KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
24.02.2014–28.02.2014
Kayseri Şoförler Ve Otomobilciler Odası
Başkanı Ali Ateş:
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri değerlendiren Kayseri Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, "Bu yasalar insanlarımızın sağlığı ve sıhhati için
çıkıyor. Bizde bu toplumu bilen sürücüler olarak...
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Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri değerlendiren Kayseri Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, "Bu yasalar insanlarımızın sağlığı ve sıhhati için
çıkıyor. Bizde bu toplumu bilen sürücüler olarak çıkan yasalara gerekli riayeti göstererek,
kaza oranlarını en aza indirme gayreti içinde olmalıyız" dedi.
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Bildiğiniz gibi
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde bazı değişiklikler oldu. Genelde biliyorsunuz ülkemiz
trafik kazalarının yoğun olduğu yerlerden biri. Bununda altına trafik kurallarına uymamak ve
trafik kurallarını titizlikle takip etmemek yatıyor. Düzenleme ile ilgili olarak alkol ve hız
konusu gündemde. Bu konular ile ilgili yeni yönetmelikte bazı değişiklikler getirilmiş. Burada
bütün sürücülerimizin yeni yönetmeliğe uyum sağlamasını arzu ediyoruz. Trafik kazalarını en
az seviyeye indirme gayreti içerisinde olacaksak bu kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. O
açıdan bu yasalar insanlarımızın sağlığı ve sıhhati için çıkıyor. Bizde bu toplumu bilen
sürücüler olarak çıkan yasalara gerekli riayeti göstererek, kaza oranlarını en aza indirme
gayreti içinde olmalıyız. Bütün sürücülerden ricam alkollü araç kullanmayalım, trafik
kurallarına mutlaka uyalım ve hız sınırlarını da aşmayalım" diye konuştu.
'Yeni yönetmelikle ana arterlerdeki hız sınırları arttırılmış' diyen Ateş, "O açıdan bütün
sürücülerin bu konulara hassasiyet gösterip trafik akımını sağlamalarını öneriyorum. Yeni
yönetmelikte genelde alkol konusu üzerinde yoğunlaşılmış. Alkollü araç kullanılması
durumunda bunun cezaları arttırılmış. Birde trafik kurallarına uygun olmayan araçların
seyahat etmemeleri konusunda bazı değişiklikler yapılmış. Çıkan yasa isabetli bir şekil almış"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5981.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Emniyetten Kaçak Sigara Operasyonu
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda bin 147 paket kaçak sigara ve 36 adet cinsel uyarıcı hap ele
geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda bin 147 paket kaçak sigara ve 36 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
hırdavatçılık, bujitericilik, oyuncak ve süs eşyası satan işyeri görüntüsü veren işyerlerinde ve
semt pazarlarında yaptığı çalışmalarda toplam bin 147 adet kaçak sigara ve 36 adet cinsel
uyarıcı hap ele geçirildi.Çalışmalarda yakalanan 5 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5982.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Sahte Para Ve Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda sahte Dolar ile alışveriş yapan bir kişi ile uyuşturucu satan ve satın alan 11 kişi
hakkında işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık...
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Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda sahte Dolar ile alışveriş yapan bir kişi ile uyuşturucu satan ve satın alan 11 kişi
hakkında işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 4 iş yerinden yaptığı alışveriş sonrasında sahte
olduğu değerlendirilen 1000 ABD Doları verdiği belirlenen Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Ö.Y. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Uyuşturucu tacirlerine
yönelik yapılan bir başka operasyonda ise, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.G. ile
S.Đ. ve uyuşturucu madde aldıkları belirlenen 9 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.Yapılan
aramalarda 7 adet sentetik nitelikli uyuşturucu tablet ile 7 gram esrar maddesinin ele
geçirildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5983.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Parklardaki Çocuklara Satranç Kitabı
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hafta sonu park ve bahçelerde gönüllerince oynayan
çocuklarla sohbet ederek onlara satranç kitabı hediye etti.Satranç sporunun hayattan kopuk
yapay olmayıp bizzat hayatın gerçeklerinden esinlenerek ortaya...
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Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hafta sonu park ve bahçelerde gönüllerince oynayan
çocuklarla sohbet ederek onlara satranç kitabı hediye etti.Satranç sporunun hayattan kopuk
yapay olmayıp bizzat hayatın gerçeklerinden esinlenerek ortaya çıkmış bir oyun olduğu ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, çocukların düşünme, muhakeme ve ani kararlar verebilme
özelliklerini ortaya çıkaran ve geliştiren satranç sporun desteklenmesi gerektiğini
belirtti.Melikgazi Belediyesince yapılan parkların çok maçlı ve büyük ölçekli olup her yaş
grubuna ve her kesime hizmet verebildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şunları söyledi.“Melikgazi Belediyesi olarak parklarımızı özellikle çocuklarımızın
güvenli alanlarda oyun oynamalarını sağlamak için özen gösteriyoruz. Trafik akışından uzak,
sağlıklı ve yeşil alanlar içerisinde, çok amaçlı spor aletleri ile oyun gruplarımız parklarda yer
almaktadır. Hafta sonu parkları gezerek onlarla sohbet ederek dersleri hakkında bilgi alırken
parklar ile ilgili memnuniyetlerini de sordum. Çocuklarımıza Satranç Masalı isimli birer kitap
hediye ederek eğitimlerine katkı sağlamak istedik. 14 sayfası satranç ile ilgili hikâye, 12 sayfa
oyun kuralların yer altığı ve içerisinde satranç panosu ile taşlarının yer aldığı kitap çocukların
eğitimine katı sağlayacaktır. ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5984.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Saadet Partisinden Kayseri Sanayi Odasına
Ziyaret
Saadet Partisi Đl Başkanı ve Belediye Başkan adayları Kayseri Sanayi Odasına ziyarette
bulundu.Saadet partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Haşim Özçelik ile Đlçe Belediye Başkan adayları Kayseri...
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Saadet Partisi Đl Başkanı ve Belediye Başkan adayları Kayseri Sanayi Odasına ziyarette
bulundu.
Saadet partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Haşim Özçelik ile Đlçe Belediye Başkan adayları Kayseri Sanayi Odasına ziyarette bulundu.
Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak tarafından karşılanan adaylar Kayseri sanayisinin
durumunu konuştu.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik “ Bugün ki Sanayi
Odası ziyaretinde gördük ki üretici sıkıntılı, eski ve yeni sanayi ziyaretinde gördük ki orta
sanayi sıkıntılı, Pazar ziyaretlerinde gördük ki pazarcı sıkıntılı. Sayın Başbakan bu seçimi
genel seçim havasına sokmak istiyor. Bizde ona sesleniyoruz. Üretici, esnaf, pazarcı, işçi,
memur sıkıntılı 12 yıl boyunca takip edilen siyaset halkı bu duruma getirdi. Bugün
gerçekleştirdiğimiz Develi ziyaretinde gördüğümüz çiftçi ve köylüde sıkıntılı halde" dedi.
Özçelik, "Erciyes mastır projesine harcanan para yılda sadece 3 ay hizmet edecek tesisler
yerine, Rahmetli Erbakan hocamızın dediği gibi ağır sanayi projeleri için harcanmış olsaydı.
Bugün Kayseri ekonomi anlamında daha çok mesafe katederdi. Bugün Kayseri’de üretici
kesimi çekip alırsak, Kayserinin Siirt, Hakkari, Şırnak’tan bir farkımız kalmayacak. Bu
yüzden merkezde merkezi hükümet, yerelde de yerel yönetimler fuzuli masraf yerine
üreticiye, sanayiciye, çiftçi ye destek sağlaması gerekir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5985.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Bu Ne Yaman Çelişki
Kayseri’de inşaat sektöründe hizmet veren ve bir sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu
başkanlığını da yapan Hamdi Kınaş’ın bir taraftan Başbakan’ı eleştirirken bir taraftan da
Başbakan tarafından Kocasinan Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mustafa Çelik ile
birlikte fotoğraf çektirmesi gözlerden kaçmadı
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‘BAŞBAKAN’A HAKARET, ADAYINA MUHABBET’ DEDĐRTTĐ
Hamdi Kınaş’ın sosyal medyada, ‘‘Hiç yakışmıyor. Beş beden büyük geliyor, büyük usta’,
‘GÜNEŞ’i görmeyenler, Dünyayı AMPULÜN yönettiğini zannederler’ ‘AKP dostu Đran’ın
askerleri, Suriye’de Türkmenleri avlıyor. Mısır’a ağlayan Rabiacıların sesi çıkmıyor.’ Gibi
mesajları paylaşması görenlere, ‘Başbakan’a hakaret, adayına muhabbet’ dedirtti.
Kayseri Gelişen Sanayici ve Đşadamları Derneği (GESĐAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Kınaş özellikle dershanelerin kapatılacağının açıklanmasının ardından düzenlenen basın
toplantısında hükümeti eleştirmesiyle dikkati çekmişti. Kınaş, toplantıda PKK terörüne
rağmen canını dişine takarak, eğitim ve öğretimi sürdüren eğitim gönüllülerinin önünün
kesilmesinin terör örgütünün işine yarayacağını ileri sürmüştü. Devam eden süreçten
günümüze kadar özellikle twettir hesabında hükümeti ve yaptıklarını eleştirmeye devam eden

Kınaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocasinan ilçe Belediyesine aday
gösterilen Mustafa Çelik ile birlikte fotoğraf çektirmesi gözlerden kaçmadı. Başbakan’ı ve
hükümeti eleştiren Kınaş’ı n bu tavrı ‘Başbakan’a hakaret, adayına muhabbet’ dedirtti.
Fotoğraf, ‘Bu ne yaman çelişki’ sözünü de hatırlattı.
HAMDĐ KINAŞ’IN TWEETLERĐ
Kayseri GESĐAD Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kınaş, twitter hesabından Başbakan’ı
eleştirdiği twetlerden bazıları şöyle;
‘Hiç yakışmıyor. Beş beden büyük geliyor, büyük usta’
‘GÜNEŞ’i görmeyenler, Dünyayı AMPULÜN yönettiğini zannederler’
‘AKP dostu Đran’ın askerleri, Suriye’de Türkmenleri avlyor. Mısır’a ağlayan Rabiacıları sesi
çıkmıyor.’
‘BEN KAPALI KAPILAR ARKASINDA BAŞKA MEYDANLARDA BAŞKA OLAMAM.
NEYSEM OYUM’ SÖZÜNE GÖRE HARAKET ETMENĐ BEKLĐYORUZ.’
‘Fuhuşun son 10 yılda artmasına. Bu sene yağmurların kesilmesine menan kimlerin günahları
vesile olmuştur ? Düşündünüz mü ?
‘Bitirmeye çalıştığın şey, insan marifetiyle olan şey değildir. Kendine gel, tekrar bak ve gör.
Đnş. Tevbe etmek için ZAMAN ERĐYOR, BÜYÜK USTA’
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5986.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan E-imza Açıklaması
Kayseri Ticaret Odası üyelerinin, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSĐS) ve E-Devlet
uygulamalarında kullanılan Elektronik Đmza ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir adım
atıldı.Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,...
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Kayseri Ticaret Odası üyelerinin, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSĐS) ve E-Devlet
uygulamalarında kullanılan Elektronik Đmza ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir adım
atıldı.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye Noterler Birliği
Vakfı tarafından kurulmuş ve Elektronik Đmza hizmeti vermekte olan TNB E-imza A.Ş. ile
hizmet alımı ve eğitim konularında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Başkan Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası üyeleri E-imza kullanarak; MERSĐS Projesi ile
yeni şirket kurulumunu, bilgi güncellemelerini, şirket birleştirmelerini, unvan değişikliklerini,
iflas başvurularını, genel kurul bildirimlerinin yapılmasını, onaylanmasını, arşivlenmesini,
çeşitli lisans başvurularını, mali destek ve teşvik müracaatlarını, çalışan SGK kayıtlarını ve
vergi beyan ve ödemelerini on-line ortamda yapılabileceklerdir" dedi.

Hiçyılmaz ayrıca, Odamıza üye olan şirketlerin yaşam süreçleri içinde faaliyetlerini
sürdürebilmeleri amacıyla, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları veya alacakları
tescil, izin, patent ve belge işlemlerini de on-line ortamda yapabileceklerini söyledi.
Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bu işlemlerin mersis.gumrukticaret.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi için,
işlem yapacak kişi veya kişilerin (bu kişi gerçek kişi ise kendisinin, şirket ise temsil yetkisine
haiz kişilerin) elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Kayseri Ticaret Odası
üyeleri E-imzalarıyla birlikte paket halinde KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hesabına da sahip
olabilecekler. Bunlarla birlikte ‘E-imza ve Kayıtlı Elektronik Posta’ konulu seminer
düzenleyerek, Kayseri Ticaret Odası üyelerinin bilgi sahibi olmasını sağlayacağız. Ayrıca,
seminer günü kurulacak stanttan üyelerimiz e-imza başvurularını yapabilecekler."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5987.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayseri Erciyesspor’da Derbi Maçın
Hazırlıkları Başladı
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile oynayacağı derbi
maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Hikmet Karaman, "Derbi maçı kim kazanırsa kazansın alkışlanması...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile oynayacağı derbi
maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Hikmet Karaman, "Derbi maçı kim kazanırsa kazansın alkışlanması gereken bir olay
olacaktır" dedi.
Hacı Boydak Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman ısınma
hareketleri ile başladı. Kayseri Erciyessporlu futbolcular koşunun ardından spor aletleri ile
çalıştı.
Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet
Karaman, Kayserispor mücadelesinin seyircisiz oynanacağını hatırlatarak, "Tabi bu konu
bizim dışımızda gelişen bir olay. Böyle bir olay olmasaydı da Kayseri şehri iki takımın maçını
seyredip, her iki takımı alkışlayarak destek verirdi. Yani hem Kayserispor hem de Erciyesspor
taraftarları var ama bir şehrin iki takımıyız. Seyirci olsaydı her iki takımı da alkışlandığı,
yenenin tebrik edildiği güzel bir maç olurdu. Fakat bir takım gelişmeler bunun önüne geçti.
Bu konu ile ilgili teknik adamlar olarak fazla konuşmamıza gerek yok" diye konuştu.
"9 SENE ÖNCE DOLU TRĐBÜNLERE OYNUYORDUK"
Kayserispor ile oynayacakları maçın önemini vurgulayan Karaman, "Hafta sonu her iki
takımı, aynı zamanda ligdeki diğer takımları da ilgilendirecek bir maç olacak. 9 sene önce ben
Kayserispor’u çalıştırdığımda nasıl mücadele verip ligde kaldığımızı dönemin yöneticileri çok

iyi hatırlar. O takımın bugünlere gelip Türkiye liginde ne kadar söz sahibi olduğunu
göstermesi, kurumsallaşma adına alkışlanacak bir olay. Bugün biliyorsunuz ki, iki takım da
ligin dibinde bulunuyor. Burada hepimizin üzerine düşen görev var. 9 sene önce geldiğim
Kayseri ile bugün geldiğim Kayseri arasında şu farkı görüyorum; 9 sene önce statta dolu
tribünlere oynuyorduk. Müthiş bir taraftar topluluğu vardı. Đlk defa Karabükspor maçında
Erciyesspor’un yanında olan bir Kayseri gördük. Bunun için Kayseri halkına çok teşekkür
ediyoruz. Derbi maçı kim kazanırsa kazansın alkışlanması gereken bir olay olacaktır. Ligin
bundan sonraki konumu ile ilgili olarak sonuçlara göre konuşan bir teknik direktör olmak
istemiyorum. Burada Galatasaray maçını, Antalyaspor maçını kaybederken neleri
düşünüyorsak, kazandığımız 2 maçtan sonra da düşüncelerimizde bir değişiklik olmadı"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5988.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayseri'nin Yürüyüş Rotaları Ve Turizm Keşif
Rehberi Hazırlanıyor
Kayseri Valiliği tarafından yürütülen ''Kayseri Doğa Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif
Rehberi'' projesi kapsamında, turistik yürüyüş parkurları ve turistler için keşif rehberi
hazırlanacak.Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü toplantı...
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Kayseri Valiliği tarafından yürütülen ''Kayseri Doğa Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif
Rehberi'' projesi kapsamında, turistik yürüyüş parkurları ve turistler için keşif rehberi
hazırlanacak.
Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısına
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, bazı ilçelerin
belediye başkanları, turizm şirketlerinin temsilcileri ve proje sorumluları katıldı. Toplantıda
konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türkiye'ye geçen yıl 35 milyon turist geldiğini ve sayı
olarak en çok turist çeken 7'nci ülke olduğunu belirterek, ''Ancak ülkemize gelen bu 35
milyon turistten sadece yüzde çeyreği Kayseri'ye geliyor. Kayseri'nin sahip olduğu kültür
varlıkları ve potansiyeliyle turizm gelirinden daha fazla pay sahibi olması gerekiyor. Turizmin
gelişmesi için 3 eksiğin o bölge ya da şehirde giderilmesi gerekir. Bunlardan birisi ulaşım.
Kayseri ulaşım konusunda çok şanslı bir il, havaalanı şehrin neredeyse içerisinde ve uçakla
gelen turistler, çok kısa bir sürede konaklayacakları otellere geçiş yapabiliyorlar. Diğer bir
konu da turistlerin gelince kalabilecekleri yerler. Bu konuda da Kayseri iyi bir potansiyele
sahip. Üçüncüsü ise tanıtım. Bu konuda yapılacak bazı şeyler olduğunu düşünüyorum.
Kayseri'nin turizm potansiyelini ve sahip olduğu kültürel, doğal varlıkları sürekli gündemde
tutmak lazım'' dedi.

Kayseri'de Soğanlı'dan başlayan ve Pınarbaşı'na kadar uzanan güzergahta çok sayıda turizm
ve kültür eserlerinin bulunduğunu kaydeden Vali Düzgün, ''Bunların tanıtımı yapılıp yürüyüş
rotaları hazırlanmalı. Đşte bu proje, bu rotaları ve keşif rehberini içeriyor. Tanıtıma paralel
olarak Kayseri'deki kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları da devam ediyor'' ifadelerini
kullandı.
Kayseri'nin, Konya ve Sivas'la birlikte Selçuklu'nun en önemli 3 yerleşim yeri olduğunu ifade
eden Vali Orhan Düzgün, ''Bu anlamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Selçuklu
Müzesi çok anlamlı ve çok güzel bir çalışma. Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde
Selçuklu Müzesi'nden başlayan bir kültür yolu projesini de uygulamaya koydu. Bunlar,
kentimize gelecek turistler için çok güzel çalışmalar. Bunların yanı sıra Kayseri'de bir de Kuş
Müzesi açmayı planlıyoruz. Kuş Müzesi'nin çalışmaları devam ediyor ve bu müze de yakında
hizmete açılacak'' diye konuştu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün konuşmalarının ardından, proje sorumlusu Ersin Demirel,
Kayseri Doğa Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi projesi hakkında bilgiler verdi.
Demirel, yürüyüş rotalarının, kültür turizminin alt kollarından birisi olduğunu ifade ederek,
Soğanlı, Erciyes Dağı, Sultansazlığı, Yamula Baraj gölü gibi pek çok bölgede yürüyüş rotaları
hazırladıklarını, Kayseri için çok daha fazla sayıda yürüyüş rotası hazırlanabileceğini, bunlar
üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Proje sorumlusu Demirel, turistlere sunulacak
alternatiflerin çoğalmasıyla, Kayseri'ye gelecek turist sayısının ve turistlerin Kayseri'de
geçireceği gün sayısının kolaylıkla artırılabileceğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5989.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

'erbakan Haftası' Etkinlikleri Başladı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, 'Erbakan Haftası' dolayısıyla, 'Necmettin
Erbakan Fotoğraf Sergisi' açtı.Atatürk Evi'nde 113 fotoğraftan oluşan serginin açılışına,
Saadet Partisi (SP) Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan...
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, 'Erbakan Haftası' dolayısıyla, 'Necmettin
Erbakan Fotoğraf Sergisi' açtı.Atatürk Evi'nde 113 fotoğraftan oluşan serginin açılışına,
Saadet Partisi (SP) Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı, Melikgazi Belediye
Başkan Adayı Nuh Tosun ve Niğde Belediye Başkan Adayı Nihat Altıparmak katıldı.
Serginin açılış konuşmasını yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, "54. hükümetin
Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 3. senesi devriyesinde Erbakan
Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafında birçok etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Kayserimiz de gerçekleştireceğimiz etkinliklerden ilki bugün açılışını
yapacağımız fotoğraf sergisidir. Necmettin Erbakan hocamız, 1969 yılında Konya'da
bağımsız aday olarak milli görüş harekatını başlatmıştır. Kendisine 'Bir çiçekle bahat olur
mu?' diyenlere, 'Her bahar bir çiçekle başlar' diyerek milletimize hep ümit aşılamıştır. Milli

görüş hareketi, çaresizlikten daralan yürekleri heyecanlandırmış, inancından dolayı
horlananlar, sömürü ve rantiyenin zulmüne maruz kalan milyonlar artık Erbakan'ca
düşünmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.Erbakan Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik
kapsamında, 27 Şubat Perşembe günü de kent meydanında fotoğraf sergisi açılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5990.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kocasinan Geri Dönüşüm Poşeti Aldı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, geri dönüştürülebilir kıymetli atıkların ekonomiye
yeniden kazandırılması için geri dönüşüm poşeti alımı ihalesi yaptıklarını söyledi.Başkan
Bekir Yıldız, gelecek nesillere sağlıklı...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, geri dönüştürülebilir kıymetli atıkların ekonomiye
yeniden kazandırılması için geri dönüşüm poşeti alımı ihalesi yaptıklarını söyledi.Başkan
Bekir Yıldız, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla kıymetli
atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek,"
Geri dönüşüm ve temizlik hizmetlerine önem veriyoruz" dedi.Kayseri'nin, geri dönüşüm
hususunda her geçen gün daha da bilinçlendiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Kağıt,
metal, plastik, cam gibi atıkların kaynağında ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılması
için evlere geri dönüşüm poşeti dağıtıyoruz. Cam, metal, kağıt, plastik gibi ekonomiye katkı
sağlayacak durumda olanları dönüşüm için topluyoruz. Poşetlerin alımı için ihale
gerçekleştirdik" diye konuştu.Kocasinan Belediyesi Đhale Komisyon Başkanı Mustafa
Haspaylan, 30 bin kilogram geri dönüşüm poşeti ve 10 bin kilogram çöp poşeti alım ihalesi
yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık maliyeti 165 bin 425 lira olan ihaleye 4 firma katıldı.
Đhaleye katılan Naksan 181 bin 700, Sunteks Plastik 153 bin 600, Saf Yur Temizlik 179 bin
600, Seçkin Ambalaj 176 bin 400 lira teklif verdi. Numuneler incelendi, laboratuara
gönderildi. En düşük fiyatı veren Sunteks Plastik ihaleyi kazandı" şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5991.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Bir Doğalgaz Serüveni
Kayserigaz Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinçay, yakıt olarak kullanılan doğalgazın evlere
ulaşıncaya kadar hangi süreçlerden geçtiğini anlattı.Kayserigaz Genel Müdür Yardımcısı
Adem Dincay, kullandığımız doğalgazın ne süreçlerden geçtiğini...
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Kayserigaz Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinçay, yakıt olarak kullanılan doğalgazın evlere
ulaşıncaya kadar hangi süreçlerden geçtiğini anlattı.
Kayserigaz Genel Müdür Yardımcısı Adem Dincay, kullandığımız doğalgazın ne süreçlerden
geçtiğini detaylı bir şekilde anlattı.
Türkiye’ye doğalgaz tedarikinin başta Rusya, Azerbaycan, Đran olmak üzere Marmara
üzerinden LNG desteğiyle birlikte 4 koldan olduğunu söyleyen Dincay, ülkeye giriş yapan bu
doğalgaz kaynaklarının, ‘havuz’ adı verilen sistem aracılığıyla tüm borularda birleştirilerek
birbiri ile karıştığını söyledi. Bu sebeple, evlere gelen doğalgazın yalnızca bir ülkeye ait
olduğunu ya da farklı bölgelerin farklı ülkelere ait doğalgazı kullandıklarını söylemenin hata
olacağını belirten Dincay, ocağın vanasının çevrildiğinde çıkan ateşin ülkeye 4 koldan giren
doğalgazın karışımı olduğunu söylüyor.
Erzincan ve Sivas hatları üzerinden Kayseri’ye ulaşan boru ağı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma
Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) kontrolünde olduğunu söyleyen Dinçay, “120cm çapındaki
borularla 50-75 bar basınç aralığında ki doğalgazı Kayseri Basınç Düşürme ve Ölçüm
Đstasyonuna (RMS-A) iletmektedir. RMS-A istasyonu, Kayseri’nin besleme noktası olup,
Kayseri iline düzenli ve güvenli gaz arzını sağlayan hayati bir birimdir. Kayseri-Molu
bölgesine ait sahada konumlandırılmış olan istasyon, son teknolojiyle inşa edilmiş olup,
uygun teknik ve altyapı hizmetleriyle desteklenmiştir” dedi.
Sözlerine devam eden Dincay, “Evlerimize gelen gazın bölge regülatörleri aracılığı ile de 4
bara indirgeniyor. Servis kutusuna girmeden önce 1-4 bar arası basınç değerine sahip olan
doğalgaz, servis kutularındaki regülatörler aracılığıyla 21mbar (bireysel kombi kullanıcısı) ve
300mbar (kazanlı sistem-merkezi ısıtma) değerlerine düşürülüyor. Bu sayede sıkıntısız bir
şekilde doğalgazı tüketiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5992.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Azeri Milletvekili Talas’ta
Kardeş Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, Talas'a gelerek Başkan Rifat Yıldırım'la
görüştü. Görüşmede Mirzezade, Talas'a ve Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'ne hayranlığını
dile getirdi.Talas Belediye Başkanı ve aynı zamanda...
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Kardeş Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, Talas'a gelerek Başkan Rifat Yıldırım'la
görüştü. Görüşmede Mirzezade, Talas'a ve Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'ne hayranlığını
dile getirdi.
Talas Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı
Rifat Yıldırım, Azeri Milletvekili Aydın Mirzezade'yi Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde
ağırladı. Ziyarette Azeri vekil Mirzezade, Kayseri ve Talas'tan övgüyle bahsederken,
Azerbaycan'da Türkiye'nin çok sevildiğini söyledi. Mirzezade, merhum Cumhurbaşkanı
Haydar Aliyev'in "Biz bir millet iki devletiz" sözünü hatırlatarak, Türkiye'nin kendilerine çok

büyük destek verdiğini anlattı. Đki devletin aynı köke dayandığını belirten Mirzezade, "Biz
aynı kökteniz. Azerbaycan Türkiye'nin kardeşliğini her zaman hissediyor. Küçük bir
toprağımızı işgal eden Ermenistan'a karşı bizim yanımızda oluşu, bize her türlü destek
vermesi bizi çok sevindiriyor. Đki ülke arasında problem olmasını isteyen dış güçler var ama
onların isteği asla olmayacak" dedi.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, kendisinin aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler
Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yaptığını hatırlatarak Türkiye ile Azerbaycan'ın aynı
dile, aynı tarihe sahip iki devlet olduğunu belirtti. Başkan Yıldırım, "Türk coğrafyası
gerçekten büyük. Bizlere düşen de kardeşliğimizi pekiştirmek. Sevinçlerimizi paylaşarak
çoğaltıp, acımızı paylaşarak azaltmak. Hiçbir zaman birliğimize yönelik dış mihrakların
tuzakları bitmez. Bu tuzaklara ferasetle akılla düşmemeliyiz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Yıldırım misafir Azeri vekile konağı gezdirdi. Konak
karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mirzezade, "Çok güzel, ben hiçbir zaman böylesini
görmedim. Çok ince işçilik var, kültürün derinliğini gösteriyor. Bu da Türk medeniyetinin
kültürünün derin bir tarihinin olduğunu gösteriyor. Bunları görmek için kitaplarda aramaya
gerek yok. Kayseri'ye gelip görülebilir" ifadelerini kullandı.
Başkan Yıldırım görüşmenin sonunda milletvekili Mirzezade'ye Talas kır çiçeklerinden
oluşan duvar saati ve belediye kültür yayınlarını takdim ederken, Mirzezade ise Azerbaycan'ı
simgeleyen plaket hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5993.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

"vergi, Ülkemizin En Önemli Kaynağı"
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, Vergi haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Verginin ülkemizin en önemli gelir kaynağı
olduğunu belirten Başkan Özhaseki, insanların kazandığından...
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Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, Vergi haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Verginin ülkemizin en önemli gelir kaynağı
olduğunu belirten Başkan Özhaseki, insanların kazandığından vergi vermeleri bilincine sahip
olmaları gerektiğini söyledi.
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök Vergi Haftası münasebetiyle Büyükşehir
Belediyesi'ne yaptığı ziyarette verginin en somut göstergesinin yerel yönetimlerin harcamaları
olduğunu belirterek, "Vergi toplamada, vergi direnci denilen bir olay var. Vergiler somut
olarak insanlarımızın gözü önünde harcandığında biz daha kolay vergi topluyoruz. Bu
anlamda Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları bizim kolay vergi toplamamızı sağlıyor" dedi.
Đnsanların kazandıklarından vergi vermeleri bilincine sahip olmaları gerektiğini vurgulayan
Başkan Mehmet Özhaseki ise, "Vergi iki açıdan önemli. Birincisi ülkemiz açısından önemli,
çünkü ülkemizin yeraltı zenginlikleri çok olmadığı için vergi en önemli gelir kaynağı. Đkincisi

de şehrimiz açısından önemli. Ne kadar vergi toplanırsa il olarak biz o kadar pay alıyoruz.
Büyükşehir Belediyelerinin almış olduğu payların bir kısmı da toplanan vergilerin geri
dönüşümünden oluşuyor. Bütçemiz ne kadar çok olursa o kadar iş yapıyoruz. Şükürler olsun,
gerçi Maliye Bakanlığı ve Đller Bankasından aldığımız payın çok üstünde bir bütçeye sahibiz.
Devletten ortalama 150 milyon lira alıyorsak, 400-500 milyon lira da biz buluyoruz. Onunla
da iyi hizmetler yapıyoruz" diye konuştu.
Başkan Özhaseki de ziyarette Vergi Haftası'nın hayırlı olması temennisinde bulundu ve
vergisini veren her vatandaşın, ülkesinin kalkınmasına katkı sağladığına dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5994.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Satılık Arsalar Đçin Son Günler
Şehrin değişik yerlerinde bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar
düzenlenecek ihalelerle satışa sunulacak. Belediye ayrıca mülkiyetindeki 51 adet dükkanı da
bir bütün halinde kiraya verecek.Büyükşehir Belediyesi tarafından...
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Şehrin değişik yerlerinde bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar
düzenlenecek ihalelerle satışa sunulacak. Belediye ayrıca mülkiyetindeki 51 adet dükkanı da
bir bütün halinde kiraya verecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunulacak olan ilk taşınmaz, MKP Bulvarı Havaalanı
yolu üzerindeki ticaret+konut alanı arsası olacak. Sümer Mahallesi 4817 ada, 1 parselde
bulunan 13 bin m².lik arsanın satışı, Encümen Salonu'nda 26 Şubat Çarşamba günü saat
14.00'de başlayacak olan 11 milyon 221 bin lira muhammen bedelli kapalı teklif usülü ihale
ile yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi aynı gün yapacağı bir başka ihale ile de Aydınlar, Tontar ve Anbar
Mahalleleri'nde bulunan 5 ayrı arsayı satışa sunacak. Encümen Salonu'nda 14.30'da
başlayacak olan ve açık teklif usülü ihale ile satışa sunulacak arsalar, büyüklükleri ve
muhammen bedelleri de şöyle:
Mevkii Cinsi Ada Parsel M² Muh. Bedel
Aydınlar Ticaret Alanı Arsası 6390 1 3.153 567.713 TL
Aydınlar Ticaret Alanı Arsası 6404 1 6.199 1.115.822 TL
Tontar Konut Alanı Arsası 2483 3 569 213.623 TL
Tontar Konut Alanı Arsası 2483 4 569 213.623 TL
Anbar Küçük Sanayi Sitesi 5254 2 3.084 786.665 TL
ERCĐYES'TE OTEL YERĐ
26 Şubat Çarşamba günü yapılacak bir başka ihale ile de Erciyes'te 2 ayrı otel yerinin satışı
yapılacak. Encümen Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak açık teklif usülü ihale ile satılacak
olan arsalar ve bilgileri de şöyle:
Mevkii Cinsi Ada Parsel M² Muh. Bedel
Erciyes-Hisarcık Turistik Tesis Alanı 8262 1 15.591 1.386.000 TL
Erciyes-Hisarcık Turistik Tesis Alanı 8263 1 9.701 858.000 TL
KATLI OTOPARK'TA KĐRALIK DÜKKAN

Bunlara ilave olarak aynı gün saat 15.00'de yapılacak bir başka ihale ile de Gülük
Mahallesi'nde bulunan çok katlı otoparkın bodrum ve zemin katlarındaki toplam 51 adet
dükkanın tamamı bir bütün halinde 10 yıllığına kiraya verilecek. Encümen Salonu'nda açık
teklif usülü ile yapılacak ihalede istekliler, ilk 5 yıl için 486 bin 500 lira muhammen bedel
üzerinden fiyat artışı yapacak.
Düzenlenecek ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilinir. Ayrıca 207 15 87 numaralı telefon
ayrıntılı bilgi alınabilinir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5995.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

2013'te 1 Milyon 157 Bin 190 Konut Satıldı
Türkiye genelinde 2013 yılında 1 milyon 157 bin 190 konut satıldı. Konut satışlarında 2013
yılında, Đstanbul 234 789 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 20,3) sahip oldu. Satış
sayılarına göre Đstanbul’u, 137 773 konut satışı...
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Türkiye genelinde 2013 yılında 1 milyon 157 bin 190 konut satıldı. Konut satışlarında 2013
yılında, Đstanbul 234 789 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 20,3) sahip oldu. Satış
sayılarına göre Đstanbul’u, 137 773 konut satışı (yüzde 11,9) ile Ankara, 72 421 konut satışı
(yüzde 6,3) ile Đzmir izledi. En az satış ise 138 konut ile Hakkari’de gerçekleşti.
Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK), 2013 yılında ve 2014'ün Ocak ayında gerçekleşen konut
satışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ''Konut satış istatistikleri, Türkiye Đstatistik
Kurumu ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliği ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi
(TAKBĐS) verileri kullanılarak yayımlanmaktadır. Konut satış istatistikleri 2013 yılında üçer
aylık dönemler itibariyle il düzeyinde (Đstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 3’e göre)
tüm yerleşim yerlerindeki konut satışlarını içerecek şekilde ipotekli satış ve diğer satış
ayırımında yayımlanmıştır. Ocak 2014 tarihinden itibaren konut satış istatistikleri aylık olarak
il düzeyinde ipotekli satış ve diğer satış, ilk satış ve ikinci el satış ayrımında verilmiştir. Đlk
satış, konut üreticisi bir firma veya kişi tarafından, bu firma veya kişi ile kat karşılığı anlaşma
yapıp arsası karşılığında konut alan kişiler tarafından bir konutun ilk defa satılmasıdır. Đkinci
el satış, ilk satıştan ev alan kişinin bu konutu tekrar başka bir kişiye satmasıdır. Kat irtifakı
veya kat mülkiyeti tesis edildikten sonra yapılan ilk satış işlemi ilk satış, bundan sonraki tüm
satış işlemleri ise ikinci el satış olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, yabancılara yapılan konut
satışlarında ilk 10 sırayı alan iller de yayımlanmıştır. Konut satış istatistikleri Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında güncelleme yapılması nedeniyle revize
edilerek yukarıda belirtilen ayrıntıda yayımlanmıştır'' denildi.
Türkiye genelinde 2013 yılında 1 milyon 157 bin 190 konutun satış sonucu el değiştirdiği
bilgisi verilen açıklamada, ''Konut satışlarında 2013 yılında, Đstanbul 234 bin 789 konut satışı
ile en yüksek paya (yüzde 20,3) sahip oldu. Satış sayılarına göre Đstanbul’u, 137 bin 773
konut satışı (yüzde 11,9) ile Ankara, 72 bin 421 konut satışı (yüzde 6,3) ile Đzmir izledi. En az
satış ise 138 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 460 bin
112 tanesi ipotekli, 697 bin 078 tanesi diğer satış türünde gerçekleşti'' ifadelerine yer verildi.
OCAK'TA 87 BĐN 639 KONUT SATILDI

Açıklamada, Türkiye’de 2014 yılı Ocak ayında 87 bin 639 konutun satıldığı bildirildi.
Açıklamaya göre, konut satışlarında 2014 yılı Ocak ayında, Đstanbul 17 bin 489 konut satışı
ile en yüksek paya (yüzde 20) sahip oldu. Satış sayılarına göre Đstanbul’u, 10 bin 141 konut
satışı (yüzde 11,6) ile Ankara, 5 bin 300 konut satışı (yüzde 6,1) ile Đzmir izledi. En az satış
ise 3 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Konut satış sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla
18 konut satışı ile Ardahan ve 24 konut satış sayısı ile Bayburt.
Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36,6 oldu. Đpotekli
satışlarda Đstanbul 7 bin 454 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 23,3) sahip oldu. Toplam
konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 51,2 ile Amasya
oldu. Ocak ayında, Hakkari’de ipotekli satış işlemi gerçekleşmedi.
Diğer satış türleri sonucunda 55 bin 593 konut el değiştirdi. Diğer konut satışlarında Đstanbul
10 bin 035 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. Đstanbul’daki toplam konut
satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57,4 oldu. Ankara 6 bin 124 diğer konut satışı ile
ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 066 konut satışı ile Đzmir izledi. Ocak ayında diğer satış
türlerinde en az satış ise 3 konut ile Hakkari’de gerçekleşti.
Türkiye genelinde 40 bin 155 konut ilk defa satıldı. Türkiye'deki konut satışları içinde ilk
satışın payı yüzde 45,8 oldu. Đlk satışlarda Đstanbul 7 bin 644 konut satışı ile en yüksek paya
(yüzde 19) sahip oldu. Đlk satışta, Đstanbul’u 3 bin 920 konut ile Ankara ve 2 bin 127 konut
satışı ile Đzmir izledi.
TÜĐK'in verilerine göre, ikinci el konut satışlarında 47 bin 484 konut el değiştirdi. Đkinci el
konut satışlarında da Đstanbul 9 bin 845 konut satışı ve yüzde 20,7 pay ile ilk sıraya yerleşti.
Đstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,3 oldu. Ankara 6
bin 221 ile ikinci sırada yer aldı, Ankara’yı 3 bin 173 konut satışı ile Đzmir izledi.
Yabancılara 2014 yılı Ocak ayında 1207 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara 2013 yılında
toplam 12 bin 181 adet konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2014’te ilk
sırayı 464 konut ile Antalya aldı. Antalya ilini sırasıyla 243 konut satışı ile Đstanbul, 119
konut satışı ile Sakarya, 75 konut satışı ile Muğla ve 70 konut satışı ile Aydın izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5996.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki Valilik Ve Sahabiye Projelerini Anlattı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı ve Sahabiye
Mahallesi Projesi'ni anlattı.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Yeni
Cumhuriyet Meydanı projesi ve Sahabiye Mahallesi dönüşüm projesini...

24 Şubat 2014 Pazartesi 13:12

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı ve Sahabiye
Mahallesi Projesi'ni anlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Yeni Cumhuriyet Meydanı projesi
ve Sahabiye Mahallesi dönüşüm projesini tanıtacağız” dedi.Başkan Özhaseki, proje
tanıtımından önce, “Bir aylık zaman içinde biz ilçe gezilerimize devam ettik. Đki konu önemli.
Her gittiğimiz yerde güler yüzle karşılanıyoruz. Đnsanlar kapılarını bize açıyor. Sorunları
çözecek güce sahibiz. Yaptığımız tespitlerle ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ne söz
vermişsek oralarda tek tek yerine getireceğiz. Đnsanlar bize olan ümitlerini dile
getiriyorlar.Đkinci bir konu Macaristan’a Cumhurbaşkanımız ile gittik. Orada Liyakat nişanı
verildi. Bu bir onurdur. Bu nişanın Kayseri’ye verilmiş olması büyük bir onurdur. Mayıs ayı
içinde büyük bir heyetle oralarda görüşmeler yapacağız. Benim görüştüğüm iş adamları
oradaki yatırım imkanları duyunca heyecanlandılar” diye konuştu.Başkan Özhaseki, “Valilik
binası geriye çekilecek, meydanın ovalliğinin sağlanması gerekiyor. Bu birkaç işi bir arada
getiriyor. Valilik binasını silüet olarak beğendim diyen bir tek Allah’ın kuluna rastlamadım.
Çok çirkin bir yapı.Valilik yapılacak ama yeni valilik binasının arkasında otopark sorununun
da çözülmesi gerekiyor. Valilik 100 metre geriye çekilecek. Yeni bir tören alanı, anıtlar,
tarihimizi temsil eden anıtlar olacak. Biz buraya temsili olarak birkaç bina yaptırdık. Bu
çalışma uzun sürecek. Halkın en çok geçtiği yerlere asılıp, uzun bir çalışma ve oylama ile
belirlenmiş olacak.Büyük bir düzenleme düşünüyoruz ve uzun vadeli düşünüyoruz. Otopark
sorununu çözmek lazım. Araç sayısının arttığı ortamlarda otopark sorununun ortaya çıktığını
görüyoruz. Ahmet Paşa’dan başlayarak, eski yapılar yok edilince 3 bin araçlık yer altı
otoparkı çok rahat yapılabiliyor.Meydanı yeniden yapıyoruz, valilik binasını yeniden
yapacağız ve otopark sorununu çözeceğiz.Buraya yapılacak olan valilik binası herkesi
ilgilendiriyor. Kayserililer’in hoşuna giden bir bina olacak.Fatih Mahallesi’nde çok eskimiş
yapılar var. Toplamda resmi konut ve cami hariç 500 bin metrekareye yakın inşaat alanı var. 5
bin konut yapılması gereken bir alan ortaya çıkıyor.Birincisi depremsellik konusu var. 99
depremi hepimizin gözünü açtı. Bu binaların hiç birisi mesken ruhsatı alacak durumda değil.
Bu mahalledeki bütün binaların yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor.Bizim bir an önce burada
yeni bir dönüşüm projesiyle burayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Sıradan bir iş yapabilirdik.
Bizim düşündüğümüz 3 tane geniş alan var. Buralarda çok doğru iş yapmamız lazım. Bizi
yoracak olan uzun bir sürece giriyoruz. Bir taslak proje hazırladık. 25 civarında kütle
koyacağız ve 30 katlı olacak. Buralar iş ve finans merkezi olacak. Đnsanlara buradan konut
vereceğiz. Yarısı iş merkezi olacak.Burada bir takım temel prensiplerimiz var. Kimileri
bundan istifade etmek için insanların kafasını karıştırıyorlar. Ben çok net olarak ifade
ediyorum. Burada bir rant doğuyorsa insanların olacak. Sahabiye’deki mülk sahiplerinin
olacak. O bölgenin rantı o bölgeye parasını pulunu yatırmış insanların olacak.Burada öyle bir
hesap yaptık ki metre karesine yine o kadar metrekare vererek prestij merkezlerinden ev
alacak. Daha fazlasını almak istiyorsa onun da hesabı yapılır. Metrekaresine metrekare olarak
eşit olarak ev vereceğiz. Bunlar ücretsiz olarak verilecek.Burada bir veya bir buçuk yıl sonra
işe başlayacağız, daha sonra Fevziçakmak, Kılıçaslan ve Küçükali Mahallesi’ne yayılacak.
Burada esas olan depremsellik açısından çok sağlam binalar ve günümüze uygun binalar
yapılmasıdır.Valilik binasını biz yapacağız. Adliye binası yıkılmıyor ama istinaf
mahkemesinin kurulması bekleniyor. Bir yıla kalmaz biter. Bütün bu semt içinde bulunan
resmi alanlar haricindekiler bizim tarafımızdan yıkılacak.
Birincisi kendimiz yıkabiliriz, ikincisi ise müteahhitler ile anlaşmak. Bunlar için çalışıyoruz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5997.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Başkan Özhaseki, Talaslılarla Buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Talas-Bahçelievler Mahallesi Zeybek
Sitesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Talas'ın yeşil alan ve sosyal tesis ihtiyacı olduğunu
ifade eden Başkan Özhaseki, 20 yıl önceki planlamadan doğan...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Talas-Bahçelievler Mahallesi Zeybek
Sitesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Talas'ın yeşil alan ve sosyal tesis ihtiyacı olduğunu
ifade eden Başkan Özhaseki, 20 yıl önceki planlamadan doğan sıkıntıları dile getirdi.
Talas-Bahçelievler Mahallesi, Zeybek Sitesinde yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu
katıldı. Toplantıda ilçe ile ilgili projelerini açıklayan Talas Belediye Başkan Adayı
Palancıoğlu, Başkan Özhaseki ile birlikte Talas'ın ihtiyacı olan hizmetleri
gerçekleştireceklerini kaydetti. Talas'ın gelecek 50 yılını en iyi şekilde planlayacaklarını ifade
eden Palancıoğlu, kapalı pazar yeri, kapalı çocuk parkları, 24 saat açık olacak kütüphane,
Talas evlilik merkezi gibi projeleri anlattı.
Başkan Özhaseki ise 2002 yılının Türkiye için, 1994 yılının da belediyecilikte Kayseri için bir
milat olduğunu ifade ederek yapılan hizmetlerden bahsetti. Bugüne kadar yapılanların yanı
sıra önümüzdeki günlerde başlayacak olan pek çok önemli proje olduğunu dile getiren Başkan
Özhaseki, bunlardan biri olan Hava Đkmal Şehir Parkı ilgili bilgi vererek şöyle konuştu: "Hava
Đkmal'in fabrikaları 1926'da yapıldı fabrika. Fabrika binaları yetersiz kalıyor.
Komutanlarımızla görüştük. Onlar çok geniş hangarlar istiyorlar. Fabrikanın da Erkilet'teki
Fasbat tesislerine taşınmasını gündemde. Taşınma işinin hepsini üstleniyorum dedim. Buraya
yurt dışında Cantral Park denilen Şehir Parkı'nı yapacağız. 3 milyon metrekarelik bir arazi
burası. Prensipte anlaştık ve yazışmalar devam ediyor."
Talas ile ilgili düşüncelerini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, "Talas'ta
en büyük sıkıntı planlama sıkıntısı. 20 yıl önceki planlamada kütleler konuldu. Özellikle
Anayurt tarafında yoğunluk söz konusu. 20 yıl önce yapılan planlamada yeşil alanlar, sosyal
ve spor mekanları düşünülmemiş. Planlar yapılmış, kütlelerin sahipleri var, dolayısıyla
kaldıramıyorsunuz. Talas Adayımız Mustafa Palancıoğlu haritacı. Bizim Büyükşehir
Belediyesinde de bir süre danışmanlık yaptı. Şu an Talas'ın derdine derman olacak bir isim"
diye konuştu.
Başkan Özhaseki Talas'la ilgili başta raylı sistem projesi olmak üzere diğer projeleri de
detaylarıyla açıkladı ve vatandaşların sorularını da cevapladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5998.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök
Đmdat Şimşek’i Ziyaret Etti
Vergi Haftası Kutlamaları Nedeniyle Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, Ankara
Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri Đl Temsilcisi Yeminli Mali müşavir Đmdat Şimşek’i
makamında ziyaret etti.
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Vergi Haftası Kutlamaları Nedeniyle Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, Ankara
Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri Đl Temsilcisi Yeminli Mali müşavir Đmdat Şimşek’i
makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Đmdat Şimşek
“Bilindiği üzere 1990 yılından bu yana Şubat ayının son haftası Vergi haftası olarak kabul
edilmiştir. Bu yıl 25’incisi düzenlenecek Vergi haftası her yıl olduğu gibi çeşitli etkinliklerle
kutlanacaktır. Bu kutlamalar ile vergi bilincinin yerleştirilmesi de amaçlanmaktadır.” dedi.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5999.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Bef Genel Koordinatörü Tuzcuoğlu:
Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu Gülen Yüzler
Projesi kapsamında eğitim alan öğrencilere "Vakit Disiplini" konulu bir konferans verdi.
"Zaman, hayatın ta kendisidir" diyen Tuzcuoğlu, zamanın hızlıca...
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Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu Gülen Yüzler
Projesi kapsamında eğitim alan öğrencilere "Vakit Disiplini" konulu bir konferans verdi.
"Zaman, hayatın ta kendisidir" diyen Tuzcuoğlu, zamanın hızlıca koşan bir yarış atı gibi
hayatımızdan akıp gittiğini ve çok dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
"Dünü bir film kaseti gibi geriye sarma imkânımız yok. O zaman içinde yaşadığımız zamanı
doğru değerlendirmemiz ve çok çalışmamız lazım. Çünkü bize bahşedilen ve tekrarı olmayan

tek bir hayat var. Onu da ıskalamadan verimli bir şekilde yaşamamız lazım" diyen Tuzcuoğlu,
"Madem ki adına 'hayat' dediğimiz sınırlı bir zaman diliminde yaşıyoruz o halde vakit
dediğimiz şey bizim için en büyük hazinedir" şeklinde konuştu.
BEF Genel Koordinatörü Tuzcuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Okuyacaksak bu zaman
diliminde okuyoruz. Sonra iş ve meslek tercihlerimizi bu zaman diliminde yapıyoruz. Adına
hayat dediğimiz yolculukta kendimiz için seçtiğimiz kulvarlarda zamanı doğru değerlendirip
değerlendirmediğimize göre başarılı ya da başarısız oluyoruz. Eskiler, 'Gençler bilseydi,
ihtiyarlar yapabilseydi' derlerdi. Đhtiyarlar çoğunlukla yaşadıkları tecrübeler sonucu gençlik
yıllarına dönmeyi ve hatalarını telafi etmeyi 'keşke' diye içlerinden geçirirler; ama bu
imkânsızdır. Gençler ise; çoğunlukla boş uğraşlarda zamanlarını heba ederler. Önemli
sorumlulukların bir gün omuzlarına yükleneceğini idrak edemezler. Doğrusu ise; ihtiyarların
tecrübesini gençken anlamak ve gereğini yapmaktır. Şu halde; gençlerimizin uyanık ve
dikkatli olması, zamanlarını boş ve faydasız uğraşlarda heba etmemesi lazım. Đlerde 'keşke'
diyeceğimiz şeyleri yapmamak gerekir. Çünkü telafisi olmayan bir sürecin içindeyiz."
Konferansın sonunda gençlerin sorularına cevap veren Tuzcuoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin
gençlik hizmetlerine ve insan merkezli çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
Tuzcuoğlu ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin gençlik ve eğitim
konuları gündeme geldiğinde her türlü desteği sonuna kadar verdiğini ve gençlerle beraber
olmayı çok sevdiğini belirterek, bu konuda yeni projelerin yolda olduğunu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6000.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Ab Projesi Yurtdışı Hareketlilik Programı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da 'AB Ülkelerinde Trafik
Kazalarına Müdahale Uygulamalarının Đncelenmesi' konulu projesi hakkında bilgiler
verildi.Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da şu ifadelere yer...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da 'AB Ülkelerinde Trafik
Kazalarına Müdahale Uygulamalarının Đncelenmesi' konulu projesi hakkında bilgiler verildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:
"Avrupa Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığına, 2013 Teklif çağrısı döneminde Leonardo da Vinci Avrupa Birliği Mesleki
Eğitim Programı Hareketlilik projeleri çerçevesinde Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğümüz adına
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp sunulan, Avrupa Birliği üyesi
ülkelerin Trafik personeli, 112 acil sağlık personeli ve kazalarda kurtarma çalışması yapan
itfaiye personeline yönelik eğitim çalışmaları, personelin Trafik kazalarına müdahale
uygulamaları, müdahalede kullanılan araç, gereç ve uygulama şekilleri, personelin iş ahlakı,
çalışma düzeni, diğer kurumlar ile olan iş ilişkileri analiz edilerek ilimizde bu konuda yapılan

çalışmalara katkı sağlamak amacı ile "AB Ülkelerinde Trafik Kazalarına Müdahale
Uygulamalarının Đncelenmesi" konulu proje hazırlanmıştır. 13 Haziran 2013 günü Türk
Ulusal Ajansı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Ulusal Ajansı'na 2013
teklif çağrısı döneminde sunulan 2 bin 293 proje teklifinden 2 bin 118 projenin ön
değerlendirme kriterini karşılayarak içerik değerlendirmesine alındığı, her bir projenin en az
iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildiğini, değerlendirme sonucunda ise
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemizin 348 proje teklifi içerisinde yer alarak mevcut
bütçe imkanları çerçevesinde 39 bin 192 Avro değerlendirme komitesi tarafından
desteklenmeye değer bulunulmuştur."
Açıklamada ayrıca, proje kapsamında 12 katılımcı ile 16 Şubat-01 Mart 2014 tarihleri
arasında Almanya Krefeld Polis Departmanı'na çalışma ziyaretinde bulunulduğu belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6001.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayseri'de Hız Limitlerinde Değişiklik Olmadı
Kayseri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan toplantıda Kayseri'deki hız limitleri
arttırılmadı. Toplantı sonrasında Hız limitlerinin 70 kilometre olarak kaldığı cadde ve
bulvarların listesi yayımlandı.Yapılan açıklamada, "Karayolları...
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Kayseri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan toplantıda Kayseri'deki hız limitleri
arttırılmadı. Toplantı sonrasında Hız limitlerinin 70 kilometre olarak kaldığı cadde ve
bulvarların listesi yayımlandı.
Yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yerleşim yerleri içindeki hız limiti
saatte 50 kilometre olarak belirlenmiştir. Önceki düzenlemede hız limitini, illerde bulunan
Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) veya Đl Trafik Komisyonlarına, sadece
otomobiller için saatte 20 kilometre artırarak 70 kilometreye kadar çıkarma yetkisi verilmişti.
Yapılan değişiklik ile UKOME veya Komisyonlara yasada ifade edilen bölünmüş yollarda
araç cinslerine göre şehir içi hız limitini (50 Km) saatte 32 kilometreye kadar artırabilme
yetkisi verilerek, hız üst limiti saatte 82 kilometre olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla, UKOME veya Komisyonlarca belirlenen ve hız levhalarının bulunduğu yollar
haricinde şehir içi hız limiti saatte 50 kilometredir. Ayrıca, hız limitleri yüzde 10 aşıldığı
takdirde sürücülere kanun gereği trafik cezası uygulanmaktadır. Đlimiz UKOME Kurulunun
12.01.2011 gün ve 2011/1-8 sayılı kararı ile 70 kilometre olarak belirlenen cadde ve
bulvarların listesi aşağıya çıkartılmıştır. Dolayısıyla UKOME tarafından yeni bir düzenleme
yapılması gündeme gelene kadar belirtilen güzergahlardaki hız limitleri geçerliliğini
korumaktadır" ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada, 70 Kilometre Olarak Belirlenen Cadde ve Bulvarların listesi şu şekilde
duyuruldu:
1. M.K.P. Bulvarı- Kocasinan Bulvarı Kavşağı ile Hava alanı arası
2. Komando Caddesi
3. Erciyes Caddesi, Kartal Kavşağından Hisarcık Meydan arası,
4. Talas Caddesi Hemzemin Geçit-Talas Caddesi-Kerkük Cadde Kavşağı arası,
5. Aşık Veysel Bulvarı, Tavlusun Kavşağı ile Kerkük Caddesi arası
6. Kerkük Caddesi

7. 30 Ağustos Bulvarı
8. Kocasinan Bulvarı, Mimarsinan Kavşağı-Karayolları Kavşağı arası,
9. Osman Kavuncu Bulvarı-Karayolları Kavşağı-Serbest Bölge Kuzey Çevreyolu bağlantı
kavşağı arası,
10. Sivas Bulvarı, Mimarsinan Kavşağı- Kaykoop. kavşağı arası,
11. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Organize girişine (Organize 43. Cadde ile 8. Cadde
Kavşağı) kadar,
12. Erkilet Bulvarı- Veterinerlik Fakültesi Kavşağından Yeşil Mah. Kanal boyu Sarımsaklı
Köprüsü Kavşağı arası, Hobi bahçeleri kavşağı ile Erkilet Kocasinan Fen Đşleri atölyesi arası
13. Gesi Caddesi,
14.Hacılar Yolu-Asri Mezarlık Kavşağı-HES Kablo Kavşağı arası,
15.Bağdat Caddesi
16.Ihlamur Caddesi - Demiryolu ile Kadir Has Caddesi arası
17.TOKĐ Kadir Has Bulvarı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6002.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Đncesu'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen
Bir Kişi Tedavi Altına Alındı
Kayseri'nin Đncesu Đlçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi
tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre Süksün Mahallesinde meydana gelen olayda F.S.'nin
ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından...
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Kayseri'nin Đncesu Đlçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi
tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Süksün Mahallesinde meydana gelen olayda F.S.'nin ısınmak için
yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Eşi tarafından baygın
vaziyette bulunan F.S. 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6003.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Bakü’lü Hasta Dünyam Hastanesi’nde Şifa
Buldu
Azerbaycan’ın Bakü kentinden Kayseri’ye gelen bir kişi Dünyam Hastanesi’nde By-Pass
olduktan sonra şifa buldu.Azerbaycan’ın Bakü kentinden Kayseri’de bulunan bir akrabasının
yanına gelen 48 yaşında ki Necef Tagiyev, Kayseri’de rahatsızlanınca,...
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Azerbaycan’ın Bakü kentinden Kayseri’ye gelen bir kişi Dünyam Hastanesi’nde By-Pass
olduktan sonra şifa buldu.Azerbaycan’ın Bakü kentinden Kayseri’de bulunan bir akrabasının
yanına gelen 48 yaşında ki Necef Tagiyev, Kayseri’de rahatsızlanınca, Dünyam Hastanesi’ne
başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından kalp damarlarında darlık olduğu tespit edilen
Tagiyev, Dünyam Hastanesi Kalp Damar Cerrahisinde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından
bilgiler veren Dünyam Hastanesi doktorlarından Uzman Doktor Altan Koç, hastanın sağlığına
kavuştuğunu söyledi. Koç, “Hastamız Azerbaycan Bakü’den geldi. Damarlarında ciddi darlık
olduğu tespit edilmiş, hastanemize geldiğinde koroner anjiyo yaptık. Üst damarlarında darlık
olduğu için acil By-Pass yapıldı. Şifaya kavuştuğu için hastamızı yardın taburcu edeceğiz”
ifadelerini kullandı.Đlgilerinden dolayı Dünyam Hastanesi’ne minnettar olduğunu söyleyen
Bakülü Necef Tagiyev de, “ Ameliyatım çok güzel geçti. Ağrılarım tuttuğu için Dünyam
Hastanesi’ne geldim. Burada beni çok güzel karşıladılar. Muayene ettiler. Güzel baktılar.
Dünyam Hastanesi’nin doktorlarına minnettarım. Azerbaycan adına çok teşekkür ediyorum”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6004.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Mustafa Çelik, Ekonominin Temsilcilerini
Ziyaret Etti
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Kayseri ekonomisinin
lokomotifleri; Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek esnafı
yakından ilgilendiren projeleriyle, esnaf dostu belediye olmaya devam edeceklerini...
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Kayseri ekonomisinin
lokomotifleri; Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek esnafı
yakından ilgilendiren projeleriyle, esnaf dostu belediye olmaya devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte
ilk ziyaretini Kayseri Sanayi Odası’na yapan AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Mustafa Çelik’i Oda Başkanı Mustafa Boydak ve Meclis Başkanı Hüseyin Okandan ağırladı.
30 Mart seçimlerinde Mustafa Çelik’e başarılar dileyen Mustafa Boydak, “Sayın Çelik’in
toplumdaki saygın yerini, faaliyetlerini hepimiz biliyoruz. Kayseri’de her dönem olduğu gibi
Đnşallah bu seçim dönemi de centilmen bir yarış içinde geçer. Şehrimizin ahengi çok önemli
ancak kalitenin yakalanması için rekabet ortamı oluşmalıdır” diye konuştu.
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, üniversiteler ve belediyelerin sergilediği uyumun
Kayseri’yi Türkiye ortalamasının üzerinde tuttuğunu vurgulayan Mustafa Çelik de “Đnşallah
seçilmemiz durumunda bu uyumu artırarak sürdürmenin gayreti içinde olacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Mustafa Çelik’e
günün anısına porselen cezve takımı hediye etti.
Mustafa Çelik ve beraberindekiler daha sonra Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Mustafa Alan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Esnaf Odaları Birliği’nin her zaman
ayrı bir yerinin olduğunu belirten Mustafa Çelik, esnafların iş imkanlarını artıracak
projelerinin olduğunu ve geliştirilecek her projede yine Esnaf Odaları Birliği’nin görüşlerini
alacaklarını söyledi.
Büyükşehir, Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerinden esnaflar olarak çok memnun
olduklarını belirten Mustafa Alan, ‘Ben Mustafa Çelik’i yakından tanıyorum. Kocasinan
Belediyesi’nde de daha aktif hizmet yapacağınıza inanıyorum. Proje tanıtım toplantınızı
izleme imkanımız oldu ve anlattığınız her işi yapacağınız kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.
Mustafa Çelik de Oda Başkanı Alan’a Kapalı Semt Pazarları projesini detaylı olarak anlattı.
Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ziyaretinin ardından Ticaret Odası’na geçen Mustafa Çelik,
Oda Başkanı Mahmut Hiçyılmaz tarafından karşılandı.
Mustafa Çelik burada yaptığı konuşmada,” Bir kentin sanayisi ne kadar gelişmiş ve ticaret
erbabı ne kadar varlıklıysa şehre o oranda katkısı oluyor. Kocasinan Belediyesi olarak sadece
üretime yönelik değil, ticaret erbabına da yönelik ticaret merkezleri çalışmamız var. Daha
geniş sosyal donatı alanları ve ulaşım imkanları olan daha iyi mekanlar yapacağız. Tabi ki
sizlerden gelecek öneriler de bizleri daha iyi yönlendirecek” şeklinde konuştu.
Kayseri Ticaret Odası’nın her adaya eşit mesafede olduğunun altını çizen Mahmut Hiçyılmaz
ise konuşmasında “Hem kişilik, hem çalışkanlık, hem de dürüstlük vasıflarınız o makama
uygun olduğunuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Mustafa Çelik’in son ziyaret durağı Kayseri Ticaret Borsası oldu. Bekir Yıldız
Başkanlığı’ndaki Kocasinan Belediyesi ile uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını belirten
Ünlü, ‘Đnşallah siz de seçildiğinizde uyumlu bir çalışma içerisinde oluruz’ dedi.
Mustafa Çelik de destekleri için Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6005.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Paralel Yapının Kulağı Kayseri’de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dinlenme iddialarıyla ilgili olarak, “2 buçuk
yıldan beri resmi olarak dinlendiğimi ama aynı zamanda 5 yıldan beride gayri resmi olarak
dinlendiğimi tahmin eden ve öngören birisiyim” derken, Şükrü Karatepe ve Faruk Hasetçi
Kayseri Gündem’e çok sert açıklamalarda bulundu.
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Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Yıldız, bir gazetenin bugünkü manşetinde yer alan
haberde 7 bin kişinin dinlendiği ve aralarında Bakan Yıldız’ın da bulunduğuna yönelik bir
soru üzerine, “Her zaman söylediğim şeffaflığın gücünü kullanmaya çalışan ve gayret eden
bir Bakanlığız. 2 buçuk yıldan beri resmi olarak dinlendiğimi ama aynı zamanda 5 yıldan
beride gayri resmi olarak dinlendiğimi tahmin eden ve öngören birisiyim. Her zaman
söylüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yatırımcı bir bakanlıktır ve özel sektörle,
kamuyla, kamudaki ortak dilin oluşturulmasıyla alakalı önemli bakanlıklardan bir tanesidir ve
arkadaşlarımla şöyle bir karar aldık işe başlarken. EPDK tabii ki bunun istisnası değil. Enerji
Bakanlığı’ndaki arkadaşlar tabii ki bunun istisnası değil.
BAKAN YILDIZ: “KĐMMĐŞ BU SELAM ÖRGÜTÜ; ÖĞRENECEĞĐZ”
“Biz şeffaflığın gücünü kullanacağız. Her şeyimiz açık olacak.” diyen Bakan Yıldız, adı
geçen Selam Örgütü ile ilgili de şunları söyledi: “Bize istedikleri bilgileri sorsalardı biz
söyleyebilirdik ama ismini yeni duyduğum bir örgütten bahsediyoruz. Basın toplantısından
sonra bilgi almaya çalışacağım. Bu Selam Örgütü’ndeki arkadaşlarımız kimler, ne yapmış,
örgütün hedefi neymiş, bu kadar gayri ciddi bir iş olmaz. Bizim komşularımızla, Ortadoğu ile,
Đran ile, Rusya ile, Azerbaycan ile, Türkmenistan ile, AB ülkeleri ile, ABD ile sürekli teması
olan bir sektörde bulunuyoruz biz. Eğer maksat buysa, bizim hangi ilişkileri nasıl
geliştirdiğimizi öğrenmekse ben bunu son derece yanlış ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ve
hükümetine yapılmış çok büyük hakaret olarak görürüm.”
“BĐZ PARALEL, ONLAR DEVLETMĐŞ”
Enerji Bakanı Yıldız, illegal yapının yaptığı dinlemelerle ilgili şu çarpıcı tespitlerle bulundu:
“O zaman şu sonuç çıkar; şimdiye kadar arkadaşlar kendilerini gerçek devletin sahibi, bizler
de paralel yapı olarak bulunmuşuz demektir. Yani paralel yapıdaki biziz, dinleyen bu
arkadaşlar kimse. Böyle bir şey kabullenilemez. Biz buna müsaade edemeyiz. Bu yalnızca
iktidarın problemi değildir. Bu bekayla alakalı bir konudur; sadece AK Parti hükümetleri
değildir. CHP’dir, muhalefetin diğer partileridir, akademisyenlerdir, basın mensuplarıdır, 7
bin kişinin içerisinde herhangi bir ayrım yapmaksızın o gerekçe ile dinleniyor. Biz kendi
paramızı yönetmiyoruz, kamunun parasını yönetiyoruz. Ben paralel yapının içerisindeki birisi
değilim. Türkiye Cumhuriyeti legal bir devlettir. Kimse onu paralel yapının odağına koyma
gayretinde bulanamaz. Devletin gerçek sahibi gibi de davranamaz”
ŞÜKRÜ KARATEPE: “ÜLKE DIŞINDAN BĐRĐLERĐNĐN PLANLARINA ALET
OLUYORLAR”

Đllegal dinlemelerle ilgili Kayseri Gündem’e açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Eski Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, illegal dinlemenin çok adi, şerefsiz ve insanlık dışı
olduğunu belirterek, dindarlık iddiasıyla ortaya çıkan bu camianın yabancı mihraklı güç
odaklarının planlarına alet odlularını söyledi.
Karatepe açıklamasının devamında şunları ifade etti: “Đnsanların mahrem dünyasın girmek
evle bizim inancımızla bağdaşmayan bir davranış. Bunu, üstelik, dindarlık adına yapıyor
olmaları da çok üzücü. Ben zamanın resmi ideolojiye başkaldırdığımdaki çıkışım insanların
mahrem hayatlarından el çekmeleri yönündeydi. Bugünkü, yaşadığımız bu illegal durum ise
devleti aşan bir olay. Devletin yaptığı dinlemeler “güvenlik adınadır” belki de ama, bu illegal
dinlenmeler çok adi, şerefsiz ve insanlık dışıdır. Bana yapıldığı için söylemiyorum bunları.
Sözkonusu paralel yapılanmanın yaptığı bu illegal dinlemelerle ülke dışından birilerinin
planlarına alet olmaları ülkemiz adına çok üzücü bir durum.”
HASETÇĐ: “DĐNLEMEYĐ YAPANLAR HAKKINDA DAVACI OLACAĞIZ”
Paralel yapılanmanın illegal dinleme yaptığı Kayserili bir diğer isim ise işadamı ve sporcu
Faruk Hasetçi. Gazetemize yaptığı beyanda “Öbür dünyada da bunun hesabı sorulur” diyen
Hasetçi, “Yasadışı şekilde dinlenen diğer arkadaşlarla birlikte hareket edip bu konuyla ilgili
davacı olabiliriz. Buna yakında istişare edip karar vereceğiz ama, bu dinlemelerin herhangi bir
savcılık kararı olmadan, bir suça bulaşmamış insanlara yapılıyor olması gerçekten ülkemiz,
devletimiz ve milletimiz açısından çok düşündürücü bir vaka. Bunlara diyecek söz bulmakta
zorlanıyorum.”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6006.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Miraç Kültür Merkezi, hanımları yeniden
Kur’an ile buluşturuyor
Miraç Kültür Merkezi Hanımlar Komisyonu tarafından düzenlenen, ‘Kur’an-ı Kerim Meal
Bilgi Yarışması’nın ilk ayın finali yapıldı.
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Miraç Kültür Merkezi Başkanı Yunus Cengiz, yarışmayı Hanımlar Komisyonu’nun
düzenlediğini söyledi. Hanımlara yönelik meal bilgi yarışmasını 5 yıldır düzenlendiğini
hatırlatan Yunus Cengiz, ‘Meal bilgi yarışması, Kur’anı-ı Kerim’i anlamak amacıyla
başlatılmıştır. Bu yıl da il ayın finali yapıldı. Đkinci ayın finali de 27 Şubat 2014 Perşembe
günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapacağız. Hanımlara yönelik bu çalışmada,
projeksiyon eşliğinde, görsellerle desteklenerek, yarışma yapılmaktadır. Böylece salondaki
izleyiciler de aynı zamanda bilgilenirken adeta yarışma heyecanı yaşamaktadırlar.’dedi.
KADINLARI YÜCE KĐTABIMIZLA BULUŞUYOR
Miraç Kültür Merkezi Başkanı Yunus Cengiz, ‘Hanımlar Komisyonu’nun bu çalışmasıyla
dünyevileşmenin insanları esir aldığı, şehvet ve şöhret sarhoşluğunun tüm hızıyla sürdüğü bir

dönemde özellikle kadınlarımızı Yüce kitabımızla buluşturarak, önemli bir sorumluluk
üstlenmiştir.’ Diyerek sözlerini tamamladı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6007.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Erdoğan'dan 'montaj kaset'e ilk tepki
Dün ortaya çıkarılan montaj kasete Başbakan Erdoğan ilk tepkiyi partisinin grup toplantısında
verdi.
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Başbakan Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisi ve oğlu
arasında geçtiği iddia edilen ve internette yayınlanan ses kaydı ile ilgili olarak ''Dün akşam
saatlerinde kendi kurguladıkları piyesi servis ettiler. Bunların hepsi şantaj dosyalarıdır'' dedi.
Başbakan'ın konuşması AK Parti sıralarından yükselen sesler nedeniyle sık sık
kesildi.Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkan başlıklar şöyle;
Vaiz Lobisi Çalışıyor
-Milletin iktidarda olmasından rahatsız olan bir de vaiz lobisi vardı. Diledikleri gibi
örgütlenemeyen, devletin içinde bir ur gibi çoğalmaya gayret eden, şantajları komploları
ihanetleri ortaya çıkan, senaryoları ortaya dökülen vaiz lobisi de milletin iktidarından
rahatsızdı. Đşte 17 Aralık'ta bütün bu rahatsızlar bir araya geldiler. Kaybedenler güruhu.-Bir
kez daha ittifak yaptılar. Đşte bunlar şu anda Türkiye'yi biz yöneteceğiz diyorlar. Biz de
diyoruz ki hayır millet yönetecek. Var olduğumuz sürece nefes alıp verdiğimiz sürece milletin
iradesini bunlara teslim etmeyecek, milletin iktidarını asla bunlarla paylaşmayacağız.
Eteğinizde Ne Varsa Dökün
-Dün akşam saatlerinde kendi kurguladıkları, dublajını da kendi yaptıkları piyesi servis ettiler.
Ben haftalardır bir çağrıda bulunuyorum. Eteğinizde ne varsa dökün diyorum. elinizde ne
varsa çıkarın diyorum.-Bunlar gidiyor alçakça hayasızca montaj yapıp bunu servis ediyorlar.
Yahu uydurun da uydurmanın da bir ahlakı edebi var. Bu kadarı da olmaz.
Bu Teknolojiden Hareketle Biz De Đzleteceğiz
-Şimdi bu bir hafta içerisinde onların karşıtlarını biz de bu teknolojiden hareketle biz de
izleteceğiz. Aynısını biz de sizlere izleteceğiz. Teknolojinin nereye geldiğini görmeniz
bakımından çok önemli.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na Yapılmış Haince Bir Saldırı
-Bugün de buradan söylüyorum, yapılan Başbakan'a alçakça bir saldırıdır. Recep Tayyip
Erdoğan'a değil, AK Parti'nin genel başkanına değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Başbakan'ına yapılmış haince bir saldırıdır.
Kaynak : Haber7.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6008.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Başsavcı'dan flaş 17 Aralık açıklaması
Đstanbul Başsavcılığı: 17 Aralık'ta harddiskler alelacele savcıya verilmiş. Özel hayata dair
görüşmeler de dosyaya girmiş. Terör şüphesi olmadığı halde 3 yıl dinleme yapılmış.
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Đstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Salihoğlu, "Herhangi bir silahlı terör planlaması olmadığının
görülmesine rağmen, 3 yıldan fazladır dinleme yapıldığı anlaşılmıştır. Dosya kapsamında
doğrudan veya dolaylı yolan telefonları dinlenen veya kayıt altına alınan şahıs sayısının 2280
olduğu anlaşılmıştır" dedi.
Đstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Salihoğlu, "paralel yapı"nın telefon dinlemesi iddialarına
konu olan soruşturmayla ilgili, "Yapılan ön incelemede herhangi bir silahlı terör eylemi ya da
terör planlaması olmadığının görülmesine rağmen, 3 yıldan fazla bir süredir birçok kişi
hakkında iletişimin denetlenmesi ve kayda alınması ile fiziki ve teknik takip kararları alındığı,
bu kapsamda telefonların dinlendiği ve sinyal bilgilerin değerlendirildiği, ortam dinlemesi ve
fiziki takip yapıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
Salihoğlu, "Mevcut soruşturma kapsamında, şüpheli olarak mahkeme kararlarıyla telefonları
dinlenen, fiziki ve teknik takip yapılan şahısların ve bu kişilerin irtibatlı olduğu şahısların,
soruşturmayla ilgisi bulunmayan bir çok görüşme kayıtlarının dosyaya dahil edildiği, böylece
dosya kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak telefonları dinlenen ve kayıt altına alınan
şahıs sayısının 2 bin 280 olduğu anlaşılmıştır" ifadesini kullandı.
Kaynak : Haber7.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6009.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Başbakan Erdoğan: Paralel çeteden hesap
sorulacak
Başbakan Erdoğan grup toplantısında paralel örgüt için sert açıklamalarda bulundu.
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Başbakan Erdoğan grup toplantısında partililere seslendi. Dün akşam internete servis edilen
montaj kasedi için konuşan Erdoğan "Bu yapıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunların
hepsinin hesabı sorulacak" dedi.
Đşte Başbakan Erdoğan'ın o konuşması:
Değerli milletvekili arkadaşlarım 26 Şubat 1992'de Ermenistan kuvvetleri Karabağ'da insanlık
dışı katliama imza attılar. 613 kişi şehid edildi. Karabağ'da özellikle Hocalı'da hayatlarını
kaybedenler bizlerin de evlatlırıdır. Hocalı'yı protesto eden bir grubun Đstanbul'da astıkları
ırkçı pankatı da kınıyorum.
27 Şubat bir mahsun günü daha yaşayacağız. Prof. Necmettin Erbakan hakka
yürümüştür. Allah hocamızdan razı olsun. Mekanı cennet olsun diyorum.
Cuma günü bir kara leke olan 28 Şubat postmodern darbeyi de geride bırakacağız.
Vatandaşlarına yaptığı zulümle anılacak. Türkiye'nin geleceğini heba eden bir müdahale
olarak hafızalarda kalacaktır.
"MĐLLĐ ĐRADEYĐ AŞAĞILAMAYA BAŞLADILAR"
Özellikle bu çevrelerin sokağa çıkmalarını aynı medya bugün bir kez daha demokrasiye karşı
saldırıya geçti. Milli iaredeyi aşağılamaya başladı. Son darbeye destek verdiklerini gördük.
Malum medya hala Türkiye'yi kimin yöneteciğini tartışıyor. Gazi Mustafa Kemal Türkiye'yi
kimin yöneteceğini 23 Nisan 1920'de söylemiştir. 1950'den sonra milletin iradesi sandığa
yansımış milletin istediği olmuştur. 1960'da birileri çıktı ne dediler? Türkiye'yi millet
yönetemez dediler. 12 Eylül'de 28 Şubat'ta yönetime el koydular. Đktidara el koyanlar ülkeyi,
medyayla, seçkinlerle, CHP'yle paylaştılar. Đktidarı milletle asla paylaşmadılar.
Özellikle yargısal kurumlarla milletin iradesini hep kıstılar. Biz AK Parti'yi kurduğumuzda
bunu kırmak için yeter artık söz de karar da milletindir. Biz AK Parti'yi kurduğumuzda
Türkiye'yi sadece millet yönetir dedik.
AK PARTĐ'YLE MĐLLET YÖNETĐME EL KOYMUŞTUR
Bu ülkenin sahibi devletin sahibi tüm kurumların sahibi millettir. Türkiye'yi yönetirken, hiçbir
çeteyle, örgütle paylaşmadık. Türkiye'yi yönetme selahiyetini hiç kimseyle payşamadık. AK
Parti'yle beraber millet yönetime el koymuştur. Bakın bu eski tartışmayı canlandırmak
isteyenler var. Milletin iradesini gasp etmek isteyenler var. Bunlar o kadar utanmazlar ki;
vatandaşımızı yine aşağılamaya başladılar. Sivas'ta, Kütahya'da toplanan vatandaşlarıma
koyun sürüsü diyor. Utanmaz, arlanmaz, izansızlar.. 68 yıldır bu milletten tokat yediler ama
utanmadılar. Millet artık bunların ciğerini okuyor. Attıkları her manşetteki o maksatlarını
millet çok iyi okuyor. Takındıkları omurgasızlığı çok iyi biliyor. Siz bu ülkenin seçilmiş
Başbakanını astınız.
"17 ARALIK'TA ĐKTĐDARI ÇALMAK ĐSTEDĐLER"
Bu millet artık reyine, hükümetine sahip çıkıyor. Bu millet sandığa gidip ne demek istediğini
söylüyor. Ben siyasi hayatımda ben böyle Sivas, Yozgat, Afyon ve Kütahya görmedim. Millet
artık kabına sığmıyor. Millet iftiralara artık inanmıyor. Bunların hakaretlerine gerekli cevabı
veriyor. Bugün olduğu gibi millet hükümetine, partisine sahip çıkıyor. 12 yılda iktidara
gelemeyenler 17 Aralık'ta iktidarı çalmak istemişlerdir. Đçeri de ve dışarı da faiz lobisi
rahatsızlar. Onlar da rantlarını kaybediyorlardı. MHP, CHP rahatsızdı. Sermaye rahatsızdı.
Faizle fazla para kazanamıyorlardı. Başkaları da rahatsızdı. Suriye, Mısır denmesinden,
Filistin denmesinden rahatsızlardı.
"O KASEDĐN DUBLAJINI KENDĐLERĐ YAPTILAR"
Milletin iktidarda olmasından bir de vaiz lobisi vardı. Devleti esir almak isteyen, vaiz lobisi
de milletin iktidarından rahatsızdı. 17 Aralık'ta bu gruplar bir araya geldi ve Türkiye'yi biz
yöneteceğiz dediler. Biz de hayır bu ülkeyi millet yönetecek dedik. Var olduğumuz sürece
milletin iradesini bunlarla paylaşmayacağız. Dün akşam saatlerinde dublajını kendileri
yaptıkları piyesi piyasaya sürdüler. Bunlar alçakça, şerefsizce montajla servis ediyorlar.
Uydurun da bunun da bir edebi var.

"SĐZĐN YAPTIĞINIZ KASET SĐYASETĐ AK PARTĐ'YE SÖKMEZ"
1 hafta 10 gün içerisinde bunların aynılarını biz de sizi izleteceğiz. Seneryo yazmak kolay bir
şey. Yapılan Türkiye Cumhuriyet'i Başbakanına yapılan alçakça bir saldırıdır. Biz bunu
kimsenin yanına bırakmayacağız. CHP bugün bu montajı kendi grup toplantısında izletecek.
Ey CHP siz kendi partinizde kaset siyaset yapabilirsiniz. Sizin yaptığınız kaset siyaseti AK
Parti'ye sökmez. Tükiye bu alçakça saldırıya teslim olmaz. CHP ve MHP acil toplanmışlar.
Bundan bir şey çıkar mı diye toplanmışlar. Bu okyanus ötesinden gelen kayıtla bir şey
yapabilir miyiz? diyor. Aç tavuk kendini darı ambarında hayal eder.
"BĐZĐM KĐMSEDEN KORKUMUZ YOK"
Bugün de söylüyırum biz bu gündeme teslim olamaycağız. Bütün iddialara cevap veririz.
Süreç zaten ak ile karayı ortaya çıkarıyor. Yapılmak istenenler ortaya çıkıyor. Ne ben ne AK
Parti bunların gündemine teslim olamaycağız. Bu montajlara kulak asmayacağız. Bu saldırı
Erdoğan'a değil Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına yapılan saldırıdır. Menderes'ten
sonraki Başbakanlara korku salmak istediler. Bizim hiçbir ülkeden, hiçbir tezgahtan
korkumuz yok. Bizle hesabı olan 30 Mart'ta gelsin hesaplaşalım.
"17 ARALIK'TA TEZGAH HAZIRDI"
Bu bir istikal mücadelesidir. Bu mücadelede canımızı ortaya koymaktan çekinmeyiz.
Đstediklerini yapsınlar, istedikleri montajı yapsınlar. Sın sözü millet söyleyecek. 17 Aralık'ta
bir örgüt Türkiye hükümetine bir operasyon düzenlendi. 17 ve 25 Aralık'ta yaptıkları darbeyle
AK Parti hükümeti düşecek ve AK Parti dağılacaktı.
Vaiz lobisi yargı ve emniyetle, medya manşetlerle, robotlarla tweetleri ikiye katlayacak. Hani
Peygamber efendimiz demiş ya. CHP ve MHP siyasetin içinde görünüp bizi eleştirecek, AK
Parti içindeki tuzluklar da bizi içeriden hançerleyecekti. Herkes görevini yaptı ama hesap
edemedikleri bir şey oldu. Onların bir hesabı vardı milletin de bir hesabı var. Onların bir
tuzağı varken Allah'ın da bir tuzağı vardı.
"BU DARBE GĐRĐŞĐMĐNĐN HESABI SORULACAK"
Bu darbe girişimi hesapsız kalmaz, kalmayacak. 27 Mayıs hesapsız kalmış olabilir, 12 Eylül
ancak 30 yıl sonra yargıya intikal etmiş olabilir, 28 şubat 15 yıl sonra yargılanmış olabilir, 17
Aralık darbesi inşallah o kadar gecikmeyecek. Önce millet sonra yargı bu darbe girişiminin
hesabını soracaktır.
BĐNLERCE KĐŞĐYĐ HUKUKSUZ DĐNLEDĐLER
Dün iki gazetede tarihimizin en büyük dinleme skandalı deşifre edildi. Her görüşten her
fikirden her partiden 2287 kişiyi dinlemişler. Bu sadece bir dosyaya ait. Binlerce dinleme
klasörünün olduğu tahmin ediliyor, bakanlarımızı, danışmanlarımızı, herkesin ailesini, parti
genel merkezlerini, gazeteleri, yazarları, yıllarca dinlemişler, üç yıl asgari. Birbiriyle hiçbir
alakası olmayan, sözde terör örgütü altına koyup özel hayatları takip etmişler. Bunların çoğu
hukuksuz, yeri yok. Böyle bir dinleme. Skandal, hukuksuz olarak başlamış, devam etmiş,
hukuk usulü çiğnenmiş. Eğer HSYK son değişimi Đstanbul'da yapmamış olsaydı bunlar ortaya
çıkmayacaktı.
BEN ZATEN DĐNLENĐYORDUM
Zaten ben dinleniyordum, bunu zaten söyledim. Cumhurbaşkanımızla ilgili söyledim. Birileri
bunu anlamamakta direndi. Hükümetsiniz çözün. Bu kişiler, devletin içerisinde memur olarak
görev yapmaya başlamış kişiler. Biz niye internet yasasını getirdik? Niye MĐT'lei lgili
düzenlemeyi getirdik? Đşte bunun için getirdik.
TÜBĐTAK'TA YENĐ YAPILANMAYA GĐDĐYORUZ
Đşte en son TÜBĐTAK olayı aynen bu durumda. TÜBĐTAK'ta yeni bir yapılanmaya bakanımız
gidiyor. Çok enteresan devletin kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar, bu kadar bunlar
alçak.

Yani bir cumhurbaşkanı başbakanla konuşamaz, konuştuğu anda dinleniyor. Nerede? orada,
merkezi orada. Bakın değişiklik yapıldığı anda hopladılar. Kendi gazeteleriyle bunu farklı
yere çekmeye başladılar. Hepsiyle ilgili yasal süreci işleteceğiz. Bunların izini süreceğiz.
Bunlar bu şekilde kalamaz. Kaldığı sürece bu ülkede ailelerin mahremi diye bir şey kalmaz.
Devletin mahremi diye bir şey kalmaz. Bu hukuksuz kayıtlarla binlerce kişiye bu şantajı
yapabilirlerdi. Yine de yapabilirler. Daha durmuş değiller. Eğer 17 Aralık darbesi
gerçekleşseydi belki bu isimleri toplayıp içeri atacaklardı.
Şimdi dün, gün boyunca darbe medyasından çıt çıkmadı. Çıktı mı? 17 Aralık darbesinin
figüranı olan gazetecilerden gazetelerden çıt çıkmadı. CHP ve MHP ciddi bir iki cümle bile
kuramadı. Bu dinlemeleri yapanlara paralel örgüte neden bir çift söz söyleyemiyorlar? Üç
maymun oyununu daha ne kadar sürdürecekler. Bakın dün bazı gazetelerin internet
sayfalarında, tarihin en büyük dinleme skandalıyla ilgili bir tek satır haber yer almadı. Ama
bu paralel yapının el başı bir açıklama yaptı. Bütün o gazeteler manşetten haber geldi. Çıkmış
biz yapmadık diyor. Yahu, kapalı kapıların ardındakini duyduk diyen siz değil miydiniz?
Birilerini takip eden, orada bir komplo sezen, o kişiyi uyaran siz deil miydiniz? Bunun gibi
başka vakaların olduğunu itiraf eden siz değil miydiniz? Bir siyasi parti daha çıkıp sen bu
kapalı kapının ardındakileri nasıl duyuyorsun? Sana bu bilgiyi kim nasıl ulaştırıyor diye sordu
mu?
"SUÇ ĐTĐRAFINI NASIL DUYMAZDAN GELECEKSĐNĐZ?"
Buradan ben bu yargıya sesleniyorum. Bu suç itirafını nasıl duymazdan geleceksiniz? Bu
röntgenciliğin daha ne kadar görmezden geleceksiniz? CHP'ye de sesleniyorum. Senin genel
başkanıyla ilgili bu ahlaki görüntüleri verenler de bunlar. Daha ne kadar bekleyeceksiniz?
Sayın Baykal sana da sesleniyorum. Hala sen daha neyi bekleyeceksin? Aynı şeyi MHP'ye de
söylüyorum, sizin de o çıkan yayınlar işte onlar da yine aynen bu yapının görüntüleridir. Artık
mızrak çuvala sığmıyor. Her şey ortaya açık net çıkmaya başladı.
"HAKĐM VE SAVCILARA KUMPAS YAPTILAR"
Susan herkes bu insanlık dışı suça ortak olur. Ben bu ülkede hakimlerin savcıların
dinlendiğini de biliyorum. Çünkü onlara da kumpas yaptılar. Zaman zaman şantajla üzerlerine
gittiler. CHP ve MHP susarak, sessiz kalarak korkarak işte bu paralel örgütün vagonu olarak
bir uçuruma doğru ilerliyor. Topla tüfekle silahla işgalle alınamayan bu güzel ülkeyi, tehdide
ve şantaja teslim etmeyeceğiz. Bu paralel örgütün paralel yapının bütün rezilliklerini tek tek
ortaya dökecek, bunları da bunlarla birlikte yürüyenleri de sokağa çıkamayacak kadar
mahkum hale getireceğiz.
40 yıldır kandırdıkları, emeklerini çaldıkları, kendi tabanlarının dahi yüzüne bakamaz hale
gelecekler. Müslümanlara yaptıkları ihanetten dolayı inanın aynaya bakamayacak kendi
yüzleriyle yüzleşemeyecek duruma düşecekler. Dinlenen tüm vatandaşlarım da müsterih
olsun. Biz yeni internet yasası işte bu şantajın önüne geçmek için çıkardık. Ama bunu ne CHP
ne MHP ne BDP anladı. Bunların yayınlanmasına, dağılmasına, insanımızı rencide etmesine
izin vermeyeceğiz.
"KARABASAN GĐBĐ ÇÖKEN DERSHANELERĐ KAPATACAĞIZ"
Gündemimizde biliyorsunuz şu anda torba yasada kalan bazı maddeler var, MĐT yasa tasarısı,
dershaneler tasarısı ve demokratikleşme paketi var. 1983'te hazırlanan MĐT yasası artık dünya
şartlarına uymuyor. Arkadaşlar MĐT yasası ABD Avrupa tüm buralardaki yasalar incelenerek,
onlardan daha ağır değil, onların tam aksine gerisinde olan bir yasa tasarısıdır. Bazıları ileri
geri yazıyor. MĐT Başbakan'a bağlı olur mu? Đstihbarat dünyada nereye bağlı? Đleri geri
konuşuyorlar. Dünyada MĐT dediğiniz örgüt ya devlet başkanına, yada Başbakan'a bağlıdır.
Tamamen bağımsız değildir. MĐT gibi örgütü olmayan devlet devlet değildir ya. Bunlar bu
kadar cahil ya, zavallılar.

MĐT'i güçlendirmemiz gerekiyor. Geniş ufkumuz çerçevesinde MĐT yasasını yeniden ele
alıyoruz. Dershaneler konusunda aynı şekilde milletin üzerine gençlerimizin üzerine adeta
karabasan gibi çöken sorunu inşallah ortadan kaldırıyoruz. Bununla ilgili adımı istedik ki
seçim öncesi atalım. Çünkü bunun içinde de paralel yapının farklı hesapları vardı. Bu hesabın
da bir an önce bozulması gerekiyordu.
Demokratikleşme paketinde de atacağımız adımlarla seçim öncesinde ülkemize nefes
aldıracak, yolunu aydınlatacak adımlar atıyoruz.
Kaynak : haber7.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6010.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Bozdağ'dan ses kaydına sert tepki
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu arasında geçtiği iddia
edilen ses kaydına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu arasında geçtiği iddia
edilen ses kaydına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal
Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına en sert tepkilerden biri Bakan Bozdağ'dan
geldi.
HUKUK ĐÇERĐSĐNDE HESABI SORULACAK
Bozdağ yaptığı açıklamada, "Ahlaksızca üretilmiş bir kaset. Hukuk içerisinde hesabı
sorulacak" dedi.
Kaynak : haber7.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6011.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Bünyan Belediye Başkan Adayları Salı Pazarına
Çıktı
Bünyan Belediye Başkanı ve Başkan dayı Mehmet Özmen, Salı pazarında esnaf ziyaretlerinde
bulundu.2014 30 Mart yerel seçimlerine günler azaldıkça parti çalışmaları da hızlanırken, Salı
pazarı esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Bünyan...
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Bünyan Belediye Başkanı ve Başkan dayı Mehmet Özmen, Salı pazarında esnaf ziyaretlerinde
bulundu.
2014 30 Mart yerel seçimlerine günler azaldıkça parti çalışmaları da hızlanırken, Salı pazarı
esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen bu hafta yeni
belirlenen encümen üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafın sorunlarını
dinleyen Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen yeni belirlenen Encümen üyelerini de
halka tanıtma fırsatı buldu.
Ak parti Bünyan Belediye başkan Adayı Şinası Gülcüoğlu ve encümen üyeleri de aynı anda
Salı pazarı esnaf ziyaretlerine çıkınca, iki parti belediye başkan adayları Salı pazarında
selamlaşarak esnaf ziyaretlerine devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6012.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Mustafa Çelik, Sancaktepe’de Kentsel
Dönüşümü Anlattı
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Sancaktepe Mahallesi’nin
Kentsel Dönüşüm Projesi ile birlikte yeni bir boyuta bürüneceğini söyledi.AK Parti
Kocasinan Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve yönetim kurulu üyeleriyle...
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Sancaktepe Mahallesi’nin
Kentsel Dönüşüm Projesi ile birlikte yeni bir boyuta bürüneceğini söyledi.
AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte
Sancaktepe’ye gelen Mustafa Çelik, mahalle halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Kendisini
coşkuyla ve heyecanla karşılayan mahalle sakinlerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan
Mustafa Çelik “Öncelikle ele alacağımız konu imardır. Đmarın olmadığı noktalarda sağlıklı
kentleşmeden söz etmek, sağlıklı yerleşim merkezleri oluşturmak kolay olmaz. Bu nedenle
Sancaktepe’de kentsel dönüşüm uygulayacağız” dedi. Hükümetin çıkardığı Kentsel Dönüşüm
Yasası marifetiyle Sancaktepe’nin tamamının sorunlarını çözecek projeleri hayata
geçireceklerinin müjdesini veren Çelik, “Kentsel dönüşümle ilgili hazırladığımız projeleri
öncelikle Sancaktepe, Boztepe, Yeşil Mahalle, Argıncık ve Gazi Osman’da uygulamaya
koyacağız. Kentsel dönüşüm uygulayacağımız Sancaktepe’de mahalle sakinlerini mevcut
yaşadıkları mekanlardan daha kaliteli ve konforlu yerlere nakledeceğiz. Daha sonra
Sancaktepe’de planlama işine başlayacak, kentsel dönüşümü hemen uygulayacağız. Kentsel
dönüşümle buralardaki sorunların tamamını çözecek projeleri hayata geçireceğiz. Bu
planlamaların içinde; mahalle evleri, kadın gelişim merkezleri, spor salonları, parklar ve
bahçeler gibi bütün sosyal donatılar olacak. Bütün bunlar iyi planlanmış bir kentsel
dönüşümle mümkün olacak. Mülkiyet problemi olmayan yerlerde ise kentsel dönüşümü
beklemeden hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Đhtiyaç duyulan ara eleman sıkıntısını gidermek ve vasıflı ustalar yetiştirip istihdama katkı
sağlamayı da hedeflediklerini söyleyen Mustafa Çelik, “Kuracağımız Kocasinan Meslek
Akademisiyle iyi eğitilmiş elemanlar yetiştirmek suretiyle işsiz gençlerin meslek sahibi
olmasını sağlayacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6013.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Pancar Üreticileri Akaryakıt Tesisi Ve Gübre
Fabrikalarını Gezdi
Kayseri Şeker Fabrikası’na bağlı ekim yapan Pancar Üreticileri, yaklaşan ekim dönemi ve
ekim hazırlıklarının hız kazanması ile birlikte gübre ve motorin konularındaki üretimin her
aşamasını yerinde analiz edebilmek adına Kayseri Pancar...
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Kayseri Şeker Fabrikası’na bağlı ekim yapan Pancar Üreticileri, yaklaşan ekim dönemi ve
ekim hazırlıklarının hız kazanması ile birlikte gübre ve motorin konularındaki üretimin her
aşamasını yerinde analiz edebilmek adına Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi aracılığı ile bir
teknik geziye katıldılar.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ilk olarak, Kayseri Şeker Fabrikası’na bağlı ekim yapan
toplam 12 ayrı bölgeden seçilen çiftçilerin, özellikle motorin konusunda merak ettikleri

konuları, cevap bekledikleri soruları ve yaşadıkları bazı sorunlara yanıt verebilmek adına,
Mersin’de bulunan Petrol Ofisi Ataş Depo Tesisleri’ne bir Teknik gezi düzenledi. Kooperatif
Müdürü Đsmet Aksoy refakatinde düzenlenen Teknik geziye 17 kişi katılırken, Petrol Ofisi
Tesisleri bünyesindeki depolama faaliyetlerinden, bağımsız akredite Laboratuvarlarına kadar
tüm aşamalar, Terminal Müdürü Evrim Erçolak ve ekibi tarafından çiftçilere görsel brifingle
anlatıldı. Çiftçilerin, özellikle akaryakıt sevkiyatı ile ilgili sorularını da yanıtlayan yetkililer,
çiftçilere tüm aşamaları görsel olarak gezdirerek, akaryakıtların tüm firmalara ve kurumlara
aynı kanaldan ve depolardan sevk edildiğini ifade ettiler. Düzenlenen teknik gezi ve görsel
brifinge ayrıca Ankara’dan Kamu Satışları Müdürü Hüseyin Erdoğan ve Müdür Yardımcısı
Engin Şendur’da eşlik etti.
Kayseri Şeker Fabrikası’nın özel olarak ürettirdiği gübreleri yerinde görebilmek, üretimden
sevkiyatına kadar tüm aşamaları yine yerinde inceleyebilmek adına Samsun’da bulunan Toros
Gübre Fabrikası’na giden büyük çoğunluğu çiftçilerden oluşan 45 kişilik diğer bir heyet ise,
merak edilen tüm teknik konular ile ilgili yetkililerden bilgiler aldılar. Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Müdür Yardımcısı Uğur Metiner refakatinde düzenlenen Teknik geziye,
bazı Pancar Bölge Müdürlerinin yanı sıra toplam 12 bölgeden seçilmiş çok sayıda çiftçi
katıldı. Düzenlenen teknik gezide çiftçilere çeşitli bilgiler veren Toros Gübre Fabrikası
Üretim Müdürü Serdar Gök, gübreler konusunda numune alımından, topraklar için en uygun
gübrenin seçimine, dolgu malzemesinden katkı malzemelerine kadar birçok konuda üreticileri
adeta aydınlattı. Gün boyu süren teknik gezide, Fabrikada üretimin her aşamasını, çiftçilere
görsel olarak anlatan yetkililer, daha sonra üreticilerin sorularına da cevap verme ve karşılıklı
soru cevap yapabilme imkânı buldular.
Bu bağlamda Pancar ekimi yapılan alanlardan alınan toprak numunelerine göre belirlenen ve
13 bin 241 Tonu taban gübre olmak üzere toplamda 21 bin 247 Ton üst gübrenin dağıtımına,
bu gün itibarı ile başlandığı belirtildi.
Pancar tarlalarında başlanan ekim hazırlığına müteakiben, 1 Mart itibari ile dağıtımına
başlanacak Mazot desteğinin ise pancar çiftçisinin teslim ettiği pancar göz önünde alınarak,
ton başına 1 litre olarak belirlendiği ve toplamda üreticilere 2 milyon 150 bin litre Mazot
dağıtımı gerçekleştirileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6014.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Eğitim-sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal:
Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, "Đşleyiş açısından tamamen piyasa odaklı
politikalar hayata geçirilmiştir" dedi.Kent meydanında basın açıklaması düzenleyen EğitimSen Kayseri Şube Başkanlığı üyeleri, eğitim sistemi...
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Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, "Đşleyiş açısından tamamen piyasa odaklı

politikalar hayata geçirilmiştir" dedi.Kent meydanında basın açıklaması düzenleyen EğitimSen Kayseri Şube Başkanlığı üyeleri, eğitim sistemi hakkında konuştu. Grup adına bir
konuşma yapan Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, "Türkiye'de son 11 yıl
içerisinde genel olarak kamu hizmetlerinde özel olarak ise en geniş ve yaygın kamu hizmeti
olan eğitim alanında hem içerik, hem de örgütsel işleyiş açıdan tamamen piyasa odaklı
politikalar hayata geçirilmiştir. Bugüne kadar eğitim sisteminde eğitim biliminin en temel
ilkelerini göz ardı ederek sayısız yasal değişiklik ve fiili uygulamaya imza atan AKP
hükümeti, attığı her adımda yaşadığımız sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmuştur"
dedi.Ünsal ayrıca, "17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasın da yıllardır kader
ortaklığı yaptığı kesimlerle arası bozulan siyasi iktidar, ülkeyi hızla otoriterleştiren, yasama,
yürütme ve yargıyı büyük ölçüde kendi iktidarının denetimine alan yasal düzenlemelerin
ardından, eğitim sistemini de bütün yönleri ile kendi denetimi altına almak için harekete
geçmiştir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6015.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Palancıoğlu’ndan Đlçe Emniyeti’ne Ziyaret
Talas Đlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan Ali Başoğul’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, trafikte üzücü olayların
yaşanmaması için önlemler alacaklarını söyledi.AK...
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Talas Đlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan Ali Başoğul’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, trafikte üzücü olayların
yaşanmaması için önlemler alacaklarını söyledi.AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı
Mustafa Plancıoğlu,Talas Đlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan Ali Başoğul’u makamında
ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Son günlerde Talas’ta yaşanan üzücü
trafik kazalarına dikkat çeken Palancıoğlu, Emniyet birimleriyle koordineli çalışarak üzücü
olayların yaşanmaması için bir dizi tedbir alacaklarını söyledi.Palancıoğlu, "Mühendislik
3’üncü sınıf öğrencimizi bir ihmal sonucu toprağa verdik. Başka bir tarafta henüz 12 yaşında
olan bir evladımızın yine bir kural ihlalinden dolayı ağır bir kaza geçirdi. Gencecik
evlatlarımız bu tarz ihmaller yüzünden hayatlarının baharında toprağa veriliyor. Bu üzücü
olayların önüne geçmek için inşallah emniyetimizle koordine bir şekilde çalışarak kazaları
minimum seviyeye indireceğiz’’ dedi.Ali Başoğul’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek denetimleri artıracaklarını ancak ailelere de büyük görevler düştüğünü, çocuklarına
araç verirken kontrolü elden bırakmamaları gerektiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6016.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

"başkan Özhaseki'nin Kızılay'da Çok Emeği
Var"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret eden Kızılay Genel başkanı Ahmet
Lütfi Akar, Başkan Özhaseki'nin Kızılay'a çok büyük katkısı olduğunu ve her yerde Başkan
Özhaseki'den övgüyle bahsettiklerini söyledi. Başkan...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret eden Kızılay Genel başkanı Ahmet
Lütfi Akar, Başkan Özhaseki'nin Kızılay'a çok büyük katkısı olduğunu ve her yerde Başkan
Özhaseki'den övgüyle bahsettiklerini söyledi. Başkan Özhaseki de Kızılay'ın yüz akı bir
kuruluş olduğunu belirtti.Bazı programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Kızılay Genel
Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve genel merkez yöneticilerinin Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'yi ziyaretine Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç da
katıldı.Kızılay'ın yüz akı bir kuruluş olduğunu vurgulayan Başkan Özhaseki, "Sadece ülke
içindeki olaylarla ilgili değil yurt dışında da bir şeyler olduğunda ilk koşan kuruluşumuz
Kızılay. Türkiye'nin dışardaki eli, ayağı. Kızılay için elimizden ne gelirse esirgemeyiz" dedi.
Kızılay Şube Başkanı Ayhan Uzandaç da, Başkan Özhaseki'nin her zaman destek verdiğini ve
Kayseri'ye hastane yapılmasında da büyük katkısı olduğunu söyledi.Başkan Mehmet
Özhaseki'nin Kızılay'a katkılarından övgüyle söz eden Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi
Akar ise "Başkanımızın Kızılay üzerinde çok emeği ve hakkı var. Bu vesileyle teşekkür
ediyorum. Her yerde de bu katkıyı söylüyoruz. Đyi adam hakkında zaten her yerde güzel
konuşulur. Şükran borçluyuz" dedi.Ziyarette ayrıca Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar,
Başkan Mehmet Özhaseki'ye Kızılay faaliyetlerini içeren almanak ile mini bir Osmanlı
kaftanı hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6017.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Büyükşehir Belediyesi Baha'yı Kayseri'ye
Getiriyor
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Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Geçen hafta
olduğu gibi bu hafta da kültür sanat etkinlikleri arasında konferans, konser, tiyatro gibi
etkinlikler yer alıyor. Her hafta ünlü bir sanatçıyı Kayserililerle...
Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Geçen hafta
olduğu gibi bu hafta da kültür sanat etkinlikleri arasında konferans, konser, tiyatro gibi
etkinlikler yer alıyor. Her hafta ünlü bir sanatçıyı Kayserililerle buluşturan Büyükşehir
Belediyesi bu hafta Baha'yı getiriyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yarın (26 Şubat
Çarşamba) 'Çevre' konulu bir konferans gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis
Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak olan konferansa konuşmacı olarak çevre konusundaki
çalışmalarıya bilinen Prof. Dr. Orhan Kural katılacak.
Yarın yapılacak bir başka etkinlik ise 'Türkülerimiz ve Halk Oyunlarımız' olacak. Büyükşehir
Belediye Konservatuarı Halk Müziği ve Halk Oyunları Bölümleri'nin ortaklaşa düzenleyeceği
program Şehir Tiyatrosu'nda saat 19.30'da başlayacak.
BAHA GELĐYOR
Tiyatroseverler ise 27 Şubat Perşembe günü saat 19.30'da yine Şehir Tiyatrosu'nda "Maviydi
Bisikletim" adlı oyunu izleyebilecek. Şubat ayı kültür-sanat etkinliklerinin finalini ise
Kayserili Ünlü Sanatçı Baha yapacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ndeki
konser, 28 Şubat Cuma günü saat 19.30'da başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tüm bu etkinlikleri Kayserililer ücretsiz olarak
izleyebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6018.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Cem Arslan Forum Kayseri'ye Geliyor
Forum Kayseri, sevilen radyo programcısı Cem Arslan’ı konuk ediyor.Arslan, 2 Mart Pazar
günü Forum Kayseri ziyaretçileriyle bir araya gelerek keyifli ve eğlenceli bir sohbet
gerçekleştirecek. Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve...
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Forum Kayseri, sevilen radyo programcısı Cem Arslan’ı konuk ediyor.
Arslan, 2 Mart Pazar günü Forum Kayseri ziyaretçileriyle bir araya gelerek keyifli ve
eğlenceli bir sohbet gerçekleştirecek. Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif
fırsatı sunan Forum Kayseri, Best FM’deki sevilen programları Gazoz Ağacı ve Gazor ile her
gün binlerce kişiye seslenen Cem Arslan’ı ağırlıyor.
Cem Arslan, Forum Kayseri’de 2 Mart Pazar günü saat 15.00’de gerçekleşecek söyleşi ve
imza gününde sevenleriyle buluşacak.

Keyifli ve eğlenceli sohbetiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak olan Cem Arslan,
kendisini dinlemeye gelenlerle bol bol fotoğraf çektirip imza dağıtacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6019.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayserispor, Kayseri Erciyesspor Maçı
Hazırlıklarına Başladı
Kayserispor, Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Kayseri Erciyesspor maçının
hazırlıklarına başladı.Kulüp tesislerinde teknik direktör Domingos Paciencia yönetiminde
antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından...
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Kayserispor, Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Kayseri Erciyesspor maçının
hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Domingos Paciencia yönetiminde antrenman koşu ve
ısınma hareketleri ile başladı. Ardından sarı-kırmızılı futbolcular savunma çalışması yaptı.
Futbolcuların hırslı olduğu gözlenen antrenman, teknik çalışma ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6020.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

ABD'den AK Parti'ye rapor: Ses kaydı sahte
Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile yaptığı görüşme olduğu iddia edilen ses kaydı,
ABD'deki dünyanın en gelişmiş stüdyolarında incelendi. AK Parti tarafından gönderilen
kayıtla ilgili analiz yapan uzmanlar, ses kırılmalarının tek tek ayrıştırıldığı kayıttaki bazı
yerlerde iki kelimenin tek kelime haline getirildiği ve eksik kelimelerin bilgisayar
seslendirmesi ile tamamlandığını tespit etti.
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Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile yaptığı görüşme olduğu iddia edilen ses kaydı,
ABD'deki dünyanın en gelişmiş stüdyolarında incelendi. AK Parti tarafından gönderilen
kayıtla ilgili analiz yapan uzmanlar, ses kırılmalarının tek tek ayrıştırıldığı kayıttaki bazı
yerlerde iki kelimenin tek kelime haline getirildiği ve eksik kelimelerin bilgisayar
seslendirmesi ile tamamlandığını tespit etti.
Stüdyoda yapılan incelemede, montaj olduğu ifade edilen ses kaydındaki seslerin tamamen
kesilip yapıştırılmış ve bilgisayarda eklemeler yapılarak bir kurgu çalışması olduğu ortaya
çıktı.
Kelimelerden kelime ürettiler
Haber 7'de yer alan habere göre, kelime kelime eklemelerle oluşturulan kayıttaki ses
kırılmaları tek tek ayrıştırıldı. Uzmanlar, ses kaydında bazı yerlerde iki kelimenin tek kelime
haline getirildiğini de belirledi.
Yazılı rapor hazırlanıyor
Stüdyonun Ak Parti'ye ulaştırdığı öne raporda eksik kelimelerin bilgisayar seslendirmesi ile
tamamlandığı tespit edildi. Saniye saniye not tutulan ses kaydı ile hazırlanan raporun çok kısa
bir süre içinde Başbakan Erdoğan'a teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: Yenişafak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6021.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Đşçilerin 'sigorta' Eylemi
Kayseri'de büyük bir firmanın mandırasında çalışan 23 işçi, işverenin yıllardır kendilerini
sigortasız çalıştırdığını, sigorta yapılmasını istedikleri zaman da 'Đşten çıkarılmayla' tehdit
edildiklerini ileri sürdü.Kayseri...
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Kayseri'de büyük bir firmanın mandırasında çalışan 23 işçi, işverenin yıllardır kendilerini
sigortasız çalıştırdığını, sigorta yapılmasını istedikleri zaman da 'Đşten çıkarılmayla' tehdit
edildiklerini ileri sürdü.
Kayseri Serbest Bölge'nin karşısında bulunan mandırada çalışan işçiler, her türlü olumsuz
şartlara rağmen mandırada çalışmaya devam ettiklerini, ancak en doğal hakları olan
sigortalarının yapılmasını istedikleri zaman ise işten çıkarılma tehdidiyle karşılaştıklarını
iddia ederek, uygun şartlarda sigortalı olarak çalışmak istediklerini bildirdiler.
Mandıra bahçesinde toplanan ve mandırada çalıştıklarını söyleyen işçilerden Cuma Selçuk,
''Arkadaşlarımız buraya yıllardır emek vermişler ama malum sigorta yapmamışlar. Şimdi de
yetkili arkadaşlar, eğer itiraz edilirse burada insanların işten çıkarılacağını söylüyorlar. Tehdit
ediliyoruz. Buradaki tehdide karşı savunmamak mümkün değil. Her zamanki gibi işçi olarak
hakkımızı istiyoruz. Burada maalesef kimsenin sigortası yok. Burada bulunan arkadaşlarımız
sadece sigortalarını istiyorlar. Đşçiler, 'Eğer sigortamız yapılmazsa, mahkemeye gideriz'

dedikleri zaman, yetkili arkadaşlar da 'Eğer mahkemeye verirseniz sizi işten çıkartırız'
diyorlar. Biz de buna karşı çıkıyoruz'' diye konuştu.
Mandıranın Başyazıcıoğlu firmasına ait olduğunu söyleyen ve bu mandırada çalıştığını iddia
eden Ahmet Đncekaya ise, ''Şimdi burada yaklaşık 23 kişi çalışıyor. Burada yıllardır çalışan
arkadaşlarımızın hiç birinin sigortası yok. Sigorta yapın talebinde bulunan arkadaşlarımıza da
‘sizi işten atarız’ diyorlar. Bunlar en doğal haklarını istediklerinden dolayı işten
çıkartılıyorlar. Şu anda bizim 10-15 arkadaşımız da korkusundan kaçıp evlerine gitti'' dedi.
Mandırada çalışan işçilerin hafta içi çalışma günlerinde mandırada yatakhane olarak ayrılan
bölümde kaldığını söyleyen işçiler, yatakhane ve mandıradaki çalışma şartlarının çok kötü
olduğunu da ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6022.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Gizli Yardım Yapıyoruz
Đnsan Hak ve Hürriyetleri Đnsani Yardım Vakfı (ĐHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Eğer
içinizde bir nebze insanlık varsa bu TIR'ların, bu yardımların oraya gitmesine engel olmayın.
Fakat bütün bunları düşünürken dördüncü bir...
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Đnsan Hak ve Hürriyetleri Đnsani Yardım Vakfı (ĐHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Eğer
içinizde bir nebze insanlık varsa bu TIR'ların, bu yardımların oraya gitmesine engel olmayın.
Fakat bütün bunları düşünürken dördüncü bir yerle daha karşılaştık yardımlara engel olan. O
da nedir? Ne yazık ki paralel dediğimiz, çete dediğimiz, şantaj grubu dediğimiz bir yapı
birdenbire ortaya çıktı ve giden yardımların önünü kesmeye çalıştı" dedi.
Kudüs Gecesi'ne katılmak ve ĐHH'nın Kayseri'den Suriye'ye giden yardım TIR'larını
uğurlamak üzere Kayseri'ye gelen ĐHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. Kayseri'nin ĐHH için önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bülent
Yıldırım, "Kayseri'nin ĐHH ile ilgili çok hatıraları var. Ayrıca ĐHH teşkilatı için Kayseri de
çok önemlidir. Çoğu kişi bilmez ama aslında ĐHH'nın ilk kurucusu bir Kayserilidir. ĐHH 1992
yılında kurulduğunda bunun kuruculuğunu yapan Mahmut Satıcı ağabeyimizdir. Bir
Kayserilidir. Yıllar sonra Almanya'dan gelip Kayseri'ye yerleşti. Bayrağı biz teslim aldık.
Onun için ĐHH Kayserililerin teşkilatıdır" şeklinde konuştu.
"SURĐYE HALKINA YARDIMLARI KESMEK ĐÇĐN UĞRAŞAN BĐR ZĐHNĐYETLE
KARŞI KARŞIYAYIZ"
Kudüs ile Suriye'yi birbirinden ayrı düşünmediklerinin altını çizen Yıldırım, Suriye halkına
yapılan yardımların önünü kesmek için uğraşan bir zihniyet ile karşı karşıya olduklarını
söyledi. Bülent Yıldırım, "Biz Kudüs ve Suriye'yi birbirinden ayrı düşünmüyoruz. Đnşallah bu
bir Kudüs yürüyüşüdür. Ama Suriye halkına yapılan yardımları kesmek isteyen bir zihniyet
ile karşı karşıyayız. Şu anda Suriye'de sadece 3 bölgede yardım dağıtırken zorluk yaşıyoruz.
Bir tanesi Suriye nizamının olduğu yerler. Esad halka yardım ulaştırılmasına izin vermiyor.

Đkincisi Kürt bölgesi dediğimiz yerler. Burada PYD'ye çağrı da bulunuyoruz. Sanki Kürt
bölgesine yardım yapılmıyor gibi propaganda yapıyorlar. Bizler de çağrımızı yineliyoruz.
Aslında o bölgelere yardım yapıyoruz. Bu giden TIR'larda da yardımlar ulaştı Fakat PYD'nin
olduğu bölgelere yardım götürdüğümüzde arkadaşlarımızı tutukladı. Gizli saklı yardımlar
yapıyoruz. O nedenle PYD bu yardımları engellemesin. Suriye nizamının olduğu yerlere de
yardımlarımızı gizli yapıyoruz. Üçüncü bölge ise ne yazık ki IŞĐD'in hakim olduğu bölgeler.
IŞĐD'in yapılanmalarının olduğu bölgeler. Bütün bu nizama, IŞĐD'e ve PYD'ye sesleniyoruz"
diye konuştu.
"Halk yardıma muhtaç" diyen ĐHH Genel Başkanı Yıldırım, şunları söyledi:
"Çocuklar ve kadınlar yardım bekliyor. Eğer içinizde bir nebze insanlık varsa bu TIR'ların, bu
yardımların oraya gitmesine engel olmayın. Bütün bunları düşünürken dördüncü bir yerle
daha karşılaştık yardımlara engel olan. O da nedir? Ne yazık ki paralel dediğimiz, çete
dediğimiz, şantaj grubu dediğimiz bir yapı birdenbire ortaya çıktı ve giden yardımların önünü
kesmeye çalıştılar. Dün itibarı ile bir ilimizden çıkan yardımları, yine bu dinleme skandalını
ortadan kaybetmek veya üstünü örtmek için bir ilimizin emniyet müdürlüğünden, kendi
ilinden giden yardımların araştırılmaya tabi tutulması için güzergahtaki bütün illere, emniyete
yazılar gönderdiler. Bizimle çalışan dernek tarafından bu yardımlar kabul edilirken emniyet
orada değil miydi? Oradaydı. Eğer gerçekten bu TIR'ların içerisinde gayriresmi bir şey varsa
bunu orada engelleseydiniz. Bizim dışımızda bize yardım getirip bize bağışta bulunanlar yasal
olmayan bir şey yaptıysa emniyetin görevi nedir? Bunu açığa çıkarmaktır ama öyle
yapmıyorlar. Bir tuzak kuruyorlar ve Allah'a şükürler oldun dün itibarı ile bu tuzak da
başlarına çalındı. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Halkımız yardım yapıyor Allah'a
şükürler olsun. 1 Ocak'tan itibaren, yani şu 2 ay içerisinde 500 TIR'lık bir hamleyi
hedeflemiştik. Bugün itibarı ile 817 TIR'lık bir yardım gönderilmiş oldu. O nedenle
Türkiye'de herhangi bir yerin adına çalışanlara da sesleniyorum. Siyasi partilere de
sesleniyorum. Lütfen kavgalarını halkın üzerinden yapmayın. Çocuklara ve kadınlara giden
yardımlara engel olmayın."
Konuşmaların ardından yardım malzemesi taşıyan 15 TIR, Kayseri'den Suriye'ye uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6023.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayseri Vergi Dairesi Yöneticilerinin Melikgazi
Belediye Ziyareti
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök ve beraberindeki heyet,Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek verginin önemini bir kez daha
gündeme getirdiler.Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, “kalkınmanın...
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Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök ve beraberindeki heyet,Melikgazi Belediye

Başkanı Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek verginin önemini bir kez daha
gündeme getirdiler. Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, “kalkınmanın ve
paylaşımın temelinde vatandaşların ödemiş olduğu vergilerin büyük önemi vardır.Sizler yerel
yönetimler olarak toplanan vergilerin somut olarak vatandaşlara yansıtan
kurumlarsınız.Olumlu hizmetleriniz,bizlere de olumlu olarak yansımaktadır.Đnsanların
belediye hizmetlerindeki güzellikleri fark etmesi ve beğenmesi,bizlerin vergi toplamadaki
kolaylığını artırmaktadır.Biz Kayseri olarak optimal seviyede ve hedeflediğimiz vergileri
topladığımızı düşünüyoruz.Bunda da en büyük pay sizlerin,yani yerel yöneticilerindir.Size ve
şahsınızda bütün belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum .”dedi.Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’da yaptığı açıklamada, “ Vergi bir ülkenin ayakta kalması ve kamu
hizmetlerinin verilebilmesi için olmazsa olmazlarımızdandır. Güven duygusu oluşunca ister
istemez tahsilât oranında yükselme olmaktadır. Göreve geldiğimiz dönemlerde tahsilat oranlar
daha az iken,yıllar geçtikçe vatandaşlarımızda hizmetten hizmete koştuğumuzu görünce vergi
tahsilatlarımızın yükseldiğini gözlemliyoruz.Zaman zaman kamuoyuna borçsuz belediyeyiz
diyoruz.bazı belediyeler çalışanlarının bile maaşlarını ödeyemez durumda iken,biz yatırımdan
yatıra koşuyoruz.Biz insanlara hizmet etmeyi seviyoruz. dedi.Belediye olan vergi borçlarını
her zaman ödeme gayretinde olan mükelleflere bu vesile ile teşekkür ettiğini ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Kayseri Vergi Dairesi
Yöneticilerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6024.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Hacılar'da Kaçak Sigara Operasyonu
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde isimsiz bakkal dükkanında kaçak sigara satışı ihbarını
değerlendiren polis ekipleri 7 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde isimsiz bakkal dükkanında kaçak sigara satışı ihbarını
değerlendiren polis ekipleri 7 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
gelen bir ihbarın değerlendirildiği öğrenildi. Hacılar ilçesinde yapılan çalışmalarda Đ.Y.'nin
isimsiz bakkal dükkanı işlettiği ve kaçak sigara sattığı, evinde depoladığı kaçak sigaraları
aracı ile dükkana getirdiğinin belirlendiği kaydedildi.Ekipler tarafından yapılan operasyonda
Đ.Y.'nin iş yerinde ve evinde toplam 7 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yetkililer, Đ.Y.
hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6025.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayseri'de 111 Araç Trafikten Men Edildi
Kayseri'de Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin
280 adet araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 111 araç trafikten men
edildi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada...

25 Şubat 2014 Salı 16:00
Kayseri'de Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin
280 adet araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 111 araç trafikten men
edildi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bir hafta içinde yapılan
denetimlerde 12 bin 280 aracın denetlendiği bildirildi. Şehirler arası otobüs terminalinde
yapılan çalışmalarda bin 440 aracın özellikle kış lastiğinin olup olmadığı ve diğer hususlar
konusunda denetlendiği kaydedildi. Denetimlerde eksikliği görülen 9 araca ise cezai işlem
uygulandığı bildirildi.
HALK OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ EHLĐYETSĐZ ÇIKTI
Açıklamada, sivil kıyafetli polis ekiplerinin 255 adet halk otobüsünü yolcu gibi binerek
denetlediği bildirildi. Yapılan denetimde halk otobüsünü kullanan M.Ç.'nin sürücü belgesi
olmadığının tespit edildiği, M.Ç. ve araç sürücüsü M.A.'ya gerekli kanun maddelerinden ceza
kesildiği açıklandı.Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri genelinde 12
bin 280 araç ve sürücünün kontrol edildiği, durdurulan bin 348 sürücüye ve 2 bin 976 aracın
tescil plakasına olmak üzere 4 bin 324 adet cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Uygulamalar
sırasında 111 aracın trafikten men edildiği, 22 adet sürücünün belgesinin geçici olarak iptal
edildiği bildirildi.Cezalardan 26 adedinin kış lastiği kullanmamaktan dolayı kesildiği
duyuruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6026.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Tunus Heyeti Kto'yu Ziyaret Etti
Tunus Ankara Büyükelçisi Mohamed Salah Tekaya, Tunus Büyükelçiliği Müsteşarı Anis
Hajri, FIPA Türkiye temsilcisi Aydın Aydoğan ve beraberlerindeki iş adamı heyeti, Kayseri
Ticaret Odası’na ziyarette bulundu.Kayseri Ticaret Odası Yönetim...
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Tunus Ankara Büyükelçisi Mohamed Salah Tekaya, Tunus Büyükelçiliği Müsteşarı Anis
Hajri, FIPA Türkiye temsilcisi Aydın Aydoğan ve beraberlerindeki iş adamı heyeti, Kayseri
Ticaret Odası’na ziyarette bulundu.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın makam odasında
ziyaret eden Tunus Ankara Büyükelçisi Mohamed Salah Tekaya, Kayseri’nin tarihi derin
köklere dayanan bir şehir olduğunu ve gezdikleri Organize Sanayi Bölgesi ve diğer tesislerin
kendilerini Kayserililer adına onurlandırdığını belirtti.Kayseri geliş nedenlerinin Türkiye ile
Tunus arasındaki ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak olduğunu belirten Büyükelçi
Tekaya, “Ticari ilişkilerde ortaklıkların önemi büyüktür. Tunus’un kardeş dost ülke Türkiye
ile olan ilişkilerini her alanda geliştirmek istemekteyiz. Mevcut potansiyeli değerlendirmek ve
ön fikir edinmek için buradayız” dedi.Tunus heyetinin ziyaretinden dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz
ise iki ülkenin arasındaki dost ve kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.Hiçyılmaz iki ülke
arasındaki tarihsel yakınlığın ticari ve ekonomik ilişkiler için de vesile olacağını belirterek,
“Millet olarak biz Tunusluları seviyoruz ve Tunusluların da bizi sevdiğin biliyoruz. Tarihi ve
kültürel bağlarımız var. Ticaret ve Sanayide işbirliğimizi nasıl artırabileceğimizi araştırmamız
gerekiyor. Ticaretimiz arzu ettiğimiz noktada değil. 2013 yılında Tunus’a yaptığımız ithalat
290 milyon dolar ve ihracatımız ise 890 milyon dolar civarında gerçekleşti. Kayseri’nin ise
Tunus’a olan ihracatı 26 milyon dolar olarak gerçekleşmişken, ithalatımız ise 140 bin dolar
civarında bulunmakta. Ticaret hacmimizin artması için karşılıklı olarak çaba göstermemiz
gerekmektedir” diye konuştu.Đşadamlarının karşılıklı heyetler halinde ticaretin gelişmesi için
çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Hiçyılmaz, Türkiye’ye 60 bin civarında Tunuslunun
turist olarak geldiğini bildiklerini ve Erciyes’te bulunan kış sporları merkezini tüm
Tunusluların ziyaret etmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.Ziyarette, Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferhat
Akmermer, Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Coşkun ve KTO Meclis Başkan Yardımcısı Halit
Suvar da yer aldı.Tunus heyeti toplantısı daha sonra FIPA Türkiye temsilcisi Aydın Aydoğan
tarafından yapılan sunumla devam etti. Toplantının sonunda Tunus Ankara Büyükelçisi
Mohamed Salah Tekaya ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6027.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kıyam Turizm’den şehit yurdu Çanakkale
gezisine davet
Kıyam Turizm, bilerce şehidin yattığı Çanakkale’ye 21 Mart Cuma günü gezi düzenledi.
Çanakkale ruhu ve aşkını yaşamak isteyen herkes, geziye davet edildi.
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Kayseri’de önemli çalışmalara imza atan Kıyam Turizm, göğsünü düşmana siper ederek,
canı pahasına vatanını savunan şehitlerin yattığı Çanakkale’ye gezi düzenledi. 21 Mart 2104
Cuma günü yapılacak gezide, Kilitbahir, Namazgah, Kocaseyit Yahya Çavuş, Ertuğrul ve
Mecidiye tabyası, Sargı Şehitliği, Alçıtepesi, Conkbayırı ve 57. Alay Şehitliği’nin gezileceği
belirtildi. Kıyam Turizm’den yapılan açıklamada, şöyle denildi;
‘Ülkemizin yer yanından vatan için canını feda edenlerin bulunduğu, ölümü dahi
ölümsüzleştirenlerin yattığı, sebeplerin bittiği yerde sebepleri yaratana sığınmanın canlı
abidesi Çanakkale’dir. Eğer Çanakkale’yi dinlemeyi başarırsanız, buradaki mezar taşları
sizlere çok şey anlatır. Kilitbahir, Namazgah, Kocaseyiti Yahya Çavuş, Ertuğrul ve Mecidiye
tabyası, Sargı Şehitliği, Alçıtepesi, Conkbayırı ve 57. Alay Şehitliğ size tarihi yeniden yaşatır.
Düşmana geçit vermeme mücadelesi, burada neden şehit düştüler niçin canlarını feda ettiler
mücadelesine dönüşür Çanakkale ruhunu ve aşkını bir nebze olsa yaşamak ve yaşatmak her
müslümanın asıl görevlerinden biridir. Milletimiz bu aşkı sinelerinde taşıyan nesiller
yetiştirmekle görevlidir. Kıyam Turizm olarak biz de bu yolda gayret etmekten dolayı onur
duyuyoruz. Halkımızı 21 Mart 2104 Cuma günü yapacağımız Çanakkale gezisine davet
ediyoruz.’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6028.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Şair-Yazar Sergül Vural Öğrencilerle
Buluştu
Kayseri Gündem gazetesi yazarlarından şair-yazar Sergül Vural, Kadı Burhaneddin Anadolu
Sağlık Meslek Lisesi’nin Yerel Projelerinden "DEĞERLER ŞEHRĐ KAYSERĐ" projesi
kapsamında öğrencilere şiir üzerine bir konferans verdi.
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Yazı hayatı ve hayata dair tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Vural “ Đnsan hayal ettiğince
yaşar. Neyine kadar hayal ettiğimizin ölçüsü yoktur. Yeter ki hayalimize ulaşmak için
yılmadan usanmadan çalışalım” dedi. Son eseri olan Siyah Elmas’tan bahsederken Hazreti
Bilâl-i Habeşi’nin, efendimize olan bağlılığından bahsetti ve “ Aşk ile bağlılık, adanmaktır
sevdiğine! Teslim etmektir benliğini, canını vermek istediğine... Hazreti Bilâl böylesi bir
sevgiyle bağlıydı Efendiler Efendisine. O köleyken Đslamiyet’le özgürlüğe kanat çırpmış
ancak aşka köle olmuştur.” dedi.
Okul konferans salonunda gerçekleşen öğrenci- yazar buluşmasında çocukların sorularını da
cevaplayan Sergül Vural, öğrencilerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Programın sonunda yazarımız okula bağışladığı kitaplarını da öğrencilere imzaladı.

Müdür Baş Yardımcısı Şerife Aydoğdu ve Edebiyat Öğretmeni Vedat Ali Tok’un misafiri
olan Vural’dan yeni bir konferans sözü daha alındı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6029.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Hocalı Katliamı’nın Hesabı 22 Yıldır
Sorulamadı
MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin, Hocalı Katliamı ile ilgili yaptığı açıklamada “Ermenistan
askerlerinin ve çetelerinin 25 – 26 Şubat 1992 gecesi binlerce yıldır Azeri toprağı olan
Karabağ’ın Hocalı şehrine baskın yaparak, insanlar uykudayken yaptığı katliamda 600’ün
üzerinde masum Azeri öldürülmüş, 500’e yakın insan yaralanmış, 150 kişi kaybolmuş, 1300’e
yakın insanda tutsak edilmiş, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanmıştı.” ifadeleri yer
aldı.
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MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin, Hocalı Katliamı ile ilgili yaptığı açıklamada “Ermenistan
askerlerinin ve çetelerinin 25 – 26 Şubat 1992 gecesi binlerce yıldır Azeri toprağı olan
Karabağ’ın Hocalı şehrine baskın yaparak, insanlar uykudayken yaptığı katliamda 600’ün
üzerinde masum Azeri öldürülmüş, 500’e yakın insan yaralanmış, 150 kişi kaybolmuş, 1300’e
yakın insanda tutsak edilmiş, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanmıştı.” ifadeleri yer
aldı.
“Tüm insani değerler hiçe sayılarak, uluslar arası hukuk çiğnenerek yapılan bu katliamın
hesabı aradan 22 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki sorulamadı”, denilen açıklamada,
katillerin yakalanıp adalet önüne çıkarılamadığı, kayıpların akıbetinin belli olmadığı, mülteci
durumuna düşen Azerilerin yurtlarına döndürülemediği ve insanlığın Hocalı’da ayaklar altına
alındığı belirtildi.
Açıklama şu cümlelerle tamamlandı: “MAZLUMDER, Hocalı da 26 Şubat 1992 gecesi
yaşanan, tüm uluslar arası hukuk ve insani değerlerin ayaklar altına alındığı katliamın
sanıklarının bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılması, kayıpların akıbetlerinin belli
edilmesi, yurtlarından edilen Azerilerin yurtlarına dönmelerinin sağlanması, Karabağ da ki
Ermeni işgalinin ortadan kaldırılması için başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere,
BM’yi, Rusya Federasyonunu ve insan hakları teşkilatlarını olaya sahip çıkmaya davet eder.”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6030.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Yazar Đhsan Görücü Öğrencilerle Buluştu
Kayseri Gündem gazetesi yazarlarından araştırmacı yazar Đhsan Görücü, öğrenci-yazar
buluşması programı çerçevesinde Av. Ahmet ULUCAN ilköğretim okulu konferans verdi.
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Kayseri Gündem gazetesi yazarlarından araştırmacı yazar Đhsan Görücü, öğrenci-yazar
buluşması programı çerçevesinde Av. Ahmet ULUCAN ilköğretim okulu konferans verdi.
Đhsan Görücü, konuşmasında, “Allah insanı iyi ve temiz bir fıtratta yaratmıştır. Fıtratı ve
çevreyi bozan biziz yani insandır. Bütün kötülükler iyi olanın deforme edilmesindendir. Allah
(cc) arzını yeşil ve oksijeni bol yaratmıştır ama insanın icadı olan kimyasal ve fiziksel
atıkların ölçüsüz orantısız ve dengesiz kullanımıyla dünyamız neredeyse hayat bitecek kadar
kirlenmiş ve bozulmuştur. Bu deformasyon sadece maddi ve atmosfer planında değil ahlaki,
davranışsa olarak da aynen artarak devam etmektedir halihazırda. Đnsan fıtratın yani Allah’ın
(cc) koyduğu fıtri sınırlara dönmeliyiz. Çünkü bütün bu olumsuzlukların zararını sekiz milyar
insan, şu evrende nefes alıp veren her canlı görmektedir” dedi.
Daha sonra “iyiliğin aslı kötülük yapmamaktır” diye konuşmasına devam eden Đhsan Görücü,
“Đyilik, tanıdığımız tanımadığımız, sevdiğimiz sevmediğimiz, canlı, cansız herkese yapılmalı
iyi olmak iyilik yapmak hususunda canlı, cansız, erkek, kadın, çocuk, yetişkin, bitkisel ve
hayvanlar alemi hangi tür varlık olursa olsun ayrım yapmadan fıtratın ve Allah’ın buyruğuna
uygun davranmamız bizim ve içinde yaşadığımız kainatın devamı için yararlı ve elzemdir”
diye konuştu.
Okul konferans salonunda gerçekleşen öğrenci- yazar buluşmasında çocukların sorularını
cevaplayan Đhsan Görücü, öğrencilere nasihatlerde bulundu.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6031.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Afgan Polis Adaylarından Emniyet
Müdürlüğüne Ziyaret
Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda okuyan 90 Afgan polis adayı Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde görevli 30
personel ile halen Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim ve öğretim görmekte...
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Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda okuyan 90 Afgan polis adayı Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde görevli 30
personel ile halen Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim ve öğretim görmekte olan Afgan
asıllı 90 bayan öğrenci, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube
Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Afgan Polisi Kadınlar Komutanı Raziye Osmani'nin başkanlığını
yaptığı Afgan heyetine, Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine bağlı olarak faaliyet gösteren
MOBESE kameraları ile Kayseri'nin güvenliğinin ne şekilde sağlandığı, ekiplerimizin sevk ve
idaresi, plaka tanıma sistemleri ile Kayseri'ye giriş-çıkış yapan araçların sistem üzerinden
kontrolleri, elektronik denetim sistemleri ile kırmızı ışık ve trafik kural ihlallerinde yapılan iş
ve işlemler hakkında bilgiler verildi.Ziyaret sonunda, Afgan Polisi Kadınlar Komutanı Raziye
Osmani, şubeye ait hatıra defterini yazdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6033.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Sinüzit Tedavisinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Dönemi
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat
Koç, “Endoskopik Sinüs Cerrahisi” hakkında bilgi verdi.Memorial Kayseri Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, “Endoskopik...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat
Koç, “Endoskopik Sinüs Cerrahisi” hakkında bilgi verdi.Memorial Kayseri Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, “Endoskopik Sinüs Cerrahisi
(ESC); kronik sinüs iltihapları, sinüs tümörleri, ön kafa kaidesi yaralanmaları, travmaya bağlı
göz çukuru hasarları ve görme siniri basısı gibi sorunların tedavisinde ilk seçenek olarak
tercih edilen cerrahi yöntemdir. Đşlem, girişimsel olarak yapıldığı için gözyaşı kesesi drenaj
ameliyatlarında ve hipofiz bezi hastalıklarının cerrahi tedavisinde de kullanılmaktadır. Tıp
alanındaki gelişmelerle birlikte son yılların en gözde cerrahi yöntemlerinden biri olarak yerini
alan işlem, hastaya önemli ayrıcalıklar sunmaktadır" dedi.Memorial Kayseri Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, şu bilgileri verdi:"Sinüsler yüz
kemiklerinin içindeki boşluklardır ve sağlıklı olabilmeleri için burundan hava girişi ile
sinüslerde üretilen salgıların buruna boşaltılması gerekir. Ancak kronik sinüzit hastalarında,
buruna salgıların boşaltılmasını sağlayan kanalcıklar tıkalıdır. “Endoskopik Sinüs Cerrahisi”
ile daralmış veya tıkanmış olan bu kanalcıkları genişletilmekte, havanın kolayca girebileceği
ve salgıların buruna boşalabileceği geniş bir alan oluşturulmaktadır. Đşlemin uygulandığı
kronik sinüzit hastalarında ameliyat sırasında iltihaplı dokular, polipler temizlenir, sinüsleri
buruna bağlayan boşalma kanalları açılır ya da genişletilir ve anatomik problemler
düzeltilmektedir.Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası hastanın iyileşme ve günlük yaşama
dönüş süresi kısalmaktadır. Đşlem tamponsuz olarak yapıldığında hastalar ameliyattan 1 gün
sonra normal yaşamına dönebilir ve tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir. “Endoskopik
Sinüs Cerrahisi”nde, bazı hastalarda kanama olabilir. Böyle durumlarda eriyen tampon
yerleştirilen hastalar birkaç pansuman sonrası iş ve sosyal yaşamına dönebilir.Sinüzitten
korunmada; alerjik olmayan hastaların düzenli olarak burun yıkaması önerilmektedir. Tuzlu
su, okyanus suyu spreyleri ile işlemin uygulanması yararlıdır. Ancak alerjik hastalarda önemli
olan alerjinin alevlendiği dönemlerde sprey kullanmasıdır. Sinüsler ısıdan çok etkilenir. Isı
değişikliği olan ortamlarda mümkünse bir mendille ağız burun kapatılmalıdır. Soğuk
havalarda mutlaka bere ve ağız ile burunu içine alacak şekilde aktı kullanılmalıdır. Özellikle
kış aylarında, sinüsler saç derisine çok yakın olduğundan banyo sonrası saçlar nemli
bırakılmamalıdır. Hava akımı soğuk ya da sıcak olan klimalı ortamlar, burun kozasındaki
temizleme fonksiyonunu olumsuz etkilediği için sinüziti tetiklemektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6034.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Sahte 'hızır Aleyhisselam' Bin 350 Tl'sini Çarptı
Kayseri'de kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtan kişi, cami çıkışında, "Cennette yerin
hazır. Şu anda öbür tarafta senin adına kurban kesiliyor. Kurbanın parasını vermen lazım"
dediği vatandaşın bin 350 TL parasını, cep...
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Kayseri'de kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtan kişi, cami çıkışında, "Cennette yerin
hazır. Şu anda öbür tarafta senin adına kurban kesiliyor. Kurbanın parasını vermen lazım"
dediği vatandaşın bin 350 TL parasını, cep telefonunu ve yüzüğünü alarak kayıplara karıştı.
Emniyet güçleri tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube
Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Cami-i Kebir'de öğle namazı kılan E.M.'nin yanına gelen
şüpheli H.P.; salavat getirerek söze başladıktan sonra peygamberler döneminden, bu
dönemlerde geçen kıssalardan bahsedip cennette yerinin hazır olduğunu, bunu evliyaların
bildirdiğini, kendisinin Hızır Aleyhisselam olduğunu, cennetteki yerine karşılık öbür tarafta
şu anda adına kurban kesildiğini, kesilecek kurban için para vermesi gerektiğini söyleyerek
müştekiden bin 350 TL para, 1 adet cep telefonu ve 1 adet yüzük aldıktan sonra arkasına
bakmamasını söyleyerek olay yerinden uzaklaşmıştır. Dolandırılan E.M.’nin vermiş olduğu
eşkal üzerine ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesi şüpheli H.P yakalanmıştır. Adli
mercilere sevk edilen H.P. serbest kalmıştır'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6035.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayseri'de Ağaçlar Çiçek Açtı
Ülke genelinde kış mevsiminin yağışsız ve havaların sıcak geçmesi nedeniyle Kayseri'de de
bazı bölgelerdeki ağaçlar çiçek açtı.Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları
bölgesindeki evlerin bahçelerinde bulunan bazı...
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Ülke genelinde kış mevsiminin yağışsız ve havaların sıcak geçmesi nedeniyle Kayseri'de de
bazı bölgelerdeki ağaçlar çiçek açtı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları bölgesindeki evlerin bahçelerinde
bulunan bazı kayısı ve erik ağaçları vaktinden önce tomurcuklaranak çiçek açtı. Evinin
bahçesindeki ağaçların bu dönemde çiçek açmasına çok şaşırdığını söyleyen Ali Rıza Ülger,
''Malum Türkiye genelinde de öyle oldu. Zaten bu sene hiç kış görmedik. Kara hasret kaldık.
Biraz soğuk rüzgar estiğinde ben koşarak içeriye girdim, aileme, 'Gözünüz aydın kış geliyor'
falan dedim ancak bu sevincim kısa sürdü. Bu sene kış yoktu, ondan dolayı da ağaçlar erken
çiçek açacak'' dedi.
Isınma konusunda fazla zorlanmadıkları için bir taraftan sevindiklerini, bir taraftan da
kuraklık yaşanması ihtimalini göz ardı etmediklerini vurgulayan Ülger, ''Allah korusun
önümüzde sayılı günlerimiz var. O sayılı günlerde bir soğuk olduğu zaman, açan tüm çiçekleri
don vurur ve meyve denen bir şey kalmaz. Ben 74 yaşındayım. Şimdiye kadar böyle bir şey
görmedim'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6036.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kayserili Atletizmciler Takım Halinde
Şampiyon Oldu
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2014 yılı faaliyet programında yer alan
Küçükler-Yıldızlar Deplasmanlı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışmaları Kırıkkale 'de
gerçekleştirildi.Türkiye genelinde 8 ayrı bölgede yarışan...

26 Şubat 2014 Çarşamba 10:37

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2014 yılı faaliyet programında yer alan
Küçükler-Yıldızlar Deplasmanlı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışmaları Kırıkkale 'de
gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde 8 ayrı bölgede yarışan sporcular finale çıkabilmek için ter döktü.
Olimpiyatlara Hazırlık Merkezinde kalan Atletizm branşı sporcular Yıldız Kız kategorisinde
Takım halinde Şampiyon olarak finale kalma başarısı gösterdi. Sporcular bunun yanı sıra
Küçük Kızlar kategorisinde takım halinde ikinci olurken, ferdi olarak da kürsüye çıkmayı
başardılar.
Sinemnur Erarslan küçük kızlar kategorisinde 1. olurken, Yıldız kızlar kategorisinde Sinem
Özpınar 2., Hatice Taşçı 'da 3. olarak madalyaya uzandı.
Sporcular bu başarılarıyla 09 Mart 2014 tarihinde Samsun’ da yapılacak olan 3. Kademe Final
yarışmalarına katılmaya hak kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6037.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Erciyes Dünyaya Açıldı
Erciyes'in dünya çapında kış turizm merkezi olması için yapılan yatırımlar yabancı turistleri
Kayseri'ye çekmeye başladı. Danimarka ve Hollanda'dan gelen iki ayrı yabancı grup,
Erciyes'in mükemmel bir kayak merkezi olduğuna vurgu yaptı...
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Erciyes'in dünya çapında kış turizm merkezi olması için yapılan yatırımlar yabancı turistleri
Kayseri'ye çekmeye başladı. Danimarka ve Hollanda'dan gelen iki ayrı yabancı grup,
Erciyes'in mükemmel bir kayak merkezi olduğuna vurgu yaptı ve kayak sporu ile kültür
turizminin birlikte sunuluyor olmasının Kayseri için büyük avantaj olduğuna dikkat çekti.
Türk Hava Yolları ve Kayseri Erciyes A.Ş.'nin organizasyonuyla Kayseri'ye gelen
Danimarkalı iş adamları ve yöneticiler, Kayseri'ye ve Erciyes'e hayran kaldı. Yaklaşık 50
kişilik heyet Kayseri'deki bazı tarihi eserleri gezdi ve ardından Erciyes'te kayak yaptı.
Türk Hava Yolları Danimarka Billund Havalimanı Müdürü Osman Şahan ile birlikte iki gün
Kayseri'de kalan Danimarka heyetinden Danimarka-Billund Havalimanı Genel Müdür
Yardımcısı Arnest Nielsen ve Bestseller Firması Departman Müdürü Kayseri'yi çok
sevdiklerini ve Erciyes Master Planı'nın çok başarılı bir proje olduğunu belirtti. Erciyes'teki
tesisleri çok beğendiklerini ve bu tesislerin gelecek vadettiğini dile getiren Danimarkalı
yöneticiler Erciyes ve Kapadokya'nın birlikte olmasının çok cazip olduğunu ifade ederek,
"Danimarka'dan Türkiye'ye genellikle yaz tatili için geliniyor. Kış tatili için Avrupa'da farklı
ülkeleri tercih ediliyor. Türkiye'de Erciyes gibi bir kayak merkezinden Danimarkalıların
haberleri yoktu. Avusturya'da da birçok kayak merkezi var; ama kültürel değerlerin de yer
alması burayı daha cazip hale getiriyor. Kesinlikle tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi.
Danimarka Süper Ligi'nin lideri durumunda bulunan Midjylland takımının Pazarlama Müdürü
Mark Nielsen de Türkiye'nin denizi ve kumsalıyla bilinen bir ülke olmasına karşılık Erciyes'in
kış turizmi açısından da ülkeyi tanıtacağını söyledi. Erciyes'te kayağın kültürel etkinliklerle
sunuluyor olmasının bir avantaj olduğunu ifade eden Nielsen, şu an lig lideri olan futbol
takımlarını Erciyes'e getireceklerini belirtti.
Danimarka heyetinde kayak turizmi üzerine faaliyet gösteren Danski Seyahat Acentası'ndan
Andy Sorlynd da yer aldı. Dünyanın pek çok yerindeki kış turizm merkezlerini tanıyan Andy
Sorlynd Erciyes'i çok iyi organize edilmiş bir kayak merkezi olarak tanımladı. Sorlynd
"Erciyes, gerek park alanı, gerek ulaşımı, gerekse de kayak güzergahları açısından çok
başarılı bir merkez. Buraya en kısa zamanda bir tur düzenleyeceğiz ve Danimarkalı
kayakseverleri getireceğiz" dedi.
Kayseri ve Erciyes ile ilgili görüşlerini açıklayan Danimarka Telekom yöneticisi de, daha
önce Marmaris ve Alanya'ya geldiğini, Erciyes'i görünce Türkiye'nin kış turizmi açısından da
çok cazip bir ülke olduğunu gördüğünü belirterek "En kısa zamanda bisiklet ve tırmanış
malzememle gelip, hem kayak yapacağım, hem de diğer sportif aktiviteleri yapacağım" diye
konuştu.
HOLLANDALILAR DA ERCĐYES'TE
Erciyes son günlerde Hollanda'nın da gözdesi durumuna geldi. Erciyes'te tatillerini yapan
Hollandalı turistler şunları söylediler: "Erciyes'in en önemli özelliği havaalanından kolay
ulaşımı. Ayrıca kayak merkezinde tek kartla her yerde kayılabilmesi ve otellerin pistlere yakın
olması da büyük avantaj. Özellikle gondol çok keyifli ve konforlu. Ayrıca Erciyes ile birlikte
Kayseri'de kültürel değerlerin bulunması burayı cazip kılıyor. Yeni yapılan Selçuklu müzesi
çok güzel. En dikkat çekici şey ise şehir çok temiz. Erciyes'i seçmemizin en önemli
nedenlerinden birisi de bize Kapadokya'yı görme imkanının da tanınması" dediler.
Kayseri ve Erciyes'i her haliyle çok beğenen Avrupalı turistler, Erciyes'in ne denli güzel
olduğunu artık Türkçe seslendirmeye de başladılar ve "Erciyes çok güzel" ifadeleriyle
yeniden Kayseri'ye geleceklerini belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6038.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Herkes Mali Gücüne Göre, Vergi Ödemekle
Yükümlüdür
ANKARA YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI KAYSERĐ ĐL TEMSĐLCĐSĐ YEMĐNLĐ
MALĐ MÜŞAVĐR ĐMDAT ŞĐMŞEK“HERKES, KAMU GĐDERLERĐNĐ KARŞILAMAK
ÜZERE, MALĐ GÜCÜNE GÖRE, VERGĐ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR”
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Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri Đl temsilcisi Yeminli Mali müşavir Đmdat
Şimşek Vergi haftası nedeniyle bir basın açıklaması yaptı Şimşek “Bilindiği üzere 1990
yılından bu yana Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kabul edilmiştir. Bu yıl
25.incisi düzenlenecek Vergi haftası her yıl olduğu gibi çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu
kutlamalar ile vergi bilincinin yerleştirilmesi de amaçlanmaktadır. Anayasamızın 73.
Maddesinde, “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle
yükümlüdür.” Denilmektedir. Yani az kazanmadan az çok kazanmadan çok vergi alınması
esastır. Bu sayede gelir dağılımının daha adil olması da sağlanacaktır. Dolayısıyla vergi
bilincinin yerleşmesi de sağlanacaktır.” Dedi
Vergilendirmenin temel ilkelerinden birisinin adalet olduğunu belirten Şimşek “Vergide
adalet ilkesinin uygulanmasıyla vatandaş üzerinde dengeli bir vergi yükü dağılımı olacak.
Vergide adalet ilkesinin uygulanıp uygulanmadığını veya ne kadar uygulanabildiğini görmek
için dolaylı ve dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payına bakmak gerekir.
Dolaysız vergiler kişilerin mali gücüne göre gelirleri ile orantılı vergiler iken, dolaylı vergiler
kişilerin gelirlerini ayırt etmeden herkesten aynı oranda alınan vergilerdir. Yüksek gelirli
kişilerinde, asgari ücretle çalışan kişilerinde yapmış olduğu aynı harcamalar
için ödedikleri vergi aynı olmaktadır. Ödenen vergi aynı olsa da kişiler için aynı şeyi ifade
etmektedir. Kimileri için küçük olan tutarlar, kimileri için ciddi bir rakamdır. Bu durum
vergide adalet ilkesini zedelemektedir. Günümüzde dolaylı vergilerin yüksek oranda
uygulandığı alanlardan biride akaryakıt üzerinden alınan vergilerdir. Son dönemlerde
akaryakıt fiyatlarının oldukça yüksek seyretmesi ve fiyatın büyük bir kısmının vergi gelirine
ait olması vatandaşın da tepkisini çekmektedir. 5.TL olan akaryakıtın % 60’ının vergi olduğu
bilinmektedir. Sık, sık değindiğimiz gibi, ülke refahının artması ve kamu hizmetlerinin daha
kaliteli verilebilmesi, bütün vatandaşlarımızın vergi bilincinde ve vergi uyumuna sahip
olmasına bağlıdır. Maalesef, ülkemizde 76.667.864 nüfus (TUĐK) ve yurt içi seçmen sayısının
52.721.589 olmasına rağmen kayıtlı gerçek ve tüzel kişi faal mükellef sayısı (Aralık 2013
itibariyle) (GĐB);
Gerçek Gelir vergisi mükellefi 1.798.056 kişi Gerçek Stopaj vergisi mükellefi 2.471.782 kişi
G.M.S.Đ Faal mükellefi 1.550.164 kişi Basit Usul Mükellefi 693.694 kişi Kurumlar vergisi
mükellefi 662.225 adet
Olmak üzere 7.175.921’ dir. Yani nüfusun % 9,36’sı ve seçmenlerin % 13,61’i dolaysız vergi
ödemektedir. Yani vatandaşlarımızın çok küçük bir bölümü dolaysız vergilere muhataptır. Bu
rakamlar vergi gelirlerinin % 70’inin dolaylı vergilerden sağlanması (GĐB) durumunu ve

halktaki vergi algısının çok büyük oranda harcamalar üzerinden alınan vergiler (özellikle
KDV,ÖTV ve ÖĐV) olmasını da açıklamaktadır.” Bilgisini veren Đmdat Şimşek “Yine önemle
üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, kayıt dışı ekonomidir. Bundan dolayı, Kayıt
dışı
ekonomiyle mücadele yalnızca vergi ya da Sosyal Güvenlik Đdaresinin üstesinden gelebileceği
bir olay olarak görülmemelidir. Vergi tabanının genişletilmesi, vergi oranlarının (KDV) nin
düşürülmesi, vergi bilincinin geliştirilmesi, vergi idaresinin yönetim ve denetim etkinliğinin
arttırılması, vergi sisteminin vergi kayıp ve kaçakçılığını önleyecek şekilde değiştirilmesi,
Sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi, SSK prim oranlarının düşürülmesi,
sendikalaşmanın artırılması, Sosyal güvenlik kuruluşlarının etkinleştirilmesi ve kayıtlı
çalışmayı özendirecek şekilde geliştirilmesi, Kamu harcamalarında savurganlığın ve
yolsuzluğun önlenmesi, çeklerin hamiline yazılı olmaktan çıkarılması, Kredi kartı
kullanımındaki sliplelerin fatura ve fatura yerine geçen belge olarak kullanılabilmesi, bölgesel
dengesizliklerin ortadan kaldırılması, kayıt dışı faaliyetlerine devam etmek isteyenlere karşı
ağır cezai müeyyidelerin getirilmesi ve yaptırımların kesin ve caydırıcı olması da önemlidir.
Kayıt dışı ile mücadele de, öncelikli olarak tam bir siyasi irade gereklidir ve sık, sık af kanunu
(Vergi ve SGK affı) çıkarılmamalıdır. Bununla ilgili olarak yeni yazılacak olan Anayasa da
mali kural olarak bir hükümde konulması gerektiği görüşündeyiz. Kamu harcamalarında tam
hesap verebilirlik ve sorumluluk sistemi uygulanmalıdır. Bu nedenle, beyan dönemi 1 Mart’ta
başlayacak Gerçek Gelir vergisi mükelleflerimizin ve beyan dönemi 1.Nisan’da başlayacak
Kurumlar Vergisi mükelleflerimizin, her dönem olduğu gibi gerçek kazançlarını beyan
edeceklerini düşünüyor, 25. Vergi Haftasının ülkemize ve Đlimize hayırlı olmasını diliyorum.”
Diye konuştu. sss
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6040.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Melikgazi Hastanesi Yöneticileri Basın
Mensupları Đle Biraraya Geldi
Melikgazi Hastanesi yöneticileri, basın mensupları ile tanışma toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Melikgazi Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Dicle, hastaneyi vakıf
anlayışı ile yürüttüklerini belirterek, “Bizim hastanemizde sosyal...
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Melikgazi Hastanesi yöneticileri, basın mensupları ile tanışma toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Melikgazi Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Dicle, hastaneyi vakıf
anlayışı ile yürüttüklerini belirterek, “Bizim hastanemizde sosyal güvencesi ve parası olmayan
hastalar bedava hizmet alabilmektedir” dedi.
Melikgazi Hastanesinde düzenlenen programa, Melikgazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Kasım Akçay, Melikgazi Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Dicle, Melikgazi Hastanesi

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Basın Mensupları katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan ,
Melikgazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Akçay, “Şirket olarak 2012 yılının
Haziran ayında Melikgazi Hastanesini devraldık. Yaklaşık 1,5 yıldır görevimizi en iyi şekilde
yaptığımızı düşünüyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.Melikgazi Hastanesi
Başhekimi Op. Dr. Kadir Dicle ise, “2012 yılının Haziran ayından beri bu hastaneyi
yönetmekteyiz. Öncelikle Melikgazi Hastanesi 1997 yılında kurulmuş Kayseri’nin ilk özel
hastanelerinden birisidir. En eski hastanelerden biri olması nedeniyle parlak ve zayıf noktaları
yaşamıştır. Bizde hastaneyi zayıf bir döneminde devraldık. Biz genç bir ekip olarak
hastanemizi sürekli geliştirmekteyiz. 23 uzman kadrosu ve 49 yataklı bir özel hastanedir” diye
konuştu.‘Hastaneyi devraldığımızda ortalama 200-250 hastamız vardı’ diyen Dicle, “Biz
hastanede birde vizyon yaptık. Öncelikle ekibi gençleştirdik ve hastanenin kalitesini arttırdık.
Hastanemizin yarıdan fazla cihazını değiştirdik. Hastanemizde şehrin en dinamik ve en gözde
doktorlarını çalıştırmaktayız. Buna paralel olarak da hasta sayımız yüzde 50 oranında
artmaktadır. Bununla birlikte hastanemize 15 yataklı yeni doğan yoğun bakımı yapacağız.
Onun çalışmasını sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.Melikgazi Hastanesini vakıf anlayışıyla
yürüttüklerini belirten Dicle, “Bizim hastanemizde sosyal güvencesi ve parası olmayan
hastalar bedava hizmet alabilmektedir. Aynı zamanda hastanemizin gelirleriyle Hisarcık’ta
bulunan Melikgazi Vakfının 150 yataklı bir misafirhanesi bulunmaktadır. Yine burada
şehrimize gelen hasta yakınları ücretsiz olarak kalabilmektedir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6041.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Doğu Türkistanlılar'dan Başkan Yıldız’a
Ziyaret
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği üyeleri Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ı
makamında ziyaret etti.Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ve yönetim
kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bekir Yıldız,...
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği üyeleri Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ı
makamında ziyaret etti.Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ve yönetim
kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bekir Yıldız, Doğu Türkistan’ın mazlum bir
coğrafya olduğunu ifade ederek, “ Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize
elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonrada çalışacağız” dedi.Dernek
Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ise, 45 Milyona yakın Müslüman Türk’ün Doğu Türkistan’da
Çin zulmü altında bulunduğunu hatırlatarak, “ Sayın Başkanımız Bekir Yıldız, her zaman bize
destek oldu. Ne zaman yanına gelsek bir sıkıntımızı söylesek canla başla bize yardım için
uğraştı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, dernek çalışmaları
hakkında Başkan Bekir Yıldız’a bilgiler vererek, Doğu Türkistan davasına verdiği destekten
dolayı bir teşekkür plaketi sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6042.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Tedavisi Tamamlanan Đranlı Sığınmacı'ya Sahip
Çıkan Olmadı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisi’nde tedavisi tamamlanan Đranlı
sığınmacıya sahip çıkan herhangi bir kurum olmadı.Yaklaşık 3 ay önce otogarda hasta olarak
bulunduktan sonra 112 Acil Ambulansı ile Erciyes Üniversitesi...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisi’nde tedavisi tamamlanan Đranlı
sığınmacıya sahip çıkan herhangi bir kurum olmadı.Yaklaşık 3 ay önce otogarda hasta olarak
bulunduktan sonra 112 Acil Ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis’e
getirilen 56 yaşındaki Đranlı Sığınmacı A.A.’nın, hastanedeki tedavisi 6 Aralık 2013 tarihinde
tamamlanmıştı. Fakat tedavisinin ardından Acil Servis’ten taburcu edilmesi gereken Đranlı
sığınmacıya bir türlü sahip çıkan olmadı ve hasta üç aydan beri Acil Servis’te yatak işgal
etmekte. Hastanın taburcu edilememesinden dolayı Acil Servisin Đzolasyon Odası’na başka
bir hasta alınamıyor.Hastane yetkililerinin başta Kayseri Valiliği olmak üzere, Đl Sağlık
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi,
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapılan
görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamadığı ve bahsi geçen kurumların hiçbirinin bu hastaya
sahip çıkmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6043.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Sendikaların 'meb Yasa Tasarısı' Tepkisi
Kayseri'de, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı, sendikalar protesto etti.Eğitim-Sen, Türk
Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Başkanlığı, Türk Eğitim-Sen 2 Numaralı...
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Kayseri'de, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı, sendikalar protesto etti.
Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Başkanlığı, Türk Eğitim-Sen 2 Numaralı Şube
Başkanlığı üyeleri, kent meydanında toplanarak, tasarıyı protesto etti. Eğitim-Sen üyeleri şube
binası önünde toplandıktan sonra, sloganlar ile kent meydanına yürüdü. Sendika üyeleri kent
meydanın da buluştuktan sonra bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ali
Benli, Tasarının pimi çekilmiş bomba olduğunu söyledi. Benli, "Emniyet ve yargıdan sonra
milli eğitime de el atan iktidar, çatlak ses çıkmaması için her türlü gayreti göstermektedir.
Paydaşlarla hiçbir istişare yapılmadan 'Ben yaptım oldu' anlayışı ile hazırlanan,
siyasallaşmanın önünü açan, kadrolaşmayı eğitimin her hücresine yerleştiren ve tam bir ucube
olan bu tasarı önümüzde ki günlerde eğitim hayatımızın yangın yerine çevirecektir" dedi.
Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal ise, "17 Aralık rüşvet operasyonu sonrasın da
yıllardır kader ortaklığı yaptığı kesimlerle arası bozulan siyasi iktidar, ülkeyi hızla
otoriterleştiren, yasama, yürütme ve yargıyı büyük ölçüde kendi iktidarının denetimine alan
yasal düzenlemelerin ardından, eğitim sistemini tamamen kendi kontrolü altına almak için
düğmeye basmıştır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından halat çeken grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6044.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kimder Den Saadet Partisine Ziyaret
Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği Saadet Partisine ziyarette bulundu.Kayseri Đmam
Hatip Mezunları Derneği Başkanı Seyit Halil Yüzgeç ile beraberinde ki heyetle Saadet Partisi
il teşkilatına ziyarette bulundu. KĐMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç...
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Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği Saadet Partisine ziyarette bulundu.
Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Seyit Halil Yüzgeç ile beraberinde ki heyetle
Saadet Partisi il teşkilatına ziyarette bulundu. KĐMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç “Kayseri
Đmam Hatip Mezunları olarak yapılacak seçimler öncesinde Saadet Partisi Đl Başkanımıza,
Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza, Kocasinan ve Melikgazi Belediye Başkan
adaylarımıza yapılacak seçim hayırlara vesile olması dileklerimizi bulunmaya geldik. Đnşallah
yapılacak seçim sizler için Kayserimiz için ve milletimiz için ayrıca Ümmeti Muhammet için
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duamızda Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyoruz.
Bu ziyaretimizi de inşallah bereketli kılsın diliyoruz” dedi.Saadet Partisi Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Haşim Özçelik ise “Temenniniz gibi 30 Mart’ta yapılacak seçimler öncelikle
Kayserimize sonra bölgemize, Türkiye’mize ve tüm Đslam alemine hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Çünkü çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu seçimlerin önemi daha önce
yapılmış seçimlerden daha önemli. Bu seçimde vatandaşlarımız sadece belediye başkan
adaylarımızı değil durdukları yeri belirleyecekler. Fikirlerini belirleyecekler” dedi.Özçelik

“Yaşanabilir bir Kayseri’yi yeniden imar edecek belediye başkanlarını belirleyecekler.
Çalışmalarımızı tüm gücümüz ve gayretimizle devam ettiriyoruz. Geçmiş dönemlere göre
daha bir teveccüh var Saadet Partimize inşallah çok farklı sonuçlar bekliyoruz” diye konuştu.
Özçelik “Yaşanabilir bir Kayseri, yeni bir Türkiye’yi ve yeni bir dünyayı kurma bizim temel
hedefimiz. Đnşallah Cenabı Hak bize yardım edecek. Halkımızın teveccühü ile de inşallah 30
Mart da bayrağı teslim alacağız. Her ne kadar eşit ve adil olmayan şartlarda yarışsak da biz
inancımızdan aldığımız enerjiyle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bu haksızlıkları da önce
kamu vicdanına daha sonrada Cenabı Allah'a havale ediyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6045.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Saadet Partisi Sahabiye Esnafıyla Bir Araya
Geldi
Saadet Partisi Belediye Başkan Adayları ve beraberindekiler Sahabiye Mahallesindeki
esnaflarla bir araya geldi.Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik,
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun, Kocasinan Belediye Başkan...
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Saadet Partisi Belediye Başkan Adayları ve beraberindekiler Sahabiye Mahallesindeki
esnaflarla bir araya geldi.Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik,
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan
Arıcı ve beraberindeki partililer Sahabiye Mahallesi esnafına ziyarette bulundu. Halkın
sorunlarını dinleyen adaylar seçilmeleri taktirde sorunlarına çözümler üreteceklerini
söylediler. Adaylar “30 Mart’dan sonra hep beraber ülke olarak daha iyi olacağız. Saadet
gelecek sefalet bitecek inşallah. Bu seçimde asıl sloganımız şu ‘Ne hasedimiz var ne
kasetimiz var’ milletimizin daha iyi olması için Saadet gelecek sefalet bitecek inşallah” dedi.
Đkramda bulunmak isteyen esnafa 'biz ikramı sandıkta istiyoruz' diyen Başkan Adayları “Artık
bize oturmak, yorulmak, hastalanmak yasak seçimden sonra daha çok yasak daha çok
çalışmak lazım. Sefaletin gitmesi için Saadetin gelmesi lazım Saadet zaten hayırla gelen bir
şeydir” cevabını verdi.'Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Beyden memnunuz
zamanında işimizi de yapmıştı' diyen bir esnafa Özçelik “Đşini yaptım çoluğumuzun
çocuğumuzun rızkını kazandık bizde ona teşekkür ediyoruz. 30 mart dan sonra çalışmalarımız
ücretsiz olacak daha çok memnun kalacaksınız. Çoluk çocuk hep beraber oylarınızı
bekliyoruz. Daha iyi bir gelecek için yola çıktık inşallah desteklerinizi de bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6046.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Talas’ın Yeşil Alan Ve Sağlık Ocağı Sorunu
Çözülüyor
Seçim hazırlıkları kapsamında toplantıdan toplantıya koşan AK Parti Talas Belediye Başkan
Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sorunlara yönelik pratik çözümleriyle Talas halkının gönlünü
fethetmeye devam ediyor.Açıkladığı yirminin üzerinde...
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Seçim hazırlıkları kapsamında toplantıdan toplantıya koşan AK Parti Talas Belediye Başkan
Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sorunlara yönelik pratik çözümleriyle Talas halkının gönlünü
fethetmeye devam ediyor.
Açıkladığı yirminin üzerinde projeyle Talaslılar'dan tam destek alan AK Parti Talas Belediye
Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sorunlara ürettiği pratik çözümlerle Talas’ı sorunsuz
bir ilçe haline getirmek için çalışıyor. Talaslılar’dan gelen sağlık ocağı ve daha fazla sosyal
yeşil alan taleplerine cevap veren Palancıoğlu, apartmanlar arasındaki otoparkları yer altına
alarak üzerlerini vatandaşların kullanabileceği, nefes alacakları yeşil alanlara
dönüştüreceklerini belirtti.
Palancıoğlu, ‘’ Bir ayı geçkin bir süredir sahadayız, toplantılarla ziyaretlerle sürekli Talaslı
hemşerilerimizle birlikteyiz. Toplantı ve ziyaretlerimizde bizden istenen ve öne çıkan iki şey
var. Bunlardan birincisi nefes alacak yeşil alanlar. Bu sıkıntıyı apartmanlar arasında kalan ve
otopark olarak kullanılan alanları, yer altına alarak 2 katlı kapalı otoparklara dönüştüreceğiz,
üzerinde ortaya çıkan boş alanları da yeşillendirerek vatandaşlarımızın vakit geçirip nefes
alacakları alanlara dönüştüreceğiz. Đkinci bir istek ise; sağlık ocağı, şehir hastanesi
projesinden dolayı yeni sağlık ocağı yapımına müsaade edilmiyor. Ancak biz binaların altında
bulunan büyük dükkânları aile hekimlerine tahsis ederek bu sıkıntımızı da halledeceğiz.
Bunun örnekleri birkaç ilimizde var. Gerekli yerlerle görüşmemizi yaptık, bunun
uygulanmasında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bunlar ve bunlara benzer birçok
projemiz var zamanı geldiğinde onları da paylaşacağız’’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6047.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Saadet Partisi Kayseri'de Đddialı
SAADET PARTĐSĐ KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKAN ADAYI HAŞĐM
ÖZÇELĐK: Halkımız Milli Görüş Belediyeciliğini Özlemiş
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Söyleşi: Erkinbeğ Uygurtürk
30 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde iddialı olduklarını söyleyen Saadet Partisi Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik, “ Halkımız Milli Görüş Belediyeciliğini
özlemiş durumda hayır umduk, hayrolur inşallah” dedi.
Başkan adayı Haşim Özçelik ile Kayseri gündem gazetesi olarak bir söyleşi yaptık. Özçelik,
neden aday olduğu ve projeleri ile ilgili açıklamalar yaparken, seçim çalışmalarındaki son
durum hakkında da bilgiler verdi.
“Yaşanabilir Bir Kayseri’yi inşa etmek için aday oldum” diyen Haşim Özçelik, “ daha adil bir
yönetim için aday olduk. Bu emanet bize verildiği zaman hizmetlerin ve belediyeciliğin
çıtasını daha da yükselteceğiz. 1989 yılında ki seçimlerde Milli Görüş Belediyeciliğini gören
vatandaşlarımız hizmetin ne olduğunu anladı ve 1995 yılındaki seçimlerde bizi Türkiye’nin en
büyük partisi yaptı. Milli Görüş iktidarıyla halkımız ilk defa denk bütçe ile tanıştı. Rantların
önü kesildi ve halka aktarıldı. Bizde ülkemizin daha önce görmüş olduğu Milli Görüş
Belediyeciliğini yeniden tesis etmek için bu yola çıktık. Đnşallah hakkımızda hayırlı olur”
dedi.
“ Tarihin en önemli seçimlerinden birini yapmak üzereyiz” diye konuşan Haşim Özçelik, “ Bu
seçim sadece şehirlerin yöneticilerinin belirleneceği sıradan bir mahalli seçim olmaktan çıktı.
Ülkemizin ve Müslüman coğrafyanın içinde bulunduğu korkunç sıkıntılar bu seçimi sadece
partilerin veya şahısların oylanacağı bir seçim olmaktan çıkardı. 30 Martta yapacağımız tercih
ile aynı zamanda şehrin geleceğini oylayacağız. Ruhu can çekişen, kimliğini kaybetmiş şehrin
rüzgar önünde savrulmasına dur deyip demeyeceğimize karar vereceğiz” diye konuştu.
Seçim çalışmaları için gittikleri her yerde büyük bir teveccühle karşılandıklarını kaydeden
Haşim Özçelik, “ Daha önceki seçimlerde AK Parti için Erbakan hocanın talebelerinin
kurduğu parti diye bakan vatandaşlar, bu seçim zamanında onların Erbakan hocayla alakası
olmadığı yönünde görüş bildiriyor. Đnşallah, halkımızın tercihi Saadet Partisinden yana olacak
ve 1 Nisan sabahı Kayseri ve Türkiye yeni bir güne uyanacak” dedi.
ERBAKAN HOCAYI ANMA ETKĐNLĐĞĐ
Haşim Özçelik, Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan Hoca için Perşembe günü
bir anma etkinliği düzenlendiğini ifade etti. Özçelik, Fuar içerisindeki Kültür Merkezinde
saat 19:00’da Recai Kutan’ın da katılacağı Erbakan Hocayı anma etkinliğine tüm Kayserilileri
davam etti.
Seçilmesi halinde yapacağı projelerden de bahseden Saadet Partisi Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Haşim Özçelik şunları söyledi:

Kayseri’nin en büyük sorunlarının başında trafik konusunun geldiği herkesin malumu. Şehrin
en uzak noktasından merkeze en fazla 10 dakikada gelebilirdik. Şimdi ise Đstanbul trafiğinden
farksız bir karmaya var. Nüfusun ve yerleşim alanlarının büyümesine paralel olarak hayata
geçirilmesi gereken projeler dikkate alınmadığı için ağır bir fatura ile karşı karşıya
kalınmıştır. Trafik probleminin çözülmesi için ilk görev seçmene düşüyor. Sorunun bu boyuta
ulaşmasına sebep olan kadronun 30 Mart’ta yolcu edilmesidir. Şehrin bir başından diğer
başına gitmek isteyenler hiçbir ışığa takılmayacaklar. Bugün Ankara ve Konya’da durum
böyle. Bizde ise Kayseri kırmızı ışık cehennemi oldu. Bizim trafik konusuna dair projelerimiz
ise, şehrin tek merkezlilikten kurtarılması, Güney çevreyolunun en kısa sürece açılması, metro
projelendirilme çalışmalarına başlanması, mevcut planlarda bulunmasına rağmen açılmamış
ana arterlerin açılması, alt ve üst geçitli kavşakların inşası ve metrobüs hatlarının
oluşturulması olarak sıralanabilir. Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, hafif raylı sistem
yapıyorum diye bu insanların milyarlarca lirasını çarçur etti. Yapmışken metro yapılsa idi.
Yada metro pahalı ve alt yapı gibi teknik şartlar yerine getirilemiyor ise raylı sistem yerine
metrobüs hatları oluşturulsaydı daha iyi olurdu. Raylı sistem önümüzdeki yıllarda yetersiz
kalınca ne olacak sökülecek mi bu hatlar?
SEMT MERKEZLĐ BĐR ŞEHĐR
Kayseri beton ormanına dönüştürüldü. Yüksek katlı binalarla şehrin yapısı bozuldu. Biz
inşallah bu sisteme son vereceğiz ve yüksek katlı binaların yerine tabana yayılmış tek katlı
yada birkaç katlı binalara yer vereceğiz. Mahalle kültürünü yeniden tesis edeceğiz. Medeniyet
ölçümüze göre şehrimizi yeniden, halkımızın katılımıyla şehri yeniden palanlayacağız. Sen,
ben, bizim oğlan mantığı bizim anlayışımızda yok. Bu yeniden planlamayı yaparken, belediye
başkanlarının yada hatırlı kişilerin sözünden çıkmayan müelliflerle asla çalışmayacağız.
Adamına göre parsel çizme bizim zamanımızda olmayacak. Bu dönemde de yeni yerleşim
yerleri oluşturulurken, o bölgede yaşayan insanların ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş
merkezleri ve ticarethaneler yapılacak ve tek merkezi bulunan bir şehir mantığından
çıkarılacak.
KÜLTÜR VE MEDENĐYET BAHÇESĐ
Hava Đkmal Bakım Merkezi arazisi üzerine dünyanın en büyük Açık Hava Kültür ve
Medeniyet Müzesi kurulacak. Dünyanın dört bir tarafında bulunan ve Türk-Đslam
medeniyetinin izlerini taşıyan eserlerin küçültülmüş benzerlerinin yer alacağı bu müze
Đstanbul’da bulunan Miniatürk’ün daha kapsamlı ve büyüğü olacaktır. Açık ve kapalı
alanlardan oluşacak bu müzede Mekke’den, Medine’den, Kudüs’ten, Doğu Türkistan’dan,
Bosna’dan ve daha bir çok yerde bulunan eserler sergilenecektir. Đçinde Anadolu’nun en
büyük kütüphanesinin de bulunacağı bu alanda Selçuklu mimarisinin temel alınacağı büyük
bir Cuma Camisi ve külliye inşa edilecek. Hiçbir ticari kaygı gütmeksizin planlanacak alan
Ali Dağı’nın eteklerinden yalnız şehrimize ve ülkemize değil, tüm dünyaya hitap edecek canlı
bir kültür ve medeniyet bahçesi haline getirilecektir.
TARĐH NEFES ALACAK
Tarihi emanetlerimiz ranta kurban edilmekten kurtarılacak. Özellikle Camii Kebir ve Hunat
Camii etrafındaki beton yığınlarından arındırılacak. O bölgedeki vatandaşlarımız mağdur
edilmeden binalar kamulaştırılarak, bu tarihi eserlerin etrafı açılacak.
ESKĐ SANAYĐ’NĐN RANTI BÖLGE ĐNSANINA BIRAKILACAK
Biz eski sanayiyi sulandırmayacağız. O bölge Kayseri’nin Tahtakalesi gibi bir bölge haline
geldi. Merkezde kalan ve işlevini yitirmekte olan Eski Sanayi Bölgesi, kentsel dönüşüm
çerçevesinde yeniden planlanacak. Değeri her geçen gün artan bölgenin zenginliği bu bölge
esnafına kalacaktır.
ERCĐYES’E YAPILAN YATIRIM BOŞA GĐTMĐŞ GĐBĐ OLDU
Erciyes, şuan elit bir kesimin faydalandığı bir yer haline geldi. Garibanlarda buradan istifa
edecek. Otobüslerle oraya insanları taşıyıp sucuk ekmek yedirmek yetmez. 300 Milyon Evro

yatırım yapılıyor. Küresel ısınmadan dolayı kurak bir iklim var. Ölü bir yatırım haline geldi.
Bilim adamları uyarıyor. Küresel ısınma var diyor. Bu biline bilene neden Erciyes’e o kadar
yatırım yapıldı anlamak mümkün değil. Biz orayı daha çok yayla turizmine kazandıracağız.
Burada Erciyes Đslam Ülkeleri Film Festivali yapacağız. Müslümanların yaptığı filmler var.
Erciyes’i fim platosu haline getireceğiz. Sadece Erciyes’te değil , Kayseri’nin değişik
bölgelerinde medeniyetimize uygun filmlerin çekilmesi için buraları açacağız.
SAHABĐYE’YE BUTĐK OTELLER VE GELENEKSEL ÇARŞILAR YAPILACAK
Şehrin en eski mahallelerinden olan Sahabiye Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm alanı ilan
edilerek yeniden planlama yapılacak. Bu bölgede yüksek katlı binaların yerine, butik oteller
ve Kayseri’nin geleneksel çarşı mantığının hakim olduğu sokaklar yapılarak cazibe merkezi
oluşturulacak. Kayseri’ye özgü yemeklerin satıldığı restoranlar ile bu bölgenin rantı yine
bölge insanı tarafından paylaşılacak.
YEŞĐL CAN KUŞAĞI VE SĐVĐL BĐR KAYSERĐ
Tren yolunun nakli projesinin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacak alanın tamamı şehir
insanının nefes olacağı yeşil bir kuşak haline getirilecek. Hava Đkmal Bakım Merkezinin yanı
sıra Ana Tamir, Cezaevi ve Köşk Kışla’nın şehir dışına taşınması sağlanacak ve bu bölgeler
insanlarımızın yeni yaşam alanları olarak değerlendirilecektir.
KAYSERĐ KOOPERATĐF MEZARLIĞI OLMAYACAK
Belediyelerin bugüne kadar yanlış uygulamaları ve denetim görevlerine yerine getirmemeleri
ile örtülü olarak verdikleri destekten dolayı Kayseri bir kooperatif mezarlığına dönüştü.
Binlerce insan mağdur oldu. Biz bu mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması için kooperatiflere
geçit vermeyeceğiz ve mağdur olanlara yardım için imar ve hukuki konularda yardım
yapacağız.
KAMPÜS EVLER PROJESĐ
Kayseri hızla üniversite şehri haline geliyor. Bu sürece sağlıklı bir katkı sağlanması için
Erkilet, Mimarsinan ve Talas gibi bölgelerde sadece Üniversite öğrencilerine hitap edecek
yerleşim birimleri planlanacaktır.
PASTIRMA FESTĐVALĐ
Kayseri, pastırma ve sucuğu ile ünlü olan bir şehir olmasına karşı bu ürünlere gereken ilgi
gösterilmediği için Afyon bu işi biraz daha öne taşımış durumda. Đnşallah biz emaneti
devraldığımız zaman Kayseri’nin geleneksel bu lezzetlerinin tanıtımı için elimizden geleni
yapacağız ve Pastırma festivali yapacağız. Şehrin en olmaz yerinde yer alan “ Pastırmacılar
Parkı” nı da iptal edip, şehrin giriş ve çıkışlarına daha rahat alışveriş yapılabilecek mekânlar
oluşturacağız.
ĐLÇELERE BÜYÜK DESTEK
Yeni hinterland yasasına göre Büyükşehir Belediyesinin sınırları tüm il sınırı olarak belirlendi
ve tüm ilçeler Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı içine katıldı. Bizde ilçelerimizin
gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Sivas caddesi ve Tuna caddesi gibi yerlere nasıl özen
gösteriliyorsa Sarız’a, Pınarbaşı gibi ilçelerimize de aynı özen gösterilerek hizmet edilecek.
Alt yapı ve üst yapılarla ilçelerimiz birer cazibe bölgeleri haline getirilecek. Hayvancılığın
gelişmesi için merkezler kurulacak ve köyde yaşayan vatandaşlarımız bu konularda
desteklenecek.
TAŞERON ĐŞÇĐLERĐN SORUNLARI ÇÖZÜLECEK
Yerel yönetimlerin hizmet alımı adı altında yaptığı özelleştirmelerle birçok Belediye hizmeti
özel taşeron şirketler tarafından yapılıyor. Ancak burada çalışan binlerce insan asgari ücretle
mesai mefhumu çoğu zaman olmadan ekmek parası için koşturuyor. Biz inşallah bu haksız
duruma son vererek, taşeron işçileri kadroya alıp hak ettikleri şart ve ücretleri sağlayacağız.
ENGELLĐLERĐMĐZE DESTEK VE GPRS’LĐ YER TESPĐTĐ

Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması için bir çok proje gerçekleştirdik.
Hayatlarını kolaylaştırmak için uzman elemanların nezareti altında dinlenme ve eğitim
merkezleri oluşturulacak ve onların el emekleri ile yaptıkları ürünleri satabilecekleri çarşılar
kurulacak. Şimdiye kadar uygulanmayan ve özellikle yaşlı ve hasta kişilerin kaybolmasını
önlemek için GPRS’li yer tespit projesi hayata geçirilecek ve Belediyelerin denetiminde ve
desteği ile ailelere kolaylıklar sağlanacak.
SADECE AMATÖR SPORA DESTEK VERECEĞĐZ
Şehir insanının tamamının spor yapabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ancak, yerel
yönetim olarak sadeca Amatör spora destek verilecek. Profesyonel sporu, profesyonellere terk
ederek işi ehline bırakacağız.
GENÇLERE EVLĐLĐK DESTEĞĐ SAĞLANACAK
Ekonomik sıkıntılar yüzünden binlerce gencimiz evlenme çağı gelmiş olmasına rağmen
çaresizlik içindedir. Yerel yönetimlerin, imar ve çevre işleri yanında vatandaşların huzur ve
mutluluğuna katkıda bulunma gibi bir sorumluluğu da vardır. Bu doğrultuda maddi durumu
müsait olmayan gençlerimize yuva kurma desteği sağlayacağız.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6048.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Bülent Yıldırım Đsrail’in hain planını anlattı
Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde önceki gün gerçekleşen ĐHH Genel Başkanı Bülent
Yıldırım ve Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir’in konuşmacı olarak katıldığı
Kudüs ve Şahadet gecesinde tekbirler yükseldi.
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Đsrail: “Yaşlıları öldüreceğiz, gençler de Filistin davasının unutur böylece biz de bütün
Filistin’i ele geçiririz”
Gecede ĐHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay
Aldemir, ĐHH Kayseri Şube Başkanı Şaban Sözduyar, Mavi Marmara şehid Furkan Doğan’ın
babası Ahmet Doğan, Anadolu Platformu Genel Sekreteri Mehmet Alpcan, Đlim Hikmet Vakfı
Başkanı Mustafa Doğu Đlim Yayma Cemiyeti Başkanı Oğuz Memiş, Anadolu Platformu
Öğrenci Birliği Başkanı ve Anadolu Platformu Güney Doğu Anadolu Bölgesi Sorumlusu
Mustafa Kar, çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşları ile birlikte halktan da yoğun katılım
vardı.Kur’anı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan gecede selamlama konuşması yapan
Kayseri ĐHH Şube Başkanı Şaban Sözduyar şubat ayının Müslüman dünyası açısından
önemini vurgularken 28 şubat döneminde yine bir Kudüs gecesinde tankların
yürütüldüğünden, Müslümanların sıkıntılı ve zor günler geçirdiğinden bahsetti. Sonrasında
konuşma yapan Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan’ın babası ise şunları söyledi:
Furkan’ın doğumu Hristiyan ölümü bir Yahudi eli ile oldu
“Aslında Furkan doğuşundan şehadetine kadar farklı bir çocuktu. Allah gerçekten o fıtrat
üzerine yaratmıştı. 19 yıl beraber yaşadık ama Furkan’ın hayatının her alanında farklılık
olduğunu hissetmişizdir. Dünyevi hiç hayali olmayan başkaları içi koşturan, ön plana çıkmayı

gerçekten Allah rızası için hizmet etmeye çalışan, çok cömert biri idi. Furkan’ın doğusu
Amerika’da bir Hristiyan doktoru eli ile şehadeti Yahudi binini eli ile olmuştur. Allah rızasını
gözeterek yaşamıştır. Allah rızası yolunda şehadete ulaşmıştır. Bir kere doğuyoruz bir kere
öleceğiz o ölümünde Allah rızası olma yolunda temennimizdir. Şehit olmasak da onun
şehadetini umuyoruz. Şehadetin de şehitliğin de içi boşalmıştı günlük hayatta da kullanmaya
başlamıştık. Ben Furkan’ın ölümü ile şehadetin gençler arasında idrak edildiğini gördüm. ”
Baba Ahmet Doğan geçtiğimiz hafta Sabancı Kültür Sitesi’ndeki etkinlikte Kayseri
Şehitleri’ne yazılan türkülerin okunduğu gecede “Furkan Doğan’a ağıt” ile ilgili şunları
söyledi :
Đçinde Đsrail’in adının geçtiği ilk ağıt
“Biliyorsunuz türküler ağıtlar kültürümüzü bir tarihi. Yemen türkülerinden bir takım bilgiler
edinebiliyoruz. Đlk defa belki Furkan’ı adına yazılan bir ağıtta Đsrail geçiyor. Đsrail şehit
türkülerinde yer almış olup nesiller boyuna gidecektir. Furkan doğan ağıdı demişler ama ben
onu türkü olarak aldım. Furkan’ın ölümünden sonra bizle ağlamadık, ağıtta yakmadık. O
yüzden Allah bize onurlu bir unvan verdi. Şehit ailesi şehit annesi babası yaptı. Furkan’ın
bizlere yüklediği sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız”
Furkan annesinin eseridir
“Genç kızlar ya da yeni evlenen kardeşlerimiz gelecek nesillerin imanından ihlasında aslında
anneler sorumlu olacaktır. Ben kendi öğrencilerime özellikle kız öğrencilerime çalışmak için
değil daha iyi nesil yetiştirmek için okuyun, kültürlü olun, her öğrettiğiniz şey Allah’ın
emrettiği şeylerden olsun. Burada annelere büyük görev düştüğünü gördüm. Önce kendilerini
yetiştirsinler. Kısaca Furkan annesinin eseri diyebiliriz.”
Genel Başkan Aldemir: “Ahlaki sorumluluklardan kaçamayız”
Geceye konuşmacı olarak katılan Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir ise Mavi
Marmara’da şehid olanların bedenlerini ortaya koyarak verdikleri, ölümlerini şehadet ile
taçlandıranların samimiyetinden bahsetti. Daha sonra dünyada yaşanan Müslüman sorunlarına
değinen Genel Başkan Aldemir konuşmasına şöyle devam etti. “Kriz ne siyasi ne askeridir.
Kriz düşsel krizdir. Sahte çözüm üreten fikir üretmeyiniz. Üretken bir gençliğe ihtiyacımız
vardır. Üretken hayatın içine inmeliyiz. Cemaatler ile cemiyetler ile sokağın nabzı tutulur. Bu
bakımdan ahlaki sorumluluklardan kaçamayız. Filistin Kudüs davası herkesin davasıdır. Mavi
Marmara ile tarihin akışını değiştirdik.”
ĐHH Başkanı Yıldırım : “Biz partilere, sivil toplum kuruluşlarına, cemaatlere, gruplara
ayrılmışız”
ĐHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise gecede şunlar söyledi: “Ölen hep Müslüman öldüren
hep emperyalist. Dünyada Hristiyanların Hristiyanları öldürdüğünü gördünüz mü? 4 dünya
savaşı var: I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, 3. Dünya savaşı soğuk savaş ve ABD savaşı
kazandığını düşünüyor. Peki biz ise partilere, sivil toplum kuruluşlarına, cemaatlere, gruplara
ayrılmışız birliğimizi ve beraberliğimizi koruyamıyor. Ben birçok Müslüman grubun lideri ile
görüşürüm. Merak ederim neden bir araya gelip birbirlerini sevemezler. Biz birbirimizle bir
araya gelemiyoruz. Herkesin grubu bir aşireti var. Bosna’yı, Çeçenistan’ı bütün savaş
bölgelerini gördük. Bombaları Müslüman coğrafyada ki herkese yağdırdılar. Bomba mezhep,
tarikat tanımaz. Đşte bizi de Đslam birliğinde birleştirecek tek bir yer var o da Kudüs’tür. Bütün
Müslümanları mezhep farklılıklarına karşı birleştiren yerdir. Çünkü Kudüs tevhidin
merkezlerinden biridir. Dünyada ilk kurulan Kâbe’dir. Đkincisi rivayete göre Mescid-i
Aksa’dır. Đlk kıblemizdir. Peygamber efendimizin bütün peygamberlere namaz kıldırdığı
yeredir.”
Kudüs tevhidin merkezidir
“ Geçen birkaç tane adam gelmiş bana diyorlar ki Kudüs’ün statüsü bize göre sadece
Müslümanların olamaz. Orası ilahi dinlerin kutsal yerleri olduğu için bütün dinlerden oluşan
yönetim olacak. Kudüs tevhidin merkezidir. Kudüs Hristiyanların elinde olduğu zaman kan ve

gözyaşından başka bir şey yok. Onlar Müslümanları kestiler mescitlerde atın yarısına kadar
kan vardı. Kudüs’te ne zaman Müslümanlar varsa orada barış oldu. Kudüs’te Siyonizm
olduğu için orada kan ve gözyaşı vardır. Şimdi gördüm ki Gazze kendini Kudüs’e adamış Batı
Şeria kendine adamış. Gençlerin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Đsrail “Yaşlıları öldüreceğiz
gençler de Filistin davasının unutur böylece biz de bütün Filistin’i ele geçiririz.” diyor. Onun
için mavi Marmara yürüyüşünde gençleri de getirin. O çocuklar getirdiğiniz zaman
Đsraillilerin yüreklerine atom bombası atmışsınız etkisi yapar. 9 tanesini katlettik bunu
büyütmeyin. Türkiye ile Đsrail arasında ki ilişkiler bundan daha ötedir. O kadar korktular ki
çünkü bir arı kovanına çomak soktuk.” Genel Başkan Yıldırım konuşmasını yaparken ara ara
salondan tekbir sesleri yükselirken Đsrail’in Türkiye’den özür dilemesine getirdiği ifadelerini
ise şöyle sürdürdü:
“Biz aslında bizim öldürenler içindeki Türkiye vatandaşı olan Türkiyeli Yahudilerin tespit
edip yargılanmasını istiyoruz dedik paniklediler. Bir Müslüman haksız yere bir Yahudi’yi
öldürünce yargılanmasın mı? Elbette yargılansın ama bir Yahudi bir Müslümanı öldürünce
yargılanmasın deniliyor. Çünkü Đsrail’in parasının çoğu Türkiyeli Yahudilerdir. Hem bu
ülkede yaşayacaksınız hem de asker göndereceksiniz. Mavi Marmara’ya kurşun sıkıyorsanız
Batı Şeria’da da bu kurşunları sıktınız.”
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6049.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Đşte Develi’nin Son Seçim Anketi
Yerel Seçimlere az bir zaman kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.
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Yerel Seçimlere az bir zaman kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Bizde Kayseri
Gündem Gazetesi olarak, ilçelerimizde seçim çalışmalarının nasıl gittiğini araştırmak için bir
ekip oluşturduk ve ilk olarak Develi’ye gittik.Develi halkı ile yüz yüze görüşerek yaptığımız
seçim anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Cumhuriyet Caddesi, Uzun Çarşı, Salı Pazarı,
Sanayi Bölgesi, Aşık Seyrani Caddesi, Elbiz Caddesi , Aşağı Everek ve Meydan’da yapılan
ankete katılanlara üç soru soruldu. Yapılan Ankete göre:
Develi Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vereceksiniz? Sorusuna katılımcılar
AK Parti : %54, MHP : %35, CHP
: %6, SP : %2, Diğer: %1, Kararsız: %2
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz? Sorusuna
AK Parti : %63, MHP : %26, CHP
: %5, SP : %1, Diğer: %1, Kararsız: %4
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Destekliyormusunuz? Sorusuna
Evet: 59, Hayır: 35, Kararsızım: %6 cevabını verdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6050.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

TYB Kayseri Şubesi 2013 yılı...
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 2013 yılı kültür ve sanat
ödülleri dün Hunat Medresesi konferans salonunda yapılan törenle sahiplerini buldu.

27 Şubat 2014 Perşembe 12:24

2013 yılı kültür sanat ödülleri sahiplerini buldu
Edebiyat, şiir, roman, politika gibi çeşitli dallarda toplam 12 isim ödüle layık görüldü. Bu
isimlere ise plaketleri Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Đlhan tarafından
takdim edildi. Plaket alan isimler ise şöyle: Yılın Belediye Başkanı; Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki. Yılın Romanı ve Yazarı; Sarıkamış'tan Sibirya'ya isimli eseriyle
Süleyman Sağlam. Yılın Hikâye Kitabı ve Yazarı; Güne Uyanan Şehir isimli eseriyle
Hüdaverdi Aydoğdu. Yılın Şiir Kitabı ve Şairi; Sevginin Sesi isimli eseriyle Kadir Karaman.
Yılın Televizyon Programı ve Programcısı; Kay. Tv/Tuzlu Kahve programıyla Selda Avcı.
Yılın Röportajı ve Yazarı; Hâkimiyet Gazetesi/Yüksel Kalkan. Yılın Köşe Yazısı ve Yazarı;
Kayseri Haber Gazetesi Yazarı Veli Altınkaya. Yılın Sanayici ve Đş Adamı; Kemal Tekden.
Yılın Üniversitesi; Öğrenci Konseyi Çalışmaları Nedeniyle Nuh Naci Yazgan Üniversitesi.
Yılın Sivil Toplum Örgütü; Yeni Ufuklar Derneği. Yılın Bürokratı; Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan. Seçici Kurul Özel Ödülü; Đbrahim
Şahin’e verildi.Kayseri’nin sanat, siyaset, edebiyat dünyasından birçok ismin katıldığı ödül
töreni toplu fotoğrafın ardından sona erdi.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6051.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Alperen Ocakları ‘Hocalı Katliamı’nı kınadı
Kayseri Alperen Ocakları bugün Kurşunlu Parkı önünde 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan
gecede savunmasız yüzlerce Müslümanın katledilişi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
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Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi Başkanı Mahmut Cömert yaptığı basın
açıklamasında şunları söyledi: “Bugün üzerinden 22 yıl geçen yürek yaramız Hocalı
Katliamını anmak için buradayız. Ermeni katilleri 1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a
bağlayan gecede savunmasız 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlıyı vahşice katletmiş ve
onları şehit etmişlerdir. Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında soydaşlarımıza yapılan katliam
üzerinden yıllar geçse de yüreklerimizde ki kardeş acısı geçmemiştir. Geçmeyecekte. Sözde
insan haklarının savunucusu olan kuruluşlar söz konusu Türk halkı olduğunda sessiz kalmayı
tercih ediyorlar. Uyan Ey Türk Milleti uyan! Hocalı’da yapılan katliam bir kesime değil tüm
dünyaya yapılmıştır. Bizler diğer ülkeleri bir yana bırakıp önce kendimize bakmak istiyoruz.
Đki devlet tek milletin biz. Öyle ki Azerbaycan’da yapılan bu katliamın kınanması hususunda
ne akdar duyarlıyız?. Hocalı’da Ermeni köpeklerince gerçekleştirilen zulüm dünyaca
biliniyorken gözleri oyularak zulme uğrayan kardeşlerimiz için yüreğimiz ne kadar sızlıyor.
Unutmayalım ki biz kardeşimize sahip çıkmazsak kimseden bekleyemeyiz. ”
Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi Başkanı Mahmut Cömert gazetemize açıklamada
bulundu; Başkan Cömert son olarak “Yıllar önce Türk ve Đslam coğrafyalarında yaşanan bu
katliamların bizleri her hatırlayışımızda derinden etkiliyor. Bu açıklama ile sadece Hocalı
değil, Doğu Türkistan, Uygur Özerk Bölgesi, Filistin, Irak Türkmenleri, Kosova ve Bosna
gibi yerlerde Hak davası güden ve bu uğurda verdikleri mücadeleleri şehadetle süsleyen
Müslüman kardeşlerimizi de unutmadık.” Şeklinde konuştu.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6052.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

çalışmaları yerinde gözlemledi
Önceki gün Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde konuşan ĐHH Genel Başkanı Bülent
Yıldırım, Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir program öncesinde ĐHH Kayseri
Şube Başkanı Şaban Sözduyar, Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan,
Anadolu Platformu Genel Sekreteri Mehmet Alpcan, Đlim Hikmet Vakfı Başkanı Mustafa
Doğu Đlim Yayma Cemiyeti Başkanı Oğuz Memiş, Anadolu Öğrenci Birliği, Güney Doğu
Bölgesi Sorumlusu Mustafa Kar ve beraberindekiler ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulundu.
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Önceki gün Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde konuşan ĐHH Genel Başkanı Bülent
Yıldırım, Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir program öncesinde ĐHH Kayseri
Şube Başkanı Şaban Sözduyar, Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan,
Anadolu Platformu Genel Sekreteri Mehmet Alpcan, Đlim Hikmet Vakfı Başkanı Mustafa
Doğu Đlim Yayma Cemiyeti Başkanı Oğuz Memiş, Anadolu Öğrenci Birliği, Güney Doğu
Bölgesi Sorumlusu Mustafa Kar ve beraberindekiler ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan adına yapılan inşaat halindeki öğrenci
yurdunu ve temeli geçtiğimiz aylarda atılan yetimhaneyi yerinde gözlemledi. ĐHH Genel
Başkanı Bülent Yıldırım ilk olarak Dünya Ticaret Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.
Suriye’ye Kayseri’den gönderilen 12, 13, 14 ve 15’inci tırların önünde yapılan basın
açıklamasından sonra ĐHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Mavi Marmara şehidi Furkan
Doğan adına yapılan yetimhaneyi yerinde gözlemledi. Yurt yetimhane hakkında bilgileri ise
kendisine ĐHH Kayseri Şube Başkanı Şaban Sözduyar aktardı. Akabinde Furkan Doğan
Öğrenci yurdu inşaatını gezen Genel Başkanı Bülent Yıldırım sonrasında ĐHH Kayseri
Şubesi’nde öğle yemeğinin ardından Kay Tv Ve Erciyes Tv ile ortaklaşa yapılan yayına
Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir ile birlikte konuk olmasının ardından Đlim
Hikmet Vakfı’nı ziyaret etti.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6053.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

2013 yılı kültür sanat ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 2013 yılı kültür ve sanat
ödülleri dün Hunat Medresesi konferans salonunda yapılan törenle sahiplerini buldu.
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Edebiyat, şiir, roman, politika gibi çeşitli dallarda toplam 12 isim ödüle layık görüldü. Bu
isimlere ise plaketleri Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Đlhan tarafından
takdim edildi. Plaket alan isimler ise şöyle:
Yılın Belediye Başkanı; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki. Yılın Romanı ve
Yazarı; Sarıkamış'tan Sibirya'ya isimli eseriyle Süleyman Sağlam. Yılın Hikâye Kitabı ve
Yazarı; Güne Uyanan Şehir isimli eseriyle Hüdaverdi Aydoğdu. Yılın Şiir Kitabı ve Şairi;
Sevginin Sesi isimli eseriyle Kadir Karaman. Yılın Televizyon Programı ve Programcısı; Kay.
Tv/Tuzlu Kahve programıyla Selda Avcı. Yılın Röportajı ve Yazarı; Hâkimiyet
Gazetesi/Yüksel Kalkan. Yılın Köşe Yazısı ve Yazarı; Kayseri Haber Gazetesi Yazarı Veli
Altınkaya. Yılın Sanayici ve Đş Adamı; Kemal Tekden. Yılın Üniversitesi; Öğrenci Konseyi
Çalışmaları Nedeniyle Nuh Naci Yazgan Üniversitesi. Yılın Sivil Toplum Örgütü; Yeni
Ufuklar Derneği. Yılın Bürokratı; Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı
Oktay Durukan. Seçici Kurul Özel Ödülü; Đbrahim Şahin’e verildi.
Kayseri’nin sanat, siyaset, edebiyat dünyasından birçok ismin katıldığı ödül töreni çekilen
toplu fotoğrafın ardından sona erdi.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6054.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Bilim Akademisi Bagep'ten Agü'ye Çifte Ödül
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Usta ile Yrd. Doç. Dr.
Evren Mutlugün, 2014 Bilim Akademisi-BAGEP Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülüne
layık görüldü.Bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Usta ile Yrd. Doç. Dr.
Evren Mutlugün, 2014 Bilim Akademisi-BAGEP Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülüne
layık görüldü.Bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini benimseyen, bağımsız bir sivil
toplum kuruluşu olan Bilim Akademisi’nin (BAGEP) 2014 Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı
Ödülleri açıklandı.Buna göre, AGÜ öğretim üyelerinden Malzeme Bilimleri alanında yaptığı
bilimsel çalışmalarla Doç. Dr. Hakan Usta, Fizik alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla Yrd.
Doç. Dr. Evren Mutlugün, 2014 Bilim Akademisi-BAGEP Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı
Ödülüne layık görüldü.Doç. Dr. Usta ve Yrd. Doç. Dr. Mutlugün, böylesine bir ödülü
AGÜ’ye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.Ödüle layık görülen AGÜ’lü
genç bilim adamlarına araştırmalarını desteklemek amacıyla iki yıl süreyle yılda 10 bin TL
destek verilecek.Usta ve Mutlugün’e ödülleri, 27 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek törenle
verilecek.Bilim Akademisi-BAGEP Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülleri, üstün başarılı
genç bilim insanlarını teşvik etmek, desteklemek, bilimde önde gelen gençlerin tanınmalarını
sağlamak amacıyla düzenleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6055.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Muhasebeciler Haftası Kutlamaları Başlıyor
Kayseri Serbst Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat
Özsoy, Muhasebeciler Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını bildirdi.Özsoy,
“TÜRMOB çatısı altında 77 Serbest Muhasebeci ve Mali Muhasebeciler...
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Kayseri Serbst Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat
Özsoy, Muhasebeciler Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını bildirdi.
Özsoy, “TÜRMOB çatısı altında 77 Serbest Muhasebeci ve Mali Muhasebeciler Odası, 8’de
Yeminli Mali Müşavirler Odası bünyesinde 90 bin civarında üyemiz var” dedi.
Özsoy, “Kayseri’de Mali Müşavirler Odaları arasında 11. büyük oda olarak geçiyor. Bizim de
yaklaşık bin 150 Serbest Muhasebeci mali Müşavir, 400 civarında da stajyerimiz bulunuyor.

Yapmış olduğumuz etkinlikler çerçevesinde, birinci derece önem verdiğimiz şey eğitimdir.
Özellikle seminerlerimiz, son Prof. Dr. Şükrü Kızılok’un geldiği seminerimize yaklaşık 600
üyemiz katıldı. Bu gerçekten ciddi bir rakamdır. Meslek mensubu eğitimli, sosyal, hukuk
bilinci gelişmiş, vizyon sahibi olmalıdır” diye konuştu.
“Bizler oda olarak, 1-7 Mart’ı Muhasebe Haftası olarak kutlayacağız. Bu çerçevede meslek
örgütümüzün, meslek mensuplarımızın katıldığı bir gece düzenleyeceğiz. Pazartesi günü
Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediyesi, Vergi dairesi, SGK
Đl Müdürlüğünü ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret edeceğiz.
Yeminli Mali Müşavir Murat Yıldız Bey’in katılacağı bir eğitim seminerimiz olacak.
Odamızda Kızılay’a kan bağışında bulunacağız. Bir takım faaliyetler de devam edecek” diyen
Özsoy şu şekilde konuştu:
“Özellikle paydaşımız olan bakanlıklar yapacakları yeni düzenlemeler konusunda üst
birliğimiz olan TÜRMOB ve bizimle iş birliği içinde olmalı diye düşünüyoruz. Son
zamanlarda vergi incelemelerinde meslek mensuplarımıza yoğun bir şekilde sorumluluk
raporu yazılıyor. Bu konuda biraz daha dikkatli ve titiz olunmasını istiyoruz. Serbest meslek
faaliyetlerinde KDV oranlarının yüzde 8 veya 10’a inmesini istiyoruz. Önerilerimiz
doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerinin yapılmasını istiyoruz. Stajyerlerimiz için SGK
prim ve vergi muafiyeti gibi konuların gündeme gelmesini istiyoruz. Bu süreç içinde her
zaman başarıya giden yol şüphesiz denetim. Dolayısı ile kamu gözetim kurumuna paralel
3568 sayılı yasa ile bunun bir an önce devletin bütün kurum ve kuruluşlarında hayata
geçirilmeli. Dolayısı ile bütün kurum ve kuruluşlarımızın denetime önem vermesi gerektiğini
düşünüyorum.
Son başkanlar kurulu toplantısında AB’ye TÜRMOB tam üye olarak girdi. Elektronik
ortamda yapılan oylamada Avrupa Muhasebeciler Birliği’ne oy birliğine girdi. Bizim birlik
mensuplarımız AB’ye girdi.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6056.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Prof. Dr. Karamustafa'ya Türksoy 20. Yıl
Madalyası Verildi
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya, Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, "TÜRKSOY 20. Yıl Madalyası" takdim
edildi.2013 yılının TÜRKSOY teşkilatının 20. yılı olması...
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Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya, Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, "TÜRKSOY 20. Yıl Madalyası" takdim
edildi.

2013 yılının TÜRKSOY teşkilatının 20. yılı olması münasabetiyle, üye ülkelerde ve dünyanın
önemli kültür merkezlerinde çeşitli kutlama programları düzenlendi. Bu kapsamda, gerek
TÜRKSOY Genel Sekreterliği çalışmalarında, gerekse 20. Yıl Kutlamaları sırasında yakın iş
birliği içerisinde bulunan kurum ve kuruluş temsilcilerine hizmetleri nedeniyle bir teşekkür
nişanı mahiyetinde, "TÜRKSOY 20. Yıl Madalyası" takdim edildi.
Türk Halklarının arasında tanışıklığın artırılması ve kültürel ortaklığın güçlenmesi amacı
doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmalara sağladığı katkı ve destekten dolayı Erciyes
Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, TÜRKSOY Genel
Sekreterliği tarafından, "TÜRKSOY 20. Yıl Madalyası" ile onurlandırıldı.
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa madalyasını, Cuma günü Ankara'da TÜRKSOY Genel
Merkezi'nde düzenlenen törenle, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'dan aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6057.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Emlakçılar Odası Başkan Adayı Mustafa
Çağlıyan:
Emlakçılar Odası Başkan Adayı Mustafa Çağlıyan, "Mesleğimizi hak ettiği yere getireceğiz"
dedi.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması düzenleyerek adaylığını açıklayan
Mustafa Çağlıyan, başkan seçilmesi durumunda yapacakları...
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Emlakçılar Odası Başkan Adayı Mustafa Çağlıyan, "Mesleğimizi hak ettiği yere getireceğiz"
dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması düzenleyerek adaylığını açıklayan Mustafa
Çağlıyan, başkan seçilmesi durumunda yapacakları çalışmaları anlattı. Çağlıyan, "Oda
üyelerimize, adaylığımızı ilanımızdan çok ülkemizin en gözde illerinden biri olan
Kayserimizin finansal yapı itibarı ile en büyük meslek dalı olan emlak sektörünün artık
kendine yakışır hak ettiği yere gelmesinin ilk adımıdır. Kayserimiz de emlak sektörü,
Kayseri'nin büyümesine, gelişimine ayak uyduramamış ve gerisinde kalmıştır. Đşte bizim oda
oda yönetimine talip olma isteğimizin temel nedeni budur. Sektörümüzün artık büyüklüğüne
yakışır temsilini sağlamak için biz bu yola çıktık. Bu yola çıkarken de mesleğimizin öncelikli
sorunlarını, bu sorunların çözüm tespitlerini ilerleyeceğimiz yol haritasını bir bir belirledik"
dedi.
Vatandaşlar ile emlak ofisleri arasında hizmet bağı oluşturmak istediklerini kaydeden
Çağlıyan, "Vatandaş ile emlak ofisleri arasındaki hizmet bağını oluşturmak, bu bağ ile
insanların emlak ofislerinden alışverişin gerek alıcı gerek satıcı açısından bazı riskleri ortadan
kaldırmak ve güvenli alışverişin rahatlığı algısını oluşturmaktır. Kendi üyelerimizin artık bir
emlak müşavirliği danışmanlığı şeklinde hareket etmesi için bütün alt yapıyı kendilerine
sunmak, üyelerimizin emlak, pazarlama, halkla ilişkiler, proje geliştirme anlamında

donanımlarını yükseltmek için gerekli büyün eğitim ve programlardan faydalanmasını
sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
Mustafa Çağlıyan ayrıca, "Benim ve çalışma arkadaşlarımın oda yönetimine talip olma
nedenimiz de temel itibari ile budur. Artık imza değerimiz olmalıdır. Gelişen, büyüyen
Türkiye'de mesleğimizin imzası gerek resmi kurumlar gerek bankalar tarafından kabul
görmelidir. Đmzamız kıymetli olmalıdır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6058.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Kimder'den Başkan Yıldırım'a Plaket
Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği (KĐMDER) Başkanı Seyit Ali Yüzgeç ve yönetim
kurulu üyeleri, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'a eğitime yapılan katkılardan dolayı
teşekkür ziyaretinde bulundu.Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde...
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Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği (KĐMDER) Başkanı Seyit Ali Yüzgeç ve yönetim
kurulu üyeleri, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'a eğitime yapılan katkılardan dolayı
teşekkür ziyaretinde bulundu.
Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen ziyarette konuşan KĐMDER Başkanı Seyit
Ali Yüzgeç, "Talasımıza ve Kayserimize yapmış olduğunuz faaliyetler sanat, spor, şehircilik
anlamındaki çalışmalar belleklerde iz bıraktı. Kayserimiz için de Türkiye için de model
çalışmalar. Bizler imam hatipliler olarak vefanın gereği yaptığınız çalışmalara teşekkür için
ziyaret ettik" dedi.
Yüzgeç, yapılan çalışmalardan övgüyle bahsederek, "Biz Rifat Yıldırım başkandan
memnunuz inşallah Rabbim de memnundur. Şimdiye kadar yaptığınız çalışmaların bundan
sonraki yapılacak çalışmalara temel olmasını arzu ediyoruz. Ortaya koyduğunuz düzgün
çalışma anlayışını inşallah önümüzdeki süreçte yerinizde oturacak arkadaşlarımız için de
model olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, eğitimde yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Yeni imam
hatip orta okulu yeni eğitim yılına yetişecek.Üçüncü bir imam hatip orta okulu için arsa
işlemlerimiz tamam. Mülkiyetinin 3'te birini çözdük, geriye kalanın da görüşmeleri devam
ediyor. Hayırseveri de hazır. Böylelikle Talas iki imam hatip ortaokulu ve bir imam hatip
lisesine kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.
Bütün çocukların milletin evladı olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Ama eğitim özel
bir ihtisas gerektiriyor. O açıdan imam hatiplerin gelişmesi ve daha nitelikli hale dönüşmesi
milletimiz adına hayırlı çalışmalardan bir tanesidir. Çocuklarımıza sahip çıktığımızda tabiri
caizse geleceğimizi sigortalamış oluyoruz. Rabbim ülkemize dirlik düzenlik versin.
Bugünlerde sorumluluğumuz bir kat daha artıyor. Önce evimizin huzurunu düşünmeliyiz ki
evde huzur olmazsa mahallede de huzur kalmaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Seyit Ali Yüzgeç, Başkan Yıldırım'a teşekkür plaketi takdim ederken,
Başkan Yıldırım da kendisine Talas'a ait kır çiçeklerinin yer aldığı duvar saati ve kültürel
yayınlar hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6059.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Başkan Memduh Büyükkılıç, Huzurevi
Sakinleri Đle Buluştu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Huzurevini ziyarete ederek
huzurevi sakinleri ile sohbet etti, kahve içti ve uzun uzun geçmiş günlerden, eski
bayramlardan ve eski komşuluklardan bahsettiler.Her insan için değişik mana...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Huzurevini ziyarete ederek
huzurevi sakinleri ile sohbet etti, kahve içti ve uzun uzun geçmiş günlerden, eski
bayramlardan ve eski komşuluklardan bahsettiler.
Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık hayatın çok özel bir dönemi
olduğunu, yaşlılarının dün ile bugün arasında köprü kuran, değerlerimizi yarınlara taşımamızı
sağlayan en değerli varlıklarımız olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, yaşlılık
dönemi itibar gerektirdiğini zaten bunun aynı zamanda bir minnet borcu olduğunu kaydetti.
Kayseri ilimiz Huzurevi bakımından şanslı illerden olduğunu çünkü Kayseri Huzurevinin beş
yıldızlı bir otel konforunda, rahatlığında ve hizmetinde bulunduğunu ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, “Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama
bağlı kalmaları gerekir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı
kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak en önemli görevlerimiz
arasındadır. Huzurevi çalışanları sevecen ve ilgili işlerini severek yapan insanlar. Onların
çalışmalarını ve işlerine verdikleri önemi görünce yaşlılar adına minnettarlık duydum. Bizler
ve bizlerin yakınları da mutlaka bir gün yaşlanacak, isteyerek ya da istemeyerek böyle
yerlerde kalmak zorunda kalabiliriz. Bu nedenle sizlerin de vakit buldukça bu yerleri ziyaret
etmenizi, sizin sadece sevginize ve ilginize muhtaç olan bu insanlardan sevginizi
esirgememenizi rica ediyorum'' dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, burada kalan yaşlıları ziyaret ederek hem onlarla hoş vakit
geçirmek hem de hayır duasını almak istediklerini ve ziyaretlere bundan sonra da devam
edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6060.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Bacanağa Keserli Vahşi Tuzak
Kayseri’de bir kişi, eve çağırdığı bacanağını karısıyla birlikte keser ve bıçakla öldürdü.
Cesedi halıya saran çift, olaydan 5 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu.Edinilen
bilgiye göre, Argıncık Polis Merkezi’ne gelen...
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Kayseri’de bir kişi, eve çağırdığı bacanağını karısıyla birlikte keser ve bıçakla öldürdü.
Cesedi halıya saran çift, olaydan 5 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu.Edinilen
bilgiye göre, Argıncık Polis Merkezi’ne gelen 50 yaşındaki Yaşar G. ve eşi Cansel G.’nin, 5
gün önce Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta bulunan evlerinde cinayet işlediklerini itiraf
ederek teslim oldukları öğrenildi.Yaşar ve Cansel G.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda eve
gelen polis ekipleri, evde halıya sarılı ceset buldu. Yapılan incelemelerde, cesedin Yaşar
G.'nin bacanağı Menderes O.’ya (51) ait olduğu belirlendi.Yaşar G. ve Cansel G.’nin, cesedi
halıya sardıkları, olaydan 5 gün sonra Antalya’da bulunan çocuklarının Kayseri’ye gelerek
çifti teslim olmaları konusunda ikna ettiği ve çiftin Argıncık Polis Merkezi’ne giderek teslim
olduğu iddia edildi.Menderes O.’nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Yaşar G. ve eşi Cansel G.
hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.Çiftin cinayeti işleme nedeninin
yapılan sorgulama sonrasında ortaya çıkacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6061.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Saadet Partisi Onursal Genel Başkanı Recai
Kutan:
Eski Saadet Partisi Genel Başkanı ve Onursal Genel Başkan Recai Kutan, Kayseri'deki
Necmettin Erbakan Sergisi'nin açılışına katıldı. Kutan, "28 Şubat en kapsamlı ve utanç verici
darbelerden biridir" dedi.Saadet Partisi ve Anadolu Gençlik...
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Eski Saadet Partisi Genel Başkanı ve Onursal Genel Başkan Recai Kutan, Kayseri'deki
Necmettin Erbakan Sergisi'nin açılışına katıldı. Kutan, "28 Şubat en kapsamlı ve utanç verici
darbelerden biridir" dedi.
Saadet Partisi ve Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği Necmettin Erbakan sergisi açıldı.
Açılışa katılan eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, 28 Şubat hakkında konuştu.
Kutan, “28 Şubat darbesi 1960 yılından sonra toplumumuzun karşı karşıya geldiği darbeler
içerisinde bana sorarsanız en iyi organize edilen, en kapsamlı, ayrıca en utanç verici
darbelerden birisidir. Bildiğiniz gibi 54. Erbakan hükumeti ülkenin içinde bulunduğu dış
politika bakımından, ekonomik bakımdan ve diğer konularda fevkalade sıkıntı içerisindeyken
iktidara geldi ve Türkiye'nin meseleleri yavaş yavaş halledilmeye başlandı. Đşte o dönemde bir
cunta bunlar içerisinde siviller de var. Bu iktidarın devamında kendi menfaatleri için bazı
mahsurlar gördüler. Hakikaten Türkiye’de yepyeni bir hava meydana gelmişti. Dolayısıyla
böyle bir darbe teşebbüsüne girdiler” dedi.
28 Şubat'tan sonra Türkiye'nin büyük sıkıntı ve kaosların içerisine girdiğini ifade eden Kutan,
''Dendi ki bu yüzyıllarca sürecek bir harekettir. Bunu savunma bakımından söylediler. Ama
10- 15 yıl geçtikten sonra bunun hiç de geçerli olmadığı anlaşıldı. O arada bir sürü beyanlarda
bulunuldu. Güçlü komutanlardan birisi ABD den sesleniyordu. Biz Sincan’da bir nevi
müdahale ettik yani balans ayarı yaptık. Onun yanı sıra diğer iddialarda bulunuldu ama
bundan 3 yıl evvel Erbakan Hoca rahmet-i rahmana kavuştu. Cenazede gördük balans ayarı
nasıl yapılırmış. Millet onların hareketlerini tarihin karanlıkları arasına gömdüler. Adları
sanları söylenmiyor. Dün törendeydik Erbakan Hoca'yı anmayla ilgili bakıyoruz ki Erbakan
Hoca'nın sesini hala gök kubbemizde yer almaktadır, ileride de alacak” diye konuştu.
Kutan, “Bu tip tehlikeli adımların atılmaması, nefislere esir olup ülkeyi büyük zararlara
sokacak darbelerin yapılmaması temennisiyle burada Kayserili kardeşlerimizle bir arada
olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6062.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Okulda Önce Vergi Anlatıldı, Sonra Yangın
Tatbikatı Yapıldı
Kayseri Osman Ulubaş Anadolu Lisesinde (OUAL) önce Vergi Dairesi Başkanı Niyazi
Özkök vergi ile ilgili bilgi verdi, daha sonra Büyükşehir Belediye itfaiyesi yangın tatbikatı
gerçekleştirdi.Okulun toplantı salonundaki ilk etkinlik Vergi Haftası...
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Kayseri Osman Ulubaş Anadolu Lisesinde (OUAL) önce Vergi Dairesi Başkanı Niyazi
Özkök vergi ile ilgili bilgi verdi, daha sonra Büyükşehir Belediye itfaiyesi yangın tatbikatı
gerçekleştirdi.

Okulun toplantı salonundaki ilk etkinlik Vergi Haftası çerçevesinde yapıldı. Okul Müdürü
Abdullah Danacı, müdür yardımcısı Cüneyt Dönder, Okul Aile Birliği ikinci Başkanı Davut
Güleç, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı toplantıda; Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi
Özkök, verginin önemini anlattı, devletin kar eden bir kuruluş olmadığının altını çizdi.
‘Katma Değer Vergisi bazı Avrupa ülkelerine göre bizde düşük'' diyen Özkök “Devlet vergi
almadığı takdirde borç alır. O zaman karşılığında faiz verir. Demek ki vergi, evlerinizde annebabalarınızın kazancı ve aylık bütçesi gibi. Gelir gideri karşılamalı. Özel Tüketim vergisi
(ÖTV) denetleyici bir vergidir. 1600 cc’nin üzerindeki araçlarda ÖTV yüksek. Nedeni bu
araçların ithal olması. ÖTV’nin yüksekliğinin nedeni de yerli üretime teşvik ve cari açığın
azaltılmasıdır. Lüks özel tüketim yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Toplumda vergi ahlakı olmalı”
dedi.
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök daha sonra öğrenci ve öğretmenlerin vergi ile
ilgili merak ettikleri soruları cevapladı.
ĐTFAĐYEDEN ÖNCE BĐLGĐ SONRA TATBĐKAT
Öte yandan Osman Ulubaş Anadolu Lisesindeki ikinci etkinlikte ise Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Đtfaiye Daire Başkanlığının konferansı oldu. Đtfaiye Eğitim ve Halkla Đlişkiler
Amiri Yasin Öz, toplantı salonunda öğrencilere, yangın güvenlik önlemleri, katı, sıvı, gaz
yani yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle ilgili bilgiler verdi, slayt gösterisi yaptı. ‘Yangın
nedir, nasıl çıkar, nasıl müdahale edilir?’ gibi soruların yanıtını da veren Öz, gençlerin merak
ettikleri soruları sözlü ve görsel anlattı.
Đtfaiye ekibi daha sonra okul bahçesinde; öğretmen ve öğrencilerle uygulamalı yakma,
söndürme, yaralıya müdahaleyi gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6063.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

Mhp Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Demirciler
Sitesini Ziyaret Etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, seçim
gezilerine Ağaç Đşleri ve Demirciler Sitesi esnafını ziyaret ederek devam etti. Özsoy,
Kayseri’de iş ve işsizlik yok diyenleri ağaç işleri ve demircileri...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, seçim
gezilerine Ağaç Đşleri ve Demirciler Sitesi esnafını ziyaret ederek devam etti. Özsoy,
Kayseri’de iş ve işsizlik yok diyenleri ağaç işleri ve demircileri sitesini gezmeye davet etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Đl Yöneticileri
ile birlikte Ağaç Đşleri ve Demirciler Sitesi esnafını ziyaret etti.

Bölge esnafının sıkıntılarını dinleyen Başkan Adayı Özsoy, esnafların çalışma ortamlarında
daha iyi hale getirilmesi için çalışma yapacaklarının sözünü verdi.
Başkan Adayı Özsoy yaptığı açıklamada, ''Kayseri ticaret şehridir, ancak ticaret son
dönemlerde gerilemeye başlamış ve esnafların işçilerinin bazılarını çıkarmak durumda
kalmıştır, Kayseri’de iş ve işsizlik yok diyenleri ağaç işleri ve demircileri sitesini gezmeye
gelsin” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6064.html
Erişim Tarihi: 03.03.2014

