KAYSERİ HABER ARŞİVİ
23.03.2015–31.03.2015
Ortak aklı harekete geçireceğiz
Seçim çalışmaları ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri
Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt: “Ortak aklı harekete geçirerek yeni dönemde STK’ları
ile işbirliği içerisinde yeni anayasanın yeni Türkiye ve 2023 hedefleri için güç katacağını
düşünüyorum” dedi.
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Kayseri İHH Yetim Birimi’nin kurucusu ve sorumlusu Hatice Kurt, 7 Haziran’da yapılacak
olan genel seçimlerde AK Parti’den Kayseri Milletvekili Aday Adayı oldu. AK Parti’nin
Kayseri’den en az bir kadın milletvekili adayı çıkarması beklenirken kulislerde sıkça
zikredilen isimlerden biri de Hatice Kurt... Sağlıklı toplum için güçlü aile! Hatice Kurt,
Türkiye gibi genç nüfusun fazla olduğu ülkeler için bu nüfusun hem bir güç hem bir zaaf
olarak nitelendirilebileceğine dikkat çekti. Kurt, zaaf olabilecek durumların ortadan
kaldırılmasıyla toplumun daha sağlıklı ve daha müreffeh olabileceğini belirtti. Dul ve
yetimlerle ilgili çalışmalarını 8 yıldır Kayseri İHH Yetim Birimi kurucusu ve başkanlığını
yürüterek devam eden Hatice Kurt, saha çalışmalarında edindiği birikimi özelde Kayserinin
genelde ise milletin vekili olarak değerlendirmek istediğini söyledi. Kurt: “Bu birikimlerle
devletin hali hazırdaki sosyal politikalarına katkıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı
“Ulaşılabilir bir vekil olacağım” Milletvekili olması halinde kolaylıkla ulaşılabilir bir vekil
olacağının altını çizen Kurt: “Halkın içerisinden gelmiş biriyim. Toplumun sorunlarını ve
çözüm yolarını yakinen biliyorum. Şuanda gerçekleştirdiğimiz bazı projelerle de bu sorunları
çözme gayreti içerisindeyiz. Eğer meclis çatısı altında bu projeleri hayata geçirirsek,
çözümlerimizi daha kolay ve kısa zamanda nihayete erdireceğimizi biliyorum” dedi.
‘Yetimlerin Annesi’ olarak biliniyor Yetim çocuklar için yaptığı çalışmaları ile adeta
toplumun vicdanı olan Kurt, bu yönüyle ‘Yetimlerin Annesi’ olarak anılıyor. Yetimler, sadece
istatistiki verilere konu olurken Kurt, sahada Kayseri’ Türkiye hatta dünyanın Pakistan,
Ruanda, Irak gibi çeşitli yerlerinde yetimlerle ilgili önemli çalışmalara imza attı. Kurt, son
olarak MEB ve İHH’nın ortak yürüttüğü “Her sınıfın bir yetim kardeşi var” kampanyası
dahilinde Kayseri genelinde yaptığı sunumlarla 200 okulda toplam 500 yetim kardeş
sınıflarıyla eşleştirilmesine vesile oldu. “Ortak aklı harekete geçireceğiz” STK’ların da siyasal
partiler gibi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydeden Kurt: “Bir ülkede STK’lar ne
kadar güçlüyse o ülke de o kadar güçlüdür” değerlendirmesinde bulundu. “Ortak aklı harekete
geçirerek yeni dönemde STK’ları ile işbirliği içerisinde yeni anayasanın yeni Türkiye ve 2023
hedefleri için güç katacağını düşünüyorum” diyen Kurt, bu işbirliği çerçevesinde milletvekili

seçilmesi halinde hiçbir STK’yı ayırt etmeden Kayseri’de oluşturulacak bir konsorsiyum ile
belli aralıklarla sürekli fikir alışverişinde bulunacağını söyledi. Kurt, böylelikle STK’ların
temsil edilebilirliğini mecliste artırmayı amaçlıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12276.html
Erişim Tarihi: 25.03.2015

Soğuk havalarda kış çayına ilgi artıyor
Kayseri'de aktarcılık yapan Mehmet Kepez, soğuk havalarda Kayserililerin kış çayına ilgi
gösterdiğini söyledi.
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Kayseri'de aktarcılık yapan Mehmet Kepez'in hazırladığı kış çayı, soğuk havalarda
Kayserililerden ilgi görüyor. Çay hakkında bilgiler veren aktar Mehmet Kepez, "Şuan yoğun
şekilde grip salgını olduğu için soğuk algınlığı, öksürük için vatandaşlar çeşitli bitkiler
almaktadır. Grip salgınıyla ilgili vatandaşlar problem yaşamaktadır. Yıllardır yapılan zencefil,
zerdeçal, havlucan, ıhlamur, narçiçeği, hibiskus, ekinezya, ıhlamur, kuşburnu ve adaçayıyla
yaptığımız bir çay karışımımız vardır. Bu çay karışımı bağışıklık sistemini güçlendirdiği için
müşteriler oldukça talep göstermektedirler. Bu ürünü yoğun bir şekilde satıyoruz. Bu ürünü
kullananlar çok memnun kaldı. 7’den 77’ye herkesin kullandığı güzel bir çay karışımıdır"
dedi. Çayın karışımında kullanılan bitkisel ürünlerin faydaları hakkında bilgiler veren Kepez,
"Çayın içerisindeki bitkilerin etkileri şunlardır: tarçının sakinleştirici etkisinin yanı sıra bitki
çayına güzel koku vermektedir, lezzet arttırıcı etkiye sahiptir. Zencefil astım, bronşit, nefes
darlığı, göğüs yumuşatıcı ve balgam söktürücü olarak kullanılır. Ihlamur solunum yolu
enfeksiyonları için kullanılmaktadır. Nar çiçeği ve kuşburnu C vitamini yönünden zengindir.
Adaçayı kış aylarında öksürüğe ve faranjite iyi gelmektedir. Karışım öncelikle bağışıklık
sistemini güçlendirmektedir. İçerisindeki ekinezya bitkisi vücut direncini arttırdığı için
hastalıklara karşı korur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12277.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Büyükşehir ekskavatör kiralayacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin değişik yerlerinde kullanmak amacıyla paletli
ekskavatör kiralama ihalesi yapıldı.
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Belediye ihale salonunda 7 firmanın katılımıyla yapılan 795 bin lira yaklaşık bedelli ihalede
teklifler de şu şekilde oluştu. Özyüce Turizm 841 bin 500 lira Cihan Yapı 693 bin lira Dinçer
İnşaat 734 bin 850 lira Solmazlar Nakliyat 652 bin 500 lira Türken İnşaat 648 bin lira Kılıç
Hafriyat 576 bin lira Ünal Yapı 625 bin 50 lira Komisyonun sonuçları değerlendirmesinin
ardından ihaleyi kazanan firma belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12278.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Erciyes'te kayak sezonu uzadı
Son iki günde yağan kar, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kış
Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonunu uzattı.
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Kış aylarının sonuna geldiğimiz bu günlerde aniden bastıran kar yağışı kayak severlerin
yüzünü güldürdü. Kayak sezonunun bitimine sayılı günler kala Erciyes'te etkili olan kar yağışı
kayak sezonunu uzattı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar seviyesi 2.5 metreye ulaşırken
pistlerde ezilmiş kar seviyesi 70 cm oldu. Etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes Kış
Sporları ve Turizm Merkezi'nde hummalı bir çalışma gerçekleştirilerek yağan kar ezildi ve
kayakseverlerin daha uzun ve güvenli bir sezon geçirmeleri için çalışmalar tamamlandı.
Vatandaşlar da yağan karın keyfini çıkarmak için Erciyes'e akın etti. Sisli ve kapalı havaya
rağmen Erciyes, dolu dolu bir hafta sonu yaşadı. Konu ile ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, yağan karın kendilerini mutlu ettiğini ifade
ederek, "Öncelikli olarak bir önceki yıl karsız geçen sezonun ardından bu sezonun sonlarına
yaklaştığımız günlerde yağan müthiş kar bizi ve kayak tutkunlarını ziyadesiyle mutlu etti. Bu
müthiş karla birlikte Erciyes'te kayak sezonu 15 Nisan'a hatta hava şartlarına bağlı olarak
Nisan ayının son haftalarına kadar uzamış oldu. Bütün kayakseverleri Türkiye'de şu anda en
yüksek kar kalınlığına sahip olan Erciyes'e bekliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12279.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kızını uçuruma düşmekten ağaçlar kurtardı
Kayseri'de, meydana gelen trafik kazasında kadın sürücünün kullandığı otomobil, buzlanma
nedeniyle kontrolden çıkarak şans eseri uçurumda bulunan ağaçlara takılarak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü ve kızı hafif şekilde yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Talas mesire alanı yolunda meydana gelen trafik kazasında öğretmen
olduğu öğrenilen N.H.'nin (38) kullandığı 38 ZN 317 plakalı otomobil, kaygan zeminde
yoldan çıkarak uçuruma gitti. Otomobil şans eseri uçurumda bulunan ağaçlara takılarak
durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 110, 112 ve 155
ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler otomobil sürücüsü N.H. ile yanında bulunan
ilkokul öğrencisi kızını kurtardı. Otomobil sürücüsü anne ile kızı tedavisi yapılmak üzere
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu
öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. KAYSERİ'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 17
YARALI Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarında meydana gelen bir başka trafik kazasında ise
minibüs devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İncesu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ö.C
yönetimindeki 38 TU 203 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada minibüs içerisinde bulunan yolcular çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12280.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Doğu Türkistanlılar Nevruz’u coşkuyla kutladı
Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneğinde Vali
Orhan Düzgün’ünde katıldığı etkinliklerle Nevruz Bayramını kutladılar.
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Dernek merkezinde yapılan kutlama törenlerine katılan Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
gençlerin Uygur kıyafetleri ile yaptığı dans gösterilerini büyük beğeniyle izledi. Vali
Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kültür ve Turizm İl Müdürü

İsmet Taymuş, Melikgazi Belediyesi Kültür Müdürü Ayhan Arslan, Dernek Başkanı Erkinbeğ
Uygurtürk, yönetim kurulu üyeleri ve çok ayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte davetlilere
Doğu Türkistan’ özgü yemekler ikram edildi. Etkinliklerde gençlerde Nevruz’a ait Uygur
Türkçesi ve Türkiye Türkçesiyle ilgili şiirler okudu. Türk geleneklerine göre “ Ak Sakal”
olarak Vali Orhan Düzgün, Meşrep beyi olarak da Doç Dr. Hüseyin Per’in seçildiği Nevruz
Kutlamaları ile ilgili konuşan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ
Uygurtürk, “ Nevruz bizim geleneğimizde büyük yer teşkil eder. Baharın gelişi, dirilişi ve
mücadeleyi anlatır. Nevruz sevgi ve kardeşliktir. Bizde Kayseri’de yaşayan Doğu
Türkistanlılar olarak, bu güzel Nevruz geleneğini sürdürmek için her yıl etkinlikler
düzenliyoruz. Bundan sonrada inşallah bu etkinlilerimiz sürecek” dedi. Vali Orhan Düzgün ve
diğer konuklar, Nevruz yemeğinden sonra Nevruz ateşini yakarak demir dövdüler. Ayrıca
kutlamalarda Büyükşehir Belediyesi Mehter ekibi ile Uygur gençler konser verirken,
geleneksel yumurta tokuşturmaları da yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12281.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri'de trafik kazası: 17 yaralı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Ö.C.'nin kullandığı 38 TU 203 plakalı işçi servisinin buzlanma
nedeniyle karıştığı kazada devrildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 17
kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi edildiği öğrenildi. Yetkililer,
kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12282.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri U17 Ligi play-off grubu
Kayseri U17 Ligi Play-Off Grubu'nda oynanan son hafta maçında iddiası bulunmayan iki
takımın karşılaşmasında Kayseri Yolspor, Erkiletspor'u 1-0 mağlup etti.
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STAT: Argıncık Stadı HAKEMLER: Mustafa Kalaycı *** Aytaç Elbaşı *** Muhammet
Fevzi Türkmen *** KAYSERİ YOLSPOR U17: Ergin İptaş *** Hüseyin Akın ** Enes
Dinçaslan ** Oğuz Şahin ** Kemal Kargın *** Alperen Kısır *** Ali Samet ** Can Ölçer **
İhsan Yasıt *** Eray Ergin **** Abdullah Aydilek ** ERKİLETSPOR U17: M. Umut Mete
*** Diyar Terkin ** Saffet Yıldız ** Mustafa Sarıkaya ** Hasan Göğerçin ** Burak
Demirbaş ** Volkan Gülsever ** Onur Avcı * ( Dk. 62 Kazım Çelik *) Furkan Aydın ** (Dk.
51 Alperen *) Turan Derecik ** Fatihhan Kayar ** GOL: Dk. 33 Eray Ergin (Yolspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12283.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Hiçyılmaz Singapur'da ICCve B20
toplantılarına katıldı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ve B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte ICC
(Milletlerarası Ticaret Odası) ve B20 toplantılarına katılmak üzere Singapur’a gitti.
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Singapur seyahati ile ilgili açıklamalarda bulunan Hiçyılmaz, dünyanın en büyük iş örgütü
olan ICC’nin bu ülkede açacağı ICC Akademi’nin protokol toplantısında küresel iş
dünyasının liderleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Hiçyılmaz, Singapur’da ayrıca 60
ülkeden 100’e yakan iş dünyası liderinin katıldığı B20 istişare toplantısında da bulunduğunu
vurguladı. Singapur’un çok gelişmiş bir ülke olduğunu belirten KTO Başkanı Hiçyılmaz, kişi
başı 55 bin dolarlık milli geliri ile dünyanın ekonomik anlamda önde gelen ülkelerinden biri
olduğunu kaydetti. Türkiye ile Singapur arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğuna ve
bunun daha da artırılması gerektiğine dikkati çeken Hiçyılmaz, iki ülke arasında yapılması
kararlaştırılan Serbest Ticaret Anlaşması üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Hiçyılmaz, bu yıl B20’nin de başkanlığını yapan TOBB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu’nun,
küresel iş dünyasında çok sevildiğini bu toplantılar vesilesiyle bir kez daha yakından
gördüğünü ve kendisiyle gurur duyduğunu belirtti. Hiçyılmaz, “İş dünyasının başkanı olarak
yaptığı başarılı çalışmaların yanı sıra, küresel anlamda da Türkiye’yi başarı ile temsil eden
Sayın Hisarcıklıoğlu’nun bu çalışmalarının, Türkiye’nin dış ticaret hacmini daha da artıracak
ve belirlenen hedeflere ulaşma noktasında çok büyük faydası olacaktır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12284.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi
Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki
takımın karşılaşmasında Mevlana Yıldızspor, ikinci yarıda bulduğu goller ile
Himmetdedespor'u 2-1 yendi.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Esat Sabuncu *** Ali Oğuzhan Dede ***
Durmuş Caner Akbulut *** MEVLANA YILDIZSPOR U19: Safa Karasu *** Niyazi Furkan
*** Hakan Karacaoğlan*** Halil İbrahim Avcı *** Oğuzhan Köroğlu *** Duran Kaya **
Erkan Çetiner *** Erol Timur *** Fatih Burak Postallı *** Oktay Doğan *** Onur Dereli
*** HİMMETDEDESPOR U19: Ahmet Çetin * Mustafa Zararsız ** Samet Bir **
Muhammet Yıldırım ** Arif Can Saraçlı ** Yunus Mete ** Atakan Kadirhan ** Gökhan
Büyüksungur ** Aykut Oğuz ** Latif Aydemir ** Muhammet Arık ** GOLLER: Dk. 58
Oktay Doğan, Dk. 74 Halil İbrahim Avcı (Mevlana Yıldızspor U19), Dk. 77 (p) Gökhan
Büyüksungur ( Himmetdedespor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12285.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Sağlıkspor-Yahyalıspor: 2-1
Süper Amatör Küme’nin 22. haftasına aynı puan ile giren iki takımın karşılaşmasında kazanan
2-1'lik sonuç ile Sağlıkspor oldu. Yahyalıspor'a ligdeki ilk yenilgsiini yaşatan Kırmızı-Siyahlı
takım .öylece son dört haftaya rakibinden 3 puan önde girerek şampiyonluk için önemli bir
avantaj elde etti.
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STAT: Kadir Has Dış Saha HAKEMLER: Serkan Sarıkaya ** Hüseyin Otyakmaz *** Ali
Pınar *** SAHA KOMİSERİ: Hakan İlhan SAĞLIKSPOR: Bülent Aygün *** Cuma Uluçay
*** Yavuz Sıtkı *** Koray Koç *** Bekir Türkmen *** Gökhan Dursun *** Murat Mağara
*** (Dk.80 Alperen Yalçın **) Mesut Dalkıran *** (Dk.67 Burak Cura **) Furkan Selim
Ünlü *** (Dk.73 Adem Şener **)Kasım Alıcı *** Mustafa İlkay Kartal ***
YAHYALISPOR: Taha * Ozan Horoz ** Rıdvan Karakaya *** M.Furkan Öztürk * (Dk.57
Fatih Ülker *) Muktef Bilici ** Aydın Pekel * Rafet Kayapınar * (Dk.57 Muhammed *)
Hasan Yazgan ** Aydemir Yavuz ** Emre * Harun Yıldırım ** GOLLER: Dk.37 Mustafa
İlkay Kartal, Dk.52 Murat Mağara (Sağlıkspor) Dk.47 Aydemir Yavuz (Yahyalıspor)
KIRMIZI KART: Dk.78 Yavuz Sıtkı (Sağlıkspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12286.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri Şekerspor-Kayseri İdman Yurdu: 4-0
Kayseri U17 Ligi Play-Off Grubu'nun son haftasında Kayseri İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup
eden Kayseri Şekerspor, grubu 2. sırada tamamladı.
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STAT: Vali Muammer Güler HAKEMLER: Osman Baruk *** Dursun Asutay *** Hasan
Keykubat *** KAYSERİ ŞEKERSPOR U17: Batuhan Bolat *** Ebu Sıddık Güler ***
Batuhan İlhan *** M.BurakKabakçı *** Ömer Baki Sarıkurt *** (Dk.75 Muhammed Eren
***) Hakan Çıtak *** Abdullah Öztürk *** Mehmet Ali Tavan *** (Dk.75 Mehmet D. *)
Ramazan Aksoy *** Enes Mehmet Türksoy *** Niyazi Albayrak *** KAYSERİ İ. YURDUU17: Mehmet Başer * Kürşat Kubilay ** Batuhan Murat ** Yaşar Çam * Mete Emre **
Mikail Özer * Alper Deveci * (Dk.72 Berat *) Osman Duran * İhsan Menge * (Dk.63 Kenan
*) Sinan Karameşe * (Dk.55 Muhlis *) Furkan Külhan * (Dk.61 Harun *) GOLLER: Dk.40
Mete (K.Kalesine) Dk.59 Abdullah Dk.80.80+2 Muhammet Eren (Şekerspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12287.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kar engeline hava ambulanslı çözüm
Kayseri’nin Sarız ilçesi İmirzaağa köyünde doğum sancısı tutan kadın yolların yoğun kardan
dolayı kapalı olması nedeniyle hava ambulansı ile Kayseri’ye getirildi.
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Kayseri'de iki gün boyunca aralıksız yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan
Sarız ilçesi İmirzaağa köyünde 4’üncü kez hamile olan 36 yaşındaki Hatice Arı'nın doğum
sancısı tuttu. Yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyen Hatice Arı için şehir
merkezinden Hava Ambulansı talep edildi. Şehir merkezinden kalkan hava ambulansı 25
dakikada köye ulaşarak Hatice Arı'yı aldı ve Talas bulvarında bulunan helikopter pist alanına
iniş yaptı. Pist alanında hazır bekleyen 12 acil sağlık ekipleri hamile Hatice Arı'yı Kayseri
Kadın Doğum Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12289.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Yahyalı’da 2. el oto pazarı açıldı
Yahyalı’nın ekonomik açından gelişmesi ve ticaretin canlanması için çalışmalarını
yoğunlaştıran Yahyalı Belediyesi, ilçeye her Cumartesi günü kurulacak olan 2. El Oto
Pazarını açtı.
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Bu hafta ikincisi kurulan Yahyalı 2. El Oto Pazarına incelemeler yapmak amacıyla giden
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe ekonomisini canlandırmak için çalışmalarının
devam ettiğini belirterek, oto pazarının büyümesi ve civar bölgelerden satıcıların buraya
gelmeleri için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Öztürk “ 36 bin nüfuslu bir
ilçeyiz. İlçemizdeki araç sayısı 12 bin. İlçemizde her üç kişiden birinin aracı bulunuyor. Gelir
seviyesi, orta seviyede bir ilçeyiz. İlçemizdeki ticareti canlandırmak için belediye olarak, her
Cumartesi günü olmak üzere 2. el oto pazarı açtık. Bilindiği üzere Kayseri’de Pazar günleri
oto pazarı kuruluyor. Bizde oto pazarı için Cumartesi gününü belirleyerek, çevre il ve
ilçelerden satıcılarımızın buraya gelmelerini istedik. Burada bir canlılık olacak. Araçların
fiyat istikrarı konusunda oto pazarımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Develi’den,
Yeşilhisar’da, İncesu’dan Tomarza’dan, Kayseri’den, Niğde’den ve Adana’nın yakın
ilçelerinden araba alışverişi için insanlarımızı, esnaflarımızı ikinci el oto pazarımıza
bekliyoruz" dedi. Başkan Öztürk, "Bizim amacımız Yahyalı’da ticaretin canlanması. Bizim
bir artımız daha var, ilçemizde yaklaşık 650 adet TIR ve kamyon var. Bu araçlarımız içinde
burada bir pazar daha oluşturursak ticaretimiz daha canlanacak. Belediye olarak ileriki
günlerde hayvan pazarı çalışmamız olacak. Geçmiş yıllarda ilçemiz hayvan alım ve satımı
konusunda adeta borsaydı. Canlı hayvan alım ve satımı konusunda pazarımız yakın zamanda
ilçemize kazandırmış olacağız. Biz Yahyalı’da ticaret gelişsin istiyoruz. Kayseri’ye çok fazla
uzakta bir yer değiliz. 80 km’lik bir mesafedeyiz. Yahyalı insanı ticaret yapmayı seviyor.
Ticari zekası da oldukça iyi diye düşünüyorum. İnşallah bu güzelliklere belediye olarak ön
ayak olursak, imza atarsak, kazancımız buradaki insanların mutlu olmasıdır. Oto pazarımız
ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. Yahyalı 2. El Oto Pazarı açılmasından oldukça
memnun olan vatandaşlar, bu uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür
ederek, civar il ve ilçelerde oto pazarının en iyi şekilde tanıtılmasını istediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12290.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

68 yaşındaki adama cinsel istismardan 6 yıl 8 ay
hapis cezası verildi
Kayseri'de görülen 'Çocuğun Basit Cinsel İstismarı' davasında 68 yaşındaki sanığa 6 yıl 8 ay
hapis cezası verildi.
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3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık 68 yaşındaki M.A. ile mağdur 12
yaşındaki kız çocuğu B.Ç. hazır bulundu. Sanık M.A. yaptığı savunmasında, "Ben ekmek
almaya giderken düştüm. Düşerken kıza tutundum ve bu da yanlış anlaşıldı" dedi. Mağdure
12 yaşındaki B.Ç. ise "Ben ekmek almak için sırada beklerken beni çağırdı ve cinsel
istismarda bulundu" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında 68 yaşındaki
M.A.'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12291.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Cinsel istismara 15 yıl hapis cezası
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Kayseri'de 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan bir kişiye yapılan yargılama
sonrasında toplam 15 yıl hapis cezası verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada
tutuklu sanık 22 yaşındaki A.D. ile mağdur 15 yaşındaki Ş.K. hazır bulundu. Mahkeme heyeti
yapılan yargılama sonrasında 'Kişiyi Hürriyetinden Alı Koyma ve Çocuğun Nitelikli Cinsel
İstismarı' suçundan A.D.'ye toplam 15 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12292.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Yoğun sis nedeniyle Erciyes’te mahsur kalan
dağcılar kurtarıldı
Erciyes dağına, dağcılık faaliyetleri için çıkan 2 dağcı yoğun sis nedeniyle mahsur kaldıkları
yerden kurtarma ekipleri tarafından alınarak kurtarıldı.
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Edinilen bilgilere göre, dağcılık faaliyetleri için Erciyes dağına çıkan A.O.T. ve Ü.T. yoğun
sis olması nedeniyle dağda mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri olayı öğrenmesi ile A.O.T. ve
Ü.T.’nin mahusr kaldığı yere ulaşarak 2 dağcıyı kurtardı. A.O.T. ve Ü.T.’nin sağlık
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12293.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Erciyes Kayak Merkezinde 8 acemi kayakçı
düşerek yaralandı
Erciyes Kayak Merkezine kayak yapmak için giden 8 acemi kayakçı, kayak yaparken
düşerek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Erciyes Kayak Merkezine kayak yapmak için giden N.Y., A.E., A.T.,
H.K., A. A., N.E.T., Ö.Ö., ve N.G. kayak yaptıkları sırada düşerek vücutlarının çeşitli
yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri vücutlarının çeşitli
yerlerinden yaralanan acemi kayakçıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12294.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

30 bin TL'ye adam öldürülürse Türkiye'de
adam kalmaz
Kayseri'de, otomobili ile geri manevra yaptığı sırada annesini öldüren kadın sürücüye
mahkeme heyetinin verdiği 30 bin TL cezaya tepki gösteren adam, "30 bin TL'ye adam
öldürülürse Türkiye'de adam kalmaz" dedi.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan 40 yaşındaki D.A.
ile kazada annesi Ümmügülsüm Güçlü'yü kaybeden İsmail Güçlü de hazır bulundu.
Mahkemede sanık D.A., "4 çocuğumun üzerine yemin ederim ben ölseydim de o ölmeseydi.
Takdir yüce mahkemenindir. Beraatimi istiyorum" diye savunma yaptı. Mahkeme heyeti
yapılan yargılama sonrasında sanık D.A.'ya 'Taksirle Adam Öldürme' suçundan 30 bin 400
TL para cezası verildi.

Mahkeme heyetinin verdiği karar sonrasında kazada annesini kaybeden İsmail güçlü, "30 bin
TL'ye adam öldürülürse Türkiye'de adam kalmaz" diye karara tepki gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12295.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi
zehilendi
Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 3 farklı olayda, sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgilere göre, İncesu Subaşı mahallesinde meydana gelen ilk karbonmonoksit gazı
zehirlenmesinde gazdan etkilenen D.A. olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri
tarafından İncesu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan D.A.’nın sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer olayda ise, karbonmonoksit gazından zehirlenen Y.B.
ve Ş.B. olayyerine gelen ambulans ile İncesu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.B. ve Ş.B.’nin
sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir başka olayda da, sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlenen M.K. olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili
inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12296.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Çolakbayrakdar, 'Zabıtamız; şefkatli ve
adaletli'
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta personelinin esnaf ilişkilerinde
yine şefkat ve adalet çerçevesinde davranmaya devam edeceğini söyledi.
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Sabah erken saatlerde Mithatpaşa Zabıta Amirliği'ni ziyaret ederek personelle beraber
kahvaltı yapan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcısı Mustafa Haspaylan ve

Zabıta Müdürü Emrullah Güçlü'den zabıta çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Hiçbir zaman ezici
bir tutum içerisinde ve sert olmamak gerektiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bize
düşen, işleri yaparken daima yumuşak huylu olmak. Esnafımıza, yapılan işin doğrusunu,
güzelliklerini şefkatli tarafımızla anlatmamız; anlayışlı olmamız lazım. Topluma verdiğimiz
mesaj böyle olmalı. Bu hem insani bir durum hem de Belediyemiz'in dışa bakan yüzünün
sıcak bir görüntüsüdür" dedi. Başkan Çolakbayrakdar sözlerine şöyle devam etti, "Toplum
menfaatini koruyup gözetecek adaletli işler yapmaya devam edeceğiz. Zabıtamızın yaptığı
işlere güveniyor ve itibar ediyoruz. Adaletli olmamız, uygulama noktasında da yine şefkatli
davranmamız lazım. Toplum menfaati olan işlerde taviz olmaz. Toplumun menfaatine olan
işler hukuk dairesi içerisinde yerine getirilirken şefkatli de olmak gerekir. Siz muhakkak ki
bunları yapıyorsunuz ancak bunun biraz daha ön planda olması gerekiyor. Böyle olunca
eminim toplum nezdindeki bize bakış açısı daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum."
Kayseri'de seyyar kalmadığını hatırlatarak işyeri kirası ödeyen, yanında adam çalıştıran, vergi
veren, istihdam oluşturan insanların hakkını da bir şekilde korumak gerektiğinin altını çizen
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle bitirdi, "İşin artısını eksisini dengeli götürmek lazım.
Daha büyük bir kesimin, toplumun sağlığını koruma adına seyyar satıcılığın kaldırılmasıyla
çevreyle ilgili bir güzellik de oluştu. Çok şükür bizim toplumumuz iyiye güzele istekli olduğu
için ciddi manada bu işlerle ilgili destekçi oluyor. O konuda ellerine sağlık, teşekkür etmek
lazım. Muhakkak ki kurallar işletilmeli, kuralların uygulamasıyla vicdan da tatmin olmalıdır.
Bu toplumun yararına olur." Zabıta Müdürü Emrullah Güçlü de bin 500 kişiye bir memur
düşmesi gerekirken 377 bin nüfuslu Kocasinan'da 52 memurla çalıştıklarını belirterek,
"Yalnız bir avantajımız var, vatandaşımız her an, herhangi bir durum olduğu anda telefonla
bize bilgi veriyor. Bu açıdan vatandaşlarımız bize oldukça yardımcı oluyor. Biz de eleman
eksiğimizi bir nebze gidermiş oluyoruz" şeklinde bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12297.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Kayseri’de Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Orhan Düzgün başkanlığında yapıldı.
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Kayseri Valiliği Toplantı Salonu’nda Milletvekili Genel Seçimleri’nin huzur ve güven
içerisinde yapılabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Vali Düzgün’ün yanı sıra Vali
Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı
Albay Halil Uysal ve Valilik Seçim Harekât Merkezi görevlileri katıldı. Vali Düzgün,
toplantıda yaptığı konuşmada, 7 Haziran tarihinde yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel
Seçimleri’ne ilişkin sürecin 10 Mart’ta başladığını hatırlatarak, seçim sürecinin Kayseri’de
huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını belirtti. Seçim öncesi, seçim sırası ve
seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve

jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların
hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Vali Düzgün, toplantıda, en küçük bir olumsuzluğa
meydan vermemek için tedbirlerin bir kez daha gözden geçirileceğini kaydetti. Vali
Yardımcısı Mustafa Masatlı ile Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Mahir
Kenanoğlu ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Mustafa Çebi’nin seçim
süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim
propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunum yaptığı toplantı,
yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12298.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Saat son 20 yılda 5 kere durdu
Kayseri Saatçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, yoğun kar yağışı nedeniyle
duran Cumhuriyet Meydanı'ndaki saat ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Son 20 yılda 35 kere meydana gelen bu durumda karı temizlenen Meydan Saatimiz Tıkır Tıkır
çalışmaktadır" dedi.
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"Kayseri Cumhuriyet Meydanında Tarihe meydan okuyarak 109 yıldan beri tıkır tıkır
çalışmaktadır" diyen Mustafa Alan, "Sultan 2.Abdülhamit döneminde yapılan makinesi
Almanya'nın Leipzig şehrinde bulunan Tuhurbahren meydan saatleri imal eden fabrikada
yapılan ve Kayseri'ye gelen meydan saatinin taş kısımları ve çatı montesi Mimarsinan'lı taş
ustaları tarafından yapılmıştır. Kapı numarası Kayseri'nin 1 numarasını taşımaktadır. Tek
kapıdan girilip minarelerde olduğu gibi dönerli taş merdivenle çıkılmaktadır. Saatte bir adet
büyük makine bulunmakta, değirmen dişlisi ile dört tarafta bulunan saat makinelerine Akrep,
Yelkovan takılarak uzun dişli çubuklarla gönderilmektedir. Mekanizma Çelik Halatlı makara
ve 20 kiloluk ağırlık prensibiyle çalışmaktadır. 7 günde bir sarılan çelik halatlı makara ağırlık
yardımıyla boşalmakta ve Sarkacı (Büyük duvar Saatlerinde olduğu gibi) Bir sağa bir sola
sallanmaktadır. Çarkı ve diğer dişlileri ve Çelik Pandülü bulunmaktadır" diye konuşarak
açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Kayseri Saatçiler Odası olarak Bakım onarım ve Haftalık
Kurulmasını yapmaktayız. Kar Çok yağdığı ve Tipi yaptığı zaman 6 Rakamının alt kısmında
bulunan bölüme dolan kar buzlanınca Yelkovan takılmakta ve durmaktadır. Son 20 yılda 3-5
kere meydana gelen bu durumda karı temizlenen Meydan Saatimiz Tıkır Tıkır çalışmaktadır.
Kayseri Şehrimizin simgelerinden biridir. Kayseri Meydanı Çoğu şehirde bulunmayan Açık
hava müzesi gibidir. Kayseri Kalesi (Kaleler Tepelerde olur bizimki düzde) Hunat Camii ve
Hamamı, Hunat Hatun Külliyesi, Zeynel Abidin Türbesi (2 Kapılı) Bürüngüz Camii, Mimar
Sinan'ın eseri Kurşunlu Camii, Sahabiye Medresesi, Meydanın Altında Yeraltı Çarşısı, hemen
yanında Tarihi Kapalı çarşı ve Saat Kulesi. Bu eserlerimizi tamamlayıp gerçekten emeği
geçen meydanı meydan yapan Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mekanik ustalar
saatçilik konusunda azalıyor ama biz Kayserili Saatçiler olarak mekanik ustaları

yetiştiriyoruz. Tarihi Saatin Bakım Onarım ve Haftalık Kurulması işi için Kayseri Büyükşehir
Belediyemizden bir miktar ücret almaktayız. Alınan Ücret Kayseri Saatçiler odamızın
giderlerinde kullanılmaktadır. Diğer Şehirlerimizde de çalışmayan meydan saatleri olursa
onları da çalıştırmaya hazırız. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12299.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

STK temsilcileri temayül yoklamasında oy
kullandı
7 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesinde AK Parti İl Başkanlığı'nda sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri temayül yoklamasında oylarını kullandı. Temsilciler oylarını
kullanırken, AK Parti Kayseri milletvekili aday adayları da parti binasının önünde seçim
çalışmalarını sürdürdü.
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7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adayı
olan 87 kişi, sivil toplum kuruluşları tarafından oylandı. Sabah saatlerinden itibaren parti
binasına kurulan sandıklara oy kullanmaya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini,
parti binası önünde milletvekili aday adayları karşıladı. Seçim çalışmalarını sürdüren AK
Parti Kayseri Milletvekili aday adayları, oy kullanmaya gelen temsilcilere broşürlerini verdi.
Temayülü değerlendiren Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, "Allah hayırlı
mübarek etsin. Adaylarımızın hepsini de tanıyoruz. İnşallah vatanımız ve Kayserimiz için
hayırlı olur. Yolları açık olsun. Bizde Kayseri’de yaşıyoruz ve aday adayları ile beraber
çalışıyoruz. Bu konuda fikrimizin alınması ve bizlerin düşünülmesi hoşumuza gitti. Bizde
kendi değerlendirmemizi yapacağız" dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz
ise, "Demokrasi açısından çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Çok olumlu olarak
değerlendiriyorum çünkü sadece parti kademelerinde değil, sivil toplum kuruluşlarının da
görüşlerinin alınmak sureti ile adayların belirleniyor olması demokrasinin tabana yayılması
bakımından önemlidir diye düşünüyorum. AK Parti’nin yapmış olduğu bu uygulama
gerçekten seçilecek olan arkadaşlarımızın tabanında görüşünü almak sureti ile kimlerin
seçileceğine karar verilecek olması alınan kararların tabanında sesi dinlenmek sureti ile
demokrasinin
gelişmesi
bakımından
çok
önemlidir"
ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12300.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Esnaf Sanatkârlar Derneği Yöneticilerin
Melikgazi Belediye ziyareti
Esnaf Sanatkârlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erçalık ile Yönetim Kurulu
Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek
çalışmalarını değerlendirdiler ve ortak projeler hakkında fikir alış verişinde bulundular.
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Destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz Esnaf Sanatkârlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Erçalık, “Melikgazi belediyesinin esnaf dostu bir belediye olduğunu biliyoruz. Esnafa
dönük yatırım ve hizmetleri takdir toplamakta ve örnek olmaktadır. Özellikle esnaf siteleri ile
Kayseri örneği oluşturulmuştur. Bir şehrin ticaret hacmi ne kadar geniş ise o şehir o kadar
gelişir ve büyür. Melikgazi İlçesi her geçen gün planlı bir şekilde büyümekte ve
gelişmektedir. Bunda belediye yatırım ve hizmetlerin büyük bir payı vardır. Özelikle alış veriş
merkezlerin düzenlenmesi, temiz ve itinalı alanlar oluşturulması çok önemlidir. Çünkü
Kayseri bir ticaret şehridir” dedi. Örnek ve referans bir belediye olarak anıldıklarını hatırlatan
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bunun temelinde Kayseri halkının
girişimci olması ve küçük birikimleri akılcı olarak planlı bir şekilde yatırımlara
dönüştürülmesi olduğunu söyledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, piyasa ekonomisinin çok
önemli olduğunu ve bu neden ile şehrin sadece bir yerinde değil muhtelif yerlerinde çarşılar
oluşturduklarını dolayısı ile merkeze gelen nüfus yoğunluğunu azaltarak rahat alış veriş
imkanı oluşturduklarını kaydetti. Özellikle Melikgazi İlçesinin ticaret merkezi olduğunu
çünkü kapalı çarşı, alış veriş merkezleri, AVM ile banka ve diğer işletmelerin Melikgazi ilçe
sınırları içerisinde bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu anlamlı
ziyaretlerinden dolayı Esnaf Sanatkârlar Derneği Yönetim Kurulu Yöneticilerine teşekkür
ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12301.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Rizespor maçı öncesi hocanın dikkat çeken
duası
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor maçına kurban ve dualarla uğurlandı.
Bando eşliğinde gerçekleşen uğurlama merasiminin amatör görüntüleri ortaya çıktı.
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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan mavi-siyahlı ekip,
karşılaşmaya kurban kesilerek dualarla uğurlandı. Takımın teknik direktörü Mehmet
Özdilek’in de katıldığı törenin cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde
bir kişi takım otobüsü önünde kurban keserken, törene katılan hoca da takımın maçtan galip
ayrılması için dua etti. Futbolculara güç ve kuvvet dileyen hoca, ”Sporcu kardeşlerimize güç
ve kuvvet ver Allah'ım. Başarılar kazanmalarına yardımcı ol Allah'ım. Takımımız üzerindeki
kara bulutları bertaraf eyle Allah'ım. Galibiyetle ayrılmalarını nasip eyle Allah'ım.
Sporcularımızı sakatlıktan koru Allah'ım” şeklinde dualar etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12302.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Tasarufa, kitap desteği
KASKİ Genel Müdürlüğünce ‘22 Mart Dünya Su Günü’ dolayısıyla su tasarrufunun
anlatıldığı iki kitap hazırladıklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, “ Su tasarrufu konusunda daha bilinçli nesillerin yetişmesi için, anasınıfı, ilköğretim
birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimize yönelik boyama ve masal kitabı hazırladık” dedi.

23 Mart 2015 Pazartesi 18:04

Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızı tasarruf konusunda bilinçlendirmenin çok önemli
olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya
bırakma gayreti içerisindeyiz. Bir yandan yeni su kaynaklarını koruyup şehrimize
kazandırırken bir yandan da bu çok değerli kaynağımızı bilinçli tüketmenin yollarını
öğretmeye çalıyoruz. Bizler, su tasarrufuyla ilgili eğitimin çocukluk yıllarında başladığını
düşünüyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza, tüm canlılar için suyun önemini anlatan ve suyun
nasıl tasarruflu kullanılacağını öğreten iki güzel çalışma hazırladık. Bu kitapları şehrimizdeki
tüm anasınıfı, ilköğretim 1.ve 2.sınıf öğrencilerine hediye edeceğiz” diye konuştu.
Amaçlarının, su israfını en aza indirmek olduğunu belirten Başkan Çelik, “Suyun israf
edilerek kullanılması ve küresel ısınma gibi nedenlerle su kaynakları her geçen gün
azalmakta, sulak ve verimli topraklarımız kurumakta. Bu konuda bireysel olarak hepimize
görevler düşmekte. Kendi evimizde ufak tedbirlerle yapacağımız her bir damla tasarruf, kendi
geleceğimize yatırım olacaktır. Çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesi için anasınıfı
öğrencileri için ‘Boyayarak Su Tasarrufunu Öğreniyorum’ kitabı, ilköğretim 1. ve 2. sınıf
öğrencileri için ‘Ezgi ve Mektup Arkadaşı’ adlı kitapları öğrencilerimize sunduk. Bu kitaplar
suyu tasarruflu kullanma konusunda yol gösteriyor, bizim ve diğer canlıların hayatında suyun
ne kadar önemli olduğunu anlatıyor” dedi. En kıymetli miras olan suyu, koruyarak tasarruflu
bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Çelik, “ Hayat bağımız olan suyun
bazen sınırlı olduğunu unutabiliyoruz. Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmak bizim
elimizde. Bizler evlerimizde alacağımız küçük tedbirlerle büyük tasarruflar sağlayabiliriz.

Suyumuzu el ele verip tasarruflu kullanırsak yeni nesillerimize kaliteli ve bol su bırakmış
oluruz” ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca, dünyanın en kıymetli varlığı olan suyu israf
etmeden kullanmak gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12303.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

KASKİ’de ihale
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce “ Korige kanal boruları, PVC atık su boruları ve Beton baca
elemanları alım işi” ihalesinin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının
toplandığı belirtildi.
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Söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKİ’nin resmi
web sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı olarak yayınlandığını belirten KASKİ Genel
Müdürü Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar
huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi: "Korige kanal boruları, PVC atık su
boruları ve Beton baca elemanları alım işi ihalesine 8 firma katıldı. Bunlardan; 1 kısım korige
kanal boruları ve ek parçaları alımı için Akın Plastik Boru San. A.Ş. 760.850,00 lira, Hidro
Plastik San. 805.437,00 lira, TK Chemical Enerji Eğitim Çevre İnş. 832.000,00 lira, Fırat
Plastik Kauçuk San. 1.324.341,20 lira, 2.kısım PVC boru ve ek parçaları alımı için Akın
Plastik 243.220,00 lira, 3.kısım Betonarme baca elemanları alımı için Telliler İnşaat
239.400,00 lira, Sorguntaş Nakliye 239.500,00 lira, Şahinoğulları Bordur ve Beton Boru San.
295.400,00 lira, Açılım Teknik 316.950,00 lira, 4.kısım Betonarme baca yükseltme elemanları
için Sorguntaş Nakliye 119.000,00 lira, Şahinoğulları Bordur ve Beton Boru San. 133.500,00
lira, Telliler İnşaat 142.500,00 lira, Açılım Teknik 156.750,00 lira teklif etti.” Batukan ayrıca,
ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12304.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Uygulamalı ilk yardım eğitimi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilk yardım konusunda öğrencilerin görsel
olarak eğitilmesi amacı ile SAĞLIK SOHBETLERİ isimli söyleşi ile öğrencilere uygulamalı
ilk yardım konusunun anlatıldığını söyledi.

23 Mart 2015 Pazartesi 18:20

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen
Sağlık Sohbetleriile güncel sağlık konuları hakkında bireylere bir bakıma ön sağlık bilgisi
verildiğini, merak ettikleri soruların cevaplarını uzman hekimlerden öğrendiklerini belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, halk,aile ve birey sağlığına büyük önem verdiklerini,özellikle
çocukların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için seminerler düzenlediklerini kaydetti.
Melikgazi Belediyesi Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde İlk Yardım konusunda
gerçekleştirilen sağlık sohbetinde Sağlık Memuru Ramazan Öztürk tarafından katılımcılara
teorik ve uygulamalı ders verildi. İlk yardımının önemi, ilk yardımda hastaya nasıl ve ne
şekilde müdahale edileceği, kırıklarda ilk müdahale, kan kaybının önlenmesi, kazazedenin
şuurun açık tutulması, bayılmalarda ilk yardım, şoka giren kazazedelere müdahale gibi
konularda bilgiler verildi. Sağlık söyleşilerine katılan Melmek kursiyeri bayanlar yaptıkları
açıklamada, Tesislerde sadece kurs görmüyoruz.Zaman zaman gerçekleştirilen bu sağlık
söyleşileri sayesinde her konuda bilgilenerek,daha bilinçli ve bilgili oluyoruz.Evimizde oluşan
küçük kazalara da anında müdahale etmek ve tedavi etmek bizleri mutlu etmektedir.Emeği
geçenlere teşekkür ediyoruz dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12305.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Mimar Sinan sevgisiyle gönüllü müze
sorumlusu oldu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas kasabasında bulunan Mimar Sinan müzesinin
sorumlusu olan Ahmet Bektaş, yaptığı işe Mimar Sinan’a olan sevgisinden dolayı gönüllü
olarak başladığını söyledi.
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Mimar Sinan’a olan sevgisinden dolayı Mimar Sinan müzesinde gönüllü olarak çalışmaya
başladığını belirten Ahmet Bektaş, “Bu işi uzun süredir yapıyorum ve gurur duyuyorum.
Bunun nedeni Mimar Sinan’ın benim köyümde doğup büyümesidir. Mimar Sinan’ın sanatı ve
mimarlığından dolayı içimizde yer almaktadır. İçimizdeki Mimar Sinan’ı dışarıya yansıtmak
istiyoruz. Burayı ülkemizde yaşayan bütün insanların gelip görmesini istiyorum" dedi. Bektaş
ayrıca, "Ülkemizde Mimar Sinan’ı seven insanlar çok olduğundan dolayı buraya Türkiye’nin
her yerinden gelenler oluyor. Çünkü Osmanlı’nın en gelişmiş dönemlerinde Mimar Sinan
Osmanlı’ya İslami yönde hizmet eden bir mimardır. Kayseri’de bulunan Kurşunlu Camii'ni
Mimar Sinan yapmıştır. Mimar Sinan’ın sanatı Ağırnas’ta başlayıp Selimiye’de sona ermiştir.
Günümüzün coğrafyasında, tarihinde, kültüründe Mimar Sinan’ın önemli bir yeri vardır ve bir
çok eser yapmıştır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12306.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Şiire engel yok
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde doğuştan görme engelli Süleyman Ekici, babasının asker
mektuplarından etkilenerek yazdığı şiirlerle engelleri aştı.
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Doğuştan görme engelli olan Kayserili Süleyman Ekici (42), ilkokul yıllarında tek kabartmalı
kitaplarının şiir kitabı olması sebebiyle şiire yöneliyor. Babasının o yıllarda ailesine
gönderdiği asker mektuplarını, annesinden dinleyerek şiir yazmaya başlayan Ekici, 30 yılı
aşkın süredir mısraları süslüyor. Şiir yazmaya çok küçük yaşlarda başladığını söyleyen Ekici,
”Şiir yazmaya çok küçük yaşlardan itibaren başladım. Babam askerde şiir yazardı ve bu
şiirleri asker dönüşünde bize okurdu. Bu şiirler eğlenceliydi. Çocuk yaştaki bir insana bir
konu eğlenceli bir şekilde anlatıldığı zaman çocuk o konuya eğilim göstermektedir. Ben de
merak ettim ve denemelerde bulundum. Cemil Meriç görme engelliler okulunda okuduğum
sırada ders kitaplarının dışında tek kabartma kitap seçme şiirler adında bir kitaptı. Ders
kitaplarının dışında bu kitabı okuyabiliyorduk. Bu kitabın tamamını ezberlemiştim. Fuzuli,
Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif gibi ünlü ozan ve
şairlerimizin şiirleri vardı” dedi. “ŞİİRLERİMİ İKİ KİTAPTA TOPLADIM” Şu ana kadar
yazdığı şiirleri iki kitapta topladığını söyleyen Ekici, “Şiiri merak ettim ve yazdım. 2003
yılında Tahta Kalem adında ilk kitabımı çıkarttım. İkinci kitabım olan ‘Gurbetim Olsaydın
İstanbul’ adlı kitabım 2014 Nisan ayında yayın hayatına girdi. Yazdıklarımız paylaşınca değer
kazanıyor. Bununda en güzel yolu kitapla paylaşmaktır. Aynı zamanda kültür bakanlığına
kayıtlı halk ozanıyım. Doğuştan görme engelliyim. Yaşa bağlı olarak da görme bozukluğu
yaşıyorum. Küçük yaşlarda bisiklete bile binerken şimdi bastonsuz yürüyemez haldeyim. Şu
anda %5 oranında görüyorum fakat yaş biraz daha ilerleyince görme tamamen kaybolacaktır.
Şiir dinletisi verdiğim zaman ve kitap çıkarttığım zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu
kitabı paylaştığım ve paylaşanların olumlu tepkilerini aldığım zaman mutlu oluyorum” diye

konuştu. “ENGELİMİ SEVİYORUM” Bir engellinin engeliyle barışık olması gerektiğini
ifade eden Ekici,” Engelimle ilgili bir problemim yok, engelimi seviyorum. Engellerle iç içe
yaşamalıyız ve unutmamalıyız. Unutmadığımız sürece engelimizle baş edebiliriz. Özellikle
son kitapta çok güzel tepkiler aldık. Çok beğenildi çünkü her yaştan ve her düşünceye sahip
insandan şiirlerde veriler var. Kitabın içerisinde memleket meseleleriyle ilgili olan insanların
da romantik olan insanların da çocukların da beğendiği şiirler var. Çünkü bu kitap benim 11
yıllık emeklerim sonucunda ortaya çıktı. Bir nevi 11 yıl içerisinde insanların yaşadıkları
durumların şiirle fotoğrafını çekmiş oluyorsunuz. İnsanlar o şiirde yaşadığı konuyla ilgili bir
şeyler bulmaktadır. Edebi ve teknik açıdan bugüne kadar bir olumsuz eleştiri almadık.
Şiirlerimizi uzmanlara incelettik. Şiirlerimi kendim bilgisayarda ekran okuyucu program
sayesinde yazıyorum. Şiirleri eskiden kabartma yazıyla yazardım. Ama artık bilgisayarda
yazıyorum.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12307.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

En yaşlı abonelerini ziyaret ettiler
11 yıldır Kayseri’nin doğalgaz dağıtım şirketi olan Kayserigaz, Yaşlılar Haftasında yaşlı
abonelerini yalnız bırakmayarak, ziyarette bulundu.
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Sorunsuz ve güvenli doğalgaz arzının yanı sıra, toplum odaklı faaliyetleriyle de yer alan
Kayserigaz, sosyal duyarlılık projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde,
tüm Türkiye’de kutlanan ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında, çatısı altında bulunan en yaşlı
doğalgaz abonelerinin evlerine konuk olan Kayserigaz, böylesine önemli bir haftada onlara
verdiği değeri gösterdi. Kayseri’de ikamet eden ve yaşları 100 üzeri olan doğalgaz abonelerini
ziyaret eden Kayserigaz, yapmış olduğu ziyaretlerde yaşlılarla neşe dolu sohbetler
gerçekleştirerek onların bir gününe ortak oldu. Ziyarette bulunan Kayserigaz Teknik Genel
Müdür Yardımcısı Adem Dincay, Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar
ve Kayserigaz Kurumsal İletişim Bölümü yaptıkları açıklamada, Kayserigaz’ın faaliyetlerinin
yalnızca doğalgaz dağıtmaktan ibaret olmadığı, bunun yanında toplum menfaatine olan her
türlü konuda da Kayserigaz’ın mümkün olduğunca destekçi olduğu kaydedildi. Diğer yandan,
toplumların en tecrübeli bireyleri olan yaşlıların unutulmaması ve onlara her daim saygı
gösterilmesi gerektiğini dile getiren Kayserigaz yetkilileri, tüm yaşlıların yaşlılar gününü
kutladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12308.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Forum Kayseri dünya saatine destek verecek
Forum Kayseri, 28 Mart Cumartesi akşamı tüm ışıklarını bir saat süreyle kapatarak, iklim
değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmeyi amaçlayan ‘Dünya Saatine destek verecek.
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Kayseri ve çevre illerde yaşayanların alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kayseri, 28 Mart
Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını kapatarak, dünya çapında
milyonlarca insanın iklim değişikliğine ‘dur’ demesinin sembolik bir örneği olan kampanyaya
destek verecek. 2007 yılında Avustralya’da başlayan ve 2008 yılında küresel bir kampanyaya
dönüşen Dünya Saati kapsamında Sidney Liman Köprüsü, Çin Seddi, San Francisco'daki
Golden Gate Köprüsü, Roma'daki Kolezyum gibi küresel öneme sahip birçok simgenin
ışıklarını kapatarak katıldığı kampanyada, Forum Kayseri de küresel iklim değişikliğine karşı
duyarlılığını gösterecek. Tüm dünyayla aynı anda dış cephesindeki aydınlatmaları ve alışveriş
merkezi içerisinde belli alanlarda ki aydınlatmaları kapatacak olan Forum Kayseri,
ziyaretçilerine, ışıkların kapalı olduğu saatlerde mumlarla aydınlattığı alanda müzik dinletisi
sunacak, onların keyifli bir akşam geçirmelerini sağlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12309.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Yolcu otobüsünde esrar bulundu
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda yolcu otobüsünün bagajında bir yolcuya ait çanta içinden 5 kilo 261 gram esrar
ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri-Malatya
karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünün durdurulduğu öğrenildi. Otobüste yapılan aramalarda,
bir yolcuya ait çantanın içinden 5 kilo 261 gram esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, çantanın sahibi A.Y.'nin yakalanarak gözaltına alındığını, hakkında yapılan
soruşturma sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12310.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Polis 32 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 32 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunda polis ekipleri tarafından iki ayrı
otomobilde yapılan aramalarda toplam 32 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Yapılan çalışmalarda, F.Ç., Y.T., E.G., N.K. ve A.A. isimli şahısların yakalanarak gözaltına
alındığı, haklarında yapılan işlemden sonra salıverildikleri bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12311.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.
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Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde H.M. ve M.Ş.'nin sobadan
sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen H.M. ve M.Ş.'nin Bünyan
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavileri sonrasında taburcu edildiği bildirildi. Kocasinan
ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde ise A.K.'nın ısınmak için yaktığı sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendiği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı
öğrenildi. Zehirlenen A.K.'nın yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12312.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Prezervatif kutusundan metamfetamin çıktı
Kayseri'de, polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin üst aramasında, prezervatif
kutusunun içine konulmuş metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirdi.
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik

çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan çalışmalarda Kocasinan Bulvarı'nda uyuşturucu
ticareti yaptığı ileri sürülen A.Y. isimli şahsın yakalandığı öğrenildi. Yakalanan A.Y.'nin
yapılan üst aramasında prezervatif kutusunun içinde kilitli naylon poşette satışa hazır 7.80
gram metamfetamin, beyaz kağıda sarılı vaziyette 0.55 gram toz esrar maddesinin ele
geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan A.Y., 'Uyuşturcu Madde Ticareti Yapmak' suçundan
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12313.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Müşterilerini dolandıran banka görevlisine 12
yıl hapis
Kayseri'de 'Zimmet' davasında yargılanan banka görevlisine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'zimmet' davasında yargılanan C.T. mahkeme salonunda
hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık mahkemedeki savunmasında ' Üzerime atılı
suçlamayı kabul etmiyorum. Bana iftira atıldı. Ben kesinlikle kimsenin hesabından kendi
hesabıma para aktarmadım' dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonrası tutuksuz sanığa
12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık C.T., verilen karar sonrasında tutuklandı. Olay 1
Temmuz 2010'da müşterilerin şikayeti sonrasında banka çalışanı C.T. hakkında soruşturma
açılmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12314.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Ömer Bayram A2 milli takımda ter dökecek
Kayserisporlu oyuncu Ömer Bayram, A2 Milli Takımı aday kadrosunda yer alacak.
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25 Mart Çarşamba günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı Challenge Trophy turnuvasına
katılacak olan A2 Milli Takımı kadrosu İstanbul’da toplandı. Kayserispor’lu Ortasaha
oyuncusu Ömer Bayram’da aday kadroda yer aldı. Öte yandan Kayserispor’da Denizlispor
galibiyeti sonrasın, 4 günlük izinin sona ermesiyle 24 Mart Cuma günü topbaşı yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12315.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Huzurlu yuvalar için: 'aile akademisi'
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Huzur Çınarı Aile
Danışmanlık ve Rehberlik birimi tarafından yürütülen 'Aile Akademisi' eğitimleri tüm hızıyla
devam ediyor.
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Evli ve nişanlı çiftlere yönelik olarak düzenlenen seminerlerde, sağlam ve huzurlu bir aile
yapısı için gerekli olan etkenler üzerinde duruluyor. Bu kapsamda 2015 yılı eğitimlerinin ilk
ikisi KAYMEK Turgut Reis Tesisleri'nde ve İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirildi. 5 haftalık
eğitime katılan evli ve nişanlı çiftlere, Aile İçi İletişim, Ailede Mahremiyet Sınırları ve Aile
Bütçesi, Evlilikte Çatışmaya Sebep Olan Faktörler, Kadın-Erkek Fıtrat Farkı ve Sosyal
Medyanın Aile Üzerindeki Etkisi konuları aktarıldı. "ÇOK YARARLI OLDU" Büyükşehir
Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlarının vermiş olduğu eğitimlere katılan katılan evli
çiftler, bu eğitim ışığında evliliklerinde önemli değişimler olduğunu belirtti ve özellikle aile
içi iletişimin gelişmesi ve kadın-erkek yaratılış farkının anlaşılmasının, evliliğin sağlam
temelli olmasında önemli bir ölçüt olduğunu dile getirdi. Eğitime katılan nişanlı çiftler ise
evlilik öncesinde aldıkları bu eğitim sayesinde muhtemel evlilik çatışmalarına karşı ön bilgi
sahibi olduklarını ve sağlıklı aile temelinin atılması için sevgi, saygı ve anlayışın en önemli
faktör olduğunu daha iyi kavradıklarını vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12316.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri Şeker arazisi için sendikalardan destek
açıklaması
Türk-İş’e bağlı Kayseri’de hizmet veren işçi sendikalarının Başkan ve yöneticileri Kayseri
Şeker Fabrikasında çalışan işçilere destek adına Kayseri Gıda Şeker-iş Sendikası Kayseri
Şube Başkanı İsmail Yücer’i makamında ziyaret ettiler.
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Ziyarette Tes-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Hasan Aydın, Teksif Sendikası Kayseri
Şube Başkanı Tahir Horoz, Teksif Sendikası Develi Şube Başkanı Metin Ateş, Türk Metal
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, Yol-İş Sendikası Kayseri 1 No’lu Şube
Başkanı Adem Özokutan, Yol-İş Sendikası Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Durak
Ayerdem, Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven, Demiryol-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı Yakup Aslan, Türk Haber-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Erol
Toprak, Türk Harp-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy hazır bulundu. Ziyaret
sonrası Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven
tarafından okunan ortak açıklamada :“Kayseri Şeker’e ait şeker ambarları ve şeker
nizamiyesinin de bulunduğu 250 dönümlük arazinin 2007 yılında Büyükşehir Belediyesine ve
daha sonra trampa yolu ile Milli Emlak’a, 2014 yılında ise TOKİ’ ye devredilerek arazinin
TOKİ tarafından satışı çıkartılması ve 22 Ocak tarihinde yapılan ihaleye Kayseri Şeker adına
girilerek belirlenen bedel üzerinde geçerli fiyat teklifi olan 50 milyon TL verilerek Fabrika ve
şeker sevkiyatı için hayati önem taşıyan söz konusu arazinin yeniden Kayseri Şeker Fabrikası
tarafından almasının engellenmesi karşısında, “Kayseri Şeker’in belki de kapanmasına yol
açacak arsa satışı ile ilgili belirsizliğin çalışanları endişelendirdiği görülmüştür. Kayseri Şeker
çalışanlarının ekmeğine sahip çıkma adına gösterdikleri duyarlılığı ve Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından yapılan çalışanları ve
kamuoyunu bilgilendirme yönündeki açıklamayı takdirle karşılıyoruz ve haklı mücadelelerini
sonuna kadar desteklemekteyiz. Kayseri Şeker 60 yıldan beri Kayseri Sanayi ve ekonomisinin
lokomotifi olmuştur. Gelişerek devam etmesini ve yıllarca işçiye, emekçiye, çalışana, çiftçiye
ekmek kapısı olarak kalmasını diliyoruz. Herkesin meseleyi doğru anlaması ve doğru
değerlendirmesine burası ile ilgili hesap yapanların, bu işe taraf olanların Aklı selim
çerçevesinde hareket etmelerini bekliyoruz” denildi. Türk-İş’e bağlı Kayseri’de hizmet
vermekte olan işçi sendikalarının başkanları daha sonra Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü Levent Benli’yi makamında ziyaret ederek desteklerini belirttiler. Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"Sendika başkanlarına Kayseri şeker kurumu, yönetim kurullarımız, çalışanlar ve çiftçilerimiz
adına teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12317.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Büyükşehir'in şairlere vefası
Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
'Şairlere Vefa' gecesi, Mart ayında hayatını kaybetmiş 12 şair için düzenlenen programla
devam etti.
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Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen programa ilgi büyüktü. Gecede Mart ayında hayatını

kaybeden şiir dünyamızın unutulmaz isimleri, Mehmet Akif Ersoy, Aşık Veysel, A. Kadir
Meriçoğlu, İlhami Bekir Tez, Yusuf Ziya Ortaç, Niyazi Mısrî, Mithat Cemal Kuntay, Ceyhun
Atıf Kansu, Salah Birsel, Mustafa N. Karaer, Yusuf Hayaloğlu ve Yaşar Nabi Nayır şiirleriyle
anıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Denizhan Burhan,
Murat Özdeniz ve Sühey Yayla'nın şiirleri seslendirdiği geceye Namık Kemal Bilgin ve
Neveser Müzik Topluluğu da nağmeleriyle renk kattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12318.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

En iyi sosyal belediyeler
Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı
Mehmet Özhaseki, Huzurevi’nde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Birçok belediyenin
yapmadığı sosyal belediyeciliği Kayseri’deki belediyelerin hakkıyla yaptığını ifade eden
Özhaseki, “Bir garip aç ve açıkta kalmamalı. Bizim prensibimiz her zaman bu oldu” dedi.

24 Mart 2015 Salı 14:00

Büyükşehir Belediyesi tarafından Huzurevi’ndeki yaşlılar için düzenlenen kahvaltıya
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK
Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki katıldı. Belediyeciliğim bir imtihan yeri
olduğunu ve 21 yıl bu bilinçle başkanlık yaptığını dile getiren Mehmet Özhaseki, şehrin
gelişmesine yönelik projelerin yanı sıra sosyal belediyeciliğe verdiği öneme de işaret etti.
Sosyal belediyeciliğin en iyi olduğu şehrin Kayseri olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Şehrin
alt yapısını üst yapısını yapmak belediyelerin işi; ama birçok belediyenin yapmadığı sosyal
belediyeciliği de Kayseri’deki belediyelerimiz hakkıyla yapıyorlar. Huzurevimiz bile
Türkiye’ye örnek. Oradaki personel size severek, isteyerek, duanızı alarak hizmet ediyor.
Belediye Başkanı olmadan önce Mustafa Çelik Bey ile birlikte Kayseri’deki ilk aşevi
faaliyetini başlatmıştık. Evinde çorba kaynatamayacak olanlara aş, ekmek verelim istedik.
Sonra belediyeye gelince kurumsallaştırdık ve sadece Melikgazi bölgesinde 16 aşevi açtık.
Zenginlerimizden alıp yemek verdik. Evlerimizin hepsine üç kap sıcak yemek girmeye
başladı. Bu hizmeti Türkiye’de şehrin geneline yayarak kurumsallaştıran hiçbir il çıkmadı.
Keşke çıksaydı ve bizi geçselerdi; ama çıkmadı. Bir garip aç kalmamalı, açıkta kalmamalı
bizim prensibimiz her zaman bu oldu. Okullarımızda üşüyen çocuklarımıza ilk kez mont
yardımı yaptık. Tabi şehrimizi büyütmek için elimizden geleni yapacağız; ama bir taraftan da
düşen insanın yanında olacağız. Bugün iyiyiz, ayaktayız; ama yarın ne olacağımızı Allah bilir.
Ümit ediyoruz ki onların duası arşı alaya ulaşıyordur. Sizden sadece bizlerden dualarınızı
esirgememenizi istiyorum” dedi. Mehmet Özhaseki, konuşmasının ardından her masaya
giderek yaşlılarımızla tek tek ilgilendi, hatırlarını sordu ve onlarla sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12319.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Şehrin bereketi, toplumun sigortası
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 'şehrin bereketi, toplumun sigortası' olarak
gördükleri yaşlıların ikinci baharlarını en güzel şekilde geçirmeleri için her türlü çalışmayı
yaptıklarını söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte 'Yaşlılar Haftası'
etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki'nin de yer aldığı programda
konuşan Başkan Çelik, Hz. Peygamber'in bir sözünü hatırlatarak, "Peygamber Efendimiz bir
hadis-i şerifinde 'İçinizdeki beli bükülmüş yaşlılar olmasaydı, belalar üzerinize sel gibi akardı'
buyuruyor. Yani sizleri, bizim çeşitli afetlerden, bela ve musibetlerden korunmamıza kalkan
olarak gösteriyor. Bu söz bize, yaşlılarımızın Allah katında, Peygamber nezdinde ne kadar
önemli ve değerli olduğunu gösteriyor. Biz de bunun bilincinde olarak sizlere en güzel şekilde
hizmet edebilmek için çaba sarfediyoruz. İkinci baharınızı huzur ve saadet içerisinde
geçirmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı
görevine başlayalı bir aydan biraz fazla zaman geçti. Sizlerde daha önce çeşitli vesilerle
buluşmuştuka ama bu kapsamda ilk kez bir araya geldik. İnşallah bundan sonra hem böyle
değişik organizasyonlarda hem de huzurevinde birlikte olmaya gayret gösterip sizlerin duasını
almaya devam edeceğiz" diye konuştu. "YAŞLILAR HAFTASI'NIN YERİ AYRI"
Konuşmasında bu tür belirli gün ve haftaların çokça kutlandığına dikkat çeken Başkan Çelik,
Yaşlılar Haftası'nın ayrı bir öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, "Ülkemizde oldukça sık
günler ve haftalar kutlanır. Ancak Yaşlılar Haftası bunlar içinde ayrı bir yere sahiptir. Çünkü
hepimiz birgün yaşlı olacağız. Sizlerin öğütleri, tecrübeleri bizler için yol gösterici olacak.
Burada belirtmeden geçemeyeceğim; Türkiye'nin en güzel, en modern ve en bakımlı
huzurevini yaşlılarımıza tahsis etmenin gururunu ve huzurunu yaşıyoruz. Doktorundan
hemşiresine, temizliğinden bakımına kadar orada her türlü imkan sağlanmış durumda. Bunun
yanında günlerini sadece huzurevinde geçirmesinler, değişik ortamlar da keyifli vakitler
geçirsinler diye etkinlikler de düzenliyoruz. İsteyenleri maça, isteyenleri konsere götürüyoruz,
toplu gezi ve piknikler organize ediyoruz. Bütün gayemiz yaşlılarımızın huzur ve afiyet içinde
günlerini geçirmeleri" dedi. "SOSYAL BELEDİYECİLİKTE YAPTIKLARIMIZI YAPAN
ÇIKMADI" Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki de sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örnek
hizmetler ortaya koyduklarını belirterek, "Allah nasip etti bu şehre 21 yıl boyunca başkanlık
yaptım. Daha sonra da bayrağı yerde bırakmayacak, Allah'tan korkan, çalışkan bir arkadaşıma
bıraktım. Allah ona da en az 21 yıllık hizmet ömrü versin. Ben daha belediye başkanı
olmadan çok önce Mustafa kardeşimle birlikte Kayseri'de ilk aşevini kurduk. Yoksullara,
düşkünlere yiyecek, giyecek, yakacak ve yemek yardımları yaptık. Belediye Başkanı seçilince
de bu işi kurumsal olarak sürdürdük.

Sosyal Belediyecilik alanında yaptıklarımızı Türkiye'de yapan bir başka kurum daha çıkmadı.
Biz bunları yapmaya, düşkünlerin, muhtaçların dualarını almaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12320.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Develi İlçesi’nde doğalgaz çalışmalarına
başlandı
Develi ilçesinde doğalgaz çalışmalarına başlandı.
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Mustafa Asım Köksal Mahallesi'nde düzenlenen programa Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, Belediye Meclis Üyesi Hamdullah
Deringöl ile birlikte bir çok meclis üyesi ve Ak Parti ilçe yönetimi katıldı. Programda kurdele
ve kurban kesilmesinin ardından dualar edildi. Başkan Cabbar projenin yürüyüşüyle ilgili
Kayserigaz yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu. Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar, "Develimiz için gerçekten önemli günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Yıllardır özlemini
çektiğimiz doğalgazımızın çalışmalarına başlıyoruz. İnşaallah bu senenin sonunda
ekiplerimizin çalışması neticesinde ilçemiz yüzde 75 oranında doğalgazına kavuşmuş olacak.
Değerli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlarımıza da kolay gelsin
diyorum. Hizmetlerimiz devam edecek" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12321.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Uyuşturucu tacirlerine 41 yıl hapis cezası
Kayseri’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan yargılanan 3
sanığa 41 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
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2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu yargılanan sanıklar M.E. ve Y.E. hazır
bulunurken, tutuksuz yargılanan S.Ç. duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanıklar duruşmadaki
savunmalarında “Biz uyuşturucu ticareti yapmadık. Beraatımızı talep ediyoruz” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık M.E.’ye 15 yıl 7 ay hapis cezası,

12 bin 500 TL para cezası, Y.E.’ye ise 10 yıl 5 ay hapis cezası 8 bin 320 TL para cezası,
tutuksuz sanık S.Ç.’ye ise 15 yıl 7 ay hapis cezası 12 bin 500 TL para cezası verildi. Temmuz
2014 yılında meydana gelen olayda Battalgazi Mahallesi Oba Sokak’ta bir apartmanda
uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan KOM şube ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu
pazarlığında iki sanığı yakalayarak gözaltına almıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12322.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri'de 24 bin 656 kayıtlı Suriyeli yaşıyor
Kayseri Valisi Orhan Düzgün başkanlığında Kayseri’deki Suriyeliler ile ilgili koordinasyon
toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Düzgün, "Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü
verilerine göre, 24 bin 656 Suriyeli misafir kayıt altına alındı" dedi.
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Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda
gerçekleştirilen toplantıda, Suriye’deki iç karışıklıklar sebebiyle Kayseri’ye gelen
Suriyelilerin son durumları, sorunları ve çözüm önerileri ilgili kamu kurumları ve sivil toplum
kuruluşlarının yöneticileri ile değerlendirildi. Vali Düzgün başkanlığında gerçekleşen
toplantıya, Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı ve Mehmet Aktaş, Kocasinan Kaymakamı
Ali Candan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy,
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, İl
sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, İl Afet ve
Acil Durum Müdür V. Osman Atsız, , İl Göç İdaresi Müdür Vekili Sebahattin Akgöz, İl
Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yüksel
Kahraman ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Vali Düzgün, toplantının
açılışında yaptığı konuşmada, Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle Kayseri’ye gelen
Suriyeli misafirlerin durumları ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak ve alınacak tedbirleri
belirlemek amacıyla bir araya gelindiğini söyledi. Vali Düzgün, Vali Yardımcısı Mehmet
Aktaş başkanlığında aralarında sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu alt
komisyonun düzenli olarak toplandığını hatırlatarak, gerek kamu kurumlarının gerekse de
sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gayret
gösterdiğini dile getirdi. Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 24 bin 656 Suriyeli
misafirin kayıt altına alındığını ifade eden Vali Düzgün, Suriyeli misafirler ile ilgili eğitim,
sağlık, sosyal yardımlar, ısınma ve toplum güvenliğinin korunması gibi konularda kurulan alt
komisyonun gerekli çalışmaları yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

Toplantının devamında, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu sunum eşliğinde,
sorunlar ve bu sorunlara getirilecek çözümler ve öneriler gündeme getirildi. Vali Düzgün
tarafından görüş ve önerilerin alındığı toplantı karşılıklı değerlendirmelerin ve bazı kararların
alınması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12323.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Vali Düzgün'den israf uyarısı
21 Mart Dünya Orman Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü
nedeniyle etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Orhan Düzgün, "Suyu
kullanırken israf etmemek, tasarruflu kullanmak bizim için son derece önemli" dedi.

24 Mart 2015 Salı 16:23

Devlet Su İşlerinde düzenlenen etkinliğe Vali Orhan Düzgün, Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, daire müdürleri ve öğrenciler
katıldı. Düzenlenen programda konuşan Vali Orhan Düzgün, "Orman ve su birbirinden
ayrılmaz iki önemli doğal kaynağımız. Çünkü su olmazsa ormanlara, ormanlar olmazsa da
suya sahip olmamız mümkün değil. O nedenle her ikisinin de kıymetini bilerek en iyi şekilde
korumamız ve arttırmamız hayati derecede önemli. Sadece çevremiz açısından değil, insanın
hayatını devam ettirebilmesi bakımından suyun önemi son derece önemli. Onun için suyu
kullanırken israf etmemek, tasarruflu kullanmak bizim için son derece önemli. Ülkemiz diğer
pek çok ülkeye göre su kaynakları bakımından dünyanın iyi ülkeleri arasında yer alıyor.
Önümüzdeki yıllarda su savaşlarının ortaya çıkması beklenen tehlikeler arasında yer alıyor.
Bu nedenle sahip olduğumuz bu doğal kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi çok
önemli" dedi. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ise, "Her yıl farklı
temalarla kutlanan Dünya Su Gününün bu yıl ki teması ‘Su ve Sürdürülebilir Kalkınma'
olarak belirlenmiştir. Dünya üzerinde hayatın olmasında ve sürdürülebilir bir kalkınmada
etkin olan nedir? diye sorulduğunda tabi ki cevabımız su olacaktır. Türkiye’de su konusunda
Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Su sürdürülebilir kalkınma için en önemli
yaşam kaynaklarından birisidir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12324.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

'Öğrenci kulüpleri ve toplulukları' çalıştayı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı tarafından 'Öğrenci
kulüpleri ve toplulukları' çalıştayı düzenlendi.
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Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ERÜ Öğrenci Konseyi
Başkanı Berat Deniz, "Hepimizin bildiği gibi fakülte ve yüksekokullarımızda yapılan bilimsel
çalışmalar neticesinde Türkiye ve dünya sıralamalarında ön sırada yer almış ve bu tırmanışı
hızla devam etmektedir. Üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında 31’inci sırada, dünyada
ise 791’inci sırada yer almaktayız. Bu aşamaya gelmemizde bilimsel çalışmalar ile bizi
Türkiye’de ve dünyada tanıtan sayın rektörümüzün çok büyük katkıları bulunmaktadır"
ifadelerini kullandı. ERÜ Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanı Doç Drç Şahin Güven ise,
"Bu çalıştay üniversitemizde ilk olarak yapılıyor. Düzenlediğimiz komisyon toplantılarında
çalıştayda işlenecek olan konunun alt yapısını hazırlamaya çalıştık. Daha sonra bütün kulüp
ve topluluk başkanlarına bu bilgiler sunduk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12325.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Örnek şahsiyetler öne çıkarılmalı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eden AK Parti Kayseri
Milletvekili aday adayı Hatice Kurt, “Toplumda gençlere iyi örnek oluşturacak şahsiyetlerin
öne çıkarılması ve özendirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Hatice Kurt, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Kurt, Başkan Büyükkılıç’a seçim çalışmaları hakkında
bilgiler verdi. Sivil toplum kuruluşlarıyla sahada, etkin çalışan biri olduğundan dolayı
toplumun sorunlarıyla her zaman iç içe olduğunu kaydeden Kurt, “Manevi değerlerimiz
üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımızı yetiştirirken daha

adalet merkezli, maneviyatı güçlü, eğitimli bireyler olmaları üzerinde yoğunlaşmamız
gerektiğini düşünüyorum. Milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi, toplumda gençlere iyi
örnek oluşturacak şahsiyetlerin öne çıkarılması ve özendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu
yolda ilerleyebilmek planlı ve sistemli değerler eğitiminin uygulanması ile mümkün olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ortaya koyduğu 2023, 2053, 2071
hedefleri arasında gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı ahlaklı ve dindar bir gençlik
tasavvur ettiğini biliyoruz. Bu nedenle yeni nesillerin eğitim, ahlaki yapı ve diğer konularda
daha donanımlı yetişmesindeki önemli etkenlerin başında anne ve aile gelmektedir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12326.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Özdilek’ten istifa açıklaması
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Eski Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, istifasıyla
ilgili, “Dün itibariyle görevimden, yönetimle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldım” dedi.
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Eski Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, istifasıyla
ilgili, “Dün itibariyle görevimden, yönetimle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldım” dedi. Spor
Toto Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından iki gün izine
ayrılan Mehmet Özdilek, Kayseri’ye geldikten sonra kulüp yönetimine istifasını sundu.
İstifanın ardından, Suat Altın inşaat Kayseri Erciyesspor Kulübünün düzenlediği basın
toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Mehmet Özdilek, ”Sizlere veda etmeden
ayrılmak istemedim. Dün itibariyle görevimize karşılıklı olarak ayrılma kararı aldık. 3 aydır
buradayız. Burada olmaktan bulunduğum süre içerisinde burayı sahiplenen biri olarak burada
çalışan tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kısa zamanda büyük bir
sevgiyle karşılaştık. Futbolda beraberlikler olduğu gibi ayrılıklarda var. Bulunduğumuz
konum itibariyle bu ayrılığın takımın geleceği adına sağlıklı olacağına inanıyorum. Kalan son
9 haftada birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Oyuncularında artık sorumluluğa inanması
için bu kararı aldık. Takımın bu potansiyeli var. Bunu da inanarak söylüyorum. Karamsar
görülen bir tabloda oyunculara inanarak veda konuşması yaptım. Dışarıdan artık iyi bir
seyircisi olarak onları destekleyeceğim. Başaracaklarına inanıyorum. Ümit ederim ki yarım
bıraktığım işi ileride birlikte devam ettirmeyi diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12327.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre
Tomarza ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde Ş.T.'nin ısınmak için yaktığı sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Kocasinan ilçesine bağlı Gündoğdu
Mahallesi'nde ise M.A.K. ile N.K.'nın odada uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlendikleri bildirildi. Zehirlenen 3 kişinin kaldırıldıkları sağlık kuruluşlarında
yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12328.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Bir hilal uğruna şühedanın izinde
Tekden Eğitim Kurumları tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı ve İstiklal Marşı’nın
kabulü nedeniyle ‘Bir Hilal Uğruna Şühedanın İzinde’ programı düzenlendi.
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Tekden Eğitim Kurumları tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı ve İstiklal Marşı’nın
kabulü nedeniyle ‘Bir Hilal Uğruna Şühedanın İzinde’ programı düzenlendi. Kadir Has Kültür
ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Tekden Eğitim
Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, Çanakkale’nin inanılmaz b ir bilmece
olduğunu söyleyerek, bilmeceyi çözerek geleceğe taşımak için böyle bir program
hazırladıklarını söyledi. Akar, “Çanakkale, inanılmaz bir bilmece Çanakkale. Tekden Eğitim
Kurumları olarak bu bilmeceyi çözmek, ecdadından aldığı işareti evlada taşımak ve
arkasından binlerce, milyonlarca insanların yürüyeceği lider şahsiyetli bireyler yetiştirmek
amacıyla Şüheda’nın İzinde Çanakkale programı düzenledik” ifadelerini kullandı. Tekden
eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, anaokulu öğrencilerinin
gösterilerini izlerken çok heyecanlandığını dile getirerek, “Ben sizi bilmem ama anaokulu
çocuklarının gösterisini izledikten sonra konuşmakta güçlük çekiyorum. Hayatımda

duymadığım heyecanları tadıyorum şuanda. Onların bu şuurla yetiştiren öğretmenlerimize,
eğitimcilerimize, velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Çanakkale’nin
öldü denilen bir milletin yeniden şahlanışı olduğunu vurgulayan Tekden, “Allah onlardan
binlerce razı olsun. Çanakkale tarihte eşi benzeri görülmemiş bir savunma. Çanakkale bir
milletin öldü denildiği bir zamanda yeniden şahlanışı demek. Çanakkale 15 yaşındaki
çocukların idealleri için kendini gözünü kırpmadan feda etmesi demek” dedi. Programda
anaokulu öğrencileri, Çanakkale’yi anlatan çeşitli gösteriler sergiledi. Ayrıca programda
öğrencilerin yapmış olduğu eserler sergilenirken, katılanlara Çanakkale menüsü olan hoşaf ve
kıtır ekmek ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12329.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

“100. Yılında Çanakkale Ruhu”
Kocasinan Kaymakam’ı Ali Candan düzenlemiş oldukları Çanakkale etkinlikleri hakkında
gazetemize bilgiler verdi. Çanakkale zaferinin 100. yılında Çanakkale Savaşını daha iyi
anlatmak ve bu ruhu canlı tutmak için çeşitli etkinlikler tertip ettiklerini belirten Candan, “
Biz 2015 yılına hazırlıklı girmek istedik, onun için 5 ay önceden projemizi hazırladık ve 27
Ekim 2014 tarihinde ilk etkinliğimizi başlattık” dedi.
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Gazetemize projelerini ve amaçlarını anlatan Candan şöyle konuştu; “ Bizim “100. yılında
Çanakkale Ruhu” adlı bir projemiz var. Bu 8 ayrı etkinlikten oluşuyor. Bunlardan birisi
Çanakkale Ruhu Konferanslarıydı. Çanakkale Ruhu Konferansları 27 Ekim’de başladı. 35 bin
öğrencimize Çanakkale Ruhuyla ilgili konferans verdik. Yaklaşık 14 hafta devam etti. Bazı
haftalar çift konferans verildi ve öğrencilerimize Çanakkale’nin ruhunu anlatmak istedik.
Atalarımızın neler yaşadığını orada hangi fedakârlıklara katlandıklarını hangi kahramanlık
yaptıklarını görmek istedik. Bunu tabi hem Atalarımıza vefa borcumuzu ödeyelim
çocuklarımıza tarih şuuru oluşturalım istedik. Birde tarihini bilen, o zamanki yaşananları bilen
çocukların derse bakışları bile farklıdır. Güzel bir proje oldu bunun yanında yani en önemli ilk
başlangıç aşamamız bu konferanslardı” . “Kuruluştan Kurtuluşa” Bir diğer projesi olan
Çanakkale gezileriyle öğrencileri Çanakkale’ye götürmek istediklerini söyleyen Candan, “
Bin öğrencimizi de Çanakkale’ye götürmeyi amaçladık. Buda 12 hafta devam edecekti yani
Haziranın 11’inde en son seferler yapılacak inşallah sağ selamet bu 12 hafta boyunca
çocuklarımız önce Bursa’ya gidecekler. Bizim bu Çanakkale kültür turlarındaki sloganımızda
şu oldu“Kuruluştan Kurtuluşa” Bursa kuruluşun başkenti kurtuluşta Çanakkale diye
düşünerek orada Osman Gazi, Orhan Gazi Türbeleri, Ulucamii, Yeşil Camii buraları
görüyorlar. Oradaki o tarihi atmosferi yaşıyorlar. O gün akşamüzeri de Çanakkale’ye gidilip,
her tarafı geziyoruz ve orada çocuklarımız gece yürüyüşü yapıyorlar. Gece intikallerinde
askerlerimiz hangi hisleri yaşamışlarsa onları yaşatıyoruz. 1008 öğrencimizde işte bu kültür
turlarına katılacak. İlçemiz okullarındaki en başarılı 1008 öğrencimiz gidiyor” ifadelerini

kullandı. 100. YILINDA 100.000 FİDAN Çanakkale zaferi etkinliklerini Kayseri’de de yapan
Candan 100. Yılında 100.000 Fidan Dikimi etkinliğini başlattıklarını söyledi. Candan bu
etkinlikle ilgili olarak, “ 16 Mart’ta Pazartesi günü bir tören düzenledik, Sayın Valimizin,
Garnizon Komutanımızın, şehrimizin ileri gelenleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla 1000’in
üzerinde katılımcı vardı. Orada o günleri yaşattık, hep beraber fidanlarımızı da diktik. Orada
çorba üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan bir menü vardı. Boğazköprü’den bu tarafa doğru
gelirken çevre yolu üzerinde konum olarakta çok güzel bir yerde, bu yıl içerisinde inşallah
100.000 fidanı toprağa kavuşturacağız. Şu ana kadar 15 bin civarında dikildi” dedi. Çanakkale
şehitleri için 1100 Hatim indirdiklerini belirten Candan, “Etkinliklerimizin devamında ‘
Tiyatro Çanakkale’ konulu bir tiyatro gösterimimiz olacak. Bu kostümler oradaki orijinal
kostümler olacak. Bir site hazırladık “yuzinciyilindacanakkaleruhu.com” diye. Burada
Çanakkale’yle ilgili resimler, türküler yer alıyor. Birde bizim yaptığımız etkinlikleri de içine
aldık. Yaptığımız etkinliklerden biride belgesel hazırlamak oldu. Belgeselimizi de
Çanakkale’ye gidemeyenler için özellikle tavsiye ediyorum. Belgeselimiz sosyal paylaşım
sitelerine koyduk. Aynı zamanda hazırlamış olduğumuz sitemize de yerleştirdik. Sanki
izleyenlerde Çanakkale’ye gitmiş oraları görmüş tarihi yaşamış gibi hissediyorlar” şeklinde
konuştu. KAYSERİ’YE GÜVENDİK Son olarak bu tür etkinliklerin daha çok yapılması
gerektiğini vurgulayan Candan, “ O gün yaşananları unutturmamak, şehitlerimizin manevi
şahsiyetlerine hayâ getirmemek açısından öğrencilerimize Çanakkale ruhunu yaşatmak
istiyoruz. Bunlar bizim asli görevimizdir. İnsanlarda bu bilincin daha da artması için bu çaptı
geniş organizasyonların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu projeyi hazırlarken hazır bir
bütçemiz yoktu. Kayseri’ye güvendik en başta ve başardığımızı düşünüyorum” şeklinde
sözlerini sonlandırdı. HABER: MESUT DAVARCI FOTOĞRAF: RUKİYE DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12330.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri Maç Oscarları sahiplerini buldu
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Kayseri Maç Gazetesi'nin 10 yıldır geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Oscarları' sahiplerini
buldu. Kadir Has Kongre Merkezi konferans salonunda düzenlenen ödül törenine, Vali Orhan
Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi eski başkanı ve AK Parti milletvekili aday adayı Mehmet Özhaseki, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor Başkanı Bekir Yıldız ve çok sayıda
davetli katıldı. Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan Kayseri Maç Gazetesi sahibi Salih
Balcı, “Bu yıl Oscar ödüllerinin 10’uncusunu düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra nice 10
yıllara diliyoruz” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve AK Parti milletvekili
aday adayı Mehmet Özhaseki, “Düzenlenen ödül töreni gelenekselleşti. Umut ediyorum bu
şekilde devam edecektir. Bu açıdan emeği olanları tebrik ediyorum” ifadelerini kulandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Böyle bir ödüle layık görülmekten

dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben Salih bey ve ekibini düzenledikleri
programdan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah nice programlar yaparlar” şeklinde konuştu. Vali
Orhan Düzgün ise, “Tabi yaptığımız işler biz yöneticilerin görevleri. Böyle bir etkinliği 10
yıldır sürdürmek çok önemli bir başarı. İnşallah ben bundan sonra da devamını diliyorum”
diye konuştu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, programı düzenleyen
Kayseri Maç Gazetesini tebrik ederek, sporun önemine değindi. Yapılan konuşmaların
ardından Kayseri Maç Oscarları sahiplerini buldu. Ödül listesi ise şu şekilde yer aldı; Kayseri
Maç Oscarları 10. Yıl Onur Ödülü Mehmet Özhaseki, Kayseri Maç Onur Ödülü Mustafa
Çelik (Büyükşehir Belediye Başkanı), Kayseri Maç Özel Ödülü Orhan Düzgün ( Kayseri
Valisi), Yılın Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (Melikgazi Belediye Başkanı), Kayseri
Maç Özel Ödülü Bekir Yıldız (Kayserispor Kulüp Başkanı), Yılın Yöneticisi Mehmet Delikan
( Kayserispor Kulübü), Yılın Okul Takımı (Özel Sultan Koleji), Yılın Alt Yapı Takımı
(Kocasinan Şimşekspor), Yılın Yöneticisi Sinan Çevirme ( Sağlıkspor Kulübü Futbol), Yılın
Sporcusu Ecem Cansu Okçuluk (Dünya Şampiyonu), Yunus Emre Sayan Taekwando (Avrupa
Şampiyonu), Kayseri Maç Özel Ödülü Erciyes Masterler Kulübü, Kayseri Maç Özel Ödülü
Abdullah Keskinkılıç, Bekir Karahasanoğlu, Yılın Futbolcusu Cenk Ahmet Alkılıç (Kayseri
Erciyesspor), Yılın Sporcusu Mert Nobre (Kayserispor), Yılın Sporcusu Edinho (Kayseri
Erciyesspor), Yılın Takımı (AGÜ Kadın Basketbol Takımı), Yılın Antrenörü Ayhan Avcı (
AGÜ Kadın Basketbol takımı), Yılın Yöneticisi Doğan Doğan (AGÜ Kadın Basketbol
Takımı), Yılın Takımı Sağlıkspor ( Futbol), Yılın Hakemi Necati Selçuk Şahin ( Futbol),
Yılın
Antrenörü
Ümit
Hançer,
Yılın
Antrenörü
Halit
Kurt
(Futbol)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12331.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Yahyalı Milli Eğitim’den Başkan Öztürk’e
teşekkür ziyareti
Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü, Yahyalı Belediyesi’nin ilçedeki okullara yaptığı çevre
düzenleme çalışmalarına teşekkür etmek amacıyla Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü
makamında ziyaret etti.
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Ziyarette Yahyalı Milli Eğitim Müdür Ahmet Kafalı, Müdür Yardımcısı Adem Şimşek’in
yanı sıra Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Okul Müdürü Mehmet Eğri, Okul Müdür Yardımcısı
H. Ahmet Kepenek ve öğretmenler yer aldı. Yahyalı Belediyesi’nin ilçedeki okullara verdiği
desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, ilçede bir
yıl içinde önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Müdür Kafalı “ Biz buraya Mustafa
Koyuncu Fen Lisesi’ne yapmış olduğunuz çalışmalara teşekkür için geldik ama biz tüm
okullarımız adına teşekkür ediyoruz. İlçede 41 mahallemiz ve 55 adet okulumuz var. Belediye
olarak bizlere vermiş olduğunuz destek, bizi ciddi anlamda rahatlatıyor. Biz sizin sayenizde

daha fazla eğitime ağırlık veriyoruz. Çünkü okullarımızda bizim yapacağımız tadilat ve
tamiratlar mahalle muhtarlarımız, okul müdürlerimiz aracılığıyla size geliyor. Sizde sağ olun
sorunu kısa bir sürede hallediyorsunuz. Bunun ilçede birçok örneği var. Mesala; Atık Pil
Yarışmasında 1. gelen okulumuza bir güzellik söz verdiniz. Fen Lisemizin sahası yapıldı.
TOKİ konutlarında bulunan Yahyagazi İlkokulu’ muzda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Yine
Atatürk Ortaokulu’ muzda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Hem bu çalışmalar var hem de bu
çalışmaları özel ve anlamlı günlerde yapıyorsunuz. Bu anlamda da ben sizlere tekrar teşekkür
ediyorum. Ben Milli Eğitim camiası adına, tüm öğretmenlerimiz, öğrenciler ve velileri adına
sizlere tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Milli Eğitim Müdür Ahmet Kafalı, eğitime
verdiği destekten dolayı tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler adına Başkan Esat Öztürk’e
kilim hediye etti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’te ziyaretten dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, okullara desteklerinin devam edeceğini söyledi. Başkan Öztürk “
Kayseri’de bunun örnekleri Melikgazi Belediyesi’nde, Kocasinan Belediyesi’nde oldu.
Büyükşehir Belediyemiz Milli Eğitim ile anlaşarak 100 adet okulun çevre düzenlemesini
yaptı. İlçemizde baktığımız da ilkokul, ortaokul ve lise olarak 53 adet okulumuz var. Bu
okullara bizim elimizin değmesi lazım. Milli Eğitimimizin işi eğitim. Bakanlığımız her tarafa
yetişiyor ama mahalli idareler pratik çözüm. Sorunların çözümünü Ankara’dan beklemeden
işi hemen bitiriverir. Bu konuda ben belediyeciliği seviyorum. Belediye pratik çözümler
üretir. Biz Yahyalı Belediyesi olarak okullarımız ile alakalı yapacağımız düzenleme
çalışmalarına merkez okullarımızdan başladık. Yahyagazi Anadolu Lisesi, Emine Akın
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Fatih İlkokulu’nda çalışmalar yaptık. Yakında
Seydili İlkokulu’muza da güzelliklerimiz olacak. Allah izin verirse bizim dönemimizde
okullarımız ile alakalı sıkıntı kalmayacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12332.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Mehmet Özdilek istifa etti
Kayseri Erciyesspor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek'in istifa kararı aldığını
bildirildi.
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Kayseri Erciyesspor'dan yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "3-0 mağlup olduğumuz Çaykur
Rizespor maçı sonrası Sayın Hocamız Mehmet Özdilek istifa kararı almıştır. Hocamız, istifa
kararı ile ilgili yarın (24.03.2015 Çarşamba günü) saat 10.30' da kulüp tesislerinde basın
toplantısı düzenleyecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12333.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Tekden öğrencileri’nden ‘Bir hilal uğruna
şühedanın izinde’ programı
Tekden Eğitim Kurumları tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı ve İstiklal Marşı’nın
kabulü nedeniyle ‘Bir Hilal Uğruna Şühedanın İzinde’ programı düzenlendi.
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Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Tekden
Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, Çanakkale’nin inanılmaz b ir bilmece
olduğunu söyleyerek, bilmeceyi çözerek geleceğe taşımak için böyle bir program
hazırladıklarını söyledi. Akar, “Çanakkale, inanılmaz bir bilmece Çanakkale. Tekden Eğitim
Kurumları olarak bu bilmeceyi çözmek, ecdadından aldığı işareti evlada taşımak ve
arkasından binlerce, milyonlarca insanların yürüyeceği lider şahsiyetli bireyler yetiştirmek
amacıyla Şüheda’nın İzinde Çanakkale programı düzenledik” ifadelerini kullandı. Tekden
eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, anaokulu öğrencilerinin
gösterilerini izlerken çok heyecanlandığını dile getirerek, “Ben sizi bilmem ama anaokulu
çocuklarının gösterisini izledikten sonra konuşmakta güçlük çekiyorum. Hayatımda
duymadığım heyecanları tadıyorum şuanda. Onların bu şuurla yetiştiren öğretmenlerimize,
eğitimcilerimize, velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Çanakkale’nin
öldü denilen bir milletin yeniden şahlanışı olduğunu vurgulayan Tekden, “Allah onlardan
binlerce razı olsun. Çanakkale tarihte eşi benzeri görülmemiş bir savunma. Çanakkale bir
milletin öldü denildiği bir zamanda yeniden şahlanışı demek. Çanakkale 15 yaşındaki
çocukların idealleri için kendini gözünü kırpmadan feda etmesi demek” dedi. Programda
anaokulu öğrencileri, Çanakkale’yi anlatan çeşitli gösteriler sergiledi. Ayrıca programda
öğrencilerin yapmış olduğu eserler sergilenirken, katılanlara Çanakkale menüsü olan hoşaf ve
kıtır ekmek ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12334.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Gebelikte kilo takibi önemli
Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ülkü
Aksoy, "Anne adaylarının sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmelerinde, beslenme alışkanlıkları
önemlidir. Gebelik boyunca beslenme konusunda uygulanacak kurallarla bu süreç sorunsuz
olarak geçirilebilir. Sağlıklı beslenen gebelerin doğum sonrasında da anne sütü daha kaliteli
olacaktır" dedi.
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Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ülkü
Aksoy, gebelikte dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemi hakkında şu bilgileri verdi: Gebeler
tek tip beslenmeden uzak durmalı "Gebelik döneminde anne adayları tek tip beslenmeden
uzak durmalı ve her besin grubundan yeterli miktarda tüketmelidir. Protein, yağ, karbonhidrat,
vitamin ve mineraller vücudun ihtiyacı kadar alınmalıdır. Anne adayları gebelikte daha fazla
besin tüketimine ihtiyaç duyar. Gebelerin günlük alması gereken kalori miktarı 2300
kilokaloridir. Yani normal insanlara göre günde 300 kilokalori daha fazla almaları
gerekmektedir. Bu dönemde beslenmesine özen göstermeyen, besin tüketimi dengesiz ve
sağlıksız olan gebelerin, vücudundaki vitamin ve mineral miktarında azalma ortaya çıkar.
Gebelikte düzenli kilo takibi yapılmalı Gebelik boyunca düzenli kilo takibi yapılması, hem
anne hem de bebek sağlığı için yaşamsal önem taşımaktadır. İdeal kilo hesabı, boy ve kilo
arasındaki ilişkiye göre belirlenen vücut kitle indeksine göre belirlenerek takip edilmektedir.
Anne adaylarının gebelik boyunca dengeli ve yeterli beslenerek ortalama 10-12 kilo almaları
beklenirken, aşırı zayıf gebelerin 12 kilogramdan fazla alması normaldir. Hamileliğin ilk üç
ayında ortalama 1-3 kilogram, diğer aylarda ise ayda 1 kilo alması beklenmektedir. Gebeler
sağlıklı beslenme kurallarına uymalı • Öğünler sık ve az az porsiyonlar halinde olmalıdır.
Uzun süre aç kalınmamalı, besinler az ve sık tüketilmelidir. • Gebelerin aldığı gıdaların taze
olmasına dikkat edilmelidir. Konserve, beklemiş gıdalar ve içinde katkı maddeleri bulunan ya
da saklanan gıdalar yerine taze ve doğal besinler tüketilmelidir. • Anne adayları yedikleri
gıdaların çeşitliliğine önem vermelidir. Bu şekilde pek çok vitamin ve mineralin alınması
mümkün olmaktadır. • Aşırı yağlı, tatlı, baharatlı ve kalorili gıdalar yerine protein ve
karbonhidrat zengini yiyecekler, yağ oranı düşük besinler tüketilmemelidir. • Önemli olan
gebelerin kilo alması değil, bebeğin hamilelik boyunca yeterli şekilde beslenmesidir. •
Gebelikte tansiyon durumu veya riski varsa protein alımı artırılabilir. Gebeliğe bağlı şeker
hastalığı söz konusu ise diyetisyenin önereceği şekilde kalori kısıtlamasına gidilmesi
gerekebilir. • Gebelikte dışarıdan hap olarak alınması gereken iki madde folik asit ve
demirdir. Dengeli beslenebilen bir gebede bunların dışında vitamin veya mineral alımı doktor
tarafından uygun görüldüğü takdirde verilmelidir. • Eğer gebeliğe bağlı bacak kramplarınız
oluyorsa magnezyum ve kalsiyumu, ilave olarak doktorunuz size reçete edebilir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12335.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.
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Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde Ş.T.'nin ısınmak için
yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Kocasinan ilçesine
bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde ise M.A.K. ile N.K.'nın odada uyudukları sırada sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendikleri bildirildi. Zehirlenen 3 kişinin kaldırıldıkları sağlık
kuruluşlarında yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12336.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kan donduran cinayet
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 10 gün önce ölü olarak bulunan 22 yaşındaki Doğancan Ö.'nün
öldürüldükten sonra katil tarafından mermi çekirdeklerini çıkarmak için parçalandığı
belirlendi.
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Durmuşlu köyünde, 10 gün önce öldürüldükten sonra yakılmaya çalışılan bir ceset bulunmuş,
jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada cesedin 22 yaşındaki Doğancan Ö.'ye ait
olduğu belirlenmişti. Doğancan Ö.'nün katilinin bulunması için yapılan çalışmalarda kanlı
halı, odun, yanıcı kimyasal madde ve Doğancan Ö.'nün kıyafetlerine ulaşıldı. Doğancan
Ö.'nün kaldığı köydeki evinde inceleme yapan ekipler, kan ve DNA örnekleri aradı. Yapılan
aramalarda evde kanlı bir havlu ve mermi çekirdeği bulunurken, mutfaktaki halının
bulunmadığı belirlendi. Olay yerinde bulunan kanlı halı Doğancan Ö.'nün babası O.Ö.'nün
yakınlarına gösterildi ve halının baba O.Ö.'nün olduğu tespit edildi. Jandarma ve polis
ekiplerinin cinayetin nasıl işlendiğini çözmek için yaptığı soruşturmada Doğancan Ö.'nün
göğsünde 5 adet mermi izine rastlandığı, cesedinin yakılmadan önce parçalandığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, Doğancan Ö.'nün sadece kalbinin parçalanmadığı, katilin cesedi
mermi çekirdeklerini çıkarmak için parçaladığı ortaya çıktı. Mermi çekirdeklerini bulamayan
katilin, son olarak delilleri ortadan kaldırabilmek için cesedi yakmaya çalıştığı belirlendi.
Ekiplerin titiz çalışmalarıyla toplanan deliller çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı'nın
talimatıyla baba O.Ö. gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda baba O.Ö.'nün "Olay günü oğlum
Doğancan, sabaha karşı Kırşehir merkezde bulunan evime geldi. Beraber arabaya binerek

köyümüze geldik. Evde yemek yedik, sabahleyin bir akrabamızın evine kahvaltı yapmaya
gittik. Ben daha sonra başka bir akrabama gittim o da eve döndü. Oğlum bana İstanbul'a
gideceğini söyledi bende ona 900 lira verip, onu Kırşehir Ankara kara yolu üzerinde bulunan
Hamit durağına bıraktım. Daha sonra da bir daha haber alamayınca il merkezinde bulunan
Ahi Polis Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundum. Benim bu konuyla bir alakam yok" diye
ifade verdiği ortaya çıktı. Olayda kullanılan tabanca ile ilgili olarak ise baba O.Ö.'nün,
"Ruhsatsız tabancam vardı. Ama son gelişinde tabancayı oğluma verdim. O da ne yaptı
bilmiyorum" dediği öğrenildi. Yapılan soruşturma ve delillendirme çalışmaları neticesinde
gözaltına alınan baba O.Ö. ifadesinin ardından tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderilirken, jandarma ve polis Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan resmi rapora göre
üzerinde çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12337.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Özdilek’ten istifa açıklaması
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Eski Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, istifasıyla
ilgili, “Dün itibariyle görevimden, yönetimle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldım” dedi.
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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından iki gün izine
ayrılan Mehmet Özdilek, Kayseri’ye geldikten sonra kulüp yönetimine istifasını sundu.
İstifanın ardından, Suat Altın inşaat Kayseri Erciyesspor Kulübünün düzenlediği basın
toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Mehmet Özdilek, ”Sizlere veda etmeden
ayrılmak istemedim. Dün itibariyle görevimize karşılıklı olarak ayrılma kararı aldık. 3 aydır
buradayız. Burada olmaktan bulunduğum süre içerisinde burayı sahiplenen biri olarak burada
çalışan tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kısa zamanda büyük bir
sevgiyle karşılaştık. Futbolda beraberlikler olduğu gibi ayrılıklarda var. Bulunduğumuz
konum itibariyle bu ayrılığın takımın geleceği adına sağlıklı olacağına inanıyorum. Kalan son
9 haftada birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Oyuncularında artık sorumluluğa inanması
için bu kararı aldık. Takımın bu potansiyeli var. Bunu da inanarak söylüyorum. Karamsar
görülen bir tabloda oyunculara inanarak veda konuşması yaptım. Dışarıdan artık iyi bir
seyircisi olarak onları destekleyeceğim. Başaracaklarına inanıyorum. Ümit ederim ki yarım
bıraktığım işi ileride birlikte devam ettirmeyi diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12338.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri'den, Suriye'ye yardım eli uzandı
İHH Kayseri Şubesi tarafından, Kayseri'den Suriye'ye yardım bir kamyon kuru gıda ve
giyecek malzemesi gönderildi.
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İHH Kayseri Şubesi tarafından başlatılan "Açız, üşüyoruz, ölüyoruz" kampanyası
kapsamında, 1 Kamyon yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi. İHH İnsani Yardım Vakfı
Kayseri Şubesince başlatılan "Açız, üşüyoruz, ölüyoruz" kampanyası kapsamında içerisinde
Pirinç unu, Makarna, Margarin, Tel şehriye, Salça, Tuz, yastık, Çocuk bezi ve ayakkabının
bulunduğu 1 yardım kamyonu, Suriye'ye yollandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12339.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Elma çalıştayı başladı
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Elma Çalıştayı' başladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, "Yapılan projeler ile Kayseri'de ki
sulanabilir alan yüzde 17'den yüzde 30'a çıkacaktır" dedi.
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Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç,
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, akademisyenler ve çiftçiler katıldı. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalıştayın açılış konuşmasını yapan
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, elma çalıştayının kendileri için
önemli olduğunu söyledi. Kayacan, "Elma çalıştayının bizim için önemli olduğuna
inanıyoruz. Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Çiftçimizin alın terinin paraya dönüşmesi
noktasında büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıların en büyük kaynağı da bilgidir. Bu bilgiye
tarımda gerçekten ulaşmak hem zor hem de kolaydır. Zor tarafı biz Türk milleti olarak
yeniliklere çok açık bir millet değiliz. Ancak gördüğümüze inanırız. Gördüğümüzü uygularız.
Çalıştayımıza şehir dışından 24 tane akademisyen hocamız, konunun uzmanı arkadaşlarımız,

özel sektörün önde gelen firmaları buradalar" dedi. Son yıllarda yapılan projeler ile
Kayseri’de ki sulanabilir alanın yüzde 17’den yüzde 30’lara çıkacağını belirten Kayacan,
şunları söyledi: "Bu sulanabilir alanlar arttığı takdirde çiftçileriniz de tamamen özellikle elma
bahçesi kurma gibi düşünce var. Geçmişte yapılan çalışmaları küçümsemiyoruz ama bundan
sonra Kayseri elmacılığı ile konulara bilimsel bir dokunuş istiyoruz. Artık bilimsel olarak
yapılan tüm çalışmalara arkadaşlarımız müdahale edecek ve bundan sonra yer seçimi,
pazarlamasına kadar yapılacak olanların bilimsel bir zincir olarak yapılmasını istiyoruz.
Gelişen dünyada bilgi güçtür. Bilgiye sahip olan bunu paraya çeviriyor. Sadece elma üretmek,
klasik çeşitler ile üretim yapmanın geçtiğini düşünüyoruz." Konuşmanın ardından Erciyes
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Uzun
çiftçilere elma yetiştiriciliği hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12340.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Bizim Eyvan Dergisi’nin yeni sayısı çıktı
Kayseri’de uzun yıllar yayın hayatına devam eden Bizim Eyvan Dergisi son çıkan sayısı ile
okurları ile yeniden buluştu.
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2008’den bu yana yayın hayatını sürdüren kültür, sanat, sağlık ve aktualite dergisi olan Bizim
Eyvan, son sayısında “Tebessüm” konusunu işledi. Tebessüm ettiren türkülerden tutunda,
politikada nükte, sporun güldüren yüzleri, gülümseten, düşündüren ilginç lakaplar gibi
konularda bizlerin yüzünde bir nebze olsun tebessüm oluşturan konuları bu sayısa görmeniz
mümkün. “Bütün Anadolu’nun Dergisi ” sloganı ile her sayıda farklı konuları kendilerine has
ve farklı bakış açıları ile ele alan Eyvan Dergisi ekibi, klasik dergiciliğin ötesinde bir yayın
politikası izliyor. Kayseri kamuoyunda uzun yıllar ses getiren derginin her sayısı merak ile
bekleniyor. Son sayısında ise bazen komik bazen ise sağından solundan geçerken fark
edemediğimiz şeylerin üzerinde duran dergi, sıradışı birçok konunuyu bu sayısında işliyor.
Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Tekden Film Yapımcısı ve Türkiye Üstün Zekalı ve
Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı(TÜZDEV) Genel Başkanı Dr. Kemal Tekden’in öncülüğünde
çıkan derginin danışma kurulunda Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Nurullah Genç, Dr. Senai
Demirci, Prof. Dr. Refik Turan gibi önemli isimler bulunuyor. Eyvan Dergisi’nin
çoğunluğunun genç kişilerden oluştuğunu söyleyen, derginin imtiyaz sahibi Op. Dr. Kemal
Tekden, derginin Anadolu’nun güzelliklerini farklı bir pencereden görebilmeye çalıştıklarını
ifade ediyor. Ayrıca Dr. Tekden her sayıda hatıralarına yer verirken dergide, Türkiye’de her
Çarşamba reyting rekorları kıran Diriliş“Ertuğrul” dizisi ile ilgili yazıya da tebessüm konusu
içinde yer veriliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12341.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

İlçelere yatırımda benzerimiz yok
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde başlatılan yatırım hamlesi, bu hafta sonu
Felahiye ile devam edecek. 29 Mart Pazar günü düzenlenecek törenle Kadın ve Gençlik
Merkezi başta olmak üzere Baraj Kenarı Mesire Alanı, Meydan düzenleme çalışması ile 3
adet kapalı pazar yerinin temeli atılacak. Ayrıca 3 adet mini futbol sahasının yapımı
gerçekleştirilecek.
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Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
ilçelerde temel atma ve açılış törenlerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Bundan tam
bir yıl önce çıkan kanunla tüm Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin sınırı tüm il sınırlarını
kapsar hale getirildi. Böyle olunca da ilçelerdeki başta altyapı ve ulaşım olmak üzere birtakım
hizmetler büyükşehir belediyelerine geçti. Ancak o günden bu güne Kayseri Büyükşehir
Belediyesi dışında bu konuda kayda değer bir yatırım hamlesi başlatan olmadı. Biz daha
kanun çıkmadan tüm ilçelerimizin ve ona bağlı mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik.
Kanunla birlikte önce projelerini ardından da ihalelerini yaptık. Bu günlerde de bir yandan
temel atarken bir yandan da açılış yapıyoruz. Yeşilhisar, Akkışla ve Develi'den sonra pazar
günü de Felahiye'de yine bir dizi yatırımı kapsayan temel atma ve açılış töreni
gerçekleştireceğiz" dedi. "SOSYAL KÜLTÜREL HAYATA RENK KATACAK TESİSLER"
Açıklamasında Felahiye'de yapılacak olan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Başkan Çelik,
sosyal-kültürel ve sportif alanda önemli tesisleri hayata geçireceklerini ifade ederek, "Pazar
günü Felahiye'de düzenlenecek törenle Kadın ve Gençlik Merkezi'nin yanısıra baraj kenarı
mesire alanı ve Felahiye Meydanı çevre düzenlemesinin temeli atılacak. Ayrıca Felahiye,
Büyük Toraman ve Kayapınar'da olmak üzere 3 adet kapalı pazar yerinin de yapımına
başlanacak. Bunların dışında Felahiye, Büyük Toraman ve Kayapınar'da 3 adet futbol sahası
yapılacak. Yani Pazar günü Felahiye için önemli bir gün olacak. Şimdiden Felahiye'ye hayırlı
olsun" diye konuştu. Başkan Çelik, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de altyapı, kadın ve
gençlik merkezi, spor tesisi gibi yatırımlarla ilgili benzer törenler düzenleyeceklerini de
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12342.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri Şeker'den bir ilk daha!
Gazi Üniversitesi, Kayseri Şeker ve Şeker-İş Sendikasından ortak bilimsel çalışma gurubu
tarafından Şeker Pancarının Sosyolojik etkileri araştırma çalışmaları başlatıldı.
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Kayseri Şeker ile Gazi Üniversitesi ve Şeker-İş Sendikası arasında yapılan ortak çalışma
sonucunda oluşturulan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr. Hikmet Kavruk, Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tevfik Erdem, Prof.Dr.
Nail Öztaş, Yrd.Doç.Dr. İhsan Keleş, Arş. Gör. Mehtap Yücel Bodur, Arş. Gör. Selman
Kesgin, Arş. Gör. Muammer Ay yer aldı. Kayseri Şeker, Gazi Üniversitesi ve Şeker-İş
Sendikasından ortak bilimsel çalışma sonucunda 2014 yılında başlatılan Şeker Pancarının
Sosyolojik etkileri araştırma çalışmalarının ilk bölümü şeker pancarı hasadı aylarında, ikinci
bölümünde ise Şeker sektöründe mevsimlik ve sözleşmeli çalışanlarının görüşleri alındı. Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tevfik Erdem yapılan
çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklama; "Bir tarımsal faaliyet konusu olarak şeker pancarı
üretimi giderek daha fazla kırdan kente göçün yaşandığı Türkiye’de birkaç açıdan önemli
konuma sahip olduğunu belirtti ve İlk olarak, şeker pancarı üretiminin kırdan kente göçün
önlenmesi veya azaltılması bağlamında kırda tutunmayı sağlayan bir işlevi yerine
getirmesidir. Şöyle ki, Türkiye kırdan kente doğru göçün hem itici hem de çekici nedenlerden
dolayı giderek arttığı bir ülkedir. Bu durum hem tarımda istihdam edilenlerin yıllara göre
azalması, hem de milli gelirden giderek daha az pay almaları ile açıkça ortaya çıkmaktadır.
TÜİK verilerine göre, tarım kesiminin milli gelirden aldığı pay 1963’de %41.2 iken, 2013 yılı
itibariyle %9.2’dir. 2013 yılında GSYİH oluşumunda (toplam üretimde) tarımın payı %9’lara
düşmüşken, toplam istihdamdaki payı hala % 21’lerde dolaşmaktadır. İstihdamdaki pay ile
milli gelirden aldığı pay arasındaki oransızlık bize gelecekte bu göçün yani kırdan kente
göçün azalmakla birlikte durmayacağına işaret etmektedir. TÜİK verilerine göre tarımda
çalışanların (ormancılık ve su ürünleri dahil) oranı Türkiye’de 2014 yılı itibariyle 4.223 bin
civarındadır. Bu durumda pancar ekimi yapan 200 bin çiftçinin üretimi bile ortalama kır aile
yapısı düşünüldüğünde bir ila bir buçuk milyonluk bir nüfus demektir. Sonuç olarak
sürdürülebilir tarımın devamlılığı için sektör desteklenmeli ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
Şeker pancarının bu noktadaki önemi kırdan kente doğru göçün engellenmesi ve kırda
yaşayan ihsanların yoksulluk düzeyi içerisinde olmadan ortalama insani bir hayatı sürdürmesi.
Şeker pancarı planlı bir üretim. Kimin ne kadar şeker üreteceğini belirliyorsunuz ve bu
insanların geleceğe dair bir güven içerisi içinde olduğu görülmektedir. İkinci olarak şeker
pancarı üretimini önemli kılan sektörün katma değeridir. Çünkü sektör tarım, hayvancılık,
nakliye ve hizmet sektörleriyle de bağlantılıdır. Alternatif tarım ürünleri olan ayçiçeğine göre
5, Buğdaya göre 20 kat daha fazla istihdam oluşturmaktadır. Sektörde meydana gelen daralma
zincirleme bir etkiyle tüm ilgili alanları etkileyecektir. Üçüncü olarak sektör şeker pancarına
2001 yılından itibaren kota getirilmesi ve nişasta bazlı tatlandırıcılara kolaylıklar
sağlanmasıyla sıradan tüketicinin gözünde sağlık açısından stratejik bir ürün olduğunu
ispatlamıştır. Tüketici “%100 şeker pancarı” sloganının sağlık ve güvenilirliğe işaret ettiğinin

bilincine varmaya başlamıştır. Buna sebep olan gelişmeler ise son 10 yılda Bakanlar
Kurulunun nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasını %25-50 oranında artırmış olmasıdır. Ayrıca
yeni şeker kanunu ile NBŞ kotasının yüzde 15'e çıkarılması (AB'de bu oran yüzde 2’dir) NBŞ
üretimini özendirmektedir. Her alanda AB’yi örnek almaya çalışan ülkemiz bu konuda da
AB’yi örnek almalıdır. Son olarak ülkemizin uzun vadede sağlıklı nesillere sahip olup daha az
sağlık harcaması yapması, sözleşmeli tarım aracılığıyla güven duygusu içerisinde hayatını
sürdüren çiftçinin varlığı hem sağlıklı bireyleri hem de sağlıklı ve güvenli bir Türkiye’yi
ortaya çıkaracaktır dedi. Kayseri Şeker’in Şeker sektöründe öncü olması nedeniyle ortak proje
yürütmekten memnuniyet duyduklarını belirten Prof. Dr. Tevfik Erdem, Proje çalışmasına
başlamadan önceden şeker hakkında ki bilgimiz sadece sabahları kahvaltımızda çayımızı
tatlandıran nesne olmasıydı. Sürecin böyle olmadığını yaptığımız araştırmalar neticesinde
gördük ki şeker bildiğimiz bir şeker değil. Şeker gerçekten stratejik bir ürün ve stratejik önemi
var. İkinci alan çalışmamızda ise Kayseri Şeker Fabrikasında iş analiz sürecinin ne olduğunu
ortaya çıkarıyoruz. Bu fabrikanın ve Boğazlıyan Şeker Fabrikasının Türkiye’nin tarımdaki
çok önemli iki cephesi olduğunu gördük. Bundan gurur duyduk. Sadece fabrikalarla değil
fabrikada özveri ile çalışan işçileriyle gurur duyduk mutlu olduk. Ben bir sosyolog olarak
şekerin ne kadar önemli bir husus olduğunu bir kere daha altını çizerek vurgulamak istiyorum
Sosyolojik açıdan şekerin çok çok önemli bir üretim nesnesi olduğunu gördük. Şeker pancarı
ve şeker pancarından üretilen ürünlerin insan sağlığı açısından sunduğu imkânlarla bizim
NBŞ olarak adlandırdığımız insan sağlığına yaptığı zararlar çok uzun vadede ülke
ekonomisini başlı başına bir sorun çıkaracak. Bu şu demek bir ; bir ülke için şeker pancarı
yerine daha karlı bir ürün olan NBŞ’lerin piyasaya sürülmesi kısa vadeli bir kazancı ortaya
çıkartmakla birlik te , insan sağlığına yaptığı olumsuz etkilerden dolayı uzun vadede açığa
çıkan sosyal güvenlikle ilgili problemleri bütçenin giderek daha fazla artmasına sebep
olacak."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12343.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri Şeker çiftçisine destek vermeye devam
ediyor
Kayseri Şeker, Kayseri Pancar Kooperatifi aracılığı ile sözleşme yapılan yaklaşık 9 bin pancar
çiftçisini desteklemek amacıyla başlatılan 2015-2016 pancar ekim dönemi için motorin ve
gübre dağıtımına başlandı.
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Gübre ve motorin dağıtımı esnasında konuşan Boğazlıyan Çiftçilerinden Selçuk
Karakoçlıoğlu, "Karakuş mahallesinde çiftçilik yapıyorum. Fabrikamızın çiftçilere sunmuş
olduğu gübre çeşitlerinden memnun çok memnunuz. Verimi de iyi bir şikayetimiz yok
şimdilik. Gübreyi tercih ederken toprak analiniz raporunu yaptırıyoruz yaptırmazsak zaten
mahsul alamıyoruz. Kayseri Şeker’den gelen ziraat teknisyenlerimiz ona göre gübre hazırlıyor
ve tarlayı ekiyoruz. çiftçilerin cebinde paranın kalmadığı şu günlerde sağ olsun Hüseyin Akay
mazotumuzu gübremizi veriyor, memnunuz" dedi. Adem Solmaz ise, "Yeşilhisar köyü çiftçi
temsilcisiyim. Fabrikamızın çiftçilere sunmuş olduğu gübre çeşitlerinden gayet memnunum
hepsi de güzel. Bu sene 33 lt veriyorlar oda güzel oldu .Gübreyi tercih ederken her tarladan
ayrı ayrı numune alıyoruz ona göre gübre alıyoruz. Fabrika bize mazot desteği sunmazsa
pancar ekme şansımız yok. Mazot, gübre veriyor tohumu veriyor şu anda fabrikada bir sıkıntı
yok gayet hepsinden memnunuz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12344.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Analig atletizm yarı final müsabakaları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu
Yıldızlar Ligi Atletizm Yarı Final Müsabakaları Kayseri'de start aldı.
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde yapılan müsabakalarda,
Kayseri'nin yanı sıra Mersin, Adana, Antalya, Burdur, Karaman, Isparta, Osmaniye, Kırşehir,
Konya, Ankara, Aksaray, Çankırı, Sivas ve Niğde'den gelen 96 erkek ve 78 kız olmak üzere
toplam 174 sporcu mücadele ediyor. Kayseri, İzmir, Zonguldak ve Gaziantep’de yapılan
Atletizm yarı final müsabakalarında gruplarında ilk 3 sırayı alan takımlar 4-5 Nisan 2015
tarihlerinde
Adana’da
yapılacak
final
müsabakalarına
katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12345.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Rusya'daki Kış Olimpiyatlarına Kayseri'den İki
Sporcu Katılacak
18. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları 25 Mart-5 Nisan 2015 tarihleri arasında
Rusya'nın KKhanty-Mansiysk ve Magnitogorsk kentlerinde yapılacak. İşitme Engelliler Kış
Oyunlarında Türkiye'yi Kayserili kayakçılardan Furkan Çeri ve Yasin Çimen temsil edecek.
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Sporcular ve antrenörleri olimpiyat oyunları öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Murat Eskici'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskici, "Böylesine
büyük ve önemli organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancımız ve
güvenimiz tam. 18.'si düzenlenen İşitme Engelliler Kış Oyunlarında sizlere yürekten başarılar
diliyorum yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi. IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)
tarafından tanınan 3 olimpiyat oyunlarından biri olan Deaflympics İşitme Engelliler
Olimpiyat Oyunlarının bir ayağı olan İşitme Engelliler Kış Oyunları bu yıl Rusya da bir diğer
ayağı olan İşitme Engelliler Yaz Oyunları da 2017'de Samsun'da gerçekleşecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12346.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayınbiraderini öldüren enişteye 20 yıl hapis
cezası
Kayseri'de boşandığı eşi ile yeniden biraraya gelmek isteyen 42 yaşındaki C.K.'ya, tartıştığı
kayınbiraderi 31 yaşındaki Şükrü Botgi'yi öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.
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1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık C.K. hazır bulundu. Tutuklu Sanık
C.K., son savunmasında, "Çok pişmanım. Kasten öldürmek gibi bir niyetim yoktu.
Adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılamada C.K.'ya 20 yıl hapis
cezası verdi. Melikgazi ilçesi Kılıçaslan mahallesi Farabi Caddesi üzerinde 23 Ekim günü
akşam saatlerinde meydana gelen olayda, işsiz olduğu öğrenilen C.K.'nın, 7 yıl önce
boşandığı eşi H.B. ile barışıp, yeniden evlenmek için kayınbiraderi Şükrü Botgi'nin evine
gitmişti.

Ancak çıkan tartışmada C.K., kaynı Şükrü Botgi'yi av tüfeği ile vurarak ağır yaralamış, 4 gün
hastanede yatan Şükrü Botgi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12347.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Çandıroğlu’ndan görme engelli Çetinkaya’nın
evine ziyaret
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan ‘Yalnız Değilsiniz’ proje kapsamında İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, görme engelli Sena Çetinkaya ve ailesini evlerinde
ziyaret etti.
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Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Bahameddin Karaköse, Emel Tarman Görme Engeliler İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa
Telli katıldı. Kocasinan İlçesinde bulunan Emel Tarman Görme Engeliler İlköğretim okulu 5.
sınıf öğrencisi Sena Çetinkaya ve ailesi tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu, görme engelli Sena’ya çiçek verdi. Çetinkaya ailesinin üç kız
çocuklarından Sena ve Hanife’nin görme engelli olmaları, onların hayata bağlanmalarını
engellemediğini belirten anne Demet Çetinkaya çocuklarının okullarında derslerindeki
başarısının yanında, sosyal çalışmalarının içerisinde bulunduklarını belirti. Baba Erdal
Çetinkaya ise, ziyaretten den dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bizim yanımızda olan, böyle
bir proje hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim” dedi. İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde
‘Yalnız Değilsin’ diye bir projemiz var. Bu engelli öğrencilerimiz için yürüttüğümüz bir
proje. İlimizde bu kapsamda 7 bin 200 öğrencimiz bulunuyor. Çok şükür bu alanda olup da
eğitim alamayan hiçbir çocuğumuz yok. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu
çocuklarımızı evlerinde ziyaret edip hem hal hatır sorma hem de gerek bizle ilgili gerekse
diğer kurumlarla ilgili eğer bir sıkıntı problem varsa bunları bizzat yerinde görmek ve çözüme
yönelik bir proje. Bu kapsamda da şimdiye kadar 3 bin 300 tane ev ziyaretimiz gerçekleşmiş
durumda. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğretim yılına kadar da tamamını gerçekleştireceğiz.
Sorun kapsamında da başka kurumlarla da aracı olarak görev yapmak durumundayız. Bu
konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12348.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Okullar arası güreş şampiyonası tamamlandı
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Okullar Arası
Güreş Müsabakaları tamamlandı.
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Kayseri Atatürk Kapalı Spor Salanu'nda düzenlenen güreş müsabakaları, serbest stil ve
grekoromen stil olmak üzere iki kategoride gerçekleşti. 2 gün süren müsabakalara 11 - 12 yaş
gurubunda 110 sporcu katıldı. Müsabakaların çekişmeli geçtiğini söyleyen Güreş Antrenörü
Ali Kılıç,"Şu anda 11 - 12 yaş gurubu güreşçi çocuklarımız yarışıyor. Grekoromen Kayseri İl
Seçmesi’dir. Aynı zamanda. Bu seçmeler doğrultusunda, 1. Olan sporcularımız. Türkiye
Şampiyonası’nda yarışacaktır. Bugünlük 110 sporcumuz katıldı. Sporcularımız bugün
Grekoromen alanında yarışıyor" dedi. Şampiyonalar sonunda grekoromen stili kategorisinde,
Derviş Güneş Ortaokulu takımı birinci, Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu takımı ikinci,
Pınarbaşı Yatılı Bölge Okulu takımı da üçüncü oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12349.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan
AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan, Develi'ye hizmet verilmediği yönündeki
iddialara cevap vererek, "Develimizin daha da güzelleşmesi için çalışmalarımız devam
edecektir" dedi.
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Durukan, "2014 yılı 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen süre içerisinde ilçemize
ve ilçe halkımıza hizmet verilmediği, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin verdiği sözleri yerine
getirmediği ve halkımızın aldatıldığı yönünde beyanatlar verilerek, değerli İlçe halkımıza
karamsarlık ve ümitsizlik enjekte etme yönünde çalışmalara ve gayretler izlenmektedir"
ifadesinde bulundu. Arıkan "Bilindiği üzere 6360 sayılı Büyükşehir Yasası; ilin kendi imkan
ve kaynaklarından bir kısmını ayırarak, Köy - mezra - belde farkı gözetmeksizin ilin idari
sınırları içerisinde yaşayan tüm halkın belediye hizmetlerinden yararlanması sağlanıp, aradaki
gelişmişlik farkını ortadan kaldırıp,İnsanların bulundukları yerde yaşamlarını sağlamak
amacıyla çıkarılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak planlama ve projelendirme çalışmaları
tamamlanmış, bazı projelerin de ihale işlemi sonuçlandırılmıştır. Bu projeler uygulamaya

konulacak hayata geçirilecektir. 21 Mart 2015 Cumartesi günü atık suların Çevreye zarar
vermeden deşarzını sağlayacak çevre dostu ‘’ ATIK SU ARITMA ‘’ tesisinin , Soysallı ve
Çayırözü mahallerimizin içme suyunun temeli atıldı. İlçemiz de tertemiz bir içme suyuna
kavuştu. 2015 Nisan ayı içerisinde ilçe halkımıza ve gençlerimize hizmet verecek modern bir
gençlik merkezinin temeli atılacak" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Doğalgaz
çalışmaları ilçemiz Mustafa Asım Köksal mahallesinde başladı. Elbiz yolu üzerindeki şehir
stadının ihalesi yapıldı. Nisan ayı içerisinde yer teslimi yapılıp inşa çalışmasına başlanacak.
Aksu mevkiindeki ilçe halkımızın dinlenmesini ve spor yapmasını sağlayacak yürüyüş
parkurlarıda olan bir piknik alanının proje çalışması tamamlandı. İlçemize yeni katılan on tane
mahallede (köyde) kanalizasyon projeleri tamamlanmak üzere bu mahallelerimizin de alt
yapısı tamamlanacak. Alt yapısı tamamlanan mahallelerde parke çalışmasına devam edilecek.
Yazıbaşı Şıhlı yolu daha geniş ve güvenli bir yol güzergahına kavuşturulacak. Kuruluşundan
bu yana yaptığı hizmetlerle milletimizin teveccühüne mazhar olmuş partimiz, genel ve yerel
yönetimleriyle kadirşinas yüce milletine hizmete devam edecektir. Kaynağı belli olmayan
duyumlardan hareketle yazılan ‘’ tartışmalı grup toplantısı ‘’ haberleri gerçeği
yansıtmamaktadır. Bu ve benzeri haberlerin niteliği ve zamanlaması manidardır. Sağ
duyusuna her zaman güvendiğimiz ‘’ ARİF , FERASET ‘’ sahibi halkımızın iyi tahlil
edeceğine inancımız tamdır. İyiyi, güzeli ve doğruyu bulma yönündeki istişarelerimiz
sürecek, Develimizin daha da güzelleşmesi için çalışmalarımız devam edecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12350.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Karşıdan karşıya geçem anne ve çocuğuna
otomobil çarptı
Kayseri'de, karşıdan karşıya geçen, anne ve çocuğuna otomobil çarptı. Kaza'da anne ve
çocuğu yaralandı.
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Kaza, Kayserinin 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne D. T.
(29) ile oğlu B. T. (4)'ye, 30 Ağustos Mahallesi Sağlık Ocağı yakınında karşıdan karşıya
geçmek isterken, karşı yönden gelen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı öğrenilen, anne
D. T. ile oğlu B. T 112 sağlık ekiplerince Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak,
tedavi altına alındı. Anne ve çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12351.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

İşsizlere 3 bin dolarlık maaş tuzağı!
Umut tacirleri yine işbaşında. Gazeteler ve internet üzerinden verdikleri reklamlar ile ağına
düşürdükleri işsiz gençlere 3 bin dolarlık maaş hayali vadeden aracı firmalar ciddi
mağduriyetlere yol açıyor.
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Bir mesleği olmadığı için iş bulmakta zorlanan ya da mevcut işinde aldığı maaşı düşük bulan
gençler yüksek maaş hayali için farklı arayışlar içerisine giriyor. Gençlerin bu arayışlar
sonrasında en fazla kapısını çaldığı adres ise hiç şüphesiz denizcilik sektörü oluyor.
Gemilerdeki ara işleri yapmaya talip olan gençler hem yüksek miktarlı maaşların hem de
farklı ülkeler görerek bir nevi kafa dinleyeceği uzun bir deniz yolculuğunun hayalini kurmaya
başlıyor. İLANLAR HİPNOTİZE EDİYOR Kulaktan dolma bilgilerle aylık 2-3 bin dolar
maaş planı yapmaya başlayan gençler gazetelerdeki ve İnternetteki "Dolgun maaşla gemilere
personel aranıyor" ilanları ile adeta hipnotize bir şekilde soluğu söz konusu firmalarda alıyor.
3 BİN DOLAR MAAŞLIK İŞ GARANTİSİ Asıl mağduriyet ise burada başlıyor. Kendilerine
gemi adamı cüzdanı almak için danışan gençlere, aylık 3 bin dolar maaş ve iş garantisi
vadeden kötü niyetli firmalar bu işlem karşılığında bin 300 ile 2000 TL arasında değişen
ücretleri topladıktan sonra ya ağız değiştirmeye başlıyor ya da ortadan kayboluyor. ŞEHİR
DIŞINDAN GELENLER BİLE VAR Şehir dışından gelenler için barınma ihtiyacı dahi
sağlıyoruz şeklinde vaatlerle işi abartanların dahi olduğu sektörde buna kanıp evini ocağını
terk ederek İstanbul’a gelenler ise konuyla ilgili muhatap bulamayınca çaresiz bir şekilde
memleketlerine geri dönmek zorunda kalıyor. EĞİTİM OYUNU Öte yandan verdikleri
cezbedici ilanlar ile kendilerine gençleri çekmeye çalışan aracı firmaların sadece kayıt aldığı,
eğitim için ise yetkili büyük kuruluşlara yönlendirme yaptığı ortaya çıktı. Kimden ne
koparırsam kardır mantığı ile standart bir ücret olmaksızın gelenlerden bin 300 ile 2000 TL
arasında para alan ve bu ücret dışında hiçbir ücret talep edilmeyeceğini söyleyerek
vatandaşları kandıran bir takım firmaların oyunu eğitimler başladığında ortaya çıkıyor. Eğitim
için firmaların yönlendirme yaptığı büyük kuruluşlara giden ‘’Gemi adamı’’ adayları burada
kendilerine sadece bir alanla ilgili eğitim verileceğini ancak gemi cüzdanı almak için farklı
birkaç eğitimden daha geçmeleri gerektiğini öğrenince başından kaynar su dökülmüşe
dönüyor. Firmaların aracılık ettiği eğitimin bedeli ise 500 TL civarında. Yani aracı kuruluş
ortalama bir kişiden bin TL kar elde ediyor. NORMALİ BİN 500 - 3 BİN TL 2-3 bin dolar
maaşlarının aslı olmadığını söyleyen sektör temsilcileri ücretlerin çoğunlukla Türk parası
şeklinde bin 500-3 bin TL aralığında olduğunu belirterek, gemi cüzdanı çıkartacaklara gazete
ve internetteki gemici ilanlarına inanmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. BAKANLIĞA
BİLDİRİLDİ Haber7’nin konuyla ilgili görüşüne başvurduğu Deniz Ticaret Odası yetkilileri
de yaşananları doğruladı. Aracı firmalarla bir takımın şikâyetlerin kendilerine de ulaştığını ve
bu firmaları disiplin kuruluna havale ettiklerini söyleyen yetkililer söz konusu firmalarla ilgili
bakanlığa bilgi de verildiğini ve çok yakın zamanda bir girişim gerçekleştirileceğini söyledi.
ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI! Şikâyetlerin geldiği firmalardan savunma istediklerinde
kendilerine çok iyi hazırlanmış bir savunma yapıldığını da söyleyen Oda yetkilileri, ‘’Yani
insanlar körü körüne inanıp onlara hiçbir şeyin karşılığı olmadan paralar verdiklerini

söylüyorlar ama ispatlayacak en ufak bir şeyleri yok. Disiplin kuruluda bu yüzden bir şey
yapamıyor eli kolu bağlı kalıyor.’’ diyor. DİKKATLİ OLUNMALI Konuyla ilgili olarak
Liman Başkanlığı yetkilileri ise; kendilerinin de kulağına bu yönde bilgiler geldiğini bu
yüzden insanların bu konuda dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Kaynak : Haber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12352.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

HDP ve hükümetten süreç açıklaması geldi!
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "İzleme heyeti HDP'nin kırmızı çizgisi değildir. Yeter ki
çözüm süreci ilerlesin. Hükümetin izleme heyeti olacak demesi önemlidir" dedi.
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SÜRECİN MİMARI ERDOĞAN'DIR Demirtaş'ın açıklamasından hemen sonra bir açıklama
da Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Akdoğan, "Sayın Demirtaş'ın ve
Kandil'in geçen hafta yapmış olduğu açıklamalar sürecin ruhuna uymuyor. Gelinen aşamanın
hassasiyetlerine uygun düşmemiştir, adeta süreci zehirlemiştir, iklimi bozmuştur.
Cumhurbaşkanımız bu sürecin mimarıdır ve ona savaş açan bir yaklaşım kabul edilemez. Bu
sürece de bir fayda sağlamaz, öncelikle bunun bilinmesi gerekir. Sayın Erdoğan'ı kimse
Çözüm Süreci'ne karşı gibi bir konuma da indirgeyemez" dedi. Bakanlar Kurulu sonrası
konuşan Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 'Çözüm süreci' kapsamında izleme heyetinin
oluşturulacağını ifade etmiş, "Bu konu bizim kabulümüzdür çözüm süreci içinde böyle bir
mekanizmaya ihtiyaç olduğu kararımız altına alınmıştır. Bu heyette bulunanların akil insanlar
arasından olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun sayısının 5-6 arasında olacağını
düşünüyorum. İzleme heyetine hangi görev verilecek ne şekilde görev yapacaklar bunu da
belirlediğimiz bir listemiz var" sözlerini kullanmıştı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE
DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, İzleme heyeti konusuna olumlu
bakmadığını, bu konuyu devletin istihbaratının yönetebileceğini belirtmişti. Erdoğan, "Şunu
çok açık, net söyleyeyim bu olaya da ben olumlu bakmıyorum. Çünkü başbakanlığım
döneminde de 'Akil insanlar içerisinden bir grubun gitmesine nasıl bakarsınız, nasıl
değerlendirirsiniz?' dedikleri zaman, bunları doğru bulmadığımı, böyle bir şey
düşünmediğimizi o zaman da söylemiştim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum. Bunlar doğru
şeyler değil" ifadelerini kullanmıştı. Kaynak: Haber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12353.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Yüksek performans merkezi’nden yüksek
başarı
Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi olan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi
(TOHM) projesi kapsamında, Kayseri’de olimpiyatlara yüzücü yetiştiren Yüksek Performans
Merkezi (YPM) yüzücüleri 18 ayda 480 madalya kazandı.
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2013 yılının haziran ayında Kayseri’de hizmet vermeye başlayan, Türkiye Yüzme
Federasyonuna bağlı, Yüksek Performans Merkezi 15 yaş altı, 80 sporcuyu 2020
Olimpiyatlarına hazırlıyor. İtalyalı Yüzme Antrenörü Corrado Rosso yönetiminde
çalışmalarını sürdüren genç yüzücüler, bir antrenmanda 8 kilometreye yakın yüzüyor. 80 adet
yıldız yüzücüyle çalıştıklarını söyleyen, Türkiye Yüzme Federasyonu İç Anadolu Bölge
Koordinatörü Abdurrahman Koral, 18 ayda sporcularının 480 madalya kazandığını ifade etti.
Koral,”2013 Haziran ayında Kayseri’de Yüksek Performans Merkezi’miz açıldı. Bu proje
Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bir projedir. Amacımız burada 2020 yılına sporcu
yetiştirmek. Ve aynı zamanda antrenörleri eğitmek. Bu bazda çevre illerde araştırma yapmak.
Antrenörlerimizle beraber 2013 Haziran ayında başladık çalışmalarımıza. 80 sporcu ile
başladık çalışmalarımıza. Hafta içi okul günlerinde sabah ve öğlen okul guruplarımız var.
Tatillerde ise haftada 11 antrenman yapıyoruz. Bir buçuk sene içerisinde 480 tane madalya
aldık. Bunların 236’sı altın madalyadan oluşuyor. Bir çok uluslar arası ve Türkiye
müsabakalarında madalyalar kazandık” dedi. ÖNCE TÜRKİYE, SONRA AVRUPA Yüksek
Performans Merkezi’nin antrenörlüğünü yapan İtalyan Yüzme Antrenörü Corrado Rosso’da,”
Kayseri’de ve civar illerde böyle bir proje yetiştirilmesi, yöre halkı ve sporcu yetiştirilmesi
açısından çok önemlidir. Amacımız öncelikle Türkiye’de derece elde etmek. Ardından
Avrupa’da derece elde etmek. Sonrasında ise 2020 olimpiyatlarında madalya
kazanmaktır”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12354.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayserispor’un minik yeteneği okul
takımınında yıldızı
Kayserispor’un Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvvayi Milliye'den transfer ettiği
minik yetenek Emre Demir, Kayserispor'da gösterdiği başarılı performansın yanısıra okul
takımı ile de başarıdan başarıya koşuyor.
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Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 2004 doğumlu Emre Demir'in okuduğu Refika
Küçükçalık Orta Okulu, Kayseri şampiyonu oldu. Oynanan 6 maçın tamamını kazanan
takımda Emre Demir, 7 gol atarak bu başarıda önemli bir rol oynadı. Kayserispor Genel
Menajeri Süleyman Hurma'nın 3 yıl önce keşfederek Kayserispor'a kazandırdığı Emre Demir,
final maçının ardından şampiyonluğun sevincini babası Hayrettin Demir ve abisi Emrah
Demir ile paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12355.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri okullu küçükler futbol şampiyonası
tamamalandı
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü Küçük Erkekler Futbol Turnuvası oynanan final maçı ile
sonra erdi. Final maçında rakibi Toki Şehit Levent Çetinkaya Orta Okulu'nu 4-0’lık sonuçla
mağlup eden Refika Küçükçalık Orta Okulu şampiyon oldu.
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Final maçı oynayan iki takım 7-9 Nisan tarihleri arasında oynanacak Türkiye Şampiyonası
grup maçlarında mücadele etme hakkı kazandı. Final maçı ile noktalanan şampiyonanın
ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi. Birinci olan Refika Küçükçalık Ortaokulu'na
kupasını ve madalyalarını Toki Şehit Çetinkaya Orta Okulu Müdürü Hasan Karakaya verdi.
Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Toki Şehit Levent Çetinkaya Orta Okulu'nun kupa ve
madalyalarını Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran verdi. Turnuvada üçüncü
olan Besime Özderici Orta Okulu'na kupa ve madalyasını Serkan Karaya verirken, dördüncü
olan Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu kupasını ve madalyasını ise Valililik Özel Kalem
Müdürü Ali Çokyaşar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12356.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Çeşmelerinden su içilebilen şehir Kayseri
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, Kayseri ilinin
çeşmelerinden su içilebilen nadir şehirlerden biri olduğunu bildirdi.
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İçme suyu ile araba yıkamayınız… Kayseri içme suyu kaynakları bakımından şanslı olduğunu
ve Erciyes Dağı’nın bu nimetinden yararlandığını, çünkü su kaynakların eriyen kar suları ile
oluştuğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, içme suyu kaynaklardan doğrudan ev ve
iş yerlerine verilmediğini birçok işlem ve çalışma sonucunda tüketiciye ulaştırıldığını belirtti.
Maliyeti olan su ile… İçme suyu için su kanalları döşendiğini, belirli aralıklarla ilaçlama
yapıldığını, suyun meyilli alanlarda pompalar ile yukarı ulaştırıldığını, depolama ve döşeme
hatlarının bakım ve onarımı gibi birçok maliyeti bulunduğunu bunun için israflı kullanılması
gerektiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
Suyumuzun kıymetini bilelim. “Kayserimiz çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerdendir.
Bu şehir halkı için bir nimettir. Erciyes Dağımızın Kayserililere bir hediyesidir. Bugün
büyükşehirlerin tamamına yakınında içme suyu yerine damaca suyunu, şişe suyunu içme suyu
olarak kullanılmaktadır. Ama Kayserimizde günlük olarak tükettiğimiz su ile içme suyunun
kaynağı aynıdır yani ev ve işyerindeki çeşmelerimizdir. Üstelik temizliği, tadı ve kokusu ile
örnek gösterilen bir sudur. Bunun için kıymetini bilelim ve israf etmeyelim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12357.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Tarihi yapıların sahiplenilmesi ödüllendirildi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 2014
yılında başlatılan tarihi mekânların restorasyonu yapılarak günümüz hizmetini kazandırılması
projesinin ödüllendirildiğini hatırlatarak bu çalışmanın bir çok yerel yönetimi de örnek
gösterildiğini söyledi.
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Uygulaması başarı ile tamamlanmış projeler… Kiçikapu semtinde Çağırağası konağı ile
başlayan restorasyonu çalışmasının 2 konak, 3 çeşme, 2 hamam, bir okul, 2 köprü ve 2 türbe
ile devam eden çalışmanın Melikgazi Belediyesince başarı ile uygulandığını belirten Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç “Ulusal düzeyde yayın yapan ve merkezi İstanbul’da bulunan Özel
Kalem Dergisince 7. Özel kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri jüri heyetince Tarihi
Mekanlara Dokunuş Projesi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda uygulaması
gerçekleştirilmiş olan projelerden dolayı Hizmet Ödülü Melikgazi Belediyesine verilmesi
kararlaştırılmıştır. Akademisyenlerden oluşan jüri heyeti Türkiye’den 712 projeyi
değerlendirmiş,18 proje ödüle layık bulmuştur. Bu da Melikgazi için bir övünç kaynağıdır. Bu
ödül çalışmalarımıza şevk katmıştır“ dedi. İstanbul Üniversitesi Maslak Kampüsünde..
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi mekanların onarılarak
günümüzün turizm ve kültür hizmetine kazandırılması çalışmasının ödüllendirilmesinin
yapılan çalışmanın bilimselliğini de kanıtladığını kaydetti. Çalışmamız Bilimsel Olarak da
Ödüllendirildi.. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye çalışmaların bu tür kurum, kuruluş
ve mesleki oda ve derneklerce ödüllendirilmesinin çalışanları motive ettiğini ve şevk verdiğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12358.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

PTT 1. Lig'de 4 sezonun rekortmeni
Kayserispor PTT 1.Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 4 sezonluk sürecinde, 25 haftada 53
puan toplayan tek takım oldu.

25 Mart 2015 Çarşamba 17:13
PTT.1. Lig'in 25. Haftası'nda Denizlispor'u deplasmanda 3 - 1 skor ile mağlup eden
Kayserispor, lig sıralamasındaki puanını 53'e yükseltti. Kayserispor bu puanıyla, en son PTT
1. Lig'in 2009 - 2010 sezonunda, 25. Hafta'da 59 puana ulaşan Kardemir Karabükspor'dan
sonra 4 sezonun rekortmeni oldu. Lig'in son haftasına kadar, 9 karşılaşma oynayacak olan sarı
- kırmızı ekip, ligde ki liderliğini sürdürken, lig sıralamasında ikinci sırada yer alan Adana
Demirspor ile arasında 5 puan buluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12359.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Bereket ormanları fidan dikimi yarın
gerçekleştirilecek
Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde yarın Bereket Ormanları adı altındaki fidan dikimi yarın
gerçekleştirilecek.
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Vali Orhan Düzgün, 26 Mart Perşembe günü saat 13.00’te Cumhurbaşkanlığı himayesinde
gerçekleştirilecek olan fidan dikimi etkinliği ile ilgili olarak ta şu bilgileri verdi:
“Önümüzdeki Perşembe günü saat 13.00’te, Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığımızın
himayelerinde, ‘Bereket Ormanları’ adı altında, ‘Gönül Elçileri’ projesi kapsamında
gerçekleştirilecek olan ağaç dikimi etkinliğine tüm vatandaşlarımızın katılımını arzu
ediyorum. Çünkü insanlarımız taşın altına ne kadar elini koyarsa, çorbada ne kadar tuzu
bulunursa orman varlıklarımıza sahip çıkma, bu varlıklarımızı koruma ve kollama faaliyetleri
daha iyi bir şekilde anlaşılabiliyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12360.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kentimi seviyorum
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Valiliği’nce ilçelerde yaşayan öğrencilere yönelik düzenlenen
‘Kentimi Tanıyorum, Kentimi Seviyorum’ projesine katılanlara sertifikalarını dağıtıp, hediye
verdi.
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’nin kırsal bölgelerinde yaşayan 6’ncı ve 7’inci sınıf
öğrencilerine kenti tanıtıp, sevdirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında, öğrencileri
Valilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ‘Kentimi Tanıyorum, Kentimi
Seviyorum’ projesinin, 11 ilçeden 500 öğrenciye yönelik güzel bir proje olduğunu kaydeden
Vali Düzgün, proje sayesinde ilçelerde yaşayan öğrencilerin Kayseri’nin kültürel mirası ve
doğal güzellikleri hakkında fikir sahibi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu; “Arkeoloji
müzesinden, Selçuklu müzesine, Harikalar Diyarındaki Hayvanat Bahçesine varıncaya kadar
pek çok yerle ilgili bir fikir sahibi olmanız, yaşadığınız şehri tanımanız için böyle bir proje
gerçekleştirdik. Çok okumak kadar gezip görmek suretiyle bilgi ve görgünüzü artırmanızı da
önemsiyoruz.” Vali Düzgün, kentin tarihi değerlerini ve kültürünü tanımak için gelen

öğrencilere, gördükleri yerleri, edindikleri bilgileri ailelerine ve arkadaşlarına anlatmalarını
tavsiye ederek, böylece aileleri ile birlikte tatil dönemlerinde tekrar aynı yerleri birlikte
ziyaret edebileceklerini anlattı. Programın sonunda Vali Düzgün ve Vali Yardımcısı Mustafa
Masatlı tarafından, “Kentimi Tanıyorum, Kentimi Seviyorum” projesine katılan öğrenci ve
öğretmenlere sertifikaları dağıtılarak, hediyeler verildi. İl Sosyal ve Etüt Proje Müdürlüğü
tarafından hazırlanan “Kentimi Tanıyorum, Kentimi Seviyorum” projesi kapsamında ilçelerde
öğrenimlerini sürdüren öğrencilere, Selçuklu Medeniyetler Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Kadir
Has Kent Müzesi, Kayseri Kadir Has Şehir Stadı, Anadolu Harikalar Diyarında bulunan
Eğlence Merkezi ve Hayvanat Bahçesi tanıtılarak, bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12361.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri’de korkutan deprem
Kayseri’de 10 dakika arayla 3,7 ve 3,6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
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Kayseri’de 10 dakika arayla 3,7 ve 3,6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem
İzleme Merkezi’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Kocasinan Saraycık olan saat 04:14’te
3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 10 dakika sonra merkez üssü
yine Kocasinan Saraycık olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk bilgilere
göre depremde herhangi can veya mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12362.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

3 kişi sobadan zehirlendi
Kayseri’de anne ve 2 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek tedavi
altına alındı.
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Kayseri’de anne ve 2 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek tedavi
altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Danışmentgazi Mahallesi Güllük Şemseddin Caddesi
üzerindeki ikametlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2’si çocuk 3
kişi, sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına
alındı. Tedavi altına alınan S. A. (13), K. A. (15) ve anne S. A.’nın (36) hayati tehlikelerinin
bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12363.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Sigara içmeye çıktı bacağından vuruldu
Kayseri’de sigara içmek için evinin önüne çıkan genç, pompalı tüfekle bacağından vuruldu.
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Kayseri’de sigara içmek için evinin önüne çıkan genç, pompalı tüfekle bacağından vuruldu.
Edinilen bilgiye göre Karacaoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sigara içmek için
evinin önüne çıkan Ü. K. (17), açılan ateş nedeniyle bacağından yaralandı. Yakınları
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ü. K.’nin hayati
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, Ü. K.’nin pompalı tüfekten çıkan saçmalardan
dolayı yaralandığını tespit ederken, tüfeği kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12364.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Altınları sahte polis aldı, gerçek polis verdi
Kayseri'de kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 6 bin TL para, bin Euro ve 40 çeyrek
altın kaptıran vatandaşın paraları Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar
neticesinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
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Kayseri'de kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 6 bin TL para, bin Euro ve 40 çeyrek
altın kaptıran vatandaşın paraları Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar
neticesinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine
bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde 80 yaşındaki S.G.'yi arayan dolandırıcılar, kendilerini polis
olarak tanıttı. Kandırdıkları S.G.'den içinde 6 bin TL para, bin Euro, bir bilezik ve 40 çeyrek
altın olan çantayı alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. Dolandırıldığını sonradan anlayan
S.G.'nin ihbarı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Verilen eşkal üzerinde çalışma yapan Dolandırıcılık
Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı zanlı İ.B. içinde altın ve paraların
bulunduğu çanta ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İçinde para ve altınların bulunduğu
çanta S.G.'ye teslim edilirken, ifadesi alınan İ.B. doktor kontrolünden sonra adliyeye sevk
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12365.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Vali Düzgün’den Emniyet Ve Asayiş olayları
değerlendirmesi
Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu son 1 ayda yaklaşık 55
kilo esrar maddesi ile birlikte bonzai, ecstasy ve metamfetamin gibi çeşitli nitelikte çok sayıda
uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, ayrıca gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve kaçak
akaryakıta el konulduğunu açıkladı.
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Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu son 1 ayda yaklaşık 55
kilo esrar maddesi ile birlikte bonzai, ecstasy ve metamfetamin gibi çeşitli nitelikte çok sayıda
uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, ayrıca gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve kaçak
akaryakıta el konulduğunu açıkladı. Vali Düzgün, emniyet ve asayiş olaylarına ilişkin son 1
aya yönelik değerlendirmesinde, Kayserililerin huzur ve güven içerisinde yaşamlarını
sürdürebilmesi amacıyla toplum destekli ve yardıma ihtiyaç duyan çocuklara yönelik projenin
yürütüldüğünü belirterek, huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik emniyet tedbirlerinin de
arttırıldığını ifade etti. Kentte, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında 39 ayrı olayda 55 kilo 129
gram kubar esrar, 6 kilo 225 gram toz esrar ile 400 gram metamfetamin gibi uyuşturucu
maddelerin ele geçirildiğini kaydeden Vali Düzgün, kaçakçılık suçlarına yönelik
operasyonların da etkili bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, yaklaşık 80 bin paket kaçak
sigara ile bin 368 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini ve şüpheliler hakkında işlem
yapılarak adli makamlara sevk edildiğini söyledi. Vali Düzgün, trafik kazalarının önlenmesi
ile can ve mal kaybının en aza indirilmesine yönelik çalışmaların ve denetimlerin aralıksız
sürdürüldüğünü anlatarak, trafik alanındaki çalışmaları şöyle özetledi: “Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde 191 aracın çeşitli
suçlardan trafikten men edildiği son 1 ayda, 140 adet yaralamalı ve 270 adet maddi hasarlı
olmak üzere toplam 410 adet trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 240 vatandaşımız
yaralanmıştır. Şehir içi trafiğinde ekiplerimiz 19 bin 164 aracı kontrol etmiş, eksikliği görülen
6 bin 624 sürücümüze ceza yazılmıştır. Şehirlerarası karayollarımızda ise 18 bin 469 araç
kontrol edilmiş ve 3 bin 314 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. Meydana gelen 60 trafik
kazasında hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmazken, yaralanan 84 vatandaşımızda çeşitli
hastanelerde tedavi edilmiştir.” Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan
çalışmaları da dile getiren Vali Düzgün, “Pencerem Kapım Güvenli Yapım Projesi” ile
Kocasinan ve Melikgazi İlçelerinin değişik mahallelerinde uzman polisler tarafından,
vatandaşlara broşür dağıtılarak hırsızlık konularında bilgilendirildiğini ifade etti. Vali
Düzgün, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Öğrencilerimiz
Geleceğimiz Projesi” kapsamında Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde bulunan farklı
okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik asayiş ve trafik konularında bilgilendirmeler
yapıldığını da söyledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince özellikle gençlerimize
ve vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden
Vali Düzgün, öğrencilerin terör örgütlerinin zararları hakkında bilgilendirmek amacıyla 7
lisede 958 öğrenciye “Gençlik ve Güvenli Gelecek” konferansının gerçekleştirildiğini belirtti.
Vali Düzgün, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kavşaklarda
ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan
şahısların, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorladıkları ve eylemleri ile trafik
güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edildiğinden bu şahıslara yönelik 5326 Sayılı
Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını da sözlerine ekledi. Vali
Düzgün, ilimizde huzur ve güvenli bir ortam sağlanması için başarılı çalışmalar yürüten
Emniyet Teşkilatı mensupları ile duyarlılık gösterip polise yardımcı olan Kayserililere
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12367.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Zeynep Cihan'dan türkü ziyafeti
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, TRT Sanatçısı Zeynep Cihan'ın konseri ile
devam etti.

26 Mart 2015 Perşembe 14:17

TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Zeynep Cihan tarafından Şehir Tiyatrosu'nda verilen
konsere ilgi büyüktü. Ülkenin dört bir yanından ezgiler seslendiren Zeynep Cihan, salonu
dolduran müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12368.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Milli atlet yeniden koşabilecek
2001 Akdeniz Olimpiyatları'nda ve 2009 Madrid Maratonu'nda altın madalya kazanan, milli
atlet Mehtap Sızmaz’a, ağrı şikayetleri ile başvurduğu Memorial Kayseri Hastanesi’nde
sporcu fıtığı teşhisi konuldu.
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Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Genel Cerrahi
Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Gök tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuşan
37 yaşındaki milli atlet, pistlere geri dönebilecek. SPORCU FITIĞI TANISI KONULDU
Maratonda uluslararası birçok derecesi bulunan milli atlet Mehtap Sızmaz’ın sakatlığı
yaklaşık 5 aydır sürüyordu. Ağrıları nedeniyle, Mayıs’ta Hamburg Maratonu’nda koşma
şansını kaybetmiş ve bu beklenmeyen sakatlık onu pistlerden uzaklaştırmıştı. Ağrılarının
nedeni bir türlü belirlenemeyen ve sakatlığının adı konamayan milli sporcunun son
kontrollerinde sporcu fıtığı olduğu anlaşıldı. Sızmaz, ameliyat için Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu’na yönlendirildi. ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞACAK Milli atlet Mehtap Sızmaz,
Memorial Kayseri Hastanesi’nde 1 saat süren ameliyat sonrasında ağrılarından kurtuldu.
Ameliyat ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Op. Dr. Mustafa Gök,
“Ameliyatımız başarılı geçti. Osteitis pubis ve sporcu fıtığına yönelik yıllardır tecrübeli ve
sonuçlarından memnun olduğumuz bu ameliyatın, Mehtap’ı da diğer sporcularımız gibi eski

performansına döndüreceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı. "HASTANIN ŞİKAYETLERİ
ÖNEMLİ" Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Op. Dr. Mustafa Gök, meslek hastalığı gurubuna
giren sporcu fıtığı tanısının, klasik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle konulamayacağını
belirtti. Prof. Dr. Karaoğlu ve Op. Dr. Gök, “Sporcu fıtığı normal fıtıktan biraz farklıdır.
Hasta bize geldiğinde keskin ve yanıcı bir kasık ağrısı vardı. Bu ağrı sağ üst bacağa yayılan
bir ağrıdır. Bu açıdan teşhis konusunda hastanın şikayetleri önemli hale gelmektedir.
Tecrübeli radyologların dinamik MR görüntüler elde etmesi ve muayene ile teşhis
konulabilmektedir. Milli atletimiz bundan sonraki süreçte aksatmadan devam edeceği egzersiz
programı sayesinde tekrar pistlere dönebilecek” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12369.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Valilikten deprem açıklaması
Kayseri Valiliği, Kocasinan ilçesinde Richter Ölçeğine göre, 3,9 ile 3,8 büyüklüğünde
meydana gelen iki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 04.14'te merkez üssü Kocasinan ilçesine bağlı
Saraycık Mahallesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 9 dakika
sonra 04.23’te merkez üssü yine Saraycık Mahallesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha
kaydedildi. Açıklamada, İlk deprem haberinin 04.14’te alınması üzerine Kayseri Valiliği İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı 2 arama - kurtarma ekibinin bölgeye hareket ettiği
belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: “Arama kurtarma ekipleri Saraycık, Güneşli, Gömeç,
Doruklu, Kale, Kızık, Buğdaylı, Argıncık, Erkilet, Oymaağaç, İldem, TOKİ, Beyazşehir
Mahalleleri ile Talas ilçesinde inceleme ve araştırma yapmışlardır. Kontroller sonucu
herhangi bir olumsuz olay tespit edilmemiş, can ve mal kaybı yaşanmamıştır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12370.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Sanatla gelen dostluk
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Beceri Kursları KAYMEK, gerçekleştirdiği
projelerle farklı milletlerden gençlerin kaynaşmasına vesile oluyor.
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Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortaklaşa düzenlenen 'Sanatla Gelen Dostluk'
projesi kapsamında Romanya ve Portekiz'den gelen 22 gence, geleneksel el sanatları kursları
veriliyor. Çini, imitasyon, hüsn-ü hat, ahşap boyama vs. gibi konularda Avrupalı gençlere, bu
sanatların incelikleri anlatılıyor, uygulamalı dersler veriliyor. "TÜRK İNSANI ARKADAŞ
CANLISI" Konuyla ilgili olarak düşüncelerini aktaran Romanya'dan çevre mühendisliği
dördüncü sınıf öğrencisi Catalin Aurel Zata, Türk insanından çok hoşnut kaldığına vurgu
yaparak, "Birkaç gündür buradayız. Burada Türk insanından, çevreden ve yemeklerden çok
hoşnut kaldım. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin eğitimi konusunda bilgiler aldım.
Bugün de burada boyamalar yapıyoruz. Kendimi mutlu hissediyorum" dedi. Portekiz'den Ana
Patriciada Silva Ferraz da Türk insanının çok dost ve arkadaş canlısı olduğunu ifade ederek,
"Buradaki çalışmaları oldukça etkileyici görüyorum. Şimdi bir ahşap boyaması yapıyorum ve
benim için ilginç bir deneyim oldu. Türk insanının bize gösterdiği yakınlık için de teşekkür
ederim" dedi. Patriciada Silva Ferraz, hayatında ilk kez Kayseri'de kar gördüğünü ve çok
şaşırdığını da sözlerine ekledi. BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR Proje koordinatörü Hürriyet
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endrüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Osman
Yücel de projelerine destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Romanya ve
Portekiz'den gelen gençlerimiz, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'e ait İhtisas Merkezi ve
Sümer Tesisleri'nde çini, imitasyon, ahşap boyama gibi konularda uygulamalı dersler
alıyorlar. Kendi kültürümüzü ve değerlerimizi anlatarak onları en iyi şekilde ülkelerine
göndermek istiyoruz. Bu kapsamda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız
Mustafa Çelik Bey'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12371.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

TSYD Ankara Şubesi’nin Yeni Başkanı Kerem
Öncel
Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin Olağan Genel Kurulu Ankara’da ikinci kez
gerçekleştirilenken genel kurul sonrasında Kerem Öncel başkanlığa seçildi.
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Umut Çevik ve Kerem Öncel’in aday olduğu seçimde 153 oy kullanıldı. Kerem Öncel 79,
Umut Çevik 71 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı. Seçim sonucuna göre Kerem Öncel TSYD
Ankara Şubesi’nin yeni başkanı seçildi. Yeni yönetimde Kayserili üyelerden Canan Bayram
ile Metiner Erdem görev aldı. 7 Kayserili üye de TSYD Genel merkezinde seçimi için delege
oldu. Ankara Şubesi tesislerindeki genel kurula Kayseri’den 9 üye katıldı. Başkanlığa seçilen
Kerem Öncel’in listesinde yer alan Canan Bayram ve Metiner Erdem Kayseri adına yönetim
kurulu üyesi seçildi. Genel merkez delege listesinde Kayseri’den Salih Balcı, Veli Altınkaya,
Osman Koca gibi isimlerin yanı sıra 4 üye daha görev aldı. Yönetim kuruluna seçilen Canan
Bayram ile Metiner Erdem’de doğal delege olarak, genel merkez seçimlerinde oy kullanacak.
TSYD Ankara Şubesi Yüksek Danışma Kurulunda ise, Kayseri’den Mahmut Sabah ile
Mehmet Kiracıoğlu’da görev aldı. Canan Bayram, bir önceki seçim de de Ankara Şubesi
yönetiminde görev yapıyordu. Böylece üçüncü kez yönetim kuruluna girmiş oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12372.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde
ağaçlandırma çalışmaları
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı ilkbahar dönemi fidan dikim
çalışmalarının başlatıldığını ve bugün yapılan çalışma ile Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler
Mahallesinde 500 çam fidanın toprak ile buluştuğunu söyledi.
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Fidanlar toprak ile buluşuyor. Bahçelievler Mahallesi TOKİ yolu güzergâhı üzerinde yolun
her iki tarafında toprak düzenlemesi yapılarak ağaçlandırma alanı olarak yeniden bölge
halkına kazandırıldığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Ağaçlandırma çalışması
yapılan alanda öncelikle ağaç dikilecek yerler tespit edildi. Çukurlar hazırlandı, çalı ve diğer

zararlı otlar temizlendi ve toprak gübrelenerek zenginleştirildi. Ağaçlandırma alanı olarak
gerekli düzenleme yapılarak ilk etapta 500 fidan dikimi halkın ve Kilim Sosyal Bilimler
Lisesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Boş atıl ve otlar içindeki alan bundan böyle
ağaçların gölgesinde piknik yapılacak alanlara dönüştürüldü. Bölge halkına hayırlı olsun “
dedi. Dikilen fidanların bekçisi olacağız. Kilim Lisesi İngilizce Öğretmeni Özlem
Erkiletlioğlu yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerde görev almalarından son derece mutlu
olduklarını ve dikilen fidanların bekçisi olacaklarını, öğrenciler ile zaman zaman gelerek
bunların bakım ve sulamasını da yapacaklarını söyledi. 150 cm boyunda çam fidanları…
Bölgeye 150 cm boyunda çam fidanları dikildiğini çünkü çam fidanlarının dayanıklı, hızlı
gelişen ve uzun ömürlü olmasından dolayı tercih edildiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, ağaçlandırma çalışmalarımıza yeni bir düzenleme getirerek, öncelikle bölge
ağaçlandırma planı yaptıklarını ve daha sonra bölge halkının katılımı ile fidan dikimlerinin
gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12373.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Ataması yapılmayan sağlık çalışanları 11
Nisan'da Ankara'da buluşuyor
Ataması Yapılmayan Sağlık Çalışanları Kayseri İl Temsilcisi Gökçe Nur Demirağ, "Ataması
yapılmayan sağlık çalışanları olarak 11 Nisan tarihinde Abdi İpekçi Parkı'nda yapılacak olan
yürüyüşe katılacağız" dedi.
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Demirağ, yaptığı açıklamasında, "Ataması yapılmayan 250 bin sağlıkçı adına 12 Mart 2015
günü Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmış ve tüm sağlık çalışanlarına kadro elde
edene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ve o gün oraya temsilen geldiğimizi, sorunlarımız
çözülmezse bir dahaki sefere binlerce ataması yapılmayan sağlık çalışanı ile Ankara'da
olacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk" diyerek, "Üzerinden epey bir zaman geçmesine karşın,
taleplerimiz dikkate alınmadığından 11 Nisan 2015 tarihinde Türkiye'nin çeşitli illerinden
gelecek olan ataması yapılmayan yüzlerce sağlık çalışanı ilee Ankara'da buluşup taleplerimizi
bir kez daha dile getireceğiz" ifadesinde bulundu. Demirağ, "Türk Sağlık-Sen Türk Tabipler
Birliği ve bir çok sendika destek vermiş bulunmakta. Emniyet'ten gerekli yasal izinler
alınmıştır. 11 Nisan Abdi İpekçi Parkı'nda saat 11.00-14.00 arasında yapacağımız yürüyüşte
atama bekleyen bütün sağlık çalışanlarını birlik olmaya davet ediyoruz. Atanamayan ve
yürüyüşe katılmak isteyen sağlık çalışanları 05304307204 numaralı telefonla irtibata
geçebilirler " diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12374.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Türk Eğitim - Sen'den Toplu Dilekçe
Kampanyası
Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, eğitim alanında çalışan memur ve
hizmetlilerin haklarını savunmak için sendika olarak, Türkiye kapsamında dilekçe
kampanyası başlattıklarını söyledi.

26 Mart 2015 Perşembe 14:35
Türk Eğitim - Sen’in düzenlediği basın açıklamasında konuşan Ali Benli, 4 - C kapsamında
çalışan memurların kadroya geçirilmesi ve ek göstergelerin artırılması gibi taleplerin
içerisinde bulunduğu dilekçeleri Başbakanlığa göndereceklerini söyledi. Benli,” Her
platformda eğitim çalışanlarının hak ve menfaatleri için mücadele eden bir sendika anlayışına
sahibiz. Sendikamız eğitim çalışanlarını bir bütün olarak görmektedir. Eğitim çalışanları
arasında hizmetlisinden, profesörüne kadar hepsinin hakkını korumak için çalışmalarımız
sürüyor. Sendikamız bu anlamda Türkiye’de bir dilekçe kampanyası başlattı. Başbakanlığa
gönderilmek üzere dilekçelerimizi hazırladık. Bu dilekçe içeriğinde, 4 - C kapsamında çalışan
sözleşmeli memurların kadroya geçirilme talebi, hizmetlilerin hak ve menfaatlerinin
gözetilmesi talebi. Öğretmenlerin durumlarının düzeltilmesi adına bir dilekçe kampanyası
başlattık. Bu dilekçede özellikle ek göstergenin 3 bin 600 gibi bir rakam olmasını talep
ediyoruz. Çalışırken ki kazanımlarımızın emekliliğimize de yansımasını istiyoruz. Bu gibi
konuları içeren dilekçelerimizi Başbakanlığa göndereceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12375.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

4 uyuşturucu taciri tutuklandı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda uyuşturucu tacirliği yaptıkları belirlenen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak
çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda R.P., D.D., E.K. ve S.K. isimli şahısların
yakalanarak gözaltına alındığı, haklarında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12376.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Bebeğini çöpe atan anne yakalandı
Kayseri’de bir hafta önce çöpte bulunan ölmüş kız bebeğinin annesi, Cinayet Büro ekiplerinin
200 güvenlik kamerası ve 900 kişi ile görüşmesi sonucunda tespit edilerek yakalandı.
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Kayseri’de bir hafta önce Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde kağıt toplayan
Savaş B. tarafından çöpte ölmüş bir bebek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerde bebeğin
cinsiyetinin kız olduğu belirlenirken, polis olayla ilgili olarak çalışma başlatmıştı. Kayseri
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri,
bölgede 900 vatandaşla birebir görüştü. Çalışmalar sırasında bebeğin terk edildiği bölgedeki
200 güvenlik kameraları da saniye saniye incelendi. Vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve
güvenlik kameralarındaki görüntülerin incelenmesi sonrasında bir markette kasiyerlik yapan
B.D., tespit edildi. B.D.’nin işe geliş gidiş güzergahları ile işe geliş gidiş saatleri belirlendi.
Derinleştirilen soruşturmada, bebeğin çöpe atılma saatiyle B.D.’nin işe geliş ve gidiş
saatlerinin uyuşması üzerine B.D. sorguya alındı. Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına
alınan B.D., yapılan sorgusunda N.A. ile ilişkiye girmesi sonucunda hamile kaldığını itiraf
ettiği, “Hamile kaldığımı öğrendikten sonra N.A.’ya konuyu anlattım. Bana ‘Bebekten kurtul’
diyerek baskı yaptı. Bebeği ilaç yardımıyla düşürdüm. Bebek düştüğünde sesi çıkıyordu ve
hareket ediyordu. Ancak kordon bağını kestikten sonra bebeğin sesi kesildi. Daha sonra da
poşete koyarak çöpe bıraktım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan B.D.,
Cinayet Büro’da yapılan sorgusu sonrasında doktor kontrolüne getirildi ve ardından adliyeye
sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12377.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Faruk Çolak MHP’den aday adaylığını açıkladı
Eğitimci ve iş adamı Faruk Çolak 25. Dönem genel seçimleri için Milliyetçi Hareket
Partisinden milletvekili aday adaylığı için müracaat ettiğini açıkladı.
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Konu hakkında bilgi veren Faruk Çolak, “7 Haziran tarihinde 25. Dönem milletvekilliği genel
seçimleri yapılacaktır. Yapılacak olan bu seçim, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal
ve siyasi açıdan en önemlisi olma durumundadır” dedi. Çolak ayrıca, “Ülkemizin büyük
hedeflere yönelmesinde bütün imkan, kaynak ve kabiliyetlerini ‘Lider ülke Türkiye’

hedefinde harekete geçirecek , en geniş boyutta toplumsal mutabakatı sağlayacak, kamu
çalışanlarına milletler arası normlara uygun sendikal haklar sağlayacak, Türkiye merkezli dış
politika üretecek , terörle müzakere değil mücadele edecek , üstün zekalı öğrencilere özel
eğitim imkan tanıyacak kadroların Milliyetçi Hareket Partisinde olduğuna inandığım için;
yapılacak olan genel seçimler sebebiyle siyasi partiler içerisinde en gerçekçi partinin MHP
olduğuna liderler arasında devlet adamlığı sıfatının en çok Devlet Bahçeli’ye yakıştığına
inandığım için bu bölgenin insanı olarak bölge halkımızın ihtiyaç ve problemlerini iyi
bildiğime inanıyorum. Bütün bu problemleri MHP çatısı altında çözüleceği gerçeğine
inanarak milletvekili aday adaylığı müracaatımı yaptım” şeklinde konuştu. Milliyetçi Hareket
Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Özsoy ise” 7 Haziranda yapılacak seçimlerde Milliyetçi
Hareket Partisinden aday adayı olma cesaretini gösterdiğinden dolayı Faruk Çolak’ı
kutluyorum. Bu seçimler artık bizim son seçimler olabilir diye ifade ettiğimiz seçimlerdir. 7
Nisanda bizim de listelerimiz belli olduğunda 7 Hazirana kadar çok ciddi bir çalışma
yapacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12378.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Muhsin Yazıcıoğlu Anıldı
Vefatının 6. seneyi devriyesinde Muhsin Yazıcıoğlu, Kayseri’de düzenlenen fotoğraf
sergisiyle anıldı. Kayseri Alperen Ocakları tarafından şehir meydanında düzenlenen fotoğraf
sergisinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun fotoğrafları sergilendi.
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Fotoğraf sergisiyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Alperen Ocakları Orta Öğretim
Birimi Başkanı Uğur Esen,” 6 yıl önce şehit olduğuna inandığımız liderimizin bizden
ayrılışının yıl dönümünde onu bir kez daha hatırlatmak için arkadaşlarımızla böyle bir sergi
tertip ettik” dedi. Sergiye vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiğini belirten Esen,
“Rahmetli başkanımız yaşarken gönüllerin lideriydi. Vefat ettikten sonra da görüyoruz ki
gönüllerde ki liderliğini hala koruyor. Sergiyi gezen vatandaşlarımız liderimizin
fotoğraflarının yanında fotoğraflar çektiriyor. Rahmetli için dualar ediyorlar. Amaçlarının
Muhsin Yazıcıoğlu’nu unutturmamak olduğu söyleyen Esen, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hala
tam anlamıyla tanınmadığı kaydetti. Esen sözlerine şöyle devam etti; “ Rahmetli Muhsin
Yazıcıoğlu kişiliği, fikriyatı ve dik duruşuyla tam anlamıyla bir liderdi. Gençliğe örnek olan
bir hayatı vardı. Fakat gerektiği kadar anlaşılamadı. Şüpheli bir ölümle aramızdan ayrıldı. Biz
alperenler olarak Muhsin başkanın fikriyatını yaşatmayı kendimize bir sorumluluk olarak
aldık. Bu nedenle de çalışmalar yapıyoruz”. Muhsin Yazıcıoğlu Fotoğraf sergisi 5 gün
boyunca halka açık olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12379.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

MAZLUMDER Yönetimi, İstanbul’daki
STK’ları, ziyaret etti
Gazetemiz yazarı Ahmet Taş, MAZLUMDER Kayseri Yönetimi ile birlikte İstanbul’da
bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, izlenimlerini yazdı.
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14 –15 Mart 2015 günlerinde İstanbul’da yapılacak olan MAZLUMDER GYK öncesinde bu
şehirde hizmet veren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edip, tanışmak bilgi ve tecrübe
paylaşımında bulunmak istedik. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının Şubat ayı
toplantısında vardığımız mutabakat çerçevesinde 12 Mart Perşembe günü MAZLUMDER
Kayseri Şube başkan yardımcısı ve Yeni Akit Gazetesi Kayseri muhabiri Hacı YAKIŞIKLI
ve Yardımeli Derneği Kayseri temsilcisi ve Hilalder yönetim kurulu üyesi Celil TEKCAN’la
birlikte İstanbul Sabiha GÖKÇEN havaalanına ulaşmak üzere sabah saat 07.55 uçağı ile
Kayseri’den havalandık Kazasız belasız bir yolculuktan sonra saat 09.30 sularında Sabiha
GÖKÇEN havaalanına indik. Havaalanı çıkışında bizleri Akabe Vakfının İstanbul’un
Anadolu yakasındaki temsilcisi olan ASYADER ( Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma
Derneği)’den bir arkadaşımız karşıladı. Bizi karşılayan arkadaşla birlikte doğruca ASYADER
hizmet binasına ulaştık. Maltepe semtinde bir caminin altında bulunan dernek binasında diğer
dernek yetkilileriyle birlikte hem kahvaltı yaptık hem de ASYADER’in bu bölgede yaptığı
eğitim, kültür ve yardım çalışmaları hakkında bilgiler aldık. ASYADER yönetici ve
gönüllüleri tüm gayretlerini ortaya koyarak bir yandan çocukların ve gençlerin eğitimi, diğer
yandan yetişkin bay ve bayanların eğitimi ile ilgilenirken diğer yandan fakir ve muhtaçların,
mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden gelen çabayı göstererek yoğun bir
gayretin içine girmişler. Allah ecirlerini bol versin, çalışan insanların sayısını, çalışmalarının
bereketini artırsın. ASYADER’de kahvaltımızı ve muhabbetimizi bitirince İstanbul’un
Avrupa yakasına geçmek için vedalaşıp ayrıldık. Önce metro’ya daha sonra Marmaray’a
binerek yaptığımız yolculuğun ardından yeni kapı istasyonunda Avrupa yakasına ulaştık.
Metro ve Marmaray yolculuğumuz boğazın altından 20 - 25 dakika sürmedi. Bu güzel hizmeti
İstanbul ve Türkiye insanına sunan Büyükşehir Belediyesini ve devlet yetkililerini tebrik
ediyorum. İstanbul’un Avrupa yakasında otelimize yerleştikten sonra ilk ziyaretimizi
Araştırma Kültür Vakfına yaptık. Bu ziyaretimizde vakıf yönetim kurulu üyesi bizleri
karşıladı, ilgilendi, ikramlarda bulundu. Vakfın çocuklar, gençler ve yetişkinlerin eğitimindeki
çalışmaları, yayıncılık alanındaki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca burada sivil
toplum kuruluşlarının birbiriyle olan ilişkileri, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının
faaliyetleri ve İstanbul’da MAZLUMDER ve sivil toplum kurumları arasındaki ilişkilerden
bahsetmenin ardından vedalaşıp ayrıldık. Araştırma Kültür Vakfı ziyaretinin ardından ikinci
ziyaret yerimiz AKDAV (Aksa Eğitim Kültür Yardımlaşma) ve Anadolu Platformu oldu.
Aynı binada farklı katlarda hizmet veren bu kurumları ziyaretimizde Anadolu Platformu
başkanı Turgay ALDEMİR, Aksa Vakfı başkanı Ahmet ÇAMURLUOĞLU ve Anadolu
Platformu sekreteri Mehmet ALPCAN ve diğer yetkililerle verimli görüşmelerimiz oldu. Celil

TEKCAN hocam ve Hacı YAKIŞIKLI kardeşimle beraber buraya yaptığımız ziyarette, bugün
ve gelecekte Türkiye ziyareti, İstanbul’da ki sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkiler,
Müslümanların oluşturduğu sivil toplum kuruluşları ile MAZLUMDER arasındaki ilişkiler ve
Türkiye ile Dünyada MAZLUMDER’in yapması gereken hizmetler konusunda verimli
görüşmeler yaptık. Ayrıca Kayseri’de ki sivil toplum faaliyetleri hakkında da bilgi paylaşımda
bulunduk. İstanbul’da üçüncü ziyaret yerimiz İHH (Uluslar Arası İnsani Yardım Vakfı) oldu.
İHH’da yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Yavuz DEDE, başkan yardımcılarından
Hüseyin ORUÇ ve yönetim kurulu üyesi Said DEMİR ile İHH’nın Türkiye’de ki çalışmaları,
yurt dışı çalışma ve projeleri. İHH’nın diğer sivil toplum kuruluşları ve MAZLUMDER ile
ilişkileri konusunda karşılıklı bilgi paylaşımımda bulunduk, birlikte çay içip muhabbet ettik.
Çoğu ile eskiye dayanan dostluğumuz olan bu insanlarla hasret giderip İHH’nın Anadolu’da
ki faaliyetleri ve sivil toplumla ilişkileri konusundaki bilgi paylaşımı bizim açımızdan oldukça
verimli oldu. İstanbul’da ikindi namazını Fatih Camiinde eda etmenin ardından dördüncü
ziyaret yerimiz MAZLUMDER İstanbul Şubesi oldu. MAZLUMDER’de İstanbul Şube
Başkanı Cüneyt SARIYAŞAR ve diğer yetkililerle görüşüp çay içerken Irak’tan
MAZLUMDER ile tanışmaya gelen insan hakları derneği yetkilileriyle de tanışıp görüştük.
MAZLUMDER’de ki ziyarette şube başkanı Cüneyt SARIYAŞAR MAZLUMDER İstanbul
şube kongresi ve mayıs ayı sonunda yapılacak genel kongre, MAZLUMDER ile diğer
kuruluşlar arasındaki ilişkiler ile yaklaşan milletvekilli seçimleri konusunda görüş alış
verişinde bulunduk daha sonra vedalaşıp ayrıldık. MAZLUMDER İstanbul Şubesini ziyaretin
ardından İstanbul’da beşinci ziyaretimizi Süleymaniye Vakfına yaptık. Burada vakıf başkanı
Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR hoca bizimle ilgilendi. Onunla birlikte ikram edilen
kahvelerimizi içerken geçmişte Kayseri’de ve Türkiye’de birlikte yaptığımız Kur’an-ı Kerim
meal bilgi yarışmasından bahsedip o zaman bize verdiği destek için teşekkür ettik.
Günümüzde Müslümanların dini hayatta karşılaştıkları problemlerle ilgili sorular sorup
cevaplar aldık. Süleymaniye Vakfı ziyaretinden Abdülaziz BAYINDIR hocaya veda ederek
ayrılmanın ardından İstanbul’da altıncı ziyaret yerimiz Prof. Dr. Nihat BENGİSU oldu. Nihat
hocam genel cerrah, profesör bir doktor. Geçmişte uzun süre Kayseri Erciyes Üniversitesinde
görev yaptı. Kayseri insanı üzerinde çok emeği var. Orada bulunduğu yıllarda Vahdet Vakfı,
Ribat Vakfı, MAZLUMDER Kayseri Şubesi ve Kayseri Gönüllü Kültür Teşekküllerinde
başkanlık görevlerinde bulundu. Şu anda İstanbul fatih’te Akdeniz caddesindeki
muayenehanesinde doktorluğa devam ediyor. Küçük çaplı ameliyatlar yapıyor. Akabe Vakfı
ve Yardımeli Derneğinde katkıları olup, İstanbul’da hatırı sayılır akil bir insan. Celil hocam
ve Hacı YAKIŞIKLI kardeşimle birlikte Nihat BENGİSU hocamı Akdeniz caddesindeki
muayenehanesinde ziyaret ettik. Birlikte kahve içip akşam namazını kıldık. Akşam
yemeğinde Nihat hocama misafir olup Kayseri ve Türkiye’de ki siyaset, İslami çalışmalar ve
sivil toplum çalışmaları konusunda güzel bir muhabbetimiz oldu. Aynı zamanda hasret
gidermiş olduk. Nihat hocamla akşam yemeğinden kalkıp birlikte otelimize doğru yürürken
caddede daha önce Kayseri’ye davet edip Arap baharı konusunda konuşma yaptırdığımız
araştırmacı, gazeteci yazar Turan KIŞLAKÇI bey’le karşılaştık. Ayaküstü yaptığımız sohbette
hem hal hatır sorduk hem hasret giderdik. Turan Bey’le ummadık bir zamanda karşılaşmak ve
muhabbet etmek güzel bir rastlantı idi. Turan KIŞLAKÇI Bey’le vedalaştıktan sonra Nihat
hocamla muhabbet ederek Aksaray metro durağına kadar yürüdük. Nihat hocam metro ile
evine gitti, bizde otelimize dönüp yatsı namazını eda etmenin ardından istirahata çekildik.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12380.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Derdimiz gençlik!
AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Oğuz Memiş, Türkiye ve Kayseri gündemini
değerlendirdi. Aday adaylığı sürecinden, çözüm sürecine kadar değerlendirmeler yapan
Memiş, eğitim çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.
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Katıldığı TV programında konuşan Memiş; AK Parti’nin üç dönem kuralını başarılı
bulduğunu belirtti. Üç dönem kuralının Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Memiş, kuralın
zorluklarla kabul ettirildiğini ve tecrübe zayi oluyor gibi düşüncelerle bu kuralı baltalamaya
çalışanların olduğunu kaydetti. Memiş, sözlerine şöyle devam etti: “Değişim yoksa statüko
vardır. Statüko olan yerde hiç bir şey olmaz. Değişim, dönüşüm, yenilenme her zaman gerekli
olan bir şeydir. Bunun tartışmasız bir şekilde ortaya konması lazım”. AK Partinin aday
belirleme sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı temayüle de değinen Memiş; “Ak parti
Türkiye’de bir ilke imza attı. Bu memlekette Allah rızası için veya meslekleri için bir araya
gelen sivil insanların görüşlerini aldılar. İlk uygulamaların her zaman ufak tefek sorunları ola
bilir. Burada da ola bilir ama inanıyorum ki bundan sonra bütün partileri bu yolu
deneyecekler. Ak Parti sadece parti teşkilatını değil bu şehirde sivil toplumlarında
görüşlerinde değer vermeye başladı” dedi. KİMSEDEN İCAZET ALMADIM Kayseri de
siyasetin belirli kişilerin tekelide olduğunu tekrarlayan Memiş: “Ben Kayseri’de iyi gitmeyen
şeylerin olduğunu söylüyorum. Kayseri’de katılımcı bir yönetim tarzı oluşmadı. Az sayıda
insan her yerde, herkes bir takım insanların gözüne bakıyor. Ben bu yola çıkarken ailemden
başka hiç kimseden icazet almadım. Buna ihtiyaç hissetmiyorum. Ben medeni bir insan olarak
bu şehirde yaşamış, buranın dertleriyle dertlenen bir insan olarak günün birinde benim artık
böyle bir göreve talip olmam gerektiği kararını verdikten sonra bir takım insanlara gidip ne
dersiniz, ışık veriyor musunuz böyle bir şey olsun mu demedim. Buna ihtiyaç hissetmiyorum.
Ama birçok iş böyle yürümüyor bu şehirde. İyi yönetici bana göre kendinden daha bilgili
insanlarla çalışmayı becere bilen insandır” ifadelerini kullandı. Kayseri’de yerli ve köylü
ayrımı yapıldığına değinen Memiş, ahlaklı, namuslu, iffetli ve yetenekli insanların liyakat
unsurunun öne çıkması gerektiğini vurguladı. Şehirde herkesin eşit olduğunu ifade eden
Memiş sözlerinin devamında şunları kaydetti, “ Şehirde istişare kültürü birkaç kişi arasında
konuşmayla yürüyor. Bu şehirde başka bir takım argümanların devreye girmesi gerekiyor.
Komşuluk arkadaşlık, hemşerilik gibi değer yargılarının bana göre olması gereken yere
inmesi gerekiyor. Bu şehirde yerlilik diye bir kavram var, Avşarlık diye bir kavram var,
Çerkezlik, Türkmenlik, Sivaslılık, Yozgatlılık, Türklük, Kürtlük gibi kavramlar var. Biz bunu
inkâr edecek değiliz. Allah beni Türk yaratmışsa, Türküm, Kürt yaratmışsa Kürdüm bu kadar.
Bunun dışında başka bir değeri yoktur bu ifadelerin. Dolayısıyla Türkler bir grup, Hacılarlılar
bir grup, Pınarbaşılılar bir grup. Bunlar bizim dinimizin tanımladığı ‘bir birinizi tanıyasınız,
dayanışma içinde olasınız’ o seviyede olmalı. Üstüne çıkartırsanız sorun olur. Bu şehirde bu
sorun var. Yerli köylü ayrımı var. Bunu artık kaldırıp atmamız gerekiyor. Kimse kimseye
üstün değildir. Bu sıkıntıları atlatırsa bu şehir çağ atlayacaktır.” Yabancı güçlerin kontrolünde
ki paralel yapını hoş bir yapı olmadığının altını çizen Memiş, paralel yapı hakkında şu sözleri

dile getirdi, “Paralel yapı Türkiye’de başlayan ama daha sonra uluslar arsı ilişkilerle fırsatları
kaybetmemek gibi farklı gerekçelerle bu hareket maalesef uluslararası güçlerin bir anda
oyuncağı haline gelmiş bir yapı. Kayseri’de de var Türkiye’nin her yerinde var. İnsanlar
güzelliklerini destekliyor. Bizde destekleriz ama yanlışlıklarını acilen vaz geçmesi tövbe
etmesi, bağımsız Türkiye’nin bir hareketi olarak kendine gelmesi lazım. Yerli bir harekete
dönüşürse hiç kimsenin bir sorunu yok.” Çözüm süreciyle birlikte Türkiye’de güzel
gelişmelerin yaşandığını söyleyen Memiş, ayrıcalıkların atılıp, ortak paydalarda
kucaklaşılması gerektiğini söyledi. Seçimlerden sonrada Kayseri’de olacağını açıklayan
Memiş, gençlikte erozyon olduğunu söyledi. Türkiye’de imkânlar arttıkça kalitenin azaldığını
ifade eden Memiş; “Benim derdim bu. Ben bunlarla uğraşacağım. Benim derdim gençliğimiz,
geleceğimiz, eğitimimiz, akademik başarılarımızdır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12381.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Bilgi, artık üniversitelerin tekelinde değil
Ülkemiz eğitim problemleri ve çözümleri üzerine Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile söyleştik. Sistemin eksiklikleri ve çözüm önerileri üzerine değerli
katkılar sunan İhsan Sabuncuoğlu: “Bilgi, artık üniversitelerin veya eğitim kurumlarının
tekelinde değil” dedi.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile ülkemiz eğitim
sistemi üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bilkent Üniversitesi’nin gelişmesinde büyük
pay sahibi olan isimlerden biri olan Sabuncuoğlu, Kayseri’de AGÜ’yü dünya ile rekabet
edecek 3. nesil bir üniversite yapmak için değerli katkılar sunuyor. Yükseköğretim
kurumlarına yaptığı bu değerli katkılardan dolayı Sabuncuoğlu ile genelde eğitim sistemimizi
özelde ise üniversitelerin problemlerini ve çözüm yollarını konuştuk. Gerçekleştirmiş
olduğumuz söyleşide Sabuncuoğlu, sorunlara bir bütün olarak bakılması gerektiğini kaydetti.
Mevcut sistemin bireyi birey olarak görmediğinden yakınan Sabuncuoğlu, kişiselleştirilmiş
bir eğitim sistemine ihtiyacımız olduğunu söyledi. Pedagoji sistemimizin de komple
değişmesi gerektiğine dikkat çeken Sabuncuoğlu: “Dünya, şimdi bunlarla uğraşıyor. Artık
bilgi kaynağı olan yerler sadece eğitim kurumları değil. Bilgi, artık üniversitelerin veya eğitim
kurumlarının tekelinde değil. Her yerde, her şekilde var. İnsanlar statik bilgiyi her zaman bir
yerlerden alır. Sen onu sınıf ortamında, aktif öğrenme yöntemlerini de kullanarak, bir şekilde
kavga etmeden tartışarak hatta yaparak öğretmen lazım” ifadelerini kullandı. Kısa bir
girizgahın ardından eğitim sistemimizin yeniden şekillendirilmesinde ufuk açıcı katkılar
sunacağını umut edindiğim Sabuncuoğlu’yla yaptığımız söyleşinin ilk bölümü ile sizleri baş
başa bırakalım. keyifli okumalar… Üniversitelerimizde birtakım sorunlar olduğu yönünde
tartışmalar her zaman güncelliğini koruyor. Tartışılan boyutta üniversitelerimizde ilgili
sorunlar var mıdır? Üniversitelerde diğer kurum ve şirketler gibi birçok sorunla

uğraşmaktadır. Bu sorunlar, ciddi sorunlardır. Ancak bu sorunları bu günkü eğitim
sisteminden bağımsız düşünmek yanlış olur. Sizin gazetelerin yaşadığı sorunların bir bölümü
de Türk Eğitim sisteminde yani ilköğretim, ortaöğretim ve lise dönemindeki eğitimin
yetersizliğinden kaynaklanıyor. Üniversiteleri bir fabrika olarak düşünün. Fabrikanın çıktısı
ürün ve hizmetler bir şekilde sanayi ve akademik dünyaya akıyor. Ama üniversiteler
öğrencilerini, Türkiye’deki eğitim sisteminden alıyorlar. Eğer sizin hammaddeniz çok iyi
işlenmemişse, sizin tesisleriniz ne kadar iyi olursa olsun, maalesef o tesisleriniz o kadar iyi
çalışmıyor. Birçok eksikliği gidermek için iş yapıyor. Kısmen beceriyor veya
beceremeyebiliyor. Dolayısıyla de belki de iş ve sanayi dünyasının ihtiyaç duyduğu insanları
yetiştiremiyor. Siz sorunu temelde mi görüyorsunuz? Sistemi bir bütün olarak almak
gerekiyor. Üniversite öncesi sorunların benzerleri üniversitede de var. Düşünen, tasarlayan,
hayal eden, proje üreten, yabancı dil bilen, müzik sanat gibi ruhu besleyen birtakım konularla
uğraşmış insan yetiştiremiyoruz. Bizim eğitimimiz çok kitlesel. Sistem bireyi birey olarak
görmüyor. Bünyamin’i Veli’den ayıran bir sistem yok. İlkokuldan üniversiteye kadar geçen
dönemde birey ne ister, ne hayal eder, bunun artı ve eksileri nedir, bu nasıl bir aile yapısından
gelmiştir, kariyerini nasıl şekillendirmek ister gibi kişisel düşünceleri bilmemiz lazım.
Kişiselleştirilmiş bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Biz şuanda kürekle bir yerden alıp bir
yere aktarıyoruz. Çarpıklıklar o kadar çok ki… Birey, üniversiteye birey olarak gelmiyor.
Üniversiteye 17-18 yaşlarına gelmiş kişisel gelişimini tamamlamayan insanlar geliyor.
Gelişmiş ülkelerde bireyler, gelişimini tamamlamış olarak geliyor. Sorumluluğunu alan, irade
gösteren, proje yapmış, özgün bir şeyler tasarlayan, kopyalamamış, birikimli ve çalışmış insan
olarak üniversiteye geliyor. Biz de ise adabı muaşeret kurallarını bile bilmeyen, Nasıl
temizleneceğini bilmeyen… Bu çocukların çoğu muhafazakar ailelerin çocukları…
Muhafazakarlık denilince biz hep temizlik v.b. iyi şeyleri aklımıza getiririz. Demek ki bazı
temelleri iyi verememişiz. Gelişmiş ülkelerde, üniversitelere öğrenci yetiştiren yerler görevini
yapmış olarak size öğrenciyi gönderiyor. Siz de bunların üzerine biraz profesyonalizm
koyuyorsunuz, mesleği öğretiyorsunuz ve gerçek hayata hazırlıyorsunuz. Üzerine koyarak
gidiyorsunuz. Biz de ise bir insan nasıl temizlenecek, adabı muaşeret ne olacak, nasıl soru
sorulacak, niye soru soracak, nasıl proje yapacak, nasıl özgün düşünülecek, niçin kitap
okumalı, niçin film seyretmek lazım v.b. konular üzerine bir şeyler öğretmeye mecbur
kalıyoruz. İlk ve orta öğretimdeki sistemin bir benzeri üniversitelerde var. Hatta orada
fabrikalar daha büyük. 30-40 kişilik sınıflardan bu kez 300-400 kişilik sınıflara gidiyorsun. 1
tane hoca, karşısında ise 300 kişi var. Bünyamin nerede? Bünyamin diye bir öğrencisi var mı?
Bilmez ki! Bünyamin, orada güzel bir soru sorduğunda ‘Onda da böyle bir cevher var. Bunun
üzerine gidelim’ demez. 300 kişilik bir sınıfta aktif öğrenmeyi sağlamak mümkün mü! ‘Aynı
tür insanlar yetiştirmemeliyiz’ Bizim pedagoji sistemimiz komple değişmek zorunda…
Dünya, şimdi bunlarla uğraşıyor. Artık bilgi kaynağı olan yerler sadece eğitim kurumları
değil. Bilgi, artık üniversitelerin veya eğitim kurumlarının tekelinde değil. Her yerde, her
şekilde var. İnsanlar statik bilgiyi her zaman bir yerlerden alır. Sen onu sınıf ortamında, aktif
öğrenme yöntemlerini de kullanarak, bir şekilde kavga etmeden tartışarak hatta yaparak
öğretmen lazım. Eğitim sorunlu, dershaneler v.b. şeyler sorunun doğurduğu şeyler… Olayı
topyekun ele almak lazım. Bunun için de hakikatten uzun vadeli ve çok sık değişmemesi
gereken bir milli eğitim politikamızın olması lazım. Üniversitelerimizin de artık bunu idrak
edip birbirinden ayrışarak ve farklılaşarak kendi misyonlarına uygun yollar çizmeleri lazım.
Aynı tür insanları yetiştirmemiz lazım. “YÖK’ün revizyona ihtiyacı var” YÖK eski Başkanı
Gökhan Çetinsaya, üniversitelerin tektip öğrenci yetiştirme nedenini YÖK’ün varlığına
bağlamış ve artık YÖK’ün misyonunu tamamladığını söylemişti. Siz bu konu hakkında neler
düşünüyorsunuz? Gökhan Hoca, çok sevdiğim bir insandır. Gökhan Hoca’nın söylediklerine
olumlu veya olumsuz bir katkı sağlamak istemem. Sadece görüşlerine saygı duyarım. Benim
YÖK ile ilgili düşüncelerim ise şudur: YÖK kurulduğunda 27 üniversite vardı. Ben de o

zaman Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde master veya doktora yapıyordum. Şuanda ise 200’e
yakın üniversite var. Bir kere sistemini değiştirmen lazım. YÖK’ün ciddi bir reforma ihtiyacı
var. 35 sene geçmiş, dünya değişmiş. Dolayısıyla bir revizyona ihtiyaç var. Şuanda YÖK’ün
çağa uygun hale getirilmesi ve üniversitelerin önünün daha fazla açması gerekiyor. Çeşitliliğe
izin vermesi lazım. Herkese tek numara pabuç ayakkabıyı giydirmemesi lazım. “YÖK,
efsaneleştirilmiş” Ancak ben olaylara hep artı ve eksi penceresinden bakan birisiyim.
Herhangi bir konuda birinin mutlak doğru veya diğerinin mutlak yanlış olduğuna inanmam.
YÖK’ün artıları da eksileri de vardır. Bu nedenle YÖK’ün çağın ihtiyaçlarına karşılık veren
yeni nesil, dünya ile rekabet edecek üniversitelerin önünü açabilecek bir revizyona ihtiyacı
kesinlikle var. Ama YÖK’ün şu anki hali bile üniversitelerin ve rektörlerin önünde bir engel
değil. YÖK, efsaneleştirilmi! İş yapma becerisine sahip olmayan, inisiyatif almayan, irade
göstermeyen insanlar her attığı adımı acaba doğru mu veya yanlış mı! diye YÖK’e sorarsa, iş
yaptırmazlar. Ama sen YÖK’ün genel kuralları çerçevesinde çalışırsan çok şey yaparsın.
Daha 2 hafta önce İstanbul’da en çok tanınan vakıf üniversitelerinden birinin rektörü ile
beraberdim. Rektör, bana dedi ki hocam ben şu kadar yıldır buradayım. Şu kadar yıldır
Türkiye’deyim ve rektör olarak geldim. Bana YÖK’ü öcü olarak gösterdiler. Ama şuana
kadar YÖK, benim hiçbir işimi engellemedi. “Temel sorun eğitim politikamızın olmayışı”
Devlet üniversitelerinin çalıştırdığı insanlar genellikle devlet memuru oldukları ve kadro
problemleri olduğu için bu noktada problemleri var. Şuanda Kayseri’deki üniversitenin 53 bin
öğrencisi var. Başka üniversitelerin örneğin 73 bin öğrencisi var. Allah aşkına bu daha ne
kadar büyüyecek? Kaliteyi tutturmak için büyümeli mi, yoksa küçülmeli mi! Sen sürekli bana
kadro ver dersen, nereye gidecek bu iş! Öğretim elemanı başına düşen yayın, proje veya
öğrenci sayısı gibi kriterlere baktığında kötüsün. Ama hala öğretim üyesi kadrosu istiyorsun.
Bu bazı devlet üniversitelerinin büyük problemi. Türkiye’de sayıları yaklaşık olarak 70’i
bulan vakıf üniversitelerinin YÖK ile ilgili hiçbir problemi yok. Olsa olsa devlet
üniversitelerinin problemi var. Devlet üniversitelerinin problemi de kadrolaşmaktan
kaynaklanıyor. Sonuçta siz bir sistem yönetiyorsunuz. Bunun için sizin bir idari personel ve
yapılanmaya ihtiyacınız var. Bir daire başkanı ile çalışmak istemezseniz, hiçbir şey
yapamıyorsunuz. Bugün bir teknik direktör bile bir yere gittiği zaman kendi ekibiyle gelip
çalışıyor. Diğer çalışanların özlük v.b. haklarına zarar vermeden onları belki kurum içinde
veya dışında başka bir yerde çalıştırarak idari anlamda da önlerini açmaları lazım. YÖK’ün
burada yapabileceği hiçbir şey yok. YÖK, kesin değişmeli… 1980 model bir arabayı şuanda
kullanana var mı? Hepimiz 2010 ve sonrası arabalar kullanıyoruz. Ama YÖK, şuanda
eğitimimizdeki sorunların birinci sebebi kesinlikle değil. Aksinin iddia edersek haksızlık
ederiz. En temel sorun Türkiye’nin bir eğitim politikası yok. Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Söyleşinin devamı yarın…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12382.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

ESDER Kayseri Şubesi CHP İl Başkanlığı'nı
ziyaret etti
Esnaf Ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Kayseri Şubesi Başkanı Kemal Erçalık ve yönetimi,
CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan'ı il başkanlığında ziyaret etti.
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Gerçekleşen ziyarete, Chp Kayseri Milletvekili A.Adayı Aşkın Genç'te katıldı. Esnaf ve
Sanatkarlar Derneği Başkanı Kema Erçalık, 7 Haziran Genel Seçimlerinde CHP'ye başarılar
diliyerek, seçimin ülke için hayırlar getirmesini diledi. CHP Kayseri Milletvekili A.Adayı
Aşkın Genç ile ilgili de kısa bir açıklama yapan Erçalık, '' Aşkın arkadaşımız gerçekten
başarılı bir siyasetçi. Kendisi genç ve dinamik bir insan. Kendisine de bu süreçte başarılar
diliyorum.'' dedi. Öte yandan CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan'da ziyaretten büyük bir
memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti: ''Esnaflarımız bizim için
çok önemlidir. Bugün Kemal Bey ve yönetiminin nezaket ziyaretinden büyük bir memnuniyet
duyduk. Esnaflarımızın devamlı olarak yanındayız. Ama şuanda baktığımız zaman esnaf kan
ağlıyor. Bu durumun bir an evvel değişmesi lazım.'' şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12383.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kamerunlu dolandırıcılara 5'er yıl 10'ar ay
hapis cezası verildi
Kayseri'de, bir iş adamını dolandırmak üzereyken yakalanan iki Kamerun uyruklu
dolandırıcıya yapılan yargılamada 5'er yıl 10'ar ay hapis cezası verildi.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mbenda Francois (38) ve Kıngsy Fuashi
(34) hazır bulundu. Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan sanıklar ağlayarak,
"Pişmanız" dedi. Yapılan yargılama sonrasında iki kişiye sahtecilik suçundan 5'er yıl 10'ar ay
hapis cezası ve 10'ar bin TL para cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12384.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Bereket ormanına 2 bin fidan dikildi
21 Mart Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen 'Gönül Elçileri' Projesi kapsamında
Kayseri'de bulunan Bereket Ormanı'na 2 bin adet fidan dikildi.
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Fidan dikimi öncesinde konuşan Kayseri Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara, "Ülkemizde
ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandırmak adına 2008-2012 tarihleri arasında ağaçlandırma
seferberliği ilan edilmiştir. Bu dönem içerisinde Kayseri'de 347 bin dekar alanda çalışma
yapılmış olup yaklaşık 41 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 2013 yılında 60 bin
110 dekar alanda, 2014 yılında ise 64 bin 440 dekar alanda çalışma gerçekleştirilmiştir. 2015
yılında da çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Kayseri
Valisi Orhan Düzgün ise Kayseri'de ciddi bir ağaçlandırma çalışmasının başlatıldığını
söyleyerek, "Her fırsatı ilimiz yeşillendirmek, ağaç miktarını değerlendirdiğimiz gibi bugünde
sizlerle beraberiz. Kayseri doğal güzellikler bakımından, tabi güzellikler bakımından, kültür
mirası bakımından gerçekten çok zengin bir şehirdir. İlimizdeki orman varlığının artırılması
noktasında da son yıllarda ciddi çalışmalar yapılıyor. Başta Erciyes’in etekleri olmak üzere
Felahiye’den Pınarbaşı’na birçok ilçelerimize varıncaya kadar ciddi bir ağaçlandırma
kampanyası başlatıldı" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Vali Düzgün ve eşi Gül
Düzgün, kendi adlarına fidan dikti. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da fidan
dikerek, suladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12385.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kayseri Şeker çiftçi meclisi arsasına sahip çıktı
ve sonuç bildirisi yayınladı
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Kayseri İli, Sivas ve Yozgat’ın bir kısmı Kırşehir’in ve Nevşehir’in bazı ilçe ve köylerinde
olmak üzere çok geniş bir alanda 79.000 çiftçiye hizmet vermekte olan, Kayseri Şeker’in
bütün bölge çiftçisini temsil eden çiftçilerden oluşan Çiftçi Meclisi, 26 Mart 2015 Perşembe
günü Kayseri Şeker Fabrikasında toplandı. Kayseri Şeker arazisi üzerine yapılacak olan toplu
konut çalışmalarındaki son durum, 61.Kampanya döneminde pancar ekimi için sözleşme
yapılan çiftçiler ve pancar ekiminde dikkat edilecek hususlar, Lisanslı depoculuk çalışmaları,
Kayseri Şeker hakkında yapılan asılsız haberlerle ilgili konular, Kamuoyunda Kayseri Şeker’
e ait güya hastane yapılmak üzere devredilen ve Kayseri şeker için hayati önem arz eden belki
de Kayseri Şeker’in kapanmasına yol açacak, dolayısıyla pancar ekicisini mağdur edecek olan
arsa satışı ile ilgili konular görüşülerek çiftçi meclisi üyeleri bahse konu arsa üzerinde, Şeker
Ambarları ve Şeker Nizamiyesinde incelemelerde bulundu. Kayseri şeker Çiftçi Meclisi
toplantısına Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Üyeler İlhan Argun, Harun Halıcı,
Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın,
Üyeler Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Halis Lektemur Genel Müdür
Levent Benli, Denetim Kurulu Üyeleri, Mehmet Güntay, Menderes Baran olmak üzere
yönetim kurulları ve 12 Bölgeyi temsil eden Çiftçi Meclisi üyeleri tam kadro katıldılar.
Toplantı sonunda alınan kararlar sonuç bildirisi olarak yayınlandı. Kayseri Şeker 26 Mart
tarihinde yapılan Çiftçi Meclisi sonuç bildirisi Kayseri Şeker Fabrikası Çiftçi Meclisi; Şeker
pancarı üretimi yapılan 12 bölgedeki çiftçilerimizi temsilen 130 kişinin katlımı ile 26 Mart
2015 Perşembe günü fabrikada yapmış olduğu toplantıda, çeşitli güncel konularla ilgili
değerlendirmelerde bulunmuş aşağıdaki hususları kamuoyuna açıkladı: 1-Kayseri Şeker, son
dört yıl içerisinde uygulanan mali disiplin ve kurumsal yönetim politikaları sonucunda
kapanmaktan kurtularak çiftçisinin pancar bedelini zamanından önce, çalışanlarının alın
terinin karşılığını gününde ödeyen devlet hazinesine bir yılda gelir vergisi, kurumlar vergisi,
KDV, SSK primi vs.. adlarla 100 milyar TL den fazla katkı sağlayan, bir kuruş gecikmiş vergi
ve SSK primi borcu bulunmayan, toplamda 1 milyon TL den fazla satış cirosu oluştururken
bir önceki yıl 122 milyon TL, 30.04.2015 tarihi itibari ile düzenlenecek bilançosunda 140
milyon TL nin üzerinde kar sağlayan, sektöründe en güçlü, güvenilir ve kredibilitesi en iyi
konuma gelmiştir. 2- Bu konumu ile orta Anadolu’da geniş bir coğrafyada 80 bin çiftçi ailesi,
toplamda 2.500’ü aşkın çalışanı, nakliyecisi, tedarikçisi, kurumsal müşterisi ile büyük bir
ekonomik güçtür. Bununla beraber hissesinin %11’i Başbakanlık Özelleştirme İdaresine,
kalanı 26 adet pancar kooperatifi ve 4 adet anonim şirkete ait olmakla tüm Türkiye’deki 1,5
milyonu aşkın pancar çiftçisinin sahibi olduğu Milli bir kuruluştur. 3-Kayseri Şekerin dört yıl
öncesinden devraldığı ağır borç yükünün büyük bir kısmını ödemiş olması bunun yanında
artık yeni yatırımlar yapacak seviyeye gelmiş olması memnuniyet vericidir. 4-Bu gün gelinen
bu başarılı konum Kayseri Şeker üzerinde geçmişten beri kirli emelleri olan bir güruhun
iştahını kabartmış olup, sahibi oldukları basın organları ve sosyal medya aracılığı ile kirli
emellerine yeniden ulaşmak için saldırılarına devam etmektedirler. Bu saldırılar sadece
Kayseri Şekere değil tüm çiftçilerimize yapılmış olarak değerlendirilmektedir. 5-Öte yandan
2007 yılında güya hastane arsası olarak Kayseri Büyük Şehir Belediyesine 1 lira bedelle
satılan Kayseri Şekerin ambarlarını ve şeker nizamiyesini içine alan 250 dönümlük kısmı
TOKİ tarafından 22 Ocak 2015 tarihinde ihale ile satışa çıkarılmıştır. Fabrikamız açısından
hayati öneme sahip bu arsanın alınması için ihaleye girilmiş ve 50 milyon TL olan geçerli
teklif verilmesine rağmen ihale 45 gün sonra iptal edilmiştir. Bu arsa konusunda Kayseri’de
yaşanan spekülasyonlar basın ve medya kuruluşlarında günlerce gündem oluşturmuştur. Bu
haberlerden anlaşıldığına göre bir kısım yetkililer Orta Anadolu’da 80 bin, Türkiye genelinde
1,5 milyon pancar çiftçisinin hakkını savunmak yerine 300 kadar olduğu ifade edilen bir esnaf
grubu lehine tavır sergilemektedirler. Öncelikle çiftçiyi hiçe sayan bu tavır esefle

değerlendirilmekte olup çiftçinin ve kuruluşunun hakkını korumak için demokratik ve hukuki
her yol kullanılacaktır. Bu çerçevede çiftçisinin ve onun hakkının korunması için gayret
gösteren, onun yanında yer alanların bu çabaları takdirle anılacaktır. Çiftçi meclisi;
fabrikasının kapatılmasını, ekmeğini ailesinin ve çocuklarının geleceğini yok etmeyi
amaçlayan tüm girişimlere karşı mücadele etme karalılığında olduğunu, çiftçilerimiz adına
kamuoyuna saygı ile duyurur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12386.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Şehir içi ulaşım için yeni master plan
Şehir içi ulaşım master planı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nde, konunun
uzmanı müşavirlik firmaları tarafından hazırlanan sunumlar masaya yatırıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy
ile ilgili daire başkanı ve birim çalışanlarının hazır bulunduğu sunumlarda Emay Uluslararası
Mühendislik ve Müşavirlik, Mescioğlu Mühendislik ve Müşavirlik ile Boğaziçi Proje ve
Müşavirlik firmaları, şehir içi ulaşım master planı ile ilgili olarak birer sunum yaptı.
Toplantılarda şehir içi ulaşım ana planı konusunda üç firmadan da alternatif ulaşım önerileri
alındı ve fikir alış verişinde bulunuldu. Sunumların ardından bir değerlendirme yapan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin Türkiye ortalamasının üstünde
büyüdüğünü bu nedenle de yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını belirterek, "Bizim en son
yaptığımız ulaşım master planı 2008 yılında yapılmış bir plan. Bugüne geldiğimizde bu planın
artık yetmez olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yenilememiz gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı
Altyapı Genel Müdürlüğü'nün tavsiyesi gereği her şehrin, en az beş senede bir ulaşım master
planını yenilemesi gerekiyor. Kayseri'de araç sayısı, nüfus artış oranından daha fazla artıyor
ve şehirdeki hareketlilik de buna paralel olarak artıyor. Ayrıca son yıllarda yeni imar
bölgeleri, bölge hastanesi, Mobilyacılar Sitesi gibi yeni sanayi siteleri gibi yerler ortaya
çıkıyor. Dolayısıyla bunların ulaşım ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
Bu nedenle bir an önce ulaşım master planını yenilememiz zaruri hale geldi. Bu konuda gerek
yurt içi gerekse yurt dışındaki çalışmaları görmek istedik ve bu konuda uzman firmaları davet
ettik. Hem ülkemizdeki Kayseri ölçeğindeki şehirlerde hem de dünyadaki diğer şehirlerde
yapılan çalışmaları inceleme imkanımız oldu. Şimdi bu gelişmeler içerisinde kısa zamanda bir
müşavirlik ihalesine çıkacağız ve kentimizin yeni ulaşım master planını ortaya koyacağız"
dedi. ANA HEDEF: TOPLU TAŞIMA Master Plan çalışmalarında araç, yaya ve bisiklet
trafiği ile birlikte asıl üzerinde duracakları konunun toplu taşıma üzerinde olacağına dikkat
çeken Başkan Çelik, kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirterek,
"Yaya yolları nasıl olmalı, bisiklet yolları nerden gitmeli, otomobiller, ağır vasıtalar nereden
seyretmeli bunlar zaten çözülecek ama bizim asıl hedefimiz, toplu taşıma konusunda nerelere

hangi hatları nasıl yapmalıyız, bunlar yüzeyden mi gitmeli yer altına mı inmeli kavşaklarda
nasıl geçmeli gibi konularda çok detaylı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Belki planlama
süreci uzun olacak ama iyi bir planla ilerleyen yıllarda çok daha büyük masrafların ve
sıkıntıların önüne geçmiş olacağız. Bu çalışmalar 18 ay civarında biter diye tahmin ediyoruz.
Bu 18 aylık çalışma sürecinde bizim hem 5 yıllık kısa vadeli hem 10 yıllık orta vadeli hem de
15 yıllık uzun vadeli bir planla kentimizin ulaşımla ilgili geleceğini gösteren bir rapor
çıkacak. Biz de buna göre çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu. "DOLMUŞLARI
KALDIRMAYA BİLE TEŞEBBÜS EDEMEDİLER" Kayseri'de planlı çalışma konusunda
bir kültür oluştuğuna işaret eden Başkan Çelik, Türkiye'de dolmuşları kaldıran tek şehir
olduklarını söyleyerek, "El yordamıyla değil bir plan doğrultusunda çalışmalara devam
ediyoruz. Zaten Kayseri'de bu konuda bir kültür oluştu. Hamdolsun şu an planlı çalışma
konusunda Kayseri bir çok vilayetten önde gidiyor. Haseki başkanımızın yaptığı çalışmalarla
şu an dolmuş olmayan tek şehir özelliğimizi hala koruyoruz. Birçok şehir daha teşebbüs bile
edemedi. Çok şükür Kayseri planlı çalışma konusunda çok iyi ve Türkiye'ye örnek bir
konumdayız. Şimdi de ulaşım master planını hayata geçirip şehir içi ulaşımda çok daha iyi
yerlere geleceğiz ve Türkiye'nin en önde giden şehri olacağız inşallah" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12387.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Orman Bölge Müdürülüğü'nde 'temel afet
bilinci' eğitimi verildi
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nde 'Temel afet bilinci' eğitimi verildi.
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Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü personeline, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın “Afete Hazır Türkiye- Afete Hazır İş Yeri” projesi kapsamında, İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü tarafından 'Doğal Afetlerde İlk 72 Saat Temel Afet Bilinci' eğitimi verildi.
Eğitime bölge müdürülüğü personeli yoğun ilgi gösterirken, daha sonra kararlaştırılacak bir
tarihte uygulamalı bir eğitimin de verilmesi kararı alınarak eğitime son verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12388.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Taksirle adam öldürmeye 30 bin lira para cezası
Kayseri’de ‘ Taksirle Adam Öldürme’ davasında yargılanan sanığa 30 bin TL para cezası
verildi.
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3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık M.Y. hazır bulundu.
Sanık şöför M.Y. savunmasında ‘ Çok pişmanım isteyerek olmadı. Adaletinize güveniyorum’
dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık şoföre 30 bin TL para cezası verdi.
Talas Komando Caddesinde meydana gelen trafik kazazında M.Y. idaresindeki 38 RE 230
plakalı araç karşı yöndeki başka bir araçla çarpışmış, kazada S.O. olay yerinde yaşamını
yitirmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12389.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

ERÜ’de modern psikolojide yeni yaklaşımlar
konferansı
Erciyes Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından Sosyoloji Günleri kapsamında
“Modern Psikolojide Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konferans düzenlendi.

27 Mart 2015 Cuma 11:42

Erciyes Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından Sosyoloji Günleri kapsamında
“Modern Psikolojide Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konferans düzenlendi. Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonun’da gerçekleştirilen etkinliğe Psikiyatr Dr. Mustafa
Merter konuşmacı olarak katıldı. Kayseri’deki tarihten ve maneviyattan epeyce etkilendiğini
dile getiren Merter; “Çok güzel bir ilde yaşıyorsunuz, burada Osmanlı’nın Selçuklu’nun izleri
o kadar hissediliyor ki Buram buram maneviyat kokuyor.” dedi. Öğrencilere modern psikoloji
alanında önemli bilgiler veren Psikiyatr Dr. Mustafa Merter, kendi kültürümüzden ve
maneviyatımızdan kopmadan hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğine değinerek; “Başından
beri bize, insanın ne olduğu yanlış anlatıldı. Yanlış kaynaklara dayanarak insan bize anlatıldı.
Bizde o klasik batı anlayışımız ile ne anlatıldıysa, aklımızdan, vicdanımızdan, kalbimizden
geçirmeden ya da kısmi olarak geçirerek kabul ettik. Artık ciddi bir şekilde bizimde bir
psikoloji ekolü oluşturmamız lazım ve kaynağımızın da Kuran’ı Kerim ve Hadis-i Şerifler
olması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12390.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Çiftçiler Şeker Fabrikası’nın kapatılmasına
zemin hazırlayacak uygulamanın düzeltilmesini
talep etti
Kayseri Şeker Fabrikası çiftçileri, Kayseri Şeker fabrikasının kapatılmasına zemin
hazırlayacak uygulamanın düzeltilmesini talep ediyor.

27 Mart 2015 Cuma 11:46

Kayseri Şeker Fabrikası çiftçileri, Kayseri Şeker fabrikasının kapatılmasına zemin
hazırlayacak uygulamanın düzeltilmesini talep ediyor. Pancar üreticisinin hakkını
koruyamayıp, geçmişte Kayseri Şeker’in pancar kotalarını değerlendiremeyenler, çiftçinin öz
malına da sahip çıkamayıp adeta şeker arazisinin de peşkeş çekilmesi için zemin
hazırlayanların TOKİ ihalesi sonunda çiftçiye Şeker arazisi kime peşkeş çekiliyor diyerek
çiftçilerimizi tahrik etmeye çalışmaktadırlar. Ancak Kayseri Şeker çiftçisi bu tür ayak
oyunlarına gelmeden Çiftçi Meclisini toplayarak ortak bir deklarasyon yayınlama ve
demokratik yollardan sesini duyurma, hakkını sonuna kadar kararlılıkla arama yolunu tercih
etti. Çiftçi meclisi; fabrikasının kapatılmasını, ekmeğini ailesinin ve çocuklarının geleceğini
yok etmeyi amaçlayan tüm girişimlere karşı mücadele etme karalılığında olduğunu, çiftçileri
adına yayınladığı deklarasyonla duyurdu. Kayseri Şeker Çiftçi Meclisi üyeleri, "Kayseri Şeker
fabrikasının daha önceki dönemdeki bazı yöneticilerinin Fabrikanın kapanmasına yol
açabilecek vurdum duymazlıkları ve basiretsiz uygulamalarının faturası şimdi bize
ödettirilmeye çalışılıyor. Bu şekilde uygulamaya devam edilirse, bir yıllık üretimimiz olan
350 bin ton şeker konulan Şeker ambarlarımız yıkıldığı gibi Fabrikadan şeker sevkiyatı da
yapılamayacak durumda kalınacaktır. Böyle olursa Kayseri şeker Fabrikası satamayacağı
ürünü üretemeyecek ve dolayısıyla fabrika kapanma tehlikesi ile baş başa kalacak bizler de
Şeker Pancarı ekemeyecek duruma geleceğiz , bu konu sadece biz çiftçileri değil Kayseri ve
Bölge ekonomisini de yakinen ilgilendirmektedir. Bu nedenle acilen çözülmelidir" dedi.
Pınarbaşı İlçesi Pancar çiftçilerinden İbrahim Ülker, konuyla ilgili olarak, "Kayseri Şeker
sıfırdan bu gün geldiği noktayı herkes biliyor. Perişan bir durumdan artık pancarını alıp
gününden önce parasını ödüyor, önümüzde ki yıllar da ise peşin ödeyecek. Arkasından
arpasını alacak buğdayını alacak Bu kadar başarılı işler yapılan başarıyla idare edilen
yönetilen yerlerde mutlaka ayak bağa olmaya çalışan, başarılı projeleri hezimete uğratmayı
düşünen kesimler olacak. Kayseri Şeker çiftçisi bu ayak oyunlarına ve dedikodulara itibar
etmemiştir. Bunlar bir oyun. Acaba ortaya bazı iddialar atarsak bunların elindeki projeleri
kafasında ki tasarladıkları düşünceleri, bir kenara bırakır da bizim attığımız iddiaların peşine
takılır gibi düşünen insanlar var. Bunlara da siz prim vermeyin. Biz Hüseyin Bey ve değerli
ekibinden yönetiminden dağlar kadar memnunuz. Sizin Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu
tür dedikodular engellemeler ne ilk nede son olacak. Bu mücadele ferasetini gösterecek
durumdasınız" dedi. Gemerek Bölgesi Pancar çiftçilerinden Sezai Çelik ise, "Biz önceleri bu
mikrofonda fabrikanın durumunun çok kötü olduğunu öğreniyorduk. Ben de hep diyordum bu
yırtıklara nasıl bir yamalık bulunacak diye. işte o zaman kendi kendime diyordum yırtık

büyük yamalık küçük. Nerden bulup kapatacaklar isterse yamalık bulsunlar eskisi gibi olacak
mı. Ama bizim başarımız bizim yönetimimiz böyle düşünmedi yırtığı da attı yamalığı da attı ,
yerine yep yeni bir elbise giydirdi bu elbiseyi de nişanlı görmeye gidilecek hale getirdi.
Fabrikamızı gerçekten ben takdir ediyorum. Siz diyorsunuz ki bu fabrikaya sahip çıkılsın
büyüklerimizden kalan bir söz var “ söz konusu vatansa teferruata gerek yok” aynı söz bizim
fabrikamız içinde geçerlidir. Bizim ekmeğimiz aşımız buradan geliyor, buraya sahip çıkmayıp
da nereye sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12391.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

"Ben çocuğumun yaşamasını istiyorum"
Kayseri'de doğuştan beyin sapı tümörü hastalığı olan 2 yaşındaki Muhammed’in annesi
Gülşah Akan, oğlunun ameliyat olabilmesi için 85 bin TL gerektiğini belirterek yetkililerden
yardım istedi.
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Kayseri'de doğuştan beyin sapı tümörü hastalığı olan 2 yaşındaki Muhammed’in annesi
Gülşah Akan, oğlunun ameliyat olabilmesi için 85 bin TL gerektiğini belirterek yetkililerden
yardım istedi.
2 yaşındaki Muhammed Akan, doğuştan beyin sapı tümörü hastalığı nedeniyle defalarca
ameliyat olmasına rağmen bir türlü sağlığına kavuşamadı. Gülşah ve Osman Akan çifti,
çocuklarının sağlığına kavuşması için araştırma yaparken İstanbul'da iki profesörle irtibata
geçti. Doktorlar Muhammed'i sağlığına kavuşturabileceklerini söyledikleri aileden 85 bin TL
talep etti. Maddi durumu yetersiz olan aile, küçük Muhammed’i ameliyat ettirebilmek için
yardım bekliyor.
Baba Osman Akan, “Kayseri’de bir apartmanda kapıcılık yapıyorum. Çocuğumun beyin
sapında tümör var. Kayseri’deki doktorlar tümörün tamamını alamıyorlar. Biz bunu araştırdık.
Biz İstanbul’da bulduğumuz iki doktor ile görüştük. Onlar tümörü alabileceklerini söylediler
ama bunun için 85 bin TL ücret istediler. Kayseri’deki sağlık kuruluşlarında bize tümörün
tamamıyla alınamayacağı söylendi. Çocuğumuzun her yıl ameliyat olabileceğini söylediler.
Bu ameliyatı da çocuğumuzun ömrünü uzatmak için yapacaklarını söylediler. İşte ameliyat
için bizden 85 bin TL ücret istediler ama benim bunu ödeyecek gücüm yok. Ben aylık bin TL
ile 4 çocuğumu geçindirmeye çalışıyorum. Ben bu istenen parayı hayalimde bile göremem.
Devlet büyüklerimizden, işadamlarımızdan yardım talep ediyoruz" diye konuştu.
Anne Gülşah Akan ise, "Benim çocuğum doğuştan beyin sapı tümörü hastası. 1 yıl önce çok
riskli bir ameliyat geçirdi. Sonrasında de epey hastanede kaldık. Sonrasında tümör değişime
uğradı. Sonra doktorumuz tekrar ameliyat olması gerektiğini söyledi. Tümörün de hepsini
alamayacağını, sadece hayatını uzatmak için tıraşlayacaklarını söylediler. Bizde bir araştırma

yaptık ve İstanbul’da bir doktor bulduk. Doktor çocuğumuzu ameliyat edebileceğini söyledi.
O da bizden 85 bin lira talep etti. Bizim çocuğumuzun kurtulma şansı var. Yoksa defalarca
beyni açılacak ve ameliyat olacak. Hepsi birbirinden riskli. Doktorumuz bize çocuğumuzun
felç kalabileceğini söylüyor. Biz çok mağduruz. Bir anne olarak yetkililerden yardım
bekliyoruz. Ben çocuğumun yaşamasını istiyorum. Biran önce o ameliyatı olması gerekiyor.
Ben sadece çocuğumun yaşaması için gerekli parayı talep ediyorum. Farklı hiçbir şey talep
etmiyorum. Tüm duyarlı insanlar beni bir anne olarak anlasınlar" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12392.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Büyükşehir'den Bünyan’a milyonluk katkı
İlçelere yatırım ve hizmet atağını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'daki ünlü
Pınarbaşı mesire alanı ile Bünyan Meydanı'na çevre düzenlemesi yapacak
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İlçelere yatırım ve hizmet atağını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'daki ünlü
Pınarbaşı mesire alanı ile Bünyan Meydanı'na çevre düzenlemesi yapacak. Bünyan'ın en
gözde mesire alanı olan ve Kayseri'den birçok ailenin de hafta sonu piknik yapmak amacıyla
gittiği doğal güzelliğe sahip Pınarbaşı Mesire alanını, daha bakımlı ve kullanışlı hale getirmek
isteyen Büyükşehir Belediyesi, bölgede çevre düzenlemesi yapacak. Bununla birlikte Bünyan
Meydanı da yeniden düzenlenecek. Bu amaçla 1 milyon 339 bin lira yaklaşık maliyetli çevre
düzenlemesi ihalesi yapıldı. 6 firmanın katıldığı ihalede teklifler de şu şekilde oluştu:
Çimenoğlu İnşaat 1 milyon 108 bin lira EMN İnşaat 1 milyon 190 bin lira Alp İnşaat 1
milyon 83 bin lira Mustafa Dadaloğlu 1 milyon 97 bin lira Mustafa Eskici 1 milyon 192 bin
lira Uhud İnşaat 883 bin lira Komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından ihaleyi
kazanan firma belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12393.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Pİ sayısının Türkiye’deki yeni rekortmeni
Muhammet işçi:
Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi ve matematik kulübü
başkanı Muhammet İşçi, Pi sayısının virgülden sonraki 1024 basamağını ezbere okuyarak,
606 basamakla Türkiye rekorunu elinden bulunduran ODTÜ öğrencisi rakibini geçerek
Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Pi sayısında kendini geliştirmek istediğini belirten
Muhammet İşçi ‘e’ sayısında ise dünya rekorunu kırmak istediğini söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi ve matematik kulübü
başkanı Muhammet İşçi, Pi sayısının virgülden sonraki 1024 basamağını ezbere okuyarak,
606 basamakla Türkiye rekorunu elinden bulunduran ODTÜ öğrencisi rakibini geçerek
Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Pi sayısında kendini geliştirmek istediğini belirten
Muhammet İşçi ‘e’ sayısında ise dünya rekorunu kırmak istediğini söyledi. Yeni rekorun
sahibi olan Muhammet İşçi, “Rekoru kırarken heyecanlanmamıştım, fakat daha sonra
kameraları görünce biraz heyecanlandım. Daha sonra 150. basamağa gelince şaşırdım fakat
devam ettim iyi çalışmıştım başarılı olmayı bekliyordum. Heyecandan dolayı biran
olmayacağını zannettim, fakat oldu” dedi. Erciyes Üniversitesi’ne böyle bir başarıyı getirdiği
için mutlu olduğunu belirten İşçi, “En son 8 yıl önce aktif olan bir kulübü arkadaşlarım ve
hocalarım sayesinde aktifleştirdim. İlk etkinliğimiz olarak da bu çalışmayı yaptık. Gerçekten
ilgi gördü. Bunun için de mutluyuz. ODTÜ’lü rakibimi geçmekten ziyade Türkiye’de böyle
bir işe hatta matematiğe ilgi yok. %6 oranında bir matematikçi yetiştirme oranına sahibiz.
Buda çok vahim bir durum. Bu ülkede maalesef hep işime yararcılık var. Dolayısıyla bu tür
işler hep geri planda oluyor. Bir ODTÜ öğrencisi arkadaşımız organizatörlerin önünde 606
basamağı saymış ve direkt onanmıştı. Bunun üzerine 1024 basamağı saymak gerçekten
riskliydi. Fakat çalıştım, yaptım. İki üzeri onun matematikte daha kibar duracağını
düşündüğüm için sayı olarak bu hedefi belirledim kendime. Üç yüz basamak daha fazlasını
biliyordum. Fakat dediğim gibi iki üzeri on olsun ve matematikte daha kibar dursun diye bu
basamağı saydım. Lisedeyken bu tür etkinlikleri yapmaya çalışıyordum fakat fazla ilgi
görmüyordu” diye konuştu. İşçi ayrıca, "Üniversiteye gelince aklımda vardı. Araştırmalarım
oldu, dünya rekorlarına baktım ve ilginçliklere baktım. Gerçekten ilgi çekici bir şey. Zaten Pi
sayısı hayatımızda her yerde olan bir sayısıdır. Ben de bu sayısı ezberlemek istedim ve
böylelikle Türkiye rekoru da peşinden gelmiş oldu. Bundan sonraki hedeflerim Pi sayısını
geliştirmenin yanı sıra 'e' sayısının dünya rekorunu da kırmak istiyorum. En önemli hedefim
dünyanın çözülemeyen sorunlarında biri olan Collatz Sanısını en kısa zamanda açıklamak
olacaktır. Pi sayısını ezberlerken günde 50 tane basamak ezberledim ve yaklaşık 20 günümü
aldı” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12394.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Sahte Polisler Kayseri polisinden kaçamadı
Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi, Kayseri polisinden
kaçamadı.
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Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi, Kayseri polisinden
kaçamadı. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde 84 yaşındaki İ.K.'yı ve Osman Kavuncu
Bulvarı'nda 73 yaşındaki H.T.'yi arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler A.A.,
Z.K. ve İ.T.'nin eve gelerek arama yapacaklarını söyledikleri öğrenildi. Mağdurların 155'i
arayarak ihbarda bulundukları ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldığı bildirildi. Yapılan
çalışmalar neticesinde A.A., Z.K. ve İ.T.'nin yakalanarak gözaltına alındığı ve haklarında
işlem yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12395.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Cami lavabosunda bıçaklandı
Kayseri’de 16 yaşındaki genç, cami lavabosunda bıçaklandı.
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Kayseri’de 16 yaşındaki genç, cami lavabosunda bıçaklandı. Edinilen bilgiye göre Osmanlı
Mahallesi’nde bulunan bir cami lavabosunda çıkan tartışmada, 16 yaşındaki B. C., kolundan
bıçaklandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan B.
C., burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından B. C.’yi bıçaklayan şahsı
yakalayarak
gözaltına
aldı.
Olayla
ilgili
soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12396.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Talas'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Kayseri'nin Talas İlçesi'ne bağlı Kamber Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

27 Mart 2015 Cuma 15:28

Kayseri'nin Talas İlçesi'ne bağlı Kamber Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Talas İlçesi Kamber Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, R.İ. yönetimindeki otomobil, Kayseri-Malatya karayolunun 30'uncu
kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada
otomobil sürücüsü R.İ. hayatını kaybederken, otomobilin içerisinde bulunan A.İ.'de yaralandı.
R.İ.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken,
kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12397.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Güzel sanatlarda Masterclass
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde “Masterclass” çalışması
gerçekleştirildi.

27 Mart 2015 Cuma 15:42

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileriyle bir araya
gelerek yaptığı “Masterclass” çalışmasına Dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway
tarafından jenerasyonunun en iyi flütçüsü olarak tanımlanan, İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası’ndan Flüt Grup Şef Yardımcısı ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Solo Flüt
sanatçısı Bülent Evcil’in davetli olarak katıldı. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Cavid Asadov yönetimindeki ‘Afşın Öner Flüt
Topluluğu’nun verdiği konserle başlayan çalışma sonunda, Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından hazırlanan katılım belgelerinin dağıtılmasıyla
program sonlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12398.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Ünlü Yönetmen Semih Sergen öğrencilerle
söyleşide buluştu
Ünlü oyuncu, yönetmen ve başdramaturg Semih Sergen, Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen söyleşide tiyatroya gönül vermiş gençlerle buluştu.
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Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program için Kayseri'ye gelen ve
Belediye Konservatuarı Tiyatro Salonu'nda öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştiren Semih
Sergen, tecrübelerini paylaşarak tiyatroya ilgi duyan gençlere yol gösterici öğütlerde bulundu.
Programla ilgili kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Oktay Durukan, tiyatroya ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "Yıl içerisinde
Ekim'den Mayıs'a kadar her cuma büyüklere, hafta sonu da çocuklara yönelik ücretsiz oyunlar
sahneliyoruz. Ayrıca Tiyatro Festivali'nin bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğiz. Sanatın
doğup büyüdüğü bu topraklarda, Anadolu'nun göbeğinde, uluslararası alanda düzenlenen ilk
ve tek festival olma özelliğini koruyor. Tiyatro faaliyetlerimiz geçen yıl dört ödül birden aldı.
Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bugün de burada, Dünya Tiyatrolar Günü'nü hep
birlikte kutlayalım ve gençlerimizi sizlerle buluşturup engin tecrübelerinizden yararlandıralım
istedik" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12399.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kasaplarda hazır kıyma yasaklandı
13 Mart 2015 tarihi itibariyle Et ve Et ürünleri Tebliğinde yapılan değişiklikler yürürlüğe
girdi. Bu tarihten itibaren kasaplarda ve marketleri et reyonlarında hazır kıyma satışının ve
açıkta parçalanmış kanatlı et satışı yapılması yasaklandı.
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan yaptığı yazılı açıklamada, “Kasap,
market ve şarküterilerde kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et
karışımlarının üretimi artık yapılamayacak. Ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve
hazırlanmış et karışımları hazırlanabilecek. Çiğ kanatlı etler hazır ambalajlı olarak piyasaya
arz edilebilir ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulur
ancak tüketici talebi doğrultusunda satın alınan ürün parçalanabilir. Çiğ kırmızı etler ise;
asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak satışa sunulabilir” dedi. Kayacan ayrıca, “Tebliğ
kapsamında yer alan ürünlere dışarıdan et proteini katılamaz. Kanatlı eti ürünlerine deri olarak
sadece kanatlı karkası üzerindeki kanatlı derisi katılabilir. Bu Tebliğ kapsamına girmeyen
mantı, içli köfte, çiğ köfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır
yemek, tabildot yemek ve mezelerin üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve et
ürünleri bu tebliğe uygun olur. Çiğ etler ve sakatat birbiriyle temas etmeyecek şekilde
muhafaza edilerek sevk edilir ve satışa sunulur. Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten
işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmeler son tüketiciye dökme olarak çiğ
et ve çiğ durumda bulunan hazırlanmış et karışımları satışı yapamaz” ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Kayacan, “Kasaplarda ve marketlerin et reyonlarında ısıl işlem görmüş
sucuk, fermente sucuk, pastırma, sosis, salam gibi et ürünleri üretilemez. Üretim tesislerinde
geleneksel et ürünlerinin (fermente sucuk ve pastırma) üretimi sırasında işleme
basamaklarından biri olan kurutma işlemi dış mekandan kaynaklanabilecek herhangi bir
bulaşı olmaması ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınması şartıyla doğal şartlarda
gerçekleştirilebilir” açıklamasında bulundu. Ürün etiketlerine ‘yüzde 100 dana eti’ ya da
‘yüzde 100 göğüs eti’ gibi ifadelerin artık kullanılamayacağını belirten Kayacan, “Tebliğ
kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ürün adları aynı renk, aynı yazı karakteri ve aynı
puntoda olmak üzere bir bütün olarak ifade edilir. Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin
etiketinde ısıl işlem uygulanmış et ürünü, emülsifiye et ürünü gibi genel ürün grupları ürün
adı olarak kullanılamaz. Ürün etiketlerine ilişkin belirlenen kurallar; satış reyonları, reklam
panoları, market katalogları, gazete reklamları ve sanal reklamlar gibi yollarla yapılan ürün
tanıtımları için de geçerlidir” dedi. Kayacan son olarak, “İhracat amaçlı üretilmiş olan
mekanik olarak ayrılmış etlerin ve ürünlerinin, yurt içinde onaylı işletmeler arası sevkiyatına
ihracat yapılması kaydıyla izin verilir.” Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde
mekanik olarak ayrılmış etler kullanılamaz. Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten
işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmelere veya doğrudan son tüketiciye
mekanik olarak ayrılmış et satışı yapılamaz ve bu işletmelerde mekanik olarak ayrılmış et
kullanılamaz. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından yapılacak denetimlerde bu şartlarda
üretim ve satış yapmayan işletmelere Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri tebliğine
aykırılıktan yasal işlem uygulanacaktır. Tüketicilerimizin özellikle ambalajsız kanatlı ürünleri
ve hazır kıyma konusundaki şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı vasıtasıyla İl Müdürlüğümüze
ulaştırmaları büyük önem arzetmektedir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12400.html
Erişim Tarihi: 30.03.2015

Kurumlar arası masa tenisi turnuvası başladı
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Masa Tenisi
Turnuvası başladı.

27 Mart 2015 Cuma 15:49
Kadir Has Spor Kompleksi Masa Tenisi Salonu'nda
düzenlenen turnuvaya katılan 9 kurum, maçı
kazanabilmek için ter döktü. Turnuva hakkında bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Murat Eskici, "Masa tenisi, Kayseri'de her sene gelenekselleşen bir müsabaka olmuş
durumdadır. Şu anda masa tenisi turnuvasına 9 kurum müracaat etmiş bulunmaktadır. Her
kurumdan 4 kişi takım olarak buraya geldi. Biz de buna il müdürlüğü olarak dahil olduk. 2
antrenör ve 1 misafir sporcumuz var. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi
olarak oynuyoruz. Her kurumdan dört personele ayrılır ya da diğer personellerden müracaat
edenler müsabakamıza katılabilirler. İlimiz ve masa tenisi adına iyi bir müsabaka olmasını
temenni ediyoruz. Tüm katılımcalara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Turnuvaya
katılan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ ise, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu kurumlar arası masa tenisi turnuvasına, bizde halk sağlığı
müdürlüğünü temsilen katıldık. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için müdürümüze teşekkür
ediyoruz. Masa tenisi her yaştaki insanın rahatlıkla yapabileceği bir spordur. Bizde halk
sağlığı çalışanları ve hekimler olarak masa tenisinin oynanmasını tavsiye ediyoruz. Her
yaştaki insanın bayan erkek demeden herkesi bu spora davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12401.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Saatleri ileri almayı unutmayın!
29 Mart Pazar günü saatlerin ileri alınacağı ancak mesai saatlerinde herhangi bir değişikliğin
olmayacağı duyuruldu.

27 Mart 2015 Cuma 15:51

Kayseri Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, “Resmi Gazete
de yayımlanan ilgi Bakanlar Kurulu Kararı gereğince günışığından fazla yararlanmak
amacıyla saatler 29 Mart 2015 Pazar günü saat 03.00’dan itibaren ileri alınacaktır.

Bu nedenle ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan mesai saatlerinde
herhangi bir değişiklik yapılmamış olup 657 Sayılı devlet Memurları Kanununun 100.
maddesine göre çalışma saatlerine aynen devam edilecektir” ifadesine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12402.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Yol yapımında çalışan işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de yol yapımında çalışan işçi hayatını kaybetti.

27 Mart 2015 Cuma 15:55

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı'nda yol yapımında greyderin geri manevrası
sonrasında, S.Ç.'nin greyderin altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrasında
polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, S.Ç.'nin cesedi yapılan incelemenin
ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12403.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kadro dışı bırakılan Necati Ateş A2 takımı ile
antrenmana çıktı
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu Necati Ateş,
A2 takımı ile antrenmana çıktı.

27 Mart 2015 Cuma 15:57

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da kadro dışı kalan Necati Ateş, bugün A2 takımı ile
antrenmana çıktı. Düz koşunun ardından ısınma hareketleri yapan Ateş, daha sonra fitness
salonuna geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12404.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Biz Irak ile muhatabız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kandil’de çıkacak olan petrollerin PKK ile
paylaşılacağı iddialarını yalanladı. Yıldız iddialarla ilgili, “Kandil’de yapılacak aramalar
sonucu çıkarılacak petrolün PKK’yla paylaşımı söz konusu değil” dedi.

27 Mart 2015 Cuma 16:01

Irak’ta ki faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Yıldız, “Irak’tan 57 tankerle 47 milyon varil
petrol sevkiyat oldu, biz bu sistemi kurduktan sonra. Nereden bakarsanız bakın 3 milyar
dolarlık ciro demektir. Bizim Irak’taki faaliyetlerimiz devam ediyor. 305 milyon dolarlık
orada kuyu açıyoruz. Çözüm süreciyle beraber Kandil Dağı eteklerinde Hindırın ve Çoman
bölgelerinde 15- 16 ay öncesinden bir sözleşme yapmıştık. Ola ki Türkiye bu hedefine ulaşıp
çözüm süreciyle alakalı Türkiye normalleştiğinde bununla alakalı alt yapısına hazırlıklı
bulunmamız lazım diye. Ben o bölgede doğalgazı petrolü arayacağımıza inanıyorum. Onun
Türkiye ve Irak’a katkı koyacağı konusunda. Oradan çıkan petrolün PKK’yla mı paylaşılacağı
konusunda sorular oluyor. PKK’yla şu ana kadar çok büyük sıkıntılar paylaştık. Bundan sonra
hiçbir artı değeri paylaşmayız. PKK’yla paylaşacak hiçbir şeyimiz olmaz” ifadelerini
kullandı. PKK ile muhatap olmadıklarını belirten Yıldız: “ Biz Irak ile muhatabız. Bunu Irak
ile geliştiriyoruz. Türkiye büyüyor. TANAP projesi ve nükleer güç santraller Türkiye’nin
yenilebilir yüzü olacak. Türkiye trans olmaktan çıkacak. Türkiye birçok gazın geçiş merkezi
olmakla kalmayacak bir enerji merkezi haline gelecek” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12405.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Veral'dan gazetemize ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Ali Veral gazetemize ziyarette bulundu. Kayseri ve
ülke siyasetine dair konuşmaların yapıldığı ziyarette Veral, seçim çalışmalarından bahsetti.

27 Mart 2015 Cuma 16:04

Türkiye’ gündemine değinen Veral, cumhurbaşkanının halkın oylarıyla seçildiğini
vurgulayarak söyle konuştu, “ Bir ülkede cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçilmişse onu artık
parlamenter rejimin meclis tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanlarıyla bir tutamazsınız. Siyasal
partiler aracılığıyla mecliste seçilen Cumhurbaşkanlarından daha doğrudan, daha katkısız bir
irade 10 Ağustos 2014’te konulmuştur. Anayasa maddelerinde ne yazarsa yazsın bu gerçek
inkâr edilmez, yok sayılamaz bir şekilde gözler önündedir. Ünlü Fransız devlet adamı General
De Gaulle’ün deyimiyle ‘salt çelenk koyucu’ bir Cumhurbaşkanı olarak seçilmemiştir Recep
Tayyip Erdoğan”. Gülen cemaatinin 7 Mart seçimleri öncesi çalışmalarını Kandil ve HDP
üzerinden yaptıklarını söyleyen Veral, “ Pensilvanya'dan yapılan tehditlerin yerini Kandil'den
yapılan tehditlere bırakması, Pensilvanya'ya akın akın yapılan ziyaretlerin rotasının birden
Kandil'e dönmesi, Gülen'in elini öpmek için sıraya girenlerin, Kandil'deki örgüt liderlerinin
elini öpmek için sıraya girenlerle aynı olması tesadüf mü? Ne yaşlı başlı yazarların yaptığı
HDP güzellemesi, ne de sanatçıların "oyum HDP'ye" kampanyası rastlantı. Pensilvanya
üzerinden 30 Mart yerel seçimleri öncesi yapmaya çalıştıklarını, 7 Haziran seçimleri öncesi
Kandil ve HDP üzerinden yapmaya devam ediyorlar, arada herhangi bir fark yok” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12406.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayseri Gross 4. şubesini hizmete açtı
Kayseri Gross Market, Kayseri’de 4. Şubesini Talas’ta hizmete açtı. Açılış törenine katılan
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin, helalinden kazanan
işletmecileri sayesinde daha çok geliştiğini söyledi.

27 Mart 2015 Cuma 16:07

Yapılan açılışa vatandaşların yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile
AK Parti Kayseri Milletvekili aday adaylarından Hatice Kurt, Oğuz Memiş, Ayhan Oğan ve
Ferhat Akmermer de katıldı. Tesisin açılışında konuşan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin güç
geçtikte geliştiğini söyleyerek, ”Kayserimiz gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu arada
Melikgazi’miz ayrı güzelleşiyor. İlçemize böyle güzel bir tesis kazandıranlara teşekkür
ediyorum. Allah böyle helalinden kazanmayı amaçlayan dostlarımıza daha çok versin. Mümin
emin olunan, güvenilen anlamına gelmektedir. Bu anlayış içerisinde böyle güzel müesseseler
hayatımıza yön verecektir” dedi. Törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Gross Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Kurt da,”1994 yılında gıda bayilikleriyle başlayan sürecimiz, 2010
yılında Kayseri Gross markasına dönüştü. Sektörde elde ettiğimiz tecrübe ve sizlerin de
destekleriyle 2013 yılı şubat ayında, Anayurt şubemizi açtık. Sonrasında aynı yıl stadyum
karşısında şube açtık. Bugünde Talas mağazamızın açılışını yaptık” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12407.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Her kurum kendi hedefini belirlemeli
Eğitim kurumlarının tek bir modele göre dizayn edilmesinin yanlış olduğunu belirten
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, eğitim kurumlarının
kendi vizyonları çerçevesinde hedeflerini belirlemek zorunda olduğunu söyledi.

27 Mart 2015 Cuma 16:22

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile yaptığımız
söyleşinin ikinci kısmında eğitim sorunlarımızla ilgili tartışılan ve tartışılması gereken
konuları konuştuk. Bir üniversitenin kendisine nasıl bir model çizmesi gerektiği ve bulunduğu
bölge halkıyla nasıl bir ilişki içerisinde olması gerektiğinin cevaplarını aradık. Biz eğitimle
ilgili doğru şeyleri tartışmıyor muyuz? Biz sistemi bir bütün olarak tartışmıyoruz. Biz onun
küçük parçalarını tartışıyoruz. Sen şimdi kocaman bir binanın tasarımını bırakıyorsun, bir
ofisin tasarımını tartışıyorsun. Sokaktan bakan adam o ofisi hiç görmeyecek. Belki de
lavabonun içindeki bir şeyi tartışıyoruz. Olaya topyekun bakmak lazım. Bahsettiğiniz temel
problemlerin çözümü sonrasında gelinen noktada üniversiteler eğitim, öğretim ve ARGE’ye
ne oranda yer vermeli? Öyle bir üniversite modeli olmalı ki herkes onu kopya çeksin.
Üniversitelerin temelde 3 ana fonksiyonu vardır. Bu bin küsur yıldır değişmedi, hep aynı
kaldı: 1- eğitim 2- araştırma 3- toplumla bütünleşme… Eğitim ve araştırmanın toplumla
bütünleşmesi, bir fayda oluşturması, sosyal ve ekonomik bir değere dönüşmesi gibi
fonksiyonlar hep vardı, olmalı da… Üniversiteler, kurulma amaçları vizyonları çerçevesinde
kendi misyonlarına göre neye ne kadar önem vereceğine karar vermeli… Eğer uygulamaya
dönük, sanayinin bugün işe alıp hemen çalıştıracağı bir insan yetiştirmek istiyorsan ona göre
sistemini kurarsın. Bunun üzerine dersin ki ben eğitim üniversitesiyim. Ama eğitimini
yaparken bunu dışarı ile ilişkili yapacağım, teknoloji üreteyim, bilimsel çıktılarım olsun ve
ARGE yapan kuruluşlara da katkı sağlayayım istiyorsan ona göre kendini dizayn edersin.

Yada ben aslında bu ikisini yaparken, aslında yaptığım bu şeyin anlam kazanmasını
istiyorum. Yani eğitim veya araştırma yaparken de hayatı düşüneyim, yaptığım araştırmalar
rafları süslemesin diyorsan o zaman bizim gibi 3. nesil üniversite olmak zorundasındır. “Tek
bir model yok, olmamalı da…” 3. nesil üniversite; eğitimi araştırma için feda etmemiş,
araştırmayı da eğitim için feda etmemiş ve her ikisini de yaparken toplumu düşünmüş
üniversite demek. Bu farklı bakış açılarıyla çok farklı üniversiteler üretebilirsiniz. Yada
Türkiye’deki var olan üniversiteleri kategorize ettiğinizde bunları belli sınıflara koyabilirsin.
O yüzden tek bir model yok. Zaten olmamalı da! Uluslararası benim için önemli değil, ben
bölgesel olmak istiyorum, Kayseri’nin veya Orta Anadolu’daki sanayicinin ihtiyacını
karşılayayım dersin başka bir yol çizersin. Amerika’da da benzer kategorilendirmeler var.
Amerikalılar bu işi çok iyi yapmışlardır. Amerika’da Puerto’nün bir kampüsü vardır. O
kampüsün araştırmaları ve çalışmaları dünya çapındadır. Başka bir şehirde başka bir kampüsü
vardır. O kampüsünde mesela sadece eğitim yapar. Bir diğerine gidersiniz orada ise sadece
ara eleman yetiştirir. O zaman üniversitelere bakarken de hangi kampüsü diye de bakarsın.
Çünkü ihtiyaçlar farklıdır. Kimi yöreseldir kimisi ise globaldir. Üniversite, ne yapmak
istiyorsa ona göre hareket etmeli. “Kayseri’de yavaş büyüyoruz” Öncelikle hedefin doğru
belirlenmesi gerektiğini mi söylüyorsunuz? Kesinlikle, her kurum kendi hedefini belirlemek
zorunda… Gidip bir ücra yerde ben dünya çapında bir üniversite kurayım diyemezsin!
İstediğin kadar oraya para aktar, insan kaynağını temin edemezsin. Mesela biz şuanda
Kayseri’de yavaş büyüyoruz. 65 öğretim üyemiz, 30 okutmanımız var. Bu üniversite
İstanbul’da kurulmuş olsaydı, şuanda 300 tane öğretim üyemiz olurdu. Çünkü yurtdışından
gelen adam İstanbul’u tercih ediyor. Orada bar veya disko olduğu için değil, zaten
akademisyenin bu tip şeylerle çok işi olmaz. Oralarda sosyal hayat var. Sosyal hayat denilince
bir kısım insan yanlış anlıyor ve bir şeylerle eşleştiriyorlar. Ama bu doğru değil. Özellikle
akademik dünyada insanlar suyun dışında bir şey içmezler. Birçoğu vejetaryendir. Etik bir
şekilde hareket eden düzgün insanlardır. Akademisyen, para hırsı olmayan insandır.
Dolayısıyla para ile işi olmadığı için de rüşvet v.b. şeyleri bilmez. Çocuklarını düzgün
yetiştirmek isterler. Bu nedenle de çocukları için mevcut imkanlara bakarlar. Hangisi
çocuğunun uyuşturucu batağında olmasını, sarhoş olmasını ister! Herkes çocuğunu en iyi
şekilde yetiştirmek ister. Üniversiteler bulunduğu bölgede veya ilde ne ifade etmeleri
gerekiyor? Tamda bu konu ile ilişkili olarak Kayseri’nin 2050 hedefleri doğrultusunda
düzenlediğiniz bir çalıştay var. Bu çalıştayında bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Eminim
bu bir yerlerde düşünülüyor. Kayseri, Türkiye’nin sosyal zekası en yüksek olan şehirlerinden
birisi. Kayserili olmadığım için bunu rahatlıkla söylüyorum. Bu kadar oturmanın, sosyal
grubun olduğu, aynı anda yaklaşık 300 evde insanların bir araya gelip, kimi zaman belli
şeyleri tartıştığı, kimi zaman şirket kurduğu, kimi zaman ise bazı sanatsal veya dini
ihtiyaçların karşılandığı ve fikir alış verişinde bulunduğu başka bir şehir görmedim. Bu çok
inanılmaz bir şey. Kayseri’nin bu sosyal dokusu çok muhteşem. Böyle bir şehir eminim
geleceğini de düşünüyordur. Ama biz bunu yaparken bunlar daha yüksek sesle konuşulsun
istedik. Kayserililer nasıl bir kayseri istiyor bunu söylesinler. Birileri onlar için düşünüyor
olabilir ama Kayserililer ne istiyor konuşulsun. Aynı zamanda bunlar örtüşüyor mu, yada
örtüşmüyor mu diye görülüp bir revizyon olur. Sonuçta biz bu şehirde büyüyecek bir
üniversiteyiz. Biz 3. Nesil üniversite olarak toplumla bütünleşen bir üniversiteyiz. Sen Dünya
ve Türkiye ile entegre olmadan daha doğrusu Kayseri ile entegre olmadan bunu yapamazsın.
O zaman vücudu olmayan bir baş gibi kopuk olursun. “Şehirle bütünleşerek bir şeyler yapmak
istiyoruz” Hiçbir kısıtlama koymadan Kayseri, kendisini 2050’de nerede görüyor. İş ve sanayi
dünyası, kentleşme, şehir planlaması, ulaşım, spor, sağlık ve kültür, insan kaynağı, turizm,
sağlık aklınıza gelecek her konuda bir konuşalım dedik. Biz Kayseri’den epeyce insan davet
ettik. Bizim üniversiteden de bir kısım insan geldi. Biz üniversite olarak vizyonumuzu
oturttuk. Ama bu vizyon doğrultusunda şehirle bütünleşerek bir şeyler yapmak istiyoruz.

Eğitim ve araştırmamızı bu yönde şekillendirmek istiyoruz. Bir de Kayseri dışında birçok
insan geldi ve birçok şey konuşuldu. Bu çalıştay sonrasında katılım sağlayan tüm akademik
ve idari personelimiz ile bir araya gelip, organizasyon hakkında 5-6 saatlik bir toplantı yaptık.
Artı ve eksiklerimiz nelerdi? Neler öğrendik? Bunları konuştuk. Organizasyonda
eksikliklerimizi gördük. Özellikle Kayseri dışında gelen insanları önceden iyi
bilgilendirmediğimizi, Kayseri’yi ve üniversiteyi iyi anlatamadığımızı anladık. Çünkü
dışarıdan gelen insanların eleştirilerinin bir kısmı haksızdı. Tabi genellikle onlar batıdan
geldiği için doğal olarak tepeden bakma önyargısında oluyorlar. Ama bence iyi geçti.
Kayseri’de doğup büyümemiş insanlar olarak aslında biz Kayseri’yi iyi bilmediğimizi de
öğrendik. Öncelikle Kayseri’yi daha iyi bilmemiz ve öğrenmemiz lazım. Bununla ilgili somut
adımlar atacağız. Ben hem televizyon hem de yazılı röportajlarımda Kayseri ile ilgili hep
pozitif şeyler söylemişimdir. Ben burada ekmek yediğim için değil, gerçekten inandığım için
söylemişimdir. Ama bu kadar iyi şeyler söylememe rağmen Kayseri’nin eksikliklerini gördük.
Ama aynı zamanda Kayseri’yi iyi tanımadığımızı da gördük. Eleştirdiğimiz şeylerin bir
kısmının haksız olduğunu da gördük. Bunlar bizim için iyi oldu. Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12408.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

MHP İl Teşkilatından huzurevine ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatı yaşlıları Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini
ziyaret etti.

27 Mart 2015 Cuma 16:41

Ziyaret hakkında bilgi veren MHP İl Başkanı Baki Ersoy, “Milliyetçi Hareket Partisi İl
Başkanlığı olarak Kayseri’de bulunan huzurevini ziyarette bulunduk. Büyüklerimizin bir
nebzede olsa gönüllerini alabilmek için ve sorunlarının olup olmadığını yerinde görebilmek
için il yönetimiyle birlikte ziyaretlerimizi gerçekleştirdik” dedi. İnsanın huzurevinde hem
sevinip hem de üzüldüğünü vurgulayan Baki Ersoy, ”Üzüldüğümüz nokta bu insanların
ailelerinden ve çocuklarından uzakta olmaları ve buralarda bulunmalarıdır. Sevindiğimiz
nokta ise devletimizin büyüklüğüdür. Şükürler olsun ki hepsi burada çok rahatlar. Bir
problemleri olmadıklarını söyleyip huzur içinde yaşadıklarını söylüyorlar. Bu bizim için
sevindirici olan bir durumdur. Düzenli olarak buraya gelip bu insanların hayır dualarını almak
istiyoruz. Bu insanların duaları bizler için önemlidir. Büyüklerimizin dualarıyla
çalışmalarımıza
kaldığımız
yerden
devam
edeceğiz”
ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12409.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

AK Parti aday listesi belli oldu!
AK Parti Seçim Üst Komisyonu 6 bin kişilik aday adayı arasından 550 kişilik asıl, 150 kişilik
de yedek milletvekili aday listesini belirledi.

27 Mart 2015 Cuma 17:21

Komisyon listeyi şekillendirirken, raporlar, mülakatlar, komisyon ve STK görüşleri gibi 9
kriteri gözönünde bulundurdu. Kesin liste konusunda son sözü AK Parti Genel Başkanı
sıfatıyla Başbakan Ahmet Davutoğlu söyleyecek. 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na
adaylarını bildirecek olan partiler son bir haftaya bu telaşla girerken, en fazla aday adayı
başvurusu alan AK Parti'de sürecin sonuna gelindi. 6 bin 223 aday adayı hakkındaki temayül
yoklaması, mülakat, alt komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra aday adayları ile ilgili
değerlendirme raporu Seçim Üst Komisyonu'na sunuldu. Üst Komisyon da çalışmaları
tamamlayarak 550 kişilik asıl, 150 kişilik de yedek milletvekili aday listesini belirledi. Kesin
liste ise Genel Başkan sıfatıyla Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun onayıyla şekillenecek. 150
KİŞİLİK YEDEK LİSTE DE HAZIRLANDI AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının da
aralarında bulunduğu Üst Komisyon, Başbakan Davutoğlu'nun onayı için 550 kişilik listenin
yanında 150 kişilik bir de yedek liste hazırladı. Davutoğlu kurmaylarıyla bu listeleri
değerlendirdikten sonra son kararı verecek. Davutoğlu'nun önümüzdeki hafta çalışma
programını da ağırlıklı olarak Parti Genel Merkezine kaydırdı. DAVUTOĞLU
ADAYLARLA GÖRÜŞECEK Başbakan Davutoğlu, genel başkan sıfatayla üst komisyonun
sunduğu listede yer alan isimlerle tek tek görüşecek. Görüşmeler Parti Genel Merkezinde
yapılacak ve baş başa olacak. İsmi üzerinde tereddüt ettiği adaylarla ilgili yedek listeyi
devreye sokacak olan Davutoğlu son sözü söyleyecek. Üst Komisyonun belirlediği ve
önümüzdeki günlerden itibaren Davutoğlu ile görüşmeye çağrılacak aday adaylarına gizlilik
politikası uygulanacak. Yedek listeden de isimlerin çağrılırken, Parti'nin bazı isimleri de
taktik gereği Genel Merkeze çağırarak görüşme yapacak. ADAYLARI 12 KOMİSYON
DEĞERLENDİRDİ Üst Komisyon'un, 550 kişilik listeyi şekillendirirken dokuz kriteri göz
önünde bulundurduğu öğrenildi. AK Parti, 6 bin 223 aday adayının başvurusu sonrası tüm
teşkilatı kapsayan temayül yoklaması yaptı. Temayülden sonra aday adayları, 12 alt
komisyonda mülakata alındı. Hazırlanan raporlar, Davutoğlu'nun masasındaki kriterlerden
birisi. Aday adaylarıyla ilgili derlenen bilgiler sonrası 4 ara komisyon oluşturuldu ve raporlar
haftasonu Üst Komisyona teslim edildi. İşte 700 kişilik listeyi şekillendiren o kriterler: Teşkilatta yapılan temayül yoklamalarından çıkan sonuçlar. - Adaylarla bire bir yapılan
mülakatlarda oluşan izlenim. - Alt Komisyon ve ardından ara komisyonun hazırladığı
raporlar. - Başbakan Davutoğlu'nun il ve belediye başkanlarıyla yaptığı değerlendirmeler. Kanaat önderleri ve STK'ların görüşleri. - Partide daha önce vekillik yapan "akil"
siyasetçilerin kendi illeriyle ilgili önerileri. Bakan ve milletvekillerinin görüşleri. - Kamuoyu
araştırmalarından çıkan sonuçlar. - Mevcut vekillerle ilgili Meclis performansları ve
çalışmalarıyla ilgili karneler. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12410.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip
Lisesinde nevruz bayramı kutlaması
Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesinde Nevruz Bayramı nedeniyle etkinlik
düzenledi.

27 Mart 2015 Cuma 17:28

Düzenlenen etkinliğe Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, ilçe milli eğitim müdürleri ve
yabancı ülkelerden gelip Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler
katıldı. Nevruz Bayramı nedeniyle düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, "Öncelikle yeni gün anlamına gelen Nevruzunuzu
kutluyorum. 21 Mart bahar geldiğini müjdeliyor. Nevruz Bayramı ülkenin heryerinde
kutlanıyor. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberlik içerisinde olmamıza da vesile oluyor. Bu
amaçla programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Ayrıca Nevruz
Bayramı nedeniyle demir dövülerek, yumurta tokuşturuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12411.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Yaşlılar başımızın tacıdır
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bizim toplumumuzda yaşlılar çok
değerlidir, başımızın tacıdır" dedi.

29 Mart 2015 Pazar 11:56

Yaşlıları ve hastaları ziyaret etmek için eşi Fatma Çolakbayrakdar'la birlikte Kayseri Geriatri
Polikliniğine giden Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan karşıladı. Başhekim Özcan," Bugün Kocasinan Belediye
Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar beyefendi Geriatri Kliniğimizi ziyaret etti.
Kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Yaşlıları ve tedavi gören
bütün hastaları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar yaşlılarla ve hastalarla bir süre sohbet etti
ve şifalar dileyerek," Geriatri Merkezi’nde yatan hastalarımızı ve yaşlılarımızı ziyaret edelim

istedik. Tabi ki yaşlılarımız bizim toplumumuz için çok önemli. Başka toplumlarda belki bu
kadar ilgiyi görmez ama bizim toplumumuzda yaşlılarımız değerlidir" şeklinde konuştu.
Yaşlıların toplumun hafızası olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar," Bizim aile
yapımızda yaşlılarımız baş tacımızdır. Geleceğin sahibi gençlerimiz yaşlılarımızın gölgesinde
yetişir. Bereketin yaşlılarımızın yanında olduğunu biliriz. Manen yükselme çağı olan yaşlılık,
tecrübe ve birikimlerin yeni kuşaklara aktarıldığı, bereketli bir dönemdir. Peygamber
Efendimiz 'büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize acımayan bizden değildir,' demiyor mu ?
Rabbimiz de 'Müslüman olarak ihtiyarlayana azap etmekten hayâ ederim' buyuruyor ya.
Bizim yaşlılarımız ailemizin çınarı, başımızın tacıdır. Burada yaşlılarımıza çok iyi hizmet
veren doktor ve hemşirelerimize de çok teşekkür ediyorum" şeklinde duygularını ifade etti.
Başkan Çolakbayrakdar ve eşinin ziyaretinden son derece memnun olduklarını dile getiren
yaşlılar dualar ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunup, doktor ve hemşirelere de teşekkür
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12412.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

İnşaat sektörü masaya yatırıldı
Kayseri Ticaret Odası ve KAYİMDER işbirliği ile ‘İnşaat Komiteleri ve Sektör Toplantısı’
düzenlendi.

29 Mart 2015 Pazar 11:59

Kentteki bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, inşaat sektörünün ekonomide çok önemli bir
yer tuttuğunu ifade ederek, “Bildiğimiz gibi inşaat sektörü lokomotif bir sektör. Gerçekten
kendisine bağlı olan birçok sektöre de canlılık veren çok önemli bir sektördür. Son 5 yıldaki
büyümenin yüzde 15’ini tek başına sağlamış olması ekonominin can damarı olduğunu da
göstermektedir. İnşaat sektörü canlı olduğu zaman çimento, seramik, demir-çelik gibi
sektörlerin de çok canlı olduğunu görüyoruz. İnşaat sektörüne baktığımızda 2013 yılındaki
getirisi 33 milyar dolar. İki yüzden fazla alt sektöre talep yaratmaktadır. Bu anlamda yapılan
bir araştırmaya göre yeni bir konutta 200 meslek kolunu ilgilendiren 23 bin parça malzeme
kullanılmaktadır. Hiçbir ekonomik faaliyetin bu kadar çok doğrudan ya da dolaylı etki
yarattığı görülmemiştir” ifadelerini kullandı. İnşaatlarda meydana gelen iş kazalarının önüne
geçilmesine vurgu yapan Hiçyılmaz, “Yapılan görüşmelerde inşaatlarda gerekli güvenlik
tedbirlerinin alınması noktasında, çalışanların sorumlu olması noktasında mutlaka yerine
getirilmesi hususunu ilettim. Yani inşaatta bir işçinin baret takmamaktan dolayı ceza alması
gerektiği hususunu özellikle söyledik. Çünkü biliyorsunuz inşaatlarda denetim yapılırken
baret takmayan işçiden dolayı işverene ceza kesiliyordu. Halbuki bunun bir haksızlık
olduğunu, en azından kesilecek cezanın bir kısmının da çalışana kesilmesini doğru olduğunu
ilettik ve bu da değerlendirmeye alındı ve torba yasada inşallah çıkmış olacak. İnşaatlarda
güvenliğin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum ve tedbirler alınırken çok sağlam

bir şekilde alınmalı. Bu amaçla biz Kayseri Ticaret Odası olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile bir
‘Güvenli İskele İskelede Güvenlik’ konulu programı yaptık. İnşaatlarda kullanılan iskelenin
nasıl olursa güvenli olacağı hususunda bilgiler verdik” dedi. KAYİMDER Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Aydın ise, “Kayserimizin o kadar güzel bir kültürü var ki; söz konusu olan
Kayserimizin menfaatleri ise, çıkarları ise genel yöneticilerimiz dahil gönüllü kuruluşlar ve
sivil toplum kuruluşları hep bir araya geliriz ve bu konunun Kayseri’nin çıkarları
doğrultusunda daima işbirliği yaparız” şeklinde konuştu. Daha sonra programda konuşan
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, kentsel dönüşüm hakkında bilgiler
vererek, “Öncelikli olarak sektörün sorunlarını masaya yatıralım. Sektör nereye doğru gidiyor,
geleceği ne olacak onları ölçelim, tartalım. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları ne yönde
gelişiyor bunları tartışalım istiyoruz. Tabi ki her şehirde olduğu gibi Kayserimizde de
dönüştürülmesi gereken depreme dayanıksız, çarpık yapılaşmaların olduğu bölgelerimiz var.
Bunların biran önce dönüşmesi gerekiyor. Bu yeni çıkan yasanın bize verdiği güçle işimiz
biraz daha kolaylaştı. Kentsel dönüşümü planlarken belediyelerimizin ortak kararı şu. Teker
teker parsel bazında uygulamak yerine olayı kentsel dönüşüm mastır planı ölçeğinde
planlayarak topyekun planlama yapıp planlı vaziyette gitmek. Burada gözetlenmesi gereken
birçok denge var. Temelde üç tane var. Bir tarafta hak sahipleri, bir tarafta kamu, bir tarafta
da yatırımcılar. Tabi ki bu üçünün en optimum noktada birleşeceği şekilde kentsel dönüşüm
projelerini değerlendirmek gerekiyor. Bunun bilincindeyiz” diye konuştu. Programda
yatırımcılara seslenen Kayseri Valisi Orhan Düzgün, müteahhitlere seslenerek yapacakları
eserlere gösterecekleri özenin son derece önemli olduğunu vurguladı. Vali Düzgün, “Yapmış
olduğunuz binaların kullanışlı olması, ferah olması, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek
olması, içerisine girenlerin huzurla dolması son derece önemli. Bu nedenle müteahhitlik
sektörü sadece konut, işyeri değil, yollardan köprülerden varıncaya kadar birçok sanat
yapısını da içermekle beraber insanların vakitlerinin çok önemli bir kısmını içinde geçirdikleri
yapılardan oluşmakta. Bu nedenle sizlerin işlerini yaparken göstereceği özen, dikkat son
derece önemli. Bugün Kayseri’de önünde fotoğraf çektirdiğimiz binaların önemli bir kısmı
günümüzden 500, bin sene önce yapılan eserler. Ben de istiyorum ki günümüz müteahhitleri
de Osmanlı, Selçuklu müteahhitleri gibi 21. Yüzyıl müteahhitleri de 500 sene bin sene önce
önünde fotoğraf çekilecek eserler bıraksınlar” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından
Vali Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Hiçyılmaz ve KAYİMDER Başkanı Aydın, sahiplerine ödüllerini takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12413.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Sigara hırsızı suçüstü yakalandı
Kayseri’de bir marketin camını kırarak sigara çalan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü
yakalandı.

29 Mart 2015 Pazar 12:02

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir
marketin camının kırıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri, aldığı sigaraları poşetlere koyarak dışarı çıkaran hırsızlık şüphelisini
suçüstü yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri markette inceleme yaptı. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12414.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Tekeri patlayınca yakayı ele verdi
Kayseri’de polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıs, otomobiliyle kaçarken tekeri patlayınca
yakayı ele verdi.

29 Mart 2015 Pazar 12:03

Edinilen bilgiye göre, E. D.’nin sürücüsü olduğu 38 YR 685 plakalı otomobilde bulunan bir
kadın, polisi arayarak otomobilde zorla tutulduğunu söyledi. İhbarın üzerine polis, KayseriMalatya karayolu üzerinde otomobili takibe aldı. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan E. D. hızla
kaçmaya başladı. Polisin geçiş güzergahlarını kapatmasına rağmen hızla kaçmaya devam eden
E. D.’nin kullandığı otomobilin tekerleği, yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından
Mimsin TOKİ Yolu’nda patlayınca durmak zorunda kaldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi
sevk edilirken, E. D., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Otomobil, çekici ile bulunduğu
yerden kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12415.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Cabbar, yaşlıları ziyaret etti
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yaşlılar Haftası dolayısıyla evlerinde yatan yaşlı
hastaları ziyaret etti.

29 Mart 2015 Pazar 12:05

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, eşi Perihan Cabbar ve AK Parti İlçe Kadın Kolları
Başkanı Ümmihani Kaliber ile birlikte ziyaret ettikleri yaşlılara çeşitli hediyeler vererek,
sıkıntılarını dinlediler. Hasta olan yaşlıları ziyaret esnasında Başkan Cabbar “Mümine bir
hastalık gelir ve şifa bulursa, hastalık onun geçmiş günahlarına kefaret, geri kalan hayatı için
bir öğüt olur. Bunun için yaşlılık ve hastalıklarda Rabbimizden gelen bir imtihandır.
Ahiretimizi kazanmak için sabırlı olmamız isyana düşmememiz lazımdır" dedi. Başkan
Cabbar, engelli aileyi ziyaretinde ailenin daha rahat edebilmeleri için tekerlekli sandalye
hediye etti. Yaşlılar da Başkan Cabbar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
hayır dua etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12416.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

'2014 yılı kuruyemiş için çok verimsiz geçti'
Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, 2014 yılında yaşanan kuraklıkla beraber
kuruyemiş fiyatlarında artış olduğunu söyleyerek, "Bu seneki yağış ile beraber ürünlerimiz
bol olur ve fiyatları da düşer" dedi.

29 Mart 2015 Pazar 12:08

Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, kuruyemiş fiyatlarını değerlendirdi. Tan, "2014
senesi kuruyemiş için çok verimsiz bir sene oldu. Don olayının yaşanması ile beraber kayısı,
fındık ve diğer ürünlerin birçoğunda don olayından dolayı yanmalar yaşandı. Yanmanın
ardından ürün verimliliği azaldı. Bu verimlilik ile beraber mahsullerde yüzde 90 oranında
azalma oldu. Buna bağlı olarak da fiyatlarda artış oldu. Fındık fiyatın da artış olunca diğer
ürünlere de yansıma oldu" dedi. Tan ayrıca, "Bunların yanında kuraklıkta fiyatların artmasına
çok ciddi katkısı oldu. Geçen sene içerisinde barajların doluluk oranları yüzde 10’lara kadar
düştü. Bu sene yağışlarda verimli. Eğer bir don olayı olmazsa ürünlerimiz de bol olur ve
fiyatlarda düşer" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12417.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Eczacılar, öğrencilere madde bağımlılığını
anlatacak
Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Sedat Gülay, Türk Eczacılar Birliği tarafından
eczacılara yönelik verilen 'eğitici eczacı' eğitimleri ile beraber, eczacıların öğrencilere yönelik
'madde bağımlılığı' ile ilgili eğitimler vereceğini söyledi.

29 Mart 2015 Pazar 12:10

Düzenlenen eğitim hakkında bilgiler veren Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Sedat
Gülay, "Şu sıralar yaşanan en büyük problemlerden bir tensi madde bağımlılığıdır. Madde
bağımlılığı şuan ilköğretim okullarına ve dokuz yaşa kadar inmiş durumdadır. İlerde hem
maddi hem manevi çok büyük sıkıntılara yol açacak bu problemler için en büyük silah
eğitimdir. Bu konuda bizde üzerimize düşeni yapmak adına Türk Eczacıları Birliğinin ilk sivil
toplum kuruluşu olarak eğitim başlatmış olan bir yapıya bağlı olarak çalışan Türk eczacıları
birliği olarak bu konunda da görev almak istedik. Türk Eczacıları Birliği eğitici eczacı eğitimi
düzenledi ve bu konuda bizde eğitimleri aldık. Bunun sonucunda Kayseri Eczacı odası
üyelerine bir eğitim vereceğiz. Eczacılar aldıkları bu eğitim sonrasında ilköğretim okulları ve
liselerde aldıkları bu eğitimi öğrencilere yansıtacaklardır" dedi. Amaçlarının öğrencilere
bilgiler vererek madde bağımlılığının kötü yanlarını anlatmak olduğunu söyleyen Gülay, "Bu
konuda gereken çalışmaları sürdüreceğiz. Eğitim almış olan eczacılar ilköğretim okullarına,
liselere ve tüm sivil toplum kuruluşlarında tüm kurum ve kuruluşlarda eğitim verme yetkisine
sahip olacaklardır. Öncelikle eczacılar eğitimlerini alacaklar ve bu konuda eğitim süreci
başlamış olacaktır. Kısa zamanda tamamladıktan sonra görüşmeler neticesinde okullarda
eğitim vermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12418.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Şehit annesinin vasiyeti yerine getirildi
Osmaniye'de mayın patlaması sonucu 2011 yılında şehit düşen Jandarma Er Zeynel
Kapucu'nun cenazesi, annesinin 'yanıma gömün' vasiyeti üzerine Muğla'nın Milas ilçesinde
bulunan mezarından alınarak, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ki annesinin mezarının yanına
defnedildi.
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Osmaniye'de 2011 yılında mayına basması sonucu şehit düşen Jandarma Er Zeynel
Kapucu'nun cenazesi o dönemde ailesi Muğla'nın Milas ilçesinde yaşadığı için buraya
defnedilmişti. 2 ay önce rahatsızlanan şehit Kapucu'nun annesi Fadime Kapucu, vefat etmesi
durumunda memleketi olan Kayseri'nin Tomarza ilçesine defnedilmek istemiş ve şehit
oğlunun naaşının da Milas'tan getirilerek yanına defnedilmesini istemişti. Şehit Jandarma Er
Zeynel Kapucu'nun naaşı, dün Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan mezarından alınarak
Kayseri'ye getirilmiş ve Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Şehidin cenazesi,
bugün düzenlenen törenin ardından annesinin mezarının yanına defnedildi. Törene, askeri
erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Jandarma Er Zeynel Kapucu'nun ağabeyi Bilal
Kapucu, "O zaman ki şartlar dolayısıyla ailemiz orada yaşadığından şehidimizi Muğla Milas'a
defnetmiştik. Daha sonra annem vefat etmeden önce kendisini Tomarza'da defnetmemizi
vasiyet etti. Muğla'da yakınımız kalmadığı için şehidimizi annemizin yanına defnettik.
Şehidimiz artık Tomarza'da. Tomarza'dan geçen herkesi bir fatiha okumaya davet ediyorum"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12419.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayseri Erciyesspor, Bursaspor'a bileniyor
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, ligin 26. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçının
hazırlıklarını sürdürdü.
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Kulüp tesislerinde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri
yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların hırslı olduğu gözlendi. Öte

yandan, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren'in, teknik
direktör arayışında olduğu ve bazı hocalarla görüşmek için İstanbul'da bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12420.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayseri beşik gibi sallanıyor
Kayseri'de sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 1.8
büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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Kayseri'de 2 gün önce merkez üssü Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 10
dakika arayla 3,7 ve 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kayseri, bugün sabah
07.14'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 08.05'de de 1,8 büyüklüğündeki
deprem ile sallandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12421.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Greyderin altında kalarak hayatını kaybeden
işçi defnedildi
Kayseri’de yol düzenleme çalışmaları sırasında greyderin altına kalarak hayatını kaybeden
işçi, son yolculuğuna uğurlandı.
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Kayseri'de dün meydana gelen olayda Şükrü Çimen, Kocasinan Bulvarı’nda yapımı devam
eden yol çalışmasında greyderin altında kalarak hayatını kaybetmişti. Şükrü Çimen'in cesedi,
incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Şükrü Çimen'in
cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından
Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, CHP İl Başkanı
Mustafa Ayan, Şükrü Çimen'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12422.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Çanakkale inancın zaferidir
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından “Ümmet Yürüyüşü” gerçekleştirildi.
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Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’ndan başlayan programda, Çanakkale şehitleri şiiri okundu ve
şehit yoklaması yapıldı. Çanakkale zaferinin bir günle kalmaması gerektiğini ifade eden
dernek başkanı Vacit Kip, "Çanakkale Zaferi aynı ümmetin birliğinin, beraberliğinin,
inancının zaferidir. Çanakkale geçilmez derken, aslında bu şehit kanlarıyla sulanan bu
topraklarda bundan sonra da ilelebet bu nazlı bayrağımızın dalgalanacağını ve bu ezanların
hiç susmayacağının aslında bir zaferiydi, göstergesiydi. Bu milletin en büyük ideali, en büyük
gerçeği inancı, vatan ve millet sevgisidir. Onun için bu genç neslimize biz Çanakkale’yi hiç
unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. Kip, “Mekke’nin, Kudüs’ün, Diyarbakır’ın ve
İstanbul’un fethindeki ruh ne ise, Çanakkale’de de aynı ruh vardı. Çanakkale’de batılın,
zulmün ve sömürünün ordularına karşı ümmet birlikteliği oluşturuldu. Düşmanın asker gücü,
kocaman topları, henüz sakalı bitmemiş, bıyığı terlememiş Mehmetçiğin gözünü
korkutmamış, gövdelerini siper ederek bu hayasızca akına dur demişlerdir. Çanakkale, imanlı
yüreklerin, demir yürekleri erittiği yerdir. Bizler buradan yola çıkarak gençliğin zulüm ve
sömürüye karşı, emperyalizme karşı her daim direnişruhuna sahip olması gerektiğini
düşünüyoruz. Bu anlayışı bu ruhu Anadolu Gençlik olarak hissettirmeye gayret ediyoruz.
Adalet, barış ve kardeşlik bilincinin, emperyalizme karşı direniş ruhunun, İslam Birliği
idealinin ve şahadet aşkının gençlerimizin kalbinde yer bulmasını hedefliyoruz. Buradaki
amacımız da gençlerimizi Kelam-ı Kadim’in özü ile buluşturabilmektir” dedi. Derneğin
Liseler Komisyonu başkanı Halil Tayyip Söbüoğlu ise, “Çanakkale öyle bir yerdi ki
metrekareye 5 litre kan düştü. Biz de metre kareye düşen altı bin mermiyi kendi
vücutlarımızda hissedip sonra da bu ruhla bu coğrafyanın yeniden ayağa kalkması için
mücadele etmeliyiz. Bizler iyinin, doğrunun, faydalının ve adil olanın hâkim olması için
çalışıyoruz. Genç kardeşlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi için
gayret gösteriyoruz. Gençliği olmayanın geleceği olamaz. Bu düşünceyle Anadolu Gençlik
Derneği olarak 11 Nisan’da şehitlerimizi ziyaret için 250 bin genç ile Çanakkale’de
buluşacağız” şeklinde konuştu. Program “Çanakkale’den mektup var” mektubunun okunması
ve müze gezisinin ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12423.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

MHP Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mustafa
Alkan
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Aday Adayı Prof.Dr. Mustafa Alkan,
sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Alkan, çözüm sürecine değinerek
şunları söyledi: "Bugün gelinen noktada, başta Güneydoğu olmak üzere metropol illerin
büyük çoğunda PKK sokaklara hakim olmuş durumdadır. Bayrak indiriliyor, bayrak
yakılıyor, bütün kutsal değerlerimize saldırılıyor. İnsanlarımız öldürülüyor veya kaçırılarak
dağa çıkarılıyor. Ülkenin başkenti Ankara’da devlet üniversitelerinin neredeyse tamamı PKK
militanlarının işgali altında. Atatürk resimleri indiriliyor, İmralı canisinin resimleri asılıyor.
Türk bayrakları indiriliyor PKK flamaları asılıyor. Türkler ben Türküm dediğinde
sorgulanıyor bölücü oluyor, Kürdüm demek Kürtçülük yapmak hak, hukuk ve özgürlükten
sayılıyor. Dağdaki PKKlı öldürüldüğünde analar ağlamasın, kan dökülmesin diyenler, Fırat
Çakıroğlu şehit edildiğinde onun kan kaybından ölüşünü ve anasının gözyaşlarını umursamaz
kaygısız vurdumduymaz şekilde seyrediyorlar. Sonra da çıkıp ülkücüler neden sokağa
inmiyor, neden bayrağa vatana sahip çıkmıyor sorusu soruluyor." Türkiye'de bütün olup
bitenleri hükümetin, devletin yetkili kurumlarının seyrettiğini anlatan Alkan, şöyle konuştu:
"Asker polis seyrediyor kimse bunlara, bu ne hal? diye sormuyor. Hiçbir yetkisi ve
sorumluluğu olmayan bizlere hesap soruluyor. Ülkücüler sokağa çıktığında da açılımı, iç
barışı provoke ediyorlar diye, şehitler üzerinden, bayrak üzerinden siyaset yapıyorlar diye
bangır bangır bağırıyorlar. Bunlara oy verenler, 'bu gün ülkenin geldiği durumu dikkate
almalıdır. Ülkeyi iç savaşın bölünmenin eşiğine getirenlere, yolsuzlukları, hırsızlıkları,
aymazlıkları utanmazlıkları ayyuka çıkmış olanların her yaptığını meşru görmeye ve
göstermeye çalışanlar, önce kendilerini sonra da sorumluları sorgulamak durumunda. Hala
bunlara destek verenler ve verecek olanlar, Allah katında da millet nazarında da büyük bir
vebal ve sorumluluk altında kalacaklardır. Kayserili hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün
Türk Milletine şunu söylemek istiyoruz. Bu büyük vebale daha fazla ortak olmayın. Bu
seçimde MHP’yi iktidara getirin, bu milletin bütün kutsal değerlerine ve 100 yıllık geleceğine
nasıl sahip çıkılır, sokaklara nasıl inilir, nasıl mücadele edilir dost düşman herkes görsün."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12424.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Avukatlar futbol turnuvasında buluştu
Kayseri Barosu tarafından düzenlenen Avukat Tahsin Cırdı futbol turnuvası başladı.
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Turnuva hakkında bilgiler veren Baro Başkan Yardımcısı Avukat Sedat Karabulut, "Kayseri
Barosu’nun geleneksel olarak düzenlediği turnuvamızın 2015 yılındayız. Her sene büyük
heyecanla beklediğimiz bir turnuva bu. Bütün meslektaşlarımızın ilgi duyduğu, 17 takımdan
oluşan ve 2-3 ay sürecek bir turnuva olacak. Kayseri Barosu sadece futbol olarak değil, bunun
dışında basketbol, tenis gibi takımları da olup, bu tür turnuvalara da katılan ve derecelere
giren bir barodur. İç Anadolu’da zaten her zaman gelişen, büyüyen ve kendinden bahsettiren
bir barodur. Bu noktada meslektaşlarımız, katiplerimiz, adliyedeki, idare mahkemesindeki
memur arkadaşlar bir noktada kasvetli, sıkıldığı, bunaldığı ortamdan uzaklaşıp daha kardeşçe,
daha stres atarcasına buralara iştirak etmektedirler" ifadelerini kullandı. Karabulut ayrıca,
"Her sene büyük bir heyecanla bekleniyor, büyük bir katılım oluyor. Bu yılki turnuvamız da
kardeşlik ve dostluk içinde olur İnşallah. Futbolun içinde olan bazı şeyler zaman zaman
olabiliyor ama bunun dışında da birbirimizi daha hızlı tanıyoruz. Profesyonel topçu tarzında
oyuncularımız da var. Hakemlerimiz zaten lisanslı olarak geliyorlar buraya. Bu tür
etkinliklerde kaynaşmak güzel oluyor. Adliyede belki sadece iş görüşüyoruz, davaları
konuşuyoruz ama burada daha dostane daha kardeşçe zamanlar oluyor. Bizler bunu
geleneksel olarak düzenliyoruz ve devam ettireceğiz, ilerleyen senelerde daha şen olacaktır.
Finallerimiz de davul ve zurnalar eşliğinde oluyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12425.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Hayalindeki mesleği bir bilene sor
Melikgazi Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeleri, okullarda bir dizi söyleşi programları yaparak
öğrencileri meslekler konusunda bilgilendiriyor.
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“Hayalindeki Mesleği Bir Bilene Sor” söyleşileri ile öğrencileri meslekler konusunda
bilgilendiren, örnekler veren, o meslek sahipleri ile yapılan söyleşilerle gençleri gelecekte iş
ve meslek seçmelerine yardımcı olan Melikgazi Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeleri bu
çalışma ile sosyal sorumluluk örneği sergilemektedirler. Melikgazi Gençlik Meclisi
öğrencilerin, üniversitede okuyan meslek sahibi adayı olarak her hafta iki okulda bu
seminerleri tekrarlayacaklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi
Belediyesi olarak eğitime ve eğitime yapılan yatırımlara büyük önem veriyoruz. Bu neden ile
şimdiye kadar 2 anaokulu, 3 ortaokul ve 2 lise okul binası yaparak ilçemiz halkının hizmetine
sunduk. Gelecek eğitim ile şekillenir ve eğitimler güven altına alınır. Burada en önemli olan
da bireyler bilerek isteyerek bir meslek sahibi olmalıdır. Mesleklerini kendi becerileri ve
bireysel yapılarına göre seçmeleri veya sevdikleri bir mesleği seçmelerine yardımcı olunması
gerekir. Bu nedenle Gençlik Meclisi Üyeleri, ortaokul öğrencilerine merak ettikleri meslekler
hakkında bilgiler veriyor ve bilinçlendiriyor. Çünkü sevdiği mesleği yapanlar da iş başarısı
daha da artmaktadır. Gençlik Meclisi Üyelerine bu çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.
Bu hafta Gürpınar ve Ağırnas Osman Yücel Ortaokulunu ziyaret eden ve 8. Sınıf
öğrencilerine “Hayalindeki Mesleği Bir Bilene Sor” söyleşileri yapan Gençlik Meclisi Üyeleri
önümüzdeki hafta Nuhnaci Yazgan, Erciyes ve Melikşah ortaokulu örencilerini ziyaret
edeceklerdir. Birçok mesleği bilmediklerini çünkü hep gördükleri ve çevresinde olan
meslekleri bildiklerini ifade eden ortaokul öğrencileri “Örneğin; bir hastanede, biz sadece
doktoru, hasta bakıcıyı, hemşireyi, kantinciyi, hasta kabul veya kan alan ve tahlil edenleri
biliyoruz. Ancak görmediğimiz ve bilmediğimiz hastanede o kadar çok meslek ve çalışan
varmış ki haberimiz yok. Üniversite okul tercih kitapçığını görünce şaşırdık. Bilmediğimiz
yüzlerce meslek eğitimi varmış. Bunları bize aktardıkları, açıkladıkları, öğrettikleri ve
bilgilendirdikleri için Melikgazi Gençlik Meclisi Üyelerine teşekkür ediyoruz” dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12426.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Pınarbaşı’nda Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit
okutuldu
Pınarbaşı ilçesinde 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük
Birlik PartisiGenel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde yaşamını yitirenler için mevlit
okutuldu.
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Pınarbaşı ilçesinde 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük
Birlik PartisiGenel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde yaşamını yitirenler için mevlit
okutuldu.

Merkez Karslı Camii'nde okutulan mevlitte, Alperen Ocakları Gençlik Merkezi üyeleri,
Kur'an-Kerim okuyarak, dua etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12427.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Oğan'dan Eğitim Bir-Sen'e Ziyaret
AK Parti Kayseri milletvekili aday adayı Ayhan Oğan, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi'ni
ziyaret etti.

29 Mart 2015 Pazar 12:32

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mustafa
Lale, "Ülkemiz çok zor dönemler ve badireler atlattı. 2012 yılından sonra bir takım çevreler
vesayet özlemi içerisinde hareket ederek yaptıkları algı operasyonları ile sürekli darbe
çığırkanlığı yapmışlardı. Sivil Dayanışma Platformu ile birlikte sendikamız da Ortak Akıl
Mitingleri düzenlemiş, çok sayıda üyemizin bu mitinglere katılmasını sağlayıp kamuoyu
oluşturarak büyük bir darbeyi önlemiştir. Daha önce oluşturulan akil insanlar heyeti içerisinde
yer alan sizler, açılım konusunda gerçekten güzel işlerin yapılmasına ve memleketimizi
yıllarca oyalayan, birçok insanımızın öldürülmesine ve milyarlarca dolar zarara sebep olan
terör meselesinin bu günlere getirilmesine yardımcı oldunuz. Sendikamızın genel başkanı
Ahmet Gündoğdu da bu süreçte ‘Akil İnsanlar Heyeti içerisinde yer alarak sivil toplumun
gücünü göstermişti. Önümüzdeki süreçte sendikamız olarak çok arzu ettiğimiz bazı siyasi
gelişmelerin sonuçlanması için gayret sarfedeceğiz. Önümüzdeki dönemde çok önemli
gördüğümüz husular paralel yapı ile mücadele, sivil anayasa çalışmaları ve açılım sürecidir.
Sendikamız olarak 7 Haziran seçimlerinde bu saydığımız konularda çalışıp gayret sarf edecek
milletvekillerinin meclise girmesini ümit etmekteyiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12428.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Demokrat Parti tüm illerde seçime girecek
Detmokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Demokrat parti bütün illerde seçime
girecek" dedi.
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Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Kayseri de 9 asıl ve yedekleriyle
milletvekili adayları hazır. Dosyaların başvurusu genel merkeze yapıldı" diye konuştu. İsmet
Özbakkal, "Olağanüstü şartlar içerisinde önümüzde çok kritik bir genel seçim var. 12 yılı aşan
bir zaman diliminde keyfince bu memleketi değiştirip dönüştürme gayretleri, bir deli gömleği
giydirme çabası olarak nitelendirdiğimiz bir çabanın neticesinde bugün insanlarımızın, darbe
dönemleri yaşamış pek çok insanımızın bile kapılmadığı endişeye bugün kapılır halde
olduğunu biliyor, görüyoruz. İnsanların hukuk ile problemleri var, demokrasinin işleyişi ile
ilgili problemleri var" ifadesinde bulundu. "Türkiye’nin dünya ile eklemlenmiş bir ekonomi
olarak bu saatten sonra hukukun üstünlüğü olmadan, eşit fırsatlar temelinde insanlarının
yaratıcı gücünü ortaya koyacak bir vasatı oluşturmadan insanlarımız bu dünyanın ya dışına
itilir ya da kendi içinde bambaşka siyasi problemlerle, toplumsal ve tabii ki iktisadi
problemlerle karşı karşıya kalır" diyen Özbakkal, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Zaman
zaman Türkiye’nin sıkıştığı, özellikle yüzde 10 barajı dolayısıyla iktidarın siyaseti bir oyuna
ve rekabete indirgediği bir ortamda bu işten karlı çıkan diğer siyasi partilerin de bu düzen
içerisinde birtakım ideal manada iyi niyet beyanları olarak toplum önünde bir takım tekliflerin
yapmış olmalarına rağmen bu değişikliklerin siyasi partiler ve seçim sisteminde yapılması
gereken değişiklikleri ifade etmelerine rağmen bugüne kadar önemli bir hamle, yapısal bir
dönüşüm maalesef gerçekleşmedi. İman ve inancın zaferinin adı, ayaklar altına alınmaya
çalışılan milli ve manevi değerlerin, ayrıştırılmaya çalışılan bir milletin ortak tarihi olarak
addettiğimiz, bir asrı kapatan bu asırlık destan, bizler için aynı zamanda Türkiye
Cumhuriyeti’nin “besmele taşı” dır. Osmanlı Devleti’nin millet olmayı başarmış beşeri gücü
ile galip geldiği bu zaferi bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin harcıdır. Düşününüz bu dava; ne
kutlu bir davadır ki, 69 yıl milletin gönlünden silinmemiş, her türlü kumpasa iftiraya karşı
ayakta kalabilmiş, mağduriyetinden nemalanmamış, millet için dua etmiş ve milletin duasına
mazhar olmuştur. İşte, “Millet” dediği için, şahsi menfaatlerini çiğneyip, milli olanı baş göz
ettiği için, “herkes için adalet, herkes için demokrasi” diyebildiği, ayırmadığı, kimseyi
aidiyetine göre kayırmadığı, birlik dediği, dirlik dediği için, ben değil biz dediği için makamı
bulup mabudu unutanlardan olmadığı için, bu necip milletin hayır duasını aldığı için 69 yıldır
ayakta"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12429.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayserispor'un Başarılı Futbolcusu Alper
Uludağ, dünya evine girdi
Kayserisporlu futbolcu Alper Uludağ dünya evine girdi.
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PTT 1. Lig'de liderliğini sürdüren Kayserispor'un başarılı futbolcusu Alper Uludağ

düzenlenen törenle Zeynep Kalkan ile hayatını birleştirdi. Nikah töreninde başarılı futbolcuyu
takım arkadaşları yalnız bırakmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12430.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

İşsiz adam kendini ağaca astı
Kayseri’de bir haftadır işsiz olduğu öğrenilen şahıs, boş arazide kendini ağaca asarak intihar
etti.
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Edinilen bilgiye göre, Kazımkarabekir Mahallesi Kulaklı Sokak üzerinde bulunan boş bir
arazide ağaca asılı şekilde birini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay
yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri O.Y.’nin hayatını
kaybettiğini belirledi. Çalıştığı iş yerinden bir hafta önce ayrıldığı öğrenilen O.Y.’nin
cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12431.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Yemen'deki olay ham petrol fiyatlarını yüzde 5
oranında tetikledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yemen’de meydana gelen olay ve dünya saati
uygulaması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
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Kayseri’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni binasının açılışı öncesinde açıklama yapan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Hiçbir sektör siyasi istikrarsızlığı sevmez,
ama enerji sektörü hiç sevmez diye söylemiştim. Yemen’in dünyadaki petrol üretimindeki
payı binde ikiler civarında. Çok ciddi bir miktar değil ama dünyanın en büyük petrol

ihracatçısı olan Suudi Arabistan’ın geçiş yolunda olması, hatta Basra’dan batıya giden bütün
petrol ihracı ile alakalı konuların her birinin geçiş yolunda olması dünyadaki ham petrol
fiyatlarını yüzde 5 civarında etkiledi. Her zaman söylüyoruz bu teknik konu olmaktan çıkar,
istikrarsızlığın getireceği kalemler olarak ortaya çıkar demiştik. Yemen'de de öyle oldu.
Müslümanlar orasındaki mezhep çatışmalarının ekonomik tarafını bir tarafa bırakırsak,
siyaseten de kanayan bir yaradır. Bunun bir an önce bitmesini temenni ediyoruz” dedi. Yaz
saati uygulaması ile ilgili olarak ise Bakan Yıldız, “Biliyorsunuz geçtiğimiz 7 ay içinde yarım
milyar TL’lik bir tasarruf olmuştu. Bir yıla karşılık geldiğinde de yarım milyar dolara karşılık
gelen bir tasarruf oluyor. Gün ışığından daha fazla faydalanabilmek için yapılan bir
uygulama. AB üyesi ülkelerle eş zamanlı davranabilmek için yapılan bir uygulama. Güneş
doğduğunda daha az yatmış olalım. Gün ışığında işe başlamanın getireceği çok büyük
avantajlar var. Türkiye geniş bir ülke her ilin uygulaması buna uygun olarak farklı
olabilecektir. Valiliklerin mesai çalışması ile alakalı düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Seçim
döneminde Haziran ayına denk geliyor. Doğu ve batı illeri arasında sandıkların sayılma işlemi
fark
edebiliyor.
Burada
da
aynı
mantık
söz
konusudur”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12432.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

6 saat televizyon izleyen bir ülke haline geldik
Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılışına katılan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “6 saat televizyon izleyen, 3 saat internete giren bir
ülke haline geldik” dedi.
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Bakan Yıldız, Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılışına
katıldı. Bakan Yıldız, törende yaptığı konuşmada, “İktidara geldiğimiz dönemden beri eğitime
yaptığımız hizmeti Türkiye’nin her yerine dağıtmaya çalıştık. Bütün bakanlıkların üzerinde
Milli Eğitim camiasına ayrılan pay en yüksek payı içeriyor. Gösterdiğimiz çaba ve gayretlerle
birlikte 200’ün üzerinde üniversite kuruldu” dedi. 2002 yılında tüm ilköğretimlerde 100 erkek
öğrenciye 91 kız öğrenci düşerken şu anda her 100 erkek öğrenciye 102 kız öğrenci
düştüğünü kaydeden Bakan Yıldız, "Okullaşma oranının özellikle kız öğrencilerimizin ilkokul
ve orta öğretime kazandırılmasıyla ilgili ciddi çabalarımız var. Hala yapılacak çok iş var.
Türkiye’deki okuma oranlar çok düşük. Günde 6 saat kadar televizyon izleyen 3 saat kadar
internete giren bir ülke haline geldik. Bunun hiçbir şekilde mazereti olamaz. Toplam nüfusu 7
milyon olan Azerbaycan’ın kitapları 100 bin tiraj ile basılırken Türkiye’de bu 3 bin civarında.
Gelişmiş ülkelerde ayrılan para daha fazla. Japonya’da kişi başına yılda 25 kitap düşüyor.
Türkiye’de ise 12 bin kişiye bir kitap düşüyor. Öğretmenler bu manada öğretmenler tavsiyede
bulunmalı. Televizyon izlemek daha ucuz ama ileriye dönük üretkenliğimizi etkileyen bir
faaliyet. Buradaki binamızın muhtevasıyla bu işi gerçekleştirmelidir” diye konuştu. Kayseri

Valisi Orhan Düzgün ise, “ Hizmeti yapan eğitimcilerimizin ferah ortamlarda hizmet vermesi
önemli. İnsanların vakitlerinin önemli bir bölümü çalışma ortamlarında geçiyor. İnsanların
çalışma ortamları onlara en iyi şekilde hizmet vermek için donatılması önemli. Özellikle
derslik sayısının artırılmasında ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. 400 milyon TL civarında
yatırım gerçekleştirildi ve yüzde 60’lık derslik sayısında artış oldu” diye konuştu. İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, “Türkiye’de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü
çapında başka bir milli eğitim müdürlüğü yok. Ayrıca şu anda 90 tane okul yapımı, son 2
yıldaki rakamlara bakıldığı zaman son 20 yılda yapılan devlet yatırımlarından daha fazla
yatırım alıyoruz. Belediyelerimize bu konuda teşekkür ediyoruz. Arsa konularında büyük
destekleri var. Türkiye’de projeler noktasında da yürüttüğümüz 25 proje ile birlikte ülkemizde
bir ilki yaşatmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12433.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

17 Aralık'ı yapanların en üstü baronlardan
oluşuyor
AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, “İhlasla çalışan saf ve temiz olup da düşünce melekeleri uyuşturulmuş olan ve bunlara
hizmet edenler, bunları kullanarak menfaat elde edenlere ve tepesindeki hainlere dair bir
benzetme yapmak istiyorum. En altta içiciler, ortada dağıtım ve ticaretini yapanlar, en üstte
ise baronlar” dedi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Birlik ve beraberlik olurken bunları bozmaya
çalışan kötü niyetli çalışmalar da olmuyor değil. 17 Aralık operasyonu da bunlardan birisi.
Hamd olsun Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile püskürtüldü. Milletimiz de bunu gördü.
Yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu gösterdi. Hala bu kadar olup
biten hainliği görmeyen uyuşturulmuş bir kesim var” diye konuştu. Başkan Çelik,
konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İhlasla çalışan saf ve temiz olup da düşünce melekeleri
uyuşturulmuş olan ve bunlara hizmet edenler, bunları kullanarak menfaat elde edenlere ve
tepesindeki hainlere dair bir benzetme yapmak istiyorum. En altta içiciler, ortada dağıtım ve
ticaretini yapanlar, en üstte ise baronlar. Bizim saf ve temiz ruhlu vatandaşlarımız, aldıkları
tenkitlerle izledikleri yayınlarla adeta uyutuluyorlar. Bunların hainliği yok sadece içici ve
kullanıcı. Hani ‘Ben içiciyim abi’ diyerek kurtuluyor ya bunlar hakikaten sadece kendilerine
zarar veriyorlar. Allah’tan bu arkadaşlarımızın bir an önce kendilerine gelmelerini diliyorum.
Bu alttaki kesime servis yapan, dağıtım yapan, ticaret yapan ortadaki kesimin tek gayesi ise
şahsi menfaat sağlamak. Allah bunların gözlerini doyursun ve bu menfaat şebekesinden bizi
korusun diyorum. En tehlikeli olanlar baronlar. 100 yıldan bu yana bu memlekete, bu dine
İslam’ı kullanarak en büyük darbeyi vurmaya kalktılar. İslam aleminin lideri yolunda emin

adımlarla giden bu ülkeyi, bu milleti durdurmak ve tekrar bağımlı hale getirmek istediler.
Ama başaramadılar.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12434.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Vatandaştan haksız yere para talep ediyorlar
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sarımsaklı köyü sakinleri su sıkıntıları olduğunu
belirterek, Sarımsaklı Cazibe Sulama Birliği'nin hakkı olmadan kendilerinden kişi başına 5-6
bin TL para talep ettiğini söyledi.

29 Mart 2015 Pazar 15:53

Konu ile ilgili bilgi veren Sarımsaklı köyü muhtarı Mehmet Yazlık, “Bizim su sıkıntımız var.
Sarımsaklı Barajı 1965 yılında yapıldı. Bu baraj yapılmadan önce burada şebeke suyumuz
vardı. Şebeke suyumuz hala mevcuttur. O tarihlerde barajın yapım esnasında bulunan müdür
ve başındaki kişiler köyden herhangi bir para talep edilmeyeceğini, sulama suyunun devam
edeceğini, köylünün bu suda sıkıntısı olmayacağını beyan ettiler. Bundan dolayı Sarımsaklı
Köyü ve Barsama ikisi sulama birliğine dahil olmadan dağıtım şebekesini iki köyden sonra
kurdular. Bizde olan çok küçük bir kanalla 900 bin dönüm arazinin sulandığını beyan
ediyorlar ve köylüden para talep ediyorlar. Biz para verme konusunda kanallarımızın
tamiratlarının yapılmasını aşağıya verilen hizmetinde buraya verilmesini, hizmetin verildiği
takdirde köylünün bu duruma razı olduğunu belirtiyoruz. Vatandaştan hakkı olmadıkları halde
para talep ediyorlar. Burada parayı hem mal sahibinden hem de araziyi kiralayanlardan da
talep ediyorlar. Şuan 70 kişi mağdur durumda. Mahkemeye verdik bu konuda hakkımızı
arıyoruz” diye konuştu. Sarımsaklı köyü sakinlerinden Can Öcal ise, “Sarımsaklı Köyü’nde
yaşayan halkımızın büyük bir sorunu olan sulama birliğinden gelen ve halkımıza zorla,
mahkeme kararlarıyla 70 kişiye tebligat gönderildi. Vatandaşlar bunu ödeyemez durumda ve
kullanmadıkları arazilere su paraları gönderdi. Bizde bunun üstüne düşerek devlet su işleri
müdürümüzle ve yetkililerle görüştük. Onlar bize ilgileneceklerini söylediler fakat buradaki
kanallarımız toprak kanalın içinde. Vatandaşın arazisinden ırmak geçiyor ve zarar veriyor.
Beton kanal istememize rağmen onu da yapmıyorlar. Bu borcu cazibe ve ova sulama birliği
yazıp gönderiyor. Herkesin kendine ait sondaj kuyuları var. Kişiler belirli masraflar yaparak
sulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Halk kendi imkanlarıyla sulama yapıyor. Halk sulama
sahası dışında sulama yapsa bile para yazıyorlar. Çiftçinin beyan vermemesine rağmen ücret
yazıyorlar” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12435.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Büyükşehir'den, Kayseri Şeker açıklaması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Şeker Fabrikası arazisi ile ilgili olarak yazılı bir
açıklama yapıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Son günlerde
Kayseri kamuoyunda sıkça yer bulan Şeker Fabrikası arazisi ile ilgili olarak basın
kuruluşlarında bir takım iddialar yer almaktadır. Özellikle TOKİ tarafından yapılan arsa satış
ihalesinin iptali ile ilgili de bazı iddialar kamuoyu gündemine getirilmiştir. Kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak açıklama yapma gereği hasıl
olmuştur. 1- İlk olarak net bir şekilde ifade edecek olursak ne TOKİ tarafından yapılan ihale
sürecinde ne de sonrasındaki iptal sürecinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin dahli
sözkonusu değildir. 2- Bahse konu arsa, imar kanunun 18. maddesi gereğince oluştuğundan ve
önceki parseller üzerinde bulunan şerhler kaldırılmayıp bu parsele taşındığından, ayrıca Milli
Emlak Müdürlüğü tarafından 18. madde uygulamasının iptali için de İdare Mahkemesi'nde
dava açıldığından ihaleye Şeker Fabrikası dışında katılan olmamıştır. Muhtemeldir ki; gerekli
rekabet ortamı tam oluşmadığından ihale iptal edilmiştir. 3- Arsanın hastane yapılması
kaydıyla Büyükşehir Belediyesi'ne 1 TL bedelle satıldığına dair iddialara gelince; Şeker
Fabrikası mülkiyetindeyken Büyükşehir Belediyesi'ne geçen 250 bin m².lik arsa belediyemize
gerçekte 1 TL bedelle satılmamıştır. Şeker Fabrikası arazisi imara açılmış, imar kanununun 15
ve 16. maddesi (rızai ifraz) gereğince belediyemize bedelsiz geçmiştir. Ancak tapuda
mülkiyet devri için bir bedel göstermek zorunlu olduğundan 1 TL iz bedeli olarak
gösterilmiştir. Dolayısıyla da 'arsanın belediyeye hastane yapılmak üzere satıldığı' iddiası da
doğru değildir. Arsa, imar kanunun 15 ve 16. maddelerine göre alındığından Şeker Fabrikası
ile Belediyemiz arasında herhangi bir protokol yapılmamıştır. Aynı iddia sebebiyle Mülkiye
Müfettişleri tarafından arsa hakkında inceleme yapılmış, arsanın hastane yapılmak şartıyla
değil rıza-i ifraz nedeniyle belediyeye devredildiği anlaşılmıştır. 4- Bütün bunlara ilave olarak
Şeker Fabrikası'nın arsasının imara açılması sonucunda, önceden yaklaşık 300 bin m² olan
inşaat alanı 1 milyon 300 bin m²'ye çıkartılmıştır. Böylece değeri yüz milyonlarca lira olan 1
milyon m² inşaat alanı artışı ile çiftçinin lehine bir gelişme sağlanmıştır. 5- Şeker Fabrikası,
şehrimizin ekonomik bir değeridir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kıymetini artırmak
için bundan sonra da çalışmalar yapmaya ve çiftçimizin yanında olmaya kararlıyız. Bu
büyüklükte bir arazinin imar düzenlemesi, şeker fabrikasından değil de bir başka kurum ya da
şahıstan gelecek olsaydı çok daha fazla arsa, Büyükşehir Belediyesi tarafından alınırdı. Bu
düzenleme sonunda oluşacak değer artışı, tamamen Büyükşehir Belediyemizin Şeker
Fabrikasına, kaynak oluşturma ve dolayısı ile de çiftçilerimize destek olma amacıyla
yapılmıştır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12436.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Silahlar bırakılırsa Başkanlık sistemi
hızlanacaktır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında
çözüm süreci ve İç Güvenlik Paketi’ni değerlendirdi.

29

Mart

2015

Pazar

15:59

AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden ve partililer katıldı. Burada konuşan Bakan Yıldız, muhalefet partilerini
eleştirerek, Türkiye’nin siyasetine yakışmayan son bir ayı geçirdiklerini söyledi. Yıldız,
“Özellikle son bir ay içinde muhalefet partilerine baktığımızda yeni bir şey koyamadıklarını,
iktidar partisi AK Parti’den bir şeyler devşirebilir miyiz diye geçirdikleri bir zaman geçirdik.
Türkiye’nin siyasetine yakışmayan son bir ayı geçirmiş olduk. İç güvenlik yasa tasarısı
sırasında yerlere oturanlar peçe takanlar oldu. Türkiye yalnızca illerinden bakılan değil,
uluslararası arenada da dikkatle takip edilen bir ülkedir. İnsanlık ve insanlık tarihinde çok
önemli yer tutabilecek başta kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız ile
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun sözleri ile birlikte dikkat çekecek bir ülke olmuştur. Son
13 yıllık istikrarın sürdürülebilmesinin önüne engel olmaya çalışıyorlar. Muhalefet partileri
bilmelidir ki istikrar yalnızca AK Parti ile anılıyor. ‘Ben iktidara geleceğim’ diyemiyor.
‘İktidara gelirsem Başbakan Yardımcım olur musun’ diyor. Bu Türkiye siyasetinde
atlanılması gereken bir durumdur. Muhalefet partileri bulundukları noktadan daha iyi bir
seviyede muhalefet yapabilirse Türkiye’nin siyaseti daha da gelişecektir” dedi. “Bize
dışarıdan fitne sokmak isteyebilirler. Ben inanıyorum birlik ve beraberlik bize Allah’ın
yardımını getirmiş olacak” diyen Bakan Yılmaz, “Genel Başkan Yardımcılığından ayrılanlar
muhalefet partileri ile birlikte seçime girmek istiyorlar. Bu ülkenin paralelleri şehirdeki ikinci
gelen partiyi destekleyeceklerini söylüyorlar. AK Parti karşısında hepsi birleşiyor. Mardin’de
o arkadaşlar BDP ile İstanbul’da CHP Ankara’da MHP ile birlikte girdiler. Bu nasıl bir
ilkesizliktir ki tek başına hedefi olmayan, Türkiye’nin iktidarına tek başına siyaset koyamayan
bir yapıdan bahsediyoruz. Bir işin nasıl olmayacağını tarif ederseniz bu fitnenin en
büyüğüdür. Ayrılanlar, paraleller ne varsa AK Parti’nin karşısında birleşiyorlar. AK Parti’de
bulamadığınız menfaatleriniz mi, kadrolaşma mı? Biz yüreğini açan bir parti olduk” diye
konuştu. “ÇÖZÜMÜN BAŞARIYA ULAŞMASI ÇOK FAZLA EMEK İSTİYOR,
BOZULMASI İSE BİR ANLIK” Çözüm süreciyle birlikte Başbakan ile Cumhurbaşkanı
arasında bir ayrılık noktası oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Bakan Yılmaz, “Bizler
mizacı ve kabiliyeti ile yaratılışı ile farklı üsluplara sahip olabiliriz ama hepimiz aynı gaye ile
bir aradayız. Çözüm sürecinde gelinen nokta küçümsenecek bir nokta değildir. Silahların
bırakılmasını istemeyenler olabilir. Şehitlerin gelmesini isteyenler olabilir. Biz bundan
memnun değiliz. Bundan sonra şiddete karşıyız. TBMM’de şiddeti ekmeye çalışanlar bundan
sonra ne Hakkari’de ne Van’da hiçbir yerde bu şiddeti göremeyecekler. HDP kanalında

silahların bırakılmasına yönelik iyi niyetli çalışanların yanında farklı gayretleri olanları
görüyoruz. Biz akan kanların durması yönündeki gayretlerimize devam edeceğiz. Silahların
devre dışı bırakılması, demokratikleşme ile alakalı ve başkanlık sistemini hızlandıracaktır"
dedi. Bakan Yılmaz, çözüm sürecinin artık millete mal olmuş bir süreç olduğunu ifade ederek,
"Olağanüstü Hal’in kaldırılması, DGM’lerin kaldırılması, Kürtçe dil kurslarının açılması ama
buna rağmen başvuru sayılarının azalması bunları unutuyoruz. Kürtçe televizyonları serbest
bıraktık ne oldu? Her birimizi Kürtçe öğrenmeye mi meyan olduk. Sadece Türkçe bilmeyen
annelerin Türkçe bilen çocukları ile konuşmalarına yardımcı oldu. Kürtçe isimleri serbest
bıraktık isimde Kürtçe’ye dönüş mü oldu? Bizler milli birlik ve beraberliğimizi Türkçe ile
birlikte sağlıyoruz. Kürtçe’nin öğrenilmesine bir Türkmen kardeşiniz olarak söylüyorum,
kardeşliğimizin daha çok anlaşılması anlamına geliyor. Çözümün başarıya ulaşması çok fazla
emek istiyor. Bozulması ise bir anlık. Bir provokatif eylem bütün bu sürecin bozulmasına
neden oluyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Silahlı mücadelenin bırakılacak olması bunun
ışığının görülmüş olması anlamına geliyor. Bu her an zehirlenmeye müsait bir süreçtir. Buna
inşallah hiçbirimiz müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu. “ÇIKARTTIĞIMIZ
KANUNLARIN İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ HEP BERABER GÖRÜYORUZ” İç Güvenlik
Paketi’ne de değinen Bakan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Molotof kokteyli ile
ilgili düzenlemeler oldu. Bunun silah sayılıp sayılmaması ile alakalı karar alındı. Mademki bir
can alıyor. Bunu silahtan saydık. Kurşundan, bombadan ne farkı var? Yalnızca bir şişenin
içinde yapıldığı tarif internet sitelerinde yemek tarifleri gibi yayınlandı. Demir bilyeleri
polisin kafasına gelecek şekilde atmaya başladılar. Kusura bakmayın o zaman sapan masum
bir oyun aleti olmaktan çıkar ve bir silah haline gelir. Çıkarttığımız kanunların istismar
edildiğini hep beraber görüyoruz. Bunlar özgürlüklerin kısıtlanması olarak gördüler. Biz
böyle bir özgürlük tanımıyoruz. Molotof ile birlikte 5 bin 458 saldırı olayı olmuş. 3 polisimiz
ve 4 sivil şehit olmuş, 406 polisimiz ve 1 askerimiz ile 127 vatandaşımız molotof ile birlikte
yaralandı. Almanya’da ABD’de suç olacak. Türkiye özgürlük ülkesi diye burada suç
olmayacak. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? TBMM’yi olmadık bir yere çevirmeye kalktılar.
Yerlerde oturdular yerlerde yattılar. Bu özgürlüklerin kısıtlandığı gerekçesiyle. Bu özgürlük
falan değil. Eğer siz vatandaşımızın canına kastediyorsanız buna özgürlük denmez. O nedenle
toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda değişiklikler yaptık."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12437.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Doğu Türkistan bizim kanayan yaramızdır
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’ı ziyaret etti.
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Dernek çalışmaları ve Doğu Türkistan’daki son durum hakkında da bilgiler alan Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, “ Doğu Türkistan bizim kanayan yaramızdır.
İnşallah en kısa zamanda bağımsızlığına kavuşur. Allah, nerede bir Müslüman sıkıntı
çekiyorsa onun sıkıntısını gidersin. Bizlere de onlara yardım etmeyi nasip etsin. Yıllardır
Kocasinan bölgemizde ikamet eden soydaş ve dindaşlarımız olan Doğu Türkistanlı
kardeşlerimiz var. İnşallah onlara desteğimiz her zaman sürecektir” diye konuştu. Erkinbeğ
Uygurtürk ise yaptığı açıklamada, “ Dünyanın gözü önünde Doğu Türkistan’da büyük bir
zulüm var. Ancak tüm dünya ülkeleri adeta kafalarını kuma gömmüşler ve olan biten
karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor. Bunun tek sebebi ise Doğu Türkistan’daki
insanların Müslüman ve Türk olmalarıdır. Bizde dernek olarak oradaki kardeşlerimizin sesini
duyurmak ve Kayseri’de yaşayan hemşerilerimize destek olmak için çalışıyoruz. Kocasinan
Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Çolakbayraktar beyi tebrik ediyor ve bu görevi de en
güzel şekilde başaracağına inanıyoruz ” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12438.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayseri Heyeti Putin'in Yardımcısı Michael
Emilyanov ile görüştü
Kayseri’de kurulu olan Karadeniz’de Kıyısı Bulunan ülkelerle İşbirliği Derneği Başkanı İlter
Sağırsoy ve yönetim kurulu üyeleri , Rusya Federasyonu Bakanlar Kurulu üyeleriyle, Kırım
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Ruslan Balbek ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle
görüştü.
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Rusya Federasyonu Kırım İşleri Bakanı Oleg Gernihoviç , Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım
olayındaki desteği için teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya adına
teşekkür ediyorum. Bu olayda desteğini ülkemizden esirgemedi.” dedi. Kırım Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanvekili Ruslan Balbek, “ Ben ve bakanlar kurulumuzun üyeleriyle yaptığımız bu
görüşme Kırım Tatarları ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hızla gelişmesinde çok önemli bir
adım olacaktır” dedi Rusya’daki görüşmelerine Rusya Federasyonu Duma Başkan yardımcısı
Michael Emilyanova ziyareti ile başlayan Kayseri heyeti,burada Kayseri ve Moskova arasında
dostluğun ve ticaretin geliştirilmesi için neler yapılacağı konusunda görüşlerini aktardı. Duma
Başkan yardımcısı M. Emilyavnov da ,heyetin Anadolu’nun en gelişmiş şehrinden olmasının
ayrıca önemi olduğuna dikkat çekti. Emilyanov, “ İki ülke arasındaki ilişkiler bu tür
ziyaretlerle daha da güçlenecektir. Devlet Başkanımız Putin ve sizin başkanınız Erdoğan
arasındaki sıcak ve dostane ilişkiler ve atılan adımlar bu dostlukları çok kuvvetlendiriyor.
Ülkemiz adına yapılacak yatırımlar ya da ticari konular ve projelerde ne gerekiyorsa yapmaya
ve her türlü desteği de vermeye hazırız” dedi Cumhurbaşkanı vekili Ruslan Balbek’in kabul
ettiği görüşmede Kırım ve Türkiye arasında işbirliğinin artırılması için çok önemli kararlar

alındı. Balbek Kırım’ın, haklı davası ve bu yönde verdiği doğru kararı nedeniyle, Avrupa
diasporasının yaptırımlarının kendilerini yıldırmayacağını açıklarken, “ Rusya’ya bağlanma
kararımız sırasında bir kişinin bile burnu kanamadı sayılır. Bu karar Kırım Tatarları için
alınmış önemli ve geleceğimiz adına güzel bir karardır. Ama bunu dünyaya farklı anlatıyorlar.
Siz geldiniz işte, istediğiniz herkesle, halkla görüşün. Bizim yaşadıklarımız ve gördüklerimiz
Avrupa diasporasının medyasının anlattığı değil. Onlar Amerika ve Avrupa gözüyle doğru
olmayanları yazıyorlar. Ama siz Türk kardeşlerimiz doğru olanların hepsini gördünüz ve
yaşadınız. Bu ziyaretiniz bizim için önemlidir ,Biz Türk kardeşlerimizle ticari ve dostluk
ilişkilerimizi geliştirmek i çin hazırız. Zaten burada da tüm bakanlarım var bakanlar kurulu
gibi oldu bu da sizlere verdiğimiz önemi göstermektedir” dedi. Keib Rusya Ulusal Konseyi
Başkanı Prof. Victor Arphikov, yaptığı konuşmada Türkiye ve Rusya arasında son dönemde
yaşanan güzel ilişkiler ve işbirliğinin bir adımının da bu ziyaret olduğuna dikkat çekti.
Kayseri heyeti üyeleri Rusya Federasyonu Dış işleri Bakanı yardımcısı ile de görüştükten
sonra Rusya Federasyonu Kırım işleri Bakanı Oleg Gernihoviç’i makamında ziyaret etti.
Görüşmede Rusya Federasyonu Bakanı Gernihoviç, “ülkem adına Sayın Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Hükümetinizle birlikte devlet başkanınız da
doğrunun ve haklının yanında oldular. Ve bizi desteklediler. Bu uluslararası manada takdir
edilecek bir duruştu“ dedi Karadenizde Kıyısı Bulunan Ülkelere İşbirliği Geliştirme Derneği
Genel Başkanı İlter Sağırsoy da, “Avrupa ve Amerika ülkeleri kendi menfaatleri çerçevesinde
hareket ediyor ve ona göre davranıyorlar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet
Başkanı Putin insan hakları ve evrensel doğrular çerçevesinde ortak hareket ederek bu
olaylarda iki komşu ülke olarak ağırlıklarını koymuşlardır. Bu onların işi, biz ise işadamları
olarak neler yapacak ve Kırım Tatarları ile ticaretimizi her iki ülke adına nasıl geliştirecek,
ortak menfaatlerde nasıl bulacaksak , ona göre adımlar atmalıyız. Ben bu ziyaretle zaten bu
dostluk ve kardeşlik adımının atıldığına inanıyorum.” dedi. Karadenizde Kıyısı Bulunan
ülkelerle ticareti geliştirme derneğince düzenlenen ziyarete katılan Kayseri heyetinde şu
isimler yer aldı; Erdoğan Gündüzpolat - Keib Rusya Ulusal Konseyi Türkiye Temsilcisi İlter
Sağırsoy - Keib Rusya Ulusal Konseyi Anadolu Temsilcisi , Yavuz Budak- Karadenizde
Kıyısı Bulunan ülkelerle İş birliği Genel Sekreteri Metin Çidem - Karadenizde Kıyısı bulunan
ülkelerle iş birliği -Başkan yardımcısı Mehmet Sönmez - Karadenizde Kıyısı Bulunan
Ülkelerle İş Birliği - Başkan yardımcısı Dr. Murat Cahit Cıngı- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriye Ergüneş - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili (Meclis üyesi )
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12439.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Siyaset seçildikten sonra kaybolanların işi değil
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki,
Felahiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı.
Yaptığı konuşmada siyasetin seçildikten sonra kaybolanların işi olmadığını belirten Özhaseki,
her zaman halkla birlikte olduklarını ve halka hizmeti hakka hizmet görerek çalıştıklarını
söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Felahiye’de düzenlenen törenle Kadın ve Gençlik Merkezi,
Meydan Yenileme ve Mesire Alanı Projesi, Felahiye Merkez, Kayapınar ve Büyüktoraman’a
Mini Futbol Sahası ve Kapalı Pazaryerleri Projelerinin temeli atıldı. Toplu temel atma
törenine Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet
Özhaseki’nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Felahiyeliler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Mehmet Özhaseki, bu ilgiye
aynı sıcaklıkla cevap verdi ve halkla sohbet etti. Çocuklara da büyük sevgi gösteren Mehmet
Özhaseki, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla
başlayan törende bir konuşma yapan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun Büyükşehir
Belediyesi’nin Felahiye’ye yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlatarak Mehmet Özhaseki ve
Mustafa Çelik’e teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Mehmet
Özhaseki’nin başkanlığı döneminde tüm ilçelere olduğu gibi Felahiye’ye de defalarca giderek
sorunları tespit ettiğini ve gerekli hizmetlerin projelerini tamamladığını söyledi. Felahiye
Belediye Başkanı Coşkun’un her iki Başkan’a çiçek takdiminin ardından bir konuşma yapan
Mehmet Özhaseki, siyasetin uzun soluklu bir iş olduğunu belirterek “Siyaset sadece seçim
zamanı geldikten sonra kaybolanların işi değildir” dedi. Hizmet etmenin hedeflenmesi halinde
siyasetin bir değeri olabileceğini dile getiren Özhaseki, insana hizmeti hakka hizmet gibi
yapmak gerektiğini söyledi. Felahiye’ye son bir yıl içinde yedi kez geldiğini ve bu
ziyaretlerinde ilçenin sorunlarını tespit ederek planlamalar yaptıklarını ifade eden Mehmet
Özhaseki, “Felahiye ilçesinin bütçesi 120 bin TL. Belediye başkanımızla konuştum. Bu
paradan maaşları ve cari giderleri çıkarırsanız ne kadarı yatırıma kalıyor dedim. 50 bin TL’si
yatırıma kalıyor. Bu da yılda 600 bin TL eder. Büyükşehir Belediyesi şimdi temeli atılan işler
ve önümüzdeki ay temeli atılacak işler için 40 milyon TL harcayacak. Felahiye’nin bu
yatırımı yapabilmesi için 70 yıl gerekirdi. Seçim öncesi de söylediğim gibi beraberlikte
rahmet var, bereket var” diye konuştu. Felahiye’ye yapılan tesislerin hayırlı olmasını temenni
eden Özhaseki, sözlerinin sonunda “Seçimlere iktidar olarak girenlerin iyi işler yapmışlarsa
alnı açıktır. Yapamamışlarsa boyunları büküktür. Allah’a şükür biz alnımız açık, başımız dik
geziyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Felahiye’ye yapılacak olan hizmetlerin toplu olarak
temeli atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12440.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Abdullah Gül Üniversitesi: 86 - Orduspor: 84
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 24. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi, kendi evinde
Orduspor’u 86 - 84 skor ile mağlup etti.
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SALON: Kadir Has HAKEMLER: Sertan Kırklar xx, Yücel Çilingir xxx, Kerem Yılmaz xx
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Pınar xxx 4, Andagül, Whalen xxx 39, Sinem x 2,
Özgecan, Wright xx 20, Sanders xx 9, Mazıc xx 7, Özge, Marginean x 2, Esra x 3, Cansu
ORDUSPOR: White xx 15, Feyzanur, Ayşe, Gülizar, Saynur xx 5, Miray x 1, Bahar xx 13,
Perovanovıc xx 14, Saadet x 3, Aleksıc x 3, Melek, Frazee xxx 30 1. PERİYOT: 14-26
(Orduspor Lehine) DEVRE: 36-51 (Orduspor Lehine) 3. PERİYOT: 60-66 (Ordu Spor
Lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12441.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayseri Erciyesspor, Fatih Tekke ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Fatih Tekke ile
teknik direktörlük anlaşmasına vardı.
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Genç teknik adam ile kulüp arasında bu hafta içi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Kulübün
resmi twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmiş ve
ülkemizi yurt dışında temsil etmiş olan A2 Milli Takımımız antrenörlerinden Fatih Tekke ile
anlaşmış bulunmaktayız. Hocamıza başarılar diler, anlayışı ve desteğinden ötürü Türkiye
Futbol Direktörü Fatih Terim'e teşekkür ederiz" denildi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12443.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Çolakbayrakdar'dan Saraycık ve Güneşli'ye
geçmiş olsun
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar geçtiğimiz günlerde deprem meydana
gelen Saraycık ve Güneşli Mahallelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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Saraycık ve Güneşli Mahallelerinde vatandaş ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, “Birkaç gün önce burada bir deprem oldu. Arkasından bir deprem daha
meydana geldi. Allah korusun gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntı, herhangi bir olay yok.
Allah vermesin, beterinden esirgesin. Bundan sonrasında inşallah böyle hadiseler yaşanmaz
diye dua ederiz ama nihayetinde bunlar tabii hadiseler, elimizde olmayan şeyler. Hem bu
vesileyle bir geçmiş olsun diyelim hem de mahallemizi bir görelim, gezelim istedik. Meydana
gelen hadiseden dolayı öncelikle geçmiş olsun diyorum. Elim bir hadisenin olmaması,
herhangi bir yıkımın, kazanın meydana gelmemesi de şükredeceğimiz bir durum. Allah böyle
şeyleri tekrar göstermesin” dedi. Daha önce yaşanan depremler nedeniyle vatandaşın depreme
duyarlı ve alışık olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “ Daha önce Saraycık ve
Güneşli merkezinde de bir deprem olduğu için herhangi bir panik vesaire oluşmamış.
Vatandaşlar rutin bir yaşam şekli halinde buna alışmış. Biz de çok fazla dikkat etmediğimiz
ama olumsuz bir hadise olduğu zaman vah tüh demememiz açısından özellikle inşaat
yaparken ciddi tedbirler almalıyız. Denetimlerin, kontrollerin yapılması lazım. Buna
ehemmiyet göstermemiz lazım. Sadece bu bölge için söylemiyorum bugün olmaz demememiz
lazım. Nihayetinde ülkemiz deprem kuşağı üzerinde olan bir ülke. Tedbirlerin alınması, fen
kurallarına uygun yapıların yapılması önemli. Bir tane cana dahi zarar gelsin kimse istemez.
Başta bu tedbirleri alıp ona göre yapıların yapılması toplumumuzun sıhhati, sağlığı açısından,
içindeki yaşayanların sıhhati sağlığı açısından önemli şeyler. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş
olsun diyorum. Hepiniz yuvanızda ve yurdunuzda mutluluk üzerinde daim yaşayın diyorum”
şeklinde görüşlerini ifade etti. Vatandaş ve muhtarlar da Başkan Çolakbayrakdar’ın yapmış
olduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Acımız, üzüntümüz olsa da böyle
ziyaretlerle hafifliyor işin gerçeği. Memnun oluyoruz vatandaş olarak, muhtar olarak. İşiniz
rast gelsin, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular. Ziyarette Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar’a AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve Kocasinan
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Bulu da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12444.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayseri'de metrekareye 30 kilogram yağmur
düştü
Kayseri'de dün geceden buyana devam eden yağış sonrasında metrekareye 30 kilogram
yağmur düştüğü öğrenildi.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri'de dün geceden bu yana
devam eden yağış sonrasında metrekareye 30 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi. Meteoloji
Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre ise yağışlmarın hafta sonuna kadar sürmesi
bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12445.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Haftaya çay-simitli başlangıç
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik haftaya, atölyede çalışan personelle çay ve
simitten oluşan kahvaltı yaparak başladı.
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0 Karpuzatan'da bulunan Makina İkmal, Fen İşleri, Park-Bahçeler ve Ulaşım Sinyalizasyon
birimlerine ait atölyeye gelerek burada çalışan personelle tanışan ve çay ve simitten oluşan
kahvaltıyla güne başlayan Başkan Çelik, yüzü gülen personelin kendilerinin de yüzünü
güldürdüğünü ifade ederek, "Göreve başlayalı 1,5 ay oldu. Bu süre zarfında belediye
binasında birçok birimle ilgili brifingler aldık. Zaman zaman da hizmet binası dışındaki
birimleri gezerek hem tanışıyor hem de yapılan işleri yerinde görme imkanı buluyoruz. Bugün
de atölyede çalışan arkadaşlarımızla hem tanışıp bir çay içelim hem de ardından çalışma
sahalarını görelim istedik. Patron-çalışan ilişkisi yerine abi-kardeş ilişkisi içerisinde işlerin
yürümesinden yanayız. Bunu da daha önce Kocasinan Belediyesi'nde gösterdik. Sizleri böyle
güler yüzle görmek bizim de vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Bir sıkıntınız, isteğiniz olursa
gerek bize gerekse de amirlerinize iletebilirsiniz. Bundan sonra da yine imkan buldukça bir
araya gelmeye çalışacağız" dedi. ORTA ANADOLU'NUN EN GÜÇLÜ MAKİNA PARKI
Daha sonra Makina İkmal ve Fen Daire Başkanlıklarına ait atölyeleri inceleyen ve ardından
da Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı fidanlığını gezen Başkan Çelik, çok güçlü bir makina
parkına sahip olduklarına vurgu yaparak, "Orta Anadolu'nun en güçlü makina parkına sahip

belediyeyiz. Gerek karla mücadele, gerek fen işleri ve asfalt gerekse de park ve bahçe ekibi
olarak araç gereç ve donanım konusunda çok iyi bir noktadayız. Bundan sonra da ihtiyaç
olursa bu filoya takviye yapmaya devam edeceğiz" diye
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12446.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Diyabet hastaları, doktor kontrolünde bal
yiyebilecek
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesinde Öğretim Görevlisi olan Prof. Dr. Sibel Silici,
monofloral ballar üzerinde TÜBİTAK çalışması yaptıklarını belirterek, bal yemek isteyen
diyabet hastalarının doktor kontrolünde tüketebilecekleri şeker oranı kadar bal
tüketebileceğini söyledi.
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Geliştirdiği bal projesi ile ilgili bilgilere veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesinde
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sibel Silici, “En son yaptığımız TÜBİTAK projesiyle, bal
konusunda bir çalışmaya önderlik ettik. Türkiye’de üretilen monofloral balların glisemik
indeks değerini belirledik. Glisemik indeks bir gıdanın kandaki glikoz yani şeker oranını
yükseltebilirliğidir ve bununla ölçülür. Dolayısıyla son yıllarda balın tamamen şeker içerdiği
ve glisemik indeksi çok yükselttiği konusunda görüşler var. Biz bu projede bu görüşlerin asla
doğru olmadığını belirledik. Çünkü bal sadece çay şekerinden oluşmaz. Sakarozun inverte
olmasıyla glikoz ve früktozdan oluşur. Bununla bal şekerlerin yanında amünoasitler, çok
önemli enzimler sağlığımız için çok faydalı olan maddeler içerir. Dolayısıyla balı bir şeker
gibi görmek büyük bir yanılgıdır” diye konuştu. Silici ayrıca, “Bununla birlikte bu çalışmada
biz farklı coğrafik orijinli ve acaba bu kandaki şeker oranı yükseltebilme dereceleri farklı
mıdır? şeklinde araştırma yaptık ve özellikle narenciye ve kekik balının glisemik indeksinin
düşük olduğunu gördük. Dolayısıyla obezite, yada diyabet gibi değişik metabolik
hastalıklarda tabi ki doktor kontrolünde olmak şartıyla hastalar bal yemek istiyorlarsa
tüketebilecekleri şeker oranı kadar bal tüketebilirler. Bal sadece şeker değildir. Balın sadece
şeker olduğunu düşünmek bir yanılgıdır. Çünkü bal çok eski tarihlerden buyana şifa kaynağı
olarak kullanılmıştır. Bunun aksini söylemek hem tarihe hem de bilime karşı yanlış etmiş
oluruz” şeklinde konuştu. ‘Son yıllarda aslında monofloral bal üretimi yaygınlaşmaya başladı’
diyen Silici, “Firmalar kestane balı, narenciye balı, ayçiçek balı gibi balları üretiyorlar. Bunlar
piyasada yerini almaya başladı. Tüketicilerimizde ‘biz bu nereden temin edeceğiz’
dediklerinde piyasada bu balları bulmaları mümkün olacak. Bunların dışında birde Karadeniz
yöresinde üretilen orman gülü var ki yüzyıllardır şeker hastalığına iyi geldiği söylenilen bir
bal ancak balın içerisinde zehirli bir takım maddeler bulunabileceği için bu maddelerin oranı
çok önemli. Düşük oranda olduğu zaman bir sıkıntı vermezken yüksek oranda olduğunda
sıkıntı verebiliyor. Bu balla ilgili çalışmaların yapılması, incelenmesi lazım” ifadelerini

kullandı. Bal deneyini 20 sağlıklı gönüllüler üzerinde yaptıklarını belirten Silici, “Aynı
zamanda sadece glisemik indeks değerlerini değil çalışmaya katılan bireylerin kolesterol,
insülin gibi pek çok biyokimyasal parametrelerini de değerlendirdik. Bunların sonucunda
gördük ki bazı bal tipleri özellikle kolestrol ve trigliseritin düşmesinde çok yardımcı rol
oynuyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12447.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Halk dansları coşkusu
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk
Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle devam etti.
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Fuar içi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere vatandaşların ilgisi büyüktü.
Ülkenin dört bir yanından derlenen halk oyunları gösterisiyle izleyenlere keyifli bir akşam
yaşatan topluluk, sergilediği performansla büyük alkış aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12448.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kocasinan Kaymakamlığı'ndan gelir testi
duyurusu
Kocasinan Kaymakamlığı, Genel Sağlık Sigortası Gelir Testini yaptıracak olan vatandaşları
işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan yaptığı açıklamada 31 Mart 2015 tarihinin
yapılandırmadan yararlanmak için son gün olduğunu belirterek “ 30 Mart Pazartesi günü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız saat 19:30 a kadar mesai yapacaktır. Gelir testi
yaptıracak olan vatandaşlarımızın işlemlerini son güne bırakmamaları daha uygun olacaktır. “
dedi.

Kaymakam Candan ayrıca 30 Mart Pazartesi ve 31 Mart Salı günü öğle arasında da vakıfta
nöbetçi personel bırakacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12449.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kocasinan Şimşek-Demirspor: 2-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu lideri Kocasinan Şimşekspor, en yakın
takipçisi Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile yenerek liin bitimine 4 hafta kala en
yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı HAKEMLER: Ahmet Pakırcı *** Mustafa Akkan ***
Erkan Kırçıl *** SAHA KOMİSERİ: Süleyman Nar KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR-U19:
M.Fatih Kardemir *** Tugay Oflazoğlu *** Atakan Kökkaya *** Yusuf Öcek *** İhsan
Töme *** Okan Yılmaz *** Ahmet Erdek *** Mehmet Çamdal ** (Dk.72 Cezmi *) Furkan
Yaşar Coşkun *** Seyit Alı Bıyık *** (Dk.80 Yusuf *) KAYSERİ DEMİRSPOR-U19:
Furkan Durmuş * Hasan Keleş * Aykut Özden ** İsmail Özen Özışık ** Cengiz Çay **
Hasan Doğan ** Eren Avşar * (Dk.55 Alperen *) Koray Tunç * Ömer Faruk Koçhan *
(Dk.73 Kaan *) Erkan Polat ** Enes Güneş * (Dk.70 Mustafa *) GOLLER: Dk.62 Furkan
Yaşar Coşkun, Dk.71 Ahmet Erdek (K. Şimşek)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12450.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

İncesu Belediye-Tomarza Belediye: 2-1
Kayseri İkinci Amatör Küme U19 Ligi'nin ilk haftasında Tomarza Belediyespor ile karşılaşan
İncesu Belediyespor son dakika golü ile rakibini 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Suat Aptekin *** SAHA KOMİSERİ:
Halil Ham TOMARZA BELEDİYESPOR U19: Hakan Aksoy * Ercan Nalbant * Mehmet
Işık * Gökhan Gürbüz * Nusret Demirezen ** Abdurrahim Işık * Mustafa ** İlker ** Emre
Çağlar **Resul Kural ** Fatih Güneş * İNCESU BELEDİYESPOR U19: Umut Eren Tunç
*** İsmail Hakkı *** Uğur Arslan *** Onurhan Çilsal *** Nafi Yılmaz *** Eyüp Taşdemir
*** Mert Yıldırım ***Abdullah Balaban *** Çetin Çağrı *** Oğuzhan Çoban *** Ali
Osman Yılbaş *** GOLLER: Dk.63 Mustafa (Tomarza Belediyespor) Dk.66 Eyüp
Taşdemir,Dk.90 Ali Osman Yılbaş (İncesu Belediyespor U19) KIRMIZI KARTLAR: Dk.78

Abdurrahim Işık (Tomarza Belediyespor U19) Dk.90 Ali Osman Yılbaş (İncesu Belediyespor
U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12451.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Hacılar Erciyesspor-Kayseri Barogücü: 2-2
Kayseri İkinci Amatör Küme U19 Ligi'ne şampiyonluk parolası ile başlayan iki takımın
karşılaşmasında Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Barogücü takımları 2-2 berabere kaldı.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Harun Soyeşik *** Mehmet Selvi ***
Büşra Andaç *** SAHA KOMİSERİ: Zihni Nargiz HACILAR ERCİYESSPOR U19: Murat
Bağçı ** Yunus Emre Yalçın ** Sezer ** Hakan Güngör **(Dk.46 Mehmet **) Saffet Burak
** Emre Yanmaz ** Yusuf Alıcı ** Hakan Duman * Mustafa Duman ** Mikail Kafa ***
KAYSERİ BAROGÜCÜ U19: Yusuf Erat ** Osman Sedef ** Burak Caner *** Halil Eren
*** Muhammed Necmi ** Recep Kürşat Ceyhan *** Batuhan Bakır ** Can Salih ** (Dk.65
Recep **) Abdulsamed Şahin ** Ömer Tecik ** Ozan Mutlu Sarıkaya ** (Dk.46 Furkan
Kayapınar **) GOLLER: Dk.16.31 Mikail Kafa (Hacılar Erciyesspor U19) Dk.64 Recep
Kürşat
Ceyhan,
Dk.90
Burak
Caner
(Kayseri
Barogücü
U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12452.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Gaziosmanpaşa-Anbar Kızılırmak: 4-3
Kayseri İkinci Amatör Küme U19 Ligi'nde oynanan sezonun ilk maçında Gaziosmanpaşa,
güçlü rakibi Anbar Kızılırmakspor’u 4-3 yenerek lige üç puan ile başladı.

30 Mart 2015 Pazartesi 14:26

STAT: Vali Muammer Güler HAKEMLER: Ahmet İnci ** Mustafa Büyükbahçeci ** Ahmet
Ozan ** GAZİOSMANPAŞASPOR U19: Ferhat Mert ** Murat Oruç *** Mustafa Karakuş
*** Tarık Turgutalp ** Tugay Koç *** Şahin Çakmak *** Oğuzhan Erol ** Bedirhan
Kandemir ** Mesut Kurtboğa ** Ali Davulcu *** Yaşar Özdoğan *** ANBAR
KIZILIRMAKSPOR U19: Mustafa Selman * İbrahim Bostancı ** Hasan Şahingöz * Atakan
Sarıkaya ** Muhammet Manas * Orhan Gürkan ** İsa Zen ** Furkan Halıcı ** Mehmet
Karslıoğlu ** Semih Odabakır ** Mustafa Demirbuğu ** GOLLER: Dk.5 Yaşar, Dk.38
Tarık, Dk.53 Bedirhan,

Dk.70 (p) Ali (Gaziosmanpaşaspor U19) Dk.51 İbrahim, Dk.75 Semih, Dk.85 Mehmet K.
(Anbar Kızılırmakspor U19) KIRMIZI KARTLAR: Dk.83 Hasan, İbrahim (maç sonu)
(Anbar)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12453.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Erkiletspor-Kocasinan Gençlikspor: 4-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nun güçlü ekibi Erkiletspor, rakibi
Kocasinan Gençlikspor'u 4-0 gibi farklı bir skor ile yenerek zirvedeki iddiasını sürdürmeyi
başardı.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Erol Eroğlu *** Ender Karakoyun ***
Mert Karslı *** ERKİLETSPOR U19: Mustafa Umut Mete *** Mehmet Diyarbekirli **
Kaan Özcan *** Hakan Göğerçin *** (Dk. 75 Saffet Yıldız **) Murat Şen *** Furkan Aydın
** (Dk. 46 Kazım Çelik ** ) Erdal Egehan Doğan *** Turan Derecik *** Alim Korkmaz
**** Süleyman Yasa *** Umut Hakan Özdemir ** (Dk. 68 Mustafa Sarıkaya **)
KOCASİNAN GENÇLİK U19: Burak Akdemir * Ayhan Sakar * (Dk. 36 Sedat Salabaş *)
Musa Kümüş ** Enes Güler * Atila Doymuş ** Yaşar Temel * (Dk. 39 Suat *) Okan Duran *
Kürşat Gürsoy * Burhan Selim Ceylan * Seyit Bilecen * Ahmet Soyak ** GOLLER: Dk. 9
Süleyman Yasa, Dk. 27 ve 34 Alim Korkmaz, Dk. 50 Erdal Egehan Doğan (Erkiletspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12454.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Amarat Gençlikspor-Sindelhöyükspor: 4-1
Kayseri İkinci Amatör Küme U19 Ligi'nin ilk haftasında Sindelhöyükspor'u konuk eden
Amarat Gençlikspor, baştan sona üstün oynadığı maçı 4-1 kazanarak lige üç puan ile başladı.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu HAKEMLER: Halil İbrahim Katfar ***Özgür Öner ** Ümit
Kulte ** AMARAT GENÇLİK U-19: Yunus Babayiğit *** Aydın Kaya *** Yasin Serin ***
Şaban Kaynar ** Burak Köse *** Ali Ünlü *** Ferhat Zeren *** ( Dk. 67 Serhat **) Hakan
Hilmi Karaköse ** Furkan Çelik ** M.Furkan Sarıkaya ** Emrecan Tetik **
SİNDELHÖYÜKSPOR U-19: Hüseyin Yılmaz * Hayati Dede ** Enes Kılıç ** Ahmet
Kabaklı ** Mustafa Deringöl ** Burak Farsak ** Mevlüt Dinç * Fikri Sağ ** Osman Ayhan

** Alper Gürkçü ** Mehmet Çavuş* GOLLER: Dk.17 Ferhat Çelik, Dk. 22 Ferhat Zeren,
Dk. 57 Ali Ünlü, Dk. 79 Serhat ( Amarat Gençlik U19), Dk. 70 Fikri Sağ ( Sindelhöyükspor
U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12455.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında seminer
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesince başarı ile
uygulanan ve birçok yerel yönetim idarecilerince örnek alınan MELİKGAZİ KENTSEL
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI bu sefer Kayseri Belediyelerinin yöneticilerine anlatıldığını
söyledi.
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Büyükşehir, Kocasinan, Talas, İncesu, Hacılar gibi belediyelerin üst düzey yöneticileri
Büyükşehir, Kocasinan, Talas, İncesu, Hacılar belediyelerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı
kahvaltılı toplantıda slayt eşliğinde çalışmaların anlatıldığını belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, bu tür toplantılar ile kurumlar arası kaynaşma, işbirliği, dayanışma, birliktelik ve
paylaşım gibi bir çok olumlu yönlerin bulunduğunu ve yöneticilerin birbirleri ile tanışma
imkanı sağlandığını kaydetti. AMAÇ BİR, Başka KAYSERİ YOK … Birbirleri ile her zaman
dayanışma ve birlik içinde çalışan yöneticilerin böyle bir araya gelerek Belediyelerin Çalışma
Grafiğini yükselttiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Bu sabah Büyükşehir ile
merkezde bulunan Kocasinan ve diğer ilçe belediyelerimizin katılımlarıyla, Bu toplantıda
sadece Kentsel dönüşüm değil, atıkların toplanılması, e-belediye, sosyal belediye gibi
çalışmalar hakkında genel değerlendirmeler yapıldı. Bütün belediye çalışanlarının ve
kurumlarının tek bir amacı var Kayseri’ye hizmet etmektir. Amaç bir olunca çalışmakta daha
kolay olmaktadır. Bu tür bilgi ve proje paylaşımı başarıyı artırmakta dolayısı ile Kayseri
kazanmaktadır.” dedi. Etüt Proje Müdürü Gökhan Kömürcü Etüt Proje Müdürü Gökhan
Kömürcü, toplantıya iştirak eden Belediye yetkililerine Melikgazi Belediyesince
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm, sosyal konutlar ve mahalle
bazında planlama gibi konularda rakamsal, imar planları, hava fotoğrafları ve slayt eşliğinde
bilgilendirdi ve soruları cevaplandırdı. Sabah toplantısı ile belediye başkan yardımcılarına ve
müdürlerine verilen bu teknik bilgilerin çok faydalı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, kent yöneticilerin bu tür toplantıların geleneksel hale getireceklerini ve her
toplantı da bir konunun değerlendirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12456.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

51. Kütüphane Haftası etkinlikleri başladı
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen
'51. Kütüphane Haftası' etkinlikleri başladı. Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş,
"Kütüphane haftasının amacı, okuma alışkanlıklarını topluma anlatmaktır" dedi.
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75. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış törenine, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, İl
Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Alaattin
Düşüktaş, davetliler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan 75. Yıl İl Halk
Kütüphanesi Müdürü Alaattin Düşüktaş, "Bugün tüm dünyada 51’incisini kutlamaya
başladığımız Kütüphaneler Haftası’nın ana teması kültürler arası diyalog ve kütüphanelerdir.
İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgi ve kaynakları çok önemli bir değer kazanmıştır.
Doğru ve güncel bilgiye zamanında erişmek ise karar alma ve karar verme sürecinde önemli
bir yer tutmaktadır. Günümüzde bilgi ve teknolojide uluslararası standartlar kullanılmaktadır"
ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ise, "30 Mart-5 Nisan arasında
kutlanacak olan kütüphane haftasında amaç kitap sevgisini, okuma alışkanlıklarını topluma
anlatmak ve toplumu bilinçlendirmektir. Kütüphane, Arapça ve Farsçadan geçen iki kelime ile
kullanılıp kitap evi anlamına gelmektedir ama biz daha sonra kitap evlerini bilgiye erişim
merkezleri olarak da adlandırabiliyoruz. Bugün kütüphaneler bilgilerin saklandığı bilgi erişim
merkezleridir" dedi. Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş da, okuma ve kütüphane anlamında biraz
geriye düşüldüğünü söyleyerek, "Rahatlıkla ifade edebiliriz. Bütün mahallelerimizde ve en
küçük yerleşim birimlerinde bile kıraathanelerimiz var. Kitap okunan ve öğrenilen yerler.
Kitapla hemhal edilen yerler diye de tarif edebiliriz ama geldiğimiz nokta itibari ile buralarda
bir tane bile kitap göremiyorsunuz. Bu, bu noktada geriye düştüğümüzün başka bir ifadesidir"
şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 'Sıradışı Okurlar' Belgeseli izletildi. Düzenlenen
program, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ni en çok ziyaret eden öğrencilerin ödüllerinin verilmesi
ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12457.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kcetaş’ın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa çelik oldu
Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketinde (KCETAŞ) yapılan olağan genel kuruldu yönetim
kurulu başkanlığına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik seçildi.
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KCETAŞ konferans salonunda yapılan genel kurul toplantısına Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili aday adayı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Kayserispor Başkanı Bekir Yıldız, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy ve KCETAŞ
Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Genel kurulda açılış konuşmasını yapan KCETAŞ Genel
Müdürü Hidayet Atasoy, “86. Genel kurulunu yapan başka bir şirketin olduğunu
zannetmiyorum. 86 yıldır performansını ve başarısını bu denli devam ettiren çok az şirket
vardır. Çok özel bir şirketin mensuplarıyız. Sayın Özhaseki güçlü gelmiştir, daha güçlü
gidiyor. Başarı dolu bir hikayesi var. Koltuğunu dava arkadaşına bırakıyor. Biz hizmetlerinin
devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve
AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Mehmet Özhaseki ise, “Öncelikle şirketin genel
kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Herşeyin başlangıcı olduğu gibi sonu oluyor.
Dünyadaki görevlerde böyle. Birtakım işler yapıyorsunuz sonra ayrılmak gerekiyor. 1998
yılında başladığım görevi burada sonlandırıyorum. Önemli olan güzel işler yapmak, insanların
duasını alabilmek” dedi. Özhaseki ayrıca, “16,5 yıllık süre içerisinde güzel işler yaptık
vegüzel bir yönetim tarzı ortaya koyduk. Şirketler arasında KCETAŞ örnek gösterilmiştir.
Abone sayımızda 700 binlere yaklaşmıştır. Bu şirkette inşallah bundan sonrada başarılar
devam edecektir” ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik
de, “Böyle bir göreve seçilmek çok büyük sorumluluk. Hep başarılı hikayelerle dolu bir
şirket. Tabi dağıtım, üretim perakende şirketi ile takım halinde çalışacağız. Bizde elimizden
geleni yapacağız” şeklinde konuştu. KCETAŞ’da 16,5 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapan
Mehmet Özhaseki’den sonra bu göreve yapılan oylama ile Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12458.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Spor etkinlikleri A.Ş. Personel alım mülakatı
yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. bünyesinde Yaz Spor Okulları
kapsamında 4 aylık belirli süreli personel alım mülakatı Büyükşehir Belediyesi Kültür-Sanat
Merkezi VIP Toplantı salonunda yapıldı.
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Mülakat komisyonunun verdiği puanlama sistemine göre seçilecek olan personeller 1-15
Mayıs tarihleri arasında Temizlik, Danışma ve Satış Birimleri departmanlarında görev
alacaklar. 281 Temizlik, 139 Danışma ve 22 Satış Birimleri olmak üzere 442 kişinin
başvurduğu mülakatların sonuçlarını , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş.
İnsan Kaynakları Birimi kazanan kişilere telefon ile ulaşarak bildirecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12459.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Erciyes'in Yıldızı parlıyor
Dünyanın sayılı kış turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erciyes Kış
Sporları ve Turizm Merkezi, geçtiğimiz ay düzenlenen Avrupa Snowboard Kupası ile dünya
kayak gündemine oturdu.
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Ev sahipliği yaptığı yarışmalarla ülkemizde kış sporları adına ilklere imza atmaya devam eden
Erciyes'in başarılarının hem ülke hem de dünya basınında geniş şekilde yer aldığını ifade eden
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, ülkemiz spor tarihinde ilk
olarak Erciyes'te düzenlenen 'Avrupa Snowboard Kupası' organizasyonundan alınlarının
akıyla çıktıklarını ve yerli yabancı otoritelerden takdir aldıklarını söyledi. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ve Erciyes A.Ş'nin bu tür organizasyonlara verdiği destekten dolayı Erciyes'in
tercih edilen bir merkez haline geldiğini belirten Genel Müdür Cıngı, "Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından Erciyes Dağı'na yapılan devasa yatırımlar sonucu Erciyes Kış Sporları
ve Turizm Merkezi, hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapar hale geldi.

Bu ulusal ve uluslararası müsabakalar ile birlikte Erciyes markası dünya basınında yer
bulmaya başladı. Ülkemizde ilk kez düzenlenen Avrupa Snowboard Kupası'na ev sahipliği
yaparak Türkiye'de kış sporları adına bir ilke imza atan Erciyes, tesisleri, pistleri ve
uyguladığı dağ yönetim modeli ile yurtiçi ve yurtdışında parlayan bir yıldız haline geldi" dedi.
HABERLER 2.2, CANLI YAYIN 27.5 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI Avrupa Snowboard
Kupası ile ilgili rakamsal veriler de aktaran Genel Müdür Cıngı, özellikle yabancı basın
mensuplarının organizasyona büyük ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Dünyada 6 kıtada 85
ofisi bulunan Global Haberleşme ve Halkla İlişkiler alanında lider olan Ogilvy PR Ajansı'nın
Kayak Federasyonumuz adına basın çalışmalarını yaptığı Avrupa Snowboard Kupası'nı
ülkemizden NTV Spor da iki gün boyunca canlı yayınladı. Ayrıca yurt dışından sekiz spor
gazetecisi ile ülkemizden çok sayıda medya mensubu organizasyonu yerinde takip etti. Bu
şampiyona 27'si ulusal olmak üzere toplam 85 habere konu oldu. Ogilvy Ajans verilerine göre
sadece yazılı basında çıkan reklam değeri olarak Erciyes Avrupa Kupası ile 89 bin 206
dolarlık bir PR yaparken konuyla alakalı haberler de 2 milyon 198 bin 260 kişiye ulaştı. Canlı
TV yayınlarını da 27 milyon 500 bin seyircinin izlediği ifade ediliyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12460.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Bıçakla yaralamaya 15 yıl hapis cezası
Kayseri’de ‘Basit Yaralama, Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs’ davasında yargılanan
sanıklara 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘Basit Yaralama, Kasten Adam Öldürmeye
Teşebbüs’ davasında yargılanan B.A.(25), A.O.(26) ve F.A.(28) mahkeme salonunda hazır
bulundu. Tutuklu sanıklar F.A. ve B.A. mahkemedeki savunmalarında ‘ Biz kendimizi
korumak için bıçağı çektik. Kendimizi korumak için bıçağı salladık. Beraatimizi talep
ediyoruz’ dedi. Mağdur sanık A.O. mahkemedeki savunmasında ‘ Kesinlikle sanıklar beni
öldürmek için bıçakladılar. Ölümcül darbe vurmak istemeseler bıçakla vücudumu çizerlerdi.
Fakat sanıklar benim göğsüme 3 bıçak darbesi vurdular’ dedi. Mahkeme heyeti yaptığı
yargılama sonucu tutuklu sanık F.A. ‘ya ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüsten’ 11 yıl 8 ay
hapis cezası, tutuklu sanık B.A. ‘ya ‘Basit yaralama’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Mağdur sanığa da olayda taraf olduğu ve darp ettiği nedeniyle bin 500 TL adli para cezası
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12461.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayserispor, Giresunspor maçının hazırlıklarını
sürdürdü
Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını yaptığı tek
antrenmanla sürdürdü.
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Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Mert Nobre ve
Barış Özbek salonda çalışırken, milli maçlar nedeniyle izinli olan Ömer Bayram, Kamran
Aghayev ile izinli olan Alper Uludağ da antrenmana katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12462.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

ANESİAD Genel Kurulu Yapıldı
2011 Yılında Genel Merkezi İstanbul olarak kurulan ANESİAD (Anadolu Esnaf Sanayici ve
İşadamı Derneği) Kayseri Şubesi’nin birinci olağan genel Kurulu yapıldı.
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Anadolu Platformu bağlantılı Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği’nin yedinci
şubesi olan Kayseri’de olağan genel kurul yapıldı. Yaklaşık 3 ay önce kuruluş aşaması
gerçekleştirilen Anesiad Kayseri Şubesinin birinci olağan genel kurulunda yönetim ve dernek
organları belirlendi. Anesiad Kayseri Şubesi kurucularından Osman Gerçek, Genel Kurulda
yaptığı konuşmada, Anesiad çatısı altında; esnaf, sanayici ve işadamı yelpazesinin
bulunabileceğini ve bir kişi çalıştırandan, bin kişilik istihdam oluşturana kadar tüm ticaret
erbabının ortak bir hedefe yönelik faaliyetlerde bulunacağının altını çizdi. Ortak bir dâvâ
yolunda bir araya gelen, kulluk bilinci çerçevesinde helâl kazanç uğraşı içinde olan
işadamlarının, kapitalizmin ayartıcı tahribatlarına karşı ancak, ortak bir direnç ortaya koyarak
durabileceklerine değinen Osman Gerçek, kısa bir süre içinde elliye yakın işadamının
katılımıyla Kayseri Şubesi’nin oluşturulduğunu ifade etti. ANESİAD Kayseri Şubesi Genel
Kurulunda, yönetim görevini üstlenen isimler şunlar: Veysel Tüfekçi, Veli Demir, Hakan
Erdem, Nurettin Doğu, Osman Gerçek, Hasan Odabaşı, Ali Yunusoğlu, Ahmet Tural, İbrahim
Yavuz ve Sadık Ayar. Genel Kurul, dilek ve temenniler bölümünde söz alan Anesiad
kurucularından Veysel Tüfekçi, Anesiad olarak, katılımcı bir meşveret ve uyumlu bir istişare

ile üyelerinin bilgi ve donanımlarını artırmaya yönelik faaliyetlerle beraber, karşılıklı
dayanışma, ulusal ve uluslararası pazarda yönlendirici ticari konularda fayda üretici faaliyetler
planladıklarını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12463.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Mazlumder Yönetimi, İstanbul’daki STK’ları,
ziyaret etti
Gazetemiz yazarı Ahmet Taş, MAZLUMDER Kayseri Yönetimi ile birlikte İstanbul’da
bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, izlenimlerini yazdı.
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Bugün otelde yaptığımız kahvaltıyı müteakip dün başladığımız ziyaretleri tamamlamak için
yola koyulduk. Bugünkü ilk ziyaret yerimiz Davet ve Kardeşlik Vakfı idi. Bizleri burada
yönetim kurulu üyesi Hamza DEMİRKOL ve üyeler karşıladı. Daha sonra vakıf başkanı
Recep SONGÜL’ de geldi. Birlikte ikram edilen çayları içerken Davet ve Kardeşlik Vakfı’nın
İstanbul merkez ve Anadolu’da ki teşkilatları, çalışmaları ve gelecekle ilgili hedefleri
hakkında bilgiler aldık. Bizde onlara Kayseri’de ki sivil toplum çalışmaları ve İstanbul’da ki
sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkülleri Vakfı arasındaki ilişkiler,
MAZLUMDER’in Kayseri Şubesinin sivil toplum içindeki yeri, konumu ve algılanışı
hakkında bilgiler vererek karşılıklı bilgilenmiş olduk. Daha sonra başkan Recep SONGÜL ve
Hamza Bey’le vakıf hizmet binasını gezdik, insani yardım çalışmaları hakkında bilgiler
almanın ardından veda ederek ayrıldık. İstanbul’da ki ikinci gün ziyaretimizde bir başka
ziyaret yerimiz çıra yayınları oldu. Yayınevi sahibi Davut GÜLER, emektar bir hizmet adamı
Anadolu Platformunun kurucularından olup çok sayıda şahsiyetin yetişmesinde emeği geçmiş
bilge bir insan. Davut GÜLER’le hasret gidererek ikram edilen çayları içerken çıra
yayınlarının çalışmaları, bugüne kadar basılan kitaplar ve yayıncılık dünyası hakkında bilgi
alışverişinde bulunduk. Davut GÜLER ağabey sağ olsun bizlere yayınevinin yayınladığı
kitaplardan birer tane hediye etti. Bizde teşekkür edip işlerinde başarılar dileyerek vedalaşıp
ayrıldık. Bugün üçüncü ziyaret yerimiz Hikmet Vakfı oldu. Vakıf başkanı Yunus TÜZGEN,
yöneticilerden Dursun TOPALOĞLU ve diğerleri bizleri karşıladılar. Tanışıp görüşmenin
ardından ikram edilen çaylarımızı içerken Hikmet Vakfı’nın çalışmaları, MAZLUMDER ve
sivil toplum ilişkileri, Kayseri’de ki sivil toplum birlikteliği konularında bilgi ve fikir
alışverişinde bulunduk. Bu arada Cuma Namazı vakti yaklaşmıştı bizlerde ev sahipliği ve
ikramlar için Hikmet Vakfı yöneticilerine teşekkür ederek vedalaşıp ayrıldık. 15 Mart 2015
Cuma günü dördüncü ziyaret yerimiz Akabe Vakfı idi. Cuma Namazı vakti olduğu için başka
ortamlarda görüşme imkanı bulamadığımız bir çok şahsiyetle burada görüşme ve hasret
giderme imkanımız oldu. Akabe Vakfında Cuma Namazını Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR
hoca kıldırdı. Hoca Cuma Hutbesinde Mekke toplumunda faizcilik geleneği, Osmanlı

toplumunda faizcilik ve Turgut ÖZAL döneminde faizsiz ticaret için Avrupa’da ve
Türkiye’de kendisinin de içinde bulunduğu çalışmalardan bahsederek faizden uzak ticaret ve
alışverişin öneminden bahsetti. Namaz sonrası Prof. Dr. Nihat BENGİSU, Yardımeli Derneği
başkan yardımcısı Hasan HAFIZOĞLU, Akabe Vakfı müdürü Bahri BULUT, Yardımeli
genel koordinatörü Osman İLHAN, Hilal Tv genel müdürü Adnan İNANÇ, müdür yardımcısı
Hakan SARUHAN ve diğer tanıdıklarla görüşüp hasret giderme imkanımız oldu. Ziyaretin
ikinci günü Cuma Namazını Akabe Vakfında kılmanın ardından diğer bir ziyaret yerimiz olan
Hukukçular Birliğine geçtik. Hukukçular Birliği Derneğinde başkan Cavit TATLI, yardımcısı
Mehmet SARI Beylerle güzel bir muhabbetimiz oldu. Görüşme sırasında avukatların
oluşturduğu bir birlik olan Hukukçular Birliği’nin çalışmalar, İstanbul’da ki Gönüllü Kültür
Teşekküllerinin çalışmaları, MAZLUMDER’in İstanbul’da ki sivil toplum kuruluşları
arasındaki algılanış şekli, Türkiye siyasetinde bugün gelinen nokta konularında fikir
alışverişinde bulunduk. Ayrıca Kayseri sivil toplum çalışmaları, Hukukçular Birliği’nin
teşkilat yapısı ve gelecekle ilgili palanları konusunda bilgiler aldık. Hukukçular Birliği’ne
yaptığımız verimli ziyaretin ardından aynı site içinde başka blokta avukatlık yapan Kayseri
İmam Hatip Lisesi mezunu olup, geçmişte MAZLUMDER İstanbul Şube başkanlığı yapan
avukat Mustafa ERCAN’ı da ziyaret ettik. Uzun süre görüşme imkanı bulamadığımız Mustafa
ERCAN Bey’le hem hasret giderdik hemde MAZLUMDER İstanbul Şubesinin sivil toplum
kuruluşları iççindeki algılanış biçimi ve ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk.
Avukat Mustafa ERCAN’a ziyaretimiz sırasında gösterdiği ilgi ve ikramlar için teşekkür edip
vedalaştıktan sonra TGTV (Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkülleri Vakfı) başkanı avukat
Hamza AKBULUT’la görüşmek için vedalaşıp ayrıldık. Avukat Hamza AKBULUT’la
Fatih’te ki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi rektörlük binasındaki odasında görüşme
imkanımız oldu. Hamza AKBULUT Bey Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mütevelli
heyeti başkan vekilliğini de yürütüyor. O sebeple görüşmemiz TGTV’de değil, buradaki
odasında gerçekleşti. Hamza AKBULUT’la görüşmemizde TGTV’nin teşkilat yapısı, vakfa
üye olma şartları, İlim Yayma Kayseri Şubesi’nin çalışmaları, Kayseri Gönüllü Kültür
Kuruluşlarının çalışmaları konularında bilgi alışverişinde bulunduk. Vakit epeyce geç olmuştu
Hamza AKBULUT’a veda ederek ayrıldık. İstanbul’da ki ikinci gün ziyaretimizin sonunda
akşam namazını Fatih Camiinde eda etmenin ardından Anadolu Platformuna uğradık. Burada
AKSA Dayanışma (AKDAV) Vakfı başkanı Ahmet ÇAMURLUOĞLU ve yönetim kurulu
üyesi Sıddık KARADUMAN ile İstanbul’da ki sivil toplum kuruluşları ve MAZLUMDER
şubesi arasındaki ilişkiler konusunda detaylı bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmenin ardından
aynı binada hizmet veren Anadolu Platformunun Başkanı Turgay ALDEMİR, istişare kurulu
başkanı Ramazan KAYAN ve sekreter Mehmet ALPCAN ile görüşüp bize hediye edilen
kitapları almanın ardından vedalaşıp ayrıldık. 12-13 Mart 2015 günlerinde devam eden 15-16
kadar vakıf, dernek ve şahsiyeti kaplayan ziyaretin ardından 14 Mart Cumartesi günü de Hacı
YAKIŞIKLI kardeşimle birlikte Yeryüzü Doktorlarını ziyaret ettik. Burada bizi karşılayan
genel müdür Ali DOĞAN ve yönetim kurulu üyeleriyle Topkapı’da ki hizmet binalarında
verimli bir görüşmemiz oldu. Görüşme sırasında Yeryüzü Doktorlarının kuruluşu, amacı,
Afrika ve Asya’da ki çalışmaları ile şiddetli çatışmaların halen devam ettiği Suriye’de ki
fedakar çalışmaları konusunda bilgiler aldık. 3 gün süren ve benimle birlikte Yardımeli ve
Hilalder Kayseri Derneğinin temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Celil TEKCAN,
MAZLUMDER Kayseri Şubesi başkan yardımcısı ve Yeni Akit gazetesi Kayseri temsilcisi
Hacı YAKIŞIKLI’nın katıldığı ziyaretlerdeki katılım ve katkıları için yol arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum. Ayrıca bize ev sahipliği yaparak ikramlarda bulunan kurumlara ve
şahıslara şükranlarımı sunuyor ecriniz bol, hizmetiniz daim olsun diyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12464.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kızgınlıkla bu meydanlardayız
Kayseri Alperen Ocakları, vefatının altıncı yılında Muhsin Yazıcıoğlu suikastının
aydınlatılması için şehir meydanında basın açıklaması yaptı.
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Kayseri şehir meydanında açılan Muhsin Yazıcıoğlu Anma ve Anlama Fotoğraf Sergisi’nin
kapanışında basın açıklaması yapan Alperen Ocakları Kayseri il başkanı Mahmut Cömert;
“Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının Keş dağında haince bir operasyonla
şehit edilmesinin altıncı seneyi devriyesinde hüzün, kırgınlık ve kızgınlıkla bu
meydanlardayız” dedi. Yaptığı açıklamada suikastın üzerinden 6 yıl geçtiğini belirten Cömert,
ortada birçok delilin olmasına rağmen olayın henüz aydınlığa kavuşturulamadığını söyledi.
Cömert açıklamasının devamında şunları dile getirdi, “Çözülemediği gibi bu elim durum da
müşahede edildi. Bu suikastla öyle ya da böyle bir ilgisi olanları terfi ettirdiler. Makamlarını
yükselttiler. Şimdi sormak lazım bu terfiler neyin mükâfatıdır. Bu ve buna benzer şaibeyi,
ihaneti, hatayı meydanlarda dile getirdik. Dile getirmeye de devam edeceğiz. Milletin bu öz
evlatlarına yapılan suikast konusunda milletimizin vicdanında da adil bir kanaat oluştuğunu
ve suikastın neden yapıldığını anladıklarını görüyoruz. Bu hafta Kosova’da Muhsin
Yazıcıoğlu anıldı. Kafkaslarda, Balkanlarda, Orta Asya’dan, Kuzey Afrika’ya Tüm Türk
İslam Dünyasının saygınlığını kazanmış liderimizin davasının yaşadığını, yaşatıldığını
kıvançla ifade etmemiz gerekmektedir. “ Sözlerinin sonunda Alperenler olarak yılmadan
mücadelelerine devam edeceklerini belirten Cömert, “Hiçbir hesabı olmayan tertemiz,
gönülleri ile 10- 11 yaşlarında olan bu liseli gençlerin liderlerini anma anlatma amaçlı
fotoğraf sergisi de bunun bir göstergesidir. Bir ölüp, bin diriliyoruz. Binlerce Muhsin olup,
Adriyatik’ten, Çin seddine ve daha sonra tüm cihana hükmedecek Nizamı âlem davasının
alperenleri olacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12465.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Markalı ürünlerde sürekli indirim yapıyoruz
Kısa süre içerisinde büyüyerek marka haline gelen Kayseri Gross 4. şubesini Talas kız yurdu
yanında açtı. Kayseri Gross Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt; başarılarının genel ahlaka,
milli ve manevi değerlerimize aykırı ürün satmamak, markalı ve kaliteli ürünleri en uygun
fiyata satmak gibi değerlere olan bağlılıktan kaynaklandığını söyledi.
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Kayseri Gross Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt, 27 Mart Cuma günü Kayseri Gross
Market’in Kayseri’de 4. Şubesini Talas’ta hizmete açtığını hatırlatarak: “Açılışımıza
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sıddık
Sami Kadıoğlugil ile AK Parti Kayseri Milletvekili aday adaylarından Hatice Kurt, Oğuz
Memiş, Ayhan Oğan ve Ferhat Akmermer katıldı. Katılımlarından dolayı tekrar teşekkür
ederim” dedi. Kurt, Kayseri Gross’un başlangıç serüveni hakkında da bilgiler vererek şunları
söyledi: “1994 yılında gıda bayilikleriyle başlayan sürecimiz, 2010 yılında Kayseri Gross
markasına dönüştü. Sektörde elde ettiğimiz tecrübe ve sizlerin de destekleriyle 2013 yılı şubat
ayında, Anayurt şubemizi açtık. Sonrasında aynı yıl stadyum karşısında şube açtık. 27 Mart
Cuma günü ise Talas mağazamızın açılışını yaptık. Talas’ta yeni açılan mağazamız 5.000
m²’lik bir alana sahip. 14.000 m²’lik kapalı alana sahip 4 mağazamızda, toplam 120 personel
istihdam etmekteyiz.” “Kayseri Gross benzerlerinden farklı” Kayseri Gross’un benzerlerinden
farklı olarak sürekli indirim marketi olduğunu kaydeden Kurt: “Bizim mağazalarımızda
indirimler belirli ürünlerde değil tüm ürünlerde, yine belirli ya da dönemsel günlerde değil,
yılın 365 gününde olmaktadır. Kayseri Gross, Kayseri’nin ilk ve tek toptan ve perakende alışveriş yapılan marketidir” şeklinde konuştu. “ Her şirketin değerleri olduğu gibi, Kayseri
Gross’un da değerleri vardır” diyen Kurt, Kayseri Gross’un değerlerini ise şöyle sıraladı:
“Genel ahlaka, milli ve manevi değerlerimize aykırı ürün satmamak, Birey ve toplumun
sağlığına zararlı ürünler satmamak, Aldatıcı ve geçici kampanyalardan uzak durmak, Markalı
ve kaliteli ürünleri en uygun fiyata satmak, Tüketicinin gider artışlarına sebep olacak, her
türlü harcamadan kaçınmak, Maliyet artırıcı servis ve reklam harcamalarını minimumda
tutmak”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12466.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Çolakbayrakdar, "3. çevreyolda son etabı
hazırlıyoruz"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3. Çevreyol olarak nitelendirilen Orta
Yol çalışmalarında son etap hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
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Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin doğu-batı yönündeki ulaşım aksı akışını
hareketlendirecek ve ulaşıma ciddi manada çözüm oluşturacak Orta Yol Projesi'nin birinci
etabının son noktasında çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Birinci etapla birlikte ikinci etabın hemen bölge hastanesinin yanı başından başlayacağının
altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kuzey Çevreyolu’na devam edecek son kısımda 4,5
kilometrelik bir yerimiz var. 4,5 kilometrelik bu son etabımızın ihale çalışmaları devam
ediyor. En kısa zamanda o bölgeyi de ihaleye çıkartıp Allah’tan bir mani gelmezse Kocasinan
Bölgesi'nde doğu-batı ulaşım aksı arasında Kayseri’nin üçüncü çevreyolu olarak
nitelendirdiğimiz Orta Yol Projesi’ni nihayetlendirip vatandaşlarımızın kullanımına açacağız"
dedi.
Orta Yol Projesi'nde birinci etap çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Başkan
Çolakbayrakdar, "Çalışmalarımız devam ediyor ama tabiatın bize engel olduğu bazı noktalar
var. Mevcut yağış durumundan dolayı çalışmalarımız zaman zaman aksıyor. Teknik ekibimiz
maharetli ve kapasitesi yüksek ama tabiatla mücadele etme noktasına geldiğiniz zaman
tekniğin de elvermediği durumlar oluşabiliyor. İnşallah bu zaman dilimi geçtikten, su bir
miktar çekilip yavaşladıktan sonra çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bu süreç
içerisinde kaybettiğimiz zaman dilimini daha fazla çalışarak kazanacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12467.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Birimler arası dostluk turnuvasında sona doğru
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, belediye çalışanlarının moral ve
motivasyonunun yükseltilmesi ve birimler arasında dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe
vesile olması yönünde yapılan “Birimler Arası Halı Saha Futbol Dostluk Turnuvası’nda”
finale çıkan 2 takımın belli olduğunu söyledi.
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Mart ayında başlayan ve oldukça çekişmeli ve zevkli karşılaşmalara sahne olan futbol
turnuvasının, oynanan yarı final karşılaşmalarında, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç, başkan yardımcıları, daire müdürleri, turnuvaya katılan diğer takımların
oyuncuları izledi. Nurihas Sosyal ve Spor Tesislerinde iki hafta önce start alan turnuvada,
takımların son derece mütevazi ve centilmence mücadele ettiklerini belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, “Spor; sevgi, saygı ve kardeşlik demektir. Bu anlayış içerisinde
takımlarımız, son derece çekişmeli ancak centilmence, fair-play ruhuna yakışır, gerçek
anlamda dostluğun en güzel örneğinin sergilendiği bir ortamda müsabakalarını oynadılar.
Çalışanlar yoğun hafta içi mesai stresini, hafta sonu oynanan maçlarda attılar” dedi. Yarı final
maçlarında; Fen İşleri Takımı:5 - Yemekhane Takımı:3 skoru ile tamamlandı. Park Bahçeler
Takımı:3 - Temizlik Takımı: 2 olarak skor elde etti. Buna göre Final maçına Fen İşleri ile
Park ve Bahçeler takımları karşılaşacak olup turnuvanın şampiyonu belirlenecek. 5 Nisan
2015 Pazar günü Nurihas Sosyal ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilecek olan Final maçının
çok çekişmeli geçeceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, final maçında
şampiyon takıma Başkanlık olarak ayrıca özel ödül verileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12468.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak
sigara operasyonu
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda 30 bin 90 paket kaçak
sigara ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı
olduğu belirlenen 30 bin 90 paket kaçak sigara elegeçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan iki
kişinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12469.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Liseli öğrenciler 'kafeinli' diş macunu üretti
Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından düzenlenen 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, liseli 2
kız öğrencinin geliştirdiği 'kafeinli diş macunu' ilgi gördü.
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TÜBİTAK tarafından düzenlenen '46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması'nde Sivas Fen Lisesi'ni temsil eden Simge Gizem Çoban ve Eylül Çiçekliyurt,
kafeinli diş macunu üretti. Ürettikleri kafeinli diş macunu ile yarışmaya katılan öğrenciler,
stantlarını ziyaret eden kişilere projelerini anlattı. Kafeinli diş macunu ile diş eti şişliklerini ve
diş eti problemlerini önleyeceklerini söyleyen Simge Gizem Çoban, "Projemizin adı kafeinli
diş macunudur. Günlük hayatta diş macunu aldığımız zaman tüplerin üzerinde yazan
beyazlatıcı, çürük önleyici gibi yazıları hepimiz görürüz. Bunlar özel macunlardır. Yapılarına
bazı terapötik ajanlar katılır. Bizde yeni bir terapötik ajan olarak diş macunlarının yapısına
kafeini ekledik. Diş macunun yapısını kafein ekleyerek pratik özelliği sayesinde hem diş eti
şişliklerini indirmeyi ve diş eti problemlerine meydan okumayı amaçladık. Aynı zamanda da
uyandırıcı özelliği ile sabah dişler fırçalandığın da kişilerin dinç kalkmasını amaçladık"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12470.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Liseli öğrenciler projelerini görücüye çıkardı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen '46.
Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' başladı.
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Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada, genç mucitler
projelerini sundu. Yaklaşık 7 ilden 190'a yakın öğrencinin katıldığı yarışma hakkında bilgiler
veren TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof.Dr. Sebahattin Ünalan, "TÜBİTAK
tarafından liseli öğrencilerimize yönelik düzenlenen bir etkinliktir. Çocuklarımız hazırlamış

olduğu projeleri sergiliyorlar. Burası hem vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize açıktır.
Bu bir yarışmadır. Bu yarışmanın sonucunda sergilenen 100 proje içerisinden 15'ini Ankara'ya
göndereceğiz" ifadelerini kullandı. Ünalan ayrıca, "Bu etkinlik eş zamanlı olarak 11 ilimizde
de devam etmektedir. Oralardan gelecek olan diğer projeler ile birlikte Türkiye genelinde bir
yarışmaya katılmış olacağız. Burada 7 ilden 270'e yakın öğrenci ve öğretmen bulunmaktadır"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12471.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayserilileri şaşırtan balık
Mersin'de dün sabah saatlerinde yakalanan 80 kiloluk orkinos balığı Kayseri'de satışa
sunuldu. Orkinos balığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Balıkçılar Çarşısı'nda orkinosları satışa sunan balıkçı Kutay Yılmaz, arkadaşlarının 20 tane
orkinos yakaladığını ve yakalanan orkinosların 3 tanesinin Kayseri'ye getirildiğini söyledi.
Yılmaz, "Dün akşam bizim teknelerimiz Akdeniz’de açıldığında bu balıkları görmüşler. Bu
balıklardan 20 tane yakalandı. 3 tanesi de Kayseri’ye geldi. Bu balıkların tanesi 80-90
kilogram arasında geliyor. Yakalanan diğer büyük balıklarda Japonya’ya gidecek. Bu balık
Kayseri’ye 8 senedir ilk defa geldi" ifadelerini kullandı. Orkinosların kilosu 20 TL'den satışa
sunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12472.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Fethullah Gülen'in karanlık dünyası!
Yeni Şafak, paralel yapının 1 numarası Fethullah Gülen'in şimdiye kadar hiç bilinmeyen
ilişkilerini açığa çıkaran tarihi belgelere ulaştı.
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Gülen'in daha askerlik döneminde Mason teşkilatları ile bağlantıları, bu bağlantılar üzerinden
Moon tarikatı, MOSSAD ve CIA ile irtibatları, gençlik döneminden itibaren bir proje olarak
yetiştirilip hazırlanmasına dair çarpıcı bilgi ve belgeler gün yüzüne çıktı. Gülen'in, kendisini
Moon tarikatı ve CIA ile tanıştıran kişi olduğu bilinen eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek
ile temaslarını da ilk kez bu kadar açıklıkla ortaya koyan belgeler Türkiye'yi derinden
sarsacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12473.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

