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Melikgazi Türbesi Güvercin Yuvasına Döndü
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Melikgazi köyünde bulunan Danışmentliler Beyliği’nin
2’inci hükümdarı olan Melikgazi’nin türbesi, bakımsızlığı ile dikkat çekti. Melikgazi’nin
geyik sütü ve taş kireci katarak yaptığı...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Melikgazi köyünde bulunan Danışmentliler Beyliği’nin
2’inci hükümdarı olan Melikgazi’nin türbesi, bakımsızlığı ile dikkat çekti. Melikgazi’nin
geyik sütü ve taş kireci katarak yaptığı türbe, güvercinlerin yuvası oldu.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Melikgazi köyünde bulunan Danışmentliler Beyliği’nin
2’inci hükümdarı Melikgazi’nin yattığı türbe, görenlerin içini sızlattı. Anadolu’nun
Türkleşmesinde ve İslam’ın Anadolu’da yayılmasında büyük katkısı olan Melikgazi’nin geyik
sütü ve taş kireci katarak yaptırdığı türbe, güvercin yuvasına döndü. Bakımsızlığı ile dikkat
çeken türbenin duvarlarında yazılar yer alırken, çevresinde ise hayvanların otlandığı görüldü.
1104 yılında babasının vefat etmesinin ardından beyliğin başına geçerek hükümdarlık yapan
Melikgazi’nin savaşa gitmeden önce atına binmek için özel olarak yaptırdığı ’binek taşı’ da
türbenin önünde halen durduğu gözlendi. Türbenin alt katında Melikgazi’nin yattığı, üst
katında ise Melikgazi’nin yakınlarının yattığı öğrenilirken, türbede bulunan mezarları toz,
mezarların bulunduğu yeri ise güvercinlerin tüyleri kapladı.21 yıldan beri türbenin bulunduğu
Melikgazi köyünde muhtarlık yapan Sebahattin Seyhan, türbenin düzenlenmesi ve
temizlenmesi için çalıştığını ama sonuç alamadığını söyledi. Türbenin tarihi hakkında bilgiler
veren Muhtar Seyhan, "Melikgazi, Danişmentli Devleti’nin 2’inci hükümdarıdır. Babası
Ahmet Melikgazi buraya yerleşmiş. Yurdumuzun İslamlaşması ve Türkleşmesi için 1104
tarihinden 1134 tarihine kadar 30 sene burada hükümdarlık yapmış ve sonra da vefat etmiştir.
Bu türbeyi de kendisi yaptırmıştır. Vefat ettikten sonrada buraya getirip defnetmişler.
Babadan dededen duyduğumuz rivayete göre, türbenin yanında bulunan dağın arkasında
Geyip Pınarı var. Melikgazi Hazretleri’nin geyikleri varmış ve bu geyiklerin sütlerini
sağarmış. Yumurta akını, keçi kılı ve taş kireci ile horasan harcı yaparak bu türbeyi yaptırmış"
dedi.Daha önceleri türbenin bulunduğu yerin harmanlık yeri olduğunu söyleyen Seyhan, "Ben
burayı köy hizmetlerinden dozer getirttirerek düzelttim. Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü’nden dilekçe götürdüm. Buranın durumunu anlattım ve onlar da elinden gelen
ödeneği verdiler. Bu park yerini o şekilde düzenledik. Buraya görevli verilmesi için Vakıflar
Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ettim. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden olumsuz cevap aldım.
Bana, ’görevliyi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ verecek dediler. İl Turizm Müdürlüğü’ne
dilekçe verdim. İl Turizm Müdürlüğü ise Ankara’ya yazı yazmış ve Ankara’dan ise olumlu
bir cevap gelmemiş. Hafta sonları türbeye aşağı yukarı bin kişi gelir. Parkın içinde araba park
edecek yer bulunmaz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9652.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Öğretmenler Raket Salladı
Kayseri Masa Tenisi İl Temsilciği tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla,
‘Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası’ düzenlendi.Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen turnuvaya, öğretmenlerden...
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Kayseri Masa Tenisi İl Temsilciği tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla,
‘Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası’ düzenlendi. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen turnuvaya, öğretmenlerden tam katılım sağlanmadığı
için, genç sporculara da turnuvaya katılıma hakkı tanındı. Turnuvaya, Bayan Öğretmen, Erkek
Öğretmen, Lise Bayanlar ve Lise Erkekler kategorilerinde, 50 takım 200’den fazla sporcu
katılım sağladı. Öğretmenler kategorisinde birincilik derecesi alan öğretmenlere, liseli
sporcularla yarışma hakkı tanındı. Öğrencileriyle masa tenisi müsabakasında karşı karşıya
gelen öğretmenler unutulmaz anlar yaşadı. Masa Tenisi Turnuva’sının, 24 Kasım Öğretmenler
günü dolayısıyla düzenlenen bir turnuva olduğunu söyleyen Celalettin Erdoğan,” Masa Tenisi
Kayseri İl Temsilcisi olarak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü adına turnuvamıza katılan
öğretmenlerimize başarılar dilemek istiyorum. Şu anda bay - bayan öğretmenlerimizin
turnuvası devam ediyor. Katılan öğretmen sayısı ümit ettiğimiz gibi çok yoğun olmadı ama bu
turnuvanın düzenlemesinin amacı öğretmenlerimizi onure etmekti. Hem de masa tenisini
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Turnuvaya katılan öğretmenlerden biri olan Sınıf
Öğretmeni Mustafa Sarmaz da, “Buradaki amacımız birlikte olmaktı yenip yenilmek hiç
önemli değildi. Biz teşekkür ediyoruz organize eden insanlara teşekkür ediyorum.
Karşımızdaki rakibin öğrenci olması önemli değil, iyi yarışsın yeter bizim için” ifadelerini
kullandı.Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası sonucunda, Erkek Öğretmen
kategorisinde, Mustafa Sarmaz birinci olurken, Bayan Öğretmen kategorisinde de Ayfer
Abacı birinci oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9653.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Geridönüşüm İle Çalışan Beslenme Odakları
Kurulacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından, geridönüşüm ile çalışan beslenme
odakları teslim alındı.Alınan beslenme odakları hakkında bilgiler veren Veteriner Hilal
Akbaş, Spor AŞ olarak sokak hayvanlarının daha iyi gıdalar tüketmesi...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından, geridönüşüm ile çalışan beslenme
odakları teslim alındı.
Alınan beslenme odakları hakkında bilgiler veren Veteriner Hilal Akbaş, Spor AŞ olarak
sokak hayvanlarının daha iyi gıdalar tüketmesi için çalıştıklarını söyledi. Akbaş, "Kısa bir
süre önce sokak hayvanlarının da daha rahat beslenebilmesi için daha iyi gıdalar tüketebilmesi
için kendi bünyemizde üretmiş olduğumuz beslenme odaklarından 5 tanesini Kayseri’nin
çeşitli bölgelerine yerleştirmiştik. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu beslenme odakları çok
yeterli kalmadı. Daha fazla sokak hayvanlarının beslenmesini sağlayabilmek amaçlı 10 tane
daha beslenme ünitesi yerleştirilmesine karar verildi. Bu amaç içinde hem atıkları geri
dönüşüme daha rahat kazandırabilmek hem topumu daha iyi bilinçlendirebilmek adına geri
dönüşüm ile çalışan beslenme odaklarından 10 tane daha Kayseri’nin çeşitli bölgelerine
yerleştirmeyi planlıyoruz" dedi.
Spor AŞ tarafından alınan beslenme üniteleri, vatandaşların attığı pet şişe ve piller ile
çalışacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9654.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

“Kayseri'nin en güzel ilçesi ‘İncesu’ olacak”
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ile İncesu hakkında söyleştik. Karayol, İncesu için
yaptıkları çalışmaları gazetemize değerlendirerek: “Bizim hedefimiz Kayseri’nin en güzel
ilçesi olmak. Çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz” dedi.
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1957 yılında Kayseri İncesu ‘da dünyaya gelen Zekeriya Karayol, eğitimini İncesu ve Kayseri
‘de tamamladıktan sonra 1978 yılında iş hayatına atılmıştır.
1990 yılına kadar çeşitli fabrikalarda Elektronik Mühendisi olarak görev almış ve 1990
yılında Aksaray Tedaş Müdürlüğünde devam ederek burada Teknik Müdür, Mühendis, Baş
Mühendis, İşletme Müdürü kadrolarında çalışmıştır. Başarılarından dolayı Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından Takdirname ile ödüllendirilerek
2003 yılında görevinden istifa etmiştir. Evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.
2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Ak Partiden İncesu Belediye Başkanlığına aday
olarak seçimleri kazanmış ve 2014 yılındaki seçimlerde de tekrar aday olduğu başkanlığı
kimseye kaptırmayarak halen görevine devam etmektedir.
“Seçim dönemindeki konuşmalarımızı kayda aldık”
Yerel seçimlerin üzerinde yaklaşık 7 ay gibi bir süre geçti. Bu süre zarfında İncesu için
hangi çalışmaları hayata geçirdiniz?
Öncelikle hoş geldiniz. Bu benim belediye başkanlığında 3. dönemim. Bütün belediye
başkanları gibi bizim de vatandaşlarımıza çeşitli taahhütlerimiz vardı. Bunların vatandaşlar
tarafından takip edildiğini ve günü geldiğinde de hesabının sorulduğunu ben bilen bir kişiyim.

Özellikle seçim dönemlerinde yaptığımız gezilerde 1-2 görevli partili arkadaşlarımızla her
gittiğimiz evdeki konuşmalarımızı kayda aldık. Çünkü bazen vatandaş gelip bize şu evdeki
toplantıda şu sözü vermiştiniz diyor. Belki de doğrudur. Belki biz bazı şeyleri kaçırıyor
olabiliriz. Biz vatandaşlarımıza mahcup olmama adına ve 3’ncü 5 yıllık dönemimizde bunları
yerine getirmek adına bunların hepsini kayda aldık. Bunları çeşitli zamanlarda ben
arkadaşlarımla masaya yatırıyorum.
“Hedefimiz Kayseri’nin en güzel ilçesi olmak”
2014 yılının bir değerlendirmesini alabilir miyiz?
2014 yılı bizim için çok verimli geçti. Belediye bütçemiz 10 Milyon TL’ydi. 2 Milyon TL de
ek bütçe yaptık. Belediye gelirlerini %100 gerçekleştirmiş olduk. Belediyenin bütçesinin
%70-80 üzerine çıkması o belediyenin başarısını gösterir. Bu sene biz %100’ü yakaladık. 2
Milyon TL’lik de ek bütçe yakaladık.
Bizim hedefimiz Kayseri’nin en güzel ilçesi olmak. Çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz.
Bu kapsamda İncesu Boğazköprü arasındaki çalışmalar tamamlandı. İnşallah 5-10 gün
içerisinde aktif hale gelecek. Bir adliye binası yapma hususu vardı. Belediye meclis kararıyla
adalet bakanlığına adliye sarayı yapılması şartıyla arsayı devretmiştik. Bu sene ihalesi yapıldı.
Yüklenici firma çalışıyor. Bizim içme suyu şebekimizde asbestli borular vardı. Bunların
değişmesi yenilenmesi gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ Müdürlüğümüz
ihalesini yaptı. İncesu Merkez, Garipçe, Örenşehir ve Saraycık’ı kapsayacak şekilde yaklaşık
15 Milyon TL’lik bir yatırım yapılacak. Bu 2 yıl sürecek. Şuanda yüklenici firma çalışıyor.
Mevsim şartları da iyi gittiği için çalışmalar da çok iyi gitti. Yine Büyükşehir Belediyemizin
çalışmaları kapsamında olan banliyö hattı konusunda TCDD sinyalizasyon çalışmaları
yapıyor. Artık İncesu Gömeç arası banliyö hattı da başlamış olacak.
İlçemiz Kapadokya’nın giriş kapısı… Eskiden Ürgüp bağlantı yolu İncesu merkezinden
geçerdi. Biz burayı Kapadokya yolu olarak adlandırırdık. Burada sıcak asfalt çalışmalarımız
devam ediyor. Kızılören ve Avşar Mahallelerimizde bu sene yaklaşık 12.000 ton asfalt
çalışmasını yapacağız. Yaklaşık 120 Milyon TL gibi bir bedel harcayacağız.
“50 mahallemiz oldu, Sorumluluklarımız arttı”
2005 yılında 5216 sayılı yasa ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanırken 6 köyümüz
mahalle olarak bağlanmıştı. Benim 2. dönemimde 2009 yılında 5747 sayılı yasayla da
ilçemize bağlı olan Kızılören ve Süksün belediyelerinin belediye tüzel kişilikleri kaldırılarak
bize mahalle olarak bağlandı. Bu üçüncü dönemimizde de 2014 1 Nisan itibariyle geriye
kalan 8 köyümüz 6360 sayılı yasa ile belediyemize mahalle olarak bağlandı. İncesu ilçelerinin
tamamı belediye hizmet alanı sınırları içerisinde oldu. Bu kapsamda mahalle sayımız
resmiyette 33, ama bölümlere ayrılan yerlerimizle 50 mahallemiz oldu. Bu nedenle
sorumluluklarımız arttı.
Garipçe ve Saraycık mahallelerimizde çok amaçlı salon yaptık. 2015 yılı içerisinde de
hamurcu ve diğer köylerimizde bu tür çalışmalarımız olacak. 1. etap TOKİ bölgemizde ve
diğer mahallerimizde minyatür halı saha yaparak gençlerimizin spor yapacağı alanları
oluşturduk. Geçmiş dönemlerimizde yaptığımız modern bir halı sahamız vardı. Bunu kapalı
duruma getirdik. Toplam 33 mahallemizde kilitli parke çalışmamızı yaptık.
“Doğalgazlı 8. yılımızı yaşıyoruz”
İncesu Belediyesi olarak doğalgazlı 8. yılımızı yaşadık. İncesu Merkezi’nin %80’ninden
fazlası doğalgazla tanışmıştı. Geriye kalan bazı mahallelerde de münferitten bu sene Kayseri
Gaz Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşmelerde bu bölgelerde de şuanda çalışmalarımız
devam ediyor. Ayrıca 2015 yılı itibariyle bize mahalle olarak bağlanan Saraycık, Örenşehir
mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla da doğalgaz hizmeti vereceğiz.
İncesu 2 parçadan oluşuyor: Biri yeni İncesu diğeri ise eski İncesu… Eski İncesu 5
mahalleden ibaret. Burasının tamamı sit alanı… Şuanda koruma amaçlı imar planlarımız
büyükşehir belediye meclisimiz ve İncesu belediye meclisimizden geçti. Kayseri Tabiat ve

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kabul edildi. 2015 yılı tarihi itibariyle de sokak
sağlıklaştırma çalışmalarına devam edeceğiz. Bu 5 mahallemizde %70’in üzerinde tescilli
bina var. Bu tescilli binalardan 4’ünü İncesu Belediyesi olarak yaptık. Aynı zaman biz Tarihi
Kentler Birliği üyesiyiz. Restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Restorasyon çalışması
yaptığımız konaklardan bir tanesini Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne tahsis
ediyoruz. Diğer bir konağımızı da Erciyes Üniversitemizin Rektörlüğü’nün ilçemizde
kurulacak olan Meslek Yüksek Okulu’nun müdüriyet binası olarak tahsis ediyoruz.
Rektörümüz bu Perşembe ilçemize gelecek ve binamızı görecek.
“2016-2017 eğitim öğretim yılında üniversite gençliğimiz olacak”
Biz daha önce 1. etap TOKİ bölgemizde 38 bin metre kare alanı imar tadilatlarını yaparak
milli Emlak’a ait olan hazinenin Erciyes Üniversitesi’ne tahsisini yaptırdık. Erciyes
Üniversitemizde bizim buraya yapacağımız bölüm 3.500 öğrenciden oluşacak, bu nedenle bu
arsa küçük dedi. Kendi talepleri üzerine 220 dönümlük bir alan üzerinde çalışmamız devam
ediyor. Halihazır haritalarını bitirdik. İmar servisimiz jeolojik etüt çalışmalarını bitirdi. Tarım
İl Müdürlüğümüzden de inşallah olumlu görüş çıkıyor. Akabinde 1/5000 imar çalışmalarını
yaparak mart (2015) ayında temelini atmış olacağız 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah
Gül’ün huzurunda… Çinkom Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Bey sağ olsun Erciyes
Üniversitesi Rektörümüzle bir protokol imzaladı. İncesu’daki Meslek Yüksekokulu binasını
Saffet Bey yapıyor. Kendisine teşekkür borçluyuz. 2015 yılı sonunda bina bitmemiş bile olsa
2016 yılında bitirip 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İncesu’da da üniversite gençliği olacak
diye düşünüyorum.
Tabi güney çevreyolu bizi çok ilgilendiren bir konuydu. Kayseri organize ile İncesu
Organize’nin bağlantı yolunu trafiğe açtık. Bu bizim İncesu Organize’ye de çok büyük katkı
sağlayacak.
İncesu Organize Sanayi Bölgemizde büyük, orta ve küçük olmak üzere 10 tane işletme var.
Ama 15’e yakın firmanın da çalışması devam ediyor. Şuanda 700 kadar işçi çalışıyor. 2015
yılının mart ayı gibi bu sayı 1500-2000 civarında olacak.
“TOKİ’de 4. etaba başlayacağız”
Tabi diğer önemli bir husus geri dönüşüm… Biz geri dönüşümü TOKİ ile 2004 yılında
başlattık. 1. etapta 432 konut, 2. etapta 580 konut 3. etapta da 740 konut olmak üzere
çalışmalarımız yaptık. Birinci ve ikinci etaplarımızda hak sahiplerimiz oturuyor. 3. etap TOKİ
18 Ağustos 2014 tarihinde hak sahiplerine teslim edilecekti. Ama olumsuzluk oldu. Yüklenici
firma işi tasfiye etti. Aralık sonunda tekrardan ihaleye çıkacağız. Bir yıl kadar sarkmış olacak
ama 2015 yılı sonunda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Tabi biz İncesu Organize sanayisinde
çalışacak kardeşlerimizin ikametgahını kolaylaştırmak adına oradaki sanayicilerimizin bu
konuda yoğun bir talebi olması üzerine şuanda 3 bölgeyi kapsayacak 4. etap TOKİ için imar
planlarını yapıyoruz. Ancak TOKİ’de genelde şöyle bir uygulama var: Bir uygulamayı hak
sahiplerine teslim etmeden diğer bir projeye başlamıyorlar. 3. etap TOKİ konutlarının çekilişi
çekildikten sonra ve hak sahiplerine ulaştıktan sonra 4. etaba başlayacağız. 4. etap da 3
bölgede toplam bin konut olacak inşallah.
“Vatandaşlarımızı modern bağcılıkla buluşturacağız”
Diğer bir taahhüdümüzde bağcılığın geliştirilmesiydi. Şuanda toprak analizleri yaptırdık.
Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü ile görüşüyoruz. Her sene 5 bin fideyi toprak yapısına göre
halkımıza bedelsiz bir şekilde dağıtacağız. Vatandaşımızı modern bağcılıkla buluşturmak için
çalışmalarımız var. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile görüştük. 3 Aralık’ta
vatandaşlarımıza bağcılık konusunda eğitim verecekler. Bu eğitimler senede 2 kez
tekrarlanacak. Bağcıların en büyük sıkıntılarından biri de ürettikleri ürünleri satamamasıydı.
Şuanda vatandaşların üzümlerini biz alıyoruz. Herhangi bir kar marjı yok. Pazarlamasını biz
yapıyoruz. Avrupa Birliği projesi kapsamında bizim Avrupa Birliği’nden referans numaramız
var. Bu kapsamda Devlet Planlama Teşkilatımız tarafından tescillenmişti. Sanayi

Bakanlığı’ndan İncesu Pekmezi diye tescil belgemiz var. Ayrıca coğrafi işaret konusunda da
müracaatımız var. Şişelenmiş ve paketlenmiş, şuanda üretim ve satışla ilgili İl Gıda ve Tarım
Müdürlüğümüzden izinlerimizi alacağız. Üretim tarihi, son kullanma tarihlerini belirledikten
sonra da bağlantı kurduğumuz yerlere vatandaşımızın pekmezini göndermeye başlayacağız.
Eğitime destek noktasında da çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde 3 tane ilköğretim okulu
yapılıyor. 2’sini TOKİ çalışmaları ile biz planlattık. Birisinin arazisini biz verdik. Valiliğimiz
ihale etti. Endüstri meslek lisemiz çok eskiydi. 2 yıl süreli olmak üzere ihale edildi. Yüklenici
firma çalışıyor. İki tane anaokulumuz yapılıyor. Okullarımızda çevre ile ilgili eğitimler
veriyoruz. Lise düzeyindeki okullarımızda bizzat ben ders vermeye gidiyorum. Pillerin ve
kullanılan atık yağların toplanması, sigara izmaritlerinin yere atılmaması, yerlere
tükürülmemesi v.b. konularda öğrencileri bilgilendiriyorum.
"5216 sayılı yasayı en iyi uygulayan şehir Kayseri"
Büyükşehir Yasası’nın ilçeniz için eksi ve artılarını değerlendirebilir misiniz?
5216 sayılı yasayı en iyi uygulayan şehir Kayseri…. Mehmet Özhaseki başkanımla ben 11
yıldır çalışıyorum. En ufak bir fikir ayrılığımız ya da yaptığımız işlerde birbirimize karşı bir
hoşnutsuzluğumuz olmadı. O hep bizim lokomotifimiz oldu. Onun çalışmalarını biz hep
kendimize örnek aldık. Ben belediye başkanı olduğumda İncesu’nun nüfusu 7 bin idi. Şuanda
nüfus 25 bin oldu. Belediye bütçesi 1.8 milyon TL’di. Şuanda 11 Milyon TL. İncesu birçok
konuda çok değişti.
2005 yılında ulaşımı büyükşehir belediyemize 1,5 TL’den devretmiştik. Büyükşehir Yasası ile
2005 yılında ulaşımımız 80 kuruşla başladı. Ulaşım ekonomik boyut olarak hepimizin
yararına olan bir şey… Bizim kalkınmamıza en büyük etki eden olaylardan biri ucuz ve
kaliteli ulaşım… Doğalgazlı araçlarla saati belli sabah saatlerinde 10 dakika da bir diğer
zamanlarda
15
dakika
da
bir
araçlarımız
var.
Çok sıkışık zamanlarımızda iki araba birden gidiyor. Biz böyle bir uygulamayı yapamazdık.
Şuanda 6360 sayılı yasa ile ilçemize bağlanan 8 köyün en büyük arzusu büyükşehrin
ulaşımı… Eskiden trafoları patlardı değiştiremezlerdi. Suyu 3-4 liradan içerlerdi. Şimdi 0.22
kuruşa su içiyor bu insanlar… Zamanında muhalefet çıkıp şöyle böyle dedi. Biz seçim
çalışmalarımızda da dedik: böyle diyen adamlar şimdi gelip sizden hangi yüzle oy istiyorlar.
“Büyükşehrimiz parti gözetmeden her yere hizmet taşıyor”
Şehir merkezlerine göçün engellenmesi, kırsal alanda yıllardır çözülemeyen geri kalmışlık
zincirinin bozulması için yapılan bir uygulama ki: iyi bir kanun olduğunu biz İncesu
Belediyesi olarak görüyoruz. Ben asfalt atıyorum. Asfalt dışarıda 150 Milyon TL. Ama ben
büyükşehir belediyemizden maliyetine alıyorum. Büyükşehrimiz parti gözetmeden her yere
hizmet taşıyor.
Bazıları diyor ki bizim paralarımız büyükşehre kesiliyor. Doğru ama bizden 1 gidiyorsa
onlardan 10 geliyor. Özellikle ulaşım ve kanalizasyon konusunda… Bunların inkar
edilmemesi lazım. 5216 sayılı yasanın ben eksi bir yönünü görmedim.
Değişik partilerden olursa belki çatışma olur diyorlar. Bizde şuanda 16 ilçe var. 12’si Ak
Parti’den diğer 4’ü diğer siyasi partilerimizden onlarda meclis üyesi, onlarda meclise gelip
dertlerini söylüyor. Büyükşehir belediyemiz oralarında şuanda altyapısıyla uğraşıyor.
"İncesu’nun turizmde hakkettiği yere gelmesini arzu ediyoruz"
İncesu’ya dışarıdan daha çok yerli ve yabancı turist çekmek için çalışmalarınız olacak
mı?
Bütün belediyelerin içişleri bakanlığında bir tanımlaması vardır. Biz içişleri bakanlığında
turizm ve sanayi ilçesi olarak görülürüz. Organize sanayi bölgemizden dolayı sanayi
bölgesiyiz. Kara Mustafa Paşa Kervansaray’ından dolayı da turizm ilçesiyiz. Tabi Kara
Mustafa Paşa Kervan Sarayı çok atıl bir durumda… Bizim girişimimizle 2007 yılında
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. Mülkiyeti 3’ncü şahıslara ait olduğu için
bunu çözmeye çalışacağız. Sayın valimizle de bu konuları konuşacağız. Destek isteyeceğiz.

İncesu’nun turizmde hakkettiği yere gelmesini arzu ediyoruz. Özellikle Kayseri Büyükşehir
Belediyemizin kış turizmi çalışmalarının %90 seviyesinde bittiğinde Kapadokya Erciyes
bağlantısı olduğunda, İncesu’nun da bu bağlantı yolunda bulunması hasebiyle elindeki tarihi
zenginliğiyle inşallah bundan faydalanacaktır. Biz bu konuda Kapadokya Belediyeler
Birliği’ne üye olmak için meclis kararı aldık. Araştırmamızda su kanalları yaptıklarını gördük.
Biz turizm gayesiyle meclis kararımız olmasına rağmen gidip üye olmadık. Çünkü bizim
hedefimiz turizm konusundaydı. Birçok tur firmasını İncesu’ya davet ettik. Elimizdeki tarihi
ve kültürel mirası onlara gösterdik. Tur firmalarının buraya gelmesini istedik. Bu noktada en
büyük eksikliğimiz konaklama tesislerimizin burada olmaması… Halkında biraz bu konuya
eğilim göstermemesi… Mesela ben bir ara Kara Mustafa Paşa Külliyesi’ni Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nden 3 yıl yıllığı 40 bin TL’den kiraladım. Vatandaşlarıma kervansarayın açık
bölümündeki revakları elektrik ve su bedeli istemeden vermek istedim. Burada el sanatlarını
ve üzüm, pekmezlerini satmalarını istedim. Ayrıca tur firmalarını da buraya getireceğimi
söyledim. Bunu başaramadık. Daha sonra bir 3. Şahsın kiraladığı bir yer olarak yazlık düğün
salonu olarak kullanıldı. Çoğu zaman turizm firmaları, yerli öğrenci grupları geldiğinde kapalı
oluyor. Bu konuda Sayın Valimiz Orhan Düzgün’ün de çok büyük rahatsızlığı var. Bunu
çözmeye çalışacağız.
Ürgüp’ten bir firma geldi. Programım nedeniyle çok uzun konuşamadım. Ben onları buraya
tekrar davet edeceğim. İlgilerinin İncesu olduğunu, eski 5 mahallenin çok kıymetli bir tarih
olduğunu ve bunun kaybedilmemesi gerektiğini söylediler. Bu mahallelerimizle ilgili Kültür
Bakanlığımız kaybolan medeniyet diye bir çekim yaptı. Elimizde çok büyük değerler var.
Bunları korumaya çalışıyoruz. 4-5 yıl içerisinde İncesu’nun turizm noktasında da çok ciddi bir
yere geleceğine inanıyorum.
“İfademizi alacaklarını beklerken bir iddianame ile karşılaştık”
Sizin hakkınızda açılan bir dava vardı. Bu dava ile ilgili sizinle hakkınızda kamuoyunda
suç örgütü kurmaya kadar varan bazı ithamlar yer aldı. Ama bu dava sizin lehinize
sonuçlandı. Ayrıca siz karşı dava açtınız. Sizden bu sürecin bir değerlendirmesini
alabilir miyim?
Yargıtay’da temyiz safhasında olduğu için fazla girmeyeceğim. Ama konuyu açtığınız için
teşekkür ederim. Belediyelerde 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu var. Belediyelerin
harçları, resmi gelirleri ve diğer gelirleri, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan alt limit ve
üst
limit
üzerinden
belirlenir.
Bir de belediyelerin kendi ürettikleri mal ve hizmetlerden alabileceği bedelleri meclis
kararıyla belirlerler. Tabi burada bir vatandaş İncesu Belediyesi’nden mevcut akaryakıt
istasyonuna LPG tesisi kurdurmak istiyor. Meclis kanunumuzda bunun karşılığı 40 bin TL.
Bizim ilgili arkadaşlarımız diyor ki bir kez de bizi ziyaret etti. Benim başka bir arkadaşla veya
vatandaşla alakam yok. İşte meclis kararı gereği belediyeye 40 bin TL ödemeniz gerekir.
Vatandaşta nakit param yok, çek vereyim diyerek, ilgili muhasebe birimine 35 bin TL’lik
İncesu adına yazılmış çeki veriyor. Bu çekin belediyede kayıtları var. Bunlar mahkemeye
sunuldu. Büyükşehir belediyesine biz teklifini götürüyoruz 1/5000 plan yapımında… Kanun
gereği 1 KM’lik sınır tutmadığı için, 2 petrol istasyonu arasında imar yolu üzerinde aynı yol
istikametindeki yerlerde 1 KM şartı var. Bir önceki petrolle, yeni petrol talep eden vatandaşın
arasında 900 metre mesafe olduğu için büyükşehir belediyemiz kanun gereği bu talebi
reddediyor. Vatandaş buraya geliyor, eğer benim işim olmuyorsa benim çekimi geri verin
diyor. Burada bizim görevli memur arkadaş üzerine iptal yazarak çekini geri veriyor.
Kriminalde bu el yazısının bu arkadaşa ait olduğu ortaya çıktı. Fakat bu çek üzerinden bir
iddianame hazırlandı. İddianame belli bir siyasi görüşe mensup savcılar tarafından hazırlandı.
Benim ifadem dahi alınmadı. Halbuki Türkiye’de adam öldürenin dahi savcılığa çağrılıp ‘gel
kardeşim senin hakkında böyle bir suçlama var. Bu ne diyorsun’ diyerek ifadesinin alınması
lazım. Bizim ifademiz dahi alınmadı. Savcılar bizi çağırıp bizim ifademizi alacaklarını

beklerken bir iddianame ile karşılaştık. Tanık olarak gittik. Tabii malum milletvekili ve
yandaşları mahkeme koridorları işgal ettiler. Davaya müdahil olmak istediler. Mahkeme ret
etti. Ben hakim beye şunu dedim: ‘2008 yılında İncesu Belediyesi 40 tane çek almış. 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un 61 maddesinde çek alınmaz diye bir şey
yok. Senet alır, çek alır, tahvil alır. Bu belediyenin kayıtlarında… Bunu mahkemeye sunduk.
Sonra dedim ki: ‘Neden ben bu çekten yargılanıyorum. Diğer 39 çekten niye
yargılanmıyorum bu suç mudur?’ Tabi ben suç olmadığına inanıyorum da sayın mahkeme
başkanı da bunu biliyor. Tabi beraat karar verildi.
“Çocuklar vasıtasıyla mektup atmışlar”
Beraat kararı verilmeden önce mahkemeden mahkemeye isimsiz mektup geliyordu. İncesu
Sevenler Derneği, Adil Düzen Derneği, Adem vatandaş, her celse de neler neler yazıp
gönderiyorlar. Tabi kanunen bunun bir geçerliliği yok. Eğer senin bildiğin bir şey varsa veya
yüreğin yetiyorsa veya ben erkeğim diyorsan, adını soyadını, TC’ni yazıp göndereceksin. Bu
mektupları yazanın birini tespit ettik. Şuanda Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılanması devam ediyor. Fakat ben bu yazanları biliyorum. Geçmiş dönemlerde
belediyenin içerisinde problem olan, iş yapmadan ve vazifesini layıkıyla yapmadan,
bedavadan maaş alan bir grup var. Ben bunu mahkemede de söyledim. Bu mahkeme
zabıtlarında da var. Daha önce de bunların isimleri tek tek ortaya çıktı. Mesela atılan
mektuplardan birini savcılığımız kamera kayırlarından takip ettirdi. Çocuklar vasıtasıyla
atmışlar. Bu yüzden mektubu atan bulunamıyor.
Tabi böyle bir kumpas sergilendi. Ama adalet yerini buldu. Biz de bu işi yapanlardan
şikayetçi olduk. Bazıları yargılanıyor. İnşallah Yargıtay onayı geldikten sonra da bu yalancı
şahitlik yapanların ve yalan beyanda bulunanlar hakkında da ben yasal hakkımı kullanacağım.
Ayrıca bazı konularda da şikayette bulundum. HSYK’nın 3. Dairesi şikayetimizi birini haklı
buldu. Şuanda inceleme aşamasında… Bize bu konularda resmi yazılar geldi. Gittim müşteki
sıfatıyla şikayetimi yeniledim. Büyükşehrimizin yaptığı gibi hukuk karşısında hesaplaşacağız.
Eğri doğru ortaya çıkacak. O malum milletvekili buraya seçim döneminde geldi. Seçim
çalışmalarında kendisine yakışmayacak şekilde ağzına geleni söyledi. Ama ben onu muhatap
almadım. 2014 yılı seçimlerinde o siyasi parti İncesu Merkez’de 61 oy aldı. İncesu halkının
ona ne kadar kaliteli olduğunu 61 oyla göstermiş oldu. Tabi kimse itibar etmedi. Bunlar
siyaseten vatandaşa vereceği bir şey olmayan insanlar. Namusu, şerefiyle, gecesini gündüzüne
katarak çalışanlar üzerinden siyaset yapmaya çalıştılar.
“O Vatandaşa, İpeksaray’da 500 Milyar para teklif ettiler”
Bunlar bana göre memlekette çakılı çivisi olmayan insanlar. Vatandaşa herhangi bir hizmet
verememişler. Zamanında camileri kapatmışlar, başörtüsü ile uğraşmışlar, Kur’an’ı
Kerimimizle uğraşmışlar. Acaba böyle bir şey yapabilir miyiz diyorlar. Yapamıyorlar. İstifa
eden bir bayan milletvekili grup başkanvekili bile Kayseri’deki dava için kendi siyasi partisi
için dedi ki: ‘Bunlar boş havuza atladı’ dedi. Boş havuza atlarsan ölürsün. Kendi savundukları
insanlarsa 7-8 yıl hapis aldılar.
Malum milletvekilleri ve Genel Başkanları davaya kendi avukatlarını gönderdiler. Aslında o
zavallıyı savunma gibi bir dertleri yoktu onların… O mahkeme koridorlarında girip de
mahkemelerde siyasi şov yapma gayretlerindeydiler. Ama sonuçta İncesu halkı yine Zekeriya
Karayol dedi. Bağlı olduğum ve iftihar ettiğim AK Partim Zekeriya Karayol İncesu’da aday
dedi. İncesu 3. Dönemde de emanetini tekrardan bize verdi.
Vatandaş bir talep için meclis kararıyla vatandaşın ödemesi gereken bedeli parası yok, çek
veriyor. Kayıtları muhasebede var. İş olmayınca iptal diyor. Çeki vatandaşa geri iade ediliyor.
Kim yemiş içmiş. Kimin cebine ne girmiş. Çek vatandaşın elinde… Yok böyle bir şey… O
vatandaşı çağırdılar İpeksaray’da 500 Milyar para teklif ettiler. Basın bildirisi yapalım dediler.
Adam son anda vazgeçti. Adam anlatıyor. Yalancı şahitleri genel merkezlerine çağırdılar.
Gelin sizi Genel Başkanla tanıştıralım dediler. Fakat gitmediler. Buralarda sadece hizmet var.

Bu yüzden vatandaş 4 dönem 20 yıldır Mehmet Özhaseki diyor. Başbakanımız,
Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye örnek belediye diye gösteriyor. Gidin de Özhaseki’den
öğrenin bu işi diyor. İşte 3 dönemdir İncesu’da da İncesu halkı Zekeriya Karayol diyor. Eğer
arsızlığın, hırsızlığın olsaydı vatandaş senin yüzüne bakmazdı. Elhamdülillah alnımız da
yüzümüz de ak. Görevimizin başındayız. Ama ömrümüzün sonuna kadar yasal yollardan bu
insanlarla mücadelemizi vereceğiz.
“11 yıldır izin kullanmadan çalışıyorum”
Söyleşimizi sonlandırırken son olarak neler söylemek istersiniz?
Ben çok memnun oldum. Böyle bir açıklamada zamanı geldiğinde gene sizlerin huzurunda
bütün medya kuruluşlarının önünde daha büyük genişlikte açıklamalar yapacağım. O sahte
isimsiz mektupları ortaya çıkaracağız. Tabi belediyecilik hizmet işidir. Sen hizmet edersen
vatandaş seni başının tacı eder. Bizler gelip geçici insanlarız. Bir gün buralarda bizler de
olmayacağız. Ama layıkıyla vatandaşa hizmet edersen öbür dünyanı kurtarmış olursun.
Adaletli davranmıyorsan ve layıkıyla görevini yerine getirmiyorsan bize büyüklerimiz böyle
öğretti, hem bu dünyanı hem de öbür dünyanı karartmış oluyorsun. İnşallah biz öbür dünyayı
kazananlardan oluruz. Biz bu gaye ve düşünce ile çalışıyoruz. Vatandaşımızın 24 saat
hizmetinde olmayı düşünüyoruz. 11 yıldır izin kullanmadan Cumartesi ve Pazarları bazen
belediyeye tek başıma gelerek çalışarak hizmet etmeye çalışıyorum. Yoksa benim
belediyemin imkanları ve bütçesi belli… Bana oy veren ve oy vermeyen vatandaşlarımız da
İncesu tarihinde böyle bir çalışma görmedi diyor. Bu beni de mutlu ediyor. Şevkime şevk,
azmime azim katıyor. Bu 3. dönemim de herkese hizmet götürmeye devam edeceğiz.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9655.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Yöresel Ürünler Fuarı Sona Erdi
Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanında düzenlenen “Yöresel Ürünler Fuarı” sona erdi.
Birbirinden farklı kültürlerin sergilendiği fuarı değerlendiren organizatör Hüdai Erkan,
Kayserililerin fuara büyük ilgi gösterdiğini belirtti.
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Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanında düzenlenen “Yöresel Ürünler Fuarı” sona erdi.
Birbirinden farklı kültürlerin sergilendiği fuarı değerlendiren organizatör Hüdai
Erkan, Kayserililerin fuara büyük ilgi gösterdiğini belirtti.
Erkan fuar hakkında şöyle konuştu : “Biz Kayseri’ye altı ay önce fuar için inceleme yapmaya
geldik. Kayseri’de daha önceleri yapılan farlar hakkında aldığımız olumsuz bilgilere
dayanarak da Kayseri hakkında ümitsizliğe kapıldık. Bu nedenle Kayseri’de nasıl başarı
oluruz diye çalışmalar yaptık. Türkiye’den 50 civarından il ve 6 tane ülkeyi fuara getirdik.
Her biri farklı bir bölgeden gelen insanlar yöresel kültürleriyle fuarı canlandırdılar. Amacımız

Kayserilileri fuara getirmekti ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Kayseri’de bu tür
fuarların devam ettirilmesini hatta daha geniş çaplı katılımların olması gerektiğini
düşünüyorum.”
Erkan, fuara gösterdikleri ilgiden dolayı Kayserililere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9656.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü
Kutlaması
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.
Ardından Vali Orhan Düzgün makamında ziyaret edildi.Düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ilçe milli eğitim...
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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.
Ardından Vali Orhan Düzgün makamında ziyaret edildi.
Düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ilçe milli eğitim
müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk
bırakılmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Bugün 24
Kasım Öğretmenler Gününü idrak ediyoruz. Öğretmenlik çok önemli bir meslek. Tabi biz bu
mesleğin sözde kalmasını değil, bütün öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız
tarafından idrak edilen bir süreçte bugünü anmayı ümit ediyor ve o şekilde olduğunu
düşünüyoruz. Kayseri’de yaklaşık 16 bin 400 öğretmen arkadaşımızla birlikte bu görevi
yapıyoruz. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın bu gününü kutluyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Vali Orhan Düzgün makamında ziyaret edildi. Ziyarette
konuşan Vali Düzgün, "24 Kasım 1928’de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’e başöğretmen ünvanının verilmesinin yıldönümü. Tüm ülkemiz genelinde uzun
zamandan beri Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Tabi öğretmenlik mesleği hepimizin
yetişmesinde, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında çok önemli bir görev. Geleceğimizi
aydınlatan çocuklarımız öğretmenlerimizin elinden geçiyor. Öğretmenlik gerçekten çok kutsal
bir görev. Hz. Ali ‘Bana Bir Harf Öğretenin 40 Yıl Kölesi Olurum’ diyor. Onun için eğitimin
ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Onun için sizlerin şahsında bütün
öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9657.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Bünyan Belediyesi’nden Asfalt Atağı
Kayseri’nin Bünyan İlçe Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, belediye olarak asfaltlama
çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.
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Üç bölgede sıcak asfalt çalışması yaptıklarını kaydeden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, “Fatih Mahallesi Fen Lisesi önü, Toki Evleri ve Nail Bozkurt Caddesi sıcak
asfaltlama işlemi tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi İlçemizdeki hizmet standardını,
yüksek hizmet seviyesine getireceğiz. İlçe halkımızın daha güzel bir Bünyan’da yaşaması için
ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sürekli irtibat halinde
olduklarını belirterek, “ İlçemizin sorunlarını çözmek ve halkımıza hizmet etmek için var
gücümüzle çalışıyoruz. Üç bölgemizde sıcak asfalt atıldı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi
üzerindeki zemin sıkıştırma çalışmalarımız ise sürüyor. Bu işler bittiği zaman hemen sıcak
asfalt atılacak. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Bünyan Belediyesinin asfalt çalışmasına vatandaşlarda büyük ilgi gösterirken, yollara ilk
asfalt Başkan Şinasi Gülcüoğlu tarafından atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9658.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Diş Çürükleri Kansere Neden Olabilir
17-22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Günü’nde ağız sağlığının önemine değinen ve bir
çok hastalığın ağız ve diş sağlığına gereken özenin gösterilmemesinden kaynaklandığına
dikkat çeken Kayseri Hospitadent Başhekimi Dt.Numan Alparslan,“Önemsenmeyen ve tedavi
edilmeyen diş ve diş eti iltihaplanmaları ya da küçük bir çürük kalp-damar hastalıklarına,
romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına hatta kansere neden olabilir” dedi.
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Kayseri Hospitadent Başhekimi Dt.Numan Alparslan, “ Ağız ve diş bakımına gereken özenin
gösterilmesi durumunda koruyucu ve önleyici tedaviler ile problemler anında çözülebilir ve
ilerde oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların da önüne geçilebilir” dedi.

Dünyada ve ülkemizde diş ve diş eti hastalıklarının en önemli sağlık sorunları arasında
yeraldığını belirten Kayseri Hospitadent Başhekimi Dt.Numan Alparslan; “Ağız ve diş
sağlığının öneminin farkındalığında olan ülkelerde dişhekimine 6 ayda bir gitme zorunluluğu
varken ülkemizde son ana gelinceye kadar beklenmekte, onun öncesinde ise sürekli
ertelenmektedir. Dolayısıyla koruyucu önlemler alınmadığı için dişle ilgili maddi ve manevi
olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Dişhekimine gitmeye gerek görmediğimiz ve önemsemediğimiz
bir çürükten üreyen ve tüm vücudumuza hızlıca yayılan bakteriler bağışıklık sistemimizi
zayıflatarak; romatizmaya, çene altı lenf bezlerinin büyümesine, kalp–damar hastalıklarına,
şeker hastalığında kan şekeri değerlerinin değişimine, 5-17 yaş grubu çocuklarda büyüme
yetersizliğine, kemik erimesine, hamilelerde düşüklere yol açıyor” diye konuştu.
Ağız ve dişde oluşan iltihapın önemsenmeyip tedavi edilmediği sürece daha ciddi
enfeksiyonların oluşacağını söyleyen Alparslan, “Bu enfeksiyonlar bağışıklık sistemini
zayıflatarak ciddi hastalıkları tetiklemektedir. Ülkemizde 65 yaş üzeri dişsizlik oranı yüzde
%67.Yetişkin bireylerin yedide birinde yetersiz ağız sağlığının psikolojik ve sosyal huzura
etkisi olduğu, tat almayı, iletişimi, sosyal ilişkileri ve diğer günlük aktiviteleri azalttığı
görülmüştür. Araştırmacılar yetişkinlerin diş kayıplarına olan reaksiyonlarını; öz-güven kaybı
ve öz-imaj değişimi, yoksunluk, görünüşlerinden hoşnutsuzluk ve kendilerini daha ileri
yaşlarda algılama şeklinde sıralamışlardır” dedi.
Sağlıklı diş ve diş etine sahip olmak sağlıklı yaşamın ön koşuludur. Bunun için de halk
arasında yaygın olan ve doğru bilinen yanlışlardan kaçınarak diş hekimlerinin önerileri
doğrultusunda uygulama yapılmasını söyleyen Alparslan, “Diş fırçalama şeklinden fırça
seçimine, macun kullanımından diş taşı temizliğine, süt dişlerinden ağız kokusuna kadar ağız
sağlığını tehlikeye atacak bütün yanlış alışkanlıklardan kaçınmalıyız” dedi.
Her hastalık gibi tedavisine geç kalınan bir diş çekiminin de maddi manevi daha büyük
sorunlara yol açtığını söyleyen Alparslan; “Ağız ve diş sağlığı, vücut sağlığının bölünmez bir
parçasıdır. Ağzımız bir nevi vücudumuzun alarm merkezlerinden biridir. Zamanında
yapılmayıp, ihmal edilen tedavilerin ekonomik boyutunu göz önüne aldığımızda; dolgu
yapılmayan her çürük diş kanal tedavisi, ardından diş çekimi, yerine diş koyma ve sonunda
implant yapılmasına kadar birçok tedavi gerektirebiliyor. Bu da dolgu maliyetinin 23 katı
bedel ödeme anlamına geliyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9659.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Talaslılardan Başkan Palancıoğlu’na Destek
Bazı kesimlerce Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na yönelik başlatılan linç k
ampanyası karşısında Talaslılar başkanlarına sahip çıktı.
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Belediye başkanlığına adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren bazı yerel basın kuruluşları
tarafından hedef tahtasına konulan Mustafa Palancıoğlu’na Talaslı vatandaşlardan destek
geldi.Yapılan karalama kampanyasının sandıkta kaybedilen bir seçimin acısı olduğunu
belirten bazı vatandaşlar, Belediye başkanlarının kendileri ile iç içe olmasından her hangi bir
rahatsızlık duymadıklarını, aksine yıllarca kendileri ile yakından ilgilenecek yöneticilerin
özlemini çektiklerini belirttiler. Talaslı vatandaşlar yapılan saldırılar karşısında başkan
Palancıoğlu’na şu ifadelerle desteklerini belirttiler:
S. Ç. : Başkan bey ve ekibi gerçekten siyasi kimliğini bırakıp daha güzel ve rahat
yaşanılabilen Talas İçin çalışıyorlar emeğinize sağlık.
Y. D. : bu haberleri yayınlayan gazetenin amacının ne olduğunu herkes biliyor. Sandıkta
kazanamayanlar bu tür iftiralarla çamur at izi kalsın haberlerle kendini avutuyor.
A. G. Meyveli ağaç taşlanır, adamlar çamur at izi kalsın diye uğraşıyorlar.
Ü. D. : Mustafa başkanla yola devam. Onları da gördük on yıldan beri Talas’ı, Anayurdu ne
hale getirenlerinde gördük. Biz hizmet bekliyoruz yanındayız sen bizim okulumuzu,
camimizi, yolumuzu, parkımızı yapmaya devam et başarılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9660.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

’Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Kimsesiz
Çocuklar Unutulmadı
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat
Bahçesi’ni gezdi.Hayvanat Bahçesini gezen çocuklar, tesiste bulunan...
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat
Bahçesi’ni gezdi. Hayvanat Bahçesini gezen çocuklar, tesiste bulunan hayvanlar ile ilgili bilgi
aldıktan sonra, buz pateni pistinde keyifli dakikalar geçirdi. Gezi boyunca kimsesiz çocuklara
eşlik eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Faaliyetleri A.Ş Genel Müdürü Ali
Üstünel,"Bugün tüm dünyada 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında 193
ülkenin imzaladığı protokol ile 20 kasım günü Dünya Çocuk Hakları Günü olarak belirlenmiş.
Bu protokol çocuklarımızın beslenme yaşama ve barınma hakkını kapsamaktadır. Bizlerde
Büyükşehir Belediyesi olarak bugünün anısına sizleri burada misafir etmek istedik. Bütün
çocuklarımızın çocuk hakları gününü kutluyorum" dediGezi sonrasında Spor Faaliyetleri A.Ş
tarafından, etkinliğe katılan çocuklara hediye verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9661.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Bünyan’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen
bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında,
A.K.’nın kullandığı otomobilin yolun kaygan olması nedeniyle...
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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi’nde meydana gelen trafik
kazasında, A.K.’nın kullandığı otomobilin yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon
hakimiyetinin kaybolarak refüje çarptığı ve takla attığı öğrenildi. Meydana gelen trafik
kazasında, sürücü A.K. ile birlikte F.K., G.K., A.K., G.K.’nın yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9662.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Erciyes Sezona Bomba Gibi Girdi
Erciyes’te kış turizm sezonu açıldı. Yaşanan kar yağışının ardından Büyükşehir
Belediyesi’nin karlama ünitelerinin çalışmasıyla pistler tamamen doldurularak
kayakseverlerin hizmetine sunuldu. Böylece Türkiye’de sezonu ilk açan...

24 Kasım 2014 Pazartesi 11:48

Erciyes’te kış turizm sezonu açıldı. Yaşanan kar yağışının ardından Büyükşehir
Belediyesi’nin karlama ünitelerinin çalışmasıyla pistler tamamen doldurularak
kayakseverlerin hizmetine sunuldu. Böylece Türkiye’de sezonu ilk açan kayak merkezi
Erciyes oldu. Bu yıl Erciyes’te çok güzel etkinliklerin olacağını söyleyen Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Şubat ayında Avrupa Snowboard Şampiyonasının bir
ayağının Erciyes’te yapılacağını söyledi.
Erciyes Kış Turizm Merkezi’nin sezonu açmasıyla birlikte hafta sonu Kayseri içi ve şehir
dışından çok sayıda kayaksever Erciyes’e çıktı. Kar yağışlarının yanı sıra karlama ünitelerinin
de devreye girmesiyle pistler kayak için hazır hale getirildi. Bu yıl Tekir Göleti yakınlarındaki
tesislerin de hizmete girmesiyle Erciyes dört ayrı kapıdan misafir kabul eden bir kayak
merkezi haline geldi. 20 kilometrelik bir alan içindeki Hisarcık, Hacılar, Tekir ve Develi
kapıdan Erciyes’e giriş yapabilen kayakseverler, 18 adet mekanik tesis ve 102 kilometrelik
kayak pistlerinden faydalanabiliyorlar.

Yeni sezonun açıldığı ilk gün Erciyes’e çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, kayakseverlerle sohbet etti ve yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.
Geçen yıl kuraklık yaşandığını; ancak buna rağmen karlama üniteleri sayesinde pistlerin açık
tutulduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, "Şükürler olsun bu yıl yağışlı gözüküyor. Kar erken
düştü. Yer yer yarım metreyi bulan kar var. Teleferiklerimiz çalışıyor, insanlarımız kaymaya
başladılar. Sezonu açmış durumdayız. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Bu yıl bol etkinlik
var. Şubat ayı ortalarında da Avrupa Şampiyonasının bir ayağı burada yapılacak.
Arkadaşlarımız 24 saat hem yolu açık tutmak, hem pistleri hazır etmek, hem de tüm
ihtiyaçları karşılamak için hazır bekliyorlar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9663.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi
Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi’nde kendi sahasında Buca Belediye Gençliks por’u konuk
eden Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, Regaip’in 16. dakikada attığı tek gol ile üç
puana uzandı.STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu SahaHAKEMLER: Hayati...
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Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi’nde kendi sahasında Buca Belediye Gençliks por’u konuk
eden Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, Regaip’in 16. dakikada attığı tek gol ile üç
puana uzandı.
STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Hayati Tırak ** Cengiz Demir **Ahmet Etçi **
ANADOLU ERCİYES ENGELLİLERSPOR: Mesut *** Fatih Şimşek *** Ali Yavuz ***
Adem Serin *** Ragip Macit *** Eftal Özkartal *** Yakup Kıska ***
BUCA BELEDİYE GENÇLİKSPOR: Ahmet Öztürk ** Berkay ** Ramazan ** Uğur Meral
** Şirin Çiçek ** Levent ** Hüseyin **
GOL: Dk.16 Ragip Macit (Anadolu Erciyes Engellilerspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9664.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
Birinci Amatör Küme B Gnubu’nda haftaya lider olarak giren Erkiletspor, güçlü rakibi
Barogücü’ne 2-1 yenilerek liderlik koltuğunu kaybetti.STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu
sahaHAKEMLER: İsa Durmuş *** İbrahim Şafak ***Ali Bekret ***ERKİLETSPOR:...
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Birinci Amatör Küme B Gnubu’nda haftaya lider olarak giren Erkiletspor, güçlü rakibi
Barogücü’ne 2-1 yenilerek liderlik koltuğunu kaybetti.
STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu saha
HAKEMLER: İsa Durmuş *** İbrahim Şafak ***Ali Bekret ***
ERKİLETSPOR: Mustafa Umut * Murat Şen ** Kaan Özcan ** Hasan Gögercin ** Doğukan
** Turan Dercik * Erdal Egehan (dk.60 Onur *) Yasin ERtural * (dk.46 Alihan *) Murat
Tanrıklu ** (Dk.67 Yusuf *) Süleyman Yasa * Umut Hakan *
KAYSERİ BAROGÜCÜ: Kemal Çelik *** Şenol *** Yakup Aslan *** Göksel Ulusoy ***
A.Kadir Oğuz *** Osman Turan *** Yusuf Teke *** Mehmet Bülbül ** (Dk.50 Aydoğan
Erdağ **) Tolga Tokuş *** Tanju Kabakçı ***(Dk.90 Reşit ?) Yasin Çolekerol ***)
GOLLER: Dk.32 Yasin Çolakerol, Dk.63 Yusuf Teke (Kayseri Barogücü) Dk.58 Umut
Hakan (Erkiletspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9665.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri U-16 Ligi B Grubu
U16 Ligi B Grubu’nda namağlup lider durumda bulunan Kayserispor, en yakın takipçisi
Demirspor’u 11-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.STAT: Vali Muammer
GülerHAKEMLER: Alim Kandemir ** Erkan Kırçıl ** M.Emin Alır **KAYSERİSPORU16:...
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U16 Ligi B Grubu’nda namağlup lider durumda bulunan Kayserispor, en yakın takipçisi
Demirspor’u 11-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
STAT: Vali Muammer Güler

HAKEMLER: Alim Kandemir ** Erkan Kırçıl ** M.Emin Alır **
KAYSERİSPOR-U16: Yaşar Yerkel ** (Dk.41 Eray **) Ömercan Korkmaz *** Ahmet
Turan *** Uğurcan Gülay *** M.Arda Çakmak *** Abdulsamet Köse ** (Dk.41 Edip **)
Muhammet Akçiçek *** Nihat *** Tugay Dönmez *** Ercan Çifçi *** (Dk.63 Sefa **)
Emre Özcan ***
DEMİRSPOR-U16: Emre Berik * Ahmetcan Polat * İbrahim Bilgi * Burak Tabaktaş * Fatih
Kurkut * Mustafa Önal * Mustafa Kurnaz * Umut Atik * Ömer Şahin ** Ebubekir Sain **
Serhat Dükkan
GOLLER: Dk.19.29.58 Ercan, Dk.21.26.80 Emre, Dk.34.45.70 Nihat, Dk.36 Tugay, Dk.66
Arda (Kayseri) Dk.17 Ebubekir (p), Dk.68 Ömer (Demirspor U16)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9666.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Sanat Tarihi
Öğretmeni Nurşen Özdamar:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün öğrenimini tamamladığı Kayseri Lisesi’nde dersine
giren sanat tarihi öğretmeni Nurşen Özdamar, yetiştirdiği öğrencileri ile iftihar duyduğunu
söyleyerek, “Her meslek seçilebilir ama öğretmenlik ayrı bir meslektir” dedi.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da
öğretmeni olan Nurşen Özdamar, Öğretmenler Günü heyecanı yaşadı. 1967-1968 yıllarında
Kayseri Lisesi’nde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Sanat Tarihi dersine giren Özdamar,
yetiştirdiği öğrencileri ile iftihar ettiğini söyledi. Özdamar, “Bir öğretmen olarak böyle bir
öğretmen olduğum için her zaman için iftihar ediyorum. Her meslek seçilebilir ama
öğretmenlik ayrı meslektir. Yetiştirdiğin öğrenciler için her zaman iftihar ediyorum. Bu gerek
eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olsun, şimdiki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olsun,
milletvekilleri olsun, profesörler olsun, Kara Kuvvetleri komutanı olsun hepsi benim
öğrencimdir. Kayserili Lisesi’nde görev yapmaktan ve onları okutmaktan her zaman büyük
bir mutluluk duydum. Kayserili Lisesi zaten benim 2’inci adresim. Yıllarım orada geçti ve en
güzel günlerimi orada yaşadım. Öğrencilerimin hem öğretmeni oldum hem de arkadaşı
oldum. Şimdi de onların torunları bana gelip, ellerimi öpüyorlar” dedi.
Özdamar, “Hiçbir zaman yaşlanmıyorum çünkü onlar beni ayakta tutuyor. Geçen sene baya
ciddi bir rahatsızlık geçirdim ama öğretmenlerimin destekleri ile bugünkü halimdeyim”
ifadelerini kullandı.
Yeni öğretmen olanlara da nasihatlerde bulunan Özdamar, “Her zaman öğrencilerinize onlara
yakın olun. Onların aileleri ile dertleri ile bütün özellikleriyle ilgilenin. Sadece dersinizi
vermek, hiçbir şey anlam ifade etmez. Onların dertleri ile ilgilenirseniz, onlara yardımcı
olursanız ilerde çok kuvvetli bireyler yetiştirmiş olursunuz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9667.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Trafikte Yol Vermediler Kurşunu Yediler
Kayseri’de dün akşam trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi vurularak
yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ile
Yeni Mahalle 7. Cadde kavşağında dün akşam saat...
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Kayseri’de dün akşam trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi vurularak
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ile Yeni
Mahalle 7. Cadde kavşağında dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,
38 DL 901 plakalı otomobil ile 38 HS 818 plakalı otomobilde bulunanlar arasında trafikte yol
verme nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada Ö.Y., İ.S. ve S.A. av tüfeği ile vurularak
yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale etti. 112
ekiplerinin müdahalesi sırasında bir vatandaş cep telefonunun ışığı ile sağlık ekiplerine
yardımcı olurken, polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Arıştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda kavgaya karışan 6 kişinin
yakalanarak gözaltına alındığı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9668.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Hentbol Erkekler Süper Ligi
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 8. haftasında Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Rainbov
Kayseri’yi 28-25 mağlup etti.SALON: Atatürk Spor SalonuHAKEMLER: Mahmut Boyraz
xx, Ebubekir Boyraz xx, Cemil Tekatlı xx, Kemal Arslan xxRAİNBOV KAYSERİ: Gigov
xxx,...
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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 8. haftasında Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Rainbov
Kayseri’yi 28-25 mağlup etti.
SALON: Atatürk Spor Salonu
HAKEMLER: Mahmut Boyraz xx, Ebubekir Boyraz xx, Cemil Tekatlı xx, Kemal Arslan xx
RAİNBOV KAYSERİ: Gigov xxx, Taner xx 3, Arif x 1, Pulizoviç xx 5, Murat x 1, Manjic xx
6, Ayhan x 1, Paraghmeh xx 8, Ömer, Mert, Atilla, Mehmet, Hasan, Ersal, Mert, Ersin

BEŞİKTAŞ MOGAZ: Bülent xx 2, Feuchtmam xx 3, Volkan xx 4, Ömer xx 2, Victor xx 2,
Şenol x 1, Jasip x 1, Yunus, Taha, Tolga xxx 4, Mesut, Predrag x 1, İbrahim, Uğur xx 5,
Ramazan, Vedran xx 3
İLK YARI: 12-11 (Rainbov Kayseri lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9669.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

1 Ayda 20 Kilo Esrar İle 263 Adet Tarihi Eser
Ele Geçirildi
Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu son 1 ayda yaklaşık 20
kilo esrar maddesi ile birlikte çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 243 bin 286
paket gümrük kaçağı sigara ve 263 adet tarihi esere...
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Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu son 1 ayda yaklaşık 20
kilo esrar maddesi ile birlikte çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 243 bin 286
paket gümrük kaçağı sigara ve 263 adet tarihi esere el konulduğunu açıkladı.
Vali Düzgün, emniyet ve asayiş olaylarına ilişkin son 1 aya yönelik değerlendirmesinde,
Kayserililerin huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla operasyonların
yanı sıra önleyici hizmetlerin de planlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.
Kentte, 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında 33 ayrı olayda 20 kilo toz esrar, 337 gram kubar
esrar, 467 adet captagon ve Bonzai olarak adlandırılan 15 gram sentetik uyuşturucu ile çok
sayıda ecstasy gibi uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydeden Vali Düzgün, kaçakçılık
suçlarına yönelik operasyonların da etkili bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, “Bu
dönemde yakalanan gümrük kaçağı sigara 243 bin paket civarındadır. Ayrıca, kaçak
akaryakıta karşı yapılan mücadele sonunda 26 bin 795 litre kaçak akaryakıt yakalanarak
şüpheliler hakkında işlem yapılmıştır” dedi.
Vali Düzgün, trafik kazalarının önlenerek can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla
denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü anlatarak, trafik alanındaki çalışmaları şöyle özetledi:
“Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde
245 aracın çeşitli suçlardan trafikten men edildiği son 1 ayda, 199 adet yaralamalı ve 331 adet
maddi hasarlı olmak üzere toplam 513 adet trafik kazası meydana gelmiş, 339 vatandaşımız
yaralanmıştır. Şehir içi trafiğinde ekiplerimiz 25 bin 205 aracı kontrol etmiş, eksikliği görülen
11 bin 775 sürücümüze ceza yazılmıştır. Şehirlerarası karayollarımızda ise 24 bin 270 araç
kontrol edilmiş ve 5 bin 370 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. Meydana gelen 73 trafik
kazasında 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralanan 72 vatandaşımızda çeşitli
hastanelerde tedavi edilmiştir.”
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları da dile getiren Vali
Düzgün, “İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller” projesi ile, Emniyet Spor

Kulübü bünyesinde farklı mahallelerde bulunan 15 ayrı spor salonunda 15 eğitmen eşliğinde
288 kız, 592 erkek öğrenciye çeşitli spor dallarında eğitimler verildiği belirterek, bu
kapsamda geçen haftalarda Talas İlçesinde bulunan Kapalı Spor Salonunda taekwando
eğitimlerine devam eden öğrencilere Kuşak Geçme Töreni düzenlendiğini de hatırlattı.
Vali Düzgün, İl merkezinde bulunan 111 İnternet salonunda yapılan denetimlerde 4 işyerinde
yanında veli veya vasisi bulunmayan 12 yaşından küçük çocuğa oyun oynatıldığının tespit
edilmesi üzerine idari para cezası uygulandığını belirtti.
Vali Düzgün, ilimizde huzur ve güvenli bir ortam sağlanması için başarılı çalışmalar yürüten
nedeniyle Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti ve polis- vatandaş işbirliğinin
önemine işaret ederek, bu konuda duyarlılık gösterip polise yardımcı olan Kayserililere
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9670.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri Lisesi Mezunu Öğretmenler,
Öğretmenler Günü Yemeğinde Bir Araya Geldi
Kayseri Taş Mektepliler Mezunları Derneği, Kayseri Lisesinden mezun olarak öğretmenlik
mesleğini icra eden öğretmenleri öğretmenler günü vasıtasıyla bir araya getirdi.Kayseri Taş
Mektepliler Mezunları Derneği Öğretmenler Günü dolayısıyla...
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Kayseri Taş Mektepliler Mezunları Derneği, Kayseri Lisesinden mezun olarak öğretmenlik
mesleğini icra eden öğretmenleri öğretmenler günü vasıtasıyla bir araya getirdi.
Kayseri Taş Mektepliler Mezunları Derneği Öğretmenler Günü dolayısıyla Kayseri
Lisesinden mezun olan ve öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenleri bir araya getirdi.
Yemekte konuşan Kayseri Taş Mektepliler Derneği Başkanı Fevzi Önder “ Bugün
öğretmenler gününü sizin yanınızda ne kadar anlatabiliriz. Kayseri Lisesinde çok şey
öğrendik ama öğretmen sevgisini, saygıyı öncelikle onları öğrendik. Tekrar hoşgeldiniz
diyorum” dedi.
Kayseri Lisesi Okul Müdürü Ahmet Sait İlter “Kayseri Lisesi mensupları olarak şu anda
Kayseri Lisesi ayrıcalığını yaşamaktayız. Bu nedenle dernek üyelerimizi tebrik ediyoruz.
Sizde bizleri kırmadınız buraya geldiniz. Ben bugünün üyelerimizin bizlerden desteğini hiç
esirgemediği için dernek başkanımıza burada bir plaket taktimim olacak” diye konuştu.
Konuşma sonrası Kayseri Lisesi Okul müdürü Ahmet Sait İlter, Taş Mektepliler Mezunları
Derneği Başkanı Fevzi Öndere plaket taktimindi bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9671.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri’de 26 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda toplam 26
hırsızlık olayı aydınlatılırken, 8 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye
göre, ilk olarak 28 Ekim ve 20 Kasım tarihleri...
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Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda toplam 26
hırsızlık olayı aydınlatılırken, 8 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilk olarak 28 Ekim ve 20 Kasım tarihleri arasında 4 iş yerinden
hırsızlık, 3 iş yerinden hırsızlığa teşebbüs, 7 oto hırsızlığı ve bir motosiklet hırsızlığı olayı
meydana geldiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda S.K., D.I. ile S.B. ve M.U.’nun yakalanarak gözaltına alındığı
bildirildi. Yapılan çalışmada 37 adet cep telefonu, 300 paket sigara ele geçirildiği kaydedildi.
16 Ekim ve 15 Kasım tarihlerinde 11 adet oto hırsızlığı meydana geldiği öğrenildi. Meydana
gelen olaylarla ilgili yapılan çalışmalarda Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından O.A. ve
C.I.’nın oto teypleri, hoparlörler, woofedlar ve çeşitli elektronik eşyalar ile yakalanarak
gözaltına alındığı bildirildi.
20 Kasım’da Anbar Mahallesi’nde bir iş yerinin kasasından 115 bin TL’nin çalınması ile ilgili
olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda, M.K. ve N.Ö.’nün çalınan para ile birlikte Bingöl’de yakalanarak gözaltına
alındığı bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9672.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebeti ile yurdun her köşesinde fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerin bu anlamı
günlerini candan kutladığını söyledi.Melikgazi Belediyesi Sanat ve...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebeti ile yurdun her köşesinde fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerin bu anlamı
günlerini candan kutladığını söyledi.
Melikgazi Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme ile Çocuk Meclisi kurslarında eğitim veren
öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir araya getirerek bir program düzenlediklerini
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kutlama programına MEL-MEK’te görev yapan
tüm öğretmenlerin iştirak edeceği etkinlikte Melikgazi Belediyesinin eğitimin ve eğitimcinin
dostu ve hizmetkârı olduğunu bir slayt gösterisi ile anlatılacağını kaydetti.
Eğitimin ve eğitimcinin dostu olduğunu
gerçekleştirmiş olduğunu yatırım ve hizmetlerle de
Melikgazi Belediyesinin eğitimin ve eğitimcinin dostu olduğunu gerçekleştirmiş olduğu
yatırım ve hizmetlerle de bunu adeta tescillediğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç
‘Melikgazi Belediyesi olarak 2000 yılında Keykubat Mahallesinde çok amaçlı ve büyük
ölçekli bir park yaparak 24 Kasım Öğretmenler Parkı ismini vermiştik. O günden bugünü
kadar yatırım, onarım ve bakım yapmadığımız okul kalmamıştır. Bu yetmediği gibi 4 okul
inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduk. Bugüne kadar 100 okul da öğretmenler odası
tanzim ve döşemesi yaptık. Okullara açık alan ve kapalı alan spor sahaları, vermiş olduğumuz
eğitim kursları hep eğitim ve eğitimciye yapılan yatırımlardır. “dedi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bir toplumun geleceğinin eğitime ve öğretime verdiği önem
ve yatırımları ile kıyaslandığı bu açıdan Eğitimin birinci öncelikle yatırım ve hizmetler
kapsamında değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9673.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Büyükşehir’de Ziyaretçi Trafiği
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, dernek, vakıf gibi sivil toplum
kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.Başkan Özhaseki’ye günün ilk ziyaretini Sümer
Lisesi yaptı. Ziyarete, Lise Müdürü Murat Şimşek, öğretmenler...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, dernek, vakıf gibi sivil toplum
kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.
Başkan Özhaseki’ye günün ilk ziyaretini Sümer Lisesi yaptı. Ziyarete, Lise Müdürü Murat
Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler iştirak etti. Ziyarete katılan öğrenciler Başkan Özhaseki’ye
çiçek verirken Okul Müdürü Murat Şimşek de Başkan Özhaseki’nin Sümer Lisesi’nden
mezuniyetinin 40. yılı anısına plaket takdim etti. Başkan Özhaseki de öğrencilere çeşitli
hediyeler verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı
Vacit Kip ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Başkan Özhaseki ziyarette vakıf ve dernek
çalışmalarına ilişkin görüşlerini aktardı.

Felahiye ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Akali ve yönetim kurulu
üyeleri de Başkan Özhaseki’yi ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette yurt dışında bulunan
Ömer Albayrak’ın Başkan’a gönderdiği "Uygarlığın Vizyon Kenti Kayseri" adlı şiir okundu.
Şiiri çok beğenen Başkan Özhaseki, Kayseri’nin çok güzel anlatıldığını vurgu yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9674.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ak Parti İl Başkanı Özden’in Öğretmenler
Günü Mesajı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla
bir mesaj yayınladı.Özden, mesajında, öğretmenliğin, insanlık tarihinin en anlamlı ve kutsal
mesleği olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:“Muhatabı...
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla
bir mesaj yayınladı.
Özden, mesajında, öğretmenliğin, insanlık tarihinin en anlamlı ve kutsal mesleği olduğuna
dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
“Muhatabı insan olan onu hayata hazırlayan tohumdan yeşermesini sağlayan bir meslektir.
Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, insanı yücelt ki devlet yücelsin düsturuyla
hareket eden, ayrıca; medeniyetimizin güzelliklerini, kültürümüzün renkliliklerini yeni
nesillere aşılayan, dünyanın özlem duyduğu huzurun, Barış’ın ve kardeşliğin mimarıdır
öğretmen.
Bir ulusun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında, bilim ve sanatta söz sahibi olmasında
eğitimin ve eğitilmiş toplumun öneminin bilincinde olan Mustafa Kemal Atatürk;
"Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyerek öğretmenlerin ülke kalkınmasındaki
rolünü vurgulamıştır. Gerçekten de öğretmen; bildiklerini paylaşan, eğitmeyi meslek edinmiş,
gerek toplum içinde ve gerekse eğitim kurumlarında çocuklara, gençlere ve tüm insanlara
rehberlik eden, yön veren, hayata hazırlayan kişidir. Bu nedenle bir toplum mimarlığı üstlenen
öğretmenlerimize olan ihtiyaç bugün dünden daha fazladır.
Bugüne kadar hepimizin üzerinde büyük emekleri olan öğretmenlerimize “24 Kasım
Öğretmenler Günü” vesilesiyle sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunarken, ülkemizin değişik
bölgelerinde görev başında iken hayatını kaybeden, hain saldırılar sonucu şehit düşen
öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve onların aziz hatıralarını minnetle anıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9675.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Veli Ve Öğretmenlerden Kemal Tekden’e
Öğretmenler Günü Ziyareti
Kayseri Tekden Koleji öğrenci velileri, öğretmenleri ve Tekden Koleji Yöneticisi Metin
Karakaya Öğretmenler Günü vesilesiyle Tekten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Tekden’i ziyaret etti.Ziyarette konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı...
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Kayseri Tekden Koleji öğrenci velileri, öğretmenleri ve Tekden Koleji Yöneticisi Metin
Karakaya Öğretmenler Günü vesilesiyle Tekten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Tekden’i ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden “Öğretmen
arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Beni de bu statüye koyduğunuz için çok gururlu olduğumu
ifade etmek istiyorum. Eğitim o kadar önemli ki bir batılı eğitimci şunu söyleyebiliyor: bana
iki tane ilkokul çağında çocuk verin birini cani yapayım birini dahi.” Yani bu kadar önemli ve
bu kadar riskli bir durumdur. Bir çocuğun bir insanın hayatında en büyük mucizedir. Sizlerin
iyi bir öğretmen olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler gerçekten bir çocuğu başarılı yapabilir
fakat başarılı bir çocuğa da baskı uygulayabilir. Bu durumu çok gördük. Bazı başarılı kişiler
bazen şöyle diyor, ’benim hayatımda iyi öğretmenler vardı. Onlar beni motive ettiler. Başarılı
olmamı sağlayıp bu hale getirdiler’ Ama bazen de çok büyük bir yetenek kaybolabiliyor”
dedi.
Tekden “ Bu bakımdan bu mesleği ben çok önemsiyorum. Öğretmenlik düşündüğümüzün çok
ötesinde bir meslektir. Keşke bütün öğretmenlerimiz bu bakış açısı içericinde olsalar. Ben
öğretmenliğe bu bakış açısıyla bakan insanları kutluyorum. Bana göre her başarılı bir insanın
arkasında büyük bir öğretmen vardır. Tarihi şahsiyetlere baktığımız zaman Osman Gazi
devleti kurdu diyoruz ama Osman Gazi’nin arkasında Şeyh Edebali gibi bir öğretmen vardı.
Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir şahsiyettir fakat arkasında Akşemsettin vardı. Molla
Güraniler gibi öğretmenleri vardı” diye konuştu.
Tekden son olarak “ Ben inanıyorum ki idealist öğretmenler sayesinde geleceğe çok daha iyi
bakacağız. Gördüğüm kadarıyla çevremde idealist öğretmenler çok fazladır. Bu öğretmenler
sizin veli olarak yetiştirdiğiniz çocukları başarıya ulaştıracak öğretmenlerdir. Bu bakımdan
sizleri tebrik ediyorum birbirinden güzel çocuklar yetiştirdiğiniz için” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9676.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Çanakkale Sohbetleri 20 Kasım’da Kayseri’de
Yapılacak
Çanakkale Valiliği, 2015 Koordinasyon Merkezi ve Anadolu Jet işbirliğinde “Çanakkale
Sohbetleri” adlı özel bir proje düzenleyecek.Ulusal tarihimizin dönüm noktalarından biri olan
Çanakkale Savaşı’nın 100. Yılı sebebiyle projelendirilen,...
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Çanakkale Valiliği, 2015 Koordinasyon Merkezi ve Anadolu Jet işbirliğinde “Çanakkale
Sohbetleri” adlı özel bir proje düzenleyecek.Ulusal tarihimizin dönüm noktalarından biri olan
Çanakkale Savaşı’nın 100. Yılı sebebiyle projelendirilen, toplumun tarihsel ve kültürel
gerçeklere duyarlılığını arttırmayı amaçlayan ve tarihi bilgilerin gelecek kuşaklara doğru ve
sağlıklı biçimde aktarılmasını hedefleyen “Anadolu Jet’le Çanakkale Sohbetleri” projesi,
Çanakkale Savaşı’nın detaylarına ışık tutmayı hedefliyor.Anadolu’nun farklı illerinde
düzenlenmesi planlanan proje, her şehirde iki seans halinde gerçekleştirilecek, ilki üniversite
öğrencilerine ikincisi ise yerel halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek konferans ile hem
vatandaşların Çanakkale Savaşı konusundaki tarih bilgisini tazelenecek hem de 100. yıl
dönümünde Çanakkale Savaşı kahramanları tekrar anılacak.Tarihçi yazar Talha Uğurluel’in
anlatımıyla gerçekleştirilecek olan projede; I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin
nerelerde, kimlere karşı savaştığı, Osmanlı askerlerinin nasıl bir müdafaa sergilediği,
Çanakkale Boğazı’nda, Morto, Seddülbahir ve Arıburnu’nda neler yaşandığı soruları
cevaplanacak ve Seyid Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Cevat Paşa ve diğer kahramanların
öyküleri anlatılacaktır. Ayrıca şimdiye kadar hiçbir yerde yayımlanmamış 157 fotoğraf da
söyleşi esnasında katılımcılara slaytlar yardımıyla gösterilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9677.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Pınarbaşı’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü
Kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Pınarbaşı’nda etkinlikler düzenlendi.Pınarbaşı’nda
düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Hükümet Meydanında bulunan Atatürk
Anıtı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan...
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Pınarbaşı’nda etkinlikler düzenlendi.
Pınarbaşı’nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Hükümet Meydanında
bulunan Atatürk Anıtı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Pirci tarafından çelenk sunumu
ile başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı çelenk sunma töreninin ardından
Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi Konferans salonunda devam etti.
Programa İlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, Belediye
Başkanı Dursun Ataş, Daire Amirleri Sivil toplum Kuruluşları, Siyasi Parti temsilcileri,
Öğrenciler ve Öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın 24 Kasım Öğretmenler
Günü Mesajı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan
Pirci, “Bugünü değil yarını düşünürsek gelecek çok daha iyi olacaktır. Bunu da biz
öğretmenler başaracaktır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar,
öğretmenlerimize yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9678.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş’ın 24 Kasım
Mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 24 Kasım Öğretmenler
Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.Elitaş,
mesajında, millet mekteplerinin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e...
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 24 Kasım Öğretmenler
Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.
Elitaş, mesajında, millet mekteplerinin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e
Başöğretmenlik unvanın verildiği gün olan 24 Kasım’ı, Öğretmenler Günü olarak hep birlikte
kutlamanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek şu görüşlere yer verdi:
“21. yüzyılın dünyasında; ülkelerin gelişmesi, çağı yakalayabilmesi ve küresel rekabette
başarıya ulaşabilmesi, her şeyden önce eğitimli gençler sayesinde mümkün olacaktır.
Cumhuriyetimizin erdemini öğreten, milletçe çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı
hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için de kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri
öğrencilerini vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin ve insanlık meziyetinin kıymetli birer timsali
olmalarını sağlamak için yüce bir görev yürütmektedirler.
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini hürriyet ve bağımsızlık içerisinde sonsuza kadar
savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için şefkat ve özveri ile fedakarlıklarda bulunan
tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor ve bu
uğurda şehit düşen bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9679.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Jeoloji Mühendisleri İsyanda
2014 Kamu Personeli Seçme Sınavına giren binlerce Jeoloji Mühendisi kamu alımı için
atanmayı bekliyor. 2012 yılından bu yana geçen süre içerisinde yapılan merkezi atamalarda
çok az sayıda jeoloji mühendisi alımı ve ataması yapılması Jeoloji Mühendislerinin
umutlarının da azalmasına neden oluyor.
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2014 Kamu Personeli Seçme Sınavına giren binlerce Jeoloji Mühendisi kamu alımı için
atanmayı bekliyor. 2012 yılından bu yana geçen süre içerisinde yapılan merkezi atamalarda
çok az sayıda jeoloji mühendisi alımı ve ataması yapılması Jeoloji Mühendislerinin
umutlarının da azalmasına neden oluyor.İşte bize bir Jeoloji Mühendisi tarafından gönderilen
Yakınış..."Neredeyse tüm kamu kurumları Jeoloji Mühendisi alımı ya hiç yapmakta ya da 3-5
kişilik sayılı kadrolar açmaktadır. Şu anda içinde bulunduğumuz durum dolayısıyla ve
harcadığımız o kadar emeğin yok olup gitmesini çaresiz bir şekilde sadece izlemekteyiz.
Aldığımız 4 yıllık mühendislik eğitimi sadece şuan elimizdeki bir diploma ve Kamu Personeli
Seçme Sınavı Sonucundan oluşmaktadır. Özel sektördeki koşullar ve işsizlik yüzünden
binlerce işsiz Jeoloji Mühendisi bulunmaktadır.Özel sektörde meslektaşlarımız inşaat ve
maden mühendislerinin geri planında kalmaktadır ve gerektiği değer verilmemektedir.Adında
yer geçen bir mühendislik olmasına rağmen jeoloji mühendislerine maden denetleme ve
tetkik nezaretçilik verilmemektedir.Ayrıca bilindiği üzere ülkemiz deprem kuşağında yer
almasına rağmen kpss de alımlar beklentilerimiz ne yazık ki çok altında kalmıştır. ''Bu yüzden
meslektaşlarımız depremden sonra değil önce jeoloji'' demektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9680.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Gölbaşı Asfaltlanıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesi, Gölbaşı semtinde yer
alan yollarda genişletme ve düzenleme çalışmasını tamamladıklarını 1 cadde ile 5 sokakta
yoğun bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdiklerini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesi, Gölbaşı semtinde yer
alan yollarda genişletme ve düzenleme çalışmasını tamamladıklarını 1 cadde ile 5 sokakta
yoğun bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Çevresi ve Doğası ile uyumlu çalışmalar
Yol genişletme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile 1 cadde ve 5 sokak ile
bunlara bağlantılı yollarda asfalt çalışmasını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, 1 cadde ile 5 sokak ve bunlara bağlantılı yollarda 5 bin ton alt yapı malzemesi ile
2.500 ton asfalt kullanıldığını belirtti.Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun
temennisinde bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi
Melikgazili olmanın farklılığı
“Ağırnas Bölgesi, Gölbaşı semtinde güvenli ve seri bir ulaşım için öncelikle imar planında yer
alan cadde ve sokaklar açıldı. Gölbaşı çevresi ile ve doğası ile uyumlu çalışmalar
başlatılmıştır. Bu semte yer alan 1 cadde ile 5 sokak ve bunlara bağlantılı tüm yollarda alt
yapı çalışmasını gerçekleştirdik. Asfaltlama çalışmasını da tamamladık. Yol genişletme ve
çevre düzenleme sonrası Gölbaşı Semtinin tüm yolları asfaltlandı. Semt halkına hayırlı olsun.
Gölbaşı semtinde geçen hafta Cuma günü halk günü yapmıştık. Bu halk gününde öğrencilere
ekmek arası döner ve vatandaşlara aşure ikramında bulunmuştuk. Bu ziyarette Gölbaşı Halkı
bizden yollarının kış ayı gelmeden yağmur ve çamurdan kurtulmak istediklerini belirttiler.
Bizde hafta sonu planlı bir çalışma ile Gölbaşında 2.500 ton asfalt kullanarak isteklerini
yerine getirdik. Çamurdan kurtuldular. Hayırlı olsun dedi.” dedi.Gölbaşı Mahalle Halkı ile
Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun, “Biz istedik 2 iki gün içinde asfaltsız yolumuz kalmadı. Bu
kadar kısa bir zamanda yapılacağını ummuyorduk. Melikgazili olmanın farklılığı bizde
yaşadık. Başkan Dr. Büyükkkılıç’a teşekkür ediyoruz” dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9681.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Sobadan Sızan Gazdan 3 Kişi Zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen biri çocuk 3 kişi tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Kamer Sokaktaki
ikametlerinde biri çocuk 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen biri çocuk 3 kişi tedavi altına
alındı. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Kamer Sokaktaki
ikametlerinde biri çocuk 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay
yerine gelen ekipler tarafından baygın halde bulunan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Eğitim
ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi
altına alındı.Zehirlenenlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9682.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Öğretmenler Akşam Yemeğinde Buluştu
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenler, düzenlenen programda bir araya geldi.Kayseri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kentte bulunan
bir restorantta düzenlenen programda öğretmenler bir...
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24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenler, düzenlenen programda bir araya geldi.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kentte
bulunan bir restorantta düzenlenen programda öğretmenler bir araya geldi. Programda
konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğretmenler ile aynı mesleğin
mensubu olduğu için onurlu olduğunu belirterek, “Biz bu aleme hoş seda bırakmaya geldik.
Bizim sedamızın adı eğitim. Bizim sedamızın adı fedakarlık. Bugüne başladığımız günleri
hatırlıyorum da bir öğretmen arkadaşımızı gördüğümüz zaman sorardık. ‘Hocam kaç yıllık
öğretmensiniz?’. ’10 yıllık.’. ‘Vay be 10 yıllık öğretmenmiş.’ derdik. Evet biz bu sedayı
bırakalı 18 yıl oldu. İçinizde belki mesleğe yeni başlamış, sonuna gelmiş ve meslek
noktasında bitirmiş ağabeylerimizi görüyorum. Onların bıraktığı bu hoş seda, memlekete
eğitim, öğretim, zenginlik olarak geri dönüyor. Tabi öğretmen olarak mevzuya baktığınız
zaman bu sedayı bırakmak da herhalde kolay olmuyor. Biz Adıyaman’da sağlığımızın bir
kısmını, Antep’te bir yanımızı, Kastamonu’da sevdamızı, Ağrı’da da gençliğimizi bıraktık
belki. Hepimizin benzer hikayeleri var. Bu noktada mevzuya baktığım zaman öğretmenlerle
aynı mesleğin mensubu olmanın onurunu yaşıyorum. Her birinize ayrı ayrı baktığımda belki
ben kendi yaşanmışlıklarımı, belki de yaşayacaklarımı görüyorum. Büyüklerimden aldığım bu
haz, inanın beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. Daha sonra öğretmenlere hitap eden
Kayseri Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı ise öğretmenlerin, toplumları bir mimar gibi
biçimlendirerek geliştiren insanlar olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlerimiz, tabi ki
toplumsal hayatta hem insanın maddi hem manevi hayatında, o insanın gelişmesinde,
toplumları bir mimar gibi biçimlendirerek geliştiren insanlar. Biz öğretmenlerimize ne kadar
övgü yağdırsak azdır. Onlara ne kadar iyi şeyler layık görsek azdır. Ama bizler hepimiz,
idareciler, öğretmenler hep birlikte ülkemizle ilgili bir takım sorumluluklar aldık. Ne aldık?
Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız ve bulunduğumuz yerleri onlara teslim edeceğiz”
şeklinde konuşarak, öğretmenlerin öğretmen gününü kutladı. Konuşmaların ardından program
Kadir Has Anadolu Lisesi öğrencileri ile emekli müzik öğretmenlerin müzik dinletisiyle
devam etti.
Gecenin sonunda ise protokol üyeleri, emekli öğretmenlere plaket verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9683.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Forum Kayseri’den Moda Kurbanları İçin Çare
Forum Kayseri, Moda ve Stil Danışmanı Zeynep Erkan ile yepyeni bir projeye imza atıyor.
‘Moda kurbanı’ olduğunu düşündüğünüz ama yüzüne karşı söylemekten çekindiğiniz
arkadaşlarınıza görüşlerinizi sizin yerinize, ünlü Moda...
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Forum Kayseri, Moda ve Stil Danışmanı Zeynep Erkan ile yepyeni bir projeye imza atıyor.
‘Moda kurbanı’ olduğunu düşündüğünüz ama yüzüne karşı söylemekten çekindiğiniz
arkadaşlarınıza görüşlerinizi sizin yerinize, ünlü Moda ve Stil Danışmanı Zeynep Erkan
söylüyor, onlara alışveriş ipuçları vererek doğru giyinmeleri için yardımcı oluyor!
kurtarbizizeynep.com websitesi aracılığıyla veya #kurtarbizizeynep etiketiyle Twitter
üzerinden Zeynep’e ulaşanlar, ‘Minyon, Topukludan Medet Umuyor’, ‘Her Yere Eşofmanla
Gidiyor’, ‘Tarzı Yok, Ne Bulsa Giyiyor’ gibi birçok başlık arasından seçim yapıyor ve
arkadaşını kırmadan çözüm önerisini sunmuş oluyor. Üstelik proje, tüm videoları
arkadaşlarınıza anonim olarak gönderiyor ve isminizi de kesinlikle ifşa etmiyor.Zeynep
Erkan’ın verdiği moda tüyolarıyla kendini yeniden keşfetme şansı yakalayanlar, bu moda
tüyolarında yer alan tüm ürünleri Forum Kayseri’de bulabilecekler.Forum Kayseri, herkesi
keyifli alışverişlerle şık ve stil sahibi olmaya davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9684.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’dan
Kampanya
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Balıkesirspor
maçında, passolig kartı olanlara müsabakanın biletinin ücretsiz yükleneceğini açıkladı.Suat
Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübünden konu ile...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Balıkesirspor
maçında, passolig kartı olanlara müsabakanın biletinin ücretsiz yükleneceğini açıkladı.Suat
Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübünden konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:"Doğu
ve Batı tribünlerinden passolig kartı alan taraftarlarımızın kartlarına Balıkesirspor
müsabakasının bileti ücretsiz olarak yüklenecektir. Passolig kartı olan taraftarlarımıza ise
Doğu ve Batı tribünleri 5 TL’den satışa çıkacaktır. Bu kampanya için Kayseri’mizin güzide

Alışveriş Merkez ’ i Kayseri Park’ta 3.kat restaurant bölümü panoramik asansör yanında satış
noktası kurulacak olup aynı zamanda stadyumda da mevcut satış yerlerinden Çarşamba günü
saat 10:00’da satışa çıkacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9685.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Agü Spor, Fransız Bourges Karşısında
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) Euroleague B Grubu’ndaki
4.hafta mücadelesinde Fransa Bourges kentinde Tango Bourges Basket deplasmanına
çıkıyor.Geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı CB Avenida’yı yenerek grup...
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Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) Euroleague B Grubu’ndaki
4.hafta mücadelesinde Fransa Bourges kentinde Tango Bourges Basket deplasmanına çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı CB Avenida’yı yenerek grup maçlarındaki ilk galibiyetini
alan kırmızı-beyazlı oyuncularımız bu hafta da Fransa deplasmanında galibiyeti kovalayacak.
AGÜ Spor, B Grubu’nda şu ana dek oynadığı 3 karşılaşmadan 1 galibiyet çıkarırken, ev
sahibi Tango Bourges ise 2 galibiyete sahip durumda.Geçtiğimiz yıl, tarihinde ilk kez
Euroleague’de oynayan ekibimiz şampiyonada aldığı ilk galibiyeti de 61-56’lık skorla Fransız
rakibi Bourges karşısında elde etmişti.Zorlu mücadele 26 Kasım Çarşamba TSİ 21.30’da
oynanacak ve basketbolcularımız sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmek için sahaya
çıkacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9686.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Talas’ta "halk Günü" Uygulaması Başladı
Göreve geldiği günden itibaren farklı ve yenilikçi hizmet anlayışını hissettiren Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların görüş, istek ve taleplerini dinlemek için "halk
günü" uygulaması başlattı.Vatandaşların...
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Göreve geldiği günden itibaren farklı ve yenilikçi hizmet anlayışını hissettiren Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların görüş, istek ve taleplerini dinlemek için "halk
günü" uygulaması başlattı.
Vatandaşların istek ve taleplerini birebir almak için harekete geçen Başkan Palancıoğlu, her
hafta çarşamba gününü "halk günü" olarak belirledi. İlki geçen hafta başlatılan uygulamada
Başkan Palancıoğlu, Talaslı vatandaşları kapıda karşılayıp, yakından ilgilenerek sorunlarını
dinliyor. Samimi ortamda gerçekleşen sohbetlerde Başkan Palancıoğlu, bir yandan not alıp
diğer yandan ilgili birim müdürleriyle anında görüşerek talepleri karşılıyor.
Vatandaşların sıcak ve samimi hislerinden mutlu olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu,
"Toplumumuzun her kesiminin görüşlerini alıp, hizmet konularını tespit etmek amacıyla halk
günü uygulamamızı başlatmış bulunuyoruz. Böylelikle hizmet çeşitliliği ile eksik kalan ve
yapılması gereken işleri anında tespit edip, gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın
sıcak kanlı yaklaşımı bizleri memnun ediyor. Biz halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak
benimseyerek çalışıyoruz. Bu noktada halisane gayret ediyoruz. Bilgi ve birikimlerimizi
şehrimizin gelişmesi ve kalkınmasına en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini
kullanıyor.
Başkan Palancıoğlu, "halk günü" uygulamasının yarın mesai saatleri içinde yapılacak ikinci
günüyle devam edeceğini ifade ederek, vatandaşları belediyeye davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9687.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Melikgazi’de Öğretmenlerin Geleneksel
Buluşması
Melikgazi Belediyesi her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebi ile gerçekleştirdiği
geleneksel buluşmasını bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirdi.Yurdun her köşesinde
fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerinMelikgazi Belediye Başkan...
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Melikgazi Belediyesi her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebi ile gerçekleştirdiği
geleneksel buluşmasını bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirdi.
Yurdun her köşesinde fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerin
Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebeti ile yurdun her köşesinde fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerin bu anlamlı
günlerini candan kutladığını söyledi.
Öğretmenlik mesleğinin kutsallığı
24 Kasım Öğretmenler Günü sebebi ile gerçekleştirdiği geleneksel buluşma etkinliğinde
yaptığı konuşmada Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına ve
eğitim alanında yaşanan sıkıntılara vurgu yaparak şunları ifade etti;

"Bir toplumun geleceğinin eğitime ve öğretime verdiği önem ve yatırımlar ile
kıyaslanmaktadır. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi olarak Eğitim için yapılan tüm çalışmaları
öncelikle yatırım ve hizmetler kapsamında değerlendiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak
2000 yılında Keykubat Mahallesinde çok amaçlı ve büyük ölçekli bir park yaparak 24 Kasım
Öğretmenler Parkı ismini vermiştik. O günden bugünü kadar yatırım, onarım ve bakım
yapmadığımız okul kalmamıştır. Bu yetmediği gibi 4 okul inşa ederek bölge halkının
hizmetine sunduk. Bugüne kadar 100 okul da öğretmenler odası tanzim ve döşemesi yaptık.
Okullara açık alan ve kapalı alan spor sahaları, vermiş olduğumuz eğitim kursları hep eğitim
ve eğitimciye yapılan yatırımlardır”
Halk oyunları, skeç ve konser
MEL-MEK’te görev yapan öğretmenler ile Belediye Daire Müdür ve eşlerinin iştirak ettiği 24
Kasım Öğretmenler Günü Programı günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile başladı.
Program daha sonra halk oyunları gösterisi, Mel-Mek Kursları ile ilgili film gösterisi,
Öğretmen Veli Toplantısı isimli kısa bir tiyatro ve Kayseri Türkülerin yer aldığı konser
gerçekleştirildi.
24 Kasım Öğretmenler Günü Programı sonrasında Mel-Mek kurslarında görev yapan
öğretmenler ile Belediye Görevlileri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9688.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ambulans İsyanı
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, ambulans araçlarına yol verilmemesinden duyduğu
şikâyeti dile getirerek: “Lütfen ambulanslarımıza yol verin” dedi.
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Dr. Ahmet Öksüzkaya’dan 09.10.2014 tarihinden görevi devralarak Kayseri İl Sağlık
Müdürlüğü’ne atanan Dr. İsmail Kılıç basının karşısına çıktı. Kılıç, Kayseri’de sağlık
alanında yaşanan gelişmeleri anlatırken bazı şikâyetlerini de dile getirdi. Kılıç, ambulans
araçlarına yol verilmemesinden duyduğu şikâyeti de dile getirerek: “Lütfen ambulanslarımıza
yol verin” şeklinde konuştu.Kılıç, kendisini tanıtarak başladığı toplantıda, Kayserili olduğunu
ve eğitimini de Kayseri’de tamamladığını söyleyerek: “ 9 yıllık hekimlik hayatım var. Kayseri
için sağlık alanında en güzel şekilde görevimizi yapmaya çalışacağız” dedi.
Kılıç, toplantıya Kayseri’deki sağlık hizmetlerini ve yapılması düşünülen yeni hizmetleri
içeren sunumla devam etti. Sunumunda yapımı devam eden ‘Sağlık Kampüsü’ne de değinen
Kılıç: “1584 yataklı bir hastane ve genişlemeye müsait bir alan. Bu hastane de koğuş mantığı
yok. Bu hastane 2 kişilik odalarla nitelikli yatak ve kaliteli hizmetlere sahip olacak”
ifadelerini kullandı.
DOKTOR SIKINTIMIZ YOK
Kayseri genelinde özel ve kamu personeli olarak 14 bin 701 hekimin hizmet verdiğini belirten
Kılıç, ilimizde personel sıkıntısı yaşanmadığını belirtti.

İLÇELERDE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
Merkez ilçelerde olduğu gibi çevre ilçelerde de birçok yatırımın devam ettiğini ifade eden
Kılıç, Pınarbaşı’ında 25 yataklı, Felâhiye’de 10 yataklı, Develi’de 70 yataklı olmak üzere
Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde aile sağlık merkezlerinin yapımının tamamlanma
aşamasında olduğunu belirtti.
SİGARA YASAĞINA UYMAYANLARA 169 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
İlimizde bulunan 11 polikliniğe sigara bırakma talebiyle 2 bin 884 başvurunun olduğuna
dikkat çeken Kılıç, dumansız hava sahası kapsamında yasağa uymayanlara 169 bin 799 lira
para cezası uygulandığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9689.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ücretli Otopark Havuza Döndü
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ücretli otoparkı yağışların ardından yüzme havuzuna
döndü.
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Her gün yüzlerce kişinin kullandığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi otoparkı yağmurla
birlikte adeta göle dönüyor. Karşılaştıkları manzara karşısında isyan eden sürücüler biran
önce problemin çözülmesini istiyor.Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte
şehrin farklı yerlerinde oluşan ve vatandaşlara zor anlar yaşatan su birikintileri, kimi yerlerde
yapay bir göl boyutuna ulaştı. Her gün şehir içi ve şehir dışından yüzlerce insanın kullandığı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi otoparkı yağışlarla birlikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Giriş ücretinin 3 lira olduğu bir otoparkta su birikintisi arasında kalan s
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9690.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da Bülent
Korkmaz’ın Görevine Son Verildi
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz’ın görevine son
verildi.Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un resmi internet sitesinden konu ile ilgili
olarak, "Kulübümüz tarafından teknik direktörümüz Bülent...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz’ın görevine son
verildi.Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un resmi internet sitesinden konu ile ilgili
olarak, "Kulübümüz tarafından teknik direktörümüz Bülent Korkmaz’ın görevine son
verilmiştir" açıklaması yapıldı.Bülent Korkmaz, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile
çıktığı 10 maçta, 1 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 3 kez de mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9691.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Satranç Turnuvasına Yoğun İlgi
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciği tarafından,
öğretmenler günü sebebiyle satranç turnuvası düzenlendi.Atatürk Spor Kompleksi Ferdi
Sporlar Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya 550 sporcu katıldı. Gençlik...
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciği tarafından,
öğretmenler günü sebebiyle satranç turnuvası düzenlendi.
Atatürk Spor Kompleksi Ferdi Sporlar Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya 550 sporcu katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin açılış hamlesiyle başlayan turnuvaya
ilgi oldukça yoğundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası sonunda düzenlenen
ödül töreniyle dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Ödül töreninde, müsabakalarda görev alan hakemlere ve eğitmenlere de plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9692.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Vali Düzgün, Kent Konseyi Üyelerini Kabul Etti
Vali Orhan Düzgün, son genel kurul sonucu oluşan Kayseri Kent Konseyi üyelerini
makamında kabul etti.Vali Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, şehrin gelişimi ve kalkınmasında kent konseylerinin...

25 Kasım 2014 Salı 11:04

Vali Orhan Düzgün, son genel kurul sonucu oluşan Kayseri Kent Konseyi üyelerini
makamında kabul etti.
Vali Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
şehrin gelişimi ve kalkınmasında kent konseylerinin oluşturacağı ortak aklın ve uzlaşmanın
çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
Vali Düzgün, değişik meslek gruplarını ve farklı sektörleri temsil eden konsey üyelerinin,
kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir
kalkınma sağlanabilmesi çerçevesinde önemli bir misyon üstlendiklerini belirtti.
Kayseri Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu da, 30 Eylül’de görev başına geldiklerini
hatırlatarak, Vali Düzgün’ün kendilerine göstermiş olduğu sıcak tavrın kent adına daha etkili
çalışmalar yapılabilmesi adına kendilerini şevklendirdiğini ifade etti. Mahiroğlu, bir ticaret ve
sanayi kenti olarak bilinen Kayseri’nin kültürel yönlerinin ön plana çıkmasında oluşturduğu
farkındalık sebebiyle Vali Düzgün’e teşekkür etti.
Vali Düzgün, Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu ile birlikte Kent Konseyi yürütme
kurulu üyeleri Ali Yavuz, Ali Aydın, Fatma Oytun, Eda Velibaşoğlu, Celal Hasnalçacı,
İbrahim Erişen, Nihat Molu, Ahmet Övünç ve Sibel Livdumlu ile bir süre kent konseyinin
bugüne kadar gerçekleştirdiği ve bundan sonra planladıkları konulara ilişkin sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9693.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ümit Besen Ve Uğur Arslan Kayseri’ye Geliyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık ayında birbirinden farklı ve renkli 15 kültür sanat
etkinliği düzenleyecek. Konserden tiyatroya, söyleşiden panele kadar pek çok etkinliğin yer
aldığı Aralık ayı boyunca dört ünlü sanatçı da Kayserililerle...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık ayında birbirinden farklı ve renkli 15 kültür sanat
etkinliği düzenleyecek. Konserden tiyatroya, söyleşiden panele kadar pek çok etkinliğin yer
aldığı Aralık ayı boyunca dört ünlü sanatçı da Kayserililerle buluşacak.
TİYATRO SEZONU AÇILIYOR
Aralık ayının kültür sanat etkinlikleri 4 Aralık Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi’nin
tiyatro sezonunun açılışıyla başlayacak. Sezonun açılışı nedeniyle ’Çocuklar Duymasın’ adlı
dizide oynadığı Emekli Müsteşar Kemal rolüyle de tanınan Ünlü Oyuncu Ferdi Akarnur
Kayseri’ye gelecek. Akarnur 4 Aralık Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi
Konservatuvarında bir söyleşiye katılacak. Aynı gün Şehir Tiyatrosu’nda "Omuzumdaki
Melek" adlı oyun izlenebilecek. Aralık ayı boyunca her hafta sahneye konulacak olan
"Omuzumdaki Melek" adlı oyunun yanı sıra 14 Aralık Pazar gününden itibaren her Pazar saat
13.00’te çocuklara yönelik "Balıklar Firarda" adlı oyun sahnelenecek.
DÖRT ÜNLÜ SANATÇI GELİYOR

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayında dört ünlü sanatçıyı Kayseri’ye getiriyor. İlk konser 6
Aralık Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak ve konsere Ayna
grubu katılacak. 12 Aralık Cuma günü ise Ünlü Sanatçı Ümit Besen müzikseverlerle bir araya
gelecek. 20 Aralık Cumartesi günü Uğur Arslan şiir dinletisiyle sahne alırken, 27 Aralık
Cumartesi günü de Halil Necipoğlu tasavvuf müziğinden örnekler sunacak.
Aralık ayında bunların yanı sıra üç ayrı konser daha yer alıyor. 7 Aralık Pazar günü Macar
Sanatçılar Kayseri’de sahne alırken, 16 Aralık Salı günü Büyükşehir Belediyesi
Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından bir konser verilecek. 26 Aralık Cuma
günü ise Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun katılımıyla Alaaddin Yavaşça
gecesi gerçekleştirilecek.
Aralık ayı etkinlikleri içerisinde ayrıca Erciyes Üniversitesi ile birlikte düzenlenecek olan bir
panel yer alıyor. Panelde Yazar-Akademisyen ve Fikir Adamı Nurettin Topçu anlatılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9694.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Türkü Gecesi’ne Büyük İlgi
İl Kültür Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Türkü gecesine büyük
ilgi gösterildi.İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kayseri Türkü Gecesi’ne AK Parti
Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, İl Kültür ve Turizm...
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İl Kültür Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Türkü gecesine büyük
ilgi gösterildi.
İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kayseri Türkü Gecesi’ne AK Parti Milletvekili Pelin
Gündeş Bakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile birlikte çok sayıda davetli
katıldı. Büyük ilginin gösterildiği Kayseri Türkü Gecesi’nde adeta kulakların pası alınırken,
söylenen türkülere davetlilerin de eşlik etmesiyle eşsiz dakikalar yaşandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9695.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Bülent Korkmaz’ın Görevden Alınmasını
Taraftar Böyle Karşıladı
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, Bülent Korkmaz’ın
görevden alındığını twitter hesabından duyurdu. Başkanın paylaştığı mesaj sonrasında bir
taraftar, "Bugün duyduğum en güzel haber" yorumunda bulundu.Ligde...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, Bülent Korkmaz’ın
görevden alındığını twitter hesabından duyurdu. Başkanın paylaştığı mesaj sonrasında bir
taraftar, "Bugün duyduğum en güzel haber" yorumunda bulundu.
Ligde 10 maçta 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Bülent Korkmaz’ın görevine
son verildiğini Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, twitter
hesabından, "Bülent korkmaz ve ekibinin görevine yönetim olarak sona verilmiştir" ifadeleri
ile duyurdu.
Başkan Eren’in paylaştığı mesajın ardından taraftarlar, "Bugün duyduğum en güzel haber,
şükür be", "Hayırlı olsun, bugün duyduğum en güzel haber, kesinlikle bu kararınızdan dolayı
pişman olmayacaksınız. Allah utandırmasın", "Hayırlı olsun iyi düşünmüşsünüz. Vakit
geçmeden inşallah takımımızın başında Mesut Hoca’yı görürüz" yorumlarında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9696.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayserililerin Dizisi Diriliş Ertuğrul Aralık’ta
TRT1’de
Aralık ayında TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş “Ertuğrul” dizisinin yapımcılığını
Kayseri kökenli Tekden Film Üstleniyor. Mehmet Bozdağ, yapımcılığının yanı sıra dizinin
proje tasarımını ve senaristliğini de üstleniyor. İddialı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi
hem Türk tarihine ışık tutan senaryosu, hem de duygusal sahneleriyle adından söz ettirecek.
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Yapımını Tekden Film’in adına Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ
ve Atilla Engin’in yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı Diriliş “Ertuğrul” dizisi
Aralık ayında TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Diriliş “Ertuğrul” dizisinin proje tasarımı da
Mehmet Bozdağ’a ait. Kayserili kökenli yapım firması olan Tekden Film’in ortağı ise
Kayserili Kemal Tekden. Tekden Film daha önce de İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı
için Ustalar Alimler Sultanlar Belgeseli ve geçtiğimiz yıl TRT 1 ekranlarında yayınlanan
Gönül Hırsızı adlı diziye imza atmıştı.
Dünyaca Ünlü Koreografi Ekibi
Aksiyon sahneleri ile oldukça iddialı olan Diriliş “Ertuğrul” dizisi için oyuncular, aylarca
Cengizhan, Cehennem Melekleri 2, 47 Ronin, Barbar Conan gibi dünyaca ünlü filmlerin
koreografisini yapan Nomad özel koreografi ekibinden at binme, kılıç kullanma ve dövüş
eğitimi aldılar. Dizi için ayrıca Beykoz Kundura Fabrikası ve Riva’da 13. yüzyılın dünyası
inşa edildi.
Güçlü Oyuncu Kadrosu
Aralık Ayı’nda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizide Ertuğrul Bey’i Engin Altan
Düzyatan canlandırırken, Esra Bilgiç de Halime Hatun rolüyle ona eşlik edecek. Dizide ayrıca
Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı,
Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman
Soykut gibi güçlü isimler yer alıyor.
Diriliş “Ertuğrul” dizisi, 13. yüzyılda Ertuğrul Bey ve Alplerinin Tapınak Şövalyeleri ve vahşi
Moğollara karşı olan mücadelelerini ve adım adım Osmanlı Beyliği’ni kurma sürecini konu
alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9697.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Chp Kahramanmaraş Milletvekili Durdu
Özbolat:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, "Parti olarak
1994 yılından sonra Kayseri’de oy kaybettik" dedi.Yarın görülecek Ali İsmail Korkmaz
davasına katılmak üzere Kayseri’ye gelen CHP Kahramanmaraş Milletvekili...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, "Parti olarak
1994 yılından sonra Kayseri’de oy kaybettik" dedi.
Yarın görülecek Ali İsmail Korkmaz davasına katılmak üzere Kayseri’ye gelen CHP
Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, CHP İl Başkanlığı teşkilatı ile bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Özbolat, CHP’nin iktidara talip olduğunu söyledi. Milletvekili
Özbolat, "Türkiye bir seçime gidiyor. 12 yıllık AK Parti iktidarının artık bitmesi ve yerine
Türkiye’yi hukuktan, demokrasiden, özgürlükten yana yönetecek olan yeni bir yönetimin

gelmesini bekliyoruz. Bu bağlamda CHP bu göreve talip ve iktidar olmak için bütün
gücümüzle gece gündüz çalışacağız ve AK Parti’nin saltanatına son vereceğiz" dedi.
Kayseri’nin Türkiye’nin kalbi olduğunu dile getiren Özbolat, 1994 yılından sonra CHP’nin
Kayseri’de oy kaybettiğini söyledi. Özbolat, şunları kaydetti:
"Kayseri hem ekonomisi ile hem ilişkileri ile gerçekten bizim 1980 öncesinden sonra gelişen
siyasal atmosferimizde 1994 yılında kadar büyükşehrin de partimizde olduğu bir ilimizdir.
1994 yılından bugüne kadar ne yazık ki CHP olarak bir oy kaybettik ve üstelik olmaması
gereken bir noktaya doğru Kayseri geldi. İnanıyorum ki bundan sonra bu kötü gidişe dur
diyeceğiz. Kayseri’nin yeniden daha önceki yıllarda sosyal demokratlara verdiği desteği
yeniden alacağız. Hükümetin Kayseri’de ki en büyük kozu hem Başbakan hem bakanlık hem
de Cumhurbaşkanlığı yapmış sayın Abdullah Gül’ün memleketi olmasıydı. Şimdi Abdullah
Gül’de bu süreçte sanki siyasetin dışına doğru itiliyor. Aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisi
yönlendiren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da Kayserili."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9698.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ak Parti Hacılar İlçe Kongresi Yapıldı
AK Parti Kayseri teşkilatı, 5. Olağan İlçe Kongreleri’nin 7. sini Hacılar ilçesinde
gerçekleştirdi. Kongreye tek liste ile giren mevcut Başkan Hüdai Barut yeniden ilçe başkanı
seçilerek güven tazeledi.
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AK Parti Kayseri teşkilatı, 5. Olağan İlçe Kongreleri’nin 7. sini Hacılar ilçesinde
gerçekleştirdi. Kongreye tek liste ile giren mevcut Başkan Hüdai Barut yeniden ilçe başkanı
seçilerek güven tazeledi.
Hacılar Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye, TBMM Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili
Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır,
Kayseri Koordinatörü Recep Yıldırım, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il
ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları ile delegeler katıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Ak Parti iktidarı olarak,
’Durmak yok. Yola devam’ sloganı ile hareket ettiklerini, bisiklet sürmek gibi durdukları an
düşebileceklerini ifade ederek, "Onun için siyasette durmak yok. Ömrümüzün sonuna kadar,
millete, devlete hizmet etmeye devam edeceğiz. İktidarlar şu sebeplerden dolayı çökerler!
Yolsuzluktan, hırsızlıktan, görevi kötüye kullanmaktan ve nifaktan çökerler. Bunların birinci
sebepleri de yerel yönetimlerdir. Eğer yerel yönetimler düzgün çalışır, çalıp, çırpmazlarsa,
millete iyi hizmet ederlerse iktidar perçinleşir." dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Prof Dr. Pelin Gündeş Bakır da, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulması ile büyük bir vesayet sisteminin de kurulduğunu belirterek şunları söyledi:
"Adnan Menderes döneminde üç tane vesayet sistemi vardı Türkiye de. Bunlardan bir tanesi
askerdi. Bir tanesi yargıydı. Bir diğeri ise, üniversite idi. Bunlarla mücadele etmek istediler

ama güçlerinin olmadığının da farkındaydılar. O yüzden karşı tarafa taviz vererek yürümek
istediler. Ama olmadı ve 1960 darbesi oldu. Bu vesayet sistemleri de tekrar ayağa kalktı.
Sonra Turgut Özal geldi. Yine vesayet sistemi ile mücadele etti. Ama yine bir başarı elde
edilemedi. Belki ekonomide kalkınma hamlelerine girişilebildi. Ama yine üniversiteler ıslah
edilemedi. Ordu yine siyasete karıştı. Yargı maalesef belli çevrelerin, küçük dar bir kadronun
etkisinde kaldı ve o etki ile kararlarını vermeye devam etti. Sonuç olarak, bu vesayet sistemi
halkın seçimi ile iktidara gelen siyasi partiler bile muhalefettiler. Yani siz iktidar dahi olsanız,
bile muhalefettiniz. İnanın, Dünya’nın hiç bir yerinde böyle bir şey olmaz.
Ve 2002 yılında AK Parti geldi. O zaman işte vesayet sistemi ile etkin bir mücadele başladı.
Bu gün biz bu vesayet sisteminin belini kırmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.
AK parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise, teşkilatların yenilenmesi ve canlanması için
diğer ilçelerde olduğu gibi Hacılar ilçesinde de bunu devam ettirdiklerini belirterek, "16
ilçemizin de ilçe başkalarını burada görmekten ve teşkilat olduğumuzu hissettirdikleri için
hepsine teşekkür ediyorum.
Bu yüzyılın ilk 13 yılını, liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın atılımı ile
gerçekleştirdik. AK parti olarak biz buna birinci büyük atılım diyoruz. Aklınıza gelen her
türlü hizmette, ne kadar yol kat ettiğimizi burada söylemem gerek yok. Fakat önümüzdeki
hedeflerimiz büyük. Bundan sonra yapacağımız 2015 Haziran ayı seçimleri ile, 2023 yılının,
2053 yılının ve 2071 yılının kadrolarını kurmak istiyoruz. Bu kadrolarımızda, Yeni
Türkiye’nin kuruluşunun ilk adımları da bu kongrelerden geçiyor. Genel Başkanımız,
Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile başlayan bu kalkınma hamlemizi, inşallah
kongrelerimizle taşlandıracağız. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi yakalayacağız. Bu
kongrelerimiz veda değil. Vefa kongreleridir. Bu vefayı da her ilçemizde gösteriyoruz. " dedi.
AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Hüdai Barut ve Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici de,
ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.
Yapılan konuşmaların ardından kongreye tek liste ile giren, mevcut başkan Hüdai yeniden ilçe
başkanlığına seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9699.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri Profesyonel Aşçıları Ve Turizm
Otelcilik Lisesi Öğrencileri Kayseri Şeker’de
Kayseri profesyonel aşçıları ve Turizm Otelcilik Meslek Lisesi öğrencileri Kayseri Şeker
Fabrikasında doğal pancar şekerinin imalat aşamalarını inceledi.Kayseri profesyonel aşçıları
Dernek Başkanı Kadim Bıyık, Kayseri’deki profesyonel...
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Kayseri profesyonel aşçıları ve Turizm Otelcilik Meslek Lisesi öğrencileri Kayseri Şeker
Fabrikasında doğal pancar şekerinin imalat aşamalarını inceledi.

Kayseri profesyonel aşçıları Dernek Başkanı Kadim Bıyık, Kayseri’deki profesyonel aşçılara
doğal pancar şekeri kullanmaları konusunda uyarı yapacaklarını belirtirken, Turizm Otelcilik
Lisesi öğrencileri de tükettikleri şekerli ürünlerde Doğal Şeker Pancarı Şekeri olmasına dikkat
edeceklerini söyledi.
Aşçılar ve öğrencilere Kayseri Şeker Fabrikası Aşçısı Turan Bora tarafından fabrika girişinde
pancar pekmezi, fırında kızartılmış pancar ve fabrikadan yeni çıkmış kristal taze şeker ikram
edildi.
Profesyonel aşçılar ve öğrencilerin, Kalite Kontrol ve Çevre Müdürü Birol Ezgin refakatinde
Şeker Fabrikasında tarladan sofraya şeker pancarının aşamalarını görüp incelemeleri sağlandı.
Ziyaret esnasında, toplum sağlığı konusunda en çok duyarlılık gösteren Şeker-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı İsmail Yücer de doğal gerçek şeker kullanımının yaygınlaştırılması
gerektiği hususunda ziyaretçileri bilgilendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9700.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ali İsmail Korkmaz’ın Ağabeyi ’o Günü’ Anlattı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Ali İsmail
Korkmaz Paneli’ne katılan Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, kardeşinin
ölümünü anlattı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Ali İsmail
Korkmaz Paneli’ne katılan Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, kardeşinin
ölümünü anlattı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen panele,
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Canbolat, CHP Parti Meclis Üyesi Cemal Canpolat,
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap
Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz ve partililer katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, "Hedef insanın onurunu, şerefini, haysiyetini, sofrasındaki 3
lokma ekmeğini ve çocuğunun geleceğinden saygı duymadan yaşamasıdır. Mücadele bunun
içindir. Siyasi mücadele de bunun içindir. Sosyal mücadele de bunun içindir. Dayanışmanın
anlamı ve amacı budur. Eğer bir devlette devlete hükmeden hükümetin aymazlığı ve
duyarsızlığı ile canlar kaybediliyorsa o hükümetin utanması gereken utanç duyması gereken
bir davranış biçimidir" ifadelerini kullandı.Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz
da kardeşi ile olan ilişkisini anlattı. Ağabey Korkmaz, "Ben Ali İsmail’in bir nevi babası
gibiydim. Aramızda baba-evlat ilişkisi gibi bir ilişki vardı. Biz çocukluğumuzdan beri annem
bizi eğitirken kardeşimize göz kulak olmamız, evin büyüğünün biz olduğumuzu ve onun
ağabeyi olduğumuzu söylediler" dedi.Ali İsmail Korkmaz’ın Gezi olaylarında yaralandıktan
sonra hastaneye gittiğini ve ilgilenilmediğini anlatan Korkmaz, şunları söyledi:
"Ali İsmail ilk darp edildiği gece hastaneye gittiğinde müşahede altına alınması gerekirken
müşahede altına alınmadı. Sabaha kadar hastanenin banklarında kendi imkanları ile bekledi ve

sabah ‘senin hiçbir şeyin yok’ diyerek gönderildi. Zaten o an iletişim halindeydik. Önce
polikliniklere gitmesi gerektiğini söyledim ki ayrıntılı tetkik yapılsın. Orada adli vaka olduğu
gerekçesi ile ‘senin acillik bir durumun yok, önce git ifadeni ver. Karakoldan ifade verdiğine
dair belgeleri getir, o şekilde senin ayrıntılı tetkikini yapalım’ diye bir cevapla karşılaştı. Ali
İsmail gece boyunca hastane koridorlarında beklediği için, yorgun olduğu için ve Hipokrat
yemini etmiş doktorlardan ‘senin hiçbir şeyin yok’ dedikleri için gönül rahatlığı ile eve
gidiyor ama maalesef akşam 5 gibi uyandığında dili dönmez ve kendini ifade edemez şekilde
uyanıyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9701.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Sağlıklı Cilt İçin Süt İçin
Güzel ve sağlıklı bir cilt için yeterli ve dengeli beslenmenin önemini vurgulayan uzmanlar,
sütün içeriğinde bulunan proteinler, antioksidan özellikteki A vitamini ve çinko ile cilt
sağlığının korunduğunu belirtiyor.Sağlıklı beslenmenin...
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Güzel ve sağlıklı bir cilt için yeterli ve dengeli beslenmenin önemini vurgulayan uzmanlar,
sütün içeriğinde bulunan proteinler, antioksidan özellikteki A vitamini ve çinko ile cilt
sağlığının korunduğunu belirtiyor.Sağlıklı beslenmenin temelinde yer alan sütün cilt sağlığı
için önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, sütün içinde bulunan vitamin ve minerallerin cilt
kanseri, akne ve cilt inflamasyonu riskini azalttığını vurguluyor. Kayseri Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Neriman İnanç, günde iki bardak sütün günlük çinko ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü ve A
vitamini ihtiyacının yüzde 16’sını karşıladığını ve bunun da özellikle gençlerde önemli bir cilt
problemi olan akne üzerine iyileştirici etki yaptığını belirtiyor. Sütte yer alan ve akne tedavisi
için kullanılan ilaçların bileşiminde yoğun olarak yer alan A vitamininin, antioksidan özelliği
ile cilt inflamasyonlarını azalttığını da vurguluyor. Özellikle içeriğindeki laktoferrin ile cildin
yağ dengesini korumada ve akne oluşumunu önlemede etkili olduğuna dikkat çeken İnanç,
aynı zamanda süt proteinlerinin hücre yenilenmesi ve doku farklılaşmasına da katkıda
bulunduğunu belirtti. Sütün cilt konusundaki bir başka faydası da kimyasal kaynaklı cilt
tümörlerinin oluşumunu engellemesi. İnanç, kansere karşı koruyucu olduğu bilinen elzem yağ
asitlerinin (vücudumuz tarafından yapılamayan ve besinlerle dışarıdan alınması gereken) en
iyi kaynağının da süt olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içerdiği protein,
laktoferrin, A vitamini ve çinko ile cilt sağlığını koruması, sıvı içeriği ile cildin nem dengesini
koruması nedeniyle yetişkin bireylerin, çocukların, adölesan dönemi gençlerin, gebe ve
emzikli kadınlarla menopoz sonrası kadınların her gün 2 bardak süt tüketmesini öneriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9702.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Gazeteciler Cemiyetinden Kayso Başkanı
Boydak’a Ziyaret
Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Metin Kösedağ ve Başkan Vekili Doğan Havur Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ı makamında ziyaret etti.
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Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu, Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve Başkan Vekili Doğan Havur Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, özgür
basının önemine değinerek, “Basın kuruluşları bulundukları bölgelerde denetim mekanizması
görevini üstlenen kuruluşlardır. Yeter ki iyi niyetle ve objektif bir şekilde toplumun haber
alma özgürlüğüne destek verilsin. Haber almaların özgürce yaşandığı ülkeler gelişmiş
ülkelerdir. Bu ülkelerin gelişmesine de gazetecilerin büyük bir katkısının olduğunu
söyleyebilirim. Bizde KAYSO olarak Kayserimizdeki basın yayın organlarına elimizden
gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, desteklerinden dolayı KAYSO
Başkanı Boydak’a teşekkür ederek, kendilerinin de yönetim olarak gazetecilik mesleğini daha
ilerilere taşımak adına üzerlerine düşenin en iyisini yapmaya gayret edeceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9703.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Eğitime 50 Ton Boya Bağışı
Filli Boya, ‘Eğitime Yüzde Yüz Destek’ kampanyası kapsamında Kayseri İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne 50 ton boya bağışında bulundu.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde(METEM) protokol imza töreninde...
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Filli Boya, ‘Eğitime Yüzde Yüz Destek’ kampanyası kapsamında Kayseri İl Milli Eğitim

Müdürlüğüne 50 ton boya bağışında bulundu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde(METEM) protokol imza töreninde yapıldı. İmza
töreni sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Filli Boya Kayseri Bölge
Yöneticisi İbrahim Bademdar’a plaket takdiminde bulundu.Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü
Bilal Yılmaz Çandıroğlu “Hayırseverliğin bir başka boyutuyla karşı karşıyayız. Bu
memleketin bir taşına bir toprağına kim katkıda bulunuyorsa bizim başımızın üzerinde yeri
var. Bu şekilde bir görüşmeden sonra da bizim milli eğitim müdürlüğümüze bağlı hemen
hemen yaklaşık bir yıllık boya ihtiyacını karşılamamız durumu söz konusu ki bahsettiği
rakamla yaklaşık 3 bin 900 civarında dersliğimizi çok rahat bir şekilde boyayabileceğiz.
Bizim yaklaşık 9 bin 900 civarında dersliğimiz var. Halihazırda bizim şuan eğitim faaliyetini
yürüttüğümüz bu dersliklerimizin üçte birine tekabül ediyor” dedi.Çandıroğlu “ Şunun altını
çizmek lazım Filli boyanın bölge temsilcisi İbrahim Bey aynı zamanda bu bölgedeki işte
Sosyal Sorumluluk projesini Kayserimize aktarıyor, memleketim adına memleketine yaptığı
katkıdan dolayıda ben ayriyeten teşekkür ediyorum” diye konuştu.Filli Boya Kayseri Bölge
Yöneticisi İbrahim Bademdar “ Sosyal sorumluluk projesi adına yapacağımız boya ve
ihtiyaçlar konusunda yardımcı olmak için Milli Eğitim Müdürümüzün kendisiyle görüştük,
oda bizi kırmadı sağ olsun görüştü. Bu görüşme neticesinde yaklaşık 29 bin 200 litrelik
Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında boyayı kendilerine vereceğimizi söyledik”
ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9704.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri Emniyeti’nden Uyuşturucu Ve Kaçak
Sigara Operasyonu
Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyon sonucu 8 kilo
esrar ile 920 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada,
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...
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Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyon sonucu 8 kilo
esrar ile 920 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu üzerinde durdurulan 38 plakalı
otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada M.D isimli şahsa ait çanta içerisinde 8 kilo 100
gram esrar maddesi ile yine şahsın üzerinde yapılan aramada sigara kâğıdına sarılı halde 1,10
gram eroin ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, Anafartalar Mahallesinde R.K isimli şahsın
38 plaka sayılı araç içerisinde kaçak sigara sattığı ihbarını alan ekiplerin, yapılan arama
sonucunda 920 paket kaçak sigara ile araç teybinin arka kısmına gizlenmiş alüminyum
folyoya sarılı halde 23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ve yakalanan şahıslar
hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan işlem yapılarak adli
makamlara sevk edildiği bilgisi de verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9705.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlıya 8 Yıl Hapis
Kayseri’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan şahıs 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin
TL’de para cezasına cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüle davada, tutuklu
sanık T.G. hazır bulundu. Sözleri sorulan T.G....
25 Kasım 2014 Salı 13:23
Kayseri’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan şahıs 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin
TL’de para cezasına cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüle davada, tutuklu sanık T.G. hazır bulundu. Sözleri sorulan
T.G. suçsuz olduğunu söyledi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan T.G.,
mahkeme heyetinin yaptığı yargılama sonucunda 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin TL’de para cezasına
çarptırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9706.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

“24 Kasım Sorgulanmalıdır”
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün darbecilerin ruhunu
taşıdığını söylenerek: “Darbecilerin yeri millet vicdanında nasıl meşrulaşmadıysa, 24 Kasım
da aynı şekilde meşrulaşamamıştır” ifadelerini kullanıldı.
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Açıklamanın ayrıntılarında ise şunlar yer aldı: “12 Eylül darbesinden sonra ihdas edilen ve
1981’de kutlanmasına karar verilen Öğretmenler Günü; 12 Eylül 1983 tarihinde Öğretmenler
Günü Kutlama Yönetmeliği’nin yayınlanmasından sonra kışla düzeni anlayışıyla her yıl
kutlanmaya devam etmektedir.
Darbecilerin ruhunu yansıtan, izlerini taşıyan, törenleri ve ritüelleriyle sorgulanmaksızın her
yıl tekrarlanan Öğretmenler Günü, millet iradesini hiçe sayanların himmetiyle “öğretmenlere
de bir gün olsun” denilerek ihdas edildiği günden beri kabul sorunu yaşamaktadır.
Darbecilerin yeri millet vicdanında nasıl meşrulaşmadıysa, 24 Kasım da aynı şekilde
meşrulaşamamıştır.
Öğretmenleri kendi mesleki geleneklerinden ve dünya öğretmen dayanışmasından koparmayı
hedefleyen 24 Kasım, aynı zamanda 100’ü aşkın ülkenin aynı tarihte kutlamasından
soyutlanmanın da tarihidir. Milletin tercihlerine pranga vuran antidemokratik müdahalelerin
zirve noktası olan darbe sonrası; suç işleyenlerin yapmak istedikleri mühendisliğe
öğretmenleri de ortak etmek için tahsis ettikleri bugün, aynı zamanda milletin bin yıllık
geçmişini bir kalemde silip atmayı sevimli kılmaya çalışan yaklaşımları da bünyesinde
barındırmaktadır.

12 Eylül darbesi sonrası olduğu gibi 28 Şubat’ta da geniş salonlara yoklama yapılarak alınan
öğretmenlere antidemokratik diskur çekilmiş, kutlanmaya başladığı günden bu yana içi
doldurulamayan, yasak savmak kabilinden törenler ve beylik konuşmalarla Öğretmenler Günü
geçiştirilmiştir. Öğretmenlere pratikte herhangi bir katkı sunamayan, çocuk masumiyetinin
suni teneffüsüyle bugüne kadar gelen 24 Kasım, ideolojik devletin bir ritüeli olmaktan öteye
geçemeyen bir ‘belirli’ gündür.
Öğretmenlerin günü kutlanacaksa, bu, militarist biçimde öğretmeni belli saatte, belli yerde
bulunmaya zorlayarak değil, öğretmeni bir makama götürüp ‘günümü kutla’ yaklaşımı yerine,
bütün devlet erkânının da hocası olan öğretmenlerin kendi mekânlarında ziyaret edildiği ve
önemsendiği bir nezaket çerçevesinde olmalıdır. Eğitim yöneticilerini ve öğretmenleri
heyetler halinde protokolü oluşturan zevatın ayağına götürerek; komedi programlarındaki
skeçlere seza uygulamalara imza atılma dönemi kapanmalıdır. Yıllardır devam edegelen
şablonların yönetmeliklerle devam ettirilmesi de, 24 Kasım’da sorgulanmalıdır.
Öğretmenlerin gönülden iştirak edecekleri, kökü derinlerde bir Öğretmenler Günü özlemiyle;
tüm öğretmenlerimizin emeklerinin değerinin anlaşıldığı, mesleğin itibarının ön plana çıktığı
ve Öğretmenler Günü’nün sivilleştiği günlerde buluşmayı diliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9707.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayserispor’da, Boluspor Hazırlıkları Sürüyor
Kayserispor, PTT 1. Lig’in 11. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor. Takımın yardımcı antrenörü Cüneyt Dumlupınar, Bolu’dan galibiyetle dönmek
istediklerini söyledi.Kayserispor, ligin 10. haftasında...
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Kayserispor, PTT 1. Lig’in 11. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor. Takımın yardımcı antrenörü Cüneyt Dumlupınar, Bolu’dan galibiyetle dönmek
istediklerini söyledi.
Kayserispor, ligin 10. haftasında kazandığı Alanyaspor galibiyetinin ardından, Boluspor
maçının hazırlıklarına moralli başladı. Teknik direktör yardımcısı Cüneyt Dumlupınar
yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Takım halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan antrenman, streching hareketleri ve
istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti.
Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda kontrol pas çalışması
gerçekleştirdi.
Alanyaspor galibiyetinden dolayı takımın moralinin iyi olduğunu söyleyen Dumlupınar, "Bu
hafta Boluspor’la oynayacağız. Boluspor da ligimizin iyi takımlarından bir tanesi. Biz her
maça kazanma parolasıyla hazırlanıyoruz ve kazanmak için oynuyoruz. Elimizden gelenin en
iyisini yapıp Bolu’dan galibiyetle dönmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu doğrultuda
olacak" şeklinde konuştu.

“NOBRE VE İBRAHİM FORMA GİYEMEYECEK”
Kart cezalarından dolayı Boluspor maçında Nobre ve İbrahim’in forma giyemeyeceğini
belirten Dumlupınar, Okay ve Ömer’in sakatlık durumlarının Cuma günü belli olacağını ifade
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9708.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Çocuklarda Demir Eksikliği Beyin Gelişimini
Engelliyor
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzman Doktoru Osman
Fidanoğlu, çocuklarda görülen demir eksikliğinin beyin gelişimini ve zihinsel fonksiyonları
olumsuz etkilediğini söyledi.Çocukların beyin gelişiminde demir...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzman Doktoru Osman
Fidanoğlu, çocuklarda görülen demir eksikliğinin beyin gelişimini ve zihinsel fonksiyonları
olumsuz etkilediğini söyledi.
Çocukların beyin gelişiminde demir elementinin önemli rolü olduğuna dikkat çeken Kayseri
Özel Tekden Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzman Doktoru Osman Fidanoğlu,
“Çocuklar 1 ile 2 yaş arasında çok hızlı büyüyorlar ve iki yaşında beyin gelişiminin yüzde
90’ını tamamlıyor. Bu dönemdeki hızlı büyüme ve beyin gelişimine katkı sunan en önemli
unsur da demir elementi. O nedenle çocuklarda demir eksikliği önemli bir sorun.” diye
konuştu.
DEMİR ELEMENTİ ANNE SÜTÜNDE YOK
Demirin anne sütünde bulunmadığını ve dışarıdan karşılanması gerektiğini ifade eden Uzm.
Dr. Osman Fidanoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak ailelere verilen demir
takviyelerinin mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı. Ailelerin, ücretsiz dağıtılan
takviyeleri kulaktan dolma bilgilerle kullanmadığını da belirten Uzm. Dr. Osman Fidanoğlu,
“Sağlık Bakanlığı bunun için, aşı yaptırmaya gelen ve kayıt alınan tüm bebeklere dördüncü
ayından itibaren ücretsiz demir takviyesi veriyor. Ama gelen aileleri sorguladığımızda çok
büyük bir kısmının işin ciddiyetini anlamadığını görüyoruz. Örneğin, neden kullanılmadığına
dair en sık gösterilen bahaneler, dişleri leke yapması ve kabızlık. Aslında bu nedenler ilacı
kesmeyi gerektirmez. Aileler, çocuklarının beyin gelişimi için son derece önemli olan bu
takviyeyi, sağlık personelinin tavsiye ettiği kadar kullanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9709.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Türk Eğitim-sen’den Anayasa Mahkemesi
Başkanı Kılıç’a Mektup
Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, okul müdürlerinin
atamalarıyla ilgili sıkıntılar yaşandığı belirtilerek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim
Kılaç’a mektup yollandı.Merkez PTT önünde düzenlenen basın...
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Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, okul müdürlerinin
atamalarıyla ilgili sıkıntılar yaşandığı belirtilerek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim
Kılaç’a mektup yollandı.Merkez PTT önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Türk
Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, "Bugün 25 Kasım 2014. Türk Eğitim-Sen olarak
Türkiye genelinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzer mektup eylemimiz
var. En son çıkarılan yönetmelik ile 76 bin idarecinin tasfiye edilme süreci başladı. Bunlar
haksız, hukuksuz yere yapılıyor. Biz Türk Eğitim-Sen olarak sadece adalet istiyoruz. Eğer
adaleti hayatınıza uygulayamıyorsanız adınızın adalet olması, hukuk olması, Ahmet, Mehmet
olması yetmiyor. Sözde değil özde adalet diyoruz" diye konuştu.Benli ayrıca, "76 bin
idarecinin tasfiye sürecini kimler yapıyor. Malum bir sendik var biz onlara ’memnun sendika’
diyoruz. Her şeyden memnunlar. Artık öğretmenler odasında eskisi gibi hoşgörü yok. Bundan
sadece öğretmenler etkilenmiyor, yavrularımız da etkileniyor. Yavrularımızın geleceği
karartılıyor. 8 bin idarecinin tasfiyesi başta gerçekleşti. Bunların 190’ı Kayseri’den. 21 Kasım
itibariyle sizlere bilgi sunmak istiyorum. Yerel mahkeme 13 Türk Eğitim-Sen üyesine ’siz
haklısınız’ dedi. Yerel mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Türkiye Kamu Sen olarak,
’Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır’ diyoruz. Bu amaçla da bugün Anayasa
Mahkamesi Başkanı Haşim Kılaç’a mektup yolluyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9710.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Geçmiş katliamların hesabı sorulmalı
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "Devlet, geçmiş katliamların hesabını
sormalıdır" dedi.
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Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş,

"Devlet, geçmiş katliamların hesabını sormalıdır" dedi.
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "İlk yıllarda İstiklal Mahkemelerinin
katliamı, Şeyh Sait ayaklanması, Menemen olayı, Zilan Deresi, Dersim, 27 Mayıs 1960
darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi ve 28 Şubat 1997 Post Modern Darbe
dönemlerindeki zulümler ve katliamlar bunlardan bazılarıdır. Son günlerde hükümet
yetkililerinin ve bazı muhalefet milletvekillerinin 1938’de yaşanan DERSİM katliamıyla ilgili
olarak mağdurlardan özür dilemeleri, Şeyh Sait isyanı katliamı içinde üzüntülerini belirtmeleri
devletin geçmişte yaptığı hataların kabul edilmesi açısından önemli gelişmelerdir" dedi.
Taş ayrıca, "Dernek olarak Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar geçen 91 yıllık sürede
Türkiye toplumuna karşı devlet gücü kullanılarak yapılan tüm katliamların (Menemen, Zilan
Deresi, Dersim, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997) devlet
arşivleri tarafsız araştırmacılarca incelenerek gün yüzüne çıkarılması, katliam sanıklarının
gıyaplarında yargılanarak mahkûm edilmesi, mağdurlarından özür dilenmesi, itibarlarının iade
edilmesi için hükümeti, adalet kurumlarını ve siyasi partileri göreve davet ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9711.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Dp İl Başkanı İsmet Özbakkal:
Demokrat Parti (DP) Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Türkiye’nin bütün sorunlarının
kökünde eğitimsizli yatıyor" dedi.DP İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Türkiye gerek bölgesinde
gerekse küresel anlamda bir güç merkezi olmak istiyorsa...
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Demokrat Parti (DP) Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Türkiye’nin bütün sorunlarının
kökünde eğitimsizli yatıyor" dedi.
DP İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Türkiye gerek bölgesinde gerekse küresel anlamda bir güç
merkezi olmak istiyorsa bütçede eğitime ayrılan payın iki katı artırılması gerekmektedir.
Türkiye’nin barış ve adil bir refah içerisinde gelişmesi ve muasır medeniyet seviyesinin
üzerine çıkmasının herkese eşit ve nitelikli bir eğitim hizmeti sunabilmekle gerçekleşir ve
bunun için bütçeden eğitime ayrılan payın iki kat artırılmasını, öğretmen maaşlarının mesleki
onurlarına yakışır orana yükseltilmesini ve okullara yeterli ödenek aktarılması gerekmektedir.
Genç nüfusun hızla çoğalması, eğitim sistemimizin başarıya ulaşmasının önündeki en önemli
engellerden biridir. Ülkemizdeki mevcut okulların sayısı, bu okullarda görev alan öğretmenler
ve okullara ayrılan ödenekler, ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır" dedi.
Özbakkal ayrıca, "İkili eğitimden tekli eğitime geçilmesini, sınıf mevcutlarının en fazla 25
öğrencili olmasını, diğer kamu görevlilerine göre düşük olan eğitim çalışanlarının maaşlarının
yükseltilmesini istiyoruz. Türkiye gerek bölgesinde gerekse küresel anlamda bir güç merkezi
olmak istiyorsa bütçede eğitime ayrılan payın iki katı artırılması gerekmektedir. Bu da
yetmez, eğitim hakkından herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması da gerekmektedir.

Eğitim çalışanları ve öğretmenlerin mesleki, özlük ve demokratik hakları iyileştirilerek
atanma, terfi ve görevde yükselmelerinin önündeki mevcut adaletsiz, hakkaniyetsiz, torpil ve
iltimasa meftun tüm uygulamalar tarihin çöplüğüne atılmalıdır. Öğretmenlerimizi ağır bir
geçim sıkıntısı yükü altında eziliyor. Okullarımıza yeterli ödenek gönderilmiyor. Öğretmen ve
yardımcı personel ihtiyacımız had safhada. Eğitimin tüm aşamalarında eğitime katılan öğrenci
sayısı ve harcamalar artarken, bütçeden eğitime ayrılan payın daha çok artması gerekiyor. Dar
bütçeli aileler eğitim yükü altında ezilmektedirler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9712.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ali İsmail Korkmaz Davasında Olay Yerinin
Maketi De Getirildi
Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın
öldürülmesi ile ilgili olarak görülen davanın 5. duruşmasında olay yerinin maketi getirildi.3.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, anne Emel...
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Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın
öldürülmesi ile ilgili olarak görülen davanın 5. duruşmasında olay yerinin maketi getirildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, anne Emel Korkmaz, baba Şahap Korkmaz,
ağabeyi Gürkan Korkmaz ile avukatları, tutuklu sanıklar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu,
Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar, Mevlüt Saldoğan, tutuksuz yargılanan Şaban
Gökpınar, Hüseyin Engin ve Yalçın Akbulut hazır bulundu. Duruşmaya Uluslar Arası Af
Örgütü Hollanda Şubesinden Andrea de Ruijter de gözlemci olarak katılırken, CHP Eskişehir
Milletvekili Süheyl Batum da duruşmayı izleyen arasında bulundu.
Korkmaz ailesinin avukatları hazırladıkları olay yerinin maketini duruşma salonuna getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9713.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ali İsmail Korkmaz Davası İçin Geniş Güvenlik
Önlemleri Alındı
Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın
öldürülmesi ile ilgili 5. duruşma için Kayseri Adalet Sarayı çevresinde geniş güvenlik
önlemleri alındı.3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen...
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Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın
öldürülmesi ile ilgili 5. duruşma için Kayseri Adalet Sarayı çevresinde geniş güvenlik
önlemleri alındı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava için Kayseri Adalet Sarayı önünde Kayseri
Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmayı izlemek için
gelenler yapılan aramalardan sonra içeri alınıyor.
Duruşmada, tutuklu sanıklar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve
Ebubekir Harlar ile polis Mevlüt Saldoğan, tutuksuz olarak Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin
ve Yalçın Akbulut ’Kasten Adam Öldürmek’ suçundan yargılanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9714.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Yanan Evden Ceset Çıktı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi’nde müstakil bir evde yangın çıktı. Çıkan yangının
söndürülmesinin ardından evden 1 kişinin cesedi çıkarıldı.Edibilen bilgiye göre Pınarbaşı,
Üçpınar Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evde...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi’nde müstakil bir evde yangın çıktı. Çıkan yangının
söndürülmesinin ardından evden 1 kişinin cesedi çıkarıldı.

Edibilen bilgiye göre Pınarbaşı, Üçpınar Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evde sobadan
etrafa ateş saçılması sonucu yangın çıktı. Pınarbaşı Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin
çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yanıgının ardından evde arama yapan ekipler, V.D.’nin
yanmış cesedi ile karşılaştı. V.D.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9715.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Aynı Aileden 5 Kişi Karbonmonoksit Gazından
Zehirlendi
Kayseri’de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 5 kişi hastanede tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre Ebiç köyü Mevlana mahallesi Hasan Bayram caddesi Memleket
sokakta ikamet eden 3’ü çocuk 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit...
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Kayseri’de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 5 kişi hastanede tedavi altına
alındı.
Edinilen bilgiye göre Ebiç köyü Mevlana mahallesi Hasan Bayram caddesi Memleket sokakta
ikamet eden 3’ü çocuk 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 3 çocuk,
olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erkilet Çocuk Hastanesi’ne, diğer 2 kişi de Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9716.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ali İsmail Korkmaz’ın Davasında Savcı İki
Kişinin Beraatini İstedi
Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın
öldürülmesi ile ilgili olarak iki polis memurunun beraatini talep ederken, Mevlüt Saldoğan’ın
‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan cezalandırılmasını...
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Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın
öldürülmesi ile ilgili olarak iki polis memurunun beraatini talep ederken, Mevlüt Saldoğan’ın
‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada iddia makamı, polis memuru Mevlüt
Saldoğan’ın kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasına, tutuklu sanıklar sanıklar
İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar’ın
eylemlerinin yaralama olduğu ve nitelikli yaralama suçundan cezalandırılmalarını, Yalçın
Akbulut’un kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını, Şaban Gökpınar ve Hüseyin
Engin’in ise Ali İsmail’i darp ettiklerinin sabit olmadığı için beraatlerine karar verilmesini
talep etti.
Savcının mütalaası sonrasında Baba Şahap Korkmaz, “Ali İsmail bir olay yerinde, yanan
ateşten kaçmaya çalışırken, elinde hiçbir cisim bulunmadan olay yerinden kaçmaya çalışırken
bu kişiler tarafından bu şekilde vahşice saldırmaları hangi kanuna, hangi hakka sığar.
Raporlarda belirtildiği gibi her şey apaçık, hepsi de öldürmek için müdahale etmişlerdir. Biz
gördüğümüzde vücuduna bakamadık. Bunlar gerçek birer katildir. Cezalarını almalarını
istiyoruz” dedi.
Emel Korkmaz, “5 haftadır bu katillerle yüz yüze geliyorum. 18 aydır çoğumun ne sesini ne
de nefesini duyamıyorum. Bu katiller çocuklarına annelerine bakabiliyorlar mı?
Dokunabiliyorlar mı? Çocuğumla gurur duyuyorum. Katil damgasıyla ömür boyu
kalacaksınız. Ben çocuğum ile gurur duyuyorum. 18 aydır çocuğumdan ayrıyım. Hangi anne
bu kadar sakin kalabilir? Ben çocuğuma sadece dua dilendim ama olmadı. Bu katiller bize
galip geldiler. İdam da edilseler Alişim geri gelmeyecek ama bu ülkede adalet varsa bunların
en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.
Gürkan Korkmaz ise, “Beraati istenen polisler sokakta amir sıfatıyla yakalama emri veren
kişiler iken, onlar için beraat talebi hiçbir yasaya uygun değildir. Sanırım gözünden kaçmış
sayın savcının” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9717.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Anneler Derneği Kayseri Şube Başkanı Fikriye
Merdan:
Anneler Derneği Kayseri Şube İlişkin Fikriye Merdan, "Kadına yönelik şiddet toplumumuzun
kanayan yarasıdır" dedi.25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde ülkemizde Türk
İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarında beş yılda yüzde...
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Anneler Derneği Kayseri Şube İlişkin Fikriye Merdan, "Kadına yönelik şiddet toplumumuzun
kanayan yarasıdır" dedi.
25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde ülkemizde Türk İstatistik Kurumu’nun resmi
rakamlarında beş yılda yüzde 30 arttığını söyleyen Anneler Derneği Kayseri Şube İlişkin
Fikriye Merdan, "Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri,çocuk gelinler toplumumuzun
kanayan
yarasıdır.Ülkemizde
kadın
sığınma
merkezi
sayısı
yetersiz
kalmaktadır,kadınlarımızın sadece üçte biri ev dışında çalışıyor ,ancak gerek çalışan

kadınlarımıza ve gerek çalışmak isteyen kadınlarımıza destek olmak amaçlı ücretsiz mahalle
kreşleri ülkemizde yoktur. AB ülkeleri arasında kadınlarımızın çalışma hayatında düşük
kalmalarının nedenidir.Temennnimiz kadınlarımızın sosyoekonomik refahının yükseltilmesi
için çalışmalarının yapılmasıdır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9718.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Katliamların Hesabı Sorulmalı
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "Devlet, geçmiş katliamların hesabını
sormalıdır" dedi.
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“Hataların kabul edilmesi önemli”
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "İlk yıllarda İstiklal Mahkemelerinin
katliamı, Şeyh Sait ayaklanması, Menemen olayı, Zilan Deresi, Dersim, 27 Mayıs 1960
darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi ve 28 Şubat 1997 Post Modern Darbe
dönemlerindeki zulümler ve katliamlar bunlardan bazılarıdır. Son günlerde hükümet
yetkililerinin ve bazı muhalefet milletvekillerinin 1938’de yaşanan DERSİM katliamıyla ilgili
olarak mağdurlardan özür dilemeleri, Şeyh Sait isyanı katliamı içinde üzüntülerini belirtmeleri
devletin geçmişte yaptığı hataların kabul edilmesi açısından önemli gelişmelerdir" dedi.
“Siyasi partileri göreve davet ediyoruz”
Taş ayrıca, "Dernek olarak Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar geçen 91 yıllık sürede
Türkiye toplumuna karşı devlet gücü kullanılarak yapılan tüm katliamların (Menemen, Zilan
Deresi, Dersim, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997) devlet
arşivleri tarafsız araştırmacılarca incelenerek gün yüzüne çıkarılması, katliam sanıklarının
gıyaplarında yargılanarak mahkûm edilmesi, mağdurlarından özür dilenmesi, itibarlarının iade
edilmesi için hükümeti, adalet kurumlarını ve siyasi partileri göreve davet ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9719.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Siyer-i Nebi Yarışması Türkiye’deki tüm
liselerde gerçekleşecek
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, Siyer-i Nebi Yarışması’nın
Türkiye’deki tüm liselerde gerçekleştirileceğini söyledi.
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Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacip Kip, Anadolu Gençlik
Derneği tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması’nın Türkiye’deki tüm liselerde
gerçekleştirileceğini söyledi.
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacip Kip, Siyer-i Nebi yarışmasında
hakkında bilgiler verdi. Kip, İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla yardımı bulunandır
inancıyla çalışmalarını yürüten Anadolu Gençlik Derneği, Ülkemizin il, ilçe, mahalle,
beldelerinde kurmuş olduğu şube temsilcilik ve bürolarla ve bunların yanında müessese ve
faaliyetleriyle ülkemiz gençliğinin birlik ve beraberlik öncüsü olmuştur. Derneğimiz
gençlerimizin ahlaki yoksunluktan dolayı her geçen gün uçuruma sürüklendiğini alkol ve
uyuşturucu kullanımında, suç işleme istatistiklerinde büyük bir artış olduğunu
gözlemlemektedir. Bu nedenlerden dolayı Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler değerler
eğitiminin sisteme koyulduğu bu süreçte aziz milletimiz tarafından en büyük değer ve hizmet
olarak peygamber efendimizin hayatının gençler tarafından daha iyi algılanması gerektiğine
inanıyoruz” dedi.
Kip, "Buna bağlı olarak tüm Türkiye genelinde bulunan liselerde lise öğrencilerine yönelik
olarak Siyere Nebi yarışması tertip ediyoruz. Yapılan bu çalışmalar sonucu ahlaklı, milleti
için çalışan, ailesini, eşini, dostunu önemseyen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Anadolu
Gençlik Derneği genel merkezi tarafından düzenlenmiş olan bu Siyere Nebi yarışması tüm
Türkiye’deki liselerde gerçekleştirilecektir. Bu sınav Doktor Mehmet Sürmeli Hocanın Gaye
İnsan Hz. Muhammet adlı kitabı ile gerçekleştirilecektir. MGV yayınları tarafından hazırlanan
bu kitap şuan Kayseri’mizde 5 bin tane dağıtılmış ve 2 bin ve üzerinde başvuru
gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.
Vahit Kip ayrıca, "5 Aralığa kadar sürecek başvurular sonucunda 20 Aralıkta Siyere Nebi
yarışmamız Milli Eğitim okullarında gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim tarafından
gerçekleştirilecek bu yarışma başvurular sonucu belirlenecek okullar 20 Aralık saat 11’de
gerçekleştirilecek. Dereceye girecek öğrencilerimize de 31 Aralık 2014 tarihinde saat 19’da
Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştireceğimiz Mekke’nin fethi programımızda
hediyeler taktim edilecektir. Sınavda birinci olan kardeşimize Umre hediyesi, ikinci
arkadaşımıza bilgisayar, üçüncüsüne de bisiklet vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9720,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Dokuz Ayda 30,352 Yapı Ruhsatı Verildi
2014 yılının ilk dokuz ayında belediyeler tarafından 30 bin 352 daireye yapı ruhsatı verildi.
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2014 yılının ilk dokuz ayında belediyeler tarafından 30 bin 352 daireye yapı ruhsatı
verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2014 yılı ilk dokuz aylık
dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı Kayseri'de 30,352 oldu.2014 yılının ilk dokuz
ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı
%25,6, yüzölçümü %39,2, değeri %54,4, daire sayısı %33,3 oranında arttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9721,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Jandarma’dan Uyuşturucu Madde Ve Kaçak
Sigara Operasyonu
Kayseri Valiliği, Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu 20 kilo
esrar ve 3000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini bildirdi.Valilikten yapılan yazılı
açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık...
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Kayseri Valiliği, Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu 20 kilo
esrar ve 3000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı
açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
Ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu kuruköprü mevkiinde yapılan operasyonda
şüpheli iki yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Arama sonucu 20 bin 498 gram kubar
esrar ile 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Açıklamada ayrıca, yakalanan şahıslar
hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan işlem yapılarak adli
makamlara sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9722,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Erciyes Aş’nin Tecrübesi Sivas’a Katkı
Sağlayacak
Erciyes Kış Turizm Merkezi gibi dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisini işleten
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş, kurulma aşamasındaki Sivas Yıldız Kayak Merkezi’nin
hem danışmanlığını hem de işletmesini yapacak.Sivas Yıldız...
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Erciyes Kış Turizm Merkezi gibi dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisini işleten
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş, kurulma aşamasındaki Sivas Yıldız Kayak Merkezi’nin
hem danışmanlığını hem de işletmesini yapacak.
Sivas Yıldız Kayak Merkezi ile ilgili bir heyet bir süre önce Kayseri’ye gelerek Erciyes’te
incelemelerde bulunmuş ve Erciyes A.Ş.’den danışmanlık hizmeti almak için görüşmeler
yapmıştı. Bu görüşmelerin sonunda Erciyes A.Ş. ile imza aşamasına gelindi. Sivas’ta yapılan
imza törenine Yıldız Dağı adına Sivas Vali Yardımcısı Salih Ayhan ile Erciyes A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı katıldı. Konuyla ilgili bir açıklama
yapan Sivas Vali Yardımcısı Salih Ayhan, Kayak Merkezi işletmesi ile ilgili büyük bir
tecrübesi olan Erciyes A.Ş. ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak istediklerini söyledi. Uzun
soluklu görüşmelerin sonuca ulaşması nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’ye teşekkür eden Ayhan, "Yıldız’ı da Erciyes’ten ayrı tutmayan Erciyes
A.Ş’ye teşekkür ediyorum. Kayseri’den gelecek olan 9 kişilik bir teknik ekip hem işletmesini
sağlayacak hem de Sivas ekibini eğitecek. Uluslararası firmalar bir yıl için 2,5-3 milyon TL
istediler. Erciyes A.Ş ise büyük bir fedakarlıkla çok uygun şartlarda bize destek verecek.
Kayseri-Sivas birlikteliği güzel bir turizm ağı oluşturacak. Hayırlı olsun" dedi.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı ise,
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
Erciyes’i uluslararası standartlara sahip bir merkez haline getirmeye yönelik çalışması
olduğunu ve bu devasa yatırımın devamlılığı için Erciyes A.Ş.’nin kurulduğunu söyledi.
Erciyes A.Ş. olarak önemli tecrübelere sahip olduklarını ve artık paramızın danışmanlık için
yabancılara gitmesine gerek olmadığını vurgulayan Cıngı, "İki kardeş şehir inşallah güzel bir
işbirliği yapacak. Aralık başı itibarıyla Yıldız Dağı’nı işletmeye başlayacağız. Şu anda
uluslararası standartlarda yönetilen tek dağ Erciyes. Bundan sonra da Yıldız Dağı aynı
standartlarda yönetilecek. İşbirliğimiz sadece 1-2 yılla kalmayacak, çok farklı sahalarda
kardeş dağ zihniyeti içinde uzun yıllar devam edecek" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Yıldız Dağı’nın bir sezonluk işletilmesi ve personelin eğitimi için
hazırlanan protokol taraflarca imzalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9723,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Simit Ve Ekmek Fiyatları Ve Gramajları Meslek
Odalarınca Belirleniyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan simit ve
ekmek fırınlarında mesken, işyeri ruhsatı ve çalışanların sağlık karnesi ile gramaj konusunda
denetimlerde yetkili olduklarını bildirdi.Son...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan simit ve
ekmek fırınlarında mesken, işyeri ruhsatı ve çalışanların sağlık karnesi ile gramaj konusunda
denetimlerde yetkili olduklarını bildirdi. Son günlerde başbakanlık Bilgi merkezi vasıtası ile
belediye’nin e-posta ve zabıta birimine vatandaşların yoğun olarak fiyat ve gramaj hakkında
bilgi istediğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sunulan hizmetin
veya ürünün maliyetinin ilgili meslek odalarınca belirlendiğini belirtti. Son günlerde ekmek
ile simit fiyatları ve gramajları konusunda vatandaşların belediyeden yoğun bir bilgi istediğini
hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:"Son
günlerde belediyemize birçok telefon ve e-mail ile gündem de olan ekmek ve simit gramaj ve
fiyatları hakkında şikayetlerde bulunuyorlar, bilgi istiyorlar veya yetkili merci hakkında adres
soruyorlar. Belediyeler olarak ilgili yasa gereği ilgili işyerlerinin fiziki yapıları, yapılan işin
türüne göre işyerinin büyüklüğü ve yapı tarzı, çalışma ruhsatı, genel temizlik, oda evrakların
tamamlanması, ilan ve reklam panoları gibi konularda belediyeler yetkilidir. Belediyeler
olarak hizmet verilen işin ve ürünün bedelini belediye değil ilgili oda veya mesleki kurum
karar vermektedir. Örneğin saç tıraşı tarifesini berberler odası belirler. Gündem de olan
ekmek ve pide fiyatlarını da ilgili mesleki oda belirler. Belediye ise mesleki odalarca
belirlenen gramajın ağırlığını kontrol eder."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9724,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

“Develi'yi güzel günler bekliyor”
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
Gerçekleştirdiğimiz söyleşi de Cabbar’ın Develi için yaptığı ve yapmak istediği projeler
üzerine konuştuk. Cabbar, Develi’yi güzel günlerin beklediğini söyledi.
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Söyleşimize geçmeden önce Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı bilmeyenler için
biraz tanıyalım. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 1974’te Develi’de doğdu. Kamu
Yönetimi mezunu ve 40 yaşında… Kayseri’deki belediye başkanları arasında en
genci… Uzun yıllar Sigortacılık sektöründe faaliyet gösterdi. Yaklaşık 9 yıldır AK Parti
camiasında ilçe yönetim kurulunda ilçe başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Mehmet Cabbar
evli ve üç çocuk babası. 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Develi
Belediyesi Başkanlığı’na aday gösterildi ve aldığı %59 oy oranıyla belediye başkanlığına
seçilen isim oldu.
“Siyasetçi verdiği sözü yerine getirmeli”
30 Mart Yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık olarak 7-8 ay geçti. Bu süre zarfında
seçimlerde verdiğiniz vaatler paralelinde ne gibi çalışmalar yaptınız?
Siyasetçi verdiği sözü muhakkak yerine getirmelidir. Eğer getiremeyecekse bunu söz olarak
söylememeli… Biz bu düsturdayız. Bu nedenle bu görev bize verildiği an itibariyle ilçemizin
hangi yönlerinde neler eksik ilk önce onlara baktık. Sosyoekonomik, kültürel, turizm, altyapı
ve üst yapı anlamında adeta ilçemizin iskeletini çıkardık. Neye ihtiyacımız var. Neleri
yaparsak vatandaşımızı mutlu edebiliriz? Bu doğrultuda projelerimizi geliştirdik. Bu
projelerimizi de kamuoyuna duyurduk. Bu görev bizde bulunduğu süre içerisinde planlı
programlı bir şekilde bunları yerine getirmeye çalışacağız dedik. Bu çalışmalarımızın da
altyapı çalışmalarını geçtiğimiz 7-8 aylık süreçte gerçekleştirmeye çalıştık. Örneğin bir Pazar
yerine yapacağız dedik. Onun şimdi proje aşamasına geldik. Aksu mesire alanını yapıp
vatandaşımız için güzel ve nezih bir hale getireceğiz dedik. Bunun da altyapı çalışmasını
bitirdik proje aşamasına geçtik.
Turistik değerlerimizle alakalı tanıtım ve yerli yabancı turistleri buraya çekme anlamında bazı
çalışmalar yapacağımızı söyledik. Yine bu konudaki çalışmalarımız hızla devam ediyor.
Tabi siz de takdir edersiniz. Büyükşehir Yasası 1 Nisan’da yürürlüğe girdi ve birden hizmet
alanımız genişledi. 1 Nisan’dan önce belediyenin hizmet alanı olmayan 50 tane köy bir gün
sonra bizim hizmet alanımız oldu. Yani bir gün önce benim kepçem, kamyonum, çöp arabam
aynıydı ve 35 bine hitap ediyordum. Ama bir an hitap ettiğim sayısı 65 bin oldu. Ama ekip ve
ekipmanım aynı… Bu nedenle mücadelemiz daha fazla artarak elimizdeki bu kısıtlı
imkanlarla hizmeti nasıl götürebilirizin gayreti içerisindeyiz. Elimizden geldiği kadar da her
yere elimizi uzattık. Tam manasıyla 7-8 ayda bütün sorunları halledecek bir imkanımız zaten
yok. Ama dediğim gibi ekibimizin gayretli çalışmaları sayesinde her taraf uzandık.
“Develi’yi güzel günler bekliyor”
Birçok sıcak ve soğuk asfalt çalışmamız oldu. Bazalt ve parke çalışmalarımız oldu. Köylere iş
makinalarımızı göndererek onların ihtiyacına binaen yolar açtık. Emin olun bir yandan

Develimizi uçuracak projelerin altyapıları çalışmaları sürerken diğer yandan da ilçemizin ve
mahallelerinin ihtiyaçlarına binaen neler yapabileceğimiz noktasında çalışmalarımızı
sürdürdük.
Develimizi yakın zamanda güzel günler bekliyor. Çünkü biz büyük ve potansiyeli olan bir
ilçeyiz. Bunu da yakında göreceksiniz. Erciyes yolumuz şuan oteller bölgesine kadar çift yol
güzel ve kaliteli bir şekilde geldi. Önümüzdeki yıl havaların iyileşmesiyle beraber bu yol
oteller bölgesinden Develi’ye gelecek. Kayseri’ye ulaşımın yarım saate düştüğünü düşünün.
Kayseri’ye geliş gidişlerimiz başka bir boyut kazanacak. Dolayısıyla bu da bizim ekonomik
ve iktisadi anlamda bir katma değerimiz olacak. Önümüzdeki sene doğalgazımız geliyor.
Protokolleri imzalandı. Hatta Kayseri Gaz Genel Müdürü bize: ‘Başkanım basına şu cümlemi
manşet olarak verebilirsiniz’ dedi. ‘Develi bu sene son doğalgazsız kışını geçiriyor.’ Şuanda
Tekir’de gördüğünüz sarı borular, bizim buranın boruları…
Kayseri’nin 3’ncü araç muayene istasyonu buraya yapılıyor. Bu da bir potansiyel.
Yahyalı’dan, Yeşilhisar’dan ve Adana’nın bize yakın köylerinden buraya insanlar gelecek.
Numan bey buraya gelmişti. 4’ncü eğitim bloğumuzun temelini attık. Şuanda 1600’e yakın
eğitim gören öğrencimiz var. Bir tane bloğumuz gitmek üzere… 4’ncüsünün de temelini attık.
5’ncisine de hayırseverimiz hemşerimiz Şahin Otelleri’nin sahibi 2015’te başlayacağına dair
taahhütte bulundu. Biz 4’ncü bloğun temelini atarken Kayseri kurnazlığı yaptım beşincisinin
de temelini kazdırdık ve hazır hale getirdik. Toplantıda yaptığım konuşmada: ‘Ben bir sürpriz
yaptım. Bu 5’nci blokta babayiğit hayırseverini bekliyor dedim.’ Bu hayırseverimiz hemen
çıkıverdi. Ben yaptırayım dedi.
Bizim hayalimiz Seyrani üniversitesi olmak. Bunun içinde adım adım ilerliyoruz.
Bahsettiğimiz alt ve üst yapıları nihayete erdirdiğimizde üniversite için büyük bir yol kat
etmiş olacağız. Projede 7 bina yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldığında yaklaşık ikinci
öğretimle beraber 10 bine yakın kişinin burada eğitim göreceğini tahmin ediyoruz. 10 bin
olduğunda da düşünün bir ilçe nüfusu gibi… İlçenizin içerisinde bir ilçe kazanıyorsunuz. Bu
sizin vizyonunuzu değiştirecek, ilerleyişinize farklı bir ivme kazandıracak.
Kentsel dönüşüm hayalimiz var
Bir yandan devlet yatırımları devam ediyor. Diğer yandan büyükşehir belediyemizin bize vaat
ettiği altyapı çalışmaları ve üstyapıdaki yapılacak işler devam ediyor. Bir yandan da bizim
yapmaya çalıştığımız projeler var.
Bizim bir kentsel dönüşüm hayalimiz var. Şuanda da çalışmalarımıza başladık. TOKİ’nin
daha fazla artması için imar müdürlüğümüzün çalışmaları var. Uygun yerlere dosya haline
getirip TOKİ’ye tekrardan başvuru yapıp mevcut 162 konutun üzerine konutlar yapılmasını
isteyeceğiz. Kentsel dönüşüm Develimize çok büyük katkılar sağlayacak. Bununla ilgili
altyapı çalışmalarına da başladık. Büyükşehir imar komisyonumuzu ve büyükşehirde çalışan
imarla alakalı müdürlerimizi ve yetkili kardeşlerimizi ilçemize davet ettik ve kentsel dönüşüm
yapacağımız yerleri onlara gösterdik. Onlar da olumlu baktılar. Biz bu işe gönül verdiğimiz
için yetinmedik. İstanbul’un kentsel dönüşüm projelerine imza atmış bir şirketten nasıl bir yol
haritası çizebileceğimiz konusunda yardım aldık.
Erciyes Master Planı çok büyük bir proje ve hemen yanı başında biz varız. Belki de en fazla
yararlanacak ilçelerden biri de biziz. Şuanda birçok yatırımcı Develi tarafına gelerek butik
oteller yapmak için bizden görüş alıyor. Burasıda netlik kazandığında bize çok katkı
sağlayacağını düşünüyorum.
Seçimlerde de söyledim. Bizim bir üçgen formülümüz var. Ürgüp, Develi, Erciyes biz tam bu
üçünün ortasındayız. Hemen 20 dakikada çıkacağınız bir Erciyesimiz, 1 saatte de 1yılda 2
milyon turisti çeken bir Ürgüpümüz var. Bu potansiyelleri neden değerlendirmeyelim. Bunun
içi terminal projemiz var.
“İnsanlar sadece cıvıklı yemek için ilçemize gelmez

Develi’nin bahsettiğiniz bu potansiyellerini kullanarak, bahsi ettiğiniz çalışmaların dışında
Develi’yi bir cazibe merkezi haline getirecek kültürel çalışmalarınız olacak mı?
İnsanları bir yerde konuşlandırabilmek için onların sosyal dokularını güçlendirmeniz lazım.
Buraya turist geldiğinde sadece cıvıklı yemek için gelmez. Bir Sultan Sazlığınızı onlara
göstermeniz lazım. Kuş Cenettinizi onlara göstermeniz lazım. Tarihi ve tarihsel dokusu olan
yönlerinizi üst plana çıkartıp, onlarında burada kaldığı süre içerisinde oralara gidip o yerlerde
nezih vakitler geçirmelerini sağlamanız lazım. Öncelikle bunların halledilmesi gerekiyor.
Buraya turist getirdiğimizde onun barınma ihtiyacı olacak. Turistlerin istifade edebilmesi için
kafelerin olması… İşte biz onların altyapısı ile uğraşmamız lazım.
“Üniversite hocaları taşralara gelmek istemiyor”
Kısa bir dönem önce Seyrani Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Develi’de kalmak istemediği ve
Kayseri Merkezi’ne gelmek istedikleri kamuoyunu meşgul etti. Buradaki son durum nedir?
Aynı talepler devam ediyor mu?
Bunu üzülerek söylemek istiyorum, üniversite hocalarımız böyle taşra yerlere gelmek
istemiyorlar. Dolayısıyla da öğrencilere de o yönde telkinde bulundular. O dönem dediğiniz
gibi böyle olaylar yaşandı. Hatta size küçük bir örnek vereceğim. Bir kızımız polisi ve
jandarmayı arayarak tipide ve yolda kaldıklarını ve çok zor şartlarda gidiş geliş yaptıklarını ve
can tehlikelerinin olduğu yönünde ihbarda bulunur. Tabi medya bunu aldı. Çocuklar
donacakmış diye haber yaptılar.
Biz bunları aşacağımıza inanıyoruz. Eğer siz gelişmişliğinizi, sosyal dokunuzu artırırsanız
tabiki bu insanları buraya çekebilirsiniz. Burada tek suç hocalarda değil. Eğer biz hoca olsak
buraya gelir miyiz? Bunu düşünmek lazım.
“Büyükşehir yasasıyla artık biz il olduk!”
Develili vatandaşların geçmişten gelen bir il olma talepleri vardır. Bu talep ve arzu devam
ediyor mu?
Kayseri’deki bütün ilçeleri göz önünde bulundurduğunuz zaman hem potansiyel hem de
büyüklük olarak hem de gelişmişlik olarak hem de nüfus açısından böyle bir durumumuz var.
Ama artık dünyada sınırlar kaldırılıyor. Belki Kayseri’ye bağlı bir ilçe hüviyetindeyiz ama
büyükşehir yasasıyla artık biz il olduk. Ben il oldumdan ziyade, il olabilecek o potansiyeli ve
şehir içerisinde olan argümanları halletmek pozisyonuna gelir. İnşallah büyükşehir yasasıyla
bunu kat edeceğimize inanıyorum. İl olmak için bir planımızı, çalıştayımızı veya
platformumuz yok. Biz bir ilde olması gereken donatıları vatandaşımıza ulaştırmaktan başka
çabamız yok.
“En büyük projemiz Develi halkını mutlu etmek”
Söyleşimizi sonlandırırken son olarak neler söylemek istersiniz?
Develi’yi çok seviyorum. Develi’nin nelere ihtiyacı olduğunu ekibimizle birlikte biliyoruz ve
bu doğrultuda çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Bizim için en önemli husus gönül hoşluğunu
yakalayabilmek. En büyük projemiz Develi halkını mutlu etmek. Koltuğumuzu bizden
sonraki arkadaşımıza devrettiğimiz zaman arkamıza gönül rahatlığıyla bakmanın
gayretindeyiz. Bunun içinde dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Hemşerilerimiz merak
etmesinler Develi’yi iyi günler bekliyor.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9725,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde otomobilin takla atması meydana gelen trafik kazasında 6
kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilhisar İlçesi’ne bağlı İçmece Mahallesi’nde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde’den...
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Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde otomobilin takla atması meydana gelen trafik kazasında 6
kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilhisar İlçesi’ne bağlı İçmece Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Niğde’den Kayseri istikametine giden F.Ç. yönetiminde ki otomobil
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, F.Ç., N.K., H.Ç., B.K., Ş.N., İ.Ç. yaralandı. Yaralılardan H.Ç., H.Ç,, ve İ.Ç. Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, Ş.N., B.K. ile N.K. ise Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedabi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9726,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri’de Teog Heyecanı
Kayseri’de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine geçiş kapsamında
yapılan sınavlarda, öğrenciler ter döktü.Kayseri’de (TEOG) sistemi kapsamında, ortaokul
8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem...
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Kayseri’de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine geçiş kapsamında
yapılan sınavlarda, öğrenciler ter döktü.
Kayseri’de (TEOG) sistemi kapsamında, ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik
düzenlenen birinci dönem ortak sınavların ilk oturumunda öğrenciler ter döktü. Sabah
saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, saat 09:00’da başlayan
sınavda Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava girdi.

Sınava girecek öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlenirken, velilerde çocukları ile beraber
okula geldi. Çocuklarının iyi bir şekilde sınava hazırlandıklarını söyleyen veliler, heyecanlı
olduklarını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9727,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Anevrizmanın Ameliyatsız Tedavisi:
“endovasküler Stent”
Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan
Özerdem, anevrizmanın ameliyatsız tedavisi olan “endovasküler stent” hakkında bilgi
vererek, "Vücudun en büyük atardamarı olan aortun, göğüs veya karın...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan
Özerdem, anevrizmanın ameliyatsız tedavisi olan “endovasküler stent” hakkında bilgi
vererek, "Vücudun en büyük atardamarı olan aortun, göğüs veya karın bölümlerinde normal
çapın üstünde genişlemesi ile ortaya çıkan anaevrizma, hastada var olan hipertansiyona bağlı
olarak damarın tabakalarının ayrışması ve yırtılmasına neden olabilir. Bu durumdaki hastalara
doğru tedavi uygulanmadığında ise hastanın yaşamını yüzde 70 oranında tehdit edebiliyor"
dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan
Özerdem, anevrizmanın ameliyatsız tedavisi olan “endovasküler stent” hakkında bilgi verdi.
Özerdem, "10 yıl öncesine kadar açık ameliyatlarla ve yüksek riskler göze alınarak tedavi
edilebilen aort genişlemeleri yani anevrizmalar, artık ameliyatsız bir yöntem olan
endovasküler stent ile tedavi edilebiliyor. Girişimsel olarak açık ameliyata göre çok daha
düşük bir riskle yapılan işlem sonrası hasta normal yaşamına kısa sürede geri dönebiliyor.
Büyük damarlarda ortaya çıkan genişleme normalin 1.5 katına çıktığında anevrizmadan söz
edilebilir. Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan anevrizmada, hastanın yaşı önemli rol
oynar. Özellikle 60 yaşından sonra anevrizma riski artar. Belli çapların altındaki anevrizmalar
hasta için yüksek risk oluşturmadığından, her anevrizma hastası da ameliyat edilmemektedir.
Bu hastalarda cerrahi risk medikal tedavi riski ile karşılaştırılarak karar verilir ve genellikle
hastalar düzenli olarak takip edilir. Hastaların takipleri; MR ve tomografi ile yapılır.
Damarların çapları belli oranda artıyorsa ya da çapları düşünülenden daha hızlı artıyorsa
cerrahi müdahale gündeme gelir" dedi.
Anevrizmada ameliyatsız tedavi dönemi hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Özerdem,
"Anevrizma varlığına rağmen düzenli takip altında olmayan hastalarda aniden gelişebilen;
damarın iç tabakası ve dış tabakası birbirinden ayırılması, dolayısıyla kanın organ
boşluklarına, karın ve göğüs boşluğuna yayılması yaşamı tehdit edebilir. Böyle durumlarda
erken müdahale hasta için hayati önem taşır ve acil cerrahi gerekebilir. Ancak bazı hasta

gruplarında ameliyat yaşamsal risk oluşturabilir. İleri derecede akciğer hastalıkları ile anestezi
alamayacak durumda olan hastalar için ameliyatsız tedavi seçenekleri gündeme gelir.
Günümüzde, anevrizmanın ameliyatsız tedavisi “endovasküler stent” yöntemidir. Ameliyatsız
olarak gerçekleştirilen işlemde vücutta herhangi bir kesi oluşturulmadan girişimsel olarak
yapılmaktadır. İşlem, lokal anestezi ya da sedasyon yöntemi ile uyutma şeklinde uygulanır.
Hastanın iyileşme ve normal yaşamına dönüş süresini önemli ölçüde kısaltan bu tedavi
yöntemi, klasik cerrahinin yerine tercih edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Operasyonun ardından hastanın 3 gün içerisinde taburcu edildiğini dile getiren Doç. Dr.
Gökhan Özerdem, şunları söyledi:
"Endovasküler stent işlemi sonrası hastalar 3 gün içinde hastaneden taburcu olabilir. Cerrahi
müdahale sonrası yaşanabilecek kompliksyon riskleri en az orandadır. Hastanede kalış
süresinin kısalması, hastanın normal ve aktif yaşamına kısa sürede dönebilmesi ve vücutta
herhangi bir ameliyat kesisi oluşmaması endovasküler stenti son yıllarda uygulanan en
popüler işlemlerden biri haline getirmiştir. Anevrizma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
diseksiyon yani yırtıklar artık girişimsel olarak tedavi edilebilse de, 40 yaşından sonra damar
genişlemesi riskinin arttığı gerçeği göz önüne alınarak, gerekli tahlil ve tetkiklerin
yaptırılması önem kazanmaktadır. Anevrizmaların düzenli takip edilmemesi, damar
yırtılmalarına yol açabilir. Diseksiyon adı verilen yırtılmalar, hastada çok ciddi belirtiler ile
ortaya çıkar. Hastalar bu belirtileri; ‘sanki bıçak saplanıyor’ gibi sırt ve göğüs ağrısı şeklinde
tanımlamaktadır. Yırtıldıkça aşağı doğru inen damarın içinde sinir sistemine bağlı sinir uçları
bulunmakta ve belirtiler sırasında hasta bu iletim sayesinde ağrı duymaktadır. Hasta yırtılma
nedeniyle bir anda kaybedilebilir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9728,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Siyer-i Nebi Yarışması Türkiye’deki tüm
liselerde gerçekleşecek
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, Siyer-i Nebi Yarışması’nın
Türkiye’deki tüm liselerde gerçekleştirileceğini söyledi.
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Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacip Kip, Anadolu Gençlik
Derneği tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması’nın Türkiye’deki tüm liselerde
gerçekleştirileceğini söyledi.
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacip Kip, Siyer-i Nebi yarışmasında
hakkında bilgiler verdi. Kip, İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla yardımı bulunandır
inancıyla çalışmalarını yürüten Anadolu Gençlik Derneği, Ülkemizin il, ilçe, mahalle,
beldelerinde kurmuş olduğu şube temsilcilik ve bürolarla ve bunların yanında müessese ve
faaliyetleriyle ülkemiz gençliğinin birlik ve beraberlik öncüsü olmuştur. Derneğimiz

gençlerimizin ahlaki yoksunluktan dolayı her geçen gün uçuruma sürüklendiğini alkol ve
uyuşturucu kullanımında, suç işleme istatistiklerinde büyük bir artış olduğunu
gözlemlemektedir. Bu nedenlerden dolayı Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler değerler
eğitiminin sisteme koyulduğu bu süreçte aziz milletimiz tarafından en büyük değer ve hizmet
olarak peygamber efendimizin hayatının gençler tarafından daha iyi algılanması gerektiğine
inanıyoruz” dedi.
Kip, "Buna bağlı olarak tüm Türkiye genelinde bulunan liselerde lise öğrencilerine yönelik
olarak Siyere Nebi yarışması tertip ediyoruz. Yapılan bu çalışmalar sonucu ahlaklı, milleti
için çalışan, ailesini, eşini, dostunu önemseyen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Anadolu
Gençlik Derneği genel merkezi tarafından düzenlenmiş olan bu Siyere Nebi yarışması tüm
Türkiye’deki liselerde gerçekleştirilecektir. Bu sınav Doktor Mehmet Sürmeli Hocanın Gaye
İnsan Hz. Muhammet adlı kitabı ile gerçekleştirilecektir. MGV yayınları tarafından hazırlanan
bu kitap şuan Kayseri’mizde 5 bin tane dağıtılmış ve 2 bin ve üzerinde başvuru
gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.
Vahit Kip ayrıca, "5 Aralığa kadar sürecek başvurular sonucunda 20 Aralıkta Siyere Nebi
yarışmamız Milli Eğitim okullarında gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim tarafından
gerçekleştirilecek bu yarışma başvurular sonucu belirlenecek okullar 20 Aralık saat 11’de
gerçekleştirilecek. Dereceye girecek öğrencilerimize de 31 Aralık 2014 tarihinde saat 19’da
Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştireceğimiz Mekke’nin fethi programımızda
hediyeler taktim edilecektir. Sınavda birinci olan kardeşimize Umre hediyesi, ikinci
arkadaşımıza bilgisayar, üçüncüsüne de bisiklet vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9729,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Korkmaz Ailesinin Avukatı Ayhan Erdoğan:
Eskişehir’de Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi ile
ilgili görülen davada mütalaa hakkında görüşlerini sunan avukat Ayhan Erdoğan, “Eskişehir
Valisi delillerin karartılması için özel bir...
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Eskişehir’de Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi ile
ilgili görülen davada mütalaa hakkında görüşlerini sunan avukat Ayhan Erdoğan, “Eskişehir
Valisi delillerin karartılması için özel bir çaba sarf etmiştir” dedi.3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada savcının mütalaasını açıklamasından sonra Korkmaz ailesinin
avukatı Ayhan Erdoğan, mütalaaya ilişkin olarak “Ali İsmail Korkmaz sadece vücuduna gelen
darbelerden korunmaya çalışmaktadır. Sivil şahısların paramiliter güç gibi çalıştığı kamera
kayıtlarında belli. Faillerin amaç birliği içinde olduğu kanaatindeyiz” dedi. Avukat Ayhan
Erdoğan, duruşma salonuna getirilen makette olayı anlatmaya çalıştı. Avukat Erdoğan,
“Sanıkların pusu kurmaya çalıştıkları telsiz konuşmalarından anlaşılmaktadır. Amaçları
dağıtmak değil, bu yurttaşları kurdukları pusularla canlarını yakmak, darp etmek ve
öldürmektir. Ali İsmail Korkmaz, orada saldırıya uğradı. Hüseyin ve Şaban’ın saldırısı ile
içeri yönlendiriliyor. Aynı telsiz konuşmaları sonrasında. Öldürme fiiline ikmalen katıldığını
açıklar. İçeri giren Ali İsmail Korkmaz’ı yakalama talimatı Yalçın Akbulut tarafından

sivillere veriliyor. Bu talimatla siviller tarafından önü çevriliyor. Dövülme sırasında ilk koşan
Yalçın Akbulut’tur. Yalçın Akbulut aslında asli faildir. Yalçın Akbulut’un dövme fiili ile
ilgili görüntü eksik olduğu için sanki asli fail olarak katılmadığı ortaya çıkmadı. Ancak gerçek
TÜBİTAK raporu ile ortaya çıkmıştır. Yalçın Akbulut darp olayına açık olarak katılmıştır.
Yalçın Akbulut’un ‘Yakalayın’ sözü olmasaydı bu öldürme fiili gerçekleşmeyecekti”
savunmasını yaptı.Ayhan Erdoğan, Ali İsmail Korkmaz’ın takip ettiği yolun haritasını
çıkardıklarını söyleyerek, “Bu süreç aynı zamanda delillerin toplanarak silinme çabasına
girilmiştir. Bunun anlamı delillerin karartılması valinin dahli ile olmuştur. Eskişehir Valisi
televizyonlara çıkarak Ali İsmail Korkmaz’ın arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğünü
söyleyerek, delillerin karartılması için özel bir çaba sarf etmiştir. Eskişehir Valisi’nin
marifetleri burada bitmiyor. Bu davanın ortaya çıkmasına çaba sarf eden avukatları terörist
olarak nitelemiştir. Gazetecileri tehdit etmiştir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9730,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ali İsmail Korkmaz Davası 26 Aralık’a
Ertelendi
Eskişehir’deki Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi
ile ilgili olarak görülen davanın 5. duruşması 26 Aralık’a ertelendi.Kayseri 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada verilen bir saatlik...
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Eskişehir’deki Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi
ile ilgili olarak görülen davanın 5. duruşması 26 Aralık’a ertelendi.Kayseri 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada verilen bir saatlik aradan sonra saat 13.00’da yeniden başladı.
Duruşmada tutuklu sanık Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan, “İspatı olmayan bir
davada mütalaa nasıl bu şekilde verildi. Bunu hala düşünüyoruz. Maktulün olduğunu
belirleyecek kesin bir kanıt ortada yok. Hollanda bu işin uzmanı, görüntüler önce Hollanda’ya
gönderilsin, Ali İsmail Korkmaz olup olmadığı belirlensin istedik. Maktul, verdiği ifadesinde
merdivenden düştüğünü söylüyor. Merdiven hususu araştırılsın. Maktulün arkadaşları
mahkemeye yalan söyledi. Ama kız arkadaşı ev taşıdıklarını söylediğini anlatıyor.
Müvekkilimin Ali İsmail Korkmaz’ı kasten öldürmesi için hiçbir sebep yoktur. Ölümün illiyet
bağı Ali İsmail’in kullandığı ilaçtır. Şüphe henüz giderilmeden verilen mütalaanın geçerli
olduğu kanaatinde değiliz” şeklinde savunmasını yaptı.Diğer sanık avukatları da
görüntülerdeki kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını savunarak, yazılı savunma için süre
istedi.Mahkeme heyeti duruşmaya 10 dakika ara verdi. Verilen aranın bitmesi sonrasında
mahkeme heyeti, “tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına, Yalçın Akbulut’un
tutuklanması talebinin reddine, sanıklar Şaban Gökpınar, Yalçın Akbulut ve Hüseyin Engin’in
savunmaları için süre verilmesine, sanık müdafilerinin talebi doğrultusunda esas hakkındaki
savunmalarını yapmaları için süre verilmesine” karar vererek duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9731,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Merkez Çarşı Komisyonu Toplantısı
Merkez Çarşı’nın gelişmesine yönelik komisyon toplantısı Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO)
gerçekleştirildi. KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Tüm görüşleri ele alarak çarşı için en
iyisini hedefliyoruz" dedi.KTO Çarşı Komisyonu...
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Merkez Çarşı’nın gelişmesine yönelik komisyon toplantısı Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO)
gerçekleştirildi. KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Tüm görüşleri ele alarak çarşı için en
iyisini hedefliyoruz" dedi.
KTO Çarşı Komisyonu Toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç başta olmak üzere, belediye, emniyet yetkilileri ile meslek komitesi başkanları ve
üyeleri ile çarşı esnafı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Mahmut
Hiçyılmaz, “Sayın Başkan MemhudBüyükkılıç’a toplantımıza katılımlarından dolayı teşekkür
ediyorum. İstişare etmek sünnettir. Biz bu mantık çerçevesinde bildiklerimizi yapmak yerine
tüm görüşleri ele alarak çarşı için en iyisini hedefliyoruz. Ne kadar çok görüş olursa o kadar
verimli olacağına inandığımız için toplantılarımızı daha geniş tabanlı tutmaya çalışıyoruz.
Katılımcı yönetim tarzı oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, Kayseri insanını merkez çarşıya neden geldikleri, gelince neler buldukları
neler bulamadıkları, neden gelmedikleri konusunda araştırma yaptırdıklarını ifade ederek,
“Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu başkanlığında bir ekip tarafından anket çalışması yapıldı.
Bu anket çalışması neticesine göre, çarşının canlanması noktasında hangi kurumlara ne tür
görevler düşüyor bunları bu toplantılarda gündeme alacağız. Yapılacak çalışmaların seyrini de
bu şekilde belirlemiş olacağız” diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Merkez çarşı bu işin kalbidir.
Bölgedeki sorunlar ve talepler anında taraflarca kabul veya ret ile değerlendirilir. Sizlerin
görüşlerini alarak ortak karara varmak çözümü kolaylaştıracaktır. Biz Melikgazi belediyesi
olarak Merkez çarşı konusunda üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız ve bazı
projelerimizi de değerlendirmeye almış durumdayız” dedi.
Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu’nun Merkez Çarşı araştırması hakkında kısa bilgi vermesinin
ardından, çarşı esnafı ve komite başkanları da söz alarak yaşadıkları sorunları paylaştı ve
çözüm önerilerini sıraladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9732,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Büyükşehir Büyük Projeleri Masaya Yatırdı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bürokratları ile bir toplantı yaparak
Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği büyük projeleri masaya yatırdı. Toplantıda
dönüşüm projelerinden Sahabiye Projesi ile ilgili de açıklamalar...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bürokratları ile bir toplantı yaparak
Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği büyük projeleri masaya yatırdı. Toplantıda
dönüşüm projelerinden Sahabiye Projesi ile ilgili de açıklamalar yapan Başkan Özhaseki,
projenin Kayseri siluetine damga vuracağını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda bir açıklama yapan Başkan Mehmet
Özhaseki, Kayseri’nin daha yaşanılır bir kent olması için hiç heyecanını yitirmeden çalıştığını
ve başkanlığı döneminde inanmadığı hiçbir şeyi yapmadığını söyledi. İyi işler yaptıklarını ve
şehrin bunu gösterdiğini dile getiren Özhaseki, "Bundan sonrada büyük projelerimiz var.
Sahabiye gibi bir dönüşüm projesi yapacağız. Oradaki uygulama tüm Kayseri’ye örnek
olacak. Hava İkmal gibi kocaman bir askeri tesisin ve uçak fabrikasının taşınarak başka bir
yere yeniden yapılması, yerine de 2 milyon m²’ye ulaşan bir parkın inşa edilmesi projemiz
var. Bunlar kolay olmayan projeler. Ayrıca Raylı Sistemin uzatılması, alt üst geçitler,
ilçelerdeki köylerdeki yatırımlar bunları takip ediyor. Herkes üzerine düşen işleri yapıyor ve
ortaya iyi işler çıkıyor" dedi.
Sahabiye Projesi ile ilgili de açıklamalar yapan Başkan Özhaseki, Sahabiye projesinin Kayseri
siluetine damga vuracak bir proje olacağını söyledi. Yapılan projenin bugüne kadar uygulanan
dönüşüm projelerinden farklı olduğunu dile getiren Özhaseki, "Projenin yapım aşamasında
Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşla biz anlaşacağız, ne vaat ediyorsak biz edeceğiz,
binaları biz yaptıracağız. Sahabiye bir finans merkezi oluyor. Binaların altları da modern
alışveriş merkezleri, cafelerle donatılıyor. Bunları yaparken silueti önemsiyoruz. Belediye,
valilik, adliye, defterdarlık arasında kalan alana herkesin ihtiyacına cevap verecek bir
fonksiyon yüklüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9733,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri Smmm Odası Danışma Meclisi
Toplantısı
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) üyesi 76 mali müşavirden
oluşan Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda
düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal...
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) üyesi 76 mali müşavirden
oluşan Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Toplantıda konuşan KSMMMO Başkanı Suat
Özsoy konuşmasında yeni hizmet binası yapımı ile ilgili Meclis üyelerine bilgilendirmede
bulundu. Roma’da yapılan Dünya Muhasebeciler Kongresi’ne TÜRMOB’la birlikte
katıldıklarını ifade eden Özsoy kongrede görüşülen konularla ilgili de bilgiler aktardı.
Toplantıda ayrıca, danışma meclisi üyeleriyle mesleki ve güncel konularla ilgili görüş
alışverişi yapılarak, 2015 yılı defter tasdik ücretleri ile ilgili tavsiye kararı belirlendi. Buna ek
olarak, Haksız Rekabet Programı ile ilgili mecburi meslek kararının uygulanmasına, konuyla
ilgili TÜRMOB yazılımının tüm üyeler tarafından kullanılmasına, kullanmayan üyelerin
Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu’na sevkine ve Danışma Meclisi’nin almış olduğu tavsiye
kararını haksız rekabet unsuru yapan üyeler hakkında Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu’nun
inceleme yapmasına oy birliği ile karar verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9734,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Tamer, Ruh Sağlığı Merkezi’ni Ziyaret Etti
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Toplum ve
Ruh Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ziyaretinde Milletvekili
Tamer’e, Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri...
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Toplum ve
Ruh Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ziyaretinde Milletvekili Tamer’e, Kayseri Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, İl Halk Sağlığı Müdürü
Dr. Yunus Karadağ eşlik etti. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi girişinde Uzm. Dr. Canan Kılıç
tarafından karşılanan heyet ilk olarak, kurum hakkında Kılıç’tan bilgi aldı. Kayseri’de ilk
olma özelliği taşıyan kurumu da gezen heyet, hastaların tedavi sürecinde yaptıkları el sanatları
ve aktivite bölümlerini gezip, hastalarla sohbet etti. Merkez hakkında bilgiler veren Kayseri
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Toplum ve Ruh
Sağlı Merkezleri’nin ağır psikiyatri bozukluğu olan hastaların rehabilitasyonları ve eğitimleri
için ailelerin rahatlatılması aşamasında çok önemli olduğunu belirterek, "Bu kurumu açalı bir
yıl olmasına rağmen şu anda 240 kadar hasta tedavi ediliyor ve rehabilitasyonları yapılıyor.
Aynı zamanda burada hastaların ailelerine de eğitim veriliyor. Çok faydasını gördüğümüz bu
merkezlerin en kısa zamanda ikincisini de açmayı planlıyoruz. Bu tür merkezlerin artırılması
gerekiyor. Çünkü bu merkezler sayesinde, sadece hastalarımız değil, onların ailelerinin de
eğitildiği, onlara da biraz olsun nefes alma imkanı sunulduğunu düşünüyoruz. Toplum ve Ruh
Sağlığı Merkezleri, Sağlık Bakanlığı’nın çok önemli projelerinden biridir" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, bu merkezlerden Türkiye genelinde 86 tane
bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
"Böylesi önemli bir merkezi ziyaret etme imkanı bulduk. Bu merkezlerde biraz olsun
farkındalık yaratma amacındayız. Toplumumuz da tedavi edilmesi gereken bir çok gizli hasta
var. Hastalığını ifade edemeyen hastalarımız var. Eksikliklerimiz her zaman olabilir ama,
bunlara çare aramamak yanlışlık diye düşünüyorum. Akıl hastasıymış gibi toplumu yanlış
yönlendirilen o zihniyetten kurtulmamız gerektiğini biliyoruz. O açıdan bu merkezler açıldı."
Konuşmaların ardından, Kurum Müdürü Uzm. Dr. Canan Kılıç tarafından, Milletvekili İsmail
Tamer’e günün anısına hastalar tarafından yapılan bir biblo hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9735,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

‘Çerezlik Kabak Çalıştayı’ Başladı
Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Çerezlik Kabak
Çalıştayı’ başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, Türkiye’de üretilen,
3 kabak çekirdeğinden, 2 tanesinin Kayseri ve Nevşehir’de üretildiğini söyledi.
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Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen çalıştaya, Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, Nevşehir
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban

Ünlü, akademisyenler ve üretici birlikleri temsilcileri katıldı. Türkiye de ilk defa Kayseri’de
böyle bir çalıştayın düzenlendiğini söyleyen Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, bir ülkenin
kalkınması için tek sektöre yönelmekten kaçınılması gerektiğini söyleyerek, tarım alanında
ilerlemenin önem arz ettiğini vurguladı.
Kayseri’de çekirdeklik kabak üretimin yüzde 38.7’sinin, yaklaşık olarak 246 bin dekar alanda
yetiştiğini söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan ise, "Çerezlik
kabakta sorunlarımız nedir şeklinde baktığımızda. Üretimden pazarlamaya olan kısmıma
kadar sorunsuz bir süreç göremiyoruz. Bilimsel konuda birçok eksiğimiz var. Öncelikle
eksiğin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu çalıştayı çok önemsedik. AR-GE
olmadan bir gelişme olmayacağını anladık. Maalesef tarımda AR-GE istediğimiz seviye de
değil. Bizde Kayseri olarak bu AR-Ge çalışmalarına ilk adımı atmak istedik. Biz Kayseri’deki
üretimi pazarlama teknikleriyle tüm Türkiye’ye satmayı düşünüyoruz. Tomarza İlçemizde
Kabak Çekirdeği Üreticiler Birliği şeklinde bir birlik kurduk. Toprak Tahlil Laboratuvarı
kurduk. 20 civarında alım satım merkezi kurduk. Borsa kurduk Türkiye’de kabak çekirdeği
adına kurulan ilk borsadır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9736,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır yada baş
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve
Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, tüm canlıların en temel
gereksinimlerinden biri olan ve gıda ile sağlık arasındaki köprü konumundaki beslenmenin
kalite boyutuna dikkat çekti.
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Bireyin, ailenin ve toplumların birinci amacının sağlıklı yaşam olduğunu belirten Prof. Dr.
Neriman İnanç bedenen, aklen, ruhen ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut yapısı ve bu
yapının bozulmadan uzun süre işlemesini sağlamak için beslenmede kaliteye önem verilmesi
gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Neriman İnanç, "Kaliteli beslenme ancak gıda güvencesi ve
güvenli gıdanın sağlanması ile sürdürülebilir. Güvenli gıda, besleyici değerini kaybetmemiş,
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz, bozulmamış besinlerdir. Besin olmayan
bazı maddelerin, cam parçası, metal, kıymık, saç gibi karışımlar, besinin içinde saklandığı
kaplar besinleri fiziksel kirlenmeye maruz bırakırken, çözünme sonucu geçen metaller, tarım
ilaçları, iyi durulanmayan kaptan geçen deterjanlar, ambalajda kullanılan renkli plastiklerin
neden olduğu kirlenmeler, yeşillenmiş patates, zehirli bal ve bazı mantar türleri gibi besinin
bileşiminde doğal olarak bulunan zehirli maddeler besinleri kimyasal yönden kirleterek
besinin kalitesini düşürür. Besinlerin uygun koşullarda saklanmaması ve yetersiz hijyenik
koşullar, virüs, küf ve bakterilerin oluşturduğu biyolojik kirlenmeler ishal, kusma, felç,

menenjit gibi hastalıklara yol açmaktadır. Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır yada baş.
Beslenmede kalite tarlada başlar sofrada biter” dedi.
İnsanların beslenmede kalite anlayışlarında önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Prof. Dr.
İnanç, şunları söyledi:
"Dünya gıda ürünleri piyasasında ambalajlama ve etiketlemeyle ilgili düzenlemeler,
endüstriyel standartlar, gıda ürünlerinde hijyen, güvenlik ve sanitasyon düzenlemeleri, ISO
9000, ISO 14000 gibi kalite ve çevre yönetimi standartları gibi yeni korumacılık, CE İşareti
gibi markalar, işaretler, ECO-TEC, ECO-LABEL, Yeşil Nokta gibi ekolojik etiketler,
Gümrük prosedürleri, ithalat formaliteleri, Ticari markaların korunması ve taklit ürünlerin
ithalatının önlenmesi, patent, marka ve endüstriyel tasarım hakları uygulamaları var. Gıda
ürünlerinde kalitenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla ISO 9000 Standartları serisinin ve
‘Güvenli Yönetimi’ni hedef alan HACCP sistemi geliştirilmiştir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9737,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ali İsmail Korkmaz’ı Kasten Öldürmekle
Suçlanan Mevlüt Saldoğan:
Eskişehir’de Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ı kasten
öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mevlüt Saldoğan, “Eğer Gezi Parkı bir darbe girişimi ise ben
darbe girişimini bastırmak için çalıştım” dedi.3....
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Eskişehir’de Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ı kasten
öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mevlüt Saldoğan, “Eğer Gezi Parkı bir darbe girişimi ise ben
darbe girişimini bastırmak için çalıştım” dedi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, savcının mütalaası hakkında savunma yapan ve
hakkında ‘Kasten Adam Öldürmek’ suçundan cezalandırılması istenen tutuklu polis memuru
Mevlüt Saldoğan, “İddia makamın ve müdafi heyetinin iddialarını kabul etmiyorum. Getirmiş
oldukları makette en kilit noktada yanlışlık vardır. 16 aydır tutukluyum. O boş alana bina
yapıldı mı bilmiyorum. Geçici baygınlıktan bahsediyorlar. Benim orada zor kullandığım
şahsın Ali İsmail olup olmadığı belirlenmediği halde mahkeme bu güne kadar devam etti.
İddia makamı da bu şekilde iddianame hazırladı. Ben Ali İsmail Korkmaz olmadığını
söylüyorum. Oradaki müdahale sadece 57 saniye. Ben o gece görevli olduğumu, zor
kullandığımı savcılıktan itibaren söyledim. Yalan söylemiyorum” dedi.
Mevlüt Saldoğan, “Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Bu güne kadar hiç
kimseyi yaralama ve öldürme kastı ile hareket etmedim. Benim ne zaman raporlu olduğum ve
izinli olduğum görülür. Vicdanen rahatım. Görüntüler kim tarafından silindi veya sildirildi
ben de bulunmasını talep ediyorum. Sanık sıfatı ile ilk defa ağır bir suçlama ile
yargılanıyorum. Benim için en büyük acı bu. Orada benden başka görevliler de vardı. 8 aylık
Eskişehir’de görevli olduğum için ben personeli tanımıyorum. Buradaki esnaf arkadaşları
vallahi de billahi de jandarma arabasında tanıdım. Tutuklandığım gün tanıştım.

Sokağın başında kimin bulunduğunu bilmiyordum. Onların yanına gidiyordum. Pusu kurma
gibi bir durum yok. 72 saat boyunca görevden ayrılmamak üzere orada bulundum. Bir insanın
ne kadar uykusuz kalabileceği psikoloğa sorulmalı.
Masum gösterilen, demokratik haklarını kullandıkları söylenen grup taşlarla, sopalarla, 12’lik
bilyeler ile saldırıyorlardı. Benim ne ceza alacağım hiç önemli değil, ben bu güne kadar
şerefimle, namusumla çalıştım. Buraya hırsızlık, fuhuşla suçlanarak gelmedim. Genç birini
öldürmekle suçlanıyorum. Vallahi de billahi de kimseyi öldürmedim, kimseyi öldürme kastı
ile hareket etmedim.
Eğer Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri bakanı ‘Gezi parkı bir darbe girişimi’ diyorsa, eğer
gezi parkı eylemleri bir darbe girişimiyse ben kimseyi öldürmek için çalışmadım, ben bir
darbe girişimini bastırmak için çalıştım.
İnsan kendisine saldıranı tanır, benim zor kullandığım şahıs Ali İsmail Korkmaz değil. Ben
kimseyi öldürme kastı ile hareket etmedim. Allah her şeyi biliyor. Vicdanen rahatım. O gün
silahımın namlusunda mermi vardı. Öyle bir kastım olsa çeker vururdum. Ben tahliyemi
istiyorum” diye savunma yaptı.
‘Kasten İnsan Yaralama ve Ölüme Sebebiyet Verme’ suçundan yargılanan tutuklu sanık
Ramazan Koyuncu ise, “Ben sadece o akşam amcamın oğlu İsmail Koyuncu’yu almaya
gittim. Bu şahsa elim bile değmedi. Ailem ve ben mağdur oldu. Benim kimseye karşı kastım
yoktu. Ne için yattığımı dahi bilmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.
Tutuklu sanık İsmail Koyuncu ise, “O kişi Ali İsmail Korkmaz değildi. Bize doğru gelen kişi
uzun boyluydu ve üzerinde kırmızı renkli bir giysisi yoktu. Kaçan şahıs çok aktifti. Ben
kesinlikle kimse ile işbirliği yapmadım. O gün birçok genç geldi benim iş yerime, hepsine
yardım ettim. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.
Tutuklu sanık Ebubekir Harlar, “O gece evime gidiyordum. Polislerden yardım istedim”
diyerek, “Kimseye müdahalem söz konusu değil aksini söyleyen varsa bunu ispat etsin.
Tahliyemi istiyorum” şeklinde savunma yaparken, tutuklu sanık Muhammet Vatansever,
“Kimse ile işbirliği yapmadım. Sadece olayları izledim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu
şahıs da kesinlikle Ali İsmail değil. Üzerinde açık renk tişört vardı. Vicdanen rahatım.
Devlete karşı boynumuz kıldan incedir. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.
Tutuksuz sanık Hüseyin Engin savunma için süre isterken, Yalçın Akbulut, “Ben kesinlikle
talimat vermedim ve böyle bir talimat duymadım. Ben Eskişehir’de uzun saçlıydım. Savcıya
da ben olduğumu söyledim. Savunma için süre istiyorum” diye konuştu.
Şaban Gökpınar ise, “Savcının görüşlerine katılıyorum, o gün açık öğretim sınavım olduğu
için idari izinliydim. İlerleyen saatlerde telefon ile arandım ve geldim. Benim amir sıfatım
yok. Darp edilen şahsı ne gördüm ne de gördüm” dedi.
Sanıkların savunmasından sonra duruşmaya ara verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9738,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri Kartallarından Yardım Kampanyası
Beşiktaşın Kayseri'de ki taraftar grunu olan Kayseri kartalları şehirdeki fakir ve yaşlı
insanlara yardım kampanyası başlattı.

26 Kasım 2014 Çarşamba 16:29

Grubun, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Maddi geliri
olmayan yaşlı ninelerimize, dedelerimize, küçük çocuğu olan yoksul ailelere önce insan sonra
Beşiktaşlı olarak yardım eli uzatıyoruz. İhtiyaçları; odun, kömür, temel gıda, kıyafet, çocuklar
için 0-15 yaş aralığında kıyafetlere ihtiyaç vardır. Kazak, kaban, mont, hırka, ayakkabı, bot,
battaniye, çorap, bere, atkı vs. Beden erkek bayan fark etmeksizin her şey gönderebilirsiniz.
Kayseri halkından desteklerini bekliyoruz” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9739,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Cumartesi Ve Pazar Günleri Emlak Ve Gelir
Müdürlüğünde Tam Gün Mesai
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı Emlak Vergisi’nin ikinci
taksitinin Kasım ayı içerisinde yatırılması gerektiğini hatırlatarak “ Vergi Mükelleflerimiz
için Cumartesi ve Pazar Günleri Emlak ve Gelir Müdürlüğü...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı Emlak Vergisi’nin ikinci
taksitinin Kasım ayı içerisinde yatırılması gerektiğini hatırlatarak “ Vergi Mükelleflerimiz
için Cumartesi ve Pazar Günleri Emlak ve Gelir Müdürlüğü çalışanları tam mesai
yapacaklardır. Bu neden ile 29-30 Kasım tarihleri arasında tam gün mesai ve 26-28 Kasım
tarihleri arasında ise akşam saat 19:00’a kadar emlak vergisi tahsilatı yapılacaktır. “ dedi.
Hafta içi mesai saatlerinde yatırma imkânı olmayanlar…
Hafta içi mesai saatleri içerisinde yatırma imkanı olmayan memur ve işçi mükellefler ile
ulaşım zorluğu olan veya işlerin yoğunluğu sebebi ile vergilerini yatırmada zorluk çeken ve
fırsat bulamayan Emlak Vergisi Mükellefleri için veznelerin hafta sonu açık olacağını

hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, evinde inter-net olan vergi mükelleflerin isterlerse
her türlü işlemlerini sanal yolla, yani inter-net üzerinden yapılabileceğini kaydetti.
Kredi kartı ile hem öde,hem taksit yaptır, hem puan kazan…
Üzerinde nakit parası olmayan mükelleflerin isterlerse kredi kartı ile ödemelerini
yapabileceklerini, isterler ise word kredi kartı olanların taksit yaptırabileceklerini böylece hem
vergilerini öderken bir taraftan da kredi kartlarına puan kazanabileceklerini ifade eden Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak vergi mükelleflerine tüm imkânlarını
seferber ettiklerinin altını çizdi.
Vergileriniz yatırım ve hizmet olarak size geri dönmektedir…
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ödenen vergilerin belediye hizmetleri ile yine ilçe halkına
park, yol, çocuk oyun alanı, yeşil alan, spor alanları gibi yatırımlar ile geri döndüğünü yani
verginin hizmet olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine eledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9740,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Teog Sınavının 2. Oturumu Başladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında
ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınavlarının ikinci
oturumu başladı.Temel Eğitimden Ortaöğrenime...
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında
ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınavlarının ikinci
oturumu başladı.
Temel Eğitimden Ortaöğrenime Geçiş sınavının 2. Oturumu bugün başladı. 1.5 milyona yakın
öğrencinin sınav heyecanı da başlamış oldu. 2. Oturumda öğrenciler sırasıyla Fen ve
Teknoloji, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınavlara girerken
aileleri de dışarıda çocuklarının sınavlarının iyi geçmesi için dualar etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9742,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Memorial Hastanesi Ortopedi Ve Travmotoloji
Uzmanı Prof.dr. Sinan Karaoğlu:
Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr Sinan Karaoğlu “Diz
kireçlenmeleri hayatımızın kalitesini düşüren bir hastalıktır” dedi.Memorial Hastanesi
tarafından düzenlenen Gonartrozda doğru Algoritma söyleşisine Aile Hekimleri...
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Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr Sinan Karaoğlu “Diz
kireçlenmeleri hayatımızın kalitesini düşüren bir hastalıktır” dedi.
Memorial Hastanesi tarafından düzenlenen Gonartrozda doğru Algoritma söyleşisine Aile
Hekimleri ve Ortopedi Uzmanları katıldı.
Söyleşi’de konuşan Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr Sinan
Karaoğlu “Diz kireçlenmeleri çok yaygın görülen, orta yaş ve üzeri özellikle bayan kilolu
hastaları çok fazla ilgilendiren bir hastalıktır. Diz kireçlenmeleri hayatımızın kalitesini
düşüren bir hastalıktır” dedi.
Diz kireçlenmelerinin tedavisinde çok farklı yöntemlerin kullanıldığını belirten Karaoğlu “Bu
hastalıkla mücadele hayatın kalitesini arttırmak anlamında çok önemlidir. Diz kireçlemeleri
tedavisinin çok değişik yolları var. Öncelikle konservatif tedavi, bununla rahatlatılmazsa hasta
ve yaşam kalitesi çok düştüyse cerrahi tedavilerde var. Biz burada ne zaman bunu yapalım ne
zaman doğru zaman onu vurgulamaya çalıştık. Bir başka konu da bazen gereksiz emar
çekimleriyle hastalar yanlış yönlendirmelere maruz kalabiliyorlar. Emar diz kireçlenmelerinde
ilk kullanılacak yöntem değildir. Hastanın şikayetlerini göz önüne alarak tedavi planını
yapmak lazım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9743,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Hiçyılmaz’dan Kto Üyelerine Uyarı
Kayseri Ticaret Odası yönetim kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda üyesi sanayi
işletmelerini, Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt olmaları konusunda uyardı.Sanayi işletmesi
olarak değerlendirilen işletmelerin üretim faaliyetlerine başladıktan...
27 Kasım 2014 Perşembe 09:46
Kayseri Ticaret Odası yönetim kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda üyesi sanayi
işletmelerini, Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt olmaları konusunda uyardı.

Sanayi işletmesi olarak değerlendirilen işletmelerin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra en
geç iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt olması zorunlu olduğunu hatırlatan
Hiçyılmaz, “Süresinde kayıt işlemlerini yaptırmayan işletmelere idari para cezası
uygulanmaktadır. Sanayi Sicil Tebliği ile üretime geçen ve üretimde bulunan işletmelerin
sanayi siciline kayıtları e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi
üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi
siciline kayıt olmayanlardan 31 Aralık 2014 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlayanlar
hakkında idari para cezası uygulanmayacağını kaydetti.
Başkan Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Yıllık on kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri, bir milyon Türk Lirasını aşmayan mikro ölçekli sanayi işletmeleri, kapasite
raporu şartı aranmaksızın elektronik ortamda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak beyan
etmeleri halinde sanayi siciline kayıt olabileceklerdir. Üyelerimizin mağdur olmamaları için,
kaydı olmayan işletmelerin Sanayi Sicile kayıt için Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi
Sistemi üzerinden müracaat etmeleri menfaatleri gereğidir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9744,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

İmam Hatip Ortaokulu’ndan ‘ailenin Çocuk
Eğitimindeki Rolü’ Konferansı
Fatma Zehra Dülgeroğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘Ailenin Çocuk Eğitimindeki
Rolü’ konulu konferans verildi.Fatma Zehra Dülgeroğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü
okul aile birliği ile birlikte, ‘Başarıya Bir Adım Projesi’...
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Fatma Zehra Dülgeroğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘Ailenin Çocuk Eğitimindeki
Rolü’ konulu konferans verildi.
Fatma Zehra Dülgeroğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü okul aile birliği ile birlikte,
‘Başarıya Bir Adım Projesi’ doğrultusunda ‘Ailenin Çocuk Eğitimindeki Rolü’ konulu
konferans düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen
konferansta Kur-an’ı Kerim’in okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü
Zafer Özdemir katılan velilere teşekkürlerini ileterek, “günümüzde çocuk eğitiminin öneminin
çok daha önem kazandığını ifade etti. Özdemir çocuklara bırakılan en güzel hediyenin güzel
ahlak ve terbiye olduğunu vurgulayarak, okul olarak birinci önceliklerinin faydalı insan
yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Açılış konuşmasının ardından Erciyes Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Müdürü Mustafa Atak, vermiş olduğu konferansta
çeşitli konularda velilere bilgi verdi. Atak, “Allah’ın insan türüne verdiği değerli hediyelerden
biridir çocuk. Anne, baba çocuklarını eğitirken aslında farkına varmadan kendi eğitimlerine

de katkıda bulunmakta ve tekamüllerini sağlamaktadır. Sosyal bilimlerdeki ilerleme ve
gelişmeler pedagoji alanında da etkisini göstermiş, çocuk eğitimi büyük önem kazanmıştır.
Toplumların fertlerden oluştuğu, bugünün çocuklarının yarının fertleri ve dolayısıyla toplumu
olacağı düşüncesinde hareketle artık aileler, çocuklarını en iyi nasıl yetiştirecekleri hususunda
bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı. Atak, konferansta, ‘ Çocuklara sevgiyi
iletme biçimleri’, ‘Çocuk eğitiminde disiplin ve ceza’ konularında katılımcılara bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9745,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Rainbov Sportif Direktörü Yücel Şimşek
Erkekler Hentbol Süper Lig’in ekiplerinden Rainbov Kayseri, Beşiktaş Mogaz mağlubiyetinin
ardından, Gençlerbirliği deplasmanı hazırlıklarına başladı. Takımın Sportif Direktörü Yücel
Şikşek,” Beşiktaş maçında güzel oyun çıkardıysak,...
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Erkekler Hentbol Süper Lig’in ekiplerinden Rainbov Kayseri, Beşiktaş Mogaz mağlubiyetinin
ardından, Gençlerbirliği deplasmanı hazırlıklarına başladı. Takımın Sportif Direktörü Yücel
Şikşek,” Beşiktaş maçında güzel oyun çıkardıysak, diğer takımları da zorlarız” dedi.
Erkekler Süper Lig’in 8. Hafta’sında Beşiktaş Mogaz’a kendi evinde 28 - 25 skor ile mağlup
olan Rainbov Kayseri, maçta sergilediği oyunla taraftarın beğenisini topladı. Beşiktaş
maçında takımın kendisini tarttığını söyleyen Şimsek,”Beşiktaş’ı zorladıysak, diğer takımları
da zorlarız” dedi. Şimşek,” Fırsatları iyi değerlendirdiler güzel bir ekip olduğumuzu bu lig de
çok ses getireceğimizin göstergesi tabi ki çalışmalarımıza devam ediyoruz haftaya
Gençlerbirliği’ndeyiz beşiktaşa böyle oynuyorsak diğer takımları da zorlarız düşüncemiz var.
Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tirübünleri kalabalık görmek bizleri mutlu ediyor.
Kayseri’nin desteğini arkamızda görmek bizleri mutlu ediyor. Güzel bir ivme yakaladık.
İnşallah devamı gelecek”dedi.
Beşiktaş karşısında kırılma noktalarına kadar iyi oynadıklarını söyleyen Şimşek,”Maçın son
saniyesine kadar mücadelemizi hiç kesmedik. Bana göre tabi maç sonrası nasıl gördüm
bilmiyorum ama 3 -4 yerde hakem hatası bizleriz üzdü. Çok güzel mücadele ettik galibiyet
hakkımızdı kaçırdık üzgünüz ama çok güzel mücadele ettiğimiz içinde bütün oyuncularımı
tebrik ediyorum. İlk yarıda da başkan güzel oyunlarından dolayı tebrik etti. Çok güzel de bir
ivme yakalamıştık. Önde gidiyorduk son 15-20 dakikaya da kadar. Tabiki Beşiktaş’ta son
derece iyi bir takım” şeklinde konuştu.
Rainbov Kayseri, 30 Kasım Pazar günü, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9746,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Freni Patlayan İşçi Servisi Dehşet Saçtı
Ahi Evran mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden
dönüldü.
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Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde freni patlayan işçi servisi parkta bulunan ağaçlara
çarparak durabildi. Uçuruma düşmekten son anda kurtulan otobüs yürekleri ağıza getirdi.
Frenin patlamasıyla birlikte direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücü, önce kaldırıma
sonrada yol kenarında bulunan parka girerek ağaca çarptı.
Araç içerisinde bulunan işçi ve etraftaki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda, ölü ya da
yaralıların olmaması rahat bir nefes aldırdı.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9747,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ayakkabı Tamirinde Kış Bereketi
Kayseri’de, yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden olan ayakkabı tamirciliği, kışın girmesiyle
yeniden iş yoğunluğu yaşamaya başladı.
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Fabrikasyon üretimin artışıyla birlikte eski parlak dönemlerini arayan ayakkabı tamirciliği,
kışın yüzünü göstermesiyle birlikte bir nebzede olsa nefes aldı.
Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte kentin ücra köşelerinde mesleği ayakta
tutmaya çalışan atölyeler kısmi bir yoğunluk yaşıyor. Piyasadaki Çin malı ayakkabılardan
etkisinden dert yanan esnaf ise mesleğin artık son demlerini yaşadığını ifade ettiler.
Kış aylarının gelmesiyle yaşanan küçük çaplı hareketlilikten memnun olduğunu belirten esnaf
"Eskiden ayakkabı yırtıldığı zaman vatandaş hemen getirir tamir ettirir, bir süre daha o
ayakkabıyı kullanırdı. Şimdi durum öyle değil. Çin mallarının piyasaya girmesiyle ayakkabı
tamircileri eski işlerini arar oldu. Çünkü bir ayakkabı yırtıldığı zaman vatandaş yaptırmak

yerine ucuz 20-30 liralık ayakkabı alıp giyebiliyor. Artık bayram ve kış aylarını bekler olduk.
Bu zamanlarda eski yoğun günleri hatırlıyoruz’ ’dedi.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9748,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Öz İplik İş Sendikasında Neler Oluyor?
Öz İplik İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin genel kuruluna 2 ay gibi bir zaman kala sendikayı
karıştırmak için dışarıdan müdahalelerin olduğu iddia edildi.

27 Kasım 2014 Perşembe 10:55

Gazetemizi arayan sendika üyeleri, kendileriyle irtibata geçen bazı gurupların sendika
yönetimi aleyhinde çalışma yaptığını ifade ederek, “ Kayseri Şubesi yönetimi ile üyeler
arasına fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar” diye konuştular.
Öte yandan sendika yetkililerinden alınan bilgiye göre, genel kurul için hazırlıkların
sürdüğünü ve Ocak ayı içerisinde genel kurulun yapılacağı öğrenildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9749,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Bizim Kampüs Sizlerle
Üniversiteli gençlerin kaleminden üniversite hayatı, gündeme dair konular ve daha fazlası
sizlerle. Her hafta, gündeme ve çeşitli konulara dair farklı bölümden öğrencilerin kaleme
alacağı 'Bizim Kampüs'ün ilk bölümü sizlerle...
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21. YÜZYILIN GENÇLERİYİZ BİZ…
Zaman su misali durmadan akıyor. Peki, önemli olan bu akışa ayak uydurmak mı yoksa bu
akışa karşı inançlarımızı korumak mı? Bu akışın bir parçası olup inançlarımızdan kopmak mı

gerekiyor ya da inançlarımızı bu akışa asimile ettirmemiz mi lazım. İşte günümüzün en çok
tartışılan problemlerinden biriyle karşılaşıyoruz: Zaman ve insan.
Zamanı nasıl anlamalı, bugün bizim için var olan imkânları inançlarımıza göre nasıl
değerlendirmeli, insan olarak farklılık gösteren bu kavramla nasıl baş etmeliyiz. Zamanla
ortaya çıkan ve hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olmuş olan soysal ağ, İslami yaşayış,
televizyon, dizi, sinema, yeni tarz arkadaşlıkları nasıl yorumlamalı Arap Baharı, Birleşmiş
Milletler, Müslümanlık, NATO, Ortadoğu Krizi, İslam Birliği, İŞİD gibi yapılanmalara ne
şekilde yorumlamalı ve yaklaşmalıyız.
İşte biz 21. Yüzyılın Gençleri kıyamete kadar sürecek olan zaman ve insan tartışmasında
bizimde bir diyeceğimiz var dedik ve kalemlerimize sarıldık. Mürekkebimiz aktığı, elimiz
kalem tuttuğu sürece inandıklarımızı yazmaya ve yaşamaya söz verdik. Zira Dünya'da artık
izleyen kişi olmaktan ziyade söz söyleyen kişi olmanın zamanı geldi. Müslümanca var olup
Müslümanca yaşamanın, zalime karşı mazlumu sevmenin, hakkı söylemekten korkmamanın
vaktidir bu vakit.
Bizleri bu yolda kırmayıp destek veren ve gazetede yazılarımızı paylaşmamıza, gazete
bünyesinde insanlara seslenmemize olanak sunan KAYSERİ GÜNDEM gazetesi
yöneticilerine teşekkürlerimiz ve sevgilerimizle...
TÜM OKUYUCULARIMIZA MERHABA… İSMET MAVİ
***
Yeni Türkiye’ye Yeni Neferler
Ülke olarak kutlu bir yolculuğa çıktığımız söylenebilir. Bundan on yıl önce bırakın icrası,
tahayyülü dahi kabil olmayan bir atmosferdeydik lakin bugün aydınlığa çıktık hamdolsun.
Allah’ın sadece biz Türk halkına değil tüm dünya Müslümanlarına bir lütfudur bu kutlu
yürüyüş. Filistin’de, içinde en büyük yangını taşıyan küçük yavrunun zalime karşı haykırışıdır
bugün Türkiye. Adaleti ve merhameti öğretiyor bugün tüm dünyaya, Osmanlı varisi ülkem.
Bir Müslümandan beklenende bundan başkası değildir elbet. İç dünyamızda ise yaşanan
müspet yöndeki gelişmeler, atılan ve atılması yıllardır beklenen o değerli adımlar bizleri
ayrıca memnun kılmaktadır şüphesiz. Bölgemizin ve daha da önemlisi İslam’ın sancaktarı
olmaya aday ülkemizin bundan başka bir seçeneği zaten yoktur. Lakin bu adaylığın biz Türk
halkına yüklediği ağır bir yük varsa o da bu baharı sürdürecek kararlı bireyler olabilme
sorumluluğudur. Bu bilinçle yürüyen bir nesil bugün o zalime haddini bildiriyor, dünya beşten
büyüktür diyor. Kuşkusuz budur yıllardır beklenen. Bugün bizler bu baharın daim olması için
İslami bir bilinçle bakmalı, görmeli, anlamalı ve konuşmalıyız. Yansıtmalı Müslüman baktığı
güzellikleri; göstermeli dünyaya farkındalıklarını. Ve anlamalı en değerli ilimlerin sırlarını.
Konuşmalı bugün Müslüman her zaman olduğundan daha dolu dolu. Bugün beyhude
heveslerin peşinden koşmak değil, tarifi imkânsız acılara merhem olmak vaktidir. Bölmenin,
hor görmenin değil; hep beraber yekvücut olmanın İslam’ın aydınlık çehresiyle ayağa
kalkmanın vaktidir. Allah için… Ümmet için… Millet için…
HAYALİ
***
DOĞRU PENCEREDEN BAKMAK
Dünya kasabası içerisinde, iletişim kanalıyla, egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda
oluşturulmuş kültür(ideoloji) dayatmasıyla karşı karşıyayız. Özellikle de gençlerimiz
geleneksel yapılarda olsun modern yapılarda olsun hayatla bağlantısı bulunmayan bir kültürle
şekillen(diril)iyor. Bu şekillenme modernleşme kisvesi altında oluyor. Böylelikle değerleri
belirleyen değil değerleri belirlenen bir toplum ortaya çıkıyor. Algılar ona göre hareket
ediyor. Olaya ve olguya verilen paha kendi özümüzden değil özendirilen özden meydana
geliyor. Bu durumda da içsel bir çatışma ve karmakarışık bir ruh hali beliriyor.

Belirsizlik durumunda olan ruh halini ve dayatılan ideolojik kültürü aşmanın yolu hayatın
anlam ve amaç bilgisini düşünmektir. Müslümanlığı düşünmektir.
Biz Müslümanız. Modernleşme fırtınası altında gelen bu kültüre ancak biz karşı durabiliriz.
Bu fırtınaya kapılmamak için İslam’ı hatırlamalıyız. Hayatımızı İslam’ın ilkeleriyle, Allah’ın
sapasağlam sistemiyle, özümüzle şekillendirmeliyiz. Şüphesiz bu din insan hayatını
düzenlemek için konulmuş ilahi bir sistemdir. Bu sistemi anlamak insan gücü sınırları
içerisindedir. Sınırlarımız içerisinde bulunan bu güçten harcanılan pay ölçüsünde hakikat
kavranacaktır. Değerler şekillenecektir. Karakter oturacaktır. Karmaşıklık ortadan kalkacaktır.
MUHAMMED ENES YÜCE
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9750,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri Büyük Marketlerin İşgaline Uğradı
Kayseri’de yerel marketlerin büyük sıkıntı içinde olduğunu ifade eden Ticaret Odası Meclis
Üyesi Kenan Erdem, “ Büyük sermaye guruplarına ait marketler adeta Kayseri’yi işgal etti.
Yerel marketler sıkıntı içinde” diye konuştu.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün katılımı ile yapılan KTO Kasım ayı meclis toplantısında
konuşan Kenan Erdem, çevre illere bakıldığında Kayseri’nin büyük marketlerin daha rahat
girdiği bir Pazar olduğunu belirterek, “ Kayseri li yöneticilerimizden yerel marketlerin
korunması için destek bekliyoruz. Çünkü böyle giderse, büyük marketlerle rekabet edemeyen
yerel marketler birer birer kapanacak” diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’da yaptığı açıklamada, oda olarak gerekli
konuyla ilgili çalışma yapıldığını ifade ederek, “ Üyelerimizin haklarını koruma adına büyük
titizlikle çalışıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9751,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Ve
Koordinasyon Başkanlığı’nda Kamu İhale
Kanunu Eğitimi Verildi
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), kamu kurum ve
kuruluşlarına yönelik “Kamu İhale Kanunu Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı.YİKOB
koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitime, ilimizden Büyükşehir Belediyesi,...
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Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), kamu kurum ve
kuruluşlarına yönelik “Kamu İhale Kanunu Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı.
YİKOB koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitime, ilimizden Büyükşehir Belediyesi, ilçe
Kaymakamlıkları ve Belediyeleri, Üniversiteler, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri
Defterdarlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri ile
Kırşehir, Sivas, Yozgat, Niğde ve Nevşehir’den kamu kurum ve kuruluşları çalışanları katıldı.
Kamu ihale Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığında görevli Grup Başkanı Nazım Kutlu,
Kurum Müşaviri Kadir Şimşek ve Birim Şefi Kürşat Ersoy, 6552 sayılı İş Kanununun bazı
maddeleri ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununda ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununda yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
İki gün süren eğitimde söz konusu kanunlarda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin
uygulamada neleri getireceği tartışılırken, katılımcıların uygulamaya ilişkin sorularına da
eğitimciler tarafından cevaplar verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9752,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Hasta Sokak Köpeği Hayvanat Bahçesinde
Sağlığına Kavuşturuldu
Kayseri’de vatandaşlar tarafından bulunan sahipsiz köpek, Kayseri Harikalar Diyarı Hayvanat
Bahçesi’ne teslim edildi. Sırt bölgesinde ’Deri Tümörü’ olduğu farkedilen köpek, yapılan
ameliyat sonunda sağlığına kavuştu.Kayseri’nin...
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Kayseri’de vatandaşlar tarafından bulunan sahipsiz köpek, Kayseri Harikalar Diyarı Hayvanat
Bahçesi’ne teslim edildi. Sırt bölgesinde ’Deri Tümörü’ olduğu farkedilen köpek, yapılan
ameliyat sonunda sağlığına kavuştu.
Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde mahalle sakinleri tarafından fark edilen sahipsiz köpek,
hayvanat bahçesi’nde bakıma alındı. Hayvanat Bahçesi Veterinerlik binasında tedavi altına
alınan köpeğin sırt bölgesinde tümör olduğu tespit edildi.
Ameliyatı başarılı geçen sahipsiz köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9753,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

8 Kişi Sobadan Sızan Karbonmonoksit
Gazından Zehirlendi
Kayseri’de 8 kişi sobadan sızan korbonmonoksit gazından zehirlendi.Edinilen bilgiey göre,
Talas ilçesine bağlı çatakdere mahallesinde F.E., F.E. ve Y.E.’nin uyudukları esnada sobadan
sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi....
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Kayseri’de 8 kişi sobadan sızan korbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiey göre, Talas ilçesine bağlı çatakdere mahallesinde F.E., F.E. ve Y.E.’nin
uyudukları esnada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi. Hayati
tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 3 kişinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
tedavi altına alındığı bildirildi.
Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi’nde ise M.C.U., M.U., M.U., H.N.U. ve M.C.U.’nun
uyudukları sırada kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

Zehirlenen 5 kişinin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına
alındığı ve olaylarla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9754,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Büyükşehir İle Yabancı Değiller
Uluslararası Germirli İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Oktay Durukan ile görüşen öğrenciler Büyükşehir...
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Uluslararası Germirli İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Oktay Durukan ile görüşen öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’nden her zaman destek
gördüklerini ve bu yüzden kendilerini yabancı hissetmediklerini söyledi.
Azerbaycan, Afganistan, Bangladeş, Yemen ve Hindistan’dan öğrenimleri için Kayseri’ye
gelen öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan’ı
ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin her zaman Kayseri’de
eğitim alan tüm öğrencilere destek olma talimatını verdiğini ifade eden Durukan, "Kayseri’de
kendinizi yabancı hissetmemeniz ve aile sıcaklığını Kayseri’de de yaşamanız için çalışıyoruz"
dedi. Öğrenciler de kendilerine verilen destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri
halkına teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü aktivitelerinde yanlarında
olduğunu dile getiren öğrenciler, Kayseri halkının da çok misafirperver olduğunu ifade etti.
Ziyaretin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan’a öğrenciler
tarafından el dokuması ipek Afgan halısı ile Hint şapkası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9755,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Açıklamaları
Doğu Türkistanlıları Umutlandırdı
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun Tayland’ta gözaltında bulunan Uygur Türklerinin Türkiye tarafından resmen
istendiği haberlerini sevinçle karşıladıklarını...
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun Tayland’ta gözaltında bulunan Uygur Türklerinin Türkiye tarafından resmen
istendiği haberlerini sevinçle karşıladıklarını belirterek, “ Eğer Uygur kardeşlerimiz Çin’e
iade edilirlerse kurşuna dizilerek idam edilecekler” dedi.
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, yaklaşık bir yıl önce
Doğu Türkistan’da ki Çin zulmünden kaçarak Tayland’a geçen 300 Uygur Türk’ü için
Türkiye’nin resmen devreye girmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “
Oradaki kardeşlerimizin çoğu çocuk, yaşlı ve kadınlardan oluşuyor. Çin hükümeti Tayland’a
baskı yaparak tekrar Çin’e iade edilmelerini istiyor. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse 300
Uygur Türkünün hepsinin idam edileceği biliniyor. Oradaki tutukla kardeşlerimizle yapılan
görüşmelerde hepsi Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Çünkü geri iade edilmeleri halinde
kendilerinin öldürüleceğini biliyorlar” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoplu’nun önceki gün bir açıklama yaparak, “"Biz Tayland’da
Uygur Türklerini Türkiye’ye almak istediğimizi söyledik. İstemedikleri ülkeye
gönderilmemesi gerektiği hususundaki düşüncelerimizi de aktardık” açıklamalarının kendileri
için bir umut ışığı doğurduğunu kaydeden Erkinbeğ Uygurtürk, “ Ancak Dışişleri
Bakanlığımızın elini çabuk tutması ve tüm yolları deneyerek Uygur kardeşlerimizi biran önce
Türkiye’ye getirmesini istiyoruz”
BORALTAN GİBİ OLMASIN
Çin zulmünden kaçıp Tayland’a sığınan ve Türkiye’nin kendilerini kabul etmesini bekleyen
Uygurların hikâyesi ister istemez akla 1945 yılında yaşanan Boraltan Köprüsü hadisesini
getirdiğine dikkat çeken Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk,
“ Tarihte hatırlanacak olursa 1945 yılında Stalin zulmünden kaçan 146 Azeri Türkü
Türkiye’ye sığınmıştı. Boraltan komutanı durumu Ankara’ya iletmiş ve "Azerileri teslim
edin" cevabını almıştı. Bunun üzerine komutan Azerileri Rus askerlere teslim etmiş ve
ardından 146 Azeri Boraltan Köprüsü’nde şehit edilmişti. Şimdi Tayland’a sığınıp
Türkiye’den umut bekleyen Uygur Türklerinin de en büyük korkusu, Çin’e teslim edilmeleri
halinde kurşuna dizilmek” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9756,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kafede Pompalı Dehşet: 3 Yaralı
Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kafede meydana gelen olayda 1’i kafe çalışanı 3 kişi, pompalı
tüfekle açılan ateş sonrasında yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen...
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Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kafede meydana gelen olayda 1’i kafe çalışanı 3 kişi, pompalı
tüfekle açılan ateş sonrasında yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir kafede
meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilden aldıkları pompalı tüfekle kafeden uzaklaşmakta
olan diğer grubun üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu kafe çalışanı R. H. (20) ile birlikte 3
kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken polis, olayın meydana geldiği yerde
geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından otomobil ile kaçan kişileri yakalamak için
çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9757,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri’de Bölünmüş Yol Uzunluğu 502
Kilometreye Ulaştı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, bu yıl yapılan çalışmalarla beraber Kayseri’deki bölünmüş yol
uzunluğunun 502 kilometreye ulaştığını açıkladı.Vali Düzgün, yol yapım çalışmalarına ilişkin
değerlendirmesinde, Karayolları 6. Bölge...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, bu yıl yapılan çalışmalarla beraber Kayseri’deki bölünmüş yol
uzunluğunun 502 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Vali Düzgün, yol yapım çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, Karayolları 6. Bölge
Müdürlüğü’nün yıl boyunca Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Himmetdede, Tomarza ve Erciyes ile
Güney Çevre Yolu’nda çalışma yürüttüğünü söyledi.
Kayseri’nin sadece bölgesinin değil, transit geçiş güzergâhında bulunması nedeniyle ülkenin
diğer bölgelerini de ilgilendiren önemli bir kavşak noktasında bulunduğunu kaydeden Vali
Düzgün, coğrafi konumunun da etkisiyle ulaşımın son derece önemli hale geldiği Kayseri’de
bu alandaki çalışmalara özel önem verildiğini belirtti.
Can ve mal güvenliği ile birlikte yol konforunun da ulaşımın vazgeçilmezleri arasında yer
aldığına işaret eden Vali Düzgün, bölünmüş yol ağının kentin kalkınmasına ve sosyo ekonomik gelişimine temel oluşturan en önemli alt yapı sistemlerinden olduğuna dikkat
çekerek, Kayseri’deki bölünmüş yol uzunluğunun 502 kilometreye ulaştığını söyledi.
Vali Düzgün, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce toplam uzunluğu 23 kilometre olan Erciyes
Kayak Merkezi ile şehir merkezini birleştiren bölünmüş yolun tamamlandığını, BoğazköpürüHimmetdede, Kayseri-Sivas ve Kayseri-Pınarbaşı ve Kayseri-Tomarza güzergâhlarındaki
bölünmüş yol çalışmalarının bitirilerek kullanıma açıldığını ifade etti.
Toplam uzunluğu 12 kilometre olan Güney Çevre Yolu’ndaki çalışmaların da 2015 yılında
tamamlanarak faaliyete geçirileceğini dile getiren Vali Düzgün, Kayseri’de ticaret, sanayi ve
özellikle turizm faaliyetlerini geliştirmenin ve daha iyi konuma getirmenin gayretinde
olduklarını yineleyerek, rahat ve gelişmiş karayolları ağının kentin gelişimine çok büyük katkı
sağlayacağının altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9758,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

EWe Enerji Cirosunu En Çok Artıran Şirket
Oldu
Türkiye enerji piyasasının önde gelen oyuncularından EWE Turkey Holding’in iştirak
şirketlerinden biri olan EWE Enerji, 2013 yılında cirosunu yüzde 256 artırarak, Capital 500
listesindeki en hızlı büyüyen şirket oldu.Capital Dergisi’nin...
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Türkiye enerji piyasasının önde gelen oyuncularından EWE Turkey Holding’in iştirak
şirketlerinden biri olan EWE Enerji, 2013 yılında cirosunu yüzde 256 artırarak, Capital 500
listesindeki en hızlı büyüyen şirket oldu.
Capital Dergisi’nin her yıl açıkladığı Capital 500 listesinde, Türkiye’nin en büyük 500 özel
şirketi açıklandı. Türkiye’nin enerji piyasasında söz sahibi olan EWE’nin enerji ticaret ve
toptan satış alanında faaliyet gösteren iştiraki EWE Enerji, 2013 yılında cirosunu yüzde 256
oranında artırarak listedeki “En hızlı büyüyen şirket” oldu.
2013 yılında doğal gaz arz sektöründeki özelleşmeyi iyi değerlendiren EWE Enerji, cirosunu
1.570.768.064 TL’ye yükseltti. Bu ciro ile EWE Enerji Capital 500 listesinde ciro büyüklüğü
sıralamasında 98. sıraya yükseldi.

13 Kasım tarihinde İstanbul’da düzenlenen törende şirket adına ödülü alan EWE Enerji Genel
Müdürü Bekir Sami Acar, iyi bir ekibe sahip olduklarını ve son yıllardaki piyasadaki
gelişmeleri doğru okuyarak bu başarıya ulaştıklarını ifade etti. Bekir Sami Acar; “EWE
Enerji’nin 2014 yılında da aynı satış seviyelerini koruyor olması başarının geçici veya
tesadüfi olmadığı göstermektedir.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9759,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Büyükşehir’den Hizmet İçi Eğitim
Büyükşehir Belediyesi’ndeki hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla personele yönelik hizmet
içi eğitim seminerleri sürüyor. Makine İkmal daire Başkanlığı’na bağlı Otobüs İşletmesi
personeline "Etkin Müşteri İlişkileri Yönetimi"...
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Büyükşehir Belediyesi’ndeki hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla personele yönelik hizmet
içi eğitim seminerleri sürüyor. Makine İkmal daire Başkanlığı’na bağlı Otobüs İşletmesi
personeline "Etkin Müşteri İlişkileri Yönetimi" konulu eğitim verildi.
Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Ali Küçükoğlu ve Otobüs İşletmesi
yöneticilerinin katıldığı seminer, Eğitimci Gülhan Özdayı ve Murat Sabuncu tarafından
verildi. "Etkin Müşteri İlişkileri Yönetimi" seminerinde stres yönetimi, kişilik profilini
anlama ve buna göre uygun davranış geliştirme, etkin dinleme, zor müşteri ile başa çıkma
yöntemleri ve şikayet yönetimi gibi konularda bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9760,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

2 Kalem Akaryakıt Ürünü İhale İle Satın Alındı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı içerisinde belediyeye ait
hizmet ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 3 ayrı kalemden oluşan akaryakıt ürünlerinin
ihale ile satın alındığını söyledi.Yapılan ihale ile...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı içerisinde belediyeye ait
hizmet ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 3 ayrı kalemden oluşan akaryakıt ürünlerinin
ihale ile satın alındığını söyledi.
Yapılan ihale ile 40 bin litre kurşunsuz benzin ile yine çevre dostu 2 milyon 300 bin litrelik
kaliteli motorin akaryakıtının satın alındığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
“Akaryakıt ihalesine 5 firma iştirak etti. Yapılan ihale ile 2015 yılı içerisinde alınacak
akaryakıt firması belirlendi. Alınan akaryakıtın çevre dostu olması belediyemizin çevre ve
doğaya verdiği önemin bir ifadesidir. Ayrıca akaryakıtın motorin ağırlıklı olması da hizmete
yapılacak yatırım fazlalığını göstermektedir. Çünkü kamyon, kamyonet, greyder, silindir, çöp
toplama araçları, dozer gibi araçlar bilindiği gibi dizel motorludur “ dedi.
Hizmet araçlarının yaz aylarında tam kapasite çalıştığını hatta yoğun ve çetin geçen kış
aylarında özellikle ağır iş makinelerinin kar ile mücadele de sürekli hizmet verdiğini
hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, iş makinelerinin ne kadar çok akaryakıt tüketiyor
ise, o kadar çok hizmet üretiyor anlamını taşıdığı kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak dizel araçlar için çalışma alanlarında
akaryakıt transferi yapılabilmesi için yani biten yakıtlarını temin etmek için seyyar akaryakıt
tankeri satın aldıklarını dolayısı ile zamandan ve akaryakıttan tasarruf elde ettiklerini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9761,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kesob Ve Şekerbank ‘kapımız Esnafa Açık’
Protokolünü Yeniledi
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile Şekerbank geçtiğimiz yıl imzalamış
olduğu ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolünü yeniledi.Yeni Sanayi Şubesi’ni kapsayacak
protokol; Şekerbank Yeni Sanayi Şube Müdürü Ertuğrul...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile Şekerbank geçtiğimiz yıl imzalamış
olduğu ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolünü yeniledi.
Yeni Sanayi Şubesi’ni kapsayacak protokol; Şekerbank Yeni Sanayi Şube Müdürü Ertuğrul
Alkan ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Elektrik
ve Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan, Kayseri Oto Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi
Odakır, Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mehmet Ali
Çevrim ile Kayseri Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Orhan Batur arasında
imzalandı.‘Kapımız Esnafa Açık’ platformu ile tüketiciler her ayın 15’inde esnaftan alışveriş
yapmaya yönlendirilerek esnafın iş hacminin artması ve böylece kapılarının hep ‘açık’
kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlanması
hedefleniyor.
‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolünün imza töreninde bir konuşma yapan Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, geçen yıl imzalanan protokolün süresinin bir yıl daha
uzatıldığını belirterek, “Esnaf ve sanatkarlarımızın finansal yönden yararına olacağına
inandığımız bu tür protokolleri imzalamaya devam edeceğiz. ‘Kapımız Esnafa Açık’
protokolünün esnaf sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.
Şekerbank Yeni Sanayi Şube Müdürü Ertuğrul Alkan ise, ‘Kapımız Esnafa Açık’ projesinin
“Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için el ele verelim, siz de yarın mahalle esnafınızdan
alışveriş yapın, kapıları hep açık kalsın” mesajı ile başladığını belirtti. Kampanyaları
kapsamında tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya yönlendirdiklerini vebu
alandaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Ertuğrul Alkan, ‘Açık’ platformu ile esnafın
işlerini kolaylaştıracak, onların rekabetsel avantajlarını artıracak ve onları teknolojiye,
değişime açacak yeni ürünler sunduklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9762,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Stem Çalıştayı Kayseri’de Yapıldı
Kayseri’de, yürütülen STEM projesi kapsamında Avrupa Birliği 7. çerçeve programı
tarafından desteklenen ve ülkemizde Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen Sorgulama
Tabanlı Fen Eğitimi (SAILS) Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi...
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Kayseri’de, yürütülen STEM projesi kapsamında Avrupa Birliği 7. çerçeve programı
tarafından desteklenen ve ülkemizde Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen Sorgulama
Tabanlı Fen Eğitimi (SAILS) Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr.
Gültekin Çakmakçı ve Yrd. Doç. Dr. Zeki Bayram tarafından gerçekleştirildi.
Çalıştayı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ’’Eğitim konusunda
dünyanın yeni trendi olan STEM’i Türkiye’de ilk ve tek olarak gerçekleştirmenin haklı
gururunu yaşıyoruz. Bu eğitimle STEM’in en önemli ayağı olan öğretmen eğitimini fen
alanında gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu
eğitimlerin devamının getirilmesi için bütün imkanları seferber edeceğiz’’ dedi.
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı ülkemizde STEM kavramı
yeni duyulmaya başlamasına rağmen Kayseri’de STEM eğitiminin yaklaşık 2 yıldır
uygulanması ülkemiz adına gurur vericidir. Buna ön ayak olan Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na
teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9763,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayserispor, Boluspor Maçına Bileniyor
Kayserispor, PTT 1. Lig’in 11. haftasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 2 saat süren antrenmanda koordinasyon ağırlıklı
çalıştı.Kayserispor, ligin 10. haftasında alınan Alanyaspor galibiyetinin...
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Kayserispor, PTT 1. Lig’in 11. haftasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 2 saat süren antrenmanda koordinasyon ağırlıklı çalıştı.

Kayserispor, ligin 10. haftasında alınan Alanyaspor galibiyetinin ardından Boluspor maçının
hazırlıklarına moralli başladı. Teknik direktör yardımcısı Cüneyt Dumlupınar yönetiminde,
Kayserispor Kadir Has Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılar kondisyon
ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan
antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup halinde koordinasyon
çalışmasıyla devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda
kontrol pas çalışması gerçekleştirdi.
Kart cezalarından dolayı Boluspor maçında Nobre ve İbrahim forma giyemeyecek. Okay ve
Ömer’in sakatlık durumlarının ise Cuma günü belli olacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9764,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Mhp Genel Başkanı Bahçeli İçin Bu
Pankartı Hazırladılar
Tunceli’ye gitmek için yola çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Kayseri’nin
Pınarbaşı ilçesinde karşılayacak olan partililer, ‘Bozkurt İçin Her Yer Tunceli’ yazılı
pankartlar hazırladı.Tunceli ziyareti için yola çıkan...
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Tunceli’ye gitmek için yola çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Kayseri’nin
Pınarbaşı ilçesinde karşılayacak olan partililer, ‘Bozkurt İçin Her Yer Tunceli’ yazılı
pankartlar hazırladı.
Tunceli ziyareti için yola çıkan ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçe belediye başkanlığını ziyaret
edecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için tüm hazırlıklar tamamlandı. Belediye
bahçesinde belediye başkanı ve partililerin yanı sıra vatandaşlar da MHP Genel Başkanı
Bahçeli’yi beklemeye başladı. Partililer ellerinde Tunceli’ye gidecek olan MHP Genel
Başkanı Bahçeli için ‘Bozkurt İçin Her Yer Tunceli’ yazılı pankartlar hazırladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9765,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Develi Belediye Başkanı Cabbar’a Develi’nin
İlk Gazetesi Hediye Edildi
Develi’de çıkan ilk gazete olma özelliğini taşıyan Demokrat Develi Gazetesinin 1954 yılının
Şubat ayında çıkan ilk sayısı Selim Akdoğan tarafından Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar’a hediye edildi.1954 yılının Şubat ayında...
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Develi’de çıkan ilk gazete olma özelliğini taşıyan Demokrat Develi Gazetesinin 1954 yılının
Şubat ayında çıkan ilk sayısı Selim Akdoğan tarafından Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar’a hediye edildi.
1954 yılının Şubat ayında yayın hayatına başlayan Demokrat Develi Gazetesi, 1 sene sonra
1955 yılının Şubat ayında Mustafa Akdoğan’ın 40 yaşında vefat etmesi üzerine bir süre daha
yayınlanmaya devam etmiş fakat; zaten dönemi itibariyle zor şartlarda çıkıyor olan gazete
Mustafa Akdoğan’ın vefatından sonra daha fazla direnememiştir. Demokrat Develi Gazetesi
zor şartlara rağmen; gazete kağıtlarının tek tek alındığı dönemde, harflerin tek tek dizilip
basıldığı tipo (hurufat) tekniğiyle Kayseri’de Hakimiyet matbaası tarafından basılmıştır.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develi’nin siyasi tarihine çok önemli katkı
sağlamış olan Demokrat Develi Gazetesinin ilk sayısına ulaşmış olmak bizim için çok
sevindirici. Tarihe şahitlik yapmış böyle bir hediye aldığım için çok teşekkür ediyorum. O
yüzden halkımızın da gazeteyi görmesi ve şahitlik etmesi için Belediyemiz Kültür
Merkezinde özel bir yerde sergileteceğim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9766,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Cumartesi Ve Pazar Günleri Emlak Ve
Gelir Müdürlüğünde Tam Gün Mesaisi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı Emlak Vergisi’nin ikinci
taksitinin Kasım ayı içerisinde yatırılması gerektiğini hatırlatarak, “Vergi Mükelleflerimiz
için Cumartesi ve Pazar Günleri Emlak ve Gelir Müdürlüğü...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı Emlak Vergisi’nin ikinci
taksitinin Kasım ayı içerisinde yatırılması gerektiğini hatırlatarak, “Vergi Mükelleflerimiz
için Cumartesi ve Pazar Günleri Emlak ve Gelir Müdürlüğü çalışanları tam mesai
yapacaklardır. Bu neden ile 29-30 Kasım tarihleri arasında tam gün mesai ve 26-28 Kasım
tarihleri arasında ise akşam saat 19.00’a kadar emlak vergisi tahsilatı yapılacaktır" dedi.
Hafta içi mesai saatleri içerisinde yatırma imkanı olmayan memur ve işçi mükellefler ile
ulaşım zorluğu olan veya işlerin yoğunluğu sebebi ile vergilerini yatırmada zorluk çeken ve
fırsat bulamayan Emlak Vergisi Mükellefleri için veznelerin hafta sonu açık olacağını
hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, evinde İnternet olan vergi mükelleflerin isterlerse
her türlü işlemlerini sanal yolla, yani inter-net üzerinden yapılabileceğini kaydetti.
Üzerinde nakit parası olmayan mükelleflerin isterlerse kredi kartı ile ödemelerini
yapabileceklerini, isterler ise kredi kartı olanların taksit yaptırabileceklerini böylece hem
vergilerini öderken bir taraftan da kredi kartlarına puan kazanabileceklerini ifade eden
Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak vergi mükelleflerine tüm imkanlarını seferber
ettiklerinin altını çizdi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ödenen vergilerin belediye hizmetleri ile yine ilçe halkına
park, yol, çocuk oyun alanı, yeşil alan, spor alanları gibi yatırımlar ile geri döndüğünü yani
verginin hizmet olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9767,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kocasinan Belediye Başkanı Çelik’ten Pratik
Bir Proje Daha
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplanan hayvan atıklarının ekonomik değere
dönüştürülmesi için biyogaz tesisi kurarak elektrik üreteceklerini söyledi.Kocasinan’ın 116
mahallesinden 40 kadarının büyükbaş ve kanatlı hayvan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplanan hayvan atıklarının ekonomik değere
dönüştürülmesi için biyogaz tesisi kurarak elektrik üreteceklerini söyledi.
Kocasinan’ın 116 mahallesinden 40 kadarının büyükbaş ve kanatlı hayvan üretimiyle
uğraştığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bu durum Kocasinan’ın
bir gerçeğidir. Tarımsal anlamda Kocasinan’a ekonomik değer katan mahallelerimiz var.
Buralarda bir tarafta tarım yapılırken bir tarafta da büyükbaş hayvancılık ve tavukçuluk
işletmeleri oldukça fazla. Biz bunu önemli bir değer olarak görüyoruz. Göreve geldiğimizden
bu yana üzerinde hassasiyetle durduğumuz işlerden biri de hayvan atıklarının
değerlendirilmesi oldu. Ayrıca Kayseri’ye gelen biri uçaktan indiği andan itibaren hissettiği
kokunun giderilmesi gerekiyor. Bu, şehrimizin imajını olumsuz etkileyen bir durumdu.
Çevremizi büyükbaş ve kanatlı hayvan atıklarından temizlerken bu atıkları nasıl ekonomik
değere dönüştürebiliriz diye konuyu irdeliyor ve araştırıyoruz. Bu konuda uzman danışmanlık
şirketleriyle görüşüyoruz" dedi.
Kocasinan’ı hayvancılık konusunda doğu ve batı ekseninde 2 bölgede değerlendirdiklerine
dikkat çeken Başkan Çelik," Hayvansal atıkları, biyogaz tesisi yaparak elektrik enerjisi
üretelim düşüncesiyle çalışmalar yaptık. Şu andaki mevcut kapasiteye baktığımızda oldukça
iyi bir potansiyelimizin olduğunu gördük. 80 bin büyükbaş, 2 milyon tavuk bulunan
işletmelerimizin olduğunu düşünürsek bu atıklarla ürettiğimiz elektriği ekonomik bir değer
olarak Kocasinan’a kazandırmış olacağız. Bu atıkların ıslahı ve ekonomik değere
dönüştürülmesi için danışmanlık şirketleriyle yaptığımız görüşmelerin nihai raporu çıktı.
Biyogaz tesisi kurarak elektrik üreteceğiz. Bu işi bir sosyal sorumluluk projesi olarak
değerlendiriyoruz. Nasıl ki vatandaşlarımızın evinin önündeki çöpü alıyorsak, bu işletmelerin
hayvansal atık problemlerini de halletmemiz gerekir. Bu konuda yaptığımız tüm
çalışmalarımızı nihai hale getirdiğimizde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Çelik ayrıca, "Doğu ve batı taraftaki mahallelerimizi ikiye ayırdığımızda özellikle
Elagöz, Akin, Hasanarpa, Güneşli ve Yazır bölgemizde çok miktarda tavukçuluk ve büyükbaş
hayvancılıkla uğraşan işletmelerimiz var. Aynı şekilde Oymağaç’tan Beydeğirmeni ve
Düver’e kadar uzanan alanda da yine hayvancılık işletmelerimiz mevcut. Biz öncelikle bu
hattaki hayvan atıklarının değerlendirilmesini baz almıştık ancak geldiğimiz noktada bu
işletme sahiplerine bir yer bulunması gerekliliği ortaya çıktı.

Bu sorunun giderilmesi adına da bir çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu
işletme sahibi arkadaşların bir araya toplanabilecekleri, birlikte iş yapabilecekleri, organize
olabilecekleri yer temin etme çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor" ifadelerini kulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9768,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Büyükşehir
Belediyesini Ziyaret Etti
Uluslararası Germirli İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Oktay Durukan ile görüşen öğrenciler Büyükşehir...
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Uluslararası Germirli İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Oktay Durukan ile görüşen öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’nden her zaman destek
gördüklerini ve bu yüzden kendilerini yabancı hissetmediklerini söyledi.
Azerbaycan, Afganistan, Bangladeş, Yemen ve Hindistan’dan öğrenimleri için Kayseri’ye
gelen öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan’ı
ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin her zaman Kayseri’de
eğitim alan tüm öğrencilere destek olma talimatını verdiğini ifade eden Durukan, "Kayseri’de
kendinizi yabancı hissetmemeniz ve aile sıcaklığını Kayseri’de de yaşamanız için çalışıyoruz"
dedi.
Öğrenciler de kendilerine verilen destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri halkına
teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü aktivitelerinde yanlarında olduğunu dile
getiren öğrenciler, Kayseri halkının da çok misafirperver olduğunu ifade etti.
Ziyaretin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan’a öğrenciler
tarafından el dokuması ipek Afgan halısı ile Hint şapkası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9769,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Müşriklere Karşı Savaşın Meşru Zemini Var
Mıdır?
İslam’da savaş stratejisinin nasıllığı konusunda bugün Müslümanlar arasında hayli derin
görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Kimileri Müslümanların ancak cana, mala, ırza kast gibi
tecavüzlere karşı koymak amacıyla kendilerini korumak için savaşabileceklerini savunurken
kimileri de yeryüzünde bütün kafirlerle onlar teslim olana veya Müslüman olana kadar
kesintisiz olarak savaşılması gerektiği savunmaktadır. Hatta işi daha da ileri götürenler
Kur’an’daki müşriklerle ilgili ayetleri delil getirerek Müslümanlardan şirk ehli olarak
gördüklerinin kanını dahi helal görmektedirler. Ancak Kur’an böyle bir savaş anlayışını
meşru saymaktamıdır? Bunun ciddi olarak tahlil edilmesi ve ilgili ayetlerin bağlamlarıyla
birlikte Kur’an bütünlüğü bozulmadan ele alınması gerekir. Aksi halde Müslümanlar ya
şeytani otoriteler elinde oyuncak hale gelecekler ya da dinin çok önem verdiği masum
canların dokunulmazlık hakkı ortadan kaldırılarak Müslüman toplum kan üzerine inşa edilen
bir düzen içinde yaşamaya mecbur bırakılacaktır. Bu yazımızda yukarıda değindiğimiz
görüşlerden ikinci anlayış üzerinde durup, bu anlayış sahiplerinin çoğunlukla Kur’an’dan
getirdikleri delilleri tahlil etmeye çalışacağız.
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İslam’da savaş stratejisinin nasıllığı konusunda bugün Müslümanlar arasında hayli derin
görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Kimileri Müslümanların ancak cana, mala, ırza kast gibi
tecavüzlere karşı koymak amacıyla kendilerini korumak için savaşabileceklerini savunurken
kimileri de yeryüzünde bütün kafirlerle onlar teslim olana veya Müslüman olana kadar
kesintisiz olarak savaşılması gerektiği savunmaktadır. Hatta işi daha da ileri götürenler
Kur’an’daki müşriklerle ilgili ayetleri delil getirerek Müslümanlardan şirk ehli olarak
gördüklerinin kanını dahi helal görmektedirler. Ancak Kur’an böyle bir savaş anlayışını
meşru saymaktamıdır? Bunun ciddi olarak tahlil edilmesi ve ilgili ayetlerin bağlamlarıyla
birlikte Kur’an bütünlüğü bozulmadan ele alınması gerekir. Aksi halde Müslümanlar ya
şeytani otoriteler elinde oyuncak hale gelecekler ya da dinin çok önem verdiği masum
canların dokunulmazlık hakkı ortadan kaldırılarak Müslüman toplum kan üzerine inşa edilen
bir düzen içinde yaşamaya mecbur bırakılacaktır. Bu yazımızda yukarıda değindiğimiz
görüşlerden ikinci anlayış üzerinde durup, bu anlayış sahiplerinin çoğunlukla Kur’an’dan
getirdikleri delilleri tahlil etmeye çalışacağız.
Önce iki önemli soruyu sorarak meseleyi açalım; Kur’an’da kafirler tek bir gurup olarak mı
yoksa guruplar olarak mı ele alınıp tanımlanır? Müslümanlarla kafirler arasındaki ilişkiler tek
ve değişmez kurala mı tabiidir yoksa değişken midir? Bizce iki sorunun doğru cevabı, ikinci
kısımlarında saklıdır.Yani Kur’an’da kafirler tek bir gurup olarak değil birden fazla guruplar
şeklinde tanımlanır ve bu guruplarla Müslümanlar arasındaki ilişkiler yer yer farklılık arz
eder. Kur’an’da bahsedilen Müslüman olmayan gurupları 5 ana bölümde sıralayabiliriz.
1.Müşrikler: Kuranın ilk muhatapları olan İbrahimî ve İsmailî geleneğin takipçileri olup
Kâbe merkezli dinin müntesipleri olan ancak son Peygamber’e (a.s.) inanmayan Araplar.

2.Münafıklar:Yine aynı Araplardan olup inanıyor görünen ancak son Peygamber’e (a.s.)
inanmayanlar.
3.Yahudiler: İsrailoğullarından Hz. Musa’nın takipçileri ve Tevrat merkezli dinin sahibi olup
son Peygambere inanmayanlar.
4.Hristiyanlar: Hz. İsa’nın takipçileri ve İncil merkezli dinin sahibi olup son Peygambere
inanmayanlar.
5.Diğer Din Mensupları: Mecusiler, Sabiiler
Bu 5 maddede bahsedilen kafirlerle Müslümanların ilişkileri Kur’an’daki ayetlerle
düzenlenmiş birçok noktada bu kafir sayılan guruplar birbirinden ayrılmıştır.
-Hıristiyan ve Yahudi kadınlarla Müslümanların evlenmesi helal kılınırken müşrik kadın ve
erkeklerle evlenmek haram kılınmıştır. (5/5, 2/221)
-Hristiyan ve Yahudilerden cizye alınabildiği halde müşriklerden cizye alınmaz.(9 Tevbe29)
-Hristiyan Yahudi ve müşriklerle savaşıldığı halde münafıklarla savaşılmaz (ancak cihad
edilir.) (63/5)
-Müşriklere din hürriyeti tanınmamış diğer dinlere ise bu hürriyet tanınmıştır. (9 Tevbe 29)
-Müşrikler Mescid-i Haramdan alıkonurken bu yasak diğer din mensuplarına getirilmemiştir.
(9 Tevbe 28)
-Müslümanlara sevgi bakımından en yakın olanların Hıristiyanlar nefret olarak en ileri
olanların Yahudiler ve müşrikler olduğu Kur’an’da bildirilmiştir. (5 Maide 82)
-Dünya sevgisi bakımından en hırslıların Yahudiler olduğu bildiriliyor. ( 2 Bakara
96)
-Cehennemin en altındakilerin ise münafıklar olduğu bildiriliyor.(4 Nisa 145)
Bütün bunlardan anlaşılan Kur’an’da kafirlerin hepsi aynı kategoride değerlendirilmeyip
farkları ortaya konmaktadır.
Müşrikler Hz Ebu Bekir döneminde bitirilip, tarihin derinliklerine gömülmüştür. Bugün
Kabe’yi, Arafat’ı kutsal sayıp hac ve umre yaparak lebbeyk deyip Hz. İbrahim ve İsmail’in
geleneğini yaşatmaya çalışan Hz. Peygamber(a.s.)’i inkar eden bir dini topluluk
bulunmamaktadır.
Kur’an’da Yahudilerin ve Hıristiyanların şirk koştukları hem yaptıkları eylemler ortaya
konarak (İsa’yı tanrılaştırmaları, teslis, Uzeyrin tanrılaştırılması, din adamlarını
tanrılaştırmaları) hem de şe-ri-ke (ortak koştu) fiili onlar için bizzat kullanılarak ifade edilir.
‘’Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem
oğlu Mesih'i de.. Oysa onlar, tek olan bir ilah'a ibadet etmekten başka bir şeyle
emrolunmadılar. O'ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden
yücedir.’’(9 Tevbe 31)
Bu ayette onların tevhit inancıyla çelişen eylemleri anlatılıp ayetin sonunda ise onların şirk
koştukları belirtiliyor. O halde ayetten Yahudilerin ve Hıristiyanlarında müşrik olduğunu
anlıyoruz ancak onlar kategorik anlamda şirk ismiyle isimlendirilmeyip ehl-i kitab, Ütü-l
Kitab (kitap verilenler), yehüdiy ve nasraniy olarak Kur’an’da isimlendirilmişlerdir. Arap
Müşriklerinin ise ‘müşrik’, ‘ellezineeşrakü’(şirk koşanlar) şeklinde isimlendirildiğini
görüyoruz.
‘Kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar,
(bulundukları durumdan) kopup-ayrılacak değillerdi.’(98 Beyyine 1)
‘Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap
verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer
sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir.’ (3 Al-i İmran 186)
‘İbrahim, ne yahudi idi, ne de hıristiyandı (nasraniy): ancak, O hanif bir müslümandı,
müşriklerden de değildi.’ (3 Al-i İmran 67)
Okuduğumuz ayetlerde yukarıda izah ettiğimiz kategorik (gurupsal) isimlendirmelere
örnekler vardır. Kafirler arasında ayırımı bu şekilde ortaya koyduktan sonra, belirli olan,

müşrik ismiyle isimlendirilen, Araplardan Hz. Peygamber (a.s.)e inanmayan gurupla ilgili
nazil olan savaş ayetlerinin tahlilini yapmaya geçebiliriz. Bu ayetler genellikle seyf (kılıç)
ayetleri olarak bilinen ve çoğunlukla da Müslümanlara düşmanca davranmayan kafirlere
iyiliği öğütleyen ayetleri (60 Mümtahine 7-8 gibi) neshettiğine inanılan ayetlerdir. İddia
edilen nesh konusuna girmeden devam edip ilgili ayetleri sıralayalım.
‘Fitne kalmayıncaya ve din (yalnız) Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer
vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur.’ (2 Bakara
193)
‘Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet
vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah, yaptıklarını görendir.’ (8 Enfal 39)
‘Haram aylar sıyrılıp-bitince (çıkınca) müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları
tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesip-tutun. Eğer tevbe edip namaz
kılarlarsa ve zekatı verirlerse yollarını açıverin. Gerçekten Allah, bağışlayandır,
esirgeyendir.’ (9 Tevbe 5)
‘Onları, bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın.
Fitne, öldürmekten beterdir. Onlar, size karşı savaşıncaya kadar siz, Mescid-i Haram
yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Kafirlerin cezası
işte böyledir.’ (2 Bakara 191)(Ayrıca benzer ayetler bkz. 4 Nisa 89,91)
Bazı meal yazarları Bakara 193 ve Enfal 39.Ayetleri çevirirken başına parantez içi bir fazlalık
olarak (yeryüzünde veya dünyada) eklemişler, bu eklemeyle de zımnen ‘katiluhum’ (onlarla
savaşın) lafzındaki‘hüm’ (onlar) zamirinin bütünkâfirleri kapsadığını, fitnenin ise insandan
mütevellit her türlü fesad, fısk ve küfür olduğunu okuyucuya telkin etmiş oldular. Halbuki
‘hüm’ zamirinin kimleri ifade ettiği ve fitneden kastedilenin bu meal yazarlarının
yönlendirdiği gibi değil de başka olduğunu yine Bakara Suresi 191. ayetten çok açık bir
şekilde anlamaktayız. Onlar, Hz. Peygamber’i Mekke’den çıkmaya mecbur edenler ve
Hz. İbrahim’den beri süregelen dini asıl sahiplerine (Hz. Peygamber ve Müslümanlar)
teslim etmemekle direnip fitnenin en büyüğünü yani insanları ikileme sokarak kargaşayı
(haniflik çatışması) çıkaran çoğu yerde el-müşrikun olarak zikredilen ümmü-l kura olan
Mekke ve onun çevresinde yaşayan kafirlerdir. Aksi halde yeryüzünde tek bir kafirin
kalması bile fitne olarak yetecektir. Müşriklere din hürriyeti tanınmayarak özellikle de Tevbe
Suresinde ültimatom verilmiş Messcid-i Haramdan kovulmuşlardır. Onlara ya Müslüman
olma, ya da savaşıp ölme seçeneği sunulmuştur. Ehl-i kitap gibi cizye verip dinlerinde kalma
hakkı yada esir edilip dinlerinde kalma hakkı tanınmamıştır. O halde yakalandığı yerde
öldürülmesi gerekenler bütün kafirler“değil Tevbe Suresi 5. ayettede belirtildiği gibi ‘elmüşrikundur’.
Şirk elbetteki insanlık varolduğu sürece var olacaktır. Yarımadadaki Arap müşriklerinin
yokolmasıyla yeryüzündeki müşriklik silinmiş değildir. Arap müşriklerinin ‘müşrikun’ veya
‘ellezineeşrakü’ şeklinde isimlendirilmesinin asıl sebebi ise onların dinlerinin aslını Hz.
Peygamber ve onunla birlikte olanlar (Müslümanlar) temsil ettiği için onlara sahteciler,
bozguncular, yalancılar anlamları paralelinde müşrikler denilmiştir. Yoksa bu ismin onlara
verilişi ortak koşma işinin sadece onlar tarafından yapıldığı anlamına gelmemektedir. Onlara
bu ismin verilişinin bir başka nedeni de şirk denilince onların akla gelmesi ve dinlerinde,
Allah’ı yaratıcı ve rızık verici olarak tanımalarına rağmen aracılar ihdas ederek Allah’a daha
fazla yakınlaşmayı arzuladıkları içindir.Aşağıdaki ayetler okunursa durum çok daha net
anlaşılacaktır.
‘Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim emre amade kıldı?"
diye soracak olursan, şüphesiz: "Allah" diyecekler. Şu halde nasıl oluyor da
çevriliyorlar?’ ( 29 Ankebut 61)

‘Andolsun onlara: "Gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?"
diye soracak olursan, şüphesiz: "Allah" diyecekler. De ki: "Hamd Allah'ındır." Hayır,
onların çoğu akletmiyorlar.’ ( 29 Ankebut 63)
‘Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır. O'ndan başka veliler
edinenler (şöyle derler:) "Biz, bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet
ediyoruz." Elbette Allah, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm
verecektir. Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.’ (39 Zümer 3)
‘Oysa sen içlerinde bulunduğun sürece, Allah onları azablandıracak değildir. Ve onlar,
bağışlanma dilemektelerken de, Allah onları azablandıracak değildir.’ (8 Enfal 33)
Aşağıdaki ayetlerin ise çoğunlukla Müslümanların tüm dünyaya hakim olma veya bütün
dinleri ortadan kaldırıp sadece İslam’ı hakim kılma düşüncesi belki de ümidiyle pek de içe
sinmeyen bir yorumla tefsiri ve çevirisi yapılmıştır.
‘O, Elçisini hidâyetle ve hak dinle gönderdi ki müşrikler hoşlanmasa da onu dinin
üstüne tamamen galip getirsin.’ (9 Tevbe 33)
‘O, Elçisini hidâyetle ve hak dinle gönderdi ki onu dinin üstüne tamamen galip getirsin.Şahit
olarak Allah yeter.’ (48 Fetih28)
‘O, Elçisini hidâyetle ve hak dinle gönderdi ki müşrikler hoşlanmasa da onu dinin üstüne
tamamen galip getirsin. ’(61 Saff 9)
Ayetleri Türkçeye kendim çevirmek zorunda kaldım çünkü meallerdeki çeviriler ayette
aslında geçmeyen bir çoğul anlamı içeriyordu. Ayetlerde geçen ‘galip gelinen’ mefhum olan
tekil kelime ‘ed-din’ olmasına rağmen ısrarla ‘ale-l edyan’(dinler) olarak çevrilmiş, Tevbe
33. Ayete açtığı parantezle bunu belirten diğer 2 ayeti ise her nedense lafız aynı olduğu halde
farklı çeviren S. Ateş dışında 2000 yılı öncesi meal yazarlarından (incelediğim kadarıyla)
parantezle bile bu tekilliği belirten olmamış. Ancak son yıllarda yazılmış meallerin
bazılarında ‘aleddiniküllihi’ kısmının eski meallerden farklı çevrildiğini görüyoruz.
Meseleyi daha kolay izah edebilmek ve çevirimizin dayanağını göstermek için şu şekilde
açayım;
‘’li yuzhirahualeddiniküllihi’’ –li:için, --yuzhira:galip getirmek, -- hu:onu
(zamir ya Peygamber (a.s.)a ya da onunla gönderilen dine gidiyor.)–ala:üzerine,--din:din, -küllihi: Tamamen. Her ne kadar bu terkibe ‘bütün dinler üzerine galip getirmek için’
anlamını vermek mümkün olsa da bu imkan zayıftır.‘Bütün Dinlere galip kılmak için’
anlamının tek anlam olabilmesi için ise; ya ayetteki ‘aleddin’ terkibinin ‘aleledyan’ şeklinde
çoğul sigasıylaya da ‘ala külli dinin’ şeklinde gelmesi gerekirdi. Çünkü bu kullanımların
Kur’an’da onlarca desteği olmasına karşılık ‘aleddiniküllihi’ terkibinin sadece‘bütün dinlere’
anlamına geleceğine dair açık bir destek yoktur. Enfal 39. Ayetteki ‘ve
yeküneddinüküllühülillahi’ terkibine ‘din tamamen Allah’ın oluncaya’ şeklinde din
kelimesini tekil olarak çevrilmesiyle de aslında bu söylediğimiz doğrulanıyor. Ayrıca Al-i
İmran 119. ayetteki ‘küllihi’ lafzı, bazı meallerde ‘kitab’ kelimesine çoğul anlamı verdirmiş
yani ‘bütün kitaplara’şeklinde çevrilmiş, bazılarında ise ‘Kitabın bütününe’ şeklinde
çevrilmiştir.(ayrıca 3 Al-i İmran Suresi 154. Ayette de ‘küllühü’ lafzı geçer.) Ancak bu görüş
farklılığını ‘aleddiniküllihi’ terkibinin tefsirinde göremiyoruz. Bunun sebebi ise Ehl-i Sünnet
tefsir geleneğinin gizli üstadı Zemahşeri’nin bu anlam üzerinde ısrar etmesi olsa
gerek.‘’(aleddiniküllihi ) Bütün dinlerin mensuplarına veya hak dini bütün dinlerin üzerine
galip kılmak için…’’ (Keşşaf C.2 S.253Tevbe s. 33. Ayeti tefsiri)
Şunu da belirteyim ki; dinler üzerine Müslümanların galip gelmesi müşriklerden ziyade diğer
din mensuplarını rahatsız etmesi gerekmez mi? Çünkü müşrik Araplar cahiliye hamiyetiyle
bile düşünecek olsalar Arap olmayan kavimlerin dinlerine Muhammed a.s.ın dininin galip
gelmesini diğerleri kadar kötü görmeseler gerek. Ancak yukarıdaki 2 ayette ‘müşrikler
hoşlanmasa’ da denilmektedir. Ayrıca şu soru ciddi şekilde tefsircileri meşgul etmiştir;
İslam’ın diğer dinler üzerinde mutlak bir galibiyetinden hele de Resulullah a.s. hayattayken

söz edilebilir mi? Tefsircilerin bir kısmı bu meseleyi Mehdi veya İsa Mesih’in gelişiyle bu din
bütün dinler hakim olacak şeklinde çözümlemişlerdir. Yine Zemahşeri’den alıntı yapalım;
‘’(Aleddiniküllihi) Farklı dinlerin hepsinin üzerine (galibiyetini) diliyor. Müşriklerin
dinlerinden ve ehl-i kitabın inkarcılarının dinlerinden olan çeşitli dinler, Allah Teala
muhakkak ki bunu (galibiyeti) gerçekleştirdi. Sen (yeryüzünde) sadece bir din olmadığını,
ancak burada İslam’ın bir izzetinin ve galibiyetinin olduğunu görüyorsun. Denildi ki o, (tek
din kalması) Hz. İsa’nın inişiyle yeryüzünde tek bir kafirin kalmadığı zamandır. Yine denildi
ki onun (dinin) galibiyeti delillerle ve mu’cizelerledir…’’ (Keşşaf C. 4 S.347 Fetih S. 28.
Ayet tefsiri)
Bir başka açıdan meseleye bakacak olursak, coğrafyalara nüfuz etme bakımından bazı
memleketlerde İslam’ın etkisi ya hiç yok ya da çok sınırlıdır. Kısmi tesire Avrupa, Çin,
Japonya, Güney Afrika, Coğrafi keşiflere kadar hiç tesiri olmayan yerlere ise; Avustralya,
Sibirya, YeniZelanda ve Amerika kıtası örnek olarak verilebilir.
‘Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler
de Allah nûrunu tamamlayacaktır.’ (61 Saff 8)
Allah o fitne kaynağı olan müşriklerin dinini aslına döndürüp Hatem ün’nebiyyin ile
galip getirmiş böylece fitne ortadan kalkıp din tamamen Allah’ın olmuş kafirlerin
ağızlarıyla söndürmek istedikleri nuru tamamlamıştır. Bundan sonra kafirlerle
yapılacak savaş ise Müslümanların liderlerinin siyaseten alacakları kararlar ile
meşruiye- tini kazanır gerektiğinde ise sulha yönelinir. Kafirlerle yapılan cihadda asıl
olan İslam’ın Tevhit, ahiret, nübüvvet gibi ana mesajlarını kitlelere ulaştırmaktır.
Müslümanların yaptığı bir savaşta bu gayeler gözetilmiyorsa o savaş Allah’ın emrettiği
savaş olmaktan çıkıp Müslümanların savaşı haline gelir
İhdinas sıratal müstekîm.
Mustafa KAHYA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9770,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Polis Şarampole Uçan Otomobilde Yaralı Aradı
Kayseri’de bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı anonsunu alan polis, olay yerinde aracı
buldu ancak sürücüyü bulamadı.Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Sırımlı Sokak’ta
bir otomobilin şarampole yuvarlandığı ihbarı üzerine bölgeye...
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Kayseri’de bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı anonsunu alan polis, olay yerinde aracı
buldu ancak sürücüyü bulamadı.
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Sırımlı Sokak’ta bir otomobilin şarampole
yuvarlandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay
yerine giden ekipler, Şarampole uçan 38 KD 438 plakalı otomobili buldu ancak herhangi bir

yaralı ya da şoföre rastlamadı. Bir süre olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilin
şarampole nasıl uçtuğunu belirlemek ve otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9771,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

İlk Adım Ödüllendirildi
Fotoğraf sanatında bir ilke imza atan Emel Sezer ve Serdar Akyay "Altın İnci Sosyal
Sorumluluk Ödülü"ile ödüllendirildi.Fotoğraf sanatını küçük çocuklara sevdirmek, onları
ilkokul çağlarından itibaren bu sanata teşvik etmek amacıyla...
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Fotoğraf sanatında bir ilke imza atan Emel Sezer ve Serdar Akyay "Altın İnci Sosyal
Sorumluluk Ödülü"ile ödüllendirildi.
Fotoğraf sanatını küçük çocuklara sevdirmek, onları ilkokul çağlarından itibaren bu sanata
teşvik etmek amacıyla "Fotoğraf İlk Adım" kitabını çıkararak bir ilke imza atan fotoğraf
emektarları Emel Sezer ve Serdar Akyay yapmış oldukları bu projeden dolayı Marmaris
Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında "Altın İnci Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne"layık
görüldü.
Marmaris Belediyesi ve diğer sponsor kuruluşlar tarafından organize edilen "Marmaris
Uluslararası Fotoğraf Festivali" kapsamında verilen "Altın İnci" ödüllerinin sosyal
sorumluluk kategorisi ödülü "Fotoğraf İlk Adım" projesine gitti.
Konu hakkında değerlendirme yapan projenin başta gelen iki ismi Emel Sezer ve Serdar
Akyay şunları söyledi:
"Bu projeyi uygulamaya geçerken aklmızda "acabalar" vardı. Bugün görüyoruz ki o acabalar
"iyikiler"e dönüşmüş durumda. Bu projede küçüklere fotoğraf sanatını sevdirme gayretiyle
yola çıktık ve projenin ilk uygulamasını Mevlana’nın şehri Konya’da, Sille Sanat Sarayı’nda
SEDEP kapsamında gerçekleştirdik. Burada sevgili Reha Bilir Hocamız ve Selçuklu
Belediyesi refakatinde gelen altı ilkokuldan 20 ilkokul öğrencisine fotoğraf üzerine
bilgilendirici eğitim vermeye başladık ve çocukların hepsi birer filiz misali çok
heyecanlıydılar. Bu heyecana bizim heyecanımızda eklenince ortaya bir sinerji çıktı.
Çocuklara “bakmak - görmek” anlamının farkındalığını yarattık. Bugünün küçükleri yarının
büyükleri olan çocuklarımız büyüdüklerinde fotoğraf sanatına olan katkılarımız daha iyi
anlaşılacaktır, içlerinden kimbilir nice fotoğraf sevdalısı, fotoğraf gönüllüsü çıkacaktır. Bunlar
bizi mutlu ediyor, bunları düşününce bize daha bir şevk geliyor. Bugün burada bu ödülü
almakla da bu şevkimiz daha bir katlandı, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."
Projenin basın danışmanlığını yapan Hayrettin Doğan ise, "Fotoğraf sanatına katkılarımız
devam etmekte.Sayın Emel Sezer ve Serdar Akyay ile başlattığımız bu projede
katkılarımızdan birisi olmuştur.Alınan bu ödülde projemizin ne denli etki yarattığının bir
göstergesi olmuştur. Eminim ki bu ödüllerin devamı gelecektir ki bana göre en büyük ödül bu

proje kapsamında eğitime gelen öğrencilerin yüzlerindeki mutluluk olmuştur.Emeği geçenlere
teşekkür ederim."dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9772,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kontrolsüz Ağrı Kesici Karaciger Ve Böbreği
Tehdit Ediyor
Özel Dünyam Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Polat, ağrı kesici kullanan vatandaşlara
uyarılarda bulunarak, “Kontrolsüz ve reçetesiz ağrı kesici kullanılması karaciğer ve böbreği
tehdit etmektedir” dedi.Ağrı kesici ilaç kullananlara...
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Özel Dünyam Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Polat, ağrı kesici kullanan vatandaşlara
uyarılarda bulunarak, “Kontrolsüz ve reçetesiz ağrı kesici kullanılması karaciğer ve böbreği
tehdit etmektedir” dedi.
Ağrı kesici ilaç kullananlara önemli uyarılarda bulunan Özel Dünyam Hastanesi Dahiliye
Uzmanı Dr. Mesut Polat, “Ağrı kesici ilaçlar vücudumuzda çok sık kullanıldığı zaman
birtakım hasarlara neden olmaktadır. Ağrı kesiciler sinsi bir şekilde karaciğer ve böbreğimize
en çok zarar vermektedir. Karaciğer hastalıkları ile ilgili yapılan araştırmalarda karaciğer
hastalıklarının yüzde 10’unun ağrı kesicilere bağlı olduğu tespit edilmiştir. Ağrı kesiciler en
çok beslenme bozukluğu olan, yaşlılar, şeker hastaları, karaciğer yağlanması olanlar,
hamileler ve çoklu ilaç kullananları etkilemektedir. Bunun dışında organ yetmezliği olanlar
çok etkilemektedir” diye konuştu.
Polat ayrıca, “Karaciğerde sorun olan ilaçlar en sık kullanılan ağrı kesicilerin üzerinde
durmak lazım. Ağrı kesicilerde söylememiz gereken en önemli husus sık bir şekilde
kontrolsüz ve reçetesiz ağrı kesici kullanılması karaciğer ve böbreği tehdit etmektedir. Sadece
ilacın dozu önemli değil, aynı zamanda başka ilaçlarla birlikte aldığımız zaman ağrı kesiciler
tehlike arzetmektedir. Bunun bilinmesinde fayda vardır” ifadelerini kullandı.
Ağrı kesici hapların doktor kontrolünde alınması gerektiğini belirten Polat, “Doktora
gelmeyen insanlarımızın da eczacıya danışmasında fayda vardır. Ağrı kesici ilaçları
kullanırken ayrıca ilaç kutusundaki son kullanma tarihine dikkat etmek gerekir. Bazı
hastalarımız ağrı kesici hapı yutmak yerine kırıp içiyor. Kırmaması gereken ilaçlar var. Bu da
mide tahrişi yapıyor. Hapın kırılarak içilmesi hasar teşkil ediyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9773,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Tarihçi Yazar Talha Uğurlu El:
Kayseri’de, havayolu şirketi AnadoluJet tarafından düzenlenen ‘AnadoluJet’le Çanakkale
Sohbetleri’ konulu proje kapsamında tarihçi yazar Talha Uğurluel konferans verdi.
Konferansta konuşan Uğurluel, “Çanakkale deyince hep 18 Mart akla...
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Kayseri’de, havayolu şirketi AnadoluJet tarafından düzenlenen ‘AnadoluJet’le Çanakkale
Sohbetleri’ konulu proje kapsamında tarihçi yazar Talha Uğurluel konferans verdi.
Konferansta konuşan Uğurluel, “Çanakkale deyince hep 18 Mart akla gelir ya çoğu insan ‘bu
savaş sabah başlamış akşam bitmiş’ sanıyor. Çanakkale harbi tam 1 yıl sürdü” dedi.
Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen etkinliğe tarihçi yazar Talha Uğurluel ve çok sayıda
öğrenci katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan tarihçi yazar Talha Uğurluel,
düzenlenen programa ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti. Katılımcılara Çanakkale Savaşını
anlatan Uğurluel, “250 bin asker Çanakkale’de, 90 bine yakını da Kafkaslarda kalacaktı. Bu
büyük mücadele yazılırken sadece köyler, kentlerden değil, yurdun dört bir yandan gelen
insanlarımız var. Çanakkale Savaşının 100. yıldönümüne giriyoruz. Çanakkale’yi bazı
insanlar başlı başına sadece bir savaş zannediyor. Hayır. Çanakkale bir savaş değildi, sadece
savaşın bir cephesiydi. Sebep ve sonuçları ile o kadar ehemmiyet arzediyordu ki bir savaşın
önüne geçebilmişti” diye konuştu.
Uğurluel ayrıca, “Bir de hep garibime gider. Çanakkale deyince hep 18 Mart akla gelir ya
çoğu insan ‘bu savaş sabah başlamış akşam bitmiş’ sanıyor. Çanakkale harbi tam 1 yıl sürdü.
Belki de ilk kez Çanakkale’yi layıkıyla anıyoruz. Kasım ayının sonundayız ve Çanakkale’yi
anıyoruz. 1915 yılının Kasım ayında savaş var mıydı? Tabi ki vardı. Düşmanın artık ümüğü
sıkılmış. ‘gidelim kaçalım’ diyorlardı” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9774,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Şahin İle Bakıcısının Kıskandıran Dostluğu
Kayseri’de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde rehabilite edilen
şahin ile bakıcısının dostluğu görenleri şaşırtıyor.Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi tarafından
Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan...
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Kayseri’de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde rehabilite edilen
şahin ile bakıcısının dostluğu görenleri şaşırtıyor.
Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan
hayvanat bahçesi, birbirinden farklı yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Yaralı olarak getirilip tedavisi yapılan yırtıcı şahin ile bakıcısı arasındaki dostluk görenleri
şaşırtıyor. Gün içerisinde rehabilite edilen şahinle sürekli ilgilenen hayvanat bahçesi tropikal
görevlisi Adem Koç, yırtıcı kuşu elleriyle besleyip temizliğini üstlendi.
Şahin ile aralarında özel bir bağ olduğunu söyleyen Adem Koç, "Gün içerisinde birçok
saatimiz beraber geçiyor. İlgilenmek durumunda kalıyoruz. Yemekleri, bakımlarını ve diğer
bakımlarını gün içerisinde yapıyorum. Dışarıdan gelen yabancı kişilere saldırma durumları
oluyor ama bizde bu şekilde bir durum yok. Sürekli beraber olduğumuz için bize sıkıntı
çıkarmıyorlar. Bize karşı herhangi bir ısırma ve saldırmaları yok" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9775,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Askom Toplantısı Yapıldı
ASKOM Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç başkanlığında yapıldı.İl Sağlık
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ASKOM toplantısında İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde
Sağlık Hizmetleri Şubesi sorumluları ve...
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ASKOM Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç başkanlığında yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ASKOM toplantısında İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi sorumluları ve Kamu Hastaneleri temsilcileri katıldı.
Toplantıda, kurumların Acil Servis Hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi için görüş
alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9776,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Teknik Direktörleri İle Yollarını Ayıran İki
Takım Kozlarını Yarın Paylaşacak
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor kendi evinde,
Balıkesirspor ile karşılaşacak. İki takımın da teknik direktörleri bu hafta takımları ile yollarını
ayırdı.Spor Toto Süper Lig’in ekiplerinden...
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Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor kendi evinde,
Balıkesirspor ile karşılaşacak. İki takımın da teknik direktörleri bu hafta takımları ile yollarını
ayırdı.
Spor Toto Süper Lig’in ekiplerinden olan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ve
Balıkesirspor yarın oynanacak müsabaka ile karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor Teknik
Direktörü İsmail Ertekin takımı ile yollarını ayırırken, Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor’da da teknik direktör Bülent Korkmaz’ın takımdaki görevine son verildi.
Takımlardaki görev değişikliğinin ardından Balıkesirspor, antrenmanlarını antrenör
Muhammet Yılmaz yönetiminde sürdürürken, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un
antrenmanlarını da Mustafa Şimşek Özkeş yönetiyor. Karşı karşıya gelecek iki takımında
teknik direktör arayışında olması dikkat çekiyor. Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, puan
cetvelinde 1 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 15. sırada yer alırken, Balıkesirspor ise 1
galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile ligin son sırasında bulunuyor.
İKİ TAKIMDA GALİBİYETE HASRET
Balıkesirspor en son galibiyetini, ligin 3. haftasında Galatasaray karşılaşmasından aldı. Suat
Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ise en son galibiyetini ligin 7. haftasında Beşiktaş
müsabakasından 3-2 galip ayrılarak hanesine ilk 3 puanını yazdırmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9777,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kay Ders’ten öğretmenler günü kutlaması
Maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına öğretmen olan Kay Ders Derneği üyesi
Üniversiteli öğrencilerin de öğretmenler günü kutlandı.
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“Küçüğüz fakat başarılıyız”
Özel bir restoranda gerçekleşen etkinlikte gönüllü öğretmenlere Gül hediye edildi. Etkinlikte
konuşma yapan Kay Ders Derneği Başkanı Zeliha Köksal: “Dernek insanın insana yardımıdır.
Küçüğüz fakat başarılıyız. Maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocukları ile birebir
ilgileniyoruz ve okul hayatlarında başarılı olabilmeleri için ücretsiz etüt veriyoruz. Aileler,
çocuklarının bu sevgi çemberindeki eğitimin, çocuklarını çok değiştirdiğini söylüyorlar.
Mimar Sinan doğuştan mimardı eğitimli değildi fakat ne eğitimli mimarlardan daha iyiydi.
Başka eğitimli mimarlarda vardı ama kendi ademimizi bulduk hep gözlerimiz Mimar Sinan’ı
aradı. Yardıma ihtiyacı olan çocuklarımızın hangisi doğuştan neye yönelik yetenekli
bulmamız gerek ve onlara yön vermemiz gerek” şeklinde konuştu.
“Tam da olmam gereken yerdeyim”
Gönüllü öğretmenlerden Süveyda Tan ise şunları söyledi: “Bu sene Kayseri'de ilk senem.
İngilizce öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Buraya öğretmenlik bölümünü istemeyerek
gelmiştim ve gelişimden birkaç hafta sonra Kay ders ile tanıştım. Şimdiyse tam da olmam
gereken yerde olduğumu düşünüyorum ve çok mutluyum. Çocuklarım bana öğretmenliğin bir
meslek olmadığını öğrettiler. Başkanımız Zeliha Abla bana sürekli ‘Çok büyük fedakarlık
yapıyorsun, Kayseri'nin soğuğunda erkenden kalkıp geliyorsun" diyor. Ben çok da büyük bir
şey yapmadığımı düşünüyorum. Evet Kayseri soğuğunda sabah erken saatte kalkıp geliyorum
derse, ama benim kalın kazaklarım, montum, sapasağlam botlarım var. Ben büyük bir
fedakarlık yapmıyorum ki. Çocuklarım yağmurlu havada eski yazlık ayakkabılar,
kunduralarla, incecik eşofmanlarla geliyorlar hatta buraya gelmek için pasosuna para
koyamayanlar bile var.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9778,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

STEM Çalıştayı Kayseri’de Yapıldı
İlimizde yürütülen STEM projesi kapsamında Avrupa Birliği 7. çerçeve programı tarafından
desteklenen ve ülkemizde Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen SAILS (Sorgulama
Tabanlı Fen Eğitimi) eğitim çalıştayı ilimizde, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr.
Gültekin Çakmakçı ve Yard. Doç.Dr. Zeki Bayram tarafından gerçekleşti.
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İlimizde yürütülen STEM projesi kapsamında Avrupa Birliği 7. çerçeve programı tarafından
desteklenen ve ülkemizde Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen SAILS (Sorgulama
Tabanlı Fen Eğitimi) eğitim çalıştayı ilimizde, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr.
Gültekin Çakmakçı ve Yard. Doç.Dr. Zeki Bayram tarafından gerçekleşti. Çalıştayı ziyaret
eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu; ''Eğitim konusunda dünyanın yeni
trendi olan STEM'i Türkiye'de ilk ve tek olarak gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu eğitimle STEM 'in en önemli ayağı olan öğretmen eğitimini fen alanında gerçekleştirmiş
bulunuyoruz. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu eğitimlerin devamının
getirilmesi için bütün imkanları seferber edeceğiz'' dedi.
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı ülkemizde STEM
kavramının yeni duyulmaya başlamasına rağmen Kayseri'de STEM eğitiminin yaklaşık 2
yıldır uygulanmasının ülkemiz adına gurur verici olduğunu söyleyerek, buna ön ayak olan
Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU ve ekibine teşekkür etti.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9779,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri'de 8 Ayda 5.903 Çocuk Dünyaya Geldi
Sağlık bakanlığı verilerine göre 2014 yılının ilk sekiz ayında Kayseri’de 5 bin 903 çocuk
dünyaya geldi.
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Bakanlık çalışmasına göre 2014 yılı ilk 8 ayında devlet hastanelerinde normal ve sezaryen
doğumlar incelendi. Bakanlık verilerine göre Kayseri 5.903 çocuk dünyaya gözlerini açtı.
KHK İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı 81 il Kamu Hastaneleri’nde sağlık
faaliyetleri ile ilgili raporda, illerdeki devlet hastanelerindeki doğum oranları ve sezaryen
sayıları bilgileri ayrıntılı bir şekilde yer aldı.
Raporda Kayseri’ye ait sayısal veriler ise şöyle; Toplam doğum sayısı 5.903 Sezaryen ile
doğum2.426 Primer Sezaryen 1.097
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9780,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

19 Bin Muhacire Kucak Açtık
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak şehrimize sığınan kayıtlı Suriyeli muhacir sayısı 18 bin 736
kişi oldu.
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Hilal Derneği Yönetim Kurulu üyesi Celil Tekcan Esed zulmünden kaçarak Kayseri’ye
sığınan Suriyeli muhacir sayısının resmi kayıtlara göre 18 bin 736 kişiye ulaştığını belirtirken,
henüz kayıt altına alınamayan sığınmacılarında olduğunu söyledi.
FAYDALANMAK İSTEYENLER VAR
Kayseri’ye sığınan muhacirlerin, sınır kentlerinde sığınmacı sayısının artışına bağlı olarak
yükselen kira bedelleri ve iş olanağının kısıtlı olmasından dolayı Kayseri’yi tercih ettiklerini
belirten Tekcan, ‘’Suriyeli kardeşlerimize elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz.
Sayının artmasından dolayı valilik ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ne yazık ki ilimizde
bazı işverenler ve ev sahipleri müşkül durumda olan bu insanlardan faydalanarak, ya düşük
ücretlere çalıştırıyorlar ya da fahiş kira bedelleri istiyorlar’’ dedi.
ARAPÇA SOBA YAKMA BROŞÜRÜ HAZIRLANDI
Öte yandan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri,
son zamanlarda yaşanan soba faciaların önüne geçmek için, Suriyeli muhacirlerin yoğun
olarak yaşadığı Eskişehir Bağları mevkiinde soba kullanımıyla ilgili uygulamalı eğitim verdi.
Çok sayıda Suriyelinin bulunduğu mahallenin meydanına, polis ekipleri ve firmanın
elemanları tarafından soba kuruldu. İl Müftülüğünce görevlendirilen tercüman tarafından nasıl
soba yakılacağı Suriyeli muhacirlere anlatıldı. Özellikle soba yakarken tiner, mazot
kullanılmaması ve akşam yatarken sobanın söndürülmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Ayrıca sığınmacılar için soba kullanımını anlatan Arapça hazırlanmış broşürler dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9781,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

10 Yıllık Kâbus, 7 Saatte Sona Erdi!
Van’da yaşayan 16 yaşındaki Haşim Ediş, 6 yaşından bu yana Skolyoz hastalığıyla mücadele
ediyordu. Omurgasındaki eğriliğin yol açtığı sorunlar nedeniyle ilkokulu bitiremeyen Haşim
Ediş, 6 yıl önce İstanbul’da ‘omurga eğriliğini düzeltmeye yönelik’ operasyon geçirdi. Ancak
maalesef Van’da yaşadığı için operasyon sonrasında rutin kontrollere gidemedi. Üstelik yakın
illere başvurduğunda ise büyük şehirlerde tedavi olmasına yönelik yanıt alıyordu.
Omurgasındaki eğrilik derecesinin artması sonucu belindeki ağrı zamanla daha da şiddetli
hale geldiği gibi, yürürken de dengesini kaybediyordu. Yaşam kalitesi ciddi boyutlarda düşen
Haşim Ediş’in ailesi bu kez Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Nurullah Ermiş’e başvurdu. Operasyonda omurgadaki eğrilik düzeltildi ve
Haşim Ediş’de artık rahat yürüyebilecek ve dik durabilecek konuma geldi.

28 Kasım 2014 Cuma 11:21

Mevcut implantlar çıkarıldı, yerine yenileri yerleştirildi
Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Nurullah Ermiş,
10 yıldır Skolyoz’la mücadele eden Haşim Ediş’in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:”
Sırt ağrısı şiddetlenmiş ve yürürken yaşadığı dengesizlik sorunu daha da artmıştı. Haşim’in
sağlığına kavuşabilmesi için yeni bir operasyon gerekiyordu. Ancak operasyon eğriliğin
artmış olması nedeniyle oldukça riskliydi.” En ufak bir hata Haşim Ediş’in felç geçirmesine
yol açabilirdi. Yaklaşık 7 saat süren operasyonu başarıyla gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr.
Nurullah Ermiş, mevcut implantın çıkarıldığını, tüm omurgaya sağlı sollu yeni bir implant
yerleştirilerek eğriliğin düzeltildiğini belirterek, “ Hastamız şu an korsesiyle rahat yürüyor,
dik durabiliyor, eğilip kalkma hareketlerinde de herhangi bir problem yaşamıyor.” dedi.
Oğlumu karşımda dimdik gördüğümde gözyaşlarıma hâkim olamadım
Haşim Ediş’in babası İbrahim Ediş de, operasyon sonrasında oğlunu karşısında dimdik
gördüğünde gözyaşlarına hâkim olamadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Haşim
hastalığı nedeniyle eğitim hayatına devam edemedi. Yaşıtlarından hem fiziki yönden geri
kalması, hem eğitimini sürdürememesi bizi çok üzüyordu. Son zamanlarda yaşadığı ağrıların
artması ve başvurduğumuz merkezlerden operasyonla ilgili olumlu dönüş alamamak ailece
hepimizi çok etkiledi. Doktorumuz Nurullah Bey’le tanıştığımız günden beri Haşim’in
iyileşebileceğine yönelik inancımız arttı. Oğlumu dimdik karşımda yürürken gördüğümde
gözyaşlarıma hâkim olamadım. Haşim artık bizim gibi dimdik yürüyebiliyor. En büyük
isteğimiz ise eğitimine devam etmesi. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra eğitimini
sürdürme yönünde ilerliyor olacağız.”
Müdahale edilmezse eğrilik ilerliyor
Omurgadaki eğriliklere verilen genel bir isim olan skolyoz, özellikle gelişme çağındaki
çocuklarda görülüyor. Skolyoz; boy kısalığına, estetik görünüm bozukluğuna, akciğer
kapasitesinin daralmasına, psikolojik bozukluklara, ileri yaşlarda kireçlenmeyle beraber bel
ile sırt ağrılarına sebep oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nurullah
Ermiş küçük yaşta başlayan skolyozun yakın takip ve birkaç kez cerrahi müdahale
gerektirdiğine dikkat çekerek, “Çocuğun boyu uzadıkça müdahale edilmezse eğrilik

ilerliyor. Bu süreçte eğriliğe tekrar müdahale edilip, içerideki implantların da boyla birlikte
uzatılması gerekiyor. “
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9782,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Oyuncakta Kanserojen Madde Uyarısı
Çocukların eğitimine ve gelişimine önemli katkıda bulunan oyuncak, okul araç ve
gereçlerinde, sağlık açısından riskler olduğunu belirten Murat Üstünbaş, ağır metal ve
kimyasal madde içeren oyuncaklara dikkat çekiyor.
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Son yıllarda artan oyuncak tüketimi ile beraber artan sağlıksız ürünler aileleri korkutuyor.
Artık çocukların eğitimleri ve gelişimlerinde önemli yere sahip olan oyuncaklar, standartlara
uygun üretilmediğinde sağlık açısından büyük riskler taşıyor. Usulsüzce ithal edilen ve
merdiven altlarında üretilen oyuncakların boyası, kokusu ve tüyleri çocukların sağlıklarını ve
hayatını tehlikeye atıyor.
Oyuncak seçimi ve sağlıklı ürünler konusunda aileleri uyaran Murat Üstünbaş, ailelerin belli
kriterlerle sağlıksız ürünleri anlayabileceğini söyledi. Üstünbaş "Oyuncaklarda olması
gereken fiziksel emniyet kuralları vardır, bunlara dikkat edilmelidir. Çocukların oyuncakları
ağız ve parmakla tanıma çabaları sık karşılaşılan bir durumdur bu yüzden çocuklar
yaralanabilir. Bu riski en aza indirmek için seçici olunması gerekir. Bu durumla
karşılaşmamak için oyuncakların güvenlik standartlarına uyup uymadıklarını kontrol edip,
yapıldığı malzemeler incelenmelidir. Bunun için, oyuncak alırken yanıcı, parlayıcı, kötü
kokan ve zehirleme riski taşıyan malzemelerden yapılmış oyuncaklardan uzak durulması ve
ağır metal ve zararlı kimyasallar içermemesine özen gösterilmelidir." şeklinde konuştu.
Özellikle şiddet içeren ve çağrıştıran oyuncakların daha çok risk içerdiğini söyleyen Murat
Üstünbaş, bu tür oyuncaklarda bulunan elektrik ve pil bağlantılarından dolayı dikkatli
olunması gerektiğini ifade etti. Murat Üstünbaş "Oyuncak içindeki piller uzun süre bekleyince
içindeki kimyasallar akma yapabilir. Çocuğunuzun pillerle temasa geçmemesi ve açık elektrik
kablolarına ulaşmaması için oyuncaklardaki pil ve elektrik kabloları bağlantılarının gizlenmiş
olmasına dikkat edilmelidir. Ve çocuğun psikolojisi açısından ölme ve öldürme kavramlarını
normalleştiren, silah başta olmak üzere çocuklar üzerinde kötü etki bırakabilecek ve şiddet
unsuru taşıyan oyuncaklardan uzak durulması gerekir" dedi.
Oyuncakları çocuğunuzun yaşına göre seçin
Sağlıklı oyuncak seçimi kadar çocuklarımızın gelişimine uygun oyuncakların da önemine
değinen Murat Üstünbaş, çocukların yaşına göre oyuncak tercih edilmesi gerektiğini
vurgularken, yaş gurubuna göre seçilen oyuncakların, çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel
gelişimini destekleyeceğini söyledi. Üstünbaş "Doğru oyuncaklar çocuğunuzun, odaklanma,
konsantrasyon, parça bütün ve şekil zemin ilişkisi becerilerini geliştirirken; matematiksel
düşünme ve problem çözme becerilerinin de artmasını sağlar. Hafızayı geliştiren oyun ve

oyuncaklar ile çocuğunuzun bilgiyi kopya etme, transfer etme ve uzun-kısa süreli hafıza
becerisini geliştirir. Ayrıca müzikli oyuncaklarda hayal gücünü artırır" dedi. Eğitici
oyuncaklar çocukların ruhsal, zihinsel, bedensel, gelişimine katkı sunmaktır. Bu bilinçle
oyuncak seçerken, Avrupa Birliği oyuncak güvenliği ve çocuk sağlığı kriterlerine uygun
olmayan oyun ve oyuncakları, çocuklarınızdan uzak tutun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9783,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayserispor Takımı Moral Yemeğinde Buluştu
Kayserispor takımı, dün akşam verilen moral yemeğinde biraraya geldi.PTT 1.Lig’de
mücadele eden sarı-kırmızılı takımın oyuncuları dün akşam verilen moral yemeğinde biraraya
geldi. Verilen yemekte oyuncuların morallerinin yüksek olduğu...
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Kayserispor takımı, dün akşam verilen moral yemeğinde biraraya geldi. PTT 1.Lig’de
mücadele eden sarı-kırmızılı takımın oyuncuları dün akşam verilen moral yemeğinde biraraya
geldi. Verilen yemekte oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi. PTT 1. Lig’de 11.
haftaya girilirken, Kayserispor 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet
alarak 21 puanla ikinci sırada bulunuyor.Kayserispor, deplasmanda 12 puan ile ligin 10.
sırasında bulunan Boluspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9784,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kocasinan Yeni Bir Bilgi Sistemi Geliştirdi
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Bölgesini en ince ayrıntısına kadar
gören, inceleyen, bilgilendiren ve benzeri olmayan yeni bir coğrafi bilgi sistemi
geliştirdiklerini söyledi.Yeni Kocasinan Coğrafi Bilgi Sistemi’ni Belediye...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Bölgesini en ince ayrıntısına kadar
gören, inceleyen, bilgilendiren ve benzeri olmayan yeni bir coğrafi bilgi sistemi
geliştirdiklerini söyledi.
Yeni Kocasinan Coğrafi Bilgi Sistemi’ni Belediye yöneticilerine tanıtım toplantısında
konuşan Başkan Mustafa Çelik, yöneticilerin bilişim teknolojilerinden azami ölçüde
faydalanması gerektiğini, belediyecilerin sahip olduğu coğrafyayla ilgili tüm bilgileri
öğrenmesinin ve bilmesinin de daha büyük bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.
Başkan Çelik, hiçbir personelin Kocasinan gibi büyük bir coğrafyayı sokak sokak, cadde
cadde, hatta hane hane bilme gibi bir şansı olmadığına dikkat çekerek," Zaten çağdaş yönetici
de bilginin tamamını bilen değil, bilgiye nasıl ulaşacağını bilendir. Bu çalışma, bu anlamda
siz yöneticilerin işlerini kolaylaştıracak bir yazılımdır. Tamamen kendi personelimiz, mevcut
kadromuz tarafından yapıldı. Göreve geldikten sonra kadromuzdaki mevcut çalışkan yapıyı;
daha hızlı, daha çabuk karar verebilen bir yapıya getirebilmek için bilişim teknolojilerinden
daha fazla yararlandıracak arkadaşlarımıza görevler verdik. Şimdi de bu çalışmanın tanıtımı
amacıyla bir aradayız. Gerçekten de iyi bir çalışma ortaya koydukları için emeği geçen tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yeni geliştirdikleri bilgi sisteminin aynı zamanda yaşayan bir yazılım olduğunu belirten
Başkan Çelik," Sürekli güncellemesi olan, yeni talep ve isteklere hızla uyum sağlayan, kendi
kendini yenileyen bir yazılım geliştirildi. Bu özelliği de piyasadaki yazılımlardan daha üst
seviyede olmasını sağlıyor. Zaten bu tür yazılımların yaşayan yazılımlar olması gerekiyor.
Öyle ki bir kere yazılım yaptık, onlarca yıl kullandık, yeni gelen talepleri karşılayamazsa bir
süre sonra ihtiyacı karşılayamaz ve kullanılamaz hale gelir. Bu yeni bilgi sistemimize
sizlerden gelebilecek her türlü talebi, içeriğine yükleyebilecek, yazılımımızın içine
koyabileceğiz. Kocasinan Belediyemizin kendi kadroları tarafından yapılan bu yazılım şu
anda Kayseri’de bu fonksiyonlarda kullanılabilen ilk yazılımdır. Bu da bizim açımızdan
sevindirici bir durum. Bu yazılım sayesinde hangi bina; kimin, hangi tarihte yapıldı, kaçak mı,
değil mi, vergi borcunu ödemiş mi, kat malikleri ya da arsa sahipleri kimler gibi detay ve
fonksiyonları olan Kayseri’deki ilk yazılımdır. Gördüğünüz gibi her bilgiyi bilmeniz mümkün
değil, gerekmiyor da önemli olan size gereken bilgiye nasıl ulaşacağınızı bilmeniz. Emeği
geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum" dilekleriyle konuşmasını
bitirdi.
’Kocasinan Coğrafi Bilgi Sistemi’ni Yazılımcı Mühendis Mehmet Sami Çapacıoğlu tanıtarak
sistem hakkında belediye yöneticilerine bilgiler verdi, soruları cevaplandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9785,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Esder Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık:
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık dün biten Esnaf
ve Sanatkarlar Şurası’nda alınan kararların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini
bildirdi.Erçalık, yaptığı genel değerlendirmede, “Şura’da...
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık dün biten Esnaf
ve Sanatkarlar Şurası’nda alınan kararların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Erçalık, yaptığı genel değerlendirmede, “Şura’da alınan kararlar bir an evvel hayata
geçirilmeli. Çünkü esnafımız her geçen gün kan kaybediyor. Bu süreçte herkes elini taşın
altına koymalı, ülkemizin can damarı olan esnafımızı el birliğiyle ayakta tutmaya
çalışmalıyız” dedi.
Başkan Erçalık, 5 başlık altında gerçekleşen Şura’da ESDER olarak 3 komisyonda yer
aldıklarını belirterek, “Mesleki eğitim, İnovasyon ve Mevzuat komisyonlarında ESDER’in
görüşleri ve çözüm önerileri sonuç raporunda ilk sırada yer almıştır ve icraatlara başlanması
noktasında büyük önem taşımaktadır. Sorunlar ve öneriler Esnaf ve sanatkarımıza yeni yol
haritası belirlenmesi ve ağır işleyen mevzuatı değişen piyasa koşullarına uygun hareket
edebilecek bir noktaya taşıyacaktır. Her geçen gün kar gibi eriyen esnafımıza ilaç olacak
nitelikte kararlar olduğu inancındayız, ancak kararların sıcağı sıcağına uygulanması için tez
zamanda çalışmalara başlanmalıdır” diye konuştu
Erçalık açıklamasının devamında uzun süredir yürürlüğe girmeyi bekleyen “Perakende
Yasası”nın 2015’e kalmaması gerektiğinin altını çizdi. “Perakende Yasası esnafımızı büyük
umutla hala beklemektedir. 10 yıl önce 3 milyonu aşan esnaf sayısı bugün itibariyle 1.5
milyona kadar inmiştir. AVM’ler bu durumun baş aktörüdür. Şöyleki işletmeler açılışında
standardı bulunmayan karmaşık işlemlerle, haksız rekabet ve markalaşmada çeşitli sorunlarla
karşılaşıyor. Bu sıkıntılar ile esnaf ve sanatkârımız adil olmayan ticari uygulamalar yaşıyor.
Bu süreç, perakende sektöründeki esnafımız ile diğer işletmeler için pazar kaybı ve piyasada
tutunma sorunlarını da beraberinde getiriyor. Düzenlemenin rekabetin önünü açacağını ve de
tüketiciye ucuz ve kaliteli hizmet verme imkanı tanınacaktır. Böylelikle esnaf ve sanatkarımız
Ahilik geleneğine göre piyasaya yeniden dahil olacaktır” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9786,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Erciyes’e Otobüs Seferleri Başlıyor
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte
kayakseverlerin uğrak yeri olmaya başladı.Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu
tatilini Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde geçirmek isteyen kayak...
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Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte
kayakseverlerin uğrak yeri olmaya başladı.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu tatilini Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi’nde geçirmek isteyen kayak tutkunları için 29 Aralık tarihinden itibaren Erciyes’e
otobüs seferleri düzenleyecek. Seferler, şehir dışından gelecek kayakseverler de düşünülerek
Erkilet Havaalanı’ndan başlatılacak.
Cumartesi ve Pazar günleri Erkilet Havaalanı’ndan günde 5 sefer olarak Erciyes’e hareket
eden araçlar, Kadir Has Kongre Merkezi - Argıncık 5. Cadde - 18. Cadde - Sivas Caddesi

İpeksaray Karşısı- Hunat - Ahi Evran Zaviyesi - Erciyes Caddesi güzergahlarını takip ederek
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne ulaşacak.
Havaalanından Erciyes’e 08.50, 09.50, 10.50, 11.50 ve 12.50 saatlerinde hareket edecek
otobüsler, saat 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 ve 13.00’de ise İpeksaray Alışveriş Merkezi
karşısından yolcu alarak Erciyes’e yönelecek.
Dönüş için ise 12.00’den 17.00’ye kadar her saat başı otobüs kaldırılacak ve yine aynı
güzergahlar takip edilerek seferler tamamlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9787,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Erasmus Plus Bilgilendirme Toplantısı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus Plus programı bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.Toplantı hakkında bilgiler veren Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü
Özlem Öğütoğulları, “Erasmus Plus programı hakkında...
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Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus Plus programı bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
Toplantı hakkında bilgiler veren Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Özlem
Öğütoğulları, “Erasmus Plus programı hakkında genel bir bilgilendirme toplantısı düzenledik.
Katılımcılara ne tür projeler yapabileceklerini, hangi alt başlık altında projeler yapabilecekleri
ile ilgili bir ön bilgi verebilmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu toplantıyı Erasmus Plus
programını yaygınlaştırmak amacıyla yapıyoruz. Şuanda imkansızlıklardan dolayı 81 ilimizin
hepsinde yapamıyoruz ama farklı yıllarda farklı illerde mümkün olduğu kadarıyla dengeli
dağıtmaya çalışıyoruz” dedi.
Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya ise, toplantının Kayseri’de yapıldığından dolayı
mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Avrupa Birliği Bakanlığı 2010 yılından itibaren ‘Avrupa
Birliği süreci illere yayılıyor’ sloganı ile illerde Avrupa Birliği Uyum Danışma ve
Yönlendirme Kurulları’nın oluşturulması ile ilgili genelgesini yayınladı ve 2010 yılından
itibaren bütün illerde Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları var. Büyük
çoğunluğu kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından da temsilciler var. Kayseri’de ki
bu kurumun başkanlığını da sayın valimizin adına ben yürütüyorum. Bugün ilimizde yapılan
bilgilendirme toplantısına Kayseri ile birlikte Kahramanmaraş ve Nevşehir illerimizin Avrupa
Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyeleri var. Şuanda toplantımıza 150’ye yakın
katılımcı var. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9788,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Bölge Turizmi İçin Önemli Zirve
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Nevşehir ve Kayseri’nin turizmde
birlikte çalışması halinde her iki şehrin de kazançlı çıkacağını söyledi.Kayseri Valisi Orhan
Düzgün ve Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan’ın yanısıra...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Nevşehir ve Kayseri’nin turizmde
birlikte çalışması halinde her iki şehrin de kazançlı çıkacağını söyledi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan’ın yanısıra her iki şehirden
turizm yatırımcılarının katılımıyla Novotel’de düzenlenen Erciyes-Kapadokya Çalıştayı’nda
konuşan Başkan Özhaseki, belediyelerin gündemlerinin değiştiğini belirterek, "Belediyelerin
15-20 yıl önce birinci gündemleri altyapıydı. Aradan biraz zaman geçti, belediyeler üst yapıya
yöneldi. Fakat bir süre sonra bunun da yetmediğini hepimiz anladık. Çünkü kültürel öncelikli
bir kalkınmaya doğru gidilmeli ve bir proje olarak bu ortaya konulmalı. Bir taraftan
kendimize has zenginliklerimiz, güzelliklerimiz var ve bunların açığa çıkarılması, kültürülel
değerlerimizin sürdürülmesi lazım. Bir taraftan da kalkınma hamlesinde birtakım adımlar
atılması lazım" dedi. Çağın ruhunu yakalayamayan şehirlerin gerilediğine dikkat çeken
Başkan Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi’nin bir çalışma yaparak Kayseri’yi geleceğe
taşıyacak projeleri 10 başlıkta belirlediğini ifade ederek, "Diğer konularda olduğu gibi
turizmde de kendi avantajlarımızı tespit ettik ve bir hedef koyduk. Elimizde Erciyes dağı var.
Daha önce de biliyorduk ama ülkemizdeki idare yapı nedeniyle Erciyes’e el atılamıyordu.
2005’te çalışmalara başladık ve bugüne kadar 150 milyon avrodan fazla para harcadık. Alt ve
üstyapıyı bitirdik. İş artık fiiliyata geçiyor. Bir çocuğa gösterilen ihtimam neyse o ihtimamı
göstererek Erciyes’e yatırım yapmaya devam ediyoruz. Erciyes ayarında kayak merkezi
Türkiye’de yok ama 100 tane olmasını diliyorum. Fazla olursa burası bir pazar olur" diye
konuştu.
Kapadokya bölgesinde olmamızın ve beraber anılmamızın müthiş bir avantaj olduğunu
vurgulayan Başkan Mehmet Özhaseki, "Bölgeye gelen turistin hem gezip göreceği, gördüğü
tarihsel ve kültürel ortamdan etkileneceği hem de spor yapacağı bir durum var. Eğer Nevşehir
ve Kayseri beraber olursa bu konuda çok ciddi kazançları olur" dedi. Başkan Özhaseki’nin
konuşmasının ardından kürsüye gelen Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan da imrenerek izlediği
Erciyes Master Planı projesinin Kapadokya ile entegre edilerek bir turizm sinerjisi
oluşturması projesini heyecanla takip ettiğini söyledi. Vali Ceylan, Kapadokya’da kış
döneminde duraksayan turizmin Kayak Turizmi ile birleştirilmesi fikrinin bölge ve ülke
turizmi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise kültür turu için gelenlere kayak merkezi imkanı
sunulmasının, kayak merkezi için gelenlere Kapadokya imkanı sunulmasının satılabilir bir
turizm paketi olacağını ve bölgenin turizm çeşitliliğini de artıracağını söyledi. Kayak turizmi
için ülkemize gelenlerin ağırlıklı olarak Avrupalı turistler olduğunu, Kapadokya’yı ise
Uzakdoğu ağırlıklı turistin ziyaret ettiğini hatırlatan Vali Düzgün, Uzakdoğu’dan gelenlere
kayak turizminin, kayak için Avrupa’dan gelenlere de Kapadokya’nın tanıtılacağını kaydetti.

Çalıştay’da Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı da
Erciyes Master Planı ile ilgili bir sunum yaptı. Erciyes’in "Dünyanın En Yakın Kayak
Merkezi" sloganıyla tanıtılacağını ifade eden Cıngı, Erciyes’in Kapadokya’daki turizm
derinliği ile birleştirilebilmesi halinde bu güzellikten bölgenin ciddi oranda istifade edeceğini
söyledi. Çalıştay’a katılan turizm yatırımcıları da Erciyes Projesi’nin bölgede turizm
potansiyeline çok büyük bir ivme kazandıracağına dikkat çekti ve Erciyes-Kapadokya
ikilisinin birbirine çok yarar sağlayacak bir turizm değeri olduğuna vurgu yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9789,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

2. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’na
Kayserili Damgası
2. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda Kayserili sporcu Yunus Emre Sayan 68kg
da Avrupa Şampiyonu oldu.Bölge Taekwondo antrenörü Arzu Sayan’ın oğlu Yunus Emre
Sayan Antalya’nın Belek İlçesinde yapılan ve 2.si Türkiye’de düzenlenen...
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2. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda Kayserili sporcu Yunus Emre Sayan 68kg
da Avrupa Şampiyonu oldu.
Bölge Taekwondo antrenörü Arzu Sayan’ın oğlu Yunus Emre Sayan Antalya’nın Belek
İlçesinde yapılan ve 2.si Türkiye’de düzenlenen Avrupa Külüpler Taekwondo
Şampiyonasında tarih yazdı.
Milli sporcu şampiyonanın ilk turunda Rus rakibini sayı farkıyla 21-19 , ikinci turda
Azerbeycan’lı rakibini 12-6 ve yarı finalde İtalyan rakibini 12-6 yenerek finale yükseldi.
Finaldeki rakibi Ukrayna’lı sporcuya da şans tanımayan Yunus Emre rakibini nakavt ederek
68 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9790,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor,
Balıkesirspor Maçının Hazırlıklarını
Tamamladı
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman
ile tamamladı. Teknik direktör Mustafa Şimşek Özkeş, Balıkesirspor maçına hazır olduklarını
söyleyerek, “Şiddetle puana ihtiyacımız...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman
ile tamamladı. Teknik direktör Mustafa Şimşek Özkeş, Balıkesirspor maçına hazır olduklarını
söyleyerek, “Şiddetle puana ihtiyacımız var” dedi.
Kulüp tesislerinde antrenör Mustafa Şimşek Özkeş yönetiminde antrenmanda yapan
futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden
antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları gözlendi. Antrenman sonunda gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Mustafa Şimşek
Özkeş, zorlu bir sürecin başında olduklarını söyledi. Özkeş, “Fikstüre baktığınız zaman her iki
takımında şiddetle puana ihtiyacı var. Bizim sıkıntılarımız elimizdeki eksik oyuncuların fazla
olmasıdır. Biliyorsunuz Mandjeck sakat, Cem Can sakat, İlhan sakat yani 5 tane sakat
oyuncumuz var. Mevki anlamında düşünürseniz orta saha oynayan oyuncularımızın ilk 11’de
oynayan 4 tane oyuncumuz şu anda yok. Hafta başında böyle bir görev bize verildi. Hafta
boyunca bütün futbolcu arkadaşlarımızın göstermiş olduğu saygılı, sevgili, planlı ve disiplinli
çalışma bizi umutlandırdı” dedi.
Balıkesirspor’un önemli bir rakip olduğunu söyleyen teknik adam Özkeş, “Takım içerisinde
herkes bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Balıkesirspor ligin sonuncusu. Nasıl olsa
kolay, kazanırız diye bir düşüncemiz yok. Biz maça çok ciddi ve sıkı hazırlanıyoruz. Kolay
bir maç olmayacak. Bunun da farkındayız. Sporcu arkadaşlarımızın düzgün çalışması bizi
umutlandırdı. Çıkıp en iyi bir şekilde bize gelen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye
çalışacağız. Bunun başka bir alternatifi yok” ifadelerini kullandı.
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor - Balıkesirspor maçı yarın saat 16:00’da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9791,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri’nin Eti Temiz Çıktı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’deki et üreten
firmalarda yapılan denetimlerde alınan numunelerin temiz çıktığı bildirildi.Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan...
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’deki et üreten
firmalarda yapılan denetimlerde alınan numunelerin temiz çıktığı bildirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde;
"Son günlerde Ulusal ve yerel basınımızda da geniş bir şekilde yer alan yurt dışından
Ülkemize kaçak et girişi haberleri üzerine Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
olarak, Kayseri İlimizde et ve et ürünleri üreten firmalarıyla soğuk hava depolarına ani
kontroller ve denetimler yapıldı. Bu denetimlerin sonunda bir çok firmadan et numuneleri
alınarak Bakanlığımızın Akredite Laboratuarlarına gönderilmiştir.
Laboratuarlardan gelen analiz sonuçlarının temiz gelmesi üzerine depolarda bekletilen etlerin
kullanılmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9792,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kto’da Tarımsal Desteklere İlişkin
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Kayseri Ticaret Odası’nın tarım ve hayvancılıkla uğraşan meslek komitesi üyelerine yönelik
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis salonunda
gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Ticaret Odası Yönetim...
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Kayseri Ticaret Odası’nın tarım ve hayvancılıkla uğraşan meslek komitesi üyelerine yönelik
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Tarım İl Müdür Yardımcısı İbrahim
Acar, meclis ve meslek komitesi üyeleri ile Tarım İl Müdürlüğü uzmanları katıldı.
Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı,
tarıma yönelik faaliyet gösteren meslek komitelerinin bilgilendirilmesi amacıyla böyle bir
toplantıyı düzenlediklerini belirtti.
Toplantı, Tarım İl Müdür Yardımcısı İbrahim Acar ve 7. Meslek Komitesi Başkanı İbrahim
Afyon’un yaptığı kısa konuşmaların ardından, Tarım İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Fatma
Turgut, Makine Mühendisi Hakan Kılıç ve Tarım İl Müdürlüğü KAYÇEV Müdürü Ali Rıza
İncetan’ın yaptığı tarımsal desteklere ilişkin sunumlarla devam etti. Toplantı soru-cevap
bölümünün ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9793,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Talas’tan Üstat Necip Fazıl’a Vefa
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen panele katılmak üzere Kayseri’ye gelen Türk
edebiyatının önemli şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in talebeleri, Talaslı öğrencilere
üstadı anlattı.Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,...
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Talas Belediyesi tarafından düzenlenen panele katılmak üzere Kayseri’ye gelen Türk
edebiyatının önemli şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in talebeleri, Talaslı öğrencilere
üstadı anlattı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 29 Kasım’da (yarın) Sabancı Kültür Sitesi’nde
gerçekleştirilecek Necip Fazıl Şiir Dinletisi ve Paneline katılmak için şehrimize gelen Nuri
Pakdil, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Mustafa Yazgan ve Recep Garip ile bir araya geldi. Başkan
Palancıoğlu, Necip Fazıl’ın genç kuşaklara anlatılması amacıyla düzenledikleri programa
katılan misafirlerine teşekkür ederek, "Yarın akşam Sabancı Kültür Sitesi’nde üstat Necip
Fazıl’ı hem yad edeceğiz, hem de gelecek kuşaklarımıza anlatacağız. Bütün hemşehrilerimizi
programa davet ediyorum." dedi.
Nuri Pakdil, Necip Fazıl ile ilgili bir toplantıda bulunmanın onur ve heyecan verici olduğunu
dile getirerek, "Bu organizasyonu düzenleyen Talas Belediyesi’ne ve katkıda bulunan herkese
en derin şükranlarımı sunuyorum. Üstadı rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Üstadın talebelerinden Mustafa Yazgan, vasiyetnamesinde zaman zaman kendisinin
anılmasını istediğini anlatarak, şunları söyledi: "Takdire şayan bu organizasyonla hem üstadın
ruhunu şad ederken, bizler de kendilerine minnettarız. Necip Fazıl asra damgasını vurmuş,
gelecek nesillere de çok büyük etkisi olacak bir sır ve metafizik şairidir. Onu Talas’ta anmak
bizim için çok büyük bir saadettir."
Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Kayseri’nin Necip Fazıl’ın hayatında ayrı bir öneminin
bulunduğunu belirterek, "Çünkü üstadın konferanslarına ilk başladığı şehir Kayseri’dir. Necip
Fazıl, edebiyatı medeniyet için bilen bir düşünürdü. Kitaplarıyla, şiirleriyle, tarihi eserleriyle
ve oyunlarıyla bugünlerin temelini attı. Karamsarlığa kesinlikle düşmeyen ümit var bir
insandır. Talas Belediye Başkanımızı böyle bir program düzenlediği için kutluyorum" diye
konuştu.
Recep Garip, Necip Fazıl’ın son asır içindeki en önemli bilgelerden birisi olduğunu
kaydederek, "İdeolocya Örgüsü eseri ilk defa Kayseri’de basılmıştır. Dolayısıyla Kayseri’de
üstadı yeni nesle anlatmaktan büyük mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.
Üstadın talebeleri daha sonra Talas’taki öğrencilere hayatı, şiirleri ve eserlerini anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9794,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Başkan Eren’in Gönlü Yerli Hocadan Yana
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, takımın başına
yerli hoca getirme arzularının bulunduğunu söyleyerek, “Sezon başındaki hedeflerimize
ulaşamayınca kan değişimine gitmeyi düşündük” dedi.Suat...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, takımın başına
yerli hoca getirme arzularının bulunduğunu söyleyerek, “Sezon başındaki hedeflerimize
ulaşamayınca kan değişimine gitmeyi düşündük” dedi.
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren basın toplantısı
düzenledi. Toplantıda konuşan Eren, sezon başında belirledikleri hedeflerin gerisinde
kaldıklarını söyleyerek, “2014-2015 sezonunda 19 haftayı geride bıraktık. 10 haftalık periyot
da takımımın toplamış olduğu puan sayısı 9’dur. 6 beraberlik, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetimiz
var. Sezon başı yönetim olarak belirlemiş olduğumuza hedeflerin gerisinde kaldığımız
düşüncesindeyiz. Bu sebepten dolayı bir kan değişimine gitmeyi ve teknik heyetimizle
yollarımızı ayırmaya bir karar verdik. Yollarımızı ayırmış olduğumuz heyetimize teşekkür
ederiz. Hiçbir teknik yönetim yoktur ki ligde başarısız olmaz diye takımın başına gelmez ve
yönetimde teknik heyeti ligde başarısız olsun diye takımın başına getirmez. Futbolda bazı
şeylere aşina olmak lazım. Her zaman hedeflediğiniz tutturamayabiliyorsunuz. Arzu ettiğinizi
yerine getiremeyebiliyorsunuz. Biz Bülent Korkmaz hoca ile 2006-2007 sezonunda ikinci
yarıda birlikte görev aldık. İkinci yarıda 26 puan toplayarak o dönemin ikinci yarısında
üçüncü olduk. Bu halis ve iyi niyetlerimizle bu sene sezon başı denedik ama aşı tutmadı.
Kendilerinin çok emekleri vardır” dedi.
"BÜTÜN KONSANTRASYONUMUZU BALIKESİRSPOR MAÇINA VERİYORUZ"
‘Şu an itibari ile bütün konsantrasyonumuz Balıkesirspor maçı üzerinedir’ diyen başkan Ziya
Eren, “Takımımızı teknik heyet değişikliği ile alt yapı hocalarımızdan Mustafa Şimşek Özkeş
yönetimine teslim ettik. Hiçbir antrenman eksikliği olmaksızın takımın toplanması ile birlikte
ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. İnşallah oyuncularımız da tüm konsantrasyonlarını bu
maça yönlendirdiler. Hoca konusu ile ilgili yerel ve ulusal basında bir sürü isim dolaşıyor. Bu
kadar ismin dolaşması bizleri onure ediyor. Erciyesspor Kulübü gerçekten tercih edilen bir
kulüp olmuştur. Bugüne kadar hiçbir çalışanına hiçbir futbolcusuna borcu olmayan, FIFA’ya
hiçbir borcu olmayan ve hiçbir futbolcusu ile mahkemelik olmayan güzide ender
kulüplerimizden biridir. Biz zaman kazanmak için bunu yapmıyoruz. Şuan ki
konsantrasyonumuzu sadece Balıkesirspor maçına veriyoruz. Mutlaka düşüncelerimiz var ve
boş değiliz fakat aracılar aracılığı ile menajerler aracılığı ile eş, dost ahbap aracılığı ile bir
tercih yapmak istemiyoruz. Şu andan itibaren Mustafa Şimşek Özkeş hoca takımın başında
çıkacak. Gelişmelere bakıp birlikte değerlendireceğiz. İnşallah başarılı olur ve devamını
getirebilir. Futbolcularımız eski heyete ne saygı ne sevgi gösteriyorlarsa aynı şekilde de bu
hocamıza da aynı sevgi aynı heyecan içerisinde hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.
Düşüncelerinin yerli hocadan yana olduklarını söyleyen Eren, “Bizim düşüncelerimiz yerli
hocalardan yanadır. Bu ayet veya hadisle sınırlı değil, çünkü takımımızda 8 tanede yabancı

oyuncumuz var. 8 tane yabancı futbolcu olan bir yerde yabancı hocada olabilir. Arzumuz ve
gönlümüz yerli hocadan yanadır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9795,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Talas'ta Çöp Evde Yangın Çıktı
Kayseri’de bir evde çıkan yangında evde mahsur kalan engelli vatandaş itfaiye ve polis
ekiplerinin büyük uğraşları sonrasında kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Talas Harman
Mahallesi Emekevler Sokak Emekevler Sitesi F Blok’ta bulunan bir...
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Kayseri’de bir evde çıkan yangında evde mahsur kalan engelli vatandaş itfaiye ve polis
ekiplerinin büyük uğraşları sonrasında kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Talas Harman Mahallesi Emekevler Sokak Emekevler Sitesi F Blok’ta
bulunan bir dairede bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine
kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının çıktığı
sırada dairede bulunan ve engelli olduğu öğrenilen H.Ö. (45) itfaiye ekiplerinin müdahalesi
ile daireden çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil
servisine kaldırılan H.Ö. tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9796,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Agü’de ’mimar Sinan İzinde: Restorasyon Ve
Taş İşçiliği Eğitimini Geliştirme’ Projesi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından yürütülen, ’Mimar Sinan’ın İzinde: Restorasyon ve Taş İşçiliği Eğitimini
Geliştirme’ projesinin açılış toplantısı yapıldı.Abdullah...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından yürütülen, ’Mimar Sinan’ın İzinde: Restorasyon ve Taş İşçiliği Eğitimini
Geliştirme’ projesinin açılış toplantısı yapıldı.
Abdullah Gül Üniversitesinde düzenlenen proje açılış toplantısına Vali Yardımcısı Mustafa
Masatlı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İhsan Sabuncuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi Başkanı Ömer Ayçiçek, Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal İşler Genel
Müdürlüğü Bölüm Başkanı Thomas Bender ve öğrenciler katıldı. Toplantıda açılış konuşması
yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı
Ömer Ayçiçek, "Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan
bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip nitelikli insan gücünün rolü son derece önemlidir. Dünyada
bilgi, beceri ve yetkinliğe dayalı mesleki ve teknik eğitim giderek önem kazanmaktadır. İş
piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim verilmesi, eğitim istihdam
ilişkisinin güçlendirilmesi aktif iş gücü piyasası politikalarının etkili olarak uygulanması ve
mesleksizlik sorununun çözülerek iş gücünün istihdam edilebilirliğinin arttırılması gelişmiş
ülkelerin öncelikli konuları arasında yer almaktadır" diye konuştu.
Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı ise, "Ben burada bir şeyi itiraf etmek isterim. Mimar
Sinan’ın Kayserili olduğunu burada öğrendim. Onu ifade etmek isterim. İtiraf ediyorum.
Kayseri’ye geldikten sonra bir anlamda pek çok tarihi eserin var olduğunu da bir anlamda
keşfetmiş oldum. Böyle bir projenin şöyle bir anlamı var; milletler, devletler ancak geleceğini
günümüzü taşıdığı ölçüde kalıcı olurlar. Mimar Sinan izinde restorasyon ve taş işçiliği projesi
de bu anlamda Kayseri’de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür projelerin herekse örnek
olması gerekir. Çünkü bizim ülkemiz tarihi bakımdan çok zengin ama maalesef gerekli
şekilde koruma ve kollama görevini yerine getiremiyoruz" şeklinde konuştu.
Proje tanıtım toplantısında konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu,
üniversitelerin 3 fonksiyonu olduğuna dikkat çekerek, eğitim, araştırma ve topluma fayda
etkilerinden günümüzde en önemlisinin topluma fayda olduğunu söyledi.
Üniversitelerin toplumla kaynaşma özelliğinin önem kazandığını belirten Sabuncuoğlu, “Biz
AGÜ’yü bu vizyon çerçevesinde kurmaya çalışıyoruz. Aktif öğrenmeyi esas alan bir eğitim
felsefemiz var. Disiplinlerarası araştırmaya çok önem veriyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9797,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Yavru Pumalar Hayvanat Bahçesinde İlgi
Odağı Oldu
Kayseri Anadolu Harikalar Diyarına bağlı Hayvanat Bahçesi’nde 2 ay önce dünyaya gelen
Puma yavruları, Hayvanat Bahçesi’nin ilgi odağı oldu.Güney Amerika’nın yaygın yırtıcı kedi
türlerinden olan Puma’ların neslinin tükenmek üzere...
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Kayseri Anadolu Harikalar Diyarına bağlı Hayvanat Bahçesi’nde 2 ay önce dünyaya gelen
Puma yavruları, Hayvanat Bahçesi’nin ilgi odağı oldu.

Güney Amerika’nın yaygın yırtıcı kedi türlerinden olan Puma’ların neslinin tükenmek üzere
olduğu biliniyor. Kayseri’de Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan dişi Puma 20 Eylül’de, iki adet
yavru puma dünyaya getirdi. 70 gün boyunca özel bakım altında tutulan yavru pumalar,
bugün son yapılan aşılarının ardından, hayvanat bahçesi ziyaretçilerine sunuldu. Hayvanların
refah ve üreme eylemlerinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel, özellikle yırtıcılarda bir yıl
içerisinde, aslan, kaplan ve pumalarda yavru edindiklerini söyledi. Üstünel, “Bugün de Puma
yavrularının sevincini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan yaklaşık 70 gün önce 20 Eylül
tarihinde dünyaya gelen iki adet puma yavrumuz artık görücüye çıkmaya hazır. Bu hafta sonu
itibariyle ziyaretçilerimize de sunacağız. Bütün dünyada 50 bin kadar olduğunu bildiğimiz
sayıdalar bu anlamda ciddi ölçüde riskte taşıyorlar nesli tükenmekte olan hayvanlar grubunda
anabiliriz. Kayseri’de bu şekilde nesli tükenen hayvanların üremesine şahitlik etmek bizleri
mutlu ediyor” dedi.
Hayvanat Bahçesi Tesis Müdürü İsmail Tamokur da, “Bizi burada en çok mutlu eden olaylar
doğum olaylarıdır. Pumalarımıza annelerimizin yanında baktık. Aşılarını yaptık ilk aşılarını
yaptıktan sonra da ilk defa dışarı çıkarttık. Yavrularımız gayet sevimliler. Annenin bakımına
da özen gösterdik. Vitamin takviyelerini yaptık. Gayet sağlıklılar” şeklinde konuştu.
Tamokur, yavru Pumalara isim bulmak için, Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat
Bahçesinin internet sitesinden anket yapılacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9798,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Melikgazi Projeleri Büyükşehir’de Ele Alındı
Melikgazi Belediyesi’nin 2014 yılında vermiş olduğu hizmetler ve 2015 yılında yapacağı
yatırımlar Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen bir toplantıyla masaya yatırıldı.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki...
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Melikgazi Belediyesi’nin 2014 yılında vermiş olduğu hizmetler ve 2015 yılında yapacağı
yatırımlar Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen bir toplantıyla masaya yatırıldı.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç ile her iki belediyenin ilgili bürokratları katıldı.
Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Gökhan Kömürcü’nün sunum yaptığı toplantıda her
bir proje üzerinde ayrıntılı olarak duruldu ve görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrası
bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi
Belediyesi’nin çalışkanlığı ve gayreti ile bilinen bir belediye olduğunu belirterek, "Gerek
başkanımız gerekse ekibi uyum içinde, durmadan çalışan, koşan hizmet üreten bir anlayışa
sahipler. Büyükşehir ile yardımlaşma noktasında bu tür istişarelere ihtiyaç duyuluyor.
Büyükşehir Belediyeleri, şehirde koordinasyonu, birliği ve düzenliliği sağlayan bir belediye

durumunda. Aynı zamanda şehirdeki devasa gelişim projelerini uygulayan belediye.
İnsanların daha çok günübirlik beklemiş oldukları, kendilerini direk ilgilendiren hizmetleri
ilçe belediyelerimiz veriyor. İlçe belediyelerimiz ne kadar başarılı olursa insanlar o kadar
mutlu oluyorlar. Melikgazi Belediyemiz şehrin dört bir tarafında yol programları, çevre
düzenlemeleri, okul, cami ihtiyaçları varsa bunların yapılması, sosyal tesis ihtiyaçları ve pazar
yerleri gibi birçok projeyi programına almış. Üzerinde istişare ettik. İyi bir çalışma olduğunu
düşünüyorum. İnşallah 2015 yılında tüm bunları ihale edip kısa sürede yaparlar. Böylece
Melikgazi’nin güzelliğine güzellik katılmış olur" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Başkan Özhaseki’ye bugüne kadar
vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, "Ekibimizle birlikte inşallah hem
Büyükşehirimize hem de Başkanımıza layık olma yolunda elbirliği ve işbirliği ile çalışacağız"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9799,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Mhp Özvatan Ve Felahiye İlçe Kongrlerini
Yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi Felahiye ve Özvatan ilçelerinin 11. İlçe Kongreleri yapıldı. Her iki
ilçede de mevcut başkanlar delegelerin oylarının tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
İlçe kongrelerinde konuşma yaparak AKP iktidarını...
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Milliyetçi Hareket Partisi Felahiye ve Özvatan ilçelerinin 11. İlçe Kongreleri yapıldı. Her iki
ilçede de mevcut başkanlar delegelerin oylarının tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
İlçe kongrelerinde konuşma yaparak AKP iktidarını eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi İl
Başkanı Mete Eke, son kalenin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu ve son komutanın da
Genel Başkan Dr Devlet Bahçeli olduğunu söyledi.Geçtiğimiz günlerde kongre takvimini
açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı ilk iki ilçe kongresini gerçekleştirdi.
Felahiye ve Özvatan ilçe kongrelerine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve
Kayseri Milletvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Mete Eke, Pınarbaşı
Belediye Başkanı Dursun Ataş, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Özvatan
Belediye Başkanı Halit Demir, Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, İl Yönetim Kurulu
Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.Felahiye İlçesinin 11. Olağan Genel Kurul Divan
Başkanlığını Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş yaptı. Saygı Duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşının okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İlçe
Kongrelerine göndermiş olduğu kongre mesajı okundu.Faaliyet ve Mali raporların İlçe
Başkanı Nuri Mihmat tarafından okunduğu ilçe kongresinde siyasi konuşmaların ardından
seçimleri geçildi. İlçe delegelerin tamamını oyunu alan mevcut Başkan Nuri Mihmat yeniden
başkanlığa seçildi. Felâhiye İlçe Kongresinin ardından Özvatan İlçe Kongresi de İlçe

Teşkilatında yapıldı.İlçe Başkanı Ahmet Eraslan tarafından faaliyet raporunun okunmasıyla
başlayan kongrede Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’de bir konuşma yaparak
ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Özvatanlılara Belediye seçimlerindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına
başlayan İl Başkanı Eke; AKP’nin 12 yıldır ülkeyi uçuruma sürüklediğini belirterek ülke
gündemini Ekonomi, İç ve Dış Siyaset olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirdi. AKP
Hükümetinin 12 yıldır ülkeye hiç bir şey kazandırmadığının altını çizen Başkan Eke, “12
yıldır ülkeyi idare eden iktidar incelendiğinde Türkiye’nin 2002 den bu yana geçen 12 yıllık
süreçte Cumhuriyet Tarihinden 2002’ye kadar ekonomik borçlanma tutarı 225 milyar dolar,
2002 baz alındığında 2013 ‘e kadar ekonomik borçlanma ise 465 milyar dolardır. Yani 80
yıllık cumhuriyet tarihinde 225 milyar dolar borçlanma 12 yıllık süreçte de iki katı borçlanma
söz konusu. Birde buna özelleştirmeleri eklediğimizde AKP iktidarının ekonomiye hiçbir şey
katmadığını doğan çocukların borçlu doğdunu, asgari ücret ve emekli maaşlarının açlık
sınırının altında göz önüne alındığında ülkenin % 70’inin sefalet ve yoksulluk içerisinde
olduğunu görmekteyiz" dedi.AKP Hükümeti’nin iç politikadaki çalışmalarını da eleştiren İl
Başkanı Eke, "Demokratikleşme paketleri adı altında teröristlerle mücadele etmek yerine
müzakere metodu seçilen bir yöntem ile bugün teröristlerin kazandığı cüretkâr tutumlar
maalesef kendi mahkemelerini, kendi vergilerin toplamaya kadar gitmiştir.” diye konuştu.
Başkan Eke sözlerine şöyle devam etti: “Türklüğü, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldığını
beyan eden bir iktidar iç politikada çok ciddi sıkıntı ve bunalımlara hatta bu ülkenin Allah
muhafaza bölünmesine gidecek yolu ve kanalı açmıştır.”
AKP’NİN EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİSİ DIŞ POLİTİKADA YAŞANMIŞTIR.
Son olarak iktidarın 12 yıllık süreçteki en büyük hatalarından birinin de dış politikadaki
izlediği yollar olduğuna dikkat çeken Eke, Suriye sorununu değerlendirdi. “Suriye’de ciddi bir
kaos ortamı var. Suriye’den ülkemize çok ciddi bir mülteci akını başlamıştır. Dış İşleri
Bakanımız bu mülteci sayısının 100 bini geçmesi halinde kırmızı çizgilerle altını çizerek stop
ettiririz deklaresine rağmen ülkemizde Suriyeli sayısı 2 milyona yaklaşmıştır. Kayseri’de ise
Suriyeli mülteci sayısı ise 20 bin civarında. Bunun ülkemize verdiği ekonomik maliyet 4
milyar dolar civarına erişmiştir. Bu yetmemiş lise ve muadili okul mezunu Suriyeliler
üniversitelere sınavsız olarak istedikleri üniversitelerde okumaları haiz olmuştur. Bunun
Türkçedeki karşılığı nedir? Bizim çocuklarımız dershane dershane gezerek fedakârlıklar
yaparak üniversiteye sokmak için bütün gayretlerimizi hiçe saymak değil midir? Nedir bu
tanınan imtiyazlar, bunları anlamak mümkün değildir” diye konuştu.2015 seçimlerinin
önemine de vurgu yapan Başkan Eke, 2015 seçimlerinin Türkiye’nin kaderi olduğunu
belirterek Milliyetçi Hareket Partisi’nin son kale olduğunu ve bu kalenin son komutanın da
Dr. Devlet Bahçeli olduğunu sözlerine ekledi.İl Başkanı Mete Eke’nin ardından konuşan
Milliyetçi Hareket Partisi Grupbaşkanvekili Prof.Dr Yusuf Halaçoğlu, son günlerde
gündemde olan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayının maliyeti ve aylık elektrik giderleri hakkında
eleştirilerde bulundu. Sarayın aylık 700 bin TL elektrik gideri olduğunu belirterek Halaçoğlu,
5 yıl sonra elektrik giderlerinin yapım bedeli ne denk geleceğini söyledi.Yapılan konuşmalar
sonrasında Özvatan Yönetim Kurulu Üyesi Hanifi Özdemir ülke gündemi ile ilgili yazdığı Siz
Kömür sandınız yanan bizdik isimli şiiri okudu.
Kongre de siyasi konuşmaların ardından seçimlere geildi. Mevcut Başkan Ahmet Eraslan’ın
tek liste ile yeniden aday olduğu kongre de delegelerin oylarının tamamını alan Eraslan,
güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanlığı görevine seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9800,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Bıçakladığı Erkeği Bu Hale Getirdi
Kayseri’de bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan adam, kafasından ve sırtından aldığı
darbeyle ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre; olay, Kocasinan İlçesinin Mithatpaşa
mahallesinde meydana geldi. B.A. ile Ö.Y. arasında tartışma...
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Kayseri’de bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan adam, kafasından ve sırtından aldığı
darbeyle ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; olay, Kocasinan İlçesinin Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi.
B.A. ile Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmada B.A’nın bıçaklı saldırısı sonucu Ö.Y.
kafasından ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi
üzerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası Ö.Y.’i ambulansla Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Yetkililer, Ö.Y.’nin tedavisinin sürdüğünü, olay sonrası kaçan zanlı B.A.’nın yakalanması
için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9801,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri Düşünce Okulu Kurucu Üyesi Ferhat
Akmermer:
Kayseri’de, 2014 yılı içerisinde kurulan Kayseri Düşünce Okulu Derneği, düzenlediği etkinlik
ile dernek hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Bir restorantta düzenlenen
programa Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,...
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Kayseri’de, 2014 yılı içerisinde kurulan Kayseri Düşünce Okulu Derneği, düzenlediği etkinlik
ile dernek hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Bir restorantta düzenlenen
programa Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO Başkanvekili
Ferhat Akmermer, Kayseri Düşünce Okulu Başkanı Kemal Tekelli, yazar Nuri Pakdil ve
davetliler katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Düşünce Okulu Derneği Genel
Koordinatörü Ferhat Akmermer, denek olarak amaçlarının, medeniyetlerin temelinde yatan
fikri geleneklerin Türkiye’ye tanıtılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Kayseri’deki
üniversitelerden beklentilerinin fazla olduğunu söyleyen Akmermer,” Üniversitelerden
beklentilerimiz var. Bilim üretmeleri gerekiyor. Pratik hayata geçirmeleri gerekiyor.
Girişimcilere yol göstermelerini bekliyoruz. Toplumdan izole olmuş bir üniversite

görünümünden uzak durarak Kayseri’ye ve ülkemize yarar sağlayacak çalışmalar yapmalarını
beklemekteyiz. Kayseri’de ortaya çıkan boşlukları doldurma kapatma yolunda da sivil toplum
kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü düşünmekteyim” şeklinde konuştu. Kayseri Düşünce
Okulu’nun yeni bir oluşum gerçekleştirdiğini söyleyen Akmermer,” Bizler yeni bir oluşum
gerçekleştiriyoruz. Amacımız medeniyetlerin temelinde yatan fikri geleneklerin Türkiye’de
tanıtılmasını sağlamak. Özgürlükler insan hakları hukuk üstünlüğü adalet barış hoşgörü gibi
insanların güven ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacak değerlerin ve kurumların
anlaşılmasını sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Ayrıca bu doğrultuda Türkiye’nin genel
problemlerine çözüm yolları bulmaya çalışmak kamu yarına söylemler geliştirmek
kamuoyunu bilgilendirmek gibi çalışmalar yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9802,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Att Derneği Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı
Enes Erken:
Kayseri Acil Tıp Teknisyeni Derneği(ATTDER) sağlık personellerine yapılan saldırılara tepki
göstererek, "Can kurtarırken can vermek istemiyoruz" dedi.Kayseri Acil Tıp Teknisyeni
Derneği (ATTDER), dün Melikgazi ilçesine bağlı Cennet Mahallesi’nde...
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Kayseri Acil Tıp Teknisyeni Derneği(ATTDER) sağlık personellerine yapılan saldırılara tepki
göstererek, "Can kurtarırken can vermek istemiyoruz" dedi.Kayseri Acil Tıp Teknisyeni
Derneği (ATTDER), dün Melikgazi ilçesine bağlı Cennet Mahallesi’nde meydana gelen
olayda, sağlık personellerine yapılan saldırıyı kınadı. ATTDER adına konuşan Enes Erken
“Her hastaya kendi yakınıymışçasına koşan, insanlara yardım etmeyi ve hayat kurtarmayı
kendisine misyon edinmiş insanlara karşı yapılan bu muamele, tam anlamıyla insanlık dışıdır”
dedi.Erken “Bu şiddeti körükleyen tüm özel ve tüzel kişilere de 112 personellerinin hasta ve
yakınlarından daha savunmasız olabilecek olaylara karşı tamamen korunmasız olduklarını bir
kez daha hatırlatırız. Asker ve polislerden sonra en çok şehit veren gruplar arasındaki yerini
vicdan yoksunu kişiler tarafından sağlık personellerine yapılan saldırıların hiçbir haklı tarafı
yoktur” diye konuştu."Can kurtarırken can vermek istemiyoruz" diyen Erken “Bizler, görevini
layığıyla yerine getirirken sağlık personelleri olarak, can kurtarmaya çalışırken can vermek
istemiyoruz. Canını hiçe sayarak görevlerini yapmaya çalışan ekip arkadaşlarımıza geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyor, insanlıktan nasibini almamış kişiler tarafından ekibimize yapılan
bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Suçluların bir an önce tespit edilip gereken cezaları almalarını
istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9803,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Nevzat Türkten Adına Vefa Gecesi Düzenlendi
Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, ‘Kayseri Kültürünün Hizmetkarı’ isimli,
Nevzat Türkten için vefa gecesi düzenlendi.İl Kültür Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu’nda
düzenlenen geceye, Kayseri Vali Yardımcısı...
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Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, ‘Kayseri Kültürünün Hizmetkarı’ isimli,
Nevzat Türkten için vefa gecesi düzenlendi.
İl Kültür Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen geceye, Kayseri Vali Yardımcısı
Mustafa Masatlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Avukat Nevzat Türkten ve
davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İsmet Taymuş, Kültür Turizm
Müdürlüğü olarak, kültür ve sanat alanında bilim alanında hizmeti geçenlerin her yıl böylece
yad etmek ve onure ve hizmetlerine teşekkür etmek için vefa geceleri düzenlediklerini
söyledi. Taymuş,” Bunu da değerli büyüğümüz Avukat Nevzat Türkten’e bir vefa gecesi
düzenlemiş bulunmaktayız. Çünkü nevzat abinin Kayseri kültür hayatında gerçekten çok
önemli bir yeri var bir gönül adamı, malumunuz 1956 yılında dernek kuruyor Türk Kültür
Derneği ve o dernek bugün hala yaşıyor. O dernek yıllar içerisinde insanlara Kayseri Kültürü
ve Türk Kültürü konusunda bir çok katkıları olmuştur. Aynı zamanda anadolunun en uzun
soluklu dergisi diyebilceğimiz Erciyes Dergisi hala bugün yayın hayatını sağlayan yine de
Nevzat abimizdir. Onun bu çalışmalarından dolayı hayattayken kendisine teşekkür etmek
istedik. Vefa borcumuzu ödemek için geceyi düzenledik” dedi. Adına gece düzenlenen
Nevzat Türkten’de “Düzenleyenlerden Allah razı olsun. Arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar boş durmazlar” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9804,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kazayı Anlattıkça Ağladı
Kayseri’de, trafik kazasına karışan kadın sürücü, polis ekiplerine kaza anını anlattıkça
gözyaşlarına boğuldu.Edinilen bilgiye göre, Küçük Ali Mahallesi Yamanlar Caddesi’nde
kadın sürücü P.T.’nin kullandığı 38 AP 937 plakalı...
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Kayseri’de, trafik kazasına karışan kadın sürücü, polis ekiplerine kaza anını anlattıkça
gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Ali Mahallesi Yamanlar Caddesi’nde kadın sürücü P.T.’nin
kullandığı 38 AP 937 plakalı otomobil ile Y.A.S’nin kullandığı 38 AD 448 plakalı otomobil
kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 23 yaşındaki Y.A.S., ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayı görerek duran 50 SN 265 plakalı kamyonete 68
FC 858 plakalı otomobilin çarpmasıyla ikinci bir kaza daha meydana geldi.
Kaza yerinde inceleme yapan polise kazanın nasıl olduğunu anlatmaya çalışan kadın sürücü
P.T., anlattıkça gözyaşlarına boğuldu.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9805,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Tek Ulu Önderimiz Peygamberimiz
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Nuri Pakdil’in de katıldığı ‘Mektuplar üzerine’
adıyla bir panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan Pakdil ünlü selamlama konuşmasını
gerçekleştirdikten sonra ‘Bizim tek ulu önderimiz vardır. Tek ulu önderimiz H.Z.
Muhammed’dir” dedi.
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“Bizim tek ulu önderimiz vardır”
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İzzet Bayraktar Konferans Salonu’nda ‘Mektuplar
üzerine’ bir panel gerçekleştirdi. Panel’e ünlü edebiyatçı Nuri Pakdil’in yansıra Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Ertürk,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Dekanı Ekrem Erdem, öğretim elemanları ve
birçok öğrenci katıldı. Kayseri Yazar ve Şairler Derneği (KAYŞAD) tarafından organize
edilen panelde konuşmacılar ı ise Mustafa Yazgan, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Recep Garip ve
Necip Evlice oldu. Panelde ünlü selamlama konuşması yapan Nuri Pakdil: “Değerli dostlarım,
sizi anti emperyalist, anti kapitalist, antifaşist ve anti firavunist duygularımla selamlıyorum”
dedi. Pakdil kendisine duyulan ilgiden dolayı teşekkür ederek: “Kitaplarımızı almanızı ve
okumanızı istiyorum. Bu da benim doğal hakkımdır. Bizim tek ulu önderimiz vardır. Tek ulu
önderimiz H.Z. Muhammed’dir” ifadelerini kullandı.
“Pakdil’i vazifeli olarak görüyorum”
Panelde konuşan Mustafa Yazgan ise: “Ben Nuri Pakdil’i Kader-i İlahi’nin içerisinde vazifeli
olarak görüyorum. Bunu genel prensip edinmenizi istiyorum. Çünkü bazı kimseler filan kişi
falan hareket ve hizip gibi kelimelerle bir nevi öne çıkış ve bu davanın farklı yöntemlerini
denemek istemişlerdir. Ama bunun dışında propagandadan uzak ve tamamen ruhi ve bilhassa
imani bir hareketle kendini çok genç yaşlardan itibaren bu ulvi davaya sunmuş olan
insanlardan Necip Fazıl ve Osman Yüksel gibi Nuri Pakdil de bir özellik içerisinde bu çizgide
yad etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
“Bu nimetin kadri kıymetini bilmelisiniz”

Yazgan, Pakdil’in eserleriyle mutlaka gelecek yıllara hitap etmeyi kendine vazife edinmiş biri
olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “O dönemde ümitsizliğin hat safhada olduğu
her şeyin adeta imkansızlık arz ettiği zamanda kelimeleriyle kalemiyle ve yayınladıkları
dergiyle bilhassa edebiyat isimli o fizik yapısıyla bir ciddiyet bir güzellik kokan eseriyle o
dönemde bu inanç hareketinin bir nevi önderlerinden olmuştur. Eğer bugün yaşlı haliyle
aramızda bulunuyorsa bu nimetin kadri kıymetini bilmelisiniz. Bugün Necip Fazıl aramızda
olsaydı onu ne kadar saygı ve sevgiyle selamlayacaktık değil mi? Ama yok. Ancak şimdi
eserleriyle ortadadır.
Her zaman söylediğimiz gibi oku diye başlayan bir yüce dinin mensuplarıyız. Biz bu
inancımızı dünyaya haykıramadığımız için sürüm sürüm sürünüyoruz bugüne kadar. Ama
artık misyon değişiyor. Elemanlara misyon yükleyen rabbimiz aynı anda toplumun kaderinde
de değişimler, inkılaplar meydana getirecek bir zaman dilimini yaşıyoruz. Siz bunun ya
farkındasınız ya da değilsiniz. Eğer farkındaysanız, omuzlarınızdaki ağırlığı tonlarca
hissetmeniz lazım.”
Panel bittikten sonra Yazar Pakdil okuyucularına kitaplarını imzaladı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9806,html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

