduğun sürece biz de senin
yanındayız.
*NEYSE O…(iş adamı-fotoğrafçı)
O, yürüyüşüne hapishanede başladı. Fakir sofralarında, dost meclislerinde, halkın gönlüne
girerek kendini sevdirdi. Her krizden biraz daha güçlenerek çıktı. "Biz bu yola kefenimizi
giyerek çıktık" dediğinde, slogan atıyor zannedildi. Doğallığını ve samimiyetini hiç
kaybetmeden geldi bu günlere. Siyasetin alışık olmadığı bir üsluptu. Doğaçlama yapıyordu,
mikrofonlara aldırmıyor, bağdaş kuruyor hatta ağlıyordu.
Kirlenen ve kirleten siyaset, zaman zaman Onu da zor durumda bıraktı. Bazen en
yakınındakilerden geldi ağır darbeler. Ya nasip dedi çoğu zaman. Çünkü; insan yolda tanırdı
yola çıktıklarını.
*BĐZ TAYYĐPÇĐ DEĞĐLĐZ…(akademisyen)
Bütün hatası ve eleştirdiğimiz yönleri olması rağmen bugün gerekli olan şey, R.T.Erdoğan’ın
şahsı üzerinden yapılan bu saldırıların karşısında sağlam bir tavır almaktır, karşı çıkmaktır.
Mesele başbakanın şahsını savunmaktan ziyade, kötü niyetli ve alçakça saldırının karşısında
yer almaktır. Yani saldırıyı eleştirmek, saldırıdaki alçaklığı göz önüne sermek ve
gerçekleştirilmek istenen kirli oyunların deşifre edilmesine yardımcı olmak gerekir. Nasıl ki
bir askeri darbe neticesinde ortaya çıkacak tablo, hiçbir zaman lehimize olmayacaksa, bu son
olaylar ile arzulanan hedeflerin gerçekleşmesi durumunda da sonuç asla inananların lehine
olmayacaktır.
Siyasi bir partiye destek vermek, onu açıktan savunmak başka bir şeydir, bu tarz saldırılar
karşısında DĐK durmak bambaşka bir şeydir. Ayrıca böyle bir tavır kişiyi ille de “Tayyipçi”
yapmaz. Vakit, kendi hesabımızı bir kenara koyup, büyük resmi görmek, buna göre pozisyon
almak ve yapılan bu uluslararası saldırıya karşı direnmek vaktidir.

*TÜRKĐYE’DE LĐDER OLMAK…(eğitimci)
R.Tayyib Erdoğan, yapıp ettikleriyle, girdiği tüm seçimlerde halkın büyük bir teveccühüne
mazhar olmuş zeki, kararlı, ileri görüşlü ve cesur bir dünya lideridir. Allah’tan korkan,
vatanını ve milletini seven bir lider. Vesayet yıllarında ömrü geçmiş bir vatan evladıdır.
Yönünü batıya dönmüş ülke elitleri, idareye ötekileri hiç yaklaştırmadı. Bu yüzden zihinsel
inkişaf devlet kademelerinde oluşmadı. Askeri darbelerle mevcut durum sık sık pekiştirildi.
Bu yüzden halk ile devlet arasına soğukluk girdi.
2002’lere gelindiğinde öz kaynaklarını işletemeyen, genç nüfusunu verimli
değerlendiremeyen, IMF’nin elinde perişan olmuş, eğitimi politik kaygılarla heder edilmiş,
terörle başı dertte, sağlıkta alabildiğine geri, koalisyon hükümetlerinin çekişmeleriyle
yorulmuş, kendine güvenmeyen, ufuksuz, gelir dağılımı çok adaletsiz bir Türkiye vardı orta
yerde.
R.Tayyib Erdoğan, bu durumun Türkiye’nin kaderi olmadığını kanıtladı. Gücünü Hak ve
halktan aldığını söyleyen başbakan artık meşru yollardan yenilmez oldu. Ülkenin bu
gelişmesi, menfaatlerinden olan kimi siyasi, sermaye, medya, yargı, cemaat çevrelerinin ve
Türkiye’nin etki alanını genişletmesiyle rahatsız olan bazı ülkelerin saldırılarına sebep oldu.
Aslında Erdoğansız değil, emre amade bir Türkiye istiyorlar.
Vicdanını, merhametini kaybetmemiş, ülkesini ve insanını seven, mazlumların ahından canı
yanan, kendisini insanlığa ve Allah’a karşı sorumlu bilen biri olarak ben bu duruma sessiz
kalmıyorum.
“Çadırları
sökün,
hiçbir
yere
gitmiyoruz”
*ERDOĞAN BU DEFA HAKLI…(yönetici)
Bu gün bu yazının bir anlamı var mı bilmiyorum ,fakat tanıklık yaptığımız olayları bizden
sonraki nesillerin doğru anlamaları için yada şahitliğimi doğru yapmam için yazmam gerekir
diye düşündüm. Evet kirli bir tezgah sergileniyor. Bir yerlerde yazılan senaryo ,bize
dayatılıyor ve rollerimizi oynamamız isteniyor. Bir Müslüman olarak bu olaylarda tarafsız
kalmak bize yakışır mı? Hiç zannetmiyorum; çünkü Müslüman, hakkın ve hakikatin yanında
olana denir. Tayip Erdoğan bu defa haklı.
Birileri hocanın kasetlerle anılmasını yadırgıyor. Ben aynı fikirde değilim. Çünkü ben hocayı
hep kasetlerle tanıdım ; teyp kasetleri, video kasetleri ile dinlenirdi vaazları. Şuan ki şöhretini
kasetlere borçludur zat-ı alileri. Demek ki alışkanlıklar kolay kolay bırakılmıyor.
Đletişim tekniği olarak ilk defa beddua ile talimat verildiğine de şahit olduk. Ocaklarına ateş
saçılsın dediğinde, Türkiye’deki ekip, bidonlarına benzin doldurma arayışına girdi. Allahım
yıllardır dinini çıkarları için kullanan ve kendi çıkarları söz konusu olunca her türlü rezilliğe
imza atanları sen ıslah et. Amin.
*SEVDASINI
YÜREĞĐNDE
TAŞIYANA
SELAM
OLSUN!..(eğitimci)
Türkiye'de Özal hükümeti ile başlayan ve bugünlere kadar süren hükümetler yeşilin tonlarıdır.
Bu süreç içinde Kur’ana yönelim oldu ve din daha sahih algılanmaya başlandı. Ama dışarıda
ve içerde birileri, yeşilin koyulaşmasını hazmedemiyor , tonunu açmak ve koyuluğunu
engellemek istiyorlar... Ve böylelikle sinirleri alınmış, atıl ve pasif bir Müslüman kişilik
ortaya koymaya çalışıyorlar. Bazen “mütedeyyin” bazen “hoşgörülü” diye tanımlıyorlar
istedikleri Müslüman tipini. Bugün bu duruma “hayır” diyen birisi var. Biz, gemi yapan
adama ''gülen adam” olmayalım. Davasında direncini artıran, sevdasını koyulaştıran ve
yanlışında uyaran olalım. Barışın yanında olarak inşamızı bitirip gemimize yol aldırmalıyız.
Rastgele...
*NEREYE BU GĐDĐŞ?.. (eğitimci)
Dostlar bu yaşadığımız girift yapı Müslümanlara çok uyarılarda bulunuyor. Özelde
Müslüman bireyler, genelde ise Müslüman toplum iki yanlıştan biri içinde boğulup yok olma
tehlikesiyle yüzleşiyor. Bu iki yanlışın birincisi sekülerleşme diğeri ise politikleşmedir
bence…

Son günlerde yaşanan olayları yazmak için yazarların klavyelerindeki tuşların rengi
solmuştur. Eski tarihli videolar, bu dönemdeki kazanımlar, halk olarak bir gecede
kaybettiklerimiz...Tamam, her birinin payı olsun, ya da biri diğerlerinden en önemli olsun;
iyide dostlar ‘’fe eyne tezhebun’’ nereye bu gidiş! nereye kadar? Yani Müslümanların ‘tek’
hedefi ahiret ise bu dünya için bu derece uğraş neden?
*KORKMA BĐZ VARIZ…(terzi)
17 Aralık’ta darbe girişiminde bulunanlar, Türkiye’yi ele geçirip, önünü kesmek istiyor. Dış
güçlerin ayağına basan Türkiye’ye bedel ödetmek isteniyor. Ülkemize savaş açan güçler
bunu, içerdeki hükümet karşıtları ve herkesin yerli bildiği işbirlikçiler eliyle yapıyor. Maşa
olarak kullanılanların intihar saldırısı, tabiatı gereği hasar verse de büyük Türkiye sevdalıları
bu işten zaferle ayrılacak inşallah. Bizler lanet ediciler değiliz. Allah bunların tuzaklarını boşa
çıkaracaktır. Dualarımız ülkesine ve halkına sahip çıkanlaradır.
*BĐTĐRĐN BU ĐŞĐ…(elektrikçi)
17 Aralık, cemaat operasyonu diye geçti kayıtlara. Son günlerde yaşananlara bakılınca, ülkeye
operasyon yapanların nasıl kirli ilişkiler içinde olduğu ortaya çıktı. Dün birbirleriyle kavgalı
olanların bugün nasıl aynı kulvarda buluştuklarını ibretle gördük ve şahit olduk. Aslında
geçmişte defalarca şahit olduğumuz-unuttuğumuz veya unutturulduğumuz olayların bir
benzerinden başka bir şey değil bu hadiseler. Sürpriz olmadı aslında. yarın bir şekilde taraflar
birbirlerine zeytin dalı uzatarak barış çubuğu tüttürürlerse ve bize de bunların edebiyatını
yapmak düşerse; veyl olsun muhataplarına.
Gereğini yapmayacaksanız bizi yormayın. Tek bir devletten yeterince çekmiştik, paralellerle,
teğetlerle hiç uğraşamayız. Hicret edersek yönetecek adam bulamazsınız. Bitirin bu işi…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4828html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

DUYARSIZ ŞOFÖRLER KALDIRIMLARI
ĐŞGAL EDĐYOR
Yaya kaldırımları üzerine park edilen araçlar yayaları zor durumda bırakıyor.
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Özellikle Kayseri şehir merkezinde yaya kaldırmalarını işgal eden şoförler, yayaların mağdur
olmasına neden oluyor. Kaldırımlar üzerine gelişi güzel park edilen araçlar yüzünden
kaldırımları kullanmayan yayalar şoförlerin duyarsızlığından yakınarak, ‘ Yaya geçitlerinde
ve trafik ışıklarında bizi yok sayıyorlar, en azından kaldırımları bize bıraksınlar da rahat
yürüyelim’ yorumları yaptılar.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4829tml
Erişim Tarihi: 02.01.2014

ĐSTĐKLAL ŞAĐRĐ ‘MAZLUM ŞAĐR MEHMET
AKĐF KONFERANSI’ ĐLE ANILDI
Mazlumder ve Milli Türk Talebe Birliği’nin öncülüğünde düzenlenen Mazlum şair Mehmet
Akif konferansı çok sayıda vatandaşın katılımıyla Hunat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Đstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 77. Yıldönümünde, Hunat Kültür Merkezi
Konferans salonunda gerçekleştirilen özel bir etkinlikle anıldı. Mazlumder ve Milli Türk
Talebe Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği program sinevizyon gösterisi ve Mehmet Akif şiirleri
eşliğinde başladı. Đlk öğretim öğrencisi küçük Yüsra’nın okuduğu Đstiklal Marşı ise
katılımcıları hayli duygulandırdı.
Şiirler eşliğinde ilerleyen programa konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Rıza Bozdağ’ın
Mehmet Akif’ hakkında yaptığı konuşma ise katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.
Bozdağ, Mehmet Akif’in Đslam'a, Müslümanlığa, Edebiyat ve kavmiyetçiliğe bakış açısına
dair notlar anlattı. Bozdağ , “Akif'in derdi iyi şiir yazmak, edebiyatı ve edebi oyunları iyi
kullanmak değildi. Vatanımızın varlık yokluk savaşı verdiği yıllarda, Akif'in iman ve azmi
halkı uyandırmış ve diri tutmuştur onun bütün derdi buydu’ diye konuştu. Akif aşıklarını bir
araya toplayan program Kuran-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4830.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Altın buluşma
Kayseri’de inşaat sektöründe yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Suat Altın Đnşaat,
yaptığı yemekli toplantıda taşeron, tedarikçi firmaları ve çalışanları ile bir araya geldi.
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Flamingo Düğün ve Balo Salonu’nda yapılan toplantıya, 2023 yılı hedeflerini ve on yıldır
beraber çalıştığı tedarikçi firmalarına ve 5 yılını tamamlayan personellerine plaket verdi.

Toplantıda Suat Altın Đnşaat Genel Müdürü Sedat Kılınç, kuruluşundan bugüne kadar
yaptıkları projeler hakkında sunum yaptı ve hedeflerini anlattı. Yurt dışında ve yurt içinde
yapacağı yatırımlarını çözüm ortakları ile paylaşan Kılınç, Kayseri’de inşaat sektöründe
yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Suat Altın Đnşaat’ın, konut inşasından önce konut
alan ve konut almayı düşünenlere anket yaparak taleplerini değerlendirdiklerini söyledi.
Suat Altın Đnşaat Genel Müdürü Sedat Kılınç, her yıl olduğu gibi 2013 yılını da büyümeyle
kapattıklarını belirterek, 2013'de birçok aileyi ev sahibi yaptıklarını vurguladı. Geçen yıl
verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerinin altını çizen Kılınç, bu başarıda tedarikçi
firmalarının, taşeronlarının ve çalışanlarının katkılarının büyük olduğunu kaydetti. Suat Altın
Đnşaat olarak yarım asra yakın bir zamandır inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade
eden Kılınç, binlerce konut yaparak insanların ev sahibi olmalarını sağladıklarını ifade etti.
Kılınç, “Kayseri'de yakaladığımız bu başarıyı, ilk önce ulusal anlamda, daha sonra
uluslararası alanda da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bunun için ulusal ve uluslararası marka
olmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Şu anda birçok ilden teklifler
geliyor, ‘gelin burada da proje yapın’ diye. Biz de, vatandaşların bize göstermiş olduğu
teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Çok yakında Suat Altın Đnşaat kalitesini, Đstanbul'dan da
başlayarak tüm ülke geneline yayacağız. Devam eden projelerimize gelince, 2 bin 500
konutluk projemiz sürüyor. Çoğunun yakında teslimine başlayacağız. Kayseri'de Talas,
Sümer, Pervane, Y.Beyazıt, Yıldız Evler, Uğur Evler ve Đldem'de projelerimiz yer alıyor”
dedi. Kılınç, 2023’e kadar Dubai, Suudi Arabistan ve Irak’ta da proje yapacaklarını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4831.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

"17 ARALIK SÜRECĐ DESTEĞĐ ARTIRDI"
AK Parti Genel Sekreteri Haluk Đpek, "Türkiye genelindeki oylarımız yüzde 50'nin üzerinde."
dedi.
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Ulusal bir gazetede yer alan habere göre; Türk demokrasi tarihinde birçok iktidarın benzeri
komplolar sonucu devrildiğini hatırlatan Đpek, "Artık O Günler geçti. En büyük güvencemiz
Meclis'teki üçte iki çoğunluk. Bu yüzden problemleri büyütemezler" dedi.
"17 ARALIK SÜRECĐ DESTEĞĐ ARTIRDI"
Đpek, şunları söyledi: "Bana göre 17 Aralık süreci, Gezi olaylarının devamıdır. O zaman da
parlamento çoğunluğuna çarpıp geri dönmüşlerdi, yine öyle olacak. Biz bu üçte iki
çoğunluğumuza o kadar güveniyoruz ki, onların içerisinden bir kısmını belediye başkan adayı
olarak gösterdik. Grubumuz sapasağlam. Erken seçim Ak Parti'nin yetkili kurullarında
konuşulmadı bile. Đma yoluyla bile gündeme gelmedi. Biz rahatız. Gündemimizde genel
seçim değil, işlerimiz var. Türkiye genelindeki oylarımız yüzde 50'nin üzerinde. Hatta 17

Aralık süreci ve hükümete yönelik komplo girişimi bu desteği artırıyor. Anketlerle bunu tespit
etmiş durumdayız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4832.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Vali Düzgün, 'Yardım' Genelgesi Yayınladı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, il genelinde yardıma muhtaç öğrencilere yapılan yardımların
dağıtımı sırasında uyulması gereken hususlar konusunda bir genelge yayınladı.Vali Düzgün
imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgede,...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, il genelinde yardıma muhtaç öğrencilere yapılan yardımların
dağıtımı sırasında uyulması gereken hususlar konusunda bir genelge yayınladı.
Vali Düzgün imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgede, ''Okullarımızdaki
çocuklarımızı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen hedefler doğrultusunda; beden, zihin,
ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve
karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına
saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve
verimli kişiler olarak yetiştirmek gayreti içerisindeyiz'' denildi.
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
''Bu nedenle, Đlimizde bulunan okullarımızda öğrenim görmekte olan yardıma muhtaç
öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla, başta Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olmak üzere gerek kamu kaynaklarından, gerek okul aile
birliği gelirlerinden, gerekse hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan ayni ve nakdi
yardımların öğrencilere ulaştırılmasında;
a) Öğrencilerin kişilik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan
kaçınılması,
b) Yardımların basın-yayın huzurunda toplu tören şeklinde yapılmaması ve çocuklarımızın
tanınabilecek şekilde fotoğraf ve kamera görüntülerinin alınmaması,
c) Öğrencilere kendi sınıf ve okul arkadaşları arasında yardım ediliyor izlenimi verilmemesi,
d) Yardımların etik değerlerimize uygun olarak yapılması, yardım yapan kişi ve kuruluşların
arzu etmesi halinde bu tür yardımların teşvik edilmesi amacıyla yardımın duyurulmasının
gerekli görülmesi halinde bu tür bilgilendirmelerin öğrencilerimizin tanınmamasını
sağlayacak şekilde yapılması, öğrencilerimizin ruhsal yönden sağlıklı ve kişilikli olarak
yetişmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.
Uygulamanın yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini önemle rica
ederim.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4833.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Melikşah’lı Öğrenciler, Minik
Sevindirmeye Devam Ediyor

Öğrencileri

Melikşah Üniversitesi öğrencileri, sosyal sorumluk projelerini tüm hızıyla
sürdürüyor."Sancaktepe'ye Uzanan El, Sen Ol" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında
oyuncak, kırtasiye, sınıf araç-gereçleri ve giyim ihtiyaçları olan Kayseri...
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Melikşah Üniversitesi öğrencileri, sosyal sorumluk projelerini tüm hızıyla sürdürüyor.
"Sancaktepe'ye Uzanan El, Sen Ol" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında oyuncak,
kırtasiye, sınıf araç-gereçleri ve giyim ihtiyaçları olan Kayseri Sancaktepe Đlkokulu ana sınıfı
öğrencilerine malzemeler, Melikşah Üniversitesi öğrencileri tarafından okula götürülerek
teslim edildi.Proje kapsamında minik öğrencilerle bir araya gelen üniversiteliler, aldıkları
hediyeleri çocuklara teker teker vererek mutluluklarına ortak oldu. Minik öğrencilerle hoş bir
vakit geçiren üniversite öğrencileri, günün anısına yanlarında getirdikleri pastayı da
çocuklarla birlikte kestiler.Kayseri 80. Yıl Đşitme Engelliler Okulu'nda eğitim gören işitme
engelli öğrencilere yönelik de etkinlikler düzenleyen Melikşah Üniversitesi öğrencileri
aldıkları hediyeleri çocuklara vererek, birlikte çeşitli oyun ve eğlence aktiviteleri
gerçekleştirdi.Üniversitenin Mekteb-i Theatron Tiyatro Topluluğu ekibi de büyük beğeni
toplayan Hacivat-Karagöz oyununu işitme engelli kardeşlerine sergiledikten sonra program
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4834.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayserili Asker Şırnak'da Şehit Oldu
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, mayın taraması yapan askerlere yol güvenliği sağlayan bir er, sivil
bir aracın arkadan çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Sabah saatlerinde Kasrik beldesi civarında mayın taraması yapan bir grup askerin yol
güvenliğini sağlayan 1993 Kayseri Akkışla doğumlu er Nevzat Akyol’a, plakası ve
sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç arkadan çarpı. Ağır yaralanan Akyol, askeri

araçla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akyol, doktorların bütün çabalarına rağmen
kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4835.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Şırnak'taki Kazada Şehit
Askerin Baba Evinde Yas

Olan

Kayserili

Şırnak'ta mayın taraması yaparken bir aracın çarpması sonucunda teskeresine 2 ay kala şehit
olan Kayserili Nevzat Akyol'un baba ocağında yas düştü.Şırnak'ın Cizre ilçesinde sabah
saatlerinde meydana gelen olayda mayın taraması yapan...
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Şırnak'ta mayın taraması yaparken bir aracın çarpması sonucunda teskeresine 2 ay kala şehit
olan Kayserili Nevzat Akyol'un baba ocağında yas düştü. Şırnak'ın Cizre ilçesinde sabah
saatlerinde meydana gelen olayda mayın taraması yapan er Nevzat Akyol, sivil bir aracın
çarpması sonucu ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit
olmuştu. Kayseri'nin Akkışla ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesi acı
haberi aldıktan sonra cenazeyi almak için havaalanına giderken, mahallede bulunan akrabaları
da hüzne boğuldu. Şehidin halasının oğlu Bekir Başkurt, acı haberi telefondan aldıklarını
söyledi. Akrabası Alaattin Kızmaz ise, şehit verdikleri için başlarının dik olduğunu söyledi.
Şehidin cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4836.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kaygan Zeminli Yaya Yolları, Buzlu Havalarda
Đnsan Sağlığını Tehdit Ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaya yollarının, belediye olarak bir düzen
ve standart içerisinde yapıldığını, çünkü bireyin güvenli ulaşımına büyük önem verdiklerini
bildirdi.Đlçe sınırları içerisinde yaya yollarının...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaya yollarının, belediye olarak bir düzen
ve standart içerisinde yapıldığını, çünkü bireyin güvenli ulaşımına büyük önem verdiklerini
bildirdi.
Đlçe sınırları içerisinde yaya yollarının yapımına büyük önem verdiklerini ve eskiyen, deforme
olanları tamir ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, dükkan sahiplerinin
dükkânların içerisinde dekorasyon yaptıklarını, dükkan önündeki yaya kaldırımını da izinsiz
olarak değiştirdiklerini bunun hem yasak olduğunu hem de kış aylarında buzlanmadan dolayı
yaya akışı için tehlike arz ettiğini belirtti.
Dükkan içerisindeki değişikliğin, iç mimar döşemesinin ve tamiratın dükkan önünde
uygulanmaması gerektiğini çünkü kaldırımların belli bir standart ve düzen içerisinde güvenli
yaya akışını sağlamak için inşa etiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şunları
kaydetti:
''Melikgazi Belediyesi olarak güvenli, seri ve akışkan bir yaya ulaşımı sağlamak için yaya
yollarını yeniliyor, tamir ediyor ve yenilerini inşa ediyoruz. Çünkü bize göre trafik akışı yaya
yolu öncelikli olup, uygulamaları buna göre yapmaktayız. Bazı bölgelerde kilitli parke taşı,
Kayseri taşı ve bazalt gibi yapı malzemeleri döşüyoruz. Ancak bazı dükkân sahipleri izinsiz
olarak dükkan içerisindeki tamiratları esnasında bu yaya kaldırımlarına kendilerine özelikle
granit, mermer gibi kaygan yapı malzemesi kullanıyor. Bu hem standardı bozuyor hem de
özellikle kış aylarında buzlu havalarda yayaların geçişine izin vermiyor. Belediye olarak bu
tür işyeri sahiplerini önce uyaracağız ve eski haline getireceğiz. Kurallara uymayanlara ise
imar yasası gereği izinsiz yapı ve kamu malına zarar vermekten dolayı para cezası
uygulayacağız.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4837.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yolspor-sağlıkspor: 9-0
Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Yolspor,
Sağlıkspor engelini farklı geçti...STAT: Argıncık 2 Nolu SahaHAKEMLER: Ahmet Pakırcı
xxx, Faruk Koç xxx, Mert Karslı xxxYOLSPOR: Yakuphan (Dk. 46 Onur) xxx, Efekan...
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Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Yolspor,
Sağlıkspor engelini farklı geçti...
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Ahmet Pakırcı xxx, Faruk Koç xxx, Mert Karslı xxx
YOLSPOR: Yakuphan (Dk. 46 Onur) xxx, Efekan xxx, Ömer xxx, Yunus xxx, Hamdi xxx,
Mikail xxx, Ahmet xxx, Erman xxx, Musa xxx, Eray xxxx, M.Fatih xxx
SAĞLIKSPOR: Arda xx, Alican xx, Osman xx, Tunahan xx, Burak xx, Hakan xx, Kemal xx,
Mehmet xx, Çağatay xx, Ömer xx, Adem xx

GOLLER: Dk 15,17, 38 ve 40 Eray , Dk 21 Erman , Dk 27 Musa , Dk 37 ve 62 Ahmet , Dk
89 Mikail (Yolspor)
KIRMIZI KART: Dk 90 Kemal (Sağlıkspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4838.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

4 Oyuncu Đle Yollarını Ayıran 3. Lig Ekibi 3
Transfer Yaptı
Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta ilk yarıyı 24 puan ile 10. Sırada bitiren Kayseri Şekerspor,
kadrosunu 3 oyuncu ile takviye etti. Yeşil-Beyazlı takım ikinci yarı öncesinde bir sol bek
alarak transferi bitirmek istiyor.Bu sezon Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta...

30 Aralık 2013 Pazartesi 13:09

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta ilk yarıyı 24 puan ile 10. Sırada bitiren Kayseri Şekerspor,
kadrosunu 3 oyuncu ile takviye etti. Yeşil-Beyazlı takım ikinci yarı öncesinde bir sol bek
alarak transferi bitirmek istiyor.
Bu sezon Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta genç bir kadro ile mücadele eden Kayseri Şekerspor’da
ilk yarının bitimi ile birlikte hareketli günler yaşanmaya başlandı. Yeşil-Beyazlı takımda
sakatlanarak sezonu kapatan Mehmet Ali’den sonra golcü oyuncu Tahir Babaoğlu Payas
Belediyespor’a transfer oldu. Ligin ilk yarısında istenileni veremeyen Mertcan ve Yaşar’ın ise
sözleşmeleri feshedildi. Dört oyuncunun takıma veda etmesinin ardından transfere hız veren
Kayseri Şekerspor, kadrosunu üç oyuncu ile takviye etti. Görüşmeler sonunda anlaşmaya
varılan Kahramanmaraş Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Mehmet Akif Alıcı,
Gümüşhanespor’dan sol açık Burak Bayram ve Çorum Belediyespor’dan santrfor Đbrahim
Selen ile sözleşme imzalandı. Yeşil-Beyazlı takım bir sol bek alarak transferi noktalayacak.
Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Alaaddin Demirözü, Köksal Demirok Tesisleri’nde
yaptıkları ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayarak oyuncularına 2 gün izin verdiklerini
söyledi. Demirözü, “Đkinci yarı çalışmalarımıza Antalya-Side’de kamp yaparak devam
edeceğiz. 2 Ocak Perşembe günü Antalya’da toplanacak olan takımımız 10 gün boyunca
çalışmalarını Side’de sürdürecek. Kamp boyunca 4 hazırlık maçı oynayacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4839.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yeni Esenspor-buğdaylığspor: 4-0
Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki
takımın karşılaşmasında Yeni Esenspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak önemli bir avantaj elde
etti.STAT: Argıncık 1 NoluHAKEMLER: Kürşat Küçükaslan xxx,...
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Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki
takımın karşılaşmasında Yeni Esenspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak önemli bir avantaj elde
etti.
STAT: Argıncık 1 Nolu
HAKEMLER: Kürşat Küçükaslan xxx, Aytaç Elbaşı xxx, Yusuf Uğurlu xxx
YENĐ ESENSPOR: Batuhan xxx, Osman xxx, Aykut xxx, Yasin xxx, Dursun xxx, Onur xxx,
Cuma xxx, Emre xxx, Abdülbaki xxx, Oğuz xxx, Yaşar xxx
BUĞDAYLISPOR: Hamit x, Đsa x, Oğuzhan x, Ali Rıza xx, Beratcan x, Osman xx, Enes xx,
Enes M x,Burak x, Ferhat x, Mehmet x
GOLLER: Dk. 10 Yaşar, Dk. 46 Emre, Dk. 57 ve 65 Oğuz (Yeni Esenspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4840.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Muhsin Đlyas Subaşı’na Edebiyat Ödülü Verildi
Kayseri’de yaşayan, ancak Türkiye genelinde ve yurt dışında da tanınan Şair ve Yazar
Muhsin Đlyas Subaşı’na yılın son gününde edebiyat ödülü verildi.Edebiyat Sanat ve Kültür
Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin 2013 Ödülleri...
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Kayseri’de yaşayan, ancak Türkiye genelinde ve yurt dışında da tanınan Şair ve Yazar
Muhsin Đlyas Subaşı’na yılın son gününde edebiyat ödülü verildi.
Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin 2013 Ödülleri bugün
düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında ödülleri derneğin yönetim
kurulu üyelerinden Elif Sönmezışık duyurdu. Sönmezışık, yıl boyunca gerek ESKADER
üyeleri, gerekse kültür sanat çevrelerinden görüşlerine itimat ettikleri kişilerle yapılan
istişarelerin sonucunda bu ödüllerin belirlendiğini ifade ederek, “Amacımız titiz bir
değerlendirme sonucunda en doğru seçimi yapmak ve kültür sanat dünyasına bu tercihlerle
katkıda bulunmaktır. Beş yıldan beri açıkladığımız ödüller çok beğenildi. Şimdi’de
ESKADER’in altıncı yıl ödüllerini duyuruyoruz. 31 kültür, sanat ve bilim insanı ile bazı
kurumlar takdir edildi. Bu ödüllerin de beğenilmesi en büyük temennimizdir.” dedi.
Bu konuşmadan sonra ödül alan isimler açıklandı. Muhsin Đlyas Subaşı, “Toprağın Dili”
adıyla yazdığı Âşık Veysel’i anlatan kitabıyla monografi dalında yılın yazarı ödülüne layık
görüldü.
Subaşı’na ödülü Nisan ayında Đstanbul’da düzenlenecek bir törende verilecek.
Muhsin Đlyas Subaşı böylece 2013 yılını üç ödülle kapattı. Subaşı’na Türkiye Yazarlar Birliği
Kayseri Şubesi 5 Mart 2013’te, “Aşk Prensesleri de Öldürür” isimli romanına yılın romanı
ödülünü, 20 Aralık 2013 yılında da Yeni Ufuklar Derneği, Türk Kültürüne Hizmet ödülünü
verdi.
Muhsin Đlyas Subaşı’nın eserini Kayseri’de kurulan ‘Şiir Vakti Yayınları’ neşretmişti.
Böylece Kayseri’den bir yayınevi de eseriyle ödüllendirilmiş olmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4841.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yozgat Đl Emniyet Müdürü Kayseri'de
Yozgat Đl Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin
Akyüz’ü ziyaret etti.Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Yozgat
Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, Şerafettin Akyüz...
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Yozgat Đl Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin
Akyüz’ü ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Yozgat Emniyet Müdürü
Hasan Yılmaz, Şerafettin Akyüz ile görüş alışverişinde bulundu. Emniyet Müdürü Hasan
Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin Akyüz’e görevinde başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4842.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri'de 14 Yaşındaki Kıza Cinsel Đstismara
7,5 Yıl Hapis
Kayseri'de, 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu ve kişiyi hürriyetinden yoksun
bıraktığı iddiasıyla yargılanan C.Ç. 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.1. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen davada, sanık C.Ç. telekonferans...
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Kayseri'de, 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu ve kişiyi hürriyetinden yoksun
bıraktığı iddiasıyla yargılanan C.Ç. 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık C.Ç. telekonferans yöntemiyle duruşmaya
katıldı. 14 yaşındaki F.N.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu ve kişiyi hürriyetinden yoksun
bıraktığı suçlamasıyla yargılanan C.Ç., "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben
okuluma devam etmek istiyorum. Annemi ve babamı özledim" dedi.
Yapılan yargılama sonucunda C.Ç., 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4843.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Büyükşehir 267 bin lira ikramiye ödedi
Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin toplam 267 bin lira tutarındaki 13 yevmiyelik
ikramiyeleri ödendi.Belediye işçilerine, yıl boyunca 4 dilim halinde ödenen ikramiyelerin
2013 yılına ait 13 yevmiye tutarındaki son dilimi, belediyede...
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Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin toplam 267 bin lira tutarındaki 13 yevmiyelik
ikramiyeleri ödendi.
Belediye işçilerine, yıl boyunca 4 dilim halinde ödenen ikramiyelerin 2013 yılına ait 13
yevmiye tutarındaki son dilimi, belediyede çalışan toplam 446 işçiye ödendi.
Đkramiyelerini alan işçiler ise bütün sosyal haklarını günü gününe aldıklarını belirterek
kendilerini mağdur etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4844.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yılbaşı'nda Forum Kayseri Işıl Işıl
Forum Kayseri, rengarenk süslemeleri ve ışıl ışıl dekorasyonuyla yeni yıl coşkusunu
yaşatıyor.Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri,
2014 yılına geri sayımın başladığı bugünlerde, yeni...
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Forum Kayseri, rengarenk süslemeleri ve ışıl ışıl dekorasyonuyla yeni yıl coşkusunu
yaşatıyor.
Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri, 2014 yılına
geri sayımın başladığı bugünlerde, yeni yıl coşkusunu yansıtan birbirinden güzel
süslemeleriyle ışıl ışıl parlıyor.
Forum Kayseri, altın ve gümüş renkli 200 adet dev topları ve 500 adet damla şeklindeki draje
süslemeleriyle yeni yıl coşkusunu yaşatıyor. 5.000 metre uzunluğundaki ışık seliyle de
ziyaretçilerine sıcak ve eğlenceli bir ortam sağlıyor. Süslemeler içerisinde bulunan yaklaşık
85.000 adet özel led ampüller Forum Kayseri’yi sararak ziyaretçilerine farklı bir alışveriş
deneyimi sunuyor.
Forum Kayseri herkesi, birbirinden güzel süslemeleri ve ışıl ışıl dekorasyonuyla yeni yıl
coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4845.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Büyükkılıç, 2013'ü Değerlendirdi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisi ile
Encümenince 2013 yılında alınan karalar ile 2013 yılının icraat planının gerçekleştirildiği gibi
2014 yılının yatırım programının da belirlendiğini söyledi.Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisi ile
Encümenince 2013 yılında alınan karalar ile 2013 yılının icraat planının gerçekleştirildiği gibi
2014 yılının yatırım programının da belirlendiğini söyledi.
Melikgazi Belediyesi 2013 yılı içerisinde Belediye Meclisince 368, Belediye Encümenince ise
1908 karar alınarak yürütmenin yerine getirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç,
''Melikgazi Belediyemiz örnek ve referans belediye gösterilmektedir. Bunun temelinde
koordineli, uyumlu, işbirliği ive rasyonel çalışma gelmektedir. Ancak en önemlisi yatırım
planların geleceğe açık ve akılcı olmasıdır. Biz gün kurtarmaya yönelik yatırım yapmıyoruz.
Bu planlamada da Meclis Kararları ile Encümen kararların büyük katkısı vardır. Özellikle
Meclis Kararları ilçeyi yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayan kararlardır. Encümen
kararları ise günlük çalışmaları planlayan ve kolaylaştıran kararlardır'' dedi.
1908 Encümen Kararların yüzde 18'inin idari, yüzde 6'sının mali, yüzde 2'sinin personel ve
yüzde 74'ünün ise imar, 368 Meclis Kararların ise yüzde 21’nin idari, yüzde 4'ünün mali,
yüzde 75’nin de imar ile ilgili olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, planlı ve
modern gelişime paralel olarak bu mekânlarda yaşayan bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve
eğitimsel çalışma ve etkinliklerde bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4849.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Caner Akdemir Aday Adaylığından Çekildi
AK Parti’den Özvatan Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulunan Caner
Akdemir, aday adaylığından çekildiğini açıkladı.Halen Küpeli Kasabası Belediye Başkanı
olan Caner Akdemir, 2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde...
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AK Parti’den Özvatan Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulunan Caner
Akdemir, aday adaylığından çekildiğini açıkladı.
Halen Küpeli Kasabası Belediye Başkanı olan Caner Akdemir, 2014 Mart ayında yapılacak
olan yerel seçimlerde Özvatan Belediye Başkanlığı aday adaylığı için AK Parti’ye
başvurmuştu. Caner Akdemir, yaptığı açıklamasında, “Özvatan Belediye Başkanlığı için aday
adaylığında bulunmuştum. Aday adaylığından çekiliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4850.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Abdurrahman Dilipak'ın şok iddiaları
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak yine çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Dilipak'a
göre cemaati, Gülen'in yerine geçecek kişi ifşa etti. Dilipak Bütün verilerin elde olduğunu ve
Ocak ayında cemaate büyük bir darbe vurulacağını iddia etti.
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Đşte Abdurrahman Dilipak'ın o yazısı:
"Cemaatin bu ani atağının aslında bir çok sebebi var.. Tamam kötü bir zamanlamaydı, ama
sıkışmışlardı.. Çünki, Gülen'in yerine gelmesi sözkonusu isimlerden biri, cemaat yapısı
içindeki kriptoları yakın takibe aldı. Đpin ucu MOSSAD ve ClA'ya kadar gidiyordu. Oynanan
oyunun farkına varınca görevden uzaklaştırıldı. O da bu işin izini sürdü. Sonunda elde ettiği
bilgilerle Başbakanın kapısını çaldı.
Arınç'ın "bizi uyutmuşlar" dediği kirli oyun bu! Đşin içinde yok yok, Cemaat dedikleri yapı bir
Truva atı... Şunu da söyleyeyim, sızdıkları yönlendirdikleri tek "Cemaat" yapısı da bu değil!
Bildik derin yapı işte; Media Mafia, Sermaye, Siyaset, Bürokrasi, STK, tekmili birden işin
içinde...

BÜTÜN ĐSĐMLER TEK TEK BELĐRLENDĐ
Peki, madem bunlar biliniyor, ne bekleniyor..? Söyleyeyim: Elde o kadar çok belge ve bilgi
var ki, bunların gözden geçirilip, yapının efradına cami, ağlarına mani bir şekilde tasnif
edilmesi gerekiyor.. Ordu, Polis ve istihbarat örgütü içindeki yapılanmada görev alan yeşil
kabuki, aktif profesyonel ve kripto isimler ve bağlantı kurdukları, Medya, Sermaye, dış
kanalları hepsi ortaya çıkartılmış..

OCAK'TA CEMAATE DARBE ĐNECEK
Bu bilgilerin çoğu istihbarat kaynaklı arşiv bilgileri değil, Cemaatin kendi içinden gelen
aktüel bilgiler ve belgeler. Her gün bunlara yenileri ekleniyor.. Bu tasnif işi tamamlanınca,
Ocak içinde dava açılır sanırım. Bu ultra modern darbe girişimi ve paralel devlet yapılanması
davası Ergenekon ve Balyoz'dan daha ilginç olacağa benziyor... Bakarsınız bu ara birileri
ülkeyi terketmek zorunda kalabilir...

CEMAAT O ĐSMĐ BĐLĐYOR
Cemaat bu bilgileri Başbakan'a aktaran ismi biliyor. Başbakan üzerlerine yürümeden acele ile
ve panik içinde operasyonu başlatmaya karar verdiler.. Yarın geç olabilir diye düşünmüş
olmalılar.. Erdoğan da onların harekete gömmesini bekledi.. Ben 6 aydır yazıyordum bu
konuyu.. Bu iş bir yıldır masada bekletiliyor..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4851.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Arabasını Sokağa Atan 65 Kişiyi Aranıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, temizlik çalışmaları kapsamında arabasını sokağa
atan 65 kişiyi aradıklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, vatandaş-belediye işbirliğiyle çevre
temizliğini en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarının...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, temizlik çalışmaları kapsamında arabasını sokağa
atan 65 kişiyi aradıklarını söyledi. Başkan Bekir Yıldız, vatandaş-belediye işbirliğiyle çevre
temizliğini en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Belediye olarak hayatı
kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir şehir kurmak için çalışıyoruz. Temizlik ve düzenli çevre de
yaşanabilecek mekanlar için önceliktir. Sokağa çeşitli atıkları atanı gördük de arabasını
sokağa atanları görmek gerçekten şaşırtıcı bir durum. Arabasını sokağa atan 65 kişiye resmi
ilanla son duyurumuzu yaptık, onları bekliyoruz" dedi.
Kocasinan Belediyesi olarak temizliği 'olmazsa olmaz' bir hizmet olarak gördüklerini
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Sokakları temizleyip ev atıklarını toplarken bir çöp gibi
sokağa atılmış arabaları da topluyoruz. Evinin çöpünden başka eski arabasını sokağa atanlar
da var. Zabıta Müdürlüğü, çeşitli mahallelerde sokağa atılmış 65 araba topladı. Çevre kirliliği
oluşturan bu arabaları atölyemizde bekletiyoruz. Şimdi bu arabaların sahiplerini arıyoruz.
Gazetelere ilan verdik aracını sokağa atan 65 kişiyi bekliyoruz. Belirttiğimiz tarihte sahipleri
gelmezse Makine Kimya Enstitüsü'ne arabaları satacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4852.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Başkan Yıldırım'dan 2013 Yılı Değerlendirmesi
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, sayılı saatler kalan 2013 yılını değerlendirerek, "Talas
tarihinde son 10 yıla bakıldığında, her yıl bir öncekine göre daha başarılı geçti. Bu nedenle
tarlada çok çok izimiz var" dedi.Başkan...

30 Aralık 2013 Pazartesi 15:57

Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, sayılı saatler kalan 2013 yılını değerlendirerek, "Talas
tarihinde son 10 yıla bakıldığında, her yıl bir öncekine göre daha başarılı geçti. Bu nedenle
tarlada çok çok izimiz var" dedi.
Başkan Yıldırım, başkan yardımcıları, birim amirleri ve daire müdürleriyle birlikte mutad yıl
sonu toplantısıyla bir araya geldi. Oldukça hızlı, verimli ve dolu dolu geçen bir hizmet yılını
geride bıraktıklarını belirten Başkan Yıldırım, "Talas tarihinde 10 yıla baktığımızda her bir yıl
bir öncekinden çok daha başarılı geçti. Birçok insanın hayal edemediği hizmetleri
gerçekleştirdik" dedi.
Đlçe olarak sürekli gelişen bir yapıda olduklarını belirten Başkan Yıldırım, "30 bin nüfustan
bugün 120 bine geldik, sahadaki inşaatların devamıyla 150 bini görüyoruz. Hızlı bir şekilde
büyüyoruz, bu büyüme hormonlu mu değil mi ona bakmak gerekir. Nüfus geliyor ama hiçbir
hizmet verilemiyorsa o hormonludur. Ama yolları, parkları, kültürel mekanları, yeşil alanları
ile bir bütün olarak büyüdüğümüz için sorun yok. Kişi başına 30 bin nüfusa yüzde 3,3 yeşil
alan düşerken bugün 120 binde yüzde 6,4 oldu. Bugün suyu, kanalı, doğalgazı konuşmayı
bırakın, hızlı internet yüzde 95 oranda tamamlanarak Talas örnek bir yapıya kavuştu" diye
konuştu.
Başkan Yıldırım, Talas'ın tarihi bir kent olduğunu hatırlatarak, "Tarihi ile modern yapıların
bütünleşmesine bakıldığında son derece başarılı olduğumuz ortaya çıkıyor. Tarihi Talas'ın
ayağa kaldırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bu, geleceğimiz olan çocuklarımıza iştir, aştır. Ayrıca
şehrin kimliğinin oluşmasında da turizm kentiyiz. Bugün itibariyle bir mahallenin
restorasyonu bitme noktasına geldi. Her mahallede konaklar ayağa kaldırıyoruz. Başka
projeler hazırlanıyor, mabetler restore ediliyor, yer altı şehirleri gün yüzüne çıktı, çıkıyor,
çıkmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Talas'ın dünyada hava sporlarında merkez olmaya yükselmiş bir kent olduğuna dikkat çeken
Başkan Yıldırım, "Kültürümüzdeki ata sporlarını çocuklarımıza göstererek bir kimlik
oluşturuyoruz. Kültürel mekanlara bakıldığında hep yeni hizmetler doğdu. Yaşlılarımız için
ikinci bahar evleri, çocuklar ve gençlerimiz için bilgi evleri, kadınlarımız için merkezlerinin
yanı sıra topluma hitap eden Osmanlı Evi ve Selçuklu Evi gibi projeler hayata geçti. Talas'ta
birçok ilke imza attık" dedi.
Başkan Yıldırım, Talas'ın borçlu bir belediyeyken bugün artık kendi yağıyla kavrulan yapıya
geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Talas artık kendine yeten bir belediye. Mali yapısından yetişmiş işgücüne kadar. Makine ve
ekipmanlar olarak son sistemin kullanıldığı bir belediye haline geldik. Günde istenildiği kadar
kaliteli asfalt üretebilen bir tesis yaptık. Bizim tarlada çok çok çok izimiz var. O açıdan
vatandaşımıza bakmaya da yüzümüz var. Bu başarı, personelimizin, ilçemize yatırım yapan
kuruluşların ve vatandaşlarımızındır."
2014 yılındaki planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Başkan Yıldırım, "Talas
Belediyesi olarak 2014 yılının çok daha farklı olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu
çalışmalarla şehrimize, milletimize hizmet etmek nasip oldu. Hepinize teşekkür ediyorum"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4853.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Operasyonun hedefinde Đslami kuruluşlar ve
cemaatler de var
17 Aralık da bşalatılan operasyonun hedefinde Türkiye'de ki islami kuruluş ve cemaatlerin de
olduğu iddia edildi.
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17 Aralık operasyonlarıyla "Bin Yıl Sürecek Denmişti..." başlığıyla yayınlanan bildiride
imzası
olan
kurululuş
ve
cemaatlerinde
hedef
alındığı
iddia
edildi.
17 Aralık operasyonundan önce 5 Aralık'ta bazı cemaat, dernek ve vakıflardan "Bin Yıl
Sürecek Denmişti..." başlığıyla bir bildiri yayınlanmıştı. Bildiride, "Milleti için başarıyla hak
mücadelesi verenlere karşı haksızlık yapılmamalı, yeni vesayetler tesis edilmemeli; Şahsi,
zümrevi kaygılar ve menfaatler milletin ülkenin ve demokrasi mücadelesinin önüne
geçilmemelidir" denmişti. 97 kurumun desteklediği bildiride imzası bulunan bazı kurumlar
arasında Đsmailağa Cemaati, Menzil Cemaati, Erenköy Cemaati, Akabe Vakfı, Hüdayi Vakfı,
Safa Vakfı, Sami Efendi Vakfı, Barla Platformu, ĐHH, Yardımeli, Verenel, Türkiye Beyazay
Derneği, Deniz Feneri, MÜSĐAD, ASKON ve TÜMSĐAD vardı. >>haber7>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4854.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Đslami STK’lardan Ortak Açıklama
Đslami Kuruluşlar Hükümet-Cemaat gerilimini değerlendirdi.
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Aralarında Anadolu Platformu, Akdav, Abdurahman Dilipak, Đnsani Yardım Vakfı, ÖzgürDer ve Araştırma Kültür Vakfı temsilcilerinin bulunduğu Đslami Kuruluşlar son günlerde
Hükümet ve Cemaat arasındaki kavgada hükümetin yıpratılmaya çalışıldığını söylediler.
Đslami STK temsilcileri, Türkiye ve Dünya Müslümanlarının bu kavgadan rahatsız olduğu
vurgulandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rabia Platformu sözcüsü Dilipak, liderlerin
örgütlerinden bağımsız şekilde kendi düşüncelerini ifade edeceğini belirterek, yapılacak
açıklamaların
tamamen
kişilerin
şahsını
bağladığını
söyledi.
Toplantıdan bazı satırbaşları:
Anadolu Platformu YĐK Başkanı Ramazan Kayan:

-Dersane bahanedir. Asıl hedef dirilen ve ayağa kalkan ülkenin ve Đslam dünyasının belini
kırmaktır.
-Emperyalistler direnen Đslam'ı Ilımlı Đslam ile devireceğiz demişti, şu an yapılan da bu!
-Mesele ne dersane ne yolsuzluktur asıl mesele Đsrail'in enerji ve güvenliği meselesidir.
-Cemaate sesleniyorum hırsıza yolsuza hepimiz ders verelim ama bu kılıf adı altında ülkeyi
yıkmaya çalışanları görmeliyiz.
-Hiç bir cemaatin çıkarı ümmetin çıkarlarının önüne geçemez. Herkes bu gerçeklik üzere
hareket etmek zorundadır.
Kayan konuşmasına, “Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden
önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin
bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin." (Haşr/10) Ayetiyle son
verdi.
ĐHH Başkanı Bülent Yıldırım:
-Buradan soruyorum 'Niye bütün şahsi bilgiler Amerika'nın elinde'
-Sizi tehdit eden uluslararası güçleri terk edin. Herkese bir ders vermiş olur, milleti yeniden
kazanabilirsiniz.
-Sadece Erdoğan değil, devletin bütün kurumlarına saldırı var
-Hoca Efendi'nin bu saatten sonra Amerika'da kalmasını içime sindiremiyorum
-Milletimize sesleniyorum dik durun bu is sadece Tayyip beyle alakalı değil tüm
Müslümanlara yönelik taşeronlara uymayın”
-Đsrail, ĐHH'yı büyük bir tehlike olarak algılıyoruz, demeden önce maalesef burada bizimle
alakalı el-Kaide dosyası hazırlandı.
-Çağrıda bulunuyorum 'Bunlara ders vermek lazım. Yoksa şu anda ülke kaosa gidiyor'
-Şu anda Türkiye'de bir suikast timi var ve biz nereden geldiklerini biliyoruz. Bizi öldürüp
kaos ortamını büyütmek için geldiler.
-Bizler sizin yardım kuruluşunuzun yeleklerini giyerek Gazze'de yardım dağıtmadık mı? Bu
hırs ve düşmanlık neden?
Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Dilipak:
-Halkımıza şunu söylemek istiyorum. Đmtihan oluyoruz. Ye'se kapılmaya gerek yok.
-Gerçeğin ortaya çıkarılması gerekir, o yüzden herkesin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz.
-Gerçeklerin ortaya çıkarılmasına evet, ama gerçeklerin tahrif edilmesine hayır.
Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya:
-Yaşananları sadece yolsuzluk operasyonu ya da bir hukuki mesele olarak görmek yanlış olur,
siyasi iradenin gölgede bırakılması söz konusu.
-Bu noktada Erdoğan'ın hedef alınması ve yıpratılmaya çalışılması hem Türkiye'deki Đslami
camiayı hem de Dünya Müslümanlarını rahatsız ediyor.
-Cemaat Erdoğan'a karşı hamlede bulunurken ümmetin maslahatını gözetmiyor.
-Özgür-Der olarak dershanelerin kapanması tartışmasında hükümeti eleştirmiştik, yolsuzluk
durumuna karşı da tavrımız hep nettir fakat bu yaşananlar, yolsuzluk operasyonu ya da
dershane tartışmasını geçmiştir.
-Türkiye ve Dünya Müslümanları bu yaşananları haklı ve meşru olarak görmeyecektir.
AKV’den Cevat Özkaya:
-Bu yapılanlar küresel bir operasyonun parçasıdır.
-Operasyon, Müslümanlara zarar vermektedir.
-Uluslararası güçlerle işbirliği yapanlar, acilen bu hatalarından vazgeçmelidirler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4855.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayseri'nin Gönlü Geniş
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları ve Đç Anadolu
Muhtarlar Federasyonu'nun katkılarıyla başlatılan Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
sona erdi. Kampanya çerçevesinde 7 TIR dolusu yardım...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları ve Đç Anadolu
Muhtarlar Federasyonu'nun katkılarıyla başlatılan Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
sona erdi. Kampanya çerçevesinde 7 TIR dolusu yardım malzemesi toplandı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yapmış olduğu çağrı ile iki ay önce Suriyeli
sığınmacılara yardım için başlatılan kampanyaya Kayserililer büyük ilgi gösterdi. Kampanya
çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 160 bin kıyafet ve ayakkabı, 7 ton kuru gıda, 45 koli ilaç,
muhtelif miktarda çocuklar için oyuncak, mutfak eşyası, yatak ve battaniye toplandı.
Toplanan yardım malzemelerinden oluşan bir TIR daha Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Yalçın tarafından uğurlandı.Toplam 7 TIR dolusu yardım toplandığını ifade
eden Genel Sekreter Mustafa Yalçın, Suriye'de yaşanan insanlık dramından bahsederek
insanların soğuk ve açlıkla mücadele ettiğini belirtti. Kampanyanın iki ay sürdüğünü ve sona
erdiğini dile getiren Yalçın, Kayserililere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Yalçın, kampanya
çerçevesinde toplanan yardım malzemelerinin Suriyeli sığınmacılara verilmek üzere Şanlıurfa
Valiliğine gönderildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4856.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Ağabeyinin Şehit Olduğunu Okuldan Dönünce
Öğrendi
Şırnak’ta mayın kontrolü yaparken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nevzat
Akyol’un 12 yaşındaki kız kardeşi, ağabeyinin şehit olduğunu okul dönüşünde karşılaştığı
annesinden öğrendi.Şırnak’ın Cizre ilçesinde...
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Şırnak’ta mayın kontrolü yaparken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nevzat
Akyol’un 12 yaşındaki kız kardeşi, ağabeyinin şehit olduğunu okul dönüşünde karşılaştığı
annesinden öğrendi.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde terhisine 2 ay kala, yolda mayın kontrolü yaparken sivil bir aracın
çarpmasıyla şehit olan Nevzat Akyol’un baba evinde gözyaşları sel oldu aktı. Sabah
saatlerinde meydana gelen olay sonrasında anne Döndü Akyol ve baba Mevlüt Akyol Kayseri
Erkrilet Havaalanından şehidin cenazesini alarak Akkışla ilçesine döndü.
Evde fenalaşan anne Döndü Akyol, sağlık ocağına götürülürken, ilkokul 6. sınıf öğrencisi
olan kızı Zerda Akyol ile yolda karşılaştı. Döndü Akyol, acı haberi kızına, “Ağabeyin şehit
oldu” diyerek verdi.
Ağabeyinin acı haberini alan Zerda Akyol da gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4857.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Yıldırım Beyazıt Mahallesinin Sosyal Yaşamı
Değişecek
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Yıldırım Beyazıt Sosyal ve Spor Tesislerinde
incelemelerde bulunarak Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan tesisler
hakkında bilgiler aldı.Đnşa edilen ve halkın büyük sıkıntısını...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Yıldırım Beyazıt Sosyal ve Spor Tesislerinde
incelemelerde bulunarak Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan tesisler
hakkında bilgiler aldı.
Đnşa edilen ve halkın büyük sıkıntısını giderecek olan Sosyal ve Spor Tesislerin birkaç
mahalleye hizmet edeceğini belirten Milletvekili Yaşar Karayel, Kapalı Semt Pazaryerinin
yanı sıra çok amaçlı Sosyal ve Spor Tesisleri ile mahallenin çehresinin değiştireceğini, her iki
tesisin mahallenin sosyal etkinliğine canlılık katacağını belirtti.
Kapalı Semt Pazaryeri’nin haftanın bir günü semt pazarı olarak hizmet vereceğini bunun
dışında diğer günlerde bu pazaryerinin kapalı otopark, basketbol sahası, kurban kesim yeri
hatta düğün alanı olarak hizmet sunacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
mahalleye inşa edilen sosyal ve spor tesisi ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projemizin ilk başlatıldığı mahalledir. Bundan
15 yıl önce gecekondu semti olan mahallede gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi ile
bugün çok katlı binaları, sağlıklı ve her türlü konfora sahip bir mahalledir. Bugün bu mahalle
kentsel dönüşümde örnek gösterilmektedir. Mahalle her geçen gün planlı bir şekilde büyüyen
mahallemizdir. Çok katlı binaların artması ile nüfusu da artmıştır. Gelişen ve artan nüfusa
istinaden mahallenin ihtiyaçları da değişmektedir. Eskiden yol ve asfalt isteyen mahalleliler
şimdi sosyal ve spor tesisi, semt Pazar yerleri, çocuk oyun alanları, açık alan fitness aletleri,

basketbol sahası gibi isteklerde bulunmaktadır. Bu da Melikgazi Belediyesinde hizmet
çıtasının ve hizmet kalitesinin bir ifadesidir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4858.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

KAYSERĐ’DEKĐ STK’LARDAN
BAŞBAKAN’A DESTEK
Devlet içerisinde, devlete paralel yapıların 17 Aralık’ta başlattığı, siyaseti ve ülkemizi dizayn
çabalarına tepkiler sürüyor. Kayseri’de bulunan STK’lar da oyunun farkında olduklarını
söyleyerek, gazetemiz aracılığıyla başbakana olan desteklerini dile getirdiler
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Devlet içerisindeki, devlete paralel yapılanmalar, dış güçlerin maşası olarak 17 Aralık’ta
başlattıkları operasyonla Başbakan üzerinden ülkemiz istikrarını hedef aldı. Yakın tarihimizde
benzeri birçok kirli oyunla karşılaşan bu millet, ‘bu kez olmaz’ dedi. Kayseri’de bulunan
STK’lar da oynanan kirli oyuna tepkilerini gazetemiz aracılığıyla dile getirdiler.
“Cemaat aracılığıyla hükümeti vurmaya çalışıyorlar”
MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş: Cemaat hükümetten fazla talepte
bulundu. Kadrolaşmalar haddinden fazlaydı. Bu hem hükümette hem de bazı kesimlerde
rahatsızlık uyandırıyordu. Bu oluşum devlet içerisinde paralel bir yapılanma meydana
getiriyordu. Diğer insanlar bu durum karşısında şu soruyu sormaya başladılar: ‘Biz üvey evlat
mıyız?’ Türkiye büyüdü ve etkin bir güç olmak istiyor. Bundan rahatsız olan güçler cemaat
aracılığıyla hükümeti vurmaya çalışıyor.
“Başbakanın sonuna kadar yanındayız”
ĐHH Kayseri Sorumlusu Şaban Sözduyar: Yaşananlar bu ümmete vurulan bir darbedir. Kendi
kendimizi lağvediyoruz. Bu yanlış. Bu yolda Başbakanın sonuna kadar yanındayız. Eğer
Tayyib Bey’in etrafında hatalar var ise yine bunları temizlemek Tayyib Bey’e düşer.
Müslümanlar arasına fitne sokuluyor. Türkiye’ye CĐA’nin ve Mossad’ın ajanları sızdı.
Türkiye’de de Irak’ta izlenen yol izleniyor. Amerika, Irak’ta bulunan Kesnizani tarikatı
aracılığıyla Bağdat’ı tek kurşun atmadan aldı. Üzerimizde de aynı senaryolar yapılıyor.
Türkiye, Đsrail için bir tehlike… Mısır’ı halettiler. Ürdün ise arka bahçeleri… Bu nedenle
hedef tahtasında biz varız.
“Gölge oyunlarına geçit yok”
KĐMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç: Gölge oyunlarına geçit yok. Tarihin her devrinde bir
iktidarı, bir devleti yıkan yerine kendi iktidar ve devletini kurmuştur. Eğer Đktidarı gölge
oyunları götürürse, iktidarı tekrar onlar kurarlar. Başkasının götürdüğünün yerine gelmeyi
düşünenler bu ayrıntıyı kaçırmamalıdır.
“Dış ülkeleri rahatsız edecek atılımlar yapıldı”

Erdemli Nesil ve Aile Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Aldemir: Ülkemiz, dış ülkeleri
rahatsız edecek atılımlar yaptı. Biz Cemaatin söz, fiil ve davranışlarını önemsiyoruz. Söz ve
fiillerinde bir sıkıntı görmüyoruz. Ama duruş noktaları Amerika ve Đsrail Đle yan yana olması
sıkıntılı bir durum. Đslam ve kanaat önderleri ayrıştırıcı değil, birleştirici olmalıdır. Bu nedenle
bedduanın yakışmadığını düşünüyoruz.
Đlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Müdürü Atabay Çelik: Yolsuzluk diye başlayıp
hükümeti düşürmeye yönelik faaliyetleri tasvip etmiyoruz. Aslında bunun birinci raundu gezi
eylemleriydi. Đkinci raundu dershaneler üzerinden yapıldı. Üçüncü raundu ise yolsuzluk ile
birlikte gördük. Bunun devamı da gelecek. Seçim öncesi hükümetin düşürülmeye yönelik
planlarda yardımcı olarak görünmesi tabanı olumsuz etkiliyor. Dışarıdan müdahalelere de
ülkemizdeki bazı emniyet mensuplarının destek vermesi ve işbirliği yapması utanç vericidir.
HABER: BÜNYAMĐN GÜLTEKĐN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4859.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

10 BĐN KĐTAP KAYBOLDU
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, tramvay duraklarına bırakılan kitapları alan bir
daha getirmiyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, tramvay duraklarına bırakılan kitapları alan bir
daha getirmiyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Ekim de hayta geçirilen “Ray Kitap” projesi kapsamında
tramvay duraklarına bırakılan kitapları alan geri iade etmiyor. Şu ana kadar 10 bine yakın
kitap yok oldu.
Ray Kitap projesi ile Vatandaşlar, bindiği durakta aldığı kitabı ineceği durağa kadar okuyup
tekrar buradaki kitaplığa bırakacaktı ancak öyle olmadı.
Projenin başladığı tarihten bu güne kadar 10 bin kitabın bırakıldığı kitaplıklar boş durumda.
Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamanın çok iyi olduğunu ifade
ederek, “ Đnsanlarımızda okuma ve iade etme sıkıntısı var. Kitapları okuduktan sonra tekrar
koysalar ne olur. Başkaları da istifade ederdi. Yanlarında götürüyorlar. Đnşallah okuyorlardır”
diye olaya tepkilerini dile getirdiler.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ise sürekli olarak eksilen kitapların yerine yenilerini
takviye etmeye devam ediyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4860.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

KTO Başkanından
Açıklaması

Yeni

Hizmet

Binası

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, çevreyol üzerinde yapılması planlanan
hizmet binası için proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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Mahmut Hiçyılmaz, gazetemize yaptığı açıklamada, Çevreyol üzerinde 14 bin 700 metrekare
bir arazilerinin olduğunu ifade ederek, “ Bu arazi daha önceden alınmış. Alanlardan Allah razı
olsun. Arsa üzerinde odamızın kiracıları var. Onlarla gerekli görüşmeleri yaptık. Haziran
ayında kiracılarımızla sözleşmemiz bitiyor” dedi.
Kayseri’ye ve Ticaret Odasına yakışır bir hizmet binası yapmak istediklerini kaydeden
Başkan Mahmut Hiçyılmaz, “ 16 bin üyemiz var ve bunlara en iyi şekilde hizmet vermek
istiyoruz. Bunun için yönetim kurulundaki, meclisimizdeki arkadaşlarımız büyük gayret
gösteriyor. Şuan bulunduğumuz bina artık bize yeterli gelmiyor. Bu yüzden çevreyol
üzerindeki arsamıza güzel bir hizmet binası yaptıracağız inşallah. Arsanın bir kısmında
hizmet binası, yanında farklı projeler geliştirmek istiyoruz”
Bu yaz inşaatın başlaması yönünde hazırlık yaptıklarını kaydeden Hiçyılmaz, “ Şuan proje
çizimleri yapılıyor. Gerekli yasal işlemlerde tamamlandığında bu yaz inşallah inşaatlarımız
başlayacak” diye konuştu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4861.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

KAYSERĐ HALKININ NOELĐNĐ
KUTLARIM(!)
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
30 Aralık 2013, 17:39

Bir yılbaşı daha geldi çattı. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç için güzel bir fırsat. Ancak her
yılsonunda yaptığımız çağrımızı yine yapmak bizim boynumuzun borcu. Yılbaşı-Noel
kutlamayın. Kutlayanları da uyarın.

Yazımın ana teması aslında bu.
Ancak bazı şeyleri söylemeden geçmemek gerekiyor. Biz Müslümanların “ Yılbaşı
Kutlamıyorum” dememizin yanında çevremizdekileri de uyarmak gibi bir görevi var.
Hıristiyanların yılbaşı ve Noel olarak adlandırıldığı bir birinden farklı ama artık günümüzde
aynı olarak kabul edilen iki kavramdan bahsediyoruz.
Hz. Đsa (as) doğum günü olarak kutladıklarını söyleyen Hıristiyanların, o gecede
yapmadıkları ahlaksızlık neredeyse yok. Đçkilerin su gibi içildiği, fuhşun alıp başını gittiği bir
geceden bahsediyoruz.
Bu Hıristiyan âdeti.
Ne yazık ki Müslüman dünyasını da etkisi altına aldı ve her yıl daha çok almaya devam
ediyor. Televizyonlar ve artık internet sayesinde evimizin içine kadar giren Avrupalı
dolayısıyla Hıristiyanlar, kendi kültürlerini bize empoze etmekte büyük mesafeler kat ettiler.
Türkiye’de, çam ağacı süslemek, hindi kesmek, noel baba kıyafeti giymek artık neredeyse
yılbaşı geceleri normal karşılanıyor. Hatta o kadar ileriye gidiyorlar ki bunları yapmadığın
zaman “Mahalle baskısı” görür gibi seni “ Yobaz ve çağdışı” ilan bile edebiliyorlar.
Đşin kötü tarafı ise, Diyanet Đşleri Başkanlığının bu konuda ciddi anlamda bir çalışma
yapmaması. Türkiye’nin ekonomik anlamda en rahat kurumlarından biri olan Diyanet Đşleri,
bence yılbaşı gelmeden birkaç ay önce vaazlarda, hutbelerde, afişlerle, televizyon, gazete v.b.
yollarla halkı bilinçlendirmek için çalışmalı. Bazı sivil toplum kuruluşları hariç bu konuda
bilinçlendirme çalışması yapan yok. Bu öyle kolay geçiştirilecek bir konu değil. Organize bir
şekilde mücadele gerekiyor.
Biz çocuklarımıza “ Noel Baba” diye birinin olmadığını, hiçbir zaman geyiklerin çektiği
kızağa binerek evimize bacadan girmeyeceğini öğretmemiz gerekiyor.
Bari biz yapamıyoruz, çocuklarımızı bu zararlı yılbaşı ve noel çılgınlığından kurtaralım.
Çocuklarımıza noeli icad edenlerin, Müslümanlara yaptığı katliamları anlatalım. Doğu
Türkistan’da, Bosna’da, Çeçenistan’da, Filistin’de, daha birçok bölgede, Hıristiyanların
yaptığı katliamları ve Müslümanların durumlarını çocuklarımıza anlatım. Bizim Yılbaşı değil,
Mekke’nin fethi gecemiz olduğundan bahsedelim, kandil gecelerimizden, bayramlarımızdan
bahsedelim.
Çocuklarımıza Noel diye bir şeyin olmadığını anlatalım ki, gelecek nesillerimizin daha
bilinçli bir şekilde yaşamasına zemin hazırlayalım.
Böyle olmaz ise ne olur?
Aynı Avrupalı ve Hıristiyan bir toplum gibi onların ne kadar zararlı adetleri varsa hepsini alıp
onlar gibi olmaya başlarız.
Allah korusun Müslüman toplumunun temelini dinamit koymuş gibi zararlı kültürlerin
etkisinden kurtulamayız.
Çocuklarımız 10-11 yaşlarına geldiğinde ayrı eve çıkmak istemeye, anne ve babasına ismi ile
hitap etmeye, yemeklerin yanında su yerine bira içmeye başladığında iş işten geçmiş olacak.
Bugün noeli kutlayanlar gürültülü ortamlarda sabahlara kadar kendilerince eğlendiklerini
zannederken, müzik sesi kulağına hoş gelecek, yarın evinin yanındaki minareden okunan ezan
onu rahatsız etmeye başlayacak. Allah korusun. Böyle bir ortamdan Allah tüm Müslümanları
korusun. Ama işin gerçeği bu.
Kendimizi ve çocuklarımızı bu Avrupalı ve Hıristiyanların hayat tarzından koruyamaz isek,
bunların hepsi bir bir başımıza gelecek ve gelmeye de başladı.
Olayı Kayseri’ye indirgersek.
Kayseri hep Milliyetçi ve Muhafazakar kimliği ile ön plana çıkan bir şehir oldu. Bizde bunu
sık sık dile getiriyoruz. Ancak son yıllarda bu değişmeye Kayseri eski Kayseri olmaktan
çıkmaya başladı. Đnsani ilişkilerden olsunda yaşam tarzına, giyim kuşama kadar Kayseri
değişiyor.
Đyi yönde mi diye sorarsanız “ Hayır” derim.

Yılbaşında, artık hemen hemen her köşe başında bir afiş görmek mümkün.
“ Sınırsız eğlence, yerli yabancı içki …” “Çılgınca eğlenceye hazırmısınız?” “ Noel Baba
kıyafetini giyi gel” birkaç örnek. Büyük alışveriş merkezleri da ayrı bir dert. Yılbaşı yaklaştı
mı her tarafından ışıklar çıkan bir süsleme tarzıyla insanları karşılıyor. Kimisi geyik maketleri
koyarken, kimisi noel baba kıyafetiyle personellerini dolaştırıyor. Tamamen, Avrupa tarzı bir
yaşam özendiriliyor insanlaraNeyse bu kadar yeterli bence. Maksadım, Yılbaşı diye kendi
kültürlerini, Müslümanlara empoze eden Hıristiyanlara benzemeyelim. Biz Müslüman isek,
bunun gereğini yerine getirelim. Yeni bir yıla kavuşturduğu için Allaha şükredelim ve hayırlı
ömürler dileyelim. Kendimiz kutlamayalım, çevremizdekileri de uyaralım. Vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4862.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Erü Đletişim Fakültesi'nden Rekor
Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi 5 gün içerisinde toplam 16 ödül alarak kırılması zor
büyük bir rekora imza attı.Aydın Doğan Vakfı (ADV), RATEM ve SETEM tarafından
gerçekleştirilen 3 farklı yarışmada internet yayıncılığı,...
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Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi 5 gün içerisinde toplam 16 ödül alarak kırılması zor
büyük bir rekora imza attı.
Aydın Doğan Vakfı (ADV), RATEM ve SETEM tarafından gerçekleştirilen 3 farklı
yarışmada internet yayıncılığı, halkla ilişkiler, reklam, haber, fotoğraf, belgesel ve anlatı film
dallarında 11 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük ödülü kazanan Erciyes Üniversitesi Đletişim
Fakültesi, iletişimin her alanında başarı sağlayarak katılımcı eğitim ilkesinin
uygulanabilirliğini ispat etti.
31 ÜNĐVERSĐTE ARASINDA EN FAZLA 1.LĐK ÖDÜLÜ KAZANAN FAKÜLTE
Toplam 31 üniversiteden bin 169 öğrencinin bin 14 projeyle katıldığı 25. Genç Đletişimciler
Yarışması'ndan Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi 5'i birincilik olmak üzere toplam 10
ödül aldı. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği ve bu yıl 25.si gerçekleştirilen Genç
Đletişimciler Yarılması'nda Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi öğrencilerinin projeleri
ödüllendirildi. Medya alanının duayenlerinin de hazır bulunduğu ödül töreninde Erciyes
Đletişim en çok birincilik ödülünü alan fakülte olarak diğer iletişim fakültelerinden ayrıldı.
25. finalist öğrencinin katıldığı yarışmada daha önce de birçok kez Erciyes Đletişim büyük
başarılara imza atmış ve bu başarı Türkiye genelinde yankı bulmuştu.
Bu ödüllerle beraber 5 yıl içerisinde toplam ödül sayısını 120'ye çıkaran Erciyes Üniversitesi
Đletişim Fakültesi başarılarını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4863.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Şehit Kardeşinin Feryadı Yürekleri Dağladı
Şırnak’ta mayın araması sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Er Nevzat
Akyol'un cenazesinde gözyaşlarına boğulan kız kardeşi, "Sen bana geleceğini söylemiştin.
Böyle mi gelecektin?" diye feryat etti.Şehit Er Nevzat...
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Şırnak’ta mayın araması sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Er Nevzat
Akyol'un cenazesinde gözyaşlarına boğulan kız kardeşi, "Sen bana geleceğini söylemiştin.
Böyle mi gelecektin?" diye feryat etti.
Şehit Er Nevzat Akyol’un cenaze namazı, öğle vakti Akkışla ilçesi Kululu beldesine bağlı
Akin Mahallesi'nde kılındı. Akin Đlköğretim Okulu'nun bahçesinde kılınan cenaze namazına;
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Đsmail Tamer
ve Ahmet Öksüzkaya, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Cahit Bakır, AK
Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz de katıldı. Cenaze namazını Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil
kıldırdı.
Şehidin cenazesi Akin Đlköğretim Okulu bahçesine getirilirken, babası Mevlüt Akyol,
"Oğlum, bir tanem, koçum, ben seni 3 ay sonra tezkere alıp geleceksin diye bekliyordum.
Seni böyle mi karşılayacaktık?’’ diye gözyaşı döktü. Anne Döndü Akyol ise, "Oğlum ben seni
çifte kurbanlar keserek karşılayacaktım. Niye böyle oldu? Ben senin kanını yerde
koymayacağım’’ diye feryat etti.
Şehidin kız kardeşi 12 yaşındaki Zerda Akyol’un feryadı ise yürekleri dağladı. Küçük Zerda,
şehit ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu görünce, "Ağabey, beni niye bırakıp gittin?
Sen bana geleceğini söylemiştin. Böyle mi gelecektin? Ağabey seni böyle mi görecektim?"
diye feryat etti. Gözyaşlarına hakim olamayan ve ağabeyinin ardından sürekli dualar eden
Zerda'ya rahatsızlanınca sağlık görevlileri müdahale etti.
Bu arada, cenaze namazının kılındığı okul bahçesine gelen kadınların ellerindeki Türk
bayraklarını sallayarak şehit Nevzat Akyol’u selamladıkları görüldü.
Kılınan cenaze namazının ardından, şehit er Nevzat Akyol'un cenazesi Akin Mezarlığında
toprağa verildi.
Öte yandan şehit er Nevzat Akyol'la askere gitmeden önce birlikte çalıştıklarını söyleyen
besici Eyüp Soylu, "Şehit kardeşimiz bizim yanımızda çalışıyordu ve askere gideceğini,
askerde de şehit olacağını söylüyordu. Takdir-i ilahı ama muradına erdi" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4864.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

2013 Yılında Melikgazi'de 3 Bin 640 Çift 'evet'
Dedi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2013 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi
Evlendirme Dairesince şu ana kadar 3640 çift’in nikah işlemlerinin yapıldığını söyledi.Birçok
insanın hafızalarda daha kolay kalması ve bir bakıma...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2013 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi
Evlendirme Dairesince şu ana kadar 3640 çift’in nikah işlemlerinin yapıldığını söyledi.
Birçok insanın hafızalarda daha kolay kalması ve bir bakıma matematiksel olarak görsel
olması sebebi ile 11.12.2013 günü nikâh işlemlerini yerine getirmek için aylar öncesi talepte
bulunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Nikah
Memurluğu 14.02.2013 Sevgililer Gününde 35 nikah ile bir günde kıyılan nikah sayısı ile
rekor kırmıştır. Görsel ve matematiksel veya hafızalarda kolay kalabilecek rakam olması
nedeni ile bazı günler özel seçilmektedir. 11.12.2013 tarihinden ise 34 nikâh işlemi
yapılmıştır. Melikgazi Belediyesinin “evet“ lerle mutluluklarına ortak olunmuştur. En çok
nikâh işleminin ise 702 nikâh ile Ağustos ayında yapılmıştır.”dedi.04-04-2014 ile 14.04.2014
tarihlerinde nikâh işlemlerini yerine getirmek için şimdiden talepte bulunduklarını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, evlenme işlemleri için yasa gereği en erken 3 ay önce randevu
verebildiklerini kaydetti.Başkan Memduh Büyükkılıç, evlenmek sureti ile en kutsal birliktelik
olan evlilik müessesesini kuran bütün gençlere mutluluklar dilediğini onlar için ve nesilleri
için modern ve sağlıklı bir şehir inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4865.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Bunun bizim dinimizle hiçbir alakası yok
Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, yılbaşı kutlamaları ile ilgili olarak, ”Bir Noel baba çıkıyor, bunun
bizim örfümüzle, adetimizle, ahlakımızla ve dinimizle hiçbir alakası yok” dedi.Đl Müftülük
binasında yılbaşı kutlamaları ile ilgili...
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Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, yılbaşı kutlamaları ile ilgili olarak, ”Bir Noel baba çıkıyor, bunun
bizim örfümüzle, adetimizle, ahlakımızla ve dinimizle hiçbir alakası yok” dedi.
Đl Müftülük binasında yılbaşı kutlamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Đl Müftüsü Ali
Maraşlıgil, “Evet bildiğiniz gibi yeni bir yıla giriyoruz. Toplumda yeni yılın gelişiyle bir yığın
hareketlilik gözleniyor. Biz Đslami noktadan yılbaşına baktığımızda karşımıza bir takım dini
kurallar çıkıyor. Öncelikle şunu ifade edelim ki Đslam dini ve ibadetlerin birçokları orucumuz
olsun, din ibadetimiz olsun, zekatımız olsun bunlar hep kameriye yıla göre endekslenmiştir.
Yani Đslam dininde ibadetlerimiz kameriye yıla göre ayarlanıyor. Zekatımızı ona göre yapar,
kurbanlarımızı ona göre keseriz ancak bu güneş yılı ile ilgili ibadetlerimizin yansıyan bir
tarafı da var ki oruçlarımızı tutarken imsak vakti güneşe göre, iftar vakti güneşe göre, namaz
vakitlerimizde güneş yılına göre oluyor. Dolayısıyla biz bu yılları Đslami noktada
ibadetlerimizle alakalı olarak bakıyoruz. Bu sebeple bizdeki kutsal günler, mübarek
kıldığımız günler hep kameri gününe göre ayarlanır. Đslam dininde yılbaşının herhangi bir
özelliğinin olmadığının altını çizebiliriz. Yani bizim dinimize göre ve 31 Aralık’ı 1 Ocak’a
bağlayan gecenin hiçbir kutsiyetinin olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu Hristiyan aleminde
kutsal olarak görülüyor. Bu Đslam’a karşı cephe alan gruplar her zaman kendi örf ve adetlerini
bize sevdirmeye çalıştılar, sevdirdiler ve bu örf ve adetleri sevdirirken bir takım şeylerin
farkına varmadan bize dayattırdılar. Dayatmakla da bize bir takım şeyleri unutturduklarını
rahatlıkla ifade edebiliriz” diye konuştu.
"Yılbaşı derken bütün Đslam alemi Mekke’nin fethini unutuyor" diyen Maraşlıgil, “Halbuki
biliyorsunuz 1 Ocak Mekke’nin fetih günüdür. Đslam’da güzel olan o şeyler unutulurken birde
bize birtakım şeyler daha unutturuldu. Yılbaşı denildi, bir bakıyorsunuz yılbaşı geldiği zaman
Allah’ın emrettiği şeylerin hepsi yasaklanıyor, Allah’ın yasak kıldığı her şey mubah hale
geliyor. Bir Noel baba çıkıyor, bunun bizim örfümüzle, adetimizle, ahlakımızla ve dinimizle
hiçbir alakası yok. Onun gerisinde Hristiyanları sevdirmek var. Tabi Hristiyanlıkta insanların
bugün kitapları ortalıkta kalmamış. Đncil diye bir şey yok. Hepsi nefis ve heva. Nefis ve
hevayı bize dayatmış oluyorlar. Bir bakıyorsunuz yılbaşı gecesi oyunlar, eğlenceler, içkiler,
kumarlar, bir yığın çirkinlikler, gazetelere bakıyor, televizyonlardan izliyoruz. Đşte içki
komaları, trafik kazaları ölümler gibi hani burada birtakım yılbaşı eğlenceleriyle kamufle
etmeye çalışıyorlar ama yılbaşı geceleri her zaman bu milletler için zararla sonuçlanmıştır.
Biz içki komasına giren insanların görüntülerini izlediğimizde içimiz parçalanıyor” şeklinde
konuştu.
Yılbaşı geceler yenilen hindiyle alakalı olarak konuşan Maraşlıgil, “Hindiye biz haram
diyemeyiz. Yani genelde insanlarımız bu mevsimde hindi eti güzel oluyor diye alıp yiyorlar.
Hristiyanlar da adettir ama onlar yılbaşı gecesi yemezler. Müslümanlar hindi yiyeceklerse,
Hristiyan alemine benzememek için 31 Aralık’ta yemesinler. Yoksa hindi yemek haram
değil” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4866.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayserispor, Robert Prosıneckı Đle Yollarını
Ayırdı
Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.Ligin ilk yarısını 17.
sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevine son
verildi.Prosinecki, FK Kızılyıldız, Real Madrid,...
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Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.
Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Robert
Prosinecki'nin görevine son verildi.
Prosinecki, FK Kızılyıldız, Real Madrid, Real Oviedo, Sevilla FC, FC Barcelona, Dinamo
Zagreb, Standard Liege, Portsmouth, Olimpija Ljubljana ve NK Zagreb'de oynamıştı.
Kariyerini ülkesi Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında noktalayan Prosinecki, Sırp takımı
FK Kızılyıldız ile teknik direktörlük kariyerine başlamış ve 15 Ekim 2012 itibariyle Spor Toto
Süper Ligi takımlarından Kayserispor'un teknik direktörü olmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4867.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kesob Başkanı Mustafa Alan 2013 Yılını
Değerlendirdi
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, 2013 yılını
değerlendirdi.Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, “2013 yılı
ülkemiz için hem olumlu hem de olumsuz gelişmelerin yaşandığı...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, 2013 yılını değerlendirdi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, “2013 yılı ülkemiz için
hem olumlu hem de olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Đç barışa yönelik atılan
adımlar ile şehit haberlerinin durması ülkemiz adına olumlu gelişmeler olurken, gerek yaz
aylarında ortaya çıkan gezi eylemleri, gerekse yılın son günlerinde ortaya atılan yolsuzluk
iddiaları da olumsuz gelişmeler olmuştur” ifadesinde bulunduğu değerlendirmesine şu şekilde
devam etti:
“Yaşanan bu gelişmelerden ülkemizin olumsuz etkileneceği kaygısını taşımakla beraber,
Türkiye'nin bu sorunların da üstesinden geleceğine inanıyoruz.
2013 yılında Esnaf Sicil Müdürlüğümüzde 01 Ocak 2013-30 Kasım 2013 tarihleri arasında
2062 Kayıt, 1049 Terk ve 240 Adet de Değişiklik işlemi, gerçekleşmiştir. 2013 yılsonu
itibariyle de 2400 ün üzerinde kayıt işlemi, 1200 ün üzerinde de terk işlemi olması
beklenmektedir.
Ülke genelinde yaklaşık 2 milyonu bulan, esnaf ve sanatkarlarımız 2013 yılında da geçmiş
yıllarda olduğu gibi birbiri ardına açılan AVM’ler sayesinde haksız rekabet ile karşı karşıya
bırakılmıştır. Esnaf ve sanatkarın yıllardır beklediği perakende yasası da, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu kanun taslağı ile yeniden alevlense de hazırlanan bu taslakta
AVM’lerin şehir dışına çıkartılması ve pazar günleri kapatılmasına ilişkin taleplerin yer
almaması esnafın bu beklentilerini başka bir bahara bırakmıştır.
Yeni yılda; Esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün artırılması, kredi ve finansman şartlarının
iyileştirilmesi, istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılması için yeni tedbirler alınmalıdır.
Vergi ve Sosyal Güvenlik Primini ödemeyen esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik yeni bir
düzenleme yapılarak esnaf ve sanatkarlarımız ekonomik açıdan rahatlatılmalıdır.
Bu vesile ile 2014 yılının ülkemize, milletimize, esnaf ve sanatkârlarımıza sağlık, mutluluk ve
bol kazanç getirmesini diler, saygılar sunarım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4868.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

AB Projelerinizi Bekliyoruz
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin sosyal,
ekonomik, istihdam, kültürel, sportif, eğitimsel, çevre ile fiziki gelişimine katkı sağlayacak
her türlü AB projesini değerlendireceklerini söyledi.Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin sosyal,
ekonomik, istihdam, kültürel, sportif, eğitimsel, çevre ile fiziki gelişimine katkı sağlayacak
her türlü AB projesini değerlendireceklerini söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak AB projeleri ile hibe programlarından yararlanabilmek amacı ile
AB DANIŞMA VE UYGULAMA BĐRĐMĐ oluşturulduğunu belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak AB gelişme, geliştirme, yatırım ve uygulama
programlarından yeteri kadar yararlanamadığımız gözlenmektedir. Bu amaç ile sadece

belediye olarak değil kişisel, kurum, kuruluş, dernek, oda ve kuruluşların da hazırlamış
olduğu projelere belediye olarak her türlü destek ve yardıma hazırız. Gerektiğinde proje
ortağı, proje destekleyicisi veya proje iştirakçilerinden olabiliriz. Yeter ki Melikgazi’nin
gelişimine katkı sağlasın“ dedi.
AB hibe ve gelişme programlarından yararlana bilinecek projesi olan ve müracaat ile başvuru
konusunda yardıma ihtiyacı olan kişi ve kuruluşların Melikgazi Belediyesine müracaat
etmelerini isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, AB proje destekli iş geliştirme, iş kurma ile
çevre ve eğitim konularına ağırlık ve önem verdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4869.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Ali Yavuz: ''Gerekenin bir an önce yapılmasını
istiyoruz''
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, "Biz yüreği yanmış şehit aileleri ve gaziler olarak bu vatan hainlerinin anladığı dilden
konuşularak gerekenin bir an önce yapılmasını istiyoruz"...
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, "Biz yüreği yanmış şehit aileleri ve gaziler olarak bu vatan hainlerinin anladığı dilden
konuşularak gerekenin bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. Ali Yavuz, "Şırnak ın Cizre
ilçesinde arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin güvenliği sağlarken yoldan geçen
aracın çarpması sonucu Kayseri’mizin Akkışla nüfusuna kayıtlı Nevzat AKYOL kardeşimiz
şehit olmuştur. Aynı kazada iki Mehmetçiğimizde yaralanmıştır" ifadesinde bulunduğu
açıklamasında, "Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar,
yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şırnak - Cizre ve bazı illerimizde dış ve iç
mihrapların oyunları ile cennet vatanımızı karıştırmaya çalışan vatan hainleri dün yine mayın
ihbarı ile askerlerimizin bölgeye gitmesini sağladılar şükürler olsun ki; gerçek, asıl amaçlarına
ulaşamadılar ama Nevzat kardeşimizin şehit olmasına sebep oldular" dedi.Yavuz, "Cizre
ilçesinde zaman zaman terör örgütü gençlik yapılanması adı altında toplantı, yürüyüş ve
gösteriler yapılarak ilçede yaşayan vatandaşlarımıza şiddet uygulayarak tehditlerle var
olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar.Devletimizin bir an önce bölgede gücünü ve varlığını
göstererek insanlarımızın güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Milletimizin huzurunu
kaçırmaya çalışanların, huzurlarının kaçırılmasını istiyoruz.Biz yüreği yanmış şehit aileleri ve
gaziler olarak bu vatan hainlerinin anladığı dilden konuşularak gerekenin bir an önce
yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4870.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Kayserispor Cleyton Đle Sözleşmeyi Feshetti
Kayserispor, 2012 yılında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Cleyton ile sözleşmeyi karşılıklı olarak
feshetti.2002 yılında Messiniakos'da futbola başlayan Cleyton 2004 yılında Apollon
Kalamarias F.C.'ye transfer oldu. Burada da etkili ve...
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Kayserispor, 2012 yılında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Cleyton ile sözleşmeyi karşılıklı olarak
feshetti.
2002 yılında Messiniakos'da futbola başlayan Cleyton 2004 yılında Apollon Kalamarias
F.C.'ye transfer oldu. Burada da etkili ve güzel oyunu ile dikkatleri çeken tecrübeli futbolcuyu
2006 yılında Larissa FC aldı. 2008 yılında Panathinaikos 1 milyon 700 bin Euro'ya transfer
etti. 2010 yılında Ukrayna ekibi Metalurh Donetsk'te kiralık olarak oynayan futbolcu 2012'de
Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4872.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Başkan Yıldırım'dan Yeni Yıl Mesajı
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında "2014
yılının başta Talas ve şehrimiz olmak üzere, ülkemiz, milletimiz ve insanlığa hayırlar getirsin"
dedi.Başkan Yıldırım, 2014 yılının Talas'ta...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında "2014
yılının başta Talas ve şehrimiz olmak üzere, ülkemiz, milletimiz ve insanlığa hayırlar getirsin"
dedi.
Başkan Yıldırım, 2014 yılının Talas'ta çok daha farklı çalışmalarla geçeceğini belirttiği
mesajında, "Tarihin ve modern hayatın bir arada olduğu Talas'ta yeni yılda devam edecek
restorasyon, yol, kaldırım, sosyal ve kültürel faaliyetler ile hava sporları aktiviteleriyle
ilçemiz Kayseri'nin incisi olmaya devam edecek. Ali Saip Paşa Caddesinde
gerçekleştirdiğimiz sokak sağlıklaştırma projesiyle komple bir mahalleyi ayağa kaldırdığımız,
restorasyonu devam eden Ali Saip Paşa Konağı ve Somuncu Baba Çilehanesi, yapımı bitme
noktasına gelen Tol Mabet, projesi hazırlanan Kuruköprü'deki tarihi su kemeri ve ikinci yer
altı şehri gibi projeler tamamlandığında yeni yıl Talas için çok daha önemli ve değerli
olacaktır. Bu çalışmalarla ilçemiz turizm kenti haline geleceği gibi vatandaşımıza da istihdam
kapısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Talas'ı yaşayan bir kent haline getirdiklerini kaydeden Başkan Yıldırım, mesajında şunları
kaydetti:
"Nüfusu 10 yılda 30 binden 120 bine gelen Talas, hem şehrin hareketli bir merkezi olurken
hem de öğrencilerin yoğun yaşadığı üniversiteler kenti oldu. Bu canlılığın her geçen gün
artması ilçemizde hizmetlerin durmadan devam edeceği anlamına geliyor. Belediye
hizmetlerinde dünya standartlarını yakalayarak modern bir yapıya kavuştuk. 10 yıllık
emeklerimiz sayesinde Talas, sorunlarıyla değil rakipleriyle yarışan bir kent haline geldi. Bu
nedenle her yıl bir öncekinden daha fazla çalışarak birlik beraberlik içinde vatandaşımızın
teveccüh gösterdiği Talas'ı daha yaşanabilir hale getirmek tek gayemiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4873.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Ksmmmo Başkanı Suat Özsoy’dan Yeni Yıl
Mesajı
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy yeni yıl dolayısıyla
açıklama yaptı.Özsoy, “Sevinçler, acılar, anılarla dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Kayseri
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyelerine...
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy yeni yıl dolayısıyla
açıklama yaptı.
Özsoy, “Sevinçler, acılar, anılarla dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Kayseri Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyelerine hizmet etme yolunda bu yıl da sorumluluk
bilinciyle gelişerek ilerlemiştir. Önceliği eğitim ve en iyi mesleki hizmet olan Odamız,
üyesine hizmet anlamında hedeflerini daha da büyüterek ilklere imza atmaya devam etmiştir”
ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Mesleki birlik ve beraberliğe önem veren Odamız, eğitimli, sosyal, iletişimi güçlü, hukuk
bilinci gelişmiş, saygın ve vizyon sahibi bir meslek mensubu profili misyonu çerçevesinde
sizlerden aldığı güç ve yetki ile 2013 yılında da mesleğimizin saygınlığının ve etkinliğinin
artırılmasını sağlayan bir kurum olma yolunda çalışmıştır.
Eğitimi birinci sıraya koyduk ve eğitim alanında Odamız Kayseri’de her zaman öncü kurum
olmaya devam etmiştir. Sosyal, sportif ve eğlence faaliyetlerimiz, büro ziyaretlerimiz, ruhsat
törenlerimiz, mesleki yeterlilik sınavını ilk girişte kazanan meslek mensuplarımız için takdir
belgesi törenlerimiz, geleneksel futbol turnuvalarımız, geleneksel iftar yemeklerimiz,
geleneksel bayramlaşma törenlerimiz, geleneksel kaplıca programlarımız, gezi
programlarımız, piknik organizasyonlarımız, Odamız Türk Halk Müziği Korosu, Odamız
yayın organı Erciyes Dergisi, mesleki yayınlarımız, muhasebe haftası etkinliklerimiz ve
mesleki kutlamalarımız, mesleki sorunlarımızı çözme ve ilgililere iletme amaçlı ziyaretler,
huzurevi, çocuk yuvası gibi sosyal sorumluluk kapsamındaki ziyaretler, aramızdan ayrılarak

ebediyete göçen meslek mensuplarımız ve yakınları için okutulan mevlit programları ve
taziye ziyaretleri, mesleki tebrik ziyaretleri, meslekte 30 yılını dolduran üyelerimize plaket
törenleri, mesleki televizyon programları, evlenen meslek mensuplarımızın mutlu günlerinde
onları yalnız bırakmamak gibi birçok icraatımızı meslek mensuplarımızın yararına olacak
şekilde gerçekleştirdik.
Odamız Türkiye genelinde üye sayısı açısından 11’inci büyük Oda olmuştur. Çalışma
potansiyeli açısından ise Kayseri SMMM Odası, yine Türkiye genelinde ilk beş büyük Oda
içerisinde yerini almıştır. Bir meslek odası olarak tüm meslek mensuplarımızı ve meslek
mensubu adayı stajyerlerimizi kucaklayarak her zaman bizi ileriye götürecek faaliyetlere
önem verdik. Katılımcı yönetim anlayışımız gereği, yapacağımız çalışmaların geniş katılımlı
olması amacıyla Oda kurullarımıza ek olarak Çalışma Komisyonlarımızı, Oda tarihinde ilk
kez Danışma Meclisimizi, Haksız Rekabet ve Etik Kurulu ile Kadın Çalışma
Komisyonumuzu oluşturduk.
Kayseri Kent Konseyi yönetiminde yer alarak, Kayseri Akademisyen Odalar Platformu
Sekretaryalığını yürüterek, Anadolu Odaları Platformu Dönem Sekreterliğini yaparak ve Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyesi olarak diğer platformlarda da Odamızı
layıkıyla temsil ettik.
Denetim görevini yerine getirerek ekonomik hayatta önemli bir rol üstlenen
meslektaşlarımızın geleceğe hazırlanması sürecinde eğitimi ve yetiştirilmesi görevini üstlenen
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası daha birçok yenilik yaparak
meslektaşlarına hizmet etti. Üretilen bilgiyi paylaşmak, onların bilgi birikimlerini
güncelleştirerek artırmak ve teknolojik gelişmelerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla
Odamızın resmi web sitesi yeniden tasarlanarak ve etkinliği artırılarak üyelerimizin hizmetine
sunuldu. Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasında katkı
sağlanmış olup, interaktif online işlemler sayesinde meslektaşlarımız birçok işlemi
yapabilmektedirler. Tüm güncel mevzuat ve değişiklikler konusundaki gelişmeler sizlere
anında ve zamanında aktarılmaya çalışılmıştır. SMS sistemi etkin bir şekilde kullanılarak
üyelerimiz her türlü gelişmeden anında haberdar edilmiştir. Konusunda uzman üstatların ve
akademisyenlerin yaptıkları çalışmalar Odamız adına yayınlanarak sizlere bilgiye ulaşma
yolunda da katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca eğitim programlarının desteklenmesi
amacıyla eğitim dokümanları sizlerle paylaşılmıştır.
Yaptığı birçok faaliyette önceliği her zaman mesleğe ve üyeye hizmet olan Odamız, siz
değerli üyelerimizle birlikte yeni başarılara imza atmayı hedefliyor. Yeni yılda yeni
projelerimizi gerçekleştireceğiz. Ödemelerinizi internet sitemiz üzerinden gerçekleştirmenizi
sağlayacak olan sanal pos sistemi çok yakında sizlere hizmet vermeye başlayacaktır.
Bünyesinde kurulacak olan iktisadi işletmemiz vasıtasıyla da Eğitim Kurumumuzun sizlere ve
değerli stajyerlerimize daha iyi hizmet vermesi amaçlanmıştır. Yeni Oda hizmet binamızın
yapılması için arsa çalışmaları tamamlanmış ve 2014 yılında hizmet binamızın temelinin
atılması planlanmıştır.
Amacımız, sorumluluk bilinci içerisinde çözüm odaklı çalışarak mesleğimizi ve
meslektaşlarımızı en iyi standartlara taşıyarak, muhasebe meslek camiasının hak ettiği değeri
bulmasına yardımcı olmaktır. Bu süreçte siz değerli üyelerimizin katkısı en büyük destek ve
itici güç olmuştur.
Bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki çalışma döneminin camiamız ve meslek
mensuplarımız için verimli geçmesini diliyor, yeni yılın şehrimize ve üyelerimize hayırlar
getirmesini diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4874.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Melikgazi
Belediye
Başkanı
Büyükkılıç’tan Yeni Yıl Mesajı

Memduh

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni umutlar ve heyecanlarla karşılanan
2014 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi
temennisinde bulundu.2013 yılının cazibe merkezi Melikgazi’nin...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni umutlar ve heyecanlarla karşılanan
2014 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi
temennisinde bulundu. 2013 yılının cazibe merkezi Melikgazi’nin yatırım ve hizmet dolu
yıllarından biri olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç Melikgazi de 2013 yılının
heyecanı ve şevki ile daha da ileriye götürecek projelerin temellerinin atıldığını altyapıda,
şehircilikte, kentsel dönüşümde, kültürde, sanatta, sağlık ve sporda büyük yatırımların ilçeyi
adeta kuşattığını kaydetti. Restorasyon projeleri ile tarihi eserleri sahiplenilerek gelecek
kuşaklara Anadolu Mirası olarak bırakıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
mesajinda şunları söyledi: ”2014 yılında sizin ve ailenizin yeni yılını kutluyorum. Yaptığımız
çalışmalarla, gerçekleştirdiğimiz köklü değişim ve dönüşüm hamleleriyle Melikgazi
Anadolu’da örnek ve referans belediye olmuştur. Alt yapı, imar ve fen işleri gibi fiziki
belediyecilik anlayışından öte sosyal belediyeciliği de ön plana alarak şeffaf ve adaletli bir
hizmet anlayışıyla şehrimiz için gerekli olan her şeyi yapmaya devam ediyoruz. 2013 yılında
önemli sosyal ve fiziki çalışmaları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken; 2014 yılında da
şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hemşerilerimizin desteği ile yapmaya devam edeceğiz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4875.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Vali Orhan Düzgün'den Yeni Yıl Kutlama
Mesajı
Vali Orhan Düzgün, yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Vali Düzgün, "2013
yılını uğurlarken ve yeni bir yılı karşılarken bir taraftan bu yılı nasıl geçirdiğimizin
muhasebesini yapmalı, diğer taraftan da 2014 yılının...
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Vali Orhan Düzgün, yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Düzgün, "2013 yılını uğurlarken ve yeni bir yılı karşılarken bir taraftan bu yılı nasıl
geçirdiğimizin muhasebesini yapmalı, diğer taraftan da 2014 yılının verimli bir şekilde
geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi,
potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumunda olduğumuzu göz ardı
etmememiz gerekmektedir" ifadesinde bulunduğu mesajına şu şekilde devam etti:
"Bölgesinde lider, sanayi ve ticarette söz sahibi, sporda, sağlıkta ve eğitimde çok önemli
başarılar elde etmiş ve bu yönleriyle geleceğe daha da bir güvenle bakan Kayseri’nin çalışkan
insanlarının yeni yılda da çok daha büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum.
Birlik ve bütünlüğümüzü, var olan kenetlenmemizi, yardımlaşma ve dayanışmamızı 2014
yılında da sürdürerek daha müreffeh bir Kayseri ortaya çıkarmak Kayseri’de yaşayan
hepimizin ortak görevidir.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği atılımlarla, var olan ekonomik, sosyal ve kültürel değerleriyle
örnek hale gelen Kayserimizi her alanda daha üst sıralara ulaştırmanın sorumluluğunu
üzerimizde taşıyoruz. Yeni yılı da bu umutla karşılıyoruz. Hep birlikte el ele vererek, 7’den
70’e ortak paydada bir araya gelerek atılımlarla dolu geçecek yeni bir yılı karşılıyoruz.
Desteğini her zaman hissettiğimiz vatandaşlarımıza daha çok hizmet, yatırım, sosyal ve
ekonomik imkânlar sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık,
mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, toplumsal hayatımızda daima sağduyunun,
hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hâkim olması dileklerimle, hizmet etmekten onur
duyduğum saygıdeğer Kayserili vatandaşlarımızın, her kademedeki kamu görevlisi
arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4876.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’dan Yeni Yıl
Mesajı
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni yıl mesajında “Hizmet vermekten onur duyduğumuz,
desteğimiz ve gücümüzün ana kaynağını oluşturan değerli vatandaşlarımızın yeni yılını
şahsım ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli adına...
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Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni yıl mesajında “Hizmet vermekten onur duyduğumuz,
desteğimiz ve gücümüzün ana kaynağını oluşturan değerli vatandaşlarımızın yeni yılını
şahsım ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli adına kutluyorum” ifadesinde bulundu.
Emniyet Müdürlüğü’nün internet sayfasından yayınlanan mesajda Emniyet Müdürü Mustafa
Aydın şu ifadelerde bulundu:
“Emniyet Teşkilatı bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen
içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde, kaliteli güvenlik hizmetleriyle
örnek bir teşkilat olmak amacıyla hukuk devleti ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı ve
birey memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı içerisinde profesyonellik, hesap verebilirlik ve
güvenilirlik ilkelerini benimsemektedir.

Türk Polis Teşkilatı, güvenlik hizmetini 255.000’ i aşan personel sayısı ile ülke nüfusunun
yaklaşık %80’ini kapsayan 58 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir. Ayrıca dünya
güvenliğine katkı bağlamında, birçok uluslararası kuruluşta 90 ülkede yaklaşık bin
personelimiz görev yapmaktadır.
Hizmet vermekten onur duyduğumuz, desteğimiz ve gücümüzün ana kaynağını oluşturan
değerli vatandaşlarımızın yeni yılını şahsım ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli adına
kutlar, Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi minnetle anar
yeni yılın ülkemize, milletimize ve teşkilatımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini
dilerim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4877.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

KAYSERĐ’YE DARBE YAPILACAKTI
Başbakana sunulan istihbarat raporunda, devlet içindeki paralel yapının planı detaylarıyla yer
aldı. Operasyon engellenmeseydi, 25 Aralık'ta itibarsızlaştırma kampanyası başlatılarak
aralarında Kayseri’nin de bulunduğu 42 ile eşzamanlı darbe yapılacağı net olarak yer aldığı
belirtildi.
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Devlet içindeki paralel yapılanmanın, 17 Aralık'ta gerçekleştirdiği "darbe" girişiminin kodları
çözülüyor. Derin operasyonu mercek altına alan istihbarat raporu, hükümetin zamanında
refleks göstererek ikinci dalgasını engellediği girişimin, kamuoyuna yansıyandan çok daha
büyük çaplı bir "yıkım" hedeflediğini ortaya çıkardı.
Başbakanlık'a sunulan raporda, kolluk ve yargıdaki paralel yapının, 25 Aralık tarihinden
itibaren art arda gelen ve aralarında Đzmir, Kayseri, Isparta, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın da
bulunduğu 42 ili kapsayan operasyonlar için harekete geçtiği net ifadelerle belirtildi.
HAZIRLIK 2010'DA BAŞLAMIŞ
Savcı Muammer Akkaş'ın talimatını verdiği ikinci dalga operasyon gerçekleşseydi, aralarında
AK Partili birçok belediye ve il başkanı, 2023 Türkiye vizyonunu oluşturan prestij projeleri
yürüten işadamları, sanayiciler, ticaret ve sanayi odası başkanları ile bazı Kürt aşiretlerin önde
gelen isimlerinin gözaltına alınıp tutuklandağı bir "cadı avı" başlatılacaktı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki istihbarat raporunda, paralel yapılanmanın
derin operasyonlara yönelik planlamasının 2010 yılında hazırlandığı, bu çerçevede hedef
olarak belirlenen belediye başkanı, il başkanı, işadamı, sanayi ve ticaret odası başkanlarının
yakın takibinin sağlanması için "suikast" söylenti ve ihbarlarının devreye sokulduğu ve
"koruma tahsisi" sağlanarak paralel yapıya bağlı polislerin "yakın koruma" olarak
görevlendirildiği vurgulandı.
150 BELEDĐYE BAŞKANI YAKIN KORUMADA!
Bu yöntemle 150 civarında belediye başkanına koruma tahsis edildiği ifade edilen raporda,
yakın korumalar kanalıyla, dost meclislerindeki sohbetlerden bile cümleler cımbızlanarak,

süreç içinde kullanılmak üzere bir havuzda toplandığı, aynı kumpasın bazı işadamları, sanayi
ve ticaret odaları başkanları ve AK Partili il başkanları için kurulduğu kaydedildi.
27 ĐLDE PARALEL YAPININ HÜCRE ŞUBELERĐ
Raporda, havuzda toplanan bu verilerin Emniyet istihbaratın datalarında değil, paralel
yapılanmanın şube evlerinde biriktirildiği, bu amaçla ülke genelinde 27 ilde paralel şube
oluşturulduğu da ifade edildi. Operasyonlarda, yolsuzluk ve rüşvetin yanı sıra itibarsızlaştırma
amaçlı suçlamaların da eklemlenmesinin planlandığı, bunlar arasında "kadın ticareti,
uyuşturucu, insan ve tarihi eser kaçakçılığı" gibi suçlamaların da yer alacağı belirtildi.
ĐLLEGAL YAPIDA 2 BĐN RÜTBELĐ POLĐS
Raporda ayrıca, devlet içindeki illegal yapılanmanın 2 bin rütbeli polis, yüzlerce yargı
mensubu, bürokrat, bankacı, akademisyen ve medya kanadına ilişkin bir teşkilata sahip
olduğu ve örgütün kendi arasında şifreli iletişim kurduğu da vurgulandı. Yargıdaki
yapılanmaya HSYK'daki bir grubun destek verdiği de belirtildi. Derin operasyonun ardından
istihbarat birimleri tarafından hazırlanan rapor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
KORUMA DEĞĐL, TARASSUT
TÜRKĐYE genelinde 2010 yılında itibaren "suikast" söylentileri ve ihbarları nedeniyle 150
civarında belediye başkanına polis koruması tahsis edilmiştir. Bu polisler, belediye
başkanlarını korumadan çok adeta tarassut altına almışlardır. Başkanların ikili görüşmelerinde
bile "can güvenliği" bahanesi ile bulunan korumalar, dost meclislerindeki sohbetlerden bile
bazı cümleler çıkartarak, bir havuzda toplanmasını sağlamışlardır. Aynı kumpası bazı
işadamları,
sanayi
ve
ticaret
odaları
başkanları
için
de
kurulmuştur.
DATALAR ŞUBEDE!
HAVUZDA toplanan veriler, paralel devlet yapılanmasının il ve ilçelerdeki sorumlusuna
kullanım amaçlı olarak aktarılmış ve başkanlara şantaj aracı olarak kullanılarak kimi ihalelere
müdahale edilmiş, bazı ihalelerin paralel yapılanmanın kurduğu şirketlere yönlendirilmesi
amaçlanmıştır. Toplanan veriler, Emniyet Đstihbarat'ın datalarında değil, paralel polis
yapılanmasının yurt sathındaki şubelerinde biriktirilmiştir. Bu datalar örgütün sivil,
akademisyen ve medya üyelerin tarafından değerlendirilerek dosyalanmıştır.
MĐT KRĐZĐNĐN ARDINDAN
25 Aralık tarihinden itibaren 42 ili kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanan operasyonla
Hükümet'in yıkılması hedeflenmiştir. Paralel devletten emir alan çok sayıda savcı ve emniyet
müdürünün, üstlerine haber vermeden çok gizli yürüttüğü soruşturma, 7 Şubat 2012 tarihli
MĐT krizinin hemen sonrasında uygulamaya konulmuştur. Operasyonun genişletilmesi
planlanan iller arasında Đzmir, Kayseri, Isparta, Gaziantep, Ağrı ve Şanlıurfa'da yer
almaktadır.
ÇÖZÜM SÜRECĐNE DARBE
DOĞU ve Güneydoğu'da sınır illerinde bulunan ve çözüm sürecini destekleyen bazı köklü ve
büyük Kürt aşiretlerinin de önde gelenlerinin "kayıt dışı sınır ticareti, uyuşturucu ve insan
ticareti ile mazot kaçakçılığı" suçlamaları ile tutuklatıp çözüm sürecine başka bir yönden de
darbe vurulması planlanmıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4878.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

Asgari ücret açıklandı
2014'ün ilk 6 ayında asgari ücret net olarak 846 lira olacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Farukm Çelik, 2014 yılında uygulanacak asgari ücreti
açıkladı.
ĐLK ALTI AY BRÜT 849 TL, ĐKĐNCĐ 6 AY BRÜT 891 TL
Asgari ücret tespit komisyonu 2014 yılında asgari ücreti şu şekilde belirledi: Asgari ücrette
2014 yılı ilk 6 ayında yüzde 5 artış gerçekleştirildi. Ücret artışı ile asgari ücret yılın ilk 6
ayında net 846 TL, brüt olarak 1071 TL olacak. Đkinci altı ay için ise yüzde 6 artış belirlendi.
Asgari ücret ikinci 6 ayda net 891 TL brüt olarak 1134 TL olacak.
Asgari ücret en son 803 liraydı. Böylece yılın ilk 6 ayında asgari ücrete 43 liralık zam geldi.
2014 yıllık artış oranı ise yüzde 11 düzeyine ulaşıldı.
16 YAŞ SISIRI KALKTI
Asgari ücrette 16 yaş altı ve 16 yaş üstü uygulaması da kaldırılıyor.
4 ÇOCUK SINIRI 3 ÇOCUĞA ĐNDĐ
Asgari geçim uygulamasında da değişikliğe gidildi. 4 çocuk sınırı 3 çocuğa indirildi. Böylece
3 çocuklu aileden gelir vergisi alınmayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4879.html
Erişim Tarihi: 02.01.2014

HAKKÂRĐ’DEN
VERĐN

GELEN

SESE

KULAK

Gazetemize, bir mektup göndererek duyarlı vatandaşlardan özellikle kitap talebinde bulunan
Hakkari Yüksekova’da bulunan bir Đlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapan Türkçe
Öğretmeni Nurullah Şin; “Yardımlarınıza karşılık sizlere güzel bir nesil hediye etmek
boynumuzun borcu olsun.” ifadelerini kullanıyor.
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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Orta Okulu’nda Türkçe
Öğretmeni olarak görev yapan Nurullah Şin gazetemize gönderdiği bir mektup ile geleceğin
mirasçıları olan genç öğrenciler için yardım istedi. Şin, mektubunda okullarında maddi
olanakları yetersiz, ders kitapları dışında başka kaynakları bulunmayan nice öğrenciler
olduğunu söyleyerek, öğrencilerinin gelecek vaat eden, zeki ve pırıl pırıl öğrenciler olduğunu
belirtiyor. Zamanını ve imkânlarını sınırsız olarak öğrencilerinin hizmetine sunmayı
arzulayan öğretmenler olduğunu bu nedenle duyarlı ve yüreği sevgi dolu insanlardan,
geleceğimizin umudu ve teminatı olanlar adına, roman, hikaye, şiir, masal… vb. her türlü
kitaplarınıza talep ettiklerini yazıyor. Bununla beraber kılık-kıyafet sıkıntısı çeken epey
öğrencilerinin de olduğunu aktaran Şin, “Yardımlarınıza karşılık sizlere güzel bir nesil hediye
etmek boynumuzun borcu olsun.” ifadelerini kullanıyor.
Nurullah Şin’in mektubu;
Sevgi Dolu Yüreklere Gönül Dolu Selamlar,
Bu mektubu yazmamızın nedeni öğrencilerimizin gözündeki umut dolu hayat ışığını
görmemizdir. Güzel müjdeler veren o ışıklara yürekten inanmış olmamızdır.
Hayat, bir okulun kaderini değiştirecek bir kıvılcıma vesile olmak için bile yaşamaya değer.
Haydi, öyle ise hayatın paylaşmaya değer olduğunu, paylaşmayla hayatın anlam kazandığını
herkese gösterelim.
Ben Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Orta Okulunda Türkçe
Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okulumuzda maddi olanakları yetersiz, ders kitapları
dışında başka kaynakları bulunmayan nice öğrenciler var. Gelecek vaat eden, zeki ve pırıl
pırıl öğrencilerdir. Zamanını ve imkânlarını sınırsız olarak öğrencilerinin hizmetine sunmayı
arzulayan öğretmenlerimiz var.
Duyarlı ve yüreği sevgi dolu siz dostlara, geleceğimizin umudu ve teminatı olanlar adına,
roman, hikaye, şiir, masal… vb. her türlü kitaplarınıza talibiz. Bununla beraber kılıkkıyafet sıkıntısı çeken epey öğrencimiz mevcuttur. Yardımlarınıza karşılık sizlere güzel
bir nesil hediye etmek boynumuzun borcu olsun.
Yarının umut fidanlarına bekçilik yapmanın hem zor hem de eğlenceli bir görev olduğunun
farkındayız. Fidanlarımızın solmaması için; zorluklarla ve zahmetlerle örülmüş bu yolun
fedailerine yüreği sağlam birilerinin yardımcı olacağını ümit etmekteyiz.
Okulumuza yardımında bulunmak istiyorsanız yardımlarınızı sabırsızlıkla aşağıdaki okul
adresine beklemekteyiz.
ADRES:
VALĐ ERDOĞAN GÜRBÜZ ORTA OKULU
YÜKSEKOVA/HAKKÂRĐ
NURULLAH ŞĐN
TÜRKÇE ÖĞRETMENĐ
0530 458 0099
okuyan_adam30@hotmail.com
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4880.html
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