KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
24.03.2014–31.03.2014
Forum Kayseri'nin Kitap Ve Oyuncak
Kumbarası Dolmaya Devam Ediyor
Forum Kayseri’nin, maddi imkanları kısıtlı okullarda eğitim gören çocuklar için başlattığı
kitap ve oyuncak toplama kampanyasına ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.Her zaman ilkleri
gerçekleştiren ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği...

24 Mart 2014 Pazartesi 12:52

Forum Kayseri’nin, maddi imkanları kısıtlı okullarda eğitim gören çocuklar için başlattığı
kitap ve oyuncak toplama kampanyasına ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.
Her zaman ilkleri gerçekleştiren ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle adından
sıkça söz ettiren, Kayseri ve çevre illerin alışveriş ve yaşam merkezi Forum Kayseri, maddi
imkanları kısıtlı okullarda eğitim gören çocuklar için gerçekleştirdiği kitap ve oyuncak
toplama kampanyasına devam ediyor.
Forum Kayseri Çocuk Kulübü ve Toplum Gönüllüleri Vakfı gönüllülerinin işbirliğiyle 22
Şubat 2014 Cumartesi günü Forum Kayseri’de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında,
okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla ‘‘Benim için 5 dakika kitap okur musun?’’
etkinliği düzenlendi. Özel okuma alanlarının oluşturulduğu etkinlik ziyaretçiler tarafından
ilgiyle karşılandı. Gün boyu devam eden okuma etkinliği ile ziyaretçiler kitap ve oyuncak
bağışına davet edildi.
Forum Kayseri’de 30 Nisan’a kadar Kitap ve Oyuncak Kumbarasına bağış yapılabilecek.
2014 yılı içerisinde düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek kitap ve oyuncak bağışı
kampanyasıyla, Kayseri’de farklı okullarda eğitim gören çocuklara destek sağlanması
hedefleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6390.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Kayserigaz 4. Engelliler Kayak Festivaline
Sponsor Oldu
Kayserigaz sponsorluğunda organize edilen Engelliler Kayak Festivalinin 4.sü Erciyes Kayak
Merkezi Arlberg tesislerinde gerçekleştirildi.“Yaşanabilir Bir Dünya ve Süredürülebilir Bir
Yaşamın” parçası olma yolunda gerçekleştirmiş olduğu...
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Kayserigaz sponsorluğunda organize edilen Engelliler Kayak Festivalinin 4.sü Erciyes Kayak
Merkezi Arlberg tesislerinde gerçekleştirildi.
“Yaşanabilir Bir Dünya ve Süredürülebilir Bir Yaşamın” parçası olma yolunda
gerçekleştirmiş olduğu Sosyal Sorumluluk Projerleriyle Kayserigaz, çok sayıda katılımcının
olduğu 4.Engelliler Kayak Festivalinde Türkiye'nin bir çok yerinden Erciyes'e misafir olan
300 engelli vatandaşla buluştu.
“Hiçbir Engel Bu Hayatın Bir Parçası Olmanın Engeli Değildir” temasının işlendiği iki gün
süren festivale eşlik eden mehter takımı ve senfoni orkestrasıyla engelliler unutulmaz anlar
yaşarken, uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil edebilecek başarılarıyla Aslı Azman’ın
snowboard gösterisi ilgiyle karşılandı.
Yarışmalarda dereceye giren Engelli Sporculara madalyaları katılımcılar arasında yer alan
Kayseri Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Mustafa Yalçın, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Boydak
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kayserigaz Genel Müdür Yardımcısı Mennan Uzunoğlu
tarafından takdim edildi.
Sağladığı sponsorluktan dolayı Kayserigaz adına Kayserigaz Genel Müdür Yardımcısı
Mennan Uzunoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’dan
plaketini alırken konuyla ilgili görüşlerini belirtti. Düzenlenen bu organizasyona destek ve
katılım göstermekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Uzunoğlu, toplumunda desteği
ile gerçekleşen bu organizasyon sayesinde engellilerin yaşama ve topluma olan bağlarının
arttığına dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6391.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Erciyes Koleji'nden 'kitap Şenliği'
Özel Erciyes Koleji tarafından Kitap Okuma Şenliği düzenlendi.Erciyes Koleji Spor
Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Talas Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker ve şube
müdürleri, Erciyes Koleji Ortaokul Müdürü Erdem Örnek, öğretmenler...
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Özel Erciyes Koleji tarafından Kitap Okuma Şenliği düzenlendi.
Erciyes Koleji Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Talas Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan
Köker ve şube müdürleri, Erciyes Koleji Ortaokul Müdürü Erdem Örnek, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. Düzenlenen şenlik hakkında bilgiler veren Erciyes Koleji Ortaokul Müdürü
Erdem Örnek, "Her yıl yaptığımız geleneksel kitap şenliğini, bu senede ilçe genelinde
yapıyoruz. Burada amacımız çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Kitaba olan
ilgilerini daha da artırmaktır. Bu yılda ilçe genelindeki okullar ile irtibata geçerek
çocuklarımızın da burada kitap okuma şenliğinden faydalanmalarını sağladık" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6392.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

‘lisanssız Güneş Elektrik Santralleri Ve Dağıtım
Sistemine Entegrasyonu Çalıştayı’ Başladı
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) tarafından düzenlenen, ‘Lisanssız
Güneş Elektrik Santralleri ve Dağıtım Sistemine Entegrasyonu Çalıştayı’ başladı.Düzenlenen
çalıştaya, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy,...
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Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) tarafından düzenlenen, ‘Lisanssız
Güneş Elektrik Santralleri ve Dağıtım Sistemine Entegrasyonu Çalıştayı’ başladı.
Düzenlenen çalıştaya, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy, TEDAŞ Genel Müdürü
Mükremin Çepni, EPDK ‘da görevli enerji uzmanları ve davetliler katıldı. Çalıştayın açılış
konuşmasını yapan KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy, Türkiye’nin enerji kaynakları

açısından fakir bir ülke olduğunu söyledi. Atasoy, “Enerjinin her türünde hemen hemen dışa
bağlıyız. Sadece kömür hariçtir. Onu da potansiyelde tam olarak uygulamaya geçirmiş
değiliz. Enerjide Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğundan beri tamamen dışa bağlı hem
teknolojik olarak hem ürün olarak bir ülke konumundayız. Ama bizim gerek bürokratik
gerekse özel sektör birikimimiz bu bağlılığı kriz noktasına getirmiyor. Biz kendi içimizde
dengemizi kurmuş vaziyetteyiz. Önümüzde ki yıllarda, enerji üretimi ve tüketimi açısından
yenilenebilir tüketici kaynakları içerisinde güneş önümüzde parlak bir fırsat olarak duruyor”
dedi.
Açılışta konuşan TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin Çepni ise, 1926 yılında Atatürk’ün imzası
ile kurulan bir KCETAŞ’tan bende yetişmiş olarak burada karşınızda durduğum için gurur
duyuyorum. Türkiye’de hem enerji politikalarını düzgün yönetmek için gerekse yerli
kaynaklarımıza yönelmek durumundayız. Bu yerli kaynaklarımızdan en önemlilerinden bir
tanesi de kömürdür. Kömür santrallerine ağırlık vermeliyiz ve ülkemizin enerji konumundaki
dışa bağımlılığını kurtarabilmek için hem bu yerli kaynaklara hem de yenilenebilir enerji
kaynaklarına çok büyük önem vermeliyiz. Şuan kullandığımız elektriğin yüzde 45’i doğalgaz
santrallerinden üretiliyor. O konuda yüzde 45 oranda dışa bağımlı durumdayız. Dışa bağımlı
olmak ha bire cari açığımızda artırarak gidiyor. Bundan kurtulmak için bu yerli
kaynaklarımızı mutlaka değerlendirmek durumundayız” ifadelerini kullandı.
2 gün sürecek olan çalıştayda, güneş enerjisi üzerinde görüş alışverişi yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6393.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Başkan
Özhaseki
Sarız
Ve
Pınarbaşı
Mitinglerinde Kayseri'ye Yaptıklarını Anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Sarız ve Pınarbaşı mitinglerinde Kayseri'ye
yaptıklarını anlattı ve ilçelerde ne sorun varsa hepsine omuz vereceğini söyledi. Meydanları
dolduran binlerce vatandaş "Yola Devam Haseki Başkan"...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Sarız ve Pınarbaşı mitinglerinde Kayseri'ye
yaptıklarını anlattı ve ilçelerde ne sorun varsa hepsine omuz vereceğini söyledi. Meydanları
dolduran binlerce vatandaş "Yola Devam Haseki Başkan" pankartları açarken sık sık da
"Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.
Đlk olarak Sarız'a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, TBMM Başkan
Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır ve Đsmail Tamer ve
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz kilometreleri bulun araç konvoyu nedeniyle güçlükle
miting alanına ulaştı. Sarız Đlçe Başkanı Cesur Abdullah Kınık'ın "Geleceğinizi düşünerek 30
Mart'ta AK Parti'yi destekleyin" çağrısının ardından, Belediye Başkan Adayı Ömer Akpınar

yapacakları hizmetlerle Sarızlıları modern bir şehrin bireyleri yapacaklarını söyledi. AK Parti
Đl Başkanı Ömer Dengiz ise Sarız'ın hizmete susadığını ve hizmet için AK Parti'yi istediğini
dile getirerek, bunu da sandıkta göstereceklerini belirtti.
"KARDEŞĐNĐZ SĐZE HĐZMET ĐÇĐN GELĐYOR"
"Sarız seninle gurur duyuyor" sloganları altında konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki ise 30 Mart seçimlerinin Sarız ve tüm ilçeler için çok önemli
olduğunu hatırlattı. Sarız'ın artık Büyükşehir hizmetleri ile buluşacağını ifade eden Başkan
Özhaseki, "Kardeşiniz size hizmet etmek için geliyor. Burada ne sorun varsa omuz
vereceğim. Sizinle beraber Sarız'ı ayağa kaldıracağız. Zamanında borçlu belediye devraldım;
ama Allah'a şükür kasamızda paramız var. Aklımız var, gücümüz var, ekibimiz var, en
önemlisi de size hizmet etmeye niyetimiz var, hevesimiz var" dedi. Alanı dolduranlar "AK
Parti Sarız'a gümbür gümbür geliyor" sloganları atınca, Başkan Özhaseki "Hizmetleriyle
geliyor" diye ekledi. Başkan Özhaseki'nin bugüne kadar Kayseri'de yaptığı devasa projeleri
anlatması sırasında ise "Kıskananlar çatlasın" sloganları atıldı.
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır ve Đsmail Tamer'in de halkı
selamlamasının ardından TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut Sarızlılara hitap ederek ilçeye
yapılan hizmetleri anlattı.
PINARBAŞI'NDA COŞKULU KALABALIK
AK Parti'nin Sarız'dan sonra ikinci mitingi Pınarbaşı ilçesinde yapıldı. Yoğun katılımla
gerçekleşen mitingde önce Đlçe Başkanı Tuncay Altıparmak ilçe halkına seslendi ve
Pınarbaşı'yı usta ellere teslim etmek için herkesin desteğini istedi. Belediye Başkan Adayı
Yusuf Kemal Altıparmak ise Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Pınarbaşı'nın makus
tarihini değiştireceklerini söyledi. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de Pınarbaşı'nın 30
Mart'ta AK Parti ile buluşacağını ve hak ettiği ama bugüne kadar alamadığı hizmetleri
alacağını dile getirdi.
"ÇOK ÇALIŞTIM, KÖTÜLERLE SAVAŞTIM"
Daha sonra kürsüye gelen ve bugüne kadarki başkanlık dönemini özetleyen Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de "Çok çalıştım, hırsız, yolsuz ve uğursuzlarla da
savaştım" diye konuştu.
Pınarbaşı ilçesine yapılması gereken projeler hakkında bilgi veren Özhaseki, "Bundan sonra
sıkıntıları beraber çözeceğiz. Đş varsa beraber yapacağız, sevinç varsa birlikte paylaşacağız"
dedi.
Konuşması sırasında CHP'nin Kayseri mitingine atıfta bulunan Başkan Özhaseki, "CHP
Genel Başkanı Kayseri'ye gelmiş; ama Pınarbaşı'ndaki kadar kalabalık toplayamamış" diye
konuştu. Kılıçdaroğlu'nun miting meydanındaki sözlerine de değinen Özhaseki, "Yine yalan
söyleyerek gitmiş. 'Haseki Başkan 21 bin 500 lirayı geri verecek, davayı kazandım' demiş.
Bunlar hakkında 50'den fazla dava açtık. Mahkemelerde 'Biz başkanı kastetmedik, kötü bir
şey demiyoruz' diyorlar. 10'dan fazla dava kazandık; ama bir tanesinde mahkeme, tazminat
miktarını fazla bulmuş, bunu söyleyip duruyor. Ne diyeyim, Allah ıslah etsin" dedi.
Başkan Özhaseki ve milletvekilleri, konuşmaların ardından hep birlikte halkı selamlayarak
miting otobüsünden halka çiçek dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6394.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Sp'nin Düzenlediği Sevgi Yürüyüşüne Büyük
Destek
Saadet Partisi’nin Talas’ta düzenlediği sevgi yürüyüşüne vatandaşlardan büyük destek
geldi.Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Talas Belediye
Başkan Adayı Gazali Kip, Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı...
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Saadet Partisi’nin Talas’ta düzenlediği sevgi yürüyüşüne vatandaşlardan büyük destek geldi.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Talas Belediye Başkan
Adayı Gazali Kip, Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan, çok sayıda partili ve
vatandaşlar sevgi yürüyüşüne katıldı. Başkan adayları ellerinde ki karanfilleri halka dağıtarak
bugünün sevgi yürüyüşü olduğunu ve halkın artık sevgi içinde yaşaması gerektiğini söyledi.
Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Gazali Kip “Üzülerek söylüyorum ki
Türkiye’mizin geldiği noktada liderlerimizde ciddi anlamda bir üslup sorunu olduğunu
görüyoruz. Ama biz özellikle şunu söylüyoruz, altını çizerek defalarca söylüyoruz: Bugün
Türkiye’mizin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bugün gerçekleştirmiş
olduğumuz sevgi yürüyüşü aslında insanların gönüllerine bir tohum ekmekti” dedi.
Kip “Türkiye’mizin geldiği noktada ne kadar barışa, ne kadar huzura, ne kadar sevgiye
ihtiyacımız olduğunu biz bu sevgi yürüyüşüyle göstermek istedik. Bu sevgi inanıyorum ki
dalga dalga yayılacak. Talas’la başlatmış olduğumuz bu hamle Kayseri’mize ve Türkiye’mize
güzel bir kardeşlik getirecektir. Öyle düşünüyor, buna inanıyoruz. Evet, vatandaşımızın ciddi
bir teveccühüyle karşılaştık. Đnsanlarımıza karanfillerimiz dağıttık. Đnşallah sevgilerinin
yeşermesine vesile olur ümitleriyle birlikte yüzlerce araçlık bir konvoyumuzla Talas’ımızın
ana caddelerinde bir konvoy gerçekleştirdik. Halkımızı selamladık. Halkımızın yoğun ilgi ve
teveccühü bizi aşırı derece de mutlu etmiştir” diye konuştu.
Kip “Bu da gösteriyor ki Allah’ın izniyle sayılı günler kaldı 30 Marta. Vatandaş kararını
vermiştir. Bütün hepsini denemiş, bütün partileri, bütün görüşleri denemiştir. Bu sefer Saadet
diyecek ve 30 Marta gittiğinde sandıkta Saadet Partisi’ne mührünü basacak ve bu genç
kardeşlerin bu fırsatı vereceklerdir. Öyle değerlendiriyorum. Bugün burada bizlerle birlikte
olan, bu coşkuya, bu heyecana katılan, sevgi yürüyüşün de gönülleriyle bizlerle olan bütün
Kayserili hemşerilerimize ve Talaslı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Saygılarımı
sunuyorum ”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6395.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Bünyan Belediyesi 2014 Yaz Dönemi
Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Bünyan Belediyesi 2014 yaz dönemi çalışma programında park ve peyzaj çalışmaları hızla
devam ediyor.Bünyan Belediyesi 2014 Yaz dönemi çalışma programı dahilinde Bünyan Fatih
mahallesinde Beyazevler çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları...
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Bünyan Belediyesi 2014 yaz dönemi çalışma programında park ve peyzaj çalışmaları hızla
devam ediyor.
Bünyan Belediyesi 2014 Yaz dönemi çalışma programı dahilinde Bünyan Fatih mahallesinde
Beyazevler çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları çerçevesinde düzenlenen alanda çam
dikimi ve çevre düzenlemesi yaptı.
Bünyan Fatih mahallesi Beyazevler önü Kayseri Malatya karayolu üzerinde düzenlenerek
çevre düzenlemesi yapıldı. Belediye işçileri tarafından çok sayıda çam ağacı dikildi.
Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bünyan Belediyesinde Bünyan belediye Başkanı
Mehmet Özmen "Bünyan için tasarlanan çok sayıda projelerimiz olduğu gibi Bünyan’a
bağlanan Köy ve beldeler içinde projeler üretildi seçimden sonra halkın teveccühleri ile
çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6396.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Memur-sen Mart Ayı Đl Divan Toplantısı Yapıldı
Memur-Sen Kayseri Şubesi Mart ayı Đl Divan Toplantısı yapıldı. Toplantıya sendikaların şube
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Đl temsilcisi Aydın Kalkan’ın başkanlığında
yapılan toplantıda üye çalışmaları ve gündemdeki...
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Memur-Sen Kayseri Şubesi Mart ayı Đl Divan Toplantısı yapıldı. Toplantıya sendikaların şube
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Đl temsilcisi Aydın Kalkan’ın başkanlığında
yapılan toplantıda üye çalışmaları ve gündemdeki konular değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Đl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Günümüzde gelişen olaylar göstermektedir
ki darbeci ve vesayetçi zihniyet her fırsatta ve her yolu denemeye devam edecektir.
Geleceğimizin umudu olan Memur-Sen üyeleri her kademesiyle çok çalışmaya, çok hizmet
üretmeye ve vesayeti deşifre etmeye devam etmek mecburiyetindedir. Her ne kadar bu yıl
yeni bir toplu sözleşme olmayacaksa da gücümüzü artırmalıyız. Bunun için üye yazma
çalışmalarımıza daha yoğun bir şekilde devam etmeliyiz'' dedi.
Sendika şube başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini açıklaması ile
toplantı sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6397.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Dünya Su Günü
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili olarak
yaptığı açıklamada Kayseri ilinin çeşmelerinden su içilebilen nadir şehirlerden biri olduğunu
bildirdi.Kayseri içme suyu kaynakları bakımından şanslı...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili olarak
yaptığı açıklamada Kayseri ilinin çeşmelerinden su içilebilen nadir şehirlerden biri olduğunu
bildirdi.
Kayseri içme suyu kaynakları bakımından şanslı olduğunu ve Erciyes Dağının bu nimetinden
yararlandığını, çünkü su kaynakların eriyen kar suları ile oluştuğunu belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, içme suyu kaynaklardan doğrudan ev ve iş yerlerine verilmediğini birçok işlem
ve çalışma sonucunda tüketiciye ulaştırıldığını belirtti.
Đçme suyu için su kanalları döşendiğini, belirli aralıklar ilaçlama yapıldığını, suyun meyilli
alanlarda pompalar ile yukarı ulaştırıldığını, depolama ve döşeme hatların bakım ve onarımı
gibi birçok maliyeti bulunduğunu bunun için israflı kullanılması gerektiğini ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
''Kayserimiz çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerdendir. Bu şehir halkı için bir nimettir.
Erciyes Dağımızın Kayserililere bir hediyesidir. Bugün büyükşehirlerin tamamına yakınında
içme suyu yerine damaca suyunu, şişe suyunu içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ama
Kayserimizde günlük olarak tükettiğimiz su ile içme suyunun kaynağı aynıdır yani ev ve
işyerindeki çeşmelerimizdir. Üstelik temizliği, tadı ve kokusu ile örnek gösterilen bir sudur.
Bunun için kıymetini bilelim ve israf etmeyelim. Đçme suyu ile araba, halı yıkamayalım.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6398.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Melikgazi, Parklar Đçin Yeni Oyun Grupları
Alacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yeni yapılan parklar
ile bu yıl içerisinde yapılacak parklarda kullanılmak üzere çocuk oyun grupları, figürlü
oyuncaklar, oturma bankları, çöp sepetleri ile spor...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yeni yapılan parklar
ile bu yıl içerisinde yapılacak parklarda kullanılmak üzere çocuk oyun grupları, figürlü
oyuncaklar, oturma bankları, çöp sepetleri ile spor aletleri satın alınacağını bildirdi.
Melikgazi ilçesinin 81 mahallesi bulunduğunu seçim sonrası Ağırnas ile Sarımsaklı
Bölgelerine hizmet vereceklerini ve çok geniş bir alanda Kayseri ilinin yarısına hizmet
verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle şehir merkezine uzak olan toplu
konut alanları ile bölge yerleşim alanları için oyuncak, bank ve spor aletleri satın alınacağını
belirtti.
Şehrin merkezine uzak olan yerleşim bölgeleri ile toplu konut alanlarına özellikle çocuklar
için çok amaçlı ve büyük ölçekli çocuk oyun alanları oluşturulacağını ve bu çocuk oyun
grupları ile buraların adeta 'Oyuncakistan Parkları' olacağını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
''Đlçe sınırları içerisinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlara yerleştirilmek üzere belediye
olarak ihale yapacağız. Bu ihale ile 80 adet oyun grupları, 12 adet figürlü oyuncaklar, 75
fiberglas malzemeli salıncak, 800 adet bank, 600 çöp sepeti ve 50 adet spor aletleri satın
alınacaktır. Bu malzemeler çevre temizlik vergileri ile satın alınmaktadır. Dolayısı ile
sizlerden toplanan vergiler yine size hizmet olarak geri dönmektedir. Bölge halkına özellikle
çocuklarımıza hayırlı olsun.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6399.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Işık Đhlali Kazaya Neden Oldu
Kayseri’de meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.Kayseri’de,
Đstasyon Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden
oldu. Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı olmazken, araçlarda...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.
Kayseri’de, Đstasyon Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, ışık ihlali yapan sürücü
kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı olmazken, araçlarda maddi
hasar oluştu.
Sanayi Odası kavşağında meydana gelen bir diğer kazada ise, dikkatsiz sürücüler kaza
yapmaktan kurtulamadı. Meydana gelen kazada yine araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6400.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Futbolcu Diakhate'nin Eşinin Çalınan Saati
Bulundu
Kayseri Erciyessporlu futbolcu Pape Malickou Diakhate'nin eşinin çalınan 70 bin avroluk
saati, emniyet güçlerince yapılan çalışma sonucu çöp konteynırında bulunarak teslim
edildi.Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan...
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Kayseri Erciyessporlu futbolcu Pape Malickou Diakhate'nin eşinin çalınan 70 bin avroluk
saati, emniyet güçlerince yapılan çalışma sonucu çöp konteynırında bulunarak teslim edildi.
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda,
18.03.2014 günü saat 12.00 sıralarında Đlimiz Melikgazi Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarında
Kayseri Erciyesspor takımındaki futbolcu P.M.D'ye (Pape Malickou Diakhate) ait ikamette
meydana gelen hırsızlık olayında eşi S.F.C ye ait çalınan 70 bin avro değerinde kenarları
elmas ve pırlanta işlemeli kol saat ile ilgili olarak ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar ve
araştırmalar neticesinde hırsızlık olayının, aynı gün müştekinin ikametine perde takmak için
gelen S.H isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir'' denildi.
Açıklamada, S.H isimli şahsın aynı gün görevli ekipler tarafından yakalandığı, şahıs ile
yapılan görüşmede saati kendisinin çaldığını ve daha sonra saati Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde
bulunan bir çöp konteynerine attığını söylediği bildirildi. Şüpheli şahıstan alınan bu bilgi
üzerine, çöp konteynırlarının Belediye görevlilerince toplanabileceği düşünülerek bölgeye
yakın ekiplere telsizle anons edilerek Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan çöp
konteynırlarının Belediye görevlilerince toplanılmaması bildirildi. Açıklamada, ''Şüpheli şahıs
refakate alınarak ivedilikle göstermiş olduğu yere intikal edildiğinde belediye görevlilerinin
çöp konteynırlarını çöp kamyonuna almaya hazırlandıkları görülmesi üzerine görevliler
uyarılarak çöplerin boşaltılmaması sağlanmış, şüphelinin gösterdiği çöp konteynırı yere
dökülmek suretiyle kontrol edildiğinde müştekiye ait 70 bin avro değerinde kenarları elmas ve
pırlanta işlemeli kol saati çöpler arasında bulunmuştur'' ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin duyarlı titiz ve seri
bir şekilde olayı değerlendirerek kısa süre içerisinde olaya müdahale ederek müştekinin

mağduriyetini giderdikleri, olayın şüphelisi S.H isimli şahsın ise yaşının küçük olması
nedeniyle adli tahkikat yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6401.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Kayseri’de 21 Mart Down Sendromu Etkinliği
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Kayseri’de bulunan özel eğitim
kurumları tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte down sendromlu olan Ayninur Taşan
isimli kız çocuğu, Đstiklal Marşını okuyarak programa katılanların...
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Kayseri’de bulunan özel eğitim
kurumları tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte down sendromlu olan Ayninur Taşan
isimli kız çocuğu, Đstiklal Marşını okuyarak programa katılanların dikkatini çekti.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe, down sendromlu çocuklar, aileleri ve çok
ayıda vatandaş katıldı. Programın başlangıcında Đstiklal Marşını okuyan down sendromlu
Ayninur Taşan programa katılanları duygulandırdı. Ardından konuşma yapan Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde görevli psikolog Merve Çiçek, “Down sendromu hepimizin bildiği
gibi 21. Kromozomun 3 tane x olmasından dolayı ortaya çıkan farklılıktır. Farklı çocuk anne
ve babası olmak zordur. Çevredekilerin meraklı, acıyan ve sorgulayan bakışlarıyla bitmek,
tükenmek soruları ve tavsiyeleriyle baş edilemez. Bu nedenle sosyal olaylardan ve çevreden
uzak kalınır. Akrabaların ve yakın çevredekilerin tepkileri ile mücadele edilmeye çalışılır.
Eşler birbirlerine karşı suçluluk ve yetersizlik hissedebilir. Evlilik problemi ortaya çıkabilir.
Bu özel çocukların gelişimi hangi düzeyde olursa olsun diğer çocuklardan farklıdır. Ancak
gelişim ihtiyaçları onlarınkinden farklı değildir. Bu çocuklarında sevilmeye, beslenmeye,
eğitime ve başarmaya ihtiyaçları vardır. Bu nedenlerden dolayı özel eğitime, özel eğitimli
öğretmenlere, ekstra bakıma, fizik tedaviye, sosyal desteğe, kolaylaştırılmış hizmete ve bizim
dostluğumuza ihtiyaçları vardır” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından söz alan down sendromlu Gülhan Çankaya, “24 yaşında down
sendromlu bir kardeşinizim. Sizlerin yapabildiği işleri iyi veya kötü olarak bende
yapabiliyorum. Örneğin ev işleri ve mutfak konusunda iyi olduğum söylenir. Đnsanlardaki
engel algısı farklı olsa idi belki burada karşınızda bir şef olarak konuşuyor olurdum ve sizlerle
yaptığım değişik yemek pastaların tariflerini paylaşıyor olurdum. Ben ve benim gibi olan
arkadaşlarım, sizlerden çokta farklı olmadığımızı bilmenizi isteriz” şeklinde konuştu.
Çankaya’nın konuşmasından sonra müzik eşliğinde down sendromlu gençler ve aileleri
oyunlar oynadı. Daha sonra down sendromlulardan oluşan ekip semazen gösterinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6402.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Mhp Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mustafa Özsoy:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl teşkilatı yöneticileri ve belediye başkan adayları
düzenledikleri toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda projelerini açıklayan
MHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl teşkilatı yöneticileri ve belediye başkan adayları
düzenledikleri toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda projelerini açıklayan
MHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Kayseri’nin 150-200 yıllık
geleceğinin planlamasını yaptıklarını söyledi.
Tuana restoranda düzenlenen programa, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan vekili
ve kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Đl Başkanı Mete Eke, MHP Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, ilçe belediye başkan adayları ve MHP il
teşkilatı yöneticileri katıldı. Programda açılış konuşması yapan MHP Đl Başkanı Mete Eke,
“45 yıllık tertemiz mazisi ile var olma sebebi sadece bu ülkenin bölünmez bütünlüğü olan, var
olma sebebi bu ezanın susmaması, bu bayrağın inmemesi olan ve bu vatanın bölünmemesi
olan bu hareketin mensupları tertemiz kadroları ile hem genelde hem de yerelde hizmet
etmeye hazırdır. Đşte bu anlamda burada sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın
projelerini inşallah birlikte izleyeceğiz. Kayseri’de 20 yıldır devam eden zihniyetin artık
sonunun geldiğine inanıyoruz. Bunun adının 30 Mart olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda pırıl
pırıl adaylarımızın hepsine başarılar diliyorum.MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu
ise, “Bu şehir ve ülkenin hukuki çerçevede siyasi geleneklere bağlı olarak yönetilmesi
gerekiyor. Basının yasaklandığı, kimseye zarar vermeyen protestoların engellenmeye
çalışıldığı durum ülkeye bir fayda getirmez. Milliyetçi Hareket Partisi birilerinin etnik
ayrımın tamamen karşısındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy, tecrübeli bir şahsiyet olarak doğduğu şehre hizmet etmek için aday olmuştur.
Đnsanın bir görevde uzun müddet bulunması onun şevk ve heyecanına engel olur. Bu
değişimin olması gerektiğine inanıyorum. Mustafa Özoy ile bu şehir gerçek şehri sevenlerin
eline geçecektir” diye konuştu.MHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa
Özsoy da, “Bildiğiniz gibi seçimlere çok az bir süre kaldı. Yapılacak seçimlerin Kayseri ve
ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kayseri için 500 proje yaptık. Kayseri’nin
bütün sorunlarını masaya yatırdık. Biz bu şehri profesyonelce yöneteceğiz. Bu şehri 8 stratejik
temel üzerinde yöneteceğiz. 1) Mali Disiplin Stratejisi 2)Đnsan Kaynakları Stratejisi, kenti
profesyonel insanlarla yöneteceğiz. 3) Yeni Yerel Sosyal Đlişikler Ağ Stratejisi 4) Sıfır
Tolerans Đmar Kontrol Projesi 5)Zamanı çok iyi kıymetlendiren belediye olacağız 6)
Kentimizin sahibi belediye olacağız 7)Geçim Standardı Stratejisi, dilendiren değil geçindiren
belediye olacağız. 8) Sürdürülebilir Sosyal Belediyecilik, geleceğinde yaşayan belediye
olacağız” diye konuştu.

Özsoy ayrıca, “Bizler Kayseri’nin 150-200 yıllık geleceğinin planlamasını yaptık. Şehri
planlamak için yola çıktık” dedi.Diğer projelerinden bazılarını da maddeler halinde sıralayan
Özsoy, “-Anadolu Türk Anıtı Projesi, -Kayseri Alper Tunga Havalimanı, -Uluslar arası
kayseri Ticaret Fuarı, -Bado Park Projemiz, -Saltanat-ı Kayseri Projemiz, -Hedef 38 Projesi, Đldem Beyazşehir Hastanesi Projesi, -Orta Doğunun En Büyük Kütüphanesi Projesi, Alparslan Türkeş Üniversitesi, -Öğrenci Dostu Şehir Projesi, -Yeni Öğrenci Yurtları, -Hem
Ucuz Hem de Sağlıklı Su Projesi, -Hilal Kart, Helal Karttır Projesi, -Kayseri Arkeoloji
Müzesi Projesi, -Kentsel Dönüşüm Projesi, -Hayvan Sağlığı Merkezi Projesi, -Sosyal Tesisler
Projesi, -Erciyes Eler Parkı Projesi, -Kızılırmak Projesi, -Yamula Barajı Projesi, -Okul
Servisleri Projesi, -Muhtar Evleri Projesi, -Gençler ve Hanımlar Lokali Projesi, -Tabelalarda
Türkçe Projesi, -Gelişen Hayvancılık Daha Fazla Đstihdam Projesi ve -Huzurlu Mahalleler
Projesi” ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmaların ardından, Milliyetçi Hareket Partisi
belediye başkan adayları, Ulusal Gençlik Platformu ile iyi niyet sözleşmesi yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6403.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Chp Argıncık'ta Esnafı Ziyaret Etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Yıldız,
Argıncık'ta imar olmadığını belirterek, ''Seçildiğimiz takdirde Argıncık'ta imar işlerini
tamamlayıp, vatandaşlara imarlı tapularını ücretsiz vereceğiz''...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Yıldız,
Argıncık'ta imar olmadığını belirterek, ''Seçildiğimiz takdirde Argıncık'ta imar işlerini
tamamlayıp, vatandaşlara imarlı tapularını ücretsiz vereceğiz'' dedi.CHP Kocasinan Belediye
Başkan Adayı Mustafa Yıldız, Argıncık'ta esnafı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Yıldız,
Argıncık esnafını tek tek gezdi. Bir çay ocağında vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet eden
Yıldız, ''Ben 30 yıldır Harita Mühendisliği yaptım. Buraya hiçbir şey yapılmadı. Şimdi biz
burada yeniden imar planları yapacağız ve Erciyesevler'deki metrekare fiyatlarıyla Argıncık'ı
aynı değere getireceğiz. Erciyesevler'de metrekare fiyatları 1 milyon lira, Argıncık'ta 160-170
lira. Bu böyle olmaz. Biz, imarlı tapuları vatandaşlara ücretsiz vereceğiz. Bu gibi işler,
Belediyenin iki dudağı arasında olmayacak. Biz, ayrıca Kocasinan'a mahalle olarak bağlanan
köylerde de imar planlarını yapacağız. O köylerdeki tarihi nitelikli evleri, yapıları
koruyacağız'' diye konuştu.Kocasinan'a mahalle olarak bağlanan köylerle şehir merkezi
arasındaki ulaşım meselesini de çözeceklerini bildiren Yıldız, ''Biz kentten köye göç olayını
hızlandıracağız. Kent merkeziyle sürekli iletişim halinde olan mahallelerimizin ulaşım
araçlarını, otobüsleri 2 katına çıkaracağız'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6404.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Özhaseki: "kılıçdaroğlu'nun Guinnes Rekorlar
Kitabına Girmesi Lazım"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Kayseri mitinginde kendisi hakkında konuşmasıyla ilgili, "Guinness
Rekorlar Kitabına bu adamın girmesi lazım. En iyi yalanı kim söyler, demagojiyi...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Kayseri mitinginde kendisi hakkında konuşmasıyla ilgili, "Guinness
Rekorlar Kitabına bu adamın girmesi lazım. En iyi yalanı kim söyler, demagojiyi kim yapar
noktasında üstüne yok" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Kayseri mitingindeki sözlerine cevap verdi. Özhaseki, "Kemal Bey
Kayseri'de 3-5 bin kişi ile bir miting yapmış. Ne kadar insanı topladığı bizim için çok önemli
değil; ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şahsımla ilgili söylemiş olduğu sözler önemli.
Ben Kemal Bey adına Guinness Rekorlar Kitabına başvuruda bulunmak istiyorum. Bu rekor,
'En iyi yalanı kim söyler?', 'En çok demagojiyi kim yapar?', 'En çok yalanı yüzü kızarmadan
birkaç dakika içinde kim söyler?' şeklinde bir rekor. Çünkü bu konuda Kemal Bey çok mahir"
dedi.
Kılıçdaroğlu'nun birkaç yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladığı yalanlarına
kendine yakın insanlarla çıktığı televizyon programlarında devam ettiğini söyleyen Özhaseki,
Kayseri'ye gelen 20-30 milletvekilinin de adliyeye 300 sayfalık dilekçe vererek şov yaptığını
ifade etti. Özhaseki şöyle devam etti:
"Gerek şahsımı, gerekse çalışma arkadaşlarımı hedef alan 100'den fazla suçlamada
bulundular; ama hepsi yalan dolan ve iftira. Savcılıklar suçlamaları ellerine aldılar. Türkiye
tarihinde bir ilk yapılarak, görülmüş, temyizde kesinleşmiş dava dosyası yeniden açılıp tekrar
incelendi. Savcılar oy birliği ile karar verdiler. Kararda, 'Bunların hepsi yalan, hepsi iftira, siz
yalan söylüyorsunuz sizi kınıyoruz' dediler ve yüzlerine çarptılar. Ana dava bu ve bu konuda
bir ihtilaf yok. Biz Kemal Bey veya ekibinden nezaket icabı 'kusura bakmayın, özür dileriz,
bize böyle bir duyuru gelmişti, biz de bunu savcılığa taşıdık, doğru değilmiş, hakkınız helal
edin' demelerini bekledik. Fakat bunlarda böyle nezaket ne gezsin. Tam tersine bu sefer de
algı idaresi başladı. Mahkeme kararlarına rağmen utanmadıkları gibi, pişkin pişkin sırıtmaya
devam edince biz de tazminat davaları açmaya karar verdik."
Yalan ve iftiralar nedeniyle 50'ye yakın tazminat davası açtıklarını dile getiren Başkan
Mehmet Özhaseki, bunların büyük çoğunluğunu kazandıklarını söyledi. Mahkemelere 200 bin
liraya yakın para yattığını da kaydeden Özhaseki, "Tazminat davalarının bir kısmı kesinleşti.
Kesinleşen ve temyiz süreci tamamlanan davaların parasını çektik. O parayla da sucuk
dağıttık. Bunlara itiraz hakları da yok, konuşma hakları da yok. Bazı davalardan, 'Biz öyle
demek istemedik ki, araştırılsın dedik, başkanı mı hedefledik' gibi kıvırtmalarla kurtulmak
istediler; ama sadece bir davadan sıyrılabildiler. O da bunların çok hoşuna gitti. Bir davada

böyle bir şey ellerine geçince çocuk gibi sevindiler. Onu da alıp sanki tüm davalara teşmil
edermişcesine ortaya düştüler. Hakikaten Guinness Rekorlar Kitabına bu adamın girmesi
lazım. En iyi yalanı kim söyler, demagojiyi kim yapar noktasında üstüne yok" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'na mitingde bahsettiği parayı nereye verebileceği konusunda da yol gösteren
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Kıvırtarak kurtardıkları davadan 20 bin lira
civarında bir paradan bahsediyorlar. Hakikaten paraları varsa, Kayseri milletvekillerinin
işçilerine borcu var. Piyasada bir sürü karşılıksız çek var. Mecliste bekleyen fezlekeler var.
Gitsinler onları ödesinler. O paraları hak sahiplerine dağıtsınlar da hiç değilse insanlar
haklarını bu adama helal etsinler" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6405.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Pınarbaşı'da 25 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kayseri Đl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Pınarbaşı ilçesinde yaptığı çalışmalarda 25
kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar
köyünde yol kontrolü yapan ekiplerin bir otomobili...
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Kayseri Đl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Pınarbaşı ilçesinde yaptığı çalışmalarda 25
kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar köyünde yol kontrolü yapan ekiplerin
bir otomobili durdurarak arama yaptığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 25 kilogram kubar esrar
maddesi ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili olarak B.S., Y.G. ve D.A.'nın gözaltına alındığı, yapılan soruşturma sonrasında
serbest bırakıldıkları bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6406.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Muhammet! Yürüyerek Suriye’ye Döndü
Suriyeli yaralıların çatışmalarda kaybettikleri kol ve ayaklarına kavuşmaları devam ediyor.
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MAZLUMDER Kayseri Şubesi aracılığı ile çatışmalar ve bombardımanlarda el ve ayaklarını
kaybeden Suriyelilerin protez kol ve ayaklarına kavuşarak sevinç içinde ülkelerine dönme
serüvenleri devam ediyor.
4. yılına giren çatışmalarda el ve ayaklarını kaybeden Suriyelilerden 3 hafta önce Kayseri’ye
gelen bu güne kadar protez takılan 15. Kişi olan 55 yaşındaki Halep ilinin Azez ilçesi
nüfusuna kayıtlı MUHAMMET, oğlu 16 yaşındaki Mahmut’la birlikte MAZLUMDER
Kayseri Şubesi yöneticileri aracılığı ile Kayseri’ye getirildi. Şehrimizde özel Melikgazi
Hastanesinin misafirhanesinde 10 gün misafir edildi

10 günlük misafirliğin ardından sağ ayağını diz altından bombardımanda kaybeden
MUHAMMET’in ayağına protez ayak takılarak rahat şekilde yürümesi temin edildi. Koltuk
değneği ile yürüyerek Kayseri’ye gelen MUHAMMET, kaybolan ayağına takılan protezle
rahatlıkla yürümeye başladı. Sağlığına kavuşmanın ardından MAZLUMDER yöneticilerince
Kayseri terminalinden Gaziantep’e gönderilen MUHAMMET, Kilis üzerinden Azez’e döndü
MAZLUMDER Kayseri Şube başkanı Ahmet TAŞ Azez’li MUHAMMET’in ülkesine
döndükten sonra telefonla arayarak yardımlarından dolayı MAZLUMDER Kayseri Şube
yöneticilerine ve hayırsever Kayseri halkına şükranlarını ve teşekkürlerini bildirdiğini söyledi.
TAŞ 4 yıldan bu yana devam eden bu tip hizmetleri müracaat halinde gelecekte de devam
ettireceklerini bildirerek Kayserili hayırseverlere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6408.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Yazar Ahmet Gürlek’in Üç Aşkı
Bilginin zekâtı bana göre yazmaktır. Kültürümüzü yaşatmak gelecek nesillere aktarmak için
kayıt altına almak gerekir. Ahmet Gürlek kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürün yaşaması için
gayretini esirgemeyen bir neslin son temsilcilerinden. O yüzdendenim gözümde sadece bir
yazar değil. Bilgi ve birikimlerim benimle birlikte mezara gitmesin diye düşündüğü için
yazan, doğduğu yörenin kültürünü ön planda tutan “Yöresinin Sevdalısı.” Araştırmacılığı,
şairliği, dergi ve gazete köşe yazarlığı, televizyonculuğu bildiğim diğer vasıfları. Memleketi
ile ilgili inceleme ve araştırmaları, Develi için ayrı değer taşır. Eserlerinde Develi’nin
kültürünü araştırmak ve tanımak Gürlek ’in vazgeçilmez bir tutkusudur.
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Yöre insanını, örf ve adetlerini, gelenek ve görenekleriniyemeklerini, ozanlarını, evlerini,
deyişlerini, atasözlerini, fıkralarını hâsılı ne var ne yok hepsini eserlerinde anlatır. Bazı
tespitleri vardır ki iyi ki yazıyorsunuz, sayenizde öğrendik, yok olup gitmedi, kaleminize
sağlık diyebiliyorum. Yazmak zor zanaattır. Kendi kültürüne, yöresine âşık olanlar için yeni
bir icat, yeni bir keşif hazzı verir. Engin denizlerde ufku aramak gibidir.Đnsanlar ölür, ama
kitaplar ölmez.Kitaplar, uygarlığın önderliğini yapan ışık huzmeleri gibidir.
Develi’de son zamanlardaki “Develi ile ilgili yazı yazanlar” deyince akla gelen kişiler
arasındadır. Đzmir de kütüphane müdürlüğü yapan Ahmet Ağabey, bir Develi sevdalısıdır.
Kütüphaneciliği dışında, sosyal bir insandır, derneklerde ve vakıflarda her zaman görev ve
sorumluluk almıştır. Yazılarından dolayı ödülleri vardır, işinin sevdalısıdır.
Şairliği,yazarlığı tartışılmaz. Develi Kültürüne örf ve adetlerine,gelenek ve göreneklerine
önem vermesinden olacak ki büyük sevdası olan memleketi Develi’ye birbirinden güzel
eserler kazandırmıştır. Benim için değerli olanda yöremizle ve kültürümüzle olan bu yönüdür.
O yüzden her Develi Diyarı Dergisinde onun ve Kadir Özdamarların, bu iki üstadın birer
yazısının olmasını isterim.

GAZETECĐ DURMUŞ YAVAŞ’IN ANISINA
Çocukluğunda, doğduğu ilçe olan Develi’de gazeteci Durmuş Yavaş’ahaftada bir kez gelen
gazeteleri okumak için gazete dağıtımı yapan Ahmet Gürlek, o günlerde kaptığı “kitap virüsü”
sayesinde 50 yıldır kütüphanecilik yapıyor. Okuma merakı nedeniyle seçtiği kütüphanecilik
mesleğini Đzmir Milli Kütüphanesi‘nde müdür olarak sürdüren Ahmet Gürlek, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, küçük yaşta tanıştığı kitapların, meslek seçiminden hayata bakışına kadar
birçok önemli şeye yön verdiğini belirtmiş. Bu vesile ile Develinin tek kitapçısı ve gazetecisi
Durmuş Yavaş’ı rahmetle anıyorum.
GAZETE OKUYABĐLMEK ĐÇĐN GAZETE DAĞITTIM
1960 lı yıllarda Kayseri’nin Develi ilçesinde, dönemin şartları gereği çok fazla kitap
bulamadığını, günlük gazetelerin bile ilçedeki kitapçı Durmuş Yavaş’a yalnızca Çarşamba
günleri geldiğini, ne yazdığını merak ettiği gazeteleri okuyabilmek için gazete dağıtımı
yaptığını anlatır.
“O gazetelerdeki mürekkep kokusu hala içimde” diyen Gürlek, ilçedeki kitapçıda kaptığı
“kitap virüsü” sayesinde ilkokuldayken okuma alışkanlığı kazanmış.Gürlek, kitap tutkusu
nedeniyle Ankara’da kütüphanecilik üzerine üniversite eğitimi alır, kütüphanelerde çalışmaya
da üniversite yıllarında başlar.
GÜRLEK’ĐN ÜÇ AŞKI; ĐZMĐR,KÜTÜPHANE VE DEVELĐ
Okul sonrasında çeşitli kütüphanelerde görev aldığını, Ege Üniversitesi Kütüphanesi’nin
kurulmasına, Đzmir Atatürk Halk Kütüphanesi’nin geliştirilmesine katkı sağladığını, 2004
yılında da Türkiye’nin en eski kütüphanelerinden olan Đzmir Milli Kütüphanesi’nde müdür
olarak görevlendirildiğini anlatan Gürlek, “Meslek hayatımda 50. yılımdayım. Türkiye’de
çalışmaya devam eden belki de en eski kütüphaneci benim. Yakınlarım bana ayaklı kütüphane
der. ”Diye anlatır.
Gürlek, kütüphanecilerin kütüphaneye gelen her kitabı okuma şansı bulamasa da
kitapseverlere yardımcı olmak için hepsinin içeriğini anlayacak kadar bildiğini, okuduğu kitap
sayısının binleri aştığını, evinde de baskısı tükenen, müzayedelerde bulunabilecek eserlerden
oluşan küçük bir kitaplık oluşturduğunu, kitabın ruhun ilacı olduğunu söyler.Đzmir,
kütüphanecilik ve memleketi Develi’yi hayatının “üç aşkı” olarak niteleyen Gürlek, çeşitli
konularda 12 de kitap yazmıştır. ”Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır,kitaplar
insanların yolunu aydınlatır.”Diye yorumlar.
KĐTAP OKUMAK BOŞ ZAMAN AKTĐVĐTESĐ DEĞĐLDĐR
Gürlek, “boş zamanlarımda kitap okuyorum” şeklinde sözleri doğru bulmadığını da ifade
ederek, “Kitap okumak boş zaman aktivitesi değildir. Boş zamanları değerlendirmek için
kitap okunmaz.Aksine kitap okumak için zaman ayrılmalı. Toplumların kültür seviyesi kitapla
yükselir. Bunun için kitap okuma alışkanlığı çok değerlidir.Bir ulusun en değerli hazinesi, onu
yükselten yayınıdır.” Der
KÜLTÜRÜMÜZE KAZANDIRDIĞI ESERELER
1973yılında yazdığı“ Milli Mücadelede Develi’yi, Memleketim Develi, Develi Evleri,Seyrani
Şiirleri Antolojisi, Develi’de Mutfak Kültürü,Develi Şiirler Antolojisi,Develi Fotoğrafları,
Develi Fıkraları,son olarak Develili Şair ve Yazarlar” adlı kitaplar takipetmiştir. Bunlar
Develi kültürüne kazandırdığı eserlerdir.
Araştırmacı yazar kimliğiyle, dergi ve gazetelerdeki yazılarıyla, Develi’nin kültürüne ait
eserleriyle tanıdığım Ahmet Gürlek Ağabey’e kültürümüze kazandırdığı eserlerden dolayı
teşekkür ediyor, yeni eserler bekliyor, sağlık ve sıhhat diliyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6409.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Peygamber Tasavvuru
Resul ve Nebi özel isimleriyle Kerim Kitabımızda zikredilen kavram Türkçe ’de Peygamber
söylemi ile yaygınlık kazanmıştır. Resul’ün lügat anlamında; kendisini gönderenin haberlerini
devamlı bekleyen ve alan kimse olarak tarif edilirken, Din dilinde ise; Risalet kelimesinden
türemiş bir isim olup, gönderilmiş kimse, elçi; bir iş veya vazife için bir kimseyi göndermek
veya elçilik anlamına, risaleti/ilahi sözü taşıyan kişi olarak tarif edilmektedir. Resul,
mübalağa siygası olarak kullanılmış ve elçilik işinin çok defalarca devam edegelen bir olay
olduğunu anlatmaktadır.Nebi ise; Arapça "NBE" kökünden gelmekte ve haber vermek,
duyurmak, hafifçe seslenmek anlamlarında kullanılmaktadır. Din dilinde ise; Allah’ın (CC)
kendisine direkt/endirekt vahyettiği sözleri olduğu gibi en ince ayrıntısına kadar belleyip
üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan toplumuna aktaran kişi. Bu iki kavram arasında ne fark
var diye baktığımızda ise karşımıza çıkan ilk söylem;Resul, kendisine bir kitap ve şeriat
verilen olduğu halde, Nebi, kendinden evvelki resullerin şeriatına dâvetle vazifeli elçilerdir.
Her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.Tabi ki bu kesin bir ayırım değildir. Farklı bir
ayırım ise Nebiliğin verilen makam, Resullüğün ise yapılması zorunlu olan görev olduğu
şeklindedir. Peygamber ise dilimize Farsçadan geçmiş ve hem nebi’nin, hem de resul’ün
taşıdığı anlamlar için tek kavram olarak kullanılmaktadır. Müminlerin tüm peygamberlere
aralarında herhangi bir ayırım yapmaksızın iman etme zorunluluğu ve yükümlülüğü vardır.
Mustafa Doğu yazdı..
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Peygamberlere niçin ihtiyaç duyulmuştur, kimler peygamber olabilir, bunları diğer
insanlardan ayıran özellikleri nelerdir? Zihinlerimizde Peygamber tasavvurunun çok net bir
şekilde oluşmasını sağlayacak bu önemli sorulara verilecek sağlıklı ve düzgün cevaplarda
gizlidir. Allah insanları kabileler ve kavimler halinde yaratmış ve kendi içlerinden seçtiği
Resul/Nebilerle öncelikle Tevhid inancının düzgün oluşmasını ve beraberinde aralarında
adaletin ve erdemin egemen olacağı hukukun belirlenmesini sağlamıştır.
Hz. Đbrahim kıssası bize Peygambersiz Allah inancının nasıl olması gerektiğini anlamamızda
katkı sağlayan önemli bir anlatımdır. Panteondaki putları kırarak başladığı Tevhid
yolculuğuna, kavminin tapına geldikleri gökcisimlerinin birer “sönenlerden” olduğunu ve
bunların Rab olamayacağını bildirdiği ve her şeyin yaratıcısının mutlak bir Allah olduğu
sonucuna ulaşmakla nihayete erdirdiği inançtır. “Üzerine gece bastırınca, bir yıldız görmüş
ve: -Bu, Rabbimdir, demişti. Fakat yıldız batınca: -Ben, batanları sevmem, demişti.Ay’ı
doğarken görünce: -Bu, Rabbim, demişti. Fakat o da batınca: -Rabbim beni doğru yola
iletmezse, muhakkak sapıklığa düşmüş kimselerden olacağım, demişti. Sonra güneşi
doğarken görünce: -Bu, Rabbimdir, bu daha büyük, demiş, o da batınca: -Ey kavmim, ben
sizin ortak koştuklarınızdan uzağım, demişti.” Enam suresi 76-78. Ayetler insanın Kevni
okumasıdır. Allah’ın insana lütfetmiş olduğu aklın yaşadığı gezegende kendisi için hakikat
olan unsurlarla bunların yaratıcısını arama ve O’na teslim olma okumasıdır. Ama bu
insanların Mutlak yaratıcı bir ve tek olan Allah’a ulaşmalarında yeterli görülmeyerek kevni

okumalara vahyi destekler sunulmuş ve gelen elçilerle bunlar toplumlara anlatılmıştır.
Elçilerin gönderilmediği toplumların ise Đsra suresi 15. Ayetinde belirtildiği üzere kendilerine
azap edilmeyeceği bildirilmiştir.
Peygamberler, Tevhid ve ahlaki değerlerdeki sapmaların toplumların kahir ekseriyeti
tarafından benimsenip zulmün ve haksızlığın olağanlaşmaya başladığı dönemlerde kendi
dillerini konuşan, birilerinin eşi/oğlu/babası/akrabası/arkadaşı/hakemi/hükümdarı/taciri…
olan, ahlaki değerler açısından fıtratlarını koruyabilmiş, toplumun cari dininden uzak kalmayı
başarabilmiş erdem sahibi kişiler olarak Allah’ın mesajını iletmek üzere gönderilmişlerdir. Bu
hakikat bize Kerim kitabımızda geçmiş kavim/peygamberler anlatılırken bildirilmekte ve
örneklendirilmektedirler. “Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini onlara okuyan, kitap
ve hikmeti öğreten ve onları (şirkten) arındıran bir resul gönder. Şüphesiz aziz ve hâkim
olan ancak sensin.” (Bakara, 129), “-Ey Âdemoğulları, aranızda size ayetlerimizi okuyan
resuller geldiği zaman, kim korunur ve (davranışlarını) düzeltirse; artık onlara bir korku
yoktur. Onlar, üzülmeyeceklerdir.” (Araf, 35) Bu insanlar aynı zamanda tüm insanlar gibi
ölümlülerdir ve yaptıkları her şeyden sorumlu/hesaba çekileceklerdir. “Muhammed yalnızca
bir elçidir. Ondan önce de, elçiler gelip geçmiştir. Öyleyse şimdi, O, ölür veya öldürülürse
topuklarınızın üstünde geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geri dönerse, Allah’a
hiç bir şekilde zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” (Ali Đmran, 144)
Uyarılması gerekenler insanlardan oluşan bir topluluk olunca doğal olarak gönderilmesi
gereken elçi de kendi cinslerinden olması gerekiyor ki kurulacak iletişim ve sağlanacak
örneklikler sağlıklı ve düzgün olsun. Dolayısıyla Allah (CC) Resul/Nebi seçimlerini her
kavmin kendi içinden yapmış ve anlatılacak mesajda kullanılacak dil ortak olsun istemiştir.
Çarşıda pazarda dolaşan, ağlayan/gülen, evlenip çoluğa/çocuğa karışan, çobanlık yapan,
ticaretle uğraşan, kurutulmuş et yiyen, acıkan/susayan, bütün insanlar gibi insani ihtiyaçların
tamamına sahip olan beşerdirler.“De ki: Ben de sizin gibi insanım; ama bana, ilâhınızın, tek
bir Đlâh olduğu vahyolunuyor…” (Kehf, 110) Allah (CC) meleklerden peygamber yapmayı
dilemiş olsaydı buna da kimse engel olamazdı. Velev ki böyle bir şeyi murat emiş olsaydı,
O’nu da insan suretiyle göndereceğini bildirmektedir Rabbimiz. “Eğer (Resulü) melek de
yapsaydık, yine onu bir adam şeklinde yapardık ve onları düşürdüğümüz şüpheye
düşürürdük.” (En’am, 9) Yaratmış olduğu varlıklar içerisinde insanoğluna tevhidin/şirkin,
iyinin/kötünün, hayrın/şerrin ayrışmasını sağlayacak iradesinin/seçme hakkının aktif hale
gelmesi için mesajlarla desteklenmiş olması, yeniden dirilişin yaşanacağı ahiret hayatında
ortaya süreceği her türlü mazeretin geçersizliğini sağlamaktadır.
Peygamber seçimi gönderildiği kavmin kendi tercihleri ile değil, Allah’ü Teâlâ’nın seçimi ve
tayini ile gerçekleşmiştir. Her kavme gönderilen bu kutlu elçiler kavminin kirlenmişliğinden,
yozlaşmasından, Đtikadi ve ahlaki değerlerden sapmasından hep uzak kalmış ve korunmuş
kişilerdir. Zira kendilerine verilecek yük yeryüzünde taşınması en zor ve en şerefli bir görev
olduğundan dolayı geçmişleriyle problem yaşamamalı ve kendileri hakkında yapılacak ağır
ithamların altında ezilmemelidirler.
Peygamberler gönderildikleri dönemlerde “yalanlama” başta olmak üzere, sürgün edilmeleri,
öldürülmelerine varacak kadar çektikleri zulüm ve eziyetin tek nedeni O’nun insan bir elçi
olmasından kaynaklanmıştır. “Onlara hiç bir elçi gelmedi ki onunla alay etmemiş olsunlar.”
(Hicr, 11)
Kendi aralarında yıllarca dolaşmış, insani vasıflar açısından en ufak bir yanlışlığına şahit
olunmamış bu insanlar günün birinde çıkarak “Mutlak yaratıcının, hüküm ve hikmet
sahibinin, Ulûhiyette ve Rububiyette hiçbir şeyi ortak koşmamaları gereken Allah olduğunu
ve O’ndan vahiy aldıklarını, kendilerine elçi olarak gönderildiklerini” ilan etmeleri başta
alaycı bir tavırla geçiştirilirken sonraları şiddete dönüşen müdahaleler haline gelmiştir.“Nuh:
-Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben, ancak Âlemlerin Rabbi tarafından

(görevlendirilen) bir elçiyim.” (Araf, 61), “-Ey kavmim! Dedi. Bende beyinsizlik diye bir şey
yoktur. Ben, Âlemlerin Rabbinden bir elçiyim!” (Araf, 67)
Yaşam boyu bu mücadele sürekli devam etmiştir. Dönem dönem kendilerine olağanüstü
haller olarak isimlendirilecek mucizelerle takviye yapılmıştır. Sonuçta çok büyük kitlelerin
imana ermesi ile karşılık bulanlar olduğu gibi, bir avuç insandan başka kendisine kimsenin
iman etmediği elçilerde olmuştur. Ama hepsi için ortak yön, heva ve heveslerinden değil,
kandillerine vahyedilenin kavimlerine ve topluluklarına aktarılmasından sorumlu
kılınmalarıdır. Bu yaptıkları iş için dünyevi hiçbir beklenti içerisinde olmadıkları ve
ücretlerinin ahirette Allah tarafından mükâfatlandırılarak ödeneceğidir.
Peygamberlerin bir kısmı vefatlarından sonra çok suiistimal edilmiş ve adeta insan olmaktan
çıkarılıp Đlahlık mertebesine taşınmıştır. Bunun en belirgin örneği Hz. Đsa’dır (as). Yahudilere
gönderilen bu peygamber Nasranîler tarafından vefatından sonra teslis inancının bir unsuru
haline getirilerek Allah’ın oğlu denmiştir. Bu şirk anlayışının farklı bir tezahüründen başka bir
şey değildir. Ahir zaman Peygamberi olan ve kendisinden sonra kıyamete kadar hiçbir
resul/nebi gelmeyecek olan Hz. Muhammed (sas) ise vefatından sonra ümmetinin bir kısmı
tarafından yükseltici fonksiyonların kurbanı edilirken, bir kısmı da adeta bir postacı
konumuna indirgeyerek alçaltıcı pozisyonların kurbanı etmişlerdir. Kendisinde çok güzel
örnekliklerin bulunduğunu, sahih Đslam anlayışının O’nun hayatından alınacak güzel
örnekliklerle şekilleneceğini Rabbimiz müjdelemiş ve itaati emretmişken, birileri örnek
alınmasın der gibi vasıflarla donatmışlardır. On parmağından onlarca mucizelerin aktığı,
insanların en zor anlarında bir dokunuşla pınarları akıttığı, yemeklerin sofralara indirildiği,
kanının ve necis olan atıklarının içenler tarafından cehennem azabından azat edilip/cennetin
kapılarının açıldığı,hiçbir insana yakışmayacak sıfatlarla vasıflandırılması O’nu hayattan ve
örneklikten koparmaktan başka hiçbir işe yaramayan ifrat sevgi, düşünce ve söylemlerdir.
“Tüm insanlık yaratılmadan önce O’nun nuru yaratıldı ve tüm insanlık bundan neşet
etti(Nuru Muhammed)” gibi inançlar, “perdenin açılmasıyla birlikte Allah ile beraber
Peygamber efendimizi sohbet ederken görüldüğünü” anlatan hikâyeler yine kelimenin en hafif
deyimi ile saygısızlık ve utanmazlıktır.
Allah’ü Teâlâ bizlere Hz. Peygambere Kuranı Kerim dışında hiçbir mucize vermediğini
bildirmesine rağmen, adeta diğer peygamberlerle yarıştırırcasına, Onlara verilen mucizelere
benzer olaylar isnat etmek suretiyle yalan/yanlış hikâyeler anlatmakla Peygamber ne yücelir,
nede bunları anlatmamakla değersizleşir. “-O’na, Rabbimden bir mucize indirmeli değil
miydi? Dediler. De ki: “Mucizeler sadece Allah’ın yanındadır. Ben, yalnızca apaçık bir
uyarıcıyım!”Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız, onlara yetmez mi? Çünkü
onda inanacak bir toplum için rahmet ve öğüt vardır.” (Ankebut, 50-51)
Birilerinin son zamanlarda özel de Peygamberimiz için, genel de de muhtemelen tüm
peygamberler için düşünülebilecek şekilde Risalet öncesi kavimlerinin dinine tabi olduğu gibi
bir söylem dillendirilmekte ve bununla ilgili genelde şu ayetler örnek verilmektedir. “Ve seni
yol bilmez (dall) iken, 'doğru yola yöneltip iletmedi mi?” (Duha, 7), “Đşte bu şekilde sana da
emrimizden bir ruhu/özü vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat onu
kullarımızdan dilediğimize onunla yol gösterelim diye bir nur/aydınlatıcı kıldık. Şüphesiz
sen, dosdoğru bir yola yöneliyorsun” (Şura, 52) Öncelikle Kuran ayetleri okunurken somut
örnekliklerinin de beraber verilmesi gerekiyor ki tezimiz doğru kabul edilsin. Bu konuda ne
vahyin, nede bize kadar intikal eden tarihin doğruladığı ve Peygamberin kavminin dinine ait
ritüellerden birini uyguladığına dair hiçbir örnek yok. Gerek risalet sonrası getirdiği mesajın
ve gerekse kendisinin şahsi uygulamalarının tüm yalanlamalarında dahi bununla ilgili
küçücük bir itham dahi yok.
Şimdi gelelim DALL kelimesine, Arapça ‘da bu kelime birkaç anlama gelir. Bir manası
"sapıklıktır." Đkinci manası, "yol bilmeyen kimse" ve yol ayrımında şaşkınlık içinde hangi
tarafa döneceğini bilmeyen kimsedir. Diğer bir manası da kaybolmuş kimsedir. Şimdi surenin

akışı içerisinde değerlendirdiğimizde en uygun tarif kaybolmuş, yol bilmeyen olduğu son
derece açık bir şekilde gözükmektedir. Ki Allah sıradan müşrik insanlar için kullanacağı
deyimi elçisi için kullanmaz. Bu kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için şu ayete de bir
bakalım, kaybolan Yusuf’unu arayan Yakup peygambere Yusuf’un kokusunu aldığını
söylediğinde “Çevresindekiler: -Vallahi sen, hala eski şaşkınlığındasın(dalalike), dediler.”
(Yusuf, 95). Dall kelime si burada bir peygamber için en yakınları tarafından söylenmektedir.
Şura suresindeki “iman nedir, kitap nedir bilmezdin” sözünü ise şöyle yorumlamak yine siyak
ve sibak açısından çok daha uygun değil mi? “Sen bir arayışta idin, kavminin kokuşmuşluğu
seni çok rahatsız ediyordu, sürekli tefekkür ediyor/kafa yoruyordun, Hira’ya çekilip Tevhidin
merkezi Kâbe’yi ve etrafında oluşmuş şirk bataklığını izliyordun, ama bir çıkış bulamıyordun,
çevrendeki Hanifler bile bu çıkışı sağlamada çok yetersiz kalıyorlardı, herhangi bir ilahi
kitaba da vakıf olmayan bir ümmi idin, Müslim’din ama iman arayışı içerisinde idin.”Geçmiş
birçok müfessirin belki de ortak akıl diyebileceğimiz yorumlarının da bundan farklı
olmadığını düşündüğümüzde “Peygamber, Risâlet öncesi kavminin dinindendi” demek en
yumuşak tabiri ile ne dediğini bilmemezliktir. Zihinlerde oluşacak sahih bir peygamber
algısını problemli hale getirmektir.
Peygamberler ümmetlerine emrettiklerinin ilk uygulayıcıları olmakla emir olunmuş ve vahiyle
çelişecek hiçbir tutarsızlıkları ol(a)mamıştır. Tevhidi hakikatlerin savunulmasında zerre kadar
ödün vermedikleri gibi, sınırları ve safları netleştirmişlerdir. Uzlaşmacı, çıkarcı bir yaklaşım
tarzı Onlardan hep uzak olmuştur. Vahiy koruması altında sürdürülen hayat mücadelesinde
oluşan yanılgılar ise hemen Allah (CC) tarafından düzeltilmiştir. Dolayısıyla yaşamları
boyunca çağdaşları, vefatlarından sonra da takipçi/ümmetleri tarafından örneklikleriyle ışık
saçmış ve yaşam modeli olmuşlardır. Yaşamları toplum ortalamasının altında olmuştur.
Kendilerini saraylara hapsetmek suretiyle müreffeh bir hayatın peşinden koşanlar olmayı
hiçbir zaman tercih etmemişlerdir. Toplumu ile iç içe yaşayarak acıyı/mutluluğu/güzeli/çirkini
birlikte paylaşmışlardır. Bu getirdiği mesajı ve kendisini yalanlayanların veya toplumlarından
kopuk hayat yaşayanların hiçbir zaman anlayamadıkları/anlayamayacakları bir hakikattir. “Veya altından bir evin olmalı ya da göğe yükselmelisin oradan bize okuyacağımız bir kitap
getirmedikçe yine de sana inanmayacağız. De ki: -Rabbimi tenzih ederim, ben elçi olan bir
insandan başka bir şey miyim? Đnsanlara kılavuz geldiği halde, onların inanmasına “Allah
elçi olarak bir insan mı gönderdi?” demeleri engel olmaktadır.” (Đsra, 93-94)
Peygamber tüccarlığının ayyuka çıktığı günleri yaşadığımız çağımızda, O’nu her
zamankinden daha fazla anlamak ve örnek almak durumundayız. Hayatımızın her anında
kendisinden güzel örneklikleri yansıtabildiğimiz oranda sevgimiz tescillenmiş ve anlam
kazanmış olacaktır. O’nu sevmek, O’nun gibi olmaktır. Kandiller hapsedilmiş, anma
günlerinde hayatından enstantaneler anlatıldığında hüzünlenip, diğer zamanlarda Karunlar
gibi yaşamak değildirO’nu seviyor olmak. Đnandığı gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi
inanarak peygamberin manevi şahsiyetini olmaması gerektiği yerlere getirerek yaptıkları
yanlışlarını mubahlaştırmaya çalışıyor ve bundan esinlenen birileri de hızlarını alamayarak
Peygamberi bir ışık hüznesi yapıp kamyonlara bindirmek suretiyle kendilerini aşağıların
aşağısı konuma düşürebiliyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6410.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Bünyan Belediye Başkanı Ve Başkan Adayı
Mehmet Özmen’ E Salı Pazarında Yoğun Đlgi
Bünyan Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Özmen haftalık kurulan
Salı Pazarı esnafını ve Bünyan esnafını ziyaret etti.Çevre ilçe belde ve köylerden haftalık
alışveriş için Bünyan’a gelen vatandaşların yoğun ilgisi...

25 Mart 2014 Salı 15:17

Bünyan Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Özmen haftalık kurulan
Salı Pazarı esnafını ve Bünyan esnafını ziyaret etti.Çevre ilçe belde ve köylerden haftalık
alışveriş için Bünyan’a gelen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Mehmet
Özmen, "Görev süremiz boyunca sık sık Salı Pazarı esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek
sorunlarını dinledim. Ancak yaklaşan yerel seçimler olması münasebetiyle olsa gerek
vatandaşın ve esnafımızın teveccühü daha da artmış durumda. Doğrusu bu bizi oldukça
memnun etti. Bünyan merkez, belde ve köylerinden gelen vatandaşların ilgisi önümüzdeki beş
yıl içinde bizlere destek vereceklerini gösteriyor. Bizlerde yarım kalan projelerimizle birlikte
yeni projelerin Bünyan'a kazandırılması konusunda söz verdik Biz millete efendi olmaya
değil milletimizin hizmetkarı olmaya talibiz. Bunu geçtiğimiz beş yıllık görev süremizde ispat
ettik. . Đnşallah bu seçim Bünyan a yakışan bir biçimde yalansız, dolansız, iftirasız, entrikasız,
seviyeli bir şekilde geçer. Atalarımızın dediği gibi 'Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz' diyor,
desteklerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Allah bizi onlara karşı mahçup
etmesin diyor destek ve dualarını bekliyorum" diye konuştu.Vatandaşların hayır duası ve
destek sözlerini alan Başkan Özmen pazarı ziyaret eden diğer siyasi parti başkan adaylarıyla
da karşılaştığında selamlaşarak sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6411.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Talas'ın Đki Önemli Đhalesi Pazarlıkta
Talas Belediyesi, ilçenin turizmi ve kültürel gelişimi için çok önemli iki ihaleyi yaptı.
Komisyon Başkanı Rifat Yıldırım, 15 gün içinde pazarlık usulüyle yeniden ihale yapılmasına
karar verildiğini söyledi.Belediye meclis salonunda gerçekleşen...
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Talas Belediyesi, ilçenin turizmi ve kültürel gelişimi için çok önemli iki ihaleyi yaptı.
Komisyon Başkanı Rifat Yıldırım, 15 gün içinde pazarlık usulüyle yeniden ihale yapılmasına
karar verildiğini söyledi.Belediye meclis salonunda gerçekleşen butik otel ve kültür merkezi
ihalelerine Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım başkanlık etti. Đhalelerle ilgili bilgiler veren
Başkan Yıldırım, Talas'ın tarihi dokusunu ve kültürel mirasını ayağa kaldırmak için daha önce
başlatılan projelerin devamı niteliğindeki otel ve kültür merkezi yapımının ilçenin gelişimine
çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.Başkan Yıldırım, otelin Tablakaya Mahallesinde 1911
metrekare, kültür merkezinin ise Yenidoğan Mahallesinde yer alan 1924 metrekarelik alana
yapılacağını belirterek, "Otelin yaklaşık maliyeti 4 milyon 270 bin 102 TL, kültür merkezinin
yaklaşık maliyeti ise 4 milyon 579 bin 736 TL." diye konuştu.Başkan Yıldırım, kapalı zarf
usulüyle gerçekleşen ihalelerin ardından komisyonla yaptığı görüşmede, 15 gün içinde
pazarlık usulüyle yeniden yapılması kararı aldıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6412.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

"Seçim Günü Elektrik Kesintisi Olmayacak"
Enerji ve Tabii Kaüynaklar Bakanı Taner Yıldız, yerel seçimlerin yapılacağı 30 Mart Pazar
günü elektrikle ilgili bir sıkıntı yaşanmaması için elektrik dağıtım şirketlerinde çalışanların
izinlerinin kaldırıldığını bildirdi.Bakan...
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Enerji ve Tabii Kaüynaklar Bakanı Taner Yıldız, yerel seçimlerin yapılacağı 30 Mart Pazar
günü elektrikle ilgili bir sıkıntı yaşanmaması için elektrik dağıtım şirketlerinde çalışanların
izinlerinin kaldırıldığını bildirdi.Bakan Yıldız, Kayseri'nin Đncesu ilçesinde partisinin il
başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere yaptığı
açıklamada, Türkiye’de seçim tarihi yaklaştıkça çeşitli spekülasyonların yapıldığını belirterek,
''30 Mart'la alakalı birçok spekülasyonlar oluyor. Bunlardan bir tanesi de elektrikle alakalı.
Ben şimdi TEDAŞ Genel Müdürümüze tekrar söyledim, 21 tane dağıtım şirketi bölgesinde
Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a varana kadar. Hiçbir manipülasyona müdahale
etmeyecek şekilde inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yani oy pusulaları tasnif edilirken
elektrikler kesilecekmiş. Ne olacakmış? AK Parti buradan oy devşirecekmiş. Değerli
arkadaşlar, AK Parti'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok ve AK Parti aldığı helal oylarla beraber bu
ülkenin iradesine irade koyuyor 12 yıldan bu yana. Bu yerel seçimlerde birçok dedikodular
çıkarılabilir. Bunlara aldırış etmesin vatandaşlarımız. Biz enerjiyle alakalı, elektrikle alakalı
bir kesinti hamdolsun öngörmüyoruz ve bütün ekipler çalışmalarını bu yönde devam
ettirecekler. Tüm mühendis arkadaşlarımızın ve işçi kardeşlerimizin izinlerinin kaldırıldığını
kendilerine söylüyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6413.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Gülşehir’de Coşkulu Tis Töreni
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Gülşehir Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına
alındı.Gülşehir Belediyesinde yapılan törene Hizmet-Đş Sendikası...
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Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Gülşehir Belediyesi arasında bir süredir
devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına
alındı.Gülşehir Belediyesinde yapılan törene Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil
Özdemir, Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Belediye ve sendika yetkilileri ile çok sayıda
işçi katıldı. Đmza altına alınan sözleşmenin yürürlülük süresinin 3 yıl olduğunu belirten Şube
Başkanı Özdemir, “ Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 58 TL olan taban ücretler 70
TL çıkartılacaktır. Sözleşmenin 1. yılında yüzde 20 oranın da herkese zam gelecektir.
Ortalama da parasal olarak 250 TL zam gelecektir. Sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ayrı ayrı
olmak üzere enflasyon + 2 puan yevmiyelere ve sosyal haklara yansıtılacaktır. Ben sizler
adına Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Burada en ufak alacağımız bulunmamaktadır.
Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.Gülşehir Belediye Başkanı Mustafa
Dursun’da sözleşmenin iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulundu.Sözleşmenin
imzalanmasının ardından işçiler, belediye ve sendika yetkilileri halay çekip doyasıya
eğlendiler. Günün anısına Şube Başkanı Özdemir Belediye Başkanı Dursun’a bir buket çiçek
takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6414.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Eğitim Bir-sen Genel Başkan Vekili Ahmet
Özer’in Acı Günü
Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmer Özer’in hayatını kaybeden babası Cihangir Özer,
toprağa verildi.Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Milli
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Milli Eğitim Müdürü...
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Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmer Özer’in hayatını kaybeden babası Cihangir Özer,
toprağa verildi.

Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Orhan Erdem, Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı
Ahmet Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, vatandaşlar ve
merhumun yakınları katıldı.
Cihangir Özer’in cenazesi Develi’nin Şahmelik Köyü’nde toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6415.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Tekden Koleji'nden Şeker Fabrikası'na Gezi
Şeker pancarının tarladan sonra geçirdiği aşamaları yerinde incelemek üzere Kayseri Şeker
Fabrikasına inceleme gezisi düzenleyen Tekden Koleji 3. sınıf öğrencileri pancarın fabrikadan
sofraya gelinceye kadar geçirdiği aşamaları tek tek...
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Şeker pancarının tarladan sonra geçirdiği aşamaları yerinde incelemek üzere Kayseri Şeker
Fabrikasına inceleme gezisi düzenleyen Tekden Koleji 3. sınıf öğrencileri pancarın fabrikadan
sofraya gelinceye kadar geçirdiği aşamaları tek tek inceleme imkanı buldu.Şeker Pancarı'nın
fabrikada hangi aşamalardan geçtiği konusunda fabrika yetkililerinden bilgi alan öğrenciler,
şekerin sofraya gelene kadar nasıl işlendiğini en ince ayrıntısına kadar öğrendi. Yetkililerden
bilgi alan öğrencilere gezi sonunda da şeker gölü kenarında çeşitli ikramlar yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6416.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Özel Erciyes Koleji Huzur Evi Sakinlerini
Okullarında Misafir Etti
Özel Erciyes Koleji, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle, huzur evinde bulunan
yaşlıları okullarında ağırlayarak, birlikte zaman geçirdi.Özel Erciyes Koleji, 18-24 Mart
Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle düzenlenen programda, yaşlılar...
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Özel Erciyes Koleji, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle, huzur evinde bulunan
yaşlıları okullarında ağırlayarak, birlikte zaman geçirdi.
Özel Erciyes Koleji, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle düzenlenen programda,
yaşlılar ile sabah kahvaltısı yapıldı. Ardından yaşlıları okullarında ağırlayan öğrenciler
yaşlılar ile zamanlarını geçirdi. Düzenlenen etkinlik ile ilgili olarak bilgi veren Özel Erciyes
Koleji Đlkokul Müdürü Ali Baykal, "Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle huzur evinde bulunan
yaşlılarımızı okulumuzda ağırladık. Öğrencilerimiz yaşlılarımızla zamanlarını geçirme şansı
buldu. Öğrencilerimiz ayrıca yaşlılarımıza hediyeler vererek onların gönüllerini almaya
çalıştı. Erciyes Koleji olarak öğrencilerimize gelenek ve göreneklerimizi aşılamaya
çalışıyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecektir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6417.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Genç Mühendise 'rieter Award' Ödülü
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Çiğdem Çalışkan,
uluslararası Rieter Award Ödülü'nü kazandı.ERÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans
öğrencisi Çiğdem Çalışkan, uluslararası Rieter...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Çiğdem Çalışkan,
uluslararası Rieter Award Ödülü'nü kazandı.
ERÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Çiğdem Çalışkan, uluslararası Rieter
Award Ödülü'nü kazandı. Çiğdem Çalışkan'a ödül verilmek üzere, ERÜ Mühendislik
Fakültesi Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde konuşan
Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Çiğdem Çalışkan, "Muhteşem bir
organizasyon ile hazırlanmış, mükemmel bir ödüldü. Farklı kültürlerden insanlar ile
tanışmamı ve tekstil sektöründe bilgi paylaşımımı sağladı. Teknolojik gelişmeleri bizzat
yerinde görmeme imkan tanıdı. Herşeyden önce hedeflerim doğrultusunda ilerlemem bilincini
bir kez daha kazanmış diyebilirim" dedi.
"RĐETER AWARD ÖDÜLÜ NEDĐR?"
Rieter Award Ödülü'nün ilki 1989 yılında verilen, uluslararası bir ödüldür. Reter,
kazananların ödülünü kendi ülkesindeki bir tekstil organizasyonunda vermekte ve ayrıca
Rieter Award’ı kazananları bir haftalık bir süre için Đsviçre’ye davet etmektedir. Kazananlar,
bu ziyaret sırasında Rieter yönetimi ile tanışmakta, dereceye giren çalışmalarını ödül jürisine
sunmakta ve firma merkezi hakkında bilgiler alarak, şehir gezilerine çıkmaktadırlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6418.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Seyir Halindeki Kamyonette Yangın Paniği
Kayseri'de, seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında nedeni henüz belirlenemeyen
sebepten dolayı çıkan yangın paniğin yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Hacılar
yolunda meydana gelen olayda kamyonetiyle çimento taşıyan 38...
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Kayseri'de, seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında nedeni henüz belirlenemeyen
sebepten dolayı çıkan yangın paniğin yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Hacılar yolunda meydana gelen olayda kamyonetiyle çimento taşıyan
38 BY 112 plakalı kamyonet sürücüsü N.D.'nin aracının motor kısmında nedeni henüz
belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kamyonet sürücüsü N.D. olaydan yara almadan
kurutulurken, araçta hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6419.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Kayseri'de Nakliyat Fabrikası Đçinde Araç
Yangını
Kayseri'de, bir nakliyat fabrikasının içerisinde bulunan nakliye aracında nedeni henüz
bilinemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 24.
Caddede bulunan bir nakliyat fabrikasında meydana gelen olayda,...
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Kayseri'de, bir nakliyat fabrikasının içerisinde bulunan nakliye aracında nedeni henüz
bilinemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 24. Caddede bulunan bir nakliyat
fabrikasında meydana gelen olayda, fabrika içinde bulunan nakliye aracında nedeni henüz
bilinemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olay sonucu araçta büyük çapta hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6420.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Sp’den Sivas Caddesi Esnafına Ziyaret
Saadet Partisi Sivas Caddesi esnafına seçim ziyaretinde bulundu.Saadet Partisi Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun,
Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı ve beraberindeki partililerle...
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Saadet Partisi Sivas Caddesi esnafına seçim ziyaretinde bulundu.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Melikgazi Belediye Başkan
Adayı Nuh Tosun, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı ve beraberindeki
partililerle Sivas Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyen ve
seçilmeleri durumunda sorunlarına çözümler üreteceğini belirten adaylar 'daha güzel bir
Kayseri için hadi Saadet’e' dedi.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik “Sizlerde hizmetin güzelini
yapmaya çalışıyorsunuz, bizde. Kayserimizin daha güzel hizmet alması için daha şeffaf daha
açık bir yönetim olması için yola çıktık. Duanızı ve desteğinizi bekliyoruz inşallah” dedi.
Özçelik “Hizmette yarışıyoruz. Sizde hizmet etmek istiyorsunuz ve bizde hizmet etmek
istiyoruz. Daha güzel bir Kayseri için yola çıktık. Hizmet yarışı içerisindeyiz. Đnşallah 30
Martta ki seçimlerde desteklerinizi bekliyoruz. Biz Hava Đkmal içinde ki fabrikaya ellemeden
mevcut boş alanı yeşil alan olarak değerlendireceğiz. Mevcut arkadaşlarımız ise önce orayı
park olarak gösterip sağ gösterip sol vurmak yine gördük örneklerini ne kadar yeşil alan varsa
söktüler oralara blok yapacaklar ”diye konuştu.
Özçelik “Esnafın durumunu görüyoruz ve bu işe bir el atacağız. Erbakan Hocamızın zamanını
hatırlıyorsunuz. O yüzden Refah dönemimizde ki hizmet için Saadette buluşacağız ama
yağmurdan kaçarken de doluya tutulmayacağız. Bu sefer Saadet gelecek, sefalet bitecek
inşallah. Bu arkadaşlar 20 sene oldu. Değişiklik zamanı geldi” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6421.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Kto Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir
Yarışması Düzenlendi
Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası yapımı için yeni bir sürece daha girildi. “Kayseri
Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması” düzenlendi.Mimari fikir
yarışması hakkında açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim...
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Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası yapımı için yeni bir sürece daha girildi. “Kayseri
Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması” düzenlendi.Mimari fikir
yarışması hakkında açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Kayseri’ye ve Kayserili tüccarlara yakışan bir bina yapmak için kolları
sıvadıklarını söyledi.Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak,
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi koordinasyonunda, TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık
Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest ve
tek kademeli olarak yarışmaya çıktık. Amacımız, kentte nitelikli fiziksel çevrenin oluşmasına
katkı sağlayabilecek günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun en
ekonomik ve çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların özendirilmesidir” dedi.
Yarışmanın TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılımına açık, ulusal, serbest ve tek
kademeli olduğunun altını çizen Başkan Hiçyılmaz, yarışmaya ilişkin olarak görüş istek ve
taleplerin alınması amacıyla projeyarismasi@kayserito.org.tr adlı bir e-mail adresinin de
hizmete sunulduğunu kaydetti.Başkan Hiçyılmaz, mimari yarışmaya ilişkin olarak; Danışman
Jüri Üyeleri, Asıl Jüri Üyeleri, Yedek Jüri Üyeleri ve Raportörler başlıklarında alanında
uzman isimlerin yer aldığını kurullar oluşturulduğunu ifade etti.Hiçyılmaz, “Yarışmada
eşdeğer 3 projenin her birine 25’er bin TL, 5 proje için de 10’ar bin TL mansiyon ödülü
verilecek. Projeler en geç 23 Mayıs 2014 günü saat 17.00’ye kadar Kayseri Ticaret Odası
Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması Raportörlüğüne veya Mimarlar Odası Kayseri
Şubesi’ne imza karşılığı elden teslim edilebilecek ya da kargo ile gönderilebilecektir. Kargo
ile gönderilecek projelerin, 23 Mayıs 2014 günü saat 17.00’ye kadar kargoya teslim edildiğine
dair kargo teslim tutanağının, “Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir
Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” ibaresi ile 0(352)2228695 numarasına fakslanması
gerekmektedir. Kargoyla gönderilecek projelerden, 26 Mayıs 2014 günü saat 17.00’dan sonra
gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucu ülke genelinde dağıtımı
yapılan günlük bir gazete ile Kayseri Ticaret Odası'nın ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri
Şubesi'nin web sitelerinde, 04 Haziran 2014 tarihinde ilan edilecektir” diye konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, yarışmaya ilişkin katılım koşullarının ve ayrıntılı bilgilerin
www.kayserito.org.tr adresinde görülebileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6422.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Pikniğe Gitti Hayatını Kaybetti
Kayseri'de pikniğe giden bir kişi yemek yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Akbaş mevkiinde meydana gelen
olayda H.T.'nin arkadaşları ile birlikte pikniğe gittiği öğrenildi....
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Kayseri'de pikniğe giden bir kişi yemek yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Akbaş mevkiinde meydana gelen olayda
H.T.'nin arkadaşları ile birlikte pikniğe gittiği öğrenildi. Yemek yedikten sonra zehirlenen
H.T.'nin arkadaşları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak hayatını
kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6423.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Sobadan Sızan Gaz Can Aldı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi
hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Burhaniye köyünde meydana
gelen olayda, H.K.'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından...
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Burhaniye köyünde meydana gelen olayda,
H.K.'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve hayatını kaybettiği
öğrenildi.
Jandarma Olay Yeri Đnceleme Timinin yaptığı çalışma sonrasında Cumhuriyet Savcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6424.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

'Uluslararası Öğrenciler Akademisi' Kayseri'de
Başlıyor
Kayseri’de Medeniyetin Burçları Derneği ile Başbakanlık tarafından ortaklaşa düzenlenen
‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’, 28 Mart’ta başlayacak.Projenin Kayseri Koordinatörü
ve Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun,...
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Kayseri’de Medeniyetin Burçları Derneği ile Başbakanlık tarafından ortaklaşa düzenlenen
‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’, 28 Mart’ta başlayacak.
Projenin Kayseri Koordinatörü ve Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, dernek
olarak Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın katkıları ile
‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ başlatacaklarını söyledi. Dernek olarak Türk ve Đslam
toplumunun tarihi ve kültürel kökleri üzerine sağlam bir gelecek kurmayı hedeflediklerini
belirten Ali Dursun, bu amaç doğrultusunda milletimiz adına faydalı olabilecek konularda,
ulusal ve uluslararası alandaki sivil ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği içinde olacaklarını
kaydetti. Dursun, ''Dernek olarak 28 Mart’ta, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı’nın katkıları ile ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ başlatacağız. Bu
faaliyet kapsamında, sosyal bilimler, kültür-sanat ve sivil toplum alanında çeşitli dersler verip
kent içi ve Kapadokya’ya kültürel geziler düzenleyeceğiz. Amacımız öğrencilerin akademik,
mesleki ve kültürel birikimlerini güçlendirmektir. 14 Haziran’a kadar devam edecek
çalışmada, birbirinden değerli ilim adamları, alanlarıyla ilgili çalışmaları anlatacaklar. Ebru,
tezhip ve hat dersleri de verilecek. Yurt dışından Türkiye'ye eğitim-öğretim amaçlı gelen her
aday, akademiye başvuru hakkına sahiptir. Ayrıca kontenjanın yüzde 10'u kadar Türk öğrenci
de seminerlere katılabilecektir. Başvurular, derneğimizin www.medeniyetinburçları.net
internet adresinden yapılacaktır. Katılımcıların, bu adresteki formu doldurmaları gerekiyor.
Son başvuru tarihi de, 27 Mart’tır'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6425.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

2/b'de Ek Süre Müjdesi
Kayseri Defterdarlığı, kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin hak
sahiplerine satışında belirtilen süreler içinde başvuru yapma hakkını kaçırmış olanlar ile
başvuru yapmış ve adına gönderilen tebligatta belirtilen...
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Kayseri Defterdarlığı, kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin hak
sahiplerine satışında belirtilen süreler içinde başvuru yapma hakkını kaçırmış olanlar ile
başvuru yapmış ve adına gönderilen tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödememiş
olanlara ek süre verildiğini bildirdi.
Kayseri Defterdarlığından yapılan açıklamada, ''01.03.2014 Tarih ve 28928 Sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan 6527 Sayılı Kanunun 22. Maddesiyle yapılan yeni düzenlemeye göre
süresi içerisinde başvuru yapmayanlara ve yaptığı başvuruya rağmen süresi içerisinde
ödemesini gerçekleştirmemiş olan 2/B hak sahiplerine kanunun yayımlandığı 01.03.2014
tarihinden itibaren 6 aylık ek süre tanındı'' denildi.
Açıklamada, ''Verilen ek süre zarfında yapılan başvurular için belirlenen satış bedeli, daha
önce satın alma başvurusu yapmayanlar için 6292 sayılı kanunun 6'ncı maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu madde kapsamında
ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için, süresi içerisinde
başvuru yapmayanlar için ise 6292 sayılı kanunun 6'ncı maddesinin sekizinci fıkrasında
belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu madde kapsamında ödeme yapmak
amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye Đstatistik Kurumunun
her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında
artırılarak hesaplanacaktır.
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan hazineye ait tarım arazileri ile bu araziler
üzerindeki tarımsal amaçlı yapılar ve konutlara ait doğrudan satışlarda ise süre 1 yıl uzatıldı.
Buna göre arazilerin doğrudan satışında son başvuru günü 27 Nisan 2015 olarak
belirlenmiştir.
Hak sahibi olan vatandaşların, müracaat tarihi sonuna kadar Defterdarlık ve Đlçe
Malmüdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir'' ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6426.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Partiler, Sandık Görevlileri Đçin Anlaştı
Kayseri’deki 4 siyasi partinin il başkanlıkları, 30 Mart’ta yapılacak Mahalli Đdareler
Seçimlerinde görev alacaklar için ortak yemek verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.AK Parti
Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,...
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Kayseri’deki 4 siyasi partinin il başkanlıkları, 30 Mart’ta yapılacak Mahalli Đdareler
Seçimlerinde görev alacaklar için ortak yemek verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 siyasi partinin,
bir araya gelerek, sandık görevlilerinin yemeklerini ortaklaşa organize etmesini, son derece
önemli bulduğunu ifade ederek, ''Kayseri'deki siyasi atmosferin ve seçimlerin, hoşgörü
ortamında geçmesine de önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Bu kararla birlikte, hem
çok ciddi bir israfı önlemiş hem de böylesine önemli bir günde görev yapan sandık

görevlilerine zamanında yemek ulaştırmış olacağız. Kayseri'nin siyasi geleneğinde geçmişten
beri hoşgörü, yardımlaşma ve saygı kuralları geçerliliğini korumuştur. Biz de bu anlayışla
hareket ederek, seçimlerin daha huzurlu bir ortamda geçmesine yardımcı oluyoruz. Bu vesile
ile sandıkta görev yapacak tüm kardeşlerimize şimdiden kolaylıklar ve başarılar temenni
ediyorum'' dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Milliyetçi Hareket Partisi
olarak düzenledikleri periyodik Sandık Görevlileri Eğitimi’ni tamamladıklarını, vaktiyle bu
anlamda kurulan komisyonun da aynı şekilde devam ettiğini belirterek, ''Arkadaşlarımızın bu
konuda yeterince bilgi sahibi oldukları kanaatindeyiz. Bütün arkadaşlarımızın daha duyarlı
olacakları kanaatindeyiz. Bizler de otokontrol sistemini işletip takipçisiyiz inşallah bu
seçimlerdeki sandıkların'' ifadelerini kullandı.
Eke, 4 siyasi partinin Kayseri teşkilatlarının, sandık görevlilerine ortak yemek verilmesi
konusunda anlaştıklarını da bildirerek, ''MHP, CHP, AK Parti ve Saadet Partisi’nin
konsorsiyumu, anlaşmasıyla, bütün sandık görevlilerinin tek sistemde yemekleri, iaşeleri
verilecektir. Bunun böyle olmasının bütün partiler adına hem ekonomik anlamda hem de
sistem anlamında düzenli olacağı kanaatindeyiz. Bu anlamda tüm Kayseri’deki sandık
görevlileri, sandık müşahitleri, sandık başkanları, hatta emniyet görevlileri dahi hepsi aynı
yemekten, iaşeden faydalanmış olacaklar. Bu uygulamanın düzene katkı sağlayacağı
kanaatindeyiz'' dedi.
30 Mart Mahalli Đdareler Seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan MHP Đl Başkanı
Mete Eke, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti. Eke, ''Tüm halkımızın oy kullanmaya
gitmesinin ne kadar elzem olduğunu bildirmek isterim. Siyasetçinin yozlaştığı, kirlendiği bir
durumda, tabii temiz olanları tenzih ediyorum, böylesi bir süreçte Mahalli Đdareler
Seçimlerine gidiyor olmamız, Türkiye’nin geleceğini bu 30 Mart seçimlerinin tayin edeceği
göz önüne alınırsa, sandık duyarlılığının, tüm halkımızın dikkat etmesi gereken en elzem
konu olduğu kanaatindeyiz. Herkes sandığa giderek, bu demokratik hakkını kullanabilmeli.
Đktidardan memnunsa o anlamda, karşıysa da karşı anlamda oyunu kullanarak, demokratik bir
katılım sağlamaları gerekir. Bu konunun Türkiyemizin geleceği açısından çok büyük önem
arz ettiği kanaatindeyiz'' diye konuştu.
CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan da, şunları kaydetti:
''Bildiğiniz gibi 30 Mart’ta yerel seçimlerin olacağı gün buradan ben Cumhuriyet Halk Partili
kardeşlerime sağduyulu hareket etmelerini, sakin olmalarını ve oy sandığına gelemeyecek
olan kardeşlerimizin oy sandığına getirilmesi için bireysel güçlerini, kendi imkanlarını
kullanmalarını ve sandıklara sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum. Bu seçim Türkiye
Cumhuriyetimizin önemli dönemeç noktalarından birisi. Kesinlikle sandığa çıkılmalı. Oy
kullanmaya gelemeyecek durumda olanların mutlaka kendi imkanlarıyla seçmeni sandığa
taşımaları gerekiyor. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir ambulans şirketi ile
anlaşma yaptık. 2 tane ambulans il başkanlığımızda hazır bulunacak. Hasta olup da oy
kullanmak isteyen yurttaşlarımız ambulansla evinden alınarak oy kullandırıldıktan sonra
ambulansla evine bırakacağız. Bunu da ben partili kardeşlerimin bilmesini istiyorum.
Geçen dönemde bir partinin ikramıdır diye sandık başında görev yapan Cumhuriyet Halk
Partili kardeşlerimin yemeği almadığını ve aç kaldığını duyduk. Bu sefer yemek, seçime giren
4 partinin işbirliği ile hazırlandı. Partili arkadaşlarımızın yemeği mutlaka almaları gerekir.
‘Falan partinin yemeğidir’ diye suiistimal edilebilir. Buna itibar etmesinler. Bu doğru değil.
Ayrıca sandıklara da sahip çıksınlar. 30 Mart seçimlerinin Kayserimize ve Türkiye
Cumhuriyetine hayırlı olmasını diliyorum.''
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan ise, Pazar günü yapılacak olan seçimlerin
şehrimize, ülkemize ve dünyadaki tüm Đslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.
Arıkan, ''Şu ana kadar yapılan seçimlerde seçim günü siyasi partilerin en çok zorlandığı konu
sandık başlarında görev yapan kardeşlerimizin yemek konusunda sıkıntılarıydı. Kayseri’de bu

konu ile alakalı 4 siyasi parti beraber hareket etmek kararı aldılar. Biz de bu kararı
memnuniyet ile karşıladık. Hakikaten o gün için hem siyasi partiler için bir zorluk oluyordu
hem de sandık başındaki insanlara yeterince hizmet verilemediği için sıkıntılı bir ortam
oluşuyordu. Saadet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi
Hareket Partisi, 30 Mart Pazar günü sandık başında duran arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını
karşılayacaklar. Đnşallah o gün seçimler kazasız, belasız bir şekilde atlatılır. Yine orada o gün
gerginlikten uzak, husumetten uzak ortam oluşturulmasında en büyük görev sandık başındaki
kardeşlerimize düşecek'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6427.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Diş Hekimliği Tiyatro Topluluğu Tiyatro
Severlerin Karşısına Çıkıyor
Dünya Tiyatrolar Haftası münasebetiyle Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro
Topluluğu hazırlamış olduğu “Karım Balım Peteğim” adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerin
beğenisine sunacak.Tiyatro topluluğu sadece tiyatro...
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Dünya Tiyatrolar Haftası münasebetiyle Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro
Topluluğu hazırlamış olduğu “Karım Balım Peteğim” adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerin
beğenisine sunacak.
Tiyatro topluluğu sadece tiyatro oyunu oynamakla kalmayacak, Türkiye’de ilk kez
uygulanacak Sosyal Sorumluluk projesi olan “ ĐZLEYĐCĐ MEŞE “ projesi 25 Mart Günü
başlatılacak.
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından yapılan
açıklamada, "Kısaca Đzleyici Meşe Projesi, her bir izleyicimiz bir meşe ağacı dikerek doğaya
katkı sağlayacağız. Ortalama her tiyatro oyunumuz 500 kişi; 500 meşe ağacı demektir.
Tiyatro izleyicilerimiz arttıkça doğaya dikeceğimiz meşe ağacı sayısı da artacaktır. Bu da
doğa ve sanat temalarının bir araya geldiğini göstermektedir. Projemiz paydaşları arasında yer
alan kuruluş ise Orman Bölge Müdürlüğüdür" ifadesinde bulunuldu.
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu'nun oyunu yarın saat 19:15'te
Sabancı Kültür Sitesi'nde sahnelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6428.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Pınarbaşı Belediye Başkanından Đddialara
Cevap
Pınarbaşı Belediye Başkanı ve MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, AK Parti
Đl Başkanlığı tarafından servis edilen haberlerin yalan olduğunu söyleyerek, "2011 yılından
beri en fazla zaman ayırdığım iş, hastane işidir"...
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Pınarbaşı Belediye Başkanı ve MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, AK Parti
Đl Başkanlığı tarafından servis edilen haberlerin yalan olduğunu söyleyerek, "2011 yılından
beri en fazla zaman ayırdığım iş, hastane işidir" dedi.
Servis edilen habere ilişkin açıklamalarda bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş,
servis edilen haberin yalan olduğunu söyledi. Ataş, "Bugün yerel basında yer alan haberlere
göre Pınarbaşı Belediyesi'nin devlet hastanesini engellediği yolundaki haberlerin doğrusunu
açıklamak için kamuoyunun karşısına geçmiş bulunuyorum. Dün AK Parti Đl Başkanlığı, AK
Parti Pınarbaşı belediye başkan adayı ve AK Parti Pınarbaşı Đl Başkanlığı tarafından
yayınlanan yalan haberi düzeltmek için karşınıza çıktım. Dün AK Parti ilçe başkanlığı, AK
Parti Pınarbaşı belediye başkan adayı ve AK Parti Đl Başkanlığı tarafından Pınarbaşı'nda yılan
hikayesine dönen ve 2011 yılından beri yazışmaları elimde olan hastane yapımı ile alakalı,
hastanenin yapımına Pınarbaşı Belediyesi'nin müsaade etmediği ve bu hastanenin bu yüzden
yapılamadığı konusunda bir basın açıklaması yapıldı. Maalesef bu basın açıklamasına da
milletvekilleri de ortak oldular ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiler ve kamuoyuna seçim
öncesi bizim hakkımızda yalan iftiralarda bulundular. Dağıttıkları kitapçık AK Parti iktidarı
tarafından her il için bastırılmış ve bu kitapta Kayseri ili için 12 yılda yapılan hizmetleri
anlatmak için basılmış bir kitap. Bu kitap bütün esnafımızda ve bütün evlerde mevcuttur. 15
gün önce her yere dağıtıldı. Bu kitabın sağlıkla ilgili bölümünde Pınarbaşı Hastanesi'nin ne
aşamada olduğu kendileri tarafından açık ve net bir şekilde yazıldı. Bu kitapta Pınarbaşı
Devlet Hastanesi'nin daha proje aşamasında olduğu kendi kitapçıklarında tüm kamuoyuna
duyuruldu. Benim neyi engellediğimi bilmiyorum. Temel atıldı temelimi engelledim? Đnşaata
başlandı, inşaatımı engelledim? Bunu yetkili ağızdan kamuoyuna açıklamaları istiyorum.
Kendi kitapçıklarında hastane yapımının proje aşamasında olduğu yazıyor. Sayın aday
çıkıyor, canlı yayınlarda, televizyonlarda, inşaatın 11 milyon TL'ye ihale ediliğini ve
temelinin Mart ayı içerisinde başlayacağını söylüyor. Bazı kanallarda Haziran ayında
temelinin atılacağı, Sağlık Müdürlüğü'nden buraya bir levha çakmalarını istediğini kendi ağzı
ile söylüyor, bunlar hastanenin yapımını durdurdu diyorlar. Dün ki yaptıkları mitingde de
Sadık Yakut çıkıyor diyor ki; 'Buranın projesi bitti, 15 gün sonra yapım ihalesi yapılacak.'
Hangisi yalan söylüyor, hangisi doğru söylüyor, bunu da kamuoyu ile paylaşmak istiyorum"
dedi.
KĐK'in internet sitesinde Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin yapımı ile ilgi bir ihalenin yer
almadığını hatırlatan Ataş, "Vatandaşlarımız, internetten Kamu Đhaleleri Kurumu (KĐK) hangi

ihalelerin hangi aşamada olduklarını görür. Allah rızası için girsinler, bu ihale ile ilgili KĐK'in
sayfasında herhangi bir duyuru var mı baksınlar. Özellikle devletin yetkili kişilerin
açıklamalarını bekliyorum. Facebook'ta ilçe başkanının kardeşi bu işin engellendiğini yazıyor
ve 2 saat aradan sonra bunu kaldırmak zorunda kalıyor. Sosyal medya üzerinden ilçe teşkilatı
zabıta tarafından ceza yazıldığını söylüyor ve hemen akabinde bunu kaldırıyorlar. Eğer ki
bana bir ceza makbuzu göstersinler ki neye göre ceza yazacağız, ne yapıyorlardı ki ceza
yazsınlar. Temeli atılmış ve ihalesi yapılmış ortada bir firmamı var? Ben neyi engellemişim,
bunu bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"2011 YILINDAN BERĐ EN FAZLA ZAMAN HARCADIĞIM ĐŞ, HASTANEDĐR"
Pınarbaşı Belediyesi olarak, Pınarbaşı'na bir devlet hastanesinin yapımı için çalıştıklarını dile
getiren Dursun Ataş, "Bunun içinde davamı açıp, hukuki işlemi sürdüreceğim. Seçim öncesi
Pınarbaşı halkının zekası ile alay eder gibi, temel atacağız rolü ile gelip özel idarenin
kepçeleri ile burada bir çalışma yapıyorlar. Kepçe çöküyor, oraya bir levha dikiliyor, 2014
yılında inşaatına başlanacak diyerek, kamuyonun zekası ile Pınarbaşılının zekası ile alay eder
gibi hareketler içerisine giriyorlar. ama Pınarbaşı halkı 30 Mart'ta bunun cevabını kendilerine
verecektir. Sağlık Müdürlüğü ve Valilikten gelen bütün yazılara 1 gün içerisinde veya 1 hafta
içerisinde cevap vererek, bütün kamulaştırmaları tamamladık. bütün infazları yaptık. imar
değişikliklerini yaptık. 2011 yılından beri en fazla emek harcadığım ve en fazla zaman
harcadığım iş bu iştir. Đl Sağlık Müdürlüğü'ne Pınarbaşı Belediye olarak yazdığımız bütün
yazılar, hastane ile ilgili bana yazdıkları yazılar ve bizim yazdıklarımızı kamuoyu ile
paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6429.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Özel Erciyes Eğitim Kurumlarında Nevruz
Coşkusu
Özel Erciyes Eğitim Kurumları'nda nevruz bayramı coşku içinde kutlandı.Nevruz ateşinin
yakılması ve halaylarla başlayan etkinlikler, temsili demir dövme ile devam etti. Lise
öğrencileri nevruz ateşinin üstünden atlarken, ilköğretim öğrencilerinin,...
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Özel Erciyes Eğitim Kurumları'nda nevruz bayramı coşku içinde kutlandı.
Nevruz ateşinin yakılması ve halaylarla başlayan etkinlikler, temsili demir dövme ile devam
etti. Lise öğrencileri nevruz ateşinin üstünden atlarken, ilköğretim öğrencilerinin, yoğut yeme,
ip çekme, çuval yarışı ve at binme etkinlikleri büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.
Geleneksel hale gelen güreş müsabakaları büyük ilgi çekerken, öğrenciler Semih Sungur'un
konseri ile eğlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6430.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Tınaztepe Halkından Başkan Büyükkılıç’a Tam
Destek
Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh
Büyükkılıç, Tınaztepe Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.Düğün Salonu’nda
gerçekleştirilen mahalle buluşmasına Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh
Büyükkılıç, Tınaztepe Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen mahalle buluşmasına Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı
Timur Barlas, Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik
etti.
Mahalle halkının sevgi gösterileri arasında ‘Melikgazi seninle gurur duyuyor’ sloganları
eşliğinde salona giriş yapan Başkan Büyükkılıç, vatandaşların yoğun ilgisi karşısında duygu
dolu anlar yaşadı. Tınaztepe Mahallesinin günden güne gelişen bir semt olduğunu Melikgazi
Belediyesi olarak, bu bölgede özel projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç
“Gerek kendi içimizde, gerekse kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile
dayanışma içerisinde bu şehrin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapmak suretiyle güzel
Kayseri’mizi marka şehir yapma yönünde gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Elbette ki her şeyi
yaptık bitirdik demiyoruz. Ancak yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Taleplerinizi
ilgili kurumlara iletiyoruz. Bu bölgede yapımı gerçekleştirilen sosyal tesisimiz, şu an
itibarıyla yüzde 35 oranında tamamlanmış durumdadır. Her kesime hitap edecek olan ve
içerisinde kapalı yüzme havuzu da bulunan bu tesisimiz, 7’den 70’e her kesime hitap edecek”
dedi.
Başkan Büyükkılıç ayrıca tüm Kayserilileri, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 16:30’da
Cumhuriyet Meydanı’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilecek
büyük mitinge davet etti.
Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas da, yapılacak seçimlerin yerel seçimlerden öte
Türkiye üzerine oynanan oyunların bozulacağı bir seçim olacağını hatırlatarak, mahalle
sakinlerinden yapılacak mitinge katılarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a destek
olmalarını istedi.
Mahalle muhtarı Şerafettin Baygül ise, yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6431.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Kayseri'de Plastik Günü Dönüşüm Eğitim
Cd'sinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Kayseri Plastik Đşletmeciler Derneği ile Plastik Sanayiciler Federasyonu tarafından, ‘Plastik
Günü Dönüşüm Eğitim CD’sinin’ tanıtım toplantısı düzenlendi.Fatma Mustafa Hasçalık
Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe, Vali Orhan Düzgün’ün...
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Kayseri Plastik Đşletmeciler Derneği ile Plastik Sanayiciler Federasyonu tarafından, ‘Plastik
Günü Dönüşüm Eğitim CD’sinin’ tanıtım toplantısı düzenlendi.
Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe, Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül
Düzgün, Vali Yardımcısı ve Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Đl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Ali Erdoğan, Plastik Sanayiciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yusuf
Özkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Plastik
Sanayiciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yusuf Özkan, 2,5 yıllık çalışmanın sonucunda
düzenlenen programdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Erdoğan ise, “Biz öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken
onların düşünen, yorumlayan, okuyan iyi insan olmasını istiyoruz. Çevre bilincini ve
sorumluluğu taşıması anlamında böyle bir proje gerçekleştiriliyor. Bu en duyarlı olduğumuz
projelerden bir tanesi. O açıdan bu projenin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye
konuştu.
Vali Yardımcısı ve Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya da, “Öğrenmede en etkili
yöntem deney yöntemidir. Ondan sonra izlemek geliyor. Bundan sonrada belki okumaktır.
Bizimde öğrenciliğimiz zamanında bu tür gezilerle bir yerlere gittiğimizde öğrendiğimiz
şeyleri hala hatırladığımızı biliyoruz. Dolayısıyla da bu anlamda geri dönüşüm fabrikası
okullarımızda bir program dahilinde çocuklara çevre ve geri dönüşüm bilinci küçük yaşlarda
aşılanmaya çalışılıyor. Çocuklara böyle bir CD çalışması yapılmaya karar verilmiş. Yani
deney yöntemi kadar etkili olmasa da izleme yönteminin ne kadar etkili olduğunu bildiğimiz
için çocuklarımıza faydası olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6432.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Erciyes Üniversitesine Alternatif Yeni Bir Yol
Daha Asfaltlanarak Hizmete Açıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince yapımı
tamamlanan Aşık Veysel Bulvarı’nı Tavlusun Bölgesine bağlayan alternatif yol çalışmasının
tamamlanarak hizmete açıldığını bildirdi.Alt yapı çalışmasında...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince yapımı
tamamlanan Aşık Veysel Bulvarı’nı Tavlusun Bölgesine bağlayan alternatif yol çalışmasının
tamamlanarak hizmete açıldığını bildirdi.Alt yapı çalışmasında bütünlük sağlanarak
tamamlanan yol çalışması ile Erciyes Üniversitesi’nden gelen ve Aşık Veysel Bulvarı
güzergahını Tavlusun Mahallesine bağlayan yolun asfaltlandığını belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışma ile bir alternatif yolu
daha Kayseri’ye kazandırdıklarını belirtti.Şehir içi alternatif yollar ile şehir içerisinde bölgeler
arasında daha kısa sürede daha seri ve güvenli ulaşımlara imkân tanıdıklarını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:“Yol medeniyettir diye
boşuna söylememişler. Melikgazi Đlçesinde planlı ve sağlıklı bir yapılaşma söz konusu ise
bunda bizim açmış olduğumuz yeni ve alternatif yolların büyük katkısı vardır. Çünkü yeni
yollar ile arsalar değerlenerek planlı yapılanma gerçekleşmektedir. Tavlusun bölgesine
Đlçemiz için ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü tarihi ve kültür yapıları ile açık alan müzesi
gibidir. Bu bölge’yi Erciyes Üniversitesine, Talas ilçesine ve Erciyes Dağına doğru daha kısa
sürede daha seri ve güvenli ulaşımlarını sağlamak için 2500 metre uzunluğunda 12 metre
genişliğinde yeni bir açtık. Bu yolun tüm alt yapısı bir bütün olarak tamamlanmıştır. Bugün
de asfaltlama çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bölge halkına ve Kayseri’ye hayırlı olsun”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6433.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Hal Esnafından Başkan Büyükkılıç’a Destek
Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh
Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ile
Hal içerisinde bulunan esnafları ziyaret etti.Ak Parti Melikgazi Đlçe...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh
Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ile
Hal içerisinde bulunan esnafları ziyaret etti.
Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas ve Belediye Meclis Üyesi adaylarının da eşlik
ettiği gezi boyunca Başkan Büyükkılıç, Hal içerisinde bulunan dükkanları tek tek dolaşarak,
esnaflarla sohbet etti.
Bölge esnafı tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan ve kendisine ikram edilen taze
meyvelerden tatma fırsatı bulan Başkan Büyükkılıç, esnafların bu jestine ise tatlı ikramında
bulunarak karşılık verdi. 200’ün üzerinde dükkanın bulunduğu alanın fiziki ömrünü
tamamlamasından dolayı yakın dönemde yeni yerine taşınacağı bilgisini paylaşan Başkan
Büyükkılıç:
“Bizleri sıcak bir ilgi ile karşılayan Hal esnafımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
Burada bulunan esnaf kardeşlerimiz yaklaşık iki ay sonra yeni yerlerinde daha güzel
koşullarda hizmetlerini sürdürecekler. Kamuoyunda yapılan spekülasyonlara inanmamak
gerekiyor. Gezimiz sırasında esnaflarımızın tamamının, birinci kalite ürünleri sattığına şahit
olduk. Hepsine helalinden bol rızık temenni ediyorum. Đnşallah rabbim şehrimizin huzurunu,
birliğini ve beraberliğini bozmasın. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıkma
duygusunu hepimize yaşatmayı nasip etsin. Ahi Evran ahlakı ile ahlaklanmış bu güzel
insanları sırtımıza taşısak azdır” dedi.
Başkan Büyükkılıç daha sonra yaklaşık 70 yıldır komisyonculuk yapan esnaf Alaattin
Bakkalbaşı’nın yanına giderek bir süre sohbet etti. Bakkalbaşı, Ak Parti iktidarı döneminde
yapılan icraatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6434.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Polisten Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Yok
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 2 kişi
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgiye...
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 2 kişi
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunda gerçekleştirilen çalışmalarda, bir
otobüsün içinde narkotik köpeği Sedef yardımı ile arama yapıldığı öğrenildi. Sedef'in tepki
vermesi üzerine S.A.'nın valizinde arama yapıldığı ve yapılan aramada, 16 kilo 400 gram
esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Şanlıurfa'dan Antalya'ya uyuşturucu
sevkıyatı yaptığı belirlenen S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bir başka çalışmada ise uyuşturucu satıcılığı yapan O.D.'den uyuşturucu madde satın alan
E.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi. E.A. hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak ve
kullanmak-Kırmızı reçeteye tabi hap bulundurmak” suçundan işlem yapıldığı, O.D.'nin ise
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6435.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Doğal Alanlarda Macera Parkları Yapılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çocuklara
daha çok hizmet verebilmenin arayışı içerisinde olduklarını ve çocukların hem eğlenerek hem
de öğrenerek boş zamanlarını geçirebilecekleri Macera Parklar...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çocuklara
daha çok hizmet verebilmenin arayışı içerisinde olduklarını ve çocukların hem eğlenerek hem
de öğrenerek boş zamanlarını geçirebilecekleri Macera Parklar için çalışma başlattıklarını
bildirdi.
Çocukların kardeşlik, özgüven, yardımlaşma, ani karar verebilme ve birliktelik duygularını
güçlendirecek önemli bir proje için çalışmalara başlanıldığını kaydeden Başkan Memduh
Büyükkılıç, 12-18 yaş gurubuna hitap edecek olan Macera Parkı ile çocukların güven duvarı,
tırmanma kulesi, ağaç yolu, çoklu yürüme parkuru, dev merdiven ve ağaç basamak gibi
ekipmanlar ile kendilerine olan güvenlerinin artacağını belirtti.
Yaşayarak öğrenme olarak bilinen Macera parklarında çocukların kendilerine olan
özgüvenlerin arttığı gibi sosyal ilişkilerinde genişleme ve rahatlama sağladığını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın hem eğitimlerini önemsiyor ve eğitim kurumları
yapıyoruz, hem halk ve çevre sağlıklarına değer veriyor sağlık ocakları inşa ediyoruz. Ayrıca
bu çocuklarımızın boş zamanlarını kendi ve toplum yararına değerlendirebilmeleri için imkân
tanıyoruz. Bu amaç ile ilçenin 495 ayrı yerinde park ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır.
Şimdi de Macera Parkı için proje yaptırıyoruz. Şehrin iki ayrı bölgesine macera parkı inşa
ederek çocuklarımızın kardeşlik, yardımlaşma, birliktelik ve öz güven duygularını
güçlendireceğiz. Bu parklar hem eğlenceli hem de doğa şartlarını zorluyor. Çocukların
bedenen gelişmesine de yardımcı oluyor”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6436.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
Kayseri Đl Temsilciliği Seçimi Yapıldı
Ankara Yeminli Mali müşavirler odası Kayseri Đl temsilciliği 3. Seçimli genel kurulu 22 Mart
2014 cumartesi günü Kayseri Novotel de yapıldı.
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Yapılan genel kurula Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası başkanı YMM Nurettin Çekici
ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri vergi dairesi başkanı Niyazi Özkök, Konya temsilcisi
YMM Yıldırım Beyazıt Akhan, Samsun temsilcisi YMM Hasan Güler, Kayseri SMMM
Odası Başkanı Suat Özsoy ve Kayseri’de faaliyet gösteren yeminli mali müşavirler katıldı.
Divan Başkanlığını Ankara YMM Odası Başkan yardımcısı YMM Halil Başağaç üyeliklerini
Konya temsilcisi YMM Yıldırım Beyazıt Akhan ve Samsun temsilcisi YMM Hasan Güler
yaptı. Genel kurulda Ankara YMM Odası Kayseri ĐL temsilciliğine üçüncü kez seçilen YMM
Đmdat Şimşek konuşmasına Niğde de yaşanan terörist saldırıyı kınayarak ve 21 Mart Nevruz
bahar bayramını kutlayarak sözlerine başladı. Şimşek yapmış olduğu faaliyetleri hakkında
açıklamalarda bulunarak mesleki sorunlar ve çözüm önerileri noktasında davetlileri ve üyeleri
bilgilendirdi. YMM Đmdat Şimşek, katılımlarından dolayı tüm Đl dışından gelen Kayseri de
faaliyet gösteren Yeminli Mali Müşavirlere teşekkür etti. YMM Đmdat Şimşek “Bizler
denetim işini yapıyoruz. Mesleğimizde gerekli özeni gösteriyoruz ancak denetimin hayatın
her alanında yapılması gerektiğine inanıyorum. Denetimin olmadığı yerde; su istimallerin ve
yolsuzlukların olacağını biliyoruz.” Dedi.
Genel kurulda ayrıca Ankara YMM Odası Başkanı YMM Nurettin Çekici, Kayseri Vergi
Dairesi başkanı Niyazi Özkök birer konuşma yaparak Kayseri Đl temsilciliğine üçüncü kez
seçilen YMM Đmdat Şimşek’e yeni dönemde başarılar dilediler.
Yapılan konuşmalardan sonra yapılan seçim neticesinde Ankara YMM Odası Kayseri Đl
temsilciliğine YMM Đmdat Şimşek üçüncü genel kurulda üç yıllığına seçildi.
Yardımcılıklarına YMM Hüseyin Cönger ve YMM Đzzet Balta seçildiler.
Haber - Fotoğraf: CENGĐZ TAŞTAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6437.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Kaygı Ehli Bir Müslümandır Ahmet Taş Hoca
Kültürel faaliyetlerinin içinde, bana göre en güzeli ve en önemlisi, belli periyotlarla
tertiplediği konferanslardı. Genellikle şehir dışından davet edilen düşünce-fikir adamı, aydın,
entelektüel ve yazar Müslümanlar’dan çokça faydalanmışızdır. Ahmet Taş Hoca’nın, zaman
zaman Kayseri’de misafir etmekten haz aldığı, huzur bulduğu isimler vardır. Bu güzel
adamları/Müslümanları davet etmezse, fikirlerini insanların yararına sunmazsa, sanki bir yanı
hep eksik kalıyordu. Başta Abdurrahman Dilipak ve Metin Önal Mengüşoğlu olmak üzere,
Mustafa Özcan, Süleyman Arslantaş, Ramazan Kayan ve Ahmet Mercan bu isimlerden
bazılarıdır. Kültürel ve ilmî yürüyüşlere olduğundan fazla önem verirdi Ahmet Hoca.
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Üzerinde taşıdığı ve çok sevdiğim özellikleri vardır onun. Mesela, sabah namazlarından sonra
uyumayıp ya kitap okuması ya da sabahın o serinliğinde yürüyüş sporu yapması bunlardan
birisidir. Güneşi üzerine doğdurmayan ve aksine güneşin üzerine doğmayı şiar
edinenlerdendir kendisi. Yine bir örneklik teşkil edici huyu ise, yarın için yapacağı işleri,
görüşeceği kişileri ve gideceği yerleri o günün akşamından liste halinde not etmesidir.Bir
yerlerde birilerinin malına, canına, namusuna mı kast edildi; onu, onların haklarını
savunurken görürsünüz. Ümmet coğrafyasında hayat süren birine ya da birilerine bir zarar mı
dokundu; gündemine hemen onları aldığına şahid olursunuz. Müslümanları ilgilendiren bir
olay, bir durum, bir hüzün ya da bir sevinç gerçekleştiğinde; bu durumu kardeşlerine hemen
haber verdiğine ve basın bildirisi için meydana, meydanlara koştuğuna hayret içermeyen
gözlerle bakarsınız. Hayret etmezsiniz; çünkü bu, onun her vakit yapmaktan asla
vazgeçmediği ve usanmadığı bir iştir.Ahmet Taş’tır o… Ben ona Ahmet Hocam, diyorum.
Osmaniyeli; ama yıllardır Kayseri’de mukim. Đmam-Hatip okullarında tarih dersleri verdi ve
şimdi okullardan emekli. Sadece okullardan emekli ama. Öğretmenlik hayatı boyunca
tutulduğu Müslümanca mücadele sevdasını, ümmetlik, kardeşlik ve samimiyet üzerine bina
ederek sürdürmüştür. Onunla 2001’in Eylül’ünde tanıştık. O günlerde Đlim Hikmet Kültür ve
Dayanışma Vakfı’nın yükü omuzlarındaydı, o vakfın yöneticisiydi yani. Burada hem yoksul,
gariban, kimsesizlere yardımlarda bulunulur hem eğitim-spor faaliyetleri yürütür hem de
kültürel faaliyetlere öncülük ederdi vakıf aracılığıyla. Kültürel faaliyetlerinin içinde, bana
göre en güzeli ve en önemlisi, belli periyotlarla tertiplediği konferanslardı. Genellikle şehir
dışından davet edilen düşünce-fikir adamı, aydın, entelektüel ve yazar Müslümanlar’dan
çokça faydalanmışızdır. Ahmet Taş Hoca’nın, zaman zaman Kayseri’de misafir etmekten haz
aldığı, huzur bulduğu isimler vardır. Bu güzel adamları/Müslümanları davet etmezse,
fikirlerini insanların yararına sunmazsa, sanki bir yanı hep eksik kalıyordu. Başta
Abdurrahman Dilipak ve Metin Önal Mengüşoğlu olmak üzere, Mustafa Özcan, Süleyman
Arslantaş, Ramazan Kayan ve Ahmet Mercan bu isimlerden bazılarıdır. Kültürel ve ilmî
yürüyüşlere olduğundan fazla önem verirdi Ahmet Hoca. (Birkaç yıl önce, Đlim Hikmet
Vakfı’nın yükünü ve sorumluluğunu diğer kardeşlerine, yani Mustafa Doğu, Ahmet Kurt,
Osman Gerçek, Şükrü Karaosmanoğlu gibi isimlere bırakarak, sadece Mazlumder’de kürek
çekiyor; hem de önceki performansından hiçbir şey kaybetmeden.)Onun uğraş alanı, vakıfla

sınırlı değildi. Aynı dönemde, vakıfçılığıyla birlikte Kayseri Mazlumder şubesinin
yöneticiliğini yapmış, Memursen/EğitimBirSen’in de yönetim kurulunda sözü geçerli bir
üyeliğe sahipti. Şimdi, Mazlumder çatısı altında eylemciliğini sürdürüyor. Aynı zamanda
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nin de sözcülüğünü yapıyor.Mazlumder bünyesinde,
ortaya koyduğu akıllardan silinmeyen eylemler vardır. Önceleri Afganistan’da, Çeçenistan’da,
Bosna’da, Kosova’da, Filistin’de, Irak’da, Doğu Türkistan’da; şimdilerde ise Mısır ve
Suriye’deki mezalimler hakkında halkı bilinçlendirmek için, bazı zamanlarda Kayseri’nin en
işlek muhiti olan cumhuriyet meydanı’nda resim sergileri gerçekleştirir. Đnsanlar, her gün
gelip geçtikleri meydanda, yüreklerinin tam orta yerini sızlatıcı görüntülerle muhatap olunca;
o anlık, hızlı akan dünyalarında bir duraksarlar. Düşüncelere dalıp tefekkür diyarına doğru
süzülürler. Bunlar hep Ahmet Taş Hoca’nın projesidir işte.Üzerinde taşıdığı ve çok sevdiğim
özellikleri vardır onun. Mesela, sabah namazlarından sonra uyumayıp ya kitap okuması ya da
sabahın o serinliğinde yürüyüş sporu yapması bunlardan birisidir. Güneşi üzerine
doğdurmayan ve aksine güneşin üzerine doğmayı şiar edinenlerdendir kendisi. Yine bir
örneklik teşkil edici huyu ise, yarın için yapacağı işleri, görüşeceği kişileri ve gideceği yerleri
o günün akşamından liste halinde not etmesidir. Nereden mi biliyorum? 2001-2003
tarihlerinde öğrenciliğimi sürdürür haldeyken, okuldan sonra ikinci adresim olan Đlim Hikmet
Vakfı’nın sürekli müdavimlerinden olmama bağlayabiliriz bunu. Yarınki işlerini bugünden
not etmek, hakikaten çok mühim ve örnek alınası bir uygulama. Zihnimde hala tazeliğini
korur bu huyu Ahmet Hoca’nın. Ne zaman yapacağım işleri not alsam, aklıma hep o gelir.Bir
de yazarlık yönü vardır Ahmet Taş Hocam'ın. 18 yıldır günlük olarak Kayseri'nin nabzını
tutmaya çalışan Kayseri Gündem Gazetesi'nde, haftanın belli günlerinde köşe yazıları kaleme
alıyor. Gündemine aldığı her konu, bir şekilde ümmeti ilgilendirici mahiyettedir. Yine
Kayseri'de yayın yapan bazı Đslamî kaygılara sahip radyolarda, zaman zaman programlara
iştirak etmesi de ayrıca söz edilmesi gereken hayırlı işlerinden birisidir.Uzun sözün kısası, o
kaygı ehli bir Müslüman’dır. Kayseri’de, bağlı kaldığı değerleri yaşatma adına türlü türlü
yollara başvurandır o. Đnsanların gasp edilen hakları mevzubahis olunca, onu asla yerinde
durduramazsınız. Rabbi katında onu kurtaracak salih amellerden en büyüğü bu olsa gerek.
Tabi her şeyin en doğrusunu yüce Allah bilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6438.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Altınkaya’dan Öğrencilere Konferans
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde
eğitim gören öğrencilere konferans verdi.Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesinde düzenlenen konferansa, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde
eğitim gören öğrencilere konferans verdi.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen konferansa,
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya,
öğrencilere Kayseri basını hakkında da bilgiler vererek, “Kayseri’de 4 yerel televizyonumuz,
2 uydu televizyonumuz, 14-15 tane günlük çıkan gazetelerimiz var. Açık söyleyeyim
televizyonlar konusunda fazla sıkıntı olmamakla beraber gazetelerimizin ağırlıklı bölümü
kötü. Benim başında bulunduğu gazete dahil bunu söylüyorum. Bizim Kayseri’deki
gazetelerimizin daha iyi olması lazım. Bugün Türkiye’de gazetelerin toplam tirajı 5 milyon.
Maalesef mesleğimiz bu manada güvenirlik anketinde siyasetçiler en kötü sırada, sonra
gazeteciler geliyor. Şimdi Yargıyı da o işin içine attık. Güveneceğimiz kurum neredeyse
kalmaz hale geldi” diye konuştu.
Dünyada en çok satılan gazetelere değinen Altınkaya, “Dünyada en çok satan 10 gazetenin
7’si Japonya’da. 2’si Çin’de, biri de o Almanya’da. Çok okumamız lazım. Türkiye’de 6 kişi 1
kitap okuyor. Okumuzsak olmaz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6439.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Sarraflar Altın Piyasasını Değerlendirdi
Kayseri'de kuyumculuk yapan Metin Eyimli, altın fiyatlarının belirli bir dengede
gitmemesinin işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.Altın fiyatlarının son zamanlar yükselişini
ve azalışını kuyumcular değerlendirdi. Kayseri'de kuyumculuk...
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Kayseri'de kuyumculuk yapan Metin Eyimli, altın fiyatlarının belirli bir dengede
gitmemesinin işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.
Altın fiyatlarının son zamanlar yükselişini ve azalışını kuyumcular değerlendirdi. Kayseri'de
kuyumculuk yapan Metin Eyimli, altın fiyatlarının belirsiz olmasının işlerini olumsuz
etkilediğini söyledi. Vatandaşların değişen fiyatlar karşısında ne yapacaklarını bilmediklerini
belirten Eyimli, "Altınların inip çıkması bizim işlerimizi etkiliyor. Müşteriler tedirgin alacak
kişiler beklemede oluyor. Alacak kişiler Acaba daha düşer mi, satacak kişiler biraz daha
yükselir mi. yalnız altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber bozduran kişi sayısında baya bir
artma var. Alan kişi sayısı tabi az. Nişan yapacak düğün yapacak kardeşlerimizin biraz daha
beklemedeler. Altın fiyatlarının düşmesiyle esnafın işlerinde artma oluyor. Çünkü esnaf
bozdurma da çok fazla karı olmadığından ticari olarak zarara uğramış oluyor. Bu yüzden
fiyatların yüksek olması bizleri olumsuz etkiliyor. Đnşallah birkaç ay sonra nişan hazırlıkları
başlar. Bununla beraber biraz daha piyasanın canlanacağını ümit ediyoruz. Temmuz Ağustos
aylarında düğünler başlar. Bu arada yurt dışından gelen müşterilerde bekliyorlar düğün

yapmak için yaz aylarında işlerimizin yoğunlaşıp açılacağını umuyoruz. Fiyatların yüksek
olması her zaman için alım gücünü düşürüyor ve insanları etkiliyor" dedi.
Altın alımında ve satımında vatandaşları uyaran Eyimli, "fiyatlar konusunda tam olarak
bunları söylemiyoruz. Tahmini olarak konuşuyoruz. Ev alacak, araba alacak, ihtiyacı olanlar
zaten bozduruyorlar. Tavsiyemize gerek yok onlarda takip ediyorlar. Ama altın alımı için
biraz daha beklemeyi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6440.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Forum Kayseri'den Muhteşem Bir Mercedes
Kazanma Şansı Đçin Son 10 Gün
Forum Kayseri’den göz kamaştıran bir otomobil kazanmak için şansınız hala sürüyor. 6
Nisan’a kadar Forum Kayseri’den 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak çekilişe katılanlar,
muhteşem bir Mercedes CLA 200 AMG kazanma şansı yakalıyor.Ziyaretçilerine...
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Forum Kayseri’den göz kamaştıran bir otomobil kazanmak için şansınız hala sürüyor. 6
Nisan’a kadar Forum Kayseri’den 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak çekilişe katılanlar,
muhteşem bir Mercedes CLA 200 AMG kazanma şansı yakalıyor.
Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri’nin bir
ziyaretçisine muhteşem bir otomobil kazandırmak için başlattığı heyecan dolu kampanyada
geri sayım başladı. Forum Kayseri’den 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak çekilişe katılma
hakkı kazanan bir şanslı ziyaretçi, göz kamaştıran bir Mercedes CLA 200 AMG’nin sahibi
olacak.
Kampanyaya katılmak için vatandaşların 6 Nisan’a kadar Forum Kayseri’den yapacağı her
100 TL ve üzeri alışveriş fişi ile birlikte kampanya standına gelerek şifre almak. Şifreyi, ad,
soyadı ve adres bilgileriyle birlikte 5899’a kısa mesaj göndererek ya da
www.facebook.com/ForumKayseriAlişverişMerkezi sayfasındaki ilgili alanı doldurarak
çekiliş için kayıt işlemi yapabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6441.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Baharda Artan Polenler Alerjik Rinit Nedeni
Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Murat Apaydın, "Halk
arasında saman nezlesi, bahar alerjisi ya da yaz gribi olarak adlandırılan “alerjik rinit”
toplumda en yaygın görülen genetik geçişli hastalıkların...
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Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Murat Apaydın, "Halk
arasında saman nezlesi, bahar alerjisi ya da yaz gribi olarak adlandırılan “alerjik rinit”
toplumda en yaygın görülen genetik geçişli hastalıkların başında gelmektedir" dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Murat Apaydın,
özellikle bahar aylarında yaşam kalitesini olumsuz etkileyen alerjik hastalıklar ve tedavileri
hakkında şu bilgileri verdi:
"Alerjik rinit, burun iç yüzünü örten zarın enflamasyonu yani enfeksiyona bağlı olmayan
iltihabı olarak tanımlanmaktadır. Burunda kaşıntı, hapşırık sulu burun akıntısı ve burun
tıkanıklığı ile karakterizedir. Buna; baş ağrısı, koku alma bozukluğu ve konjuktivit gibi
bulgular da eşlik edebilmektedir. Alerjik rinit sebep olan alerjene göre polenler ve bazı küf
mantarları gibi mevsimsel; ev tozu, akarı, hayvan deri döküntüsü ve tüyleri ile bazı küf
mantarları gibi olarak sınıflandırılabilir. Ancak bu iki grup arasındaki ayırım her zaman kesin
olarak yapılamamaktadır.
Polenler alerjiyi tetikler
Özellikle bahar mevsiminde polen kesesinin patlaması ile dış ortama salınan polenlerin bir
kısmı ağaçlara, bir kısmı da insanlarda burun girişinden solunum yollarına girerek
reaksiyonlar oluşturmakta ve bahar nezlesine neden olmaktadır. Polenler arasında alerjik
olanlar daha çok rüzgarla taşınan, böceklerin dikkatini çekmeyen, soluk renkli ve koku
salmayan bitkilerin polenleridir. Parlak renkli, dikkat çekici çiçekleri olan bitkilerin polenleri
böceklerle taşındığından büyük ve yapışkandır. Rüzgarla taşınmadıklarından bahar alerjisinde
pek rol oynamaz.
Alerjik deri testleri doğru tedavi için gerekli
Alerjik rinit tanısında alerjik deri testleri büyük önem taşımaktadır. Kanda söz konusu
alerjene karşı gelişen antikorun saptanması olarak tanımlanan spesifik IgE testi, kullanılan bir
diğer tanı yöntemidir. Alerjik deri testleri kanda bakılan alerjene özgü antikor (spesifik IgE)
testlerine göre daha güvenilirdir. Nazal smear (burun sürüntüsü) hücresel incelemesi ile
alerjik rinitlilerde eosinofil hücrelerinin artmış olduğu görülebilir, alerjik rinit tanısını
destekler.
Önlem alınmazsa enfeksiyonlara neden olabilir
Alerjik rinit yaşamsal öneme sahip olan bir hastalık olarak düşünülmediği için genellikle fazla
önemsenmez. Ancak özellikle çocukların ve genç erişkinlerin yaşam konforu ile sağlık
kondisyonunu bozduğu için mutlaka önlem alınmasını gerektiren önemli bir hastalıktır.
Özellikle çocuklarda üst solunum yollarında meydana gelen bu durum, ortamda bulunan
bakteri ve virüs gibi enfeksiyon etkenlerinin kolaylıkla hastalık yapmasına neden olmaktadır.

Sık tekrarlayan enfeksiyon hastalıkları, uzun ve masraflı tedavi süreçlerini de beraberinde
getirmektedir. Hastaların henüz şikayetleri artmadan; alerjenlere maruziyeti engelleyecek
tedbirler ile başlanacak basit antialerjik tedavi; kişinin iş, eğitim ve sosyal yaşam konforuna
olumlu sağlar ve olası enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6442.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Orakab’ta Dönemin Son Toplantısı Yapıldı
Kayseri’de, Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi’ni (MOBĐTEK) yürüten Orta
Anadolu Kalkınma Birliği’nde (ORAKAB), dönemin son Encümen Toplantısı yapıldı. Vali
Orhan Düzgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya...
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Kayseri’de, Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi’ni (MOBĐTEK) yürüten Orta
Anadolu Kalkınma Birliği’nde (ORAKAB), dönemin son Encümen Toplantısı yapıldı. Vali
Orhan Düzgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya son kez katılan encümen üyeleri
MOBĐLYAKENT’te 750 işyerinin yapımının Ağustos ayında tamamlanacak olmasının
mutluluğunu yaşayarak görevlerini tamamladılar.Vali Orhan Düzgün başkanlığında üyeler
Hamdi Andaç, Đbrahim Ülker, Hadi Şenol, Dadaloğlu Karakoyun ve Ahmet Türker ile Birlik
Müdürü Yusuf Orhan’ın katılımıyla yapılan Encümen Toplantısı’nda, Avrupa Birliği (AB)
Kaynaklı AB Bakanlığı Ulusal Ajans Projelerine Proje Hazırlanması konusu görüşülerek
karara bağlandı.Mobilyacılar Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan
Mehmet Ali Çevrim ve Başkan Vekili Mustafa Baktır ile Müdür Ercan Sarıkaya’nın misafir
olarak katıldığı toplantıda, MOBĐTEK ile MOBĐLYAKENT Projeleri’nde gelinen aşama da
değerlendirildi.Vali Düzgün, Türkiye’nin en büyük mobilya üssü konumundaki Kayseri’de,
bu alanda faaliyet gösteren Küçük ve Orta Boy ölçekli işletmelerin MOBĐLYAKENT’te çok
daha modern ve teknolojik imkânlarla üretim yapabileceğini söyledi.Erkilet Oymaağaç
Mahallesi’nde yapımı devam eden 750 işyerinin Ağustos ayında tamamlanmasının
planlandığını belirten Vali Düzgün, aynı yerde faaliyet gösterecek Mobilya Alışveriş
Merkezi’nin ise TOKĐ tarafından ihale aşamasında olduğunu dile getirerek, “MOBĐTEK’le
birlikte Mobilya AVM’de 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır.” dedi.Vali Düzgün, yurt içinde
satılan mobilyanın en az yüzde 40’ının, Türkiye’den yapılan mobilya ihracatının ise yaklaşık
yüzde 35’inin Kayseri’den yapıldığını hatırlatarak, projelerin tamamının hayata geçmesiyle
birlikte mobilya sektörünün uluslararası rekabette çok daha güçlü hale geleceğini
vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.Toplantının sonunda, Mobilyacılar Odası ve
Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Mehmet Ali Çevrim, projelere verdiği
destekten dolayı Vali Düzgün’e şükranlarını sunarak plaket verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6443.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Vali Düzgün’den Özel Đdare Personeline Veda
Ve Teşekkür
Vali Orhan Düzgün, Mahalli Đdareler Seçimleri ile birlikte tüzel kişiliği sona erecek Đl Özel
Đdaresi’nin memur ve işçi statüsündeki personelinin tamamı ile yemekte bir araya gelerek,
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Vali Düzgün,...
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Vali Orhan Düzgün, Mahalli Đdareler Seçimleri ile birlikte tüzel kişiliği sona erecek Đl Özel
Đdaresi’nin memur ve işçi statüsündeki personelinin tamamı ile yemekte bir araya gelerek,
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Vali Düzgün, Đl Özel Đdaresi Teknik Hizmetler Birimi’nde düzenlenen yemeğe gelişinde, Đl
Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın, Genel Sekreter Bayar Özsoy, Genel Sekreter
Yardımcıları Duran Safrantı ve Lütfullah Özbaş ile daire başkanları ve Yol Đş Sendikası Şube
Başkanı Yaşar Durak Ayerden tarafından karşılandı.
Vali Düzgün, 144 memur ile 226 işçinin katıldığı yemekte yaptığı konuşmada, Türk idare
tarihinde yaklaşık 1.5 asırlık geçmişe sahip olan Đl Özel Đdareleri’nin 30 Mart tarihi itibariyle
Büyükşehir statüsü taşıyan illerde kapanacağını hatırlatarak, yaklaşık 1 yıldır birlikte görev
yaptığı Đl Özel Đdaresi personelinin görev yaptıkları süre içerisinde eğitimden sağlığa,
tarımdan turizme, köy yollarından içme suyuna varıncaya kadar pek çok alanda hizmet
götürdüğünü söyledi.
Çok köklü bir geçmişe sahip Đl Özel Đdaresi’nin özellikle köylerin altyapısını güçlendirmede
önemli katkılar sağladığını, köylünün kalkınması için görev alanı kapsamında önemli
destekler sağladığını kaydeden Vali Düzgün, bunun da Özel Đdare’nin fedakâr çalışanları
sayesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, personele teşekkür etti.
Personelin bundan sonraki görev yerleriyle ilgili bilgiler de veren Vali Düzgün, “Kanun
kapsamında Valilik bünyesinde oluşturulan Yatırım Đzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
bünyesinde değerlendirilen arkadaşlarımız olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi ve KASKĐ
Genel Müdürlüğü’ne naklen atanan memurlarımız da oldu. Đşçi arkadaşlarımızın tamamı ise
Büyükşehir Belediyesi ve KASKĐ Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor.” dedi.
Vali Düzgün, son dönemde emekli olan personele de teşekkür ederek, aileleriyle birlikte
sağlık ve huzur dolu bir yaşam diledi ve Đl Özel Đdaresi personellerine görev yaptıkları dönem
içerisinde değerli çalışmaları için Teşekkür Belgesi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6444.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Avşarlar Kandemir’de Kararlı
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi geçtiğimiz gün Talas Yenidoğan Mahallesi'nde
düzenlenen toplantı da Avşarlarla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Talas
Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir, düzenlenen beraberlik yemeğinde...

26 Mart 2014 Çarşamba 10:46

Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi geçtiğimiz gün Talas Yenidoğan Mahallesi'nde
düzenlenen toplantı da Avşarlarla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Talas
Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir, düzenlenen beraberlik yemeğinde Avşarlar ile
yeniden bir araya geldi. Avşarların başka bir partiyi desteklediği yönündeki haberlerinde
gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Mahalli Đdareler Seçimleri'ne 4 gün kala seçim çalışmalarını hızlandıran MHP Talas Belediye
Başkan Adayı Erkan Kandemir, düzenlenen akşam yemeğinde Avşarlarla bir araya geldi.
Salonu dolduran davetlilerin alkış ve sloganları ile salona giren Erkan Kandemir’e, salondaki
davetliler sevgi gösterisinde bulundu. Yemeğe, MHP Grup Başkan Vekili Prof. Dr Yusuf
Halaçoğlu, Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir, MHP Talas Đlçe Başkanı Erkan
Kandemir, Dadaloğlu Derneği, Dadaloğlu Vakfı, Talas Avşar Türkmenleri Derneği ve çok
sayıda davetli katıldı.
Burada bir konuşma yapan MHP Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir, "Emmilerim
ve dayılarımla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum, sizlerin başlarını yere eğdirmemek
için var gücüm ile çalışacak bölge halkımıza en iyi hizmeti sunacağım” diye konuştu.
Kandemir yaptığı açıklamasında da, "Biz yıllardır sahadayız. Talas’ın her köşesine ulaştık.
Đnsanlarımızla istişare ettik, görüştük. Dertlerini dinledik, sorunlarına çözüm üretecek
projelerimizi açıkladık ve gerçekten büyük ilgi ve alaka gördük. Hepsine sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum. Tünelin ucundaki ışık göründü ve Allah’ın izniyle, Talas halkının
destek ve duasıyla zafere ulaşacağımızı inanıyorum. Bunun içinde çok fazla zamanımız
kalmadı. Biz gerekeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Pazartesiden
itibaren, görevi aldığımız günden itibaren çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Çünkü
Talas’taki eksikleri sıkıntıları biliyoruz. Biz de burada yaşadığımız için, ,insanlarımızla
sürekli istişare ettiğimiz için haklar konusunda neler yapmamız gerekiyorsa, o konularda
çalışmalarımız olacak. Bunları da gerek meclise, gerek kanuni olarak, gerekse de hukuki
olarak sonuna kadar savunmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6445.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Saadet Partisi'ne Katılan 100 Kişiye Rozetleri
Takıldı
Saadet Partisi (SP) Hacılar Đlçe Teşkilatı'na geçen üyeler için rozet takma töreni
düzenlendi.SP Hacılar Đlçe Teşkilatı'na diğer partilerden geçen 100 kişi için rozet takma töreni
gerçekleştirildi. Törende konuşan SP Hacılar Belediye...
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Saadet Partisi (SP) Hacılar Đlçe Teşkilatı'na geçen üyeler için rozet takma töreni düzenlendi.
SP Hacılar Đlçe Teşkilatı'na diğer partilerden geçen 100 kişi için rozet takma töreni
gerçekleştirildi. Törende konuşan SP Hacılar Belediye Başkan Adayı Erdal Altun, Hacılar'da
tarihi bir gün yaşandığı söyledi. Altun, "Bu gördüğümüz tablo Hacılar’da bazı şeylerin
değişmeye başladığının işaretidir. Her mahalleden belli grup arkadaşlarımız buradalar. Bugün
aramızda olan Hacılar’ı temsil eden, mahalleleri temsil eden büyüklerimize teşekkür ediyoruz.
Hacılarımızdaki esarete son vermek için hak ettiğimiz vaat ettiğimiz hizmetleri hızlı bir
şekilde yerine getirmek için Hacılar’ın hizmete ihtiyacı olduğunun kanıtıdır bu fotoğraf.
Bugüne kadar dar bir kapsamda, kısır bir siyasetin içine hapsolmuş, ülke ve millet
menfaatlerinin gerisinde bırakılmış olan Hacılarımız, ait olduğu ve layık olduğu yatırımları
almaya başlayacaktır. 30 Mart itibari ile 30 Mart akşamında Hacılar’a ne yapabiliriz? Nereden
başlayabiliriz? Nereden Bismillah diyebiliriz? Onu konuşuyor olacağız inşallah" dedi.
SP Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan da, diğer partilerden Saadet Partisi'ne geçenlerin
sayısının her gün arttığını ifade ederek, "Bugün Hacılarımızda Saadet Partisi açısından tarihi
bir akşam idrak ediyoruz. Birçok partiden Saadet Partimize geçen arkadaşlara rozet takma
töreni gerçekleştirdik. artık bu tür programlar artık Saadet Partisi için sıradan programlar
olmak üzere adımlar atıyoruz. Bizi yok sayan, bizi ısrarla göstermek istemeyen kurumlar ve
medya bu tarihi ana hep beraber şahit oluyorlar. Ülkenin birçok yerinde partimize katılımlar
söz konusu. Medya kuruluşları ısrarla partimizi görmek istemeseler de, anketlerde diğer
partiler arasında gösterseler de derinden gelen bir dip dalga inşallah 30 Mart akşamı, Saadet
Partisi’nin zaferine şahit olacaklardır" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Saadet Partisi'ne geçen 30 kişiye rozetleri takıldı. Partililer, daha
sonra Hacılar meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Düzenlenen program, SP Genel Başkanı
Mustafa Kamalak'ın telefon ile bağlantı yaparak partilileri selamlamasından sonra sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6446.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Standartları, Bakanlık Standartı Oldu
Bünyesinde 50 ünitte, altısı uzman olmak üzere yirmi diş hekimi ile hizmet veren Uzman Diş
Hastanesi, verdiği ağız ve diş sağlığı hizmeti kalitesi ile dikkat çekiyor. Hastane, ortaya
koyduğu standartları ile bundan sonra sağlık bakanlığının açacağı benzeri diş hastaneleri için
bir emsal teşkil ediyor.
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2013 yılının sonunda hizmet vermeye başlayan Uzman Diş Hastanesi ortaya koyduğu kalite
ve standartları ile dikkat çekiyor. Bünyesinde morgun bile düşünüldüğü hastane, tam 6 tane
diş hekimliği standardında muayeneye sahip. Acil hasta girişi, yarı steril, steril ve sadece diş
fakültelerinde bulunan ve üç boyutlu röntgen çekimlerinde kullanılan tomografik sisteme de
sahip olan hastane, ortaya koyduğu bu yeni hizmet anlayışı ile alanında Đç Anadolu
Bölgesi’nde söz sahibi olacağa benziyor.
Gerektiğinde tam teşekküllü bir hastaneye dönüşebilecek yetkinlik ve donanıma sahip olan
Uzman Diş, ortaya koyduğu bu standartları ile Sağlık Bakanlığı için yeni bir standart ortaya
koyarak, bundan sonra açılacak benzeri diş hastaneleri için bir emsal teşkil ediyor.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6447.html
Erişim Tarihi: 26.03.2014

Chp Pm Üyesi Fikri Sağlar:
CHP Parti Meclis Üyesi Fikri Sağlar, Türkiye’nin çağdaş ülkeler arasında olmaktan çıktığını
iddia etti.CHP Seçim Bürosunda açıklamalarda bulunan Fikri Sağlar, partililere seslendi. 10
gün içerisinde 15 il gezdiğini söyleyen Sağlar,...
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CHP Parti Meclis Üyesi Fikri Sağlar, Türkiye’nin çağdaş ülkeler arasında olmaktan çıktığını
iddia etti.CHP Seçim Bürosunda açıklamalarda bulunan Fikri Sağlar, partililere seslendi. 10
gün içerisinde 15 il gezdiğini söyleyen Sağlar, “Son 10 gün içerisinde 15 ili gezen ve orada
CHP’nin gümbür gümbür geldiğini gören bir arkadaşınızım. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emperyalizme karşı vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı

sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin devrimlerini, aydınlanma dönemlerini yapan CHP,
bugün Türkiye’nin yeniden çağdaşlaşma, yeniden hukuk devleti olabilme ve yeniden
yurttaşlarının hak ve özgürlüklerini, eşitlik kavramlarını yerleştirebilme yolunda büyük bir
mücadele sürdürüyor” dedi.Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumun iyi olmadığını belirten
Fikri Sağlar, “Türkiye’nin bugün içerisinde bulunduğu koşulları bugün hep birlikte
görüyoruz. 12 yıllık bir iktidarın Türkiye’yi çağdaş ve dünyada saygın bir ülke olmaktan
çıkardığını, Türkiye’nin yüzünü geriye doğru döndüğünü ve en son yapılan uygulamalar ile de
dünyanın saygın ülkelerinden biri olmaktan vazgeçtiğini, bir dikta rejimi altına doğru gittiğini
açıkça tespit ediyoruz. CHP bu tespiti yapılan halkımız tarafından da müthiş bir şekilde
kucaklanıyor” ifadelerini kullandı.
"Pazar günü konuşacağız" diyen Sağlar, “Çok değil pazar günü, yani 3 gün sonra dolu dolu
konuşabileceğimiz 4. günde oylarımızı vereceğimiz bir noktaya geldik. 30 Mart seçimleri
sandıkta bu düşüncelerimizin ne denli ortaya çıkacağını gösterecek ve hepimizin de geçmişi
ve geleceği ile ilgili yüzleşmeyi yapacağı yerdir. 30 Mart’a kadar 4 günümüz kaldı. Bu 4 gün
son derece önemlidir. 17 Aralık’tan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan
yurttaşlar, 90 yılda görmediklerini, bugüne kadar kurulmuş hükümetlerde duymadıklarını bu
geçen 3 aylık süre içerisinde ibretle izlediler ve her gün dudakları çatlatacak bir bilgi ile karşı
karşıya kaldılar. Bundan dolayı da ürperdiler” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6448.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Hikmet Çetin’den Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti'ne Ziyaret
Eski Devlet Bakanı Hikmet Çetin, CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman
Çilsal ve ilçe belediye başkan adayları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Çetin,
“Ben genel ve yerel seçim olmak üzere 20 tane seçim gördüm....
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Eski Devlet Bakanı Hikmet Çetin, CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman
Çilsal ve ilçe belediye başkan adayları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Çetin,
“Ben genel ve yerel seçim olmak üzere 20 tane seçim gördüm. Hiç böylesine gergin,
kamplaştırıcı seçim görmedim” dedi.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne yapılan ziyarette
konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “Öncelikle ziyaretinizden
duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Gazeteciler Cemiyetimizin 104 yıllık mazisi var.
Geldiğimiz noktada 15 gazete yayınını sürdürüyor. 4 yerel, 2 uydu televizyonu, 4 ulusal ajans
bulunuyor. 17-18 radyomuz var. Sektörümüzde yaklaşık 500 çalışan arkadaşımız var. Burada
ayrıca ifade etmek istediğim bir konu var. Sandığa gitmeye 3-4 gün kaldı. Zaman zaman
basına yönelik eleştiriler oluyor. Basın toplantılarında partililer ile meslektaşlarımız arasında
problemler oluyor. Tatsızlıklara mahal verilmemesi görüşümü belirtmek istiyorum” diye
konuştu.Eski CHP'li Devlet Bakanı Hikmet Çetin ise, “Uzun yıllardan sonra Kayseri’de

olmaktan mutluluk duyuyorum. Uzun zaman aradan sonra niçin Kayseri’ye geldim? Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal benim Meclis'ten arkadaşımdı. Çilsal,
hoşgörü kültürünü en iyi yansıtan kişilerden biriydi. Gerçekten Kayseri’nin bir evladı ve
Kayserililerin gurur duyacağı bir kişi” dedi.Çetin ayrıca, “Aslında ben genel ve yerel seçim
olmak üzere 20 tane seçim gördüm. Hiç böylesine gergin, kamplaştırıcı seçim görmedim. Bu
maalesef her şeye yansıyor. Gönül, bu seçim yerel konuların görüşüleceği bir seçim olsun
isterdi. Bu normal demokrasilerde görülmeyen bir durum oldu. Demokraside elbette yarışma
olur. Kamplaştırıcı seçim yaşamayan sağduyulu bütün vatandaşların rahatsız olduğunu
düşünüyorum. Baktığınızda bu konuda en büyük görev Başbakana düşüyor. Bu ötekileşme
giderek artıyor. Bu Türkiye bakımından kaygı duyduğum bir konu” şeklinde
konuştu.Türkiye’nin ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu belirten Çetin, “Dış politikada
ciddi problemlerimiz var. Komşularımızla ilişkilerimiz inanılmaz boyutlara ulaştı. El
Kaide'nin elemanları Suriye’den Niğde’ye gelebiliyor. Seçim kampanyası içinde bu konular
kaybolup gidiyor. Bunun yanında bu seçim aslında bir anlamda genel seçim havasına dönüştü.
Bunun ülke bakımından önemi şu ki, iktidara uyarıya ihtiyaç var. Giderek bir çıkmaza doğru
ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.Basın mensuplarının önemine değinen Çetin, “Basın doğru
haberi yazmakla görevli bir kurumdur. Basın mensupları bir grubun, partinin militanı olamaz.
Tarafsız, objektif haberi vermek onların görevidir. Bugün medyada kamplaşmış durumda.
‘Benim medyam, senin medyan’ diye sözlerin kimseye yararı olmaz” diye konuştu.CHP
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Çilsal da, “Hikmet Çetin siyasetin marka
isimlerinden birisi. Đnşallah seçim sonuçları hayırlara vesile olur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6449.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Kayseri Osb’de Enerji Maliyetleri Azalıyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile AGE Elektrik Enerji tarafından yapılan
anlaşma sayesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde daha az enerji harcanacağı bildirildi.Konu
hakkında açıklama yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet...
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile AGE Elektrik Enerji tarafından yapılan
anlaşma sayesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde daha az enerji harcanacağı bildirildi.Konu
hakkında açıklama yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, “Yüksek
enerji maliyetleri nedeniyle sanayicilerimizin dış dünya ile rekabet etme şansları
azalmaktadır. Enerji maliyetlerinin düşmesi sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak,
böylece daha çok ihracat gerçekleştirecek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.
Ayrıca, 6 MW kapasiteli Solar Panellerin Tesisi ile ilgili olarak YTB’ ne müracaat yapıldığı
ve sipariş aşamasına gelindiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6450.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Agü’de Amerika'ya Giden Öğrenciler Đçin
Kokteyl Düzenlendi
Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) okuyan ve dil eğitimi almak için Amerika’ya gidecek
olan öğrenciler için kokteyl düzenlendi.AGÜ Yabancı Dil Okulu bahçesinde düzenlenen
kokteyle, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Kutanoğlu, öğretim...
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Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) okuyan ve dil eğitimi almak için Amerika’ya gidecek
olan öğrenciler için kokteyl düzenlendi.
AGÜ Yabancı Dil Okulu bahçesinde düzenlenen kokteyle, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan
Kutanoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Kokteylde bir konuşma yapan Kutanoğlu,
“Đlk grup öğrencilerimizi Amerika’ya dil eğitimine göndermek üzere toplanıyoruz. Çok
heyecanlısınız. Bizde sizin yerinize heyecanlanıyoruz. Đnşallah güzel 2 ay geçireceksiniz.
Umut ediyorum ki çok güzel zaman geçireceksiniz. Bu zamanı iyi kullanın. Verimli kullanın.
Bir sürü şey öğrenerek gelirisiniz. Đngilizcenizi ilerletmiş olarak gelirsiniz” dedi.
Amerika’ya gidecek 30 kişilik ilk grup, Pazar günü yola çıkacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6451.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Palancıoğlu Talas Yaşam Merkezi Yapacak
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, “Gençliğe vizyon kazandırmak
için çok önemli projelerimiz var” dedi.Türkiye’de en önemli açığın kütüphane olduğunu
vurgulayan Palancıoğlu, “Dünyada ki diğer örnekleri...
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, “Gençliğe vizyon kazandırmak
için çok önemli projelerimiz var” dedi.
Türkiye’de en önemli açığın kütüphane olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, “Dünyada ki diğer
örnekleri gibi 7 gün 24 saat açık olacak ‘Talas Kütüphanesi’ her yaştan insanın sıklıkla
kullanacağı fonksiyonlara sahip olacak. Sadece kitapların yer almayacağı kütüphanede ‘sesli

kitaplar’, kitapçı, kafeterya, ücretsiz internet ve bilgisayar imkanları, bankamatikler, kapalı
otopark, ders çalışma ve toplantı odaları, gazete okuma salonu gibi çok fonksiyonlu olacak.”
ifadelerini kullandı.
Öte yandan Talas ilçemizdeki tüm vatandaşlara hitap eden projelerinin de olduğunu ifade
eden Palancıoğlu, “Talas Yaşam Merkezi özellikle günlük hayatta yoğun olarak ihtiyaç
duyulan gereksinimleri karşılayacak bir fonksiyona sahip olacak.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6452.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Mustafa Elitaş, Hacılar'da
Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 30 Mart yerel seçimler
kapsamında, Ak Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici'ye destek vermek amacı
ile Hacılar ilçe teşkilatında partililer ile bir araya geldi.Ak Parti...

26 Mart 2014 Çarşamba 16:42

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 30 Mart yerel seçimler
kapsamında, Ak Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici'ye destek vermek amacı
ile Hacılar ilçe teşkilatında partililer ile bir araya geldi.
Ak Parti Hacılar Đlçe teşkilatında düzenlenen toplantıya, Elitaş'ın yanı sıra, Hacılar Đlçe
Başkanı Hüdayi Barut, Ak Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici, Hacılar Đlçe
Koordinatörleri Osman Muslu ve Mehmet Çavdaroğlu, kadın ve genlik kolları ile partililer
katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Hacılar Đlçe Başkanı Hüdayi Barut, seçim startının verildiği
tarihten bu güne kadar, partililerin teşkilat binasını hınca hınç doldurduklarını belirterek,
"Özellikle son bir ayda teşkilatımıza olan ilgi günden güne artıyor. Bu ilgi ve alaka da
vatandaşlarımızın partimize olan sevgisini gösteriyor. 30 Mart yerel seçimlerinde de tüm
vatandaşlarımızın bu ilgi ve alakasını bekliyoruz. Dolayısı ile istikrar olmadan, yerel
yönetimlere de hizmet gelmeyeceğini herkesin bilmesini istiyorum" dedi.
Salondaki gençlerin yoğun tezahüratları ile karşılanan, Ak Parti Hacılar Belediye Başkan
Adayı Doğan Ekici de, projelerinden bahsederek sözlerine başladı. Hacılar ilçesinde kentsel
dönüşüm ve konut yapım çalışmaları başlatarak göçü önleyeceklerini belirten Ekici, hanımlar
ve gençlere yönelik bir çok proje ile de Hacılar'ı merkeze ilçeler arasında önemli bir yere
kavuşturacaklarını söyledi.
Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise, 30 Mart tarihinde
yapılacak yerel seçimlerde Hacılar'ın her zaman olduğu gibi yeni bir rekor kıracağını
belirterek şunları söyledi:
"30 Mart'ta yapılacak seçimlerde Hacılar, Türkiye genelindeki ilçeler arasında birinci sıraya
oturacak. Bu seçim artık bir yerel seçim olmaktan çıktı. Artık bir genel seçim havasına döndü.
Türkiye'nin varlık meselesi ile, Türkiye'nin eskiye dönüş meselesi haline gitmeye başladı.
Yeni bir Türkiye, 10 yıldır geldiği Dünya coğrafyasındaki konumu ve bölgesel güç olmak için

yaptığı gayretlerin devam etmesini istiyorsak 30 Mart tarihindeki seçimlerde Ak Parti'yi
sonuna kadar desteklemeliyiz. Ama 2000 yılından önceki Türkiye'yi özlüyorsak, 1980
yılındaki Türkiye'de biz daha mutluyduk diyorsak, Ak Parti'yi bir kenara bırakarak, diğer
partililerle gitmek her halde kimsenin isteyeceği bir durum değildir.
Şuanda bir kasetler ortaya çıkamaya başladı. Kimi bileriyle konuşuyor. Kimi diyor ki
Başbakan oğluna dedi ki! Şu kadar parayı boşalt, şunları da oraya götür dedi . Sen madem ki
takip ediyorsun. Çokta büyük bir para diye ifade ediyorsun. Hadi Başbakan'ın evinde bunu
suç üstü yapmaya cesaret edemedin. Başka bir yerde, trafik çevirmesi yapıyor gibi çevirip
durdursan suç üstü yapsan, belgelesen. Bak kardeş bu ülkenin başbakanı böyle yapıyor desen
olmaz mıydı. Ama ellerinde hiç bir şey yok. Sadece, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı zarara
uğratabilmek için, O'na farklı bir şekilde saldırabilmek için yaptıkları düzmece ve komplodan
başka bir şey değil. Đnşallah bu yapılanların hayra vesile olacağını düşünüyoruz.
Şunun kasete var. Bunun kasete var diyorlar. Şuanda herkes her şeye inanmaya müsait.
Herkes hiç bir şeye kimse inanmamaya müsait durumda. Ak Parti 2009 ve 2011 yıllarındaki
gibi büyük bir çoğunlukla oy oranını ortaya koyduğu taktirde istikrarın var olduğunu
görecekler ve ülke normal bir noktaya gidecek. Aksi taktirde tekrar yaşamış oluruz"
Konuşmaların ardından Elitaş, partililer ile görüş alış verişinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6453.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Top Oynayan Çocuk, Okulun Foseptik
Çukurunda Hayatını Kaybetti
Kayseri'de okulun bahçesinde top oynarken üstü açık olduğu ileri sürülen foseptik çukuruna
düşen çocuk hayatını kaybetti.Talas ilçesi Kepez Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesinde
dün akşam top oynarken üstü açık olduğu öne sürülen...
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Kayseri'de okulun bahçesinde top oynarken üstü açık olduğu ileri sürülen foseptik çukuruna
düşen çocuk hayatını kaybetti.
Talas ilçesi Kepez Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesinde dün akşam top oynarken üstü
açık olduğu öne sürülen foseptik çukuruna düşen 9 yaşındaki Yunus Mert Şahin, köylüler
tarafından çıkarıldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan
çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. 2. sınıf öğrencisi Yunus Mert bugün öğle vakti kılınan
cenaze namazının ardından toprağa verilirken, köy sakinleri yetkililerin duyarsızlığından
yakındı. Olayı anlatan köylüler, "Çocuk topunu almak için çukura girmiş, ardından balçıktan
dolayı içerisinde kalmış. Okul yönetimi küllerini bu çukura döküyor. Bu ihmalden başka bir
şey değil. Đçerisine bir arkadaş iple girdi ama çocuk kurtarılamadı. Yetkililere başvuruldu ama
bir sonuç alınamadı. Yunus 4-5 kişi tarafından güçlükle çıkarıldı. Buna bir an önce bir şeyler
yapılması lazım" diye konuştu.

Acı haberi alınca inşaatta çalışmak üzere gittiği Antalya'dan Kayseri'ye gelen Yunus Mert'in
babası Mithat Şahin, "Şimdi burada Allah'tan gelen bir şey var ve Allah'tan gelen bir şeye
karşı koyamayız ancak sorumsuzluk da var. Buranın üstünün örtülmesi gerekirdi. Đhmal söz
konusu. Bu konunun araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Okulda bulunan öğretmenlerin ve görevlilerin foseptik çukurunun üzerinin açık olduğunu
bildiğini ileri süren baba Mithat Şahin, "Kalorifer kazanının külünü dökmüşler. Burada külü
döküyorsun, ağzını niye kapatmıyorsun? Burası bir okul, Kur'an kursu da var içinde. Buradaki
bütün çocuklar burada oynar. Parklarda da oynarlar, okul bahçelerinde de oynar çocuklar.
Voleybol, basketbol ve futbol sahası da var. Đhmal var. Davacı olacağız. Burada bile bile
ölüme atlamak var" dedi. 3 çocuk babası olan Mithat Şahin, hayatını kaybeden Yunus Mert'in
en küçük çocuğu olduğunu ve derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz konu ile ilgili olarak okul yöneticileri hakkında gerekli
soruşturmanın başlatıldığını açıklarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da konu ile ilgili adli
tahkikat başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6454.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Bakan Yıldız'dan Provokasyon Uyarısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, birilerinin evleri ve iş yerlerini kapı kapı
gezerek 30 Mart'ta yapılacak seçimlerde oy kullananların 'kafir'' olacağını söyleyen bildiriler
dağıttığını belirterek, ''Şu ana kadar sandığa...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, birilerinin evleri ve iş yerlerini kapı kapı
gezerek 30 Mart'ta yapılacak seçimlerde oy kullananların 'kafir'' olacağını söyleyen bildiriler
dağıttığını belirterek, ''Şu ana kadar sandığa gidilmesi doğruydu da şimdi mi sandığa gitmek
yanlış? Biz artık Türkiye'de oynanan her türlü oyunun karşısındayız'' dedi.
Bakan Taner Yıldız, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde halka hitap ettikten sonra gazetecilere
yaptığı açıklamada, Kayseri’de kapılara bırakılan iki sayfalık bir bildiride 30 Mart'taki
seçimlerde oy kullananların 'kafir' olabileceklerinin söylendiğini ifade ederek, ''Biz
hamdolsun Müslümanız. Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlık görevini yapan herkes aslında
Türkiye'nin idare edilmesiyle alakalı katkı koymuş olacak. Her vatandaşımız, her seçmenimiz
tercihlerini kullanacak. Şu ana kadar sandığa gidilmesi doğruydu da şimdi mi sandığa
gidilmesi yanlış. Biz artık Türkiye'de oynanan her türlü oyunun karşısındayız. Bunların da
farkındayız. Hiç kimseye bu bağlamda kayıtsız kalmayız. Emniyet mensuplarımız ve emniyet
müdürlerimizle de konuşuyorum. Bu arkadaşların bulunması için tahkikat başlattılar. Kapılara
bırakılan bu bildirilerin aslında AK Parti'nin siyasi istikrarını bozmakla alakalı olabileceğini
söylüyoruz. Bu ülkede yaşayan bütün partilerimize mensup insanlar hamdolsun Müslüman.
Bununla alakalı böyle bir ithamda bulunmuş olmak son derece yalnış, yakışıksız ve konuyu
başka bir mecraya çekmek üzeredir. 30 Mart yaklaştıkça birlik ve beraberliğimizi bozmak

isteyen her türlü yapının daha çok hareketlendiğini görüyoruz. Sokak karmaşasından tutun da
evlere bırakılan bildirilere varıncaya kadar hep böyle bir ayrılık noktası oluşturulmakta. Biz
bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımız 30 Mart'ta sandıklarına gitsinler,
oylarını kullansınlar. Hangi partiyle alakalı tercihleri varsa hepsini saygıyla karşılarız, 'Baş
üstü' deriz ama sandığa gitmemeleri ile ilgili bu ülkenin meselelerine kayıtsız kalmanın
ötesinde daha farklı amaçların olduğu kanaatindeyim'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6455.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Bünsa’da Yangın Tatbikatı
Bünyan Belediyesi itfaiye amirliğince düzenli olarak toplum bilinçlendirme ve yangın
söndürme tatbikatı Bünyan Bünsa Döküm Makine A.Ş. de gerçekleştirildi.Bünyan Belediyesi
itfaiye amirliği tarafından düzenlenen yangın tatbikatında Đtfaiye...
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Bünyan Belediyesi itfaiye amirliğince düzenli olarak toplum bilinçlendirme ve yangın
söndürme tatbikatı Bünyan Bünsa Döküm Makine A.Ş. de gerçekleştirildi.
Bünyan Belediyesi itfaiye amirliği tarafından düzenlenen yangın tatbikatında Đtfaiye Eri
Mustafa Bediz tarafından, kapalı ve açık alanlarda yangın çıkış sebepleri yangından korunma
yolları, yangın tüpü kullanma ve aleve karşı savunarak yangın söndürme teknikleri bilgileri
verildi.
Bünyan Bünsa Döküm Makine A.ş. gündüz vardiyası işçilerine verilen yangın bilgilendirme
ve yangın söndürme tatbikatına tüm vardiya işçileri katılırken, Bünyan itfaiye amirliği itfaiye
memurları Mustafa Bediz ve Mustafa Akdeniz tarafından yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6456.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Kto Isa 9001 Gözetim Tetkikinden Başarıyla
Geçti
Kayseri Ticaret Odası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen, ISO 9001
gözetim tetkikinden başarıyla geçti.Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, denetlemeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada,...
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Kayseri Ticaret Odası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen, ISO 9001
gözetim tetkikinden başarıyla geçti.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, denetlemeye ilişkin
olarak yaptığı açıklamada, Oda üyelerine hizmet verilmesi noktasında kaliteye büyük önem
verdiklerini söyledi.
Denetimin, TSE Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden Baş Tetkik Görevlisi Bahattin Eroğlu ile
Tetkik Görevlisi Çağatay Gönültaş tarafından yapıldığını ifade eden Hiçyılmaz, denetimin
açılış toplantısı ile başladığını kaydetti.
Açılış toplantısında konuşan TSE Baş Tetkik Görevlisi Bahattin Eroğlu, yaptıkları
denetlemenin verilmiş olan TS-EN-ISO 9001 kalite standardı belgesine ilişkin çalışmaların
standarda uygun yürütülüp yürütülmediğini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.
Yapılan denetim sonrasında yazılacak olan raporun Ankara'da Genel Müdürlükte
değerlendirmeye tabi tutulacağını belirten Bahattin Eroğlu, Kayseri Ticaret Odası'nın TSE
standartlarında hizmet verme konusunda iyi bir noktada olduğunu gözlemlediklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6457.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Mehmet Akif Ersoy’un Torunu, Kayseri’de
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yaşayan tek torunu Selma Argon bugün Kayseri’ye
gelecek.

27 Mart 2014 Perşembe 09:20

Genç Eyvan dergisinin daveti ile bugün Kayseri’ye gelecek olan Selma Argon, Melikgazi
Belediyesi Tiyatro Salonu’nda bir konferans gerçekleştirecek. Mehmet Akif Ersoy’un
yaşayan tek torunu Argon, vereceği konferansta dedesini anlatacak. Saat 19.00’da başlayacak
olan konferansa isteyen herkes katılabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6458.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Erciyes'e Avrupalı Kayakçılardan Ödül
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizmine kazandırılan Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi dünya gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Avrupalı kayakçılar, 20132014 sezonunun en iyi kayak merkezi olarak Erciyes'i seçti. Altın...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizmine kazandırılan Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi dünya gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Avrupalı kayakçılar, 20132014 sezonunun en iyi kayak merkezi olarak Erciyes'i seçti. Altın Ödül Erciyes'e verilirken,
ikinciliği Avusturya, üçüncülüğü ise Đtalya aldı.
"En meşhur kayak merkezi, en iyi kayak merkezi değildir" diyerek dünyadaki kayak
merkezlerini dolaşan Avrupalı kayakçılar, 2013-2014 sezonunun en iyi kayak merkezi olarak
Erciyes'i seçti. Altın Ödül Erciyes'e verilirken, ikinciliği Avusturya, üçüncülüğü ise Đtalya
aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Verdiğimiz emeklerin boşa gitmediği
görülüyor" dedi. Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Alman "Ich will schnee" şirketi
tarafından dünya genelinde 30 farklı kayak merkezi arasında yapılan değerlendirme
sonucunda 2013-14 sezonu için "Golden Best Destination" ödülüne layık görüldü.
"Ich Will Schee" CEO'su Christian Flühr, ödül ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "En çok
bilinen kayak merkezleri her zaman en iyisi değildir. Bu yılkı 'En Đyi Altın Destinasyon' ödülü
Anadolu'nun ortasında bulunan Erciyes Kayak Merkezi'ne verilmiştir" dedi. Değerlendirme
Komisyon Başkanı ve "Ich will schnee" editörü Bettina Scheiwein de yaptığı açıklamada,
Erciyes Kayak Merkezinin kayak sektörü için dünyanın 8. harikası konumunda olduğunu
bildirdi. Scheiwein, "Bu kadar kısa sürede son teknoloji ürünü mekanik tesisler ve birbirinden
güzel pistler ile donatılmış, dünyanın en büyük suni karlama sistemlerine sahip böyle bir
kayak merkezini Kayseri iline kazandıran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yücel Đkiler, Avrupalı kayakçılar tarafından verilen ödülü Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'ye takdim etti. Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi projesinin
günden güne gelişip büyüdüğünü belirten Başkan Özhaseki, "Erciyes, Dünya çapında ses
getirmeye başladı. Yapılan planlama, daha sonraki yatırımlar ve gelmiş olduğu nokta
itibarıyla dünyanın dikkatini çekiyor. Bu anlamda Altın Ödül'ün Erciyes'e layık görülmesi bizi
daha da mutlu ediyor. Yaptığımız işin doğru olduğu, verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini

görüyoruz. Đnşallah Erciyes Kayseri'yi tanıtan en önemli marka olmayı sürdürecek. Kayseri'de
hizmet sektörünün patlamasına ve binlerce insana aş kapısı, iş kapısı olmaya devam edecek.
Bu ödülü önemsiyorum. Yaptığımıza olan inancımız zaten vardı; ama dünya çapında,
uluslararası alanda Erciyes'in birinci seçilmesi ve Altın Ödül'e layık görmesi bizi
gururlandırdı. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da açıklamasında Erciyes
Kayak Merkezine dünyanın en tanınmış kayak merkezlerini geride bırakıp böyle bir ödülün
Erciyes Kayak Merkezine verilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6459.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Talas Yazyurdu Köyü Öğrencileri Đlk Kez
Sinema Đzlemenin Keyfini Çıkardı
Talas Yazyurdu köyünde bulunan ilköğretim okulunda eğitim gören 20 öğrenci Forum
Kayseri Alışveriş Merkezinde ilk kez sinema izlemenin keyfini çıkardı.Forum Kayseri
Alışveriş Merkezi ile Đl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan...
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Talas Yazyurdu köyünde bulunan ilköğretim okulunda eğitim gören 20 öğrenci Forum
Kayseri Alışveriş Merkezinde ilk kez sinema izlemenin keyfini çıkardı.
Forum Kayseri Alışveriş Merkezi ile Đl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan 'Ben Hiç
Sinemaya Gitmedim' projesi kapsamında Talas Yazyurdu köyündeki ilköğretim okulunda
eğitim gören 20 öğrenci ilk kez sinema izlemenin keyfini çıkartarak, Meraklı ve Sherman
Zamanda Yolculuk isimli filmi izledi. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Forum
Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Gamze Ergel, "Biz Forum Kayseri olarak maddi imkanları
kısıtlı okullarda öğrencilerin hayatında bir değişiklik yapmak istedik. Bu iş birlikteliğimizi de
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştiriyoruz. Đmkanları kısıtlı okullardan çeşitli
öğrencilerimizi alışveriş merkezimizde ağırlıyoruz. Bugünde bu açıdan 20 öğrencimizi
ağırladık. Birazdan çok keyifli bir film izlemek için sinemaya gidecekler. Đnşallah Forum
Kayseri olarak bu sosyal sorumluluk projelerimizi arttırarak devam ettirmek istiyoruz” diye
konuştu.
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise, “Đl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Forum Kayseri
olarak bir etkinlikte birlikteyiz. Bu etkinliğimizin adı, ‘Ben Hiç Sinemaya Gitmedim’ Burada
bizim amaçladığımız çocukların sosyal alanda bir faaliyet ortaya koymak. Bu proje
kapsamında biz hiç sinemaya gitmemiş, bu imkanı şimdiye kadar hiç bulamamış
çocuklarımıza Forum Kayseri'nin de desteğiyle bu çocuklarımızı sinemayla buluşturuyoruz"
şeklinde konuştu.

Yazyurdu Đlköğretim Okulunda eğitim gören öğrenciler ise, düzenlenen etkinlikten duydukları
memnuniyeti dile getirerek, şimdiye kadar hiç sinemaya gitmediklerini söyledi. Öğrenciler
ayrıca düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6460.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Başkan Yıldırım'ın Muhtarlarla Vedası
Talas'ta ilk kez üst üste seçilen tek başkan olan Başkan Rifat Yıldırım, 30 Mart'ta görev
süresinin dolması nedeniyle muhtarlarla vedalaşarak helallik istedi.Đlçenin 21 muhtarıyla bir
araya gelen Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım,...
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Talas'ta ilk kez üst üste seçilen tek başkan olan Başkan Rifat Yıldırım, 30 Mart'ta görev
süresinin dolması nedeniyle muhtarlarla vedalaşarak helallik istedi.
Đlçenin 21 muhtarıyla bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, konuşmasında
aslolan görevi en iyi şekilde yaparak gök kubbede hoş seda bırakmak olduğunu belirtti.
Başkan Yıldırım, Talas'taki 10 yıllık görev süresince çok büyük hizmetler ettiklerini ifade
ederek, "Bu hizmetler, ileride daha iyi değerlendirilip anlaşılacaktır. Kayseri'nin parlayan bir
yıldızı haline gelen Talas'ta görev yapmak hepimizin onurudur. Burada hepimizin payı var. O
açıdan ben sizlere teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin." dedi.
Talas'ın artık kendine yeten bir ilçe haline dönüştüğünü kaydeden Başkan Yıldırım, "Her
yönüyle gelişen bir ilçe, dünyanın her tarafından tanınan bir ilçe. Bizler bu kıymetin farkında
olmalıyız. Neredeyse Talas'ın tamamında hızlı internetten doğalgaz ve alt yapıya kadar her
hizmet mevcut. Diğer yandan tarihi doku çalışmalarında örnek bir ilçe haline geldik. Kültürde
ve sporda da örnek ilçe olduk. Bunları çoğaltmalıyız." diye konuştu.
Yapılan hizmetleri bir araca benzeten Başkan Yıldırım, "Araba artık devrini aldı, bundan
sonra daha hızlı ilerlemeli. Đlerletilmediği takdirde bu kez içten yeme başlayarak geriye
gidilir. Şehrimizin gelişiyor olması hem madden hem manen zenginliğimizdir. Akşam
olduğunda Kayseri'nin bir bölümünde sosyal hayat dururken Talas'ın canlılığına baktığımızda
bu gelişme durmamalı. Durursa Talas'ın değeri azalır. Bu nedenle Talas'ta görev yapacak
herkese başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Başkan Yıldırım, 5 yıl boyunca görev yapan ilçenin 21 muhtarına
plaket verirken, belediyenin kültürel yayınlarından oluşan set hediye etti. Başkan Yıldırım
muhtarlarla vedalaşıp helalleşirken, program birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6461.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

"yaptıklarımızı Yapan Çıkmadı"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ilçe mitinglerini Akkışla ve Sarıoğlan ile
tamamladı. Yaptığı konuşmada geçmişteki belediyecilik anlayışı ile bugünü karşılaştıran
Başkan Özhaseki, ideolojik belediyeciliğe son verdiklerini...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ilçe mitinglerini Akkışla ve Sarıoğlan ile
tamamladı. Yaptığı konuşmada geçmişteki belediyecilik anlayışı ile bugünü karşılaştıran
Başkan Özhaseki, ideolojik belediyeciliğe son verdiklerini söyledi. Devasa projelere imza
attıklarını ifade eden Başkan Özhaseki, Türkiye'de hiçbir belediyenin cesaret edemediği işlere
imza attıklarını kaydetti.
Akkışla'da davul-zurna ve halaylarla yapılan karşılamanın ardından miting alanına geçildi.
Mitinge Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, ilçe
başkanları ve belediye başkan adayları katıldı. Akkışla Belediye Başkan Adayı Ali Ergül
"Sandıktan AK Parti çıktığında ilçemize AK hizmetler getireceğiz" diyerek hemşehrilerinden
destek istedi.
"SORUNU OLANIN YANINDA OLACAĞIZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise eskiden Büyükşehir'in yetkisi olmadığı
için ilçe ve köylere hizmet edemediğini hatırlatarak, "Şimdi yeni kanunla ilçeler Büyükşehir'e
bağlandı. Cenabı Hakk yeni bir kapı açtı. Đnşallah sizlere hizmet edip duanızı alacağım.
Kanun bizi sizinle bir araya getirdi. Bundan sonra iyi günde kötü günde beraberiz. Bir
sorununuz olursa Haseki kardeşiniz yanınızda olacak" dedi.
Belediye başkanlığına başladığı günleri hatırlatan Başkan Özhaseki, bir zamanlar ideolojik
belediyecilik yapıldığına dikkat çekerek, "Başkanlığa başladığım ilk yıl gördümki, işe
gelmeden maaş alanlar vardı. Belediyeler borçluydu. Benden ilk randevu alanlar haciz
memurları ve alacaklılardı. Şehrin yarısı gecekonduydu ve altyapısı yoktu. Şimdi bu
sorunların hiçbirisi kalmadı. Bazen ilçelerde 'Haseki Başkan 11 ilçenin yüzlerce köyün yolunu
suyunu nasıl yapacak' diyorlarmış. Kayseri'de cumhuriyet tarihinden bu yana 3 bin yol
yapılmıştı. Biz göreve geldik ve bugüne kadar 4 bin yeni yol yaptık. Benim söz verip de
yerine getirmediğim tek bir iş yok. Bunların hepsini yaparız, önemli olan iyi niyet ve gayret"
diye konuştu.
SARIOĞLAN'DA BÜYÜK ĐLGĐ
Akkışla mitinginin ardından Sarıoğlan'a geçildi. Belediye başkan Adayı Ali Taştan,
Sarıoğlan'ı Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçesi yapacaklarını ifade ederek, önümüzdeki beş
yılda ilçenin hizmete doyacağını kaydetti.
Sloganlar altında konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise
yeni Büyükşehir yasasının 30 Mart'tan sonra Büyükşehir ile Sarıoğlan'ı kardeş yapacağını
ifade ederek, "Đnşallah bugünden sonra ayrılmak yok" diye konuştu. Sarıoğlan'a yapmayı

düşündükleri projelerden de bahseden başkan Özhaseki, Sarıoğlan-Kayseri banliyö hattı ile
ulaşımın kolaylaşacağını söyledi.
Kayseri'de hizmet belediyeciliği yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de
hiçbir belediyenin cesaret edemediği devasa işler yapıyoruz. Stadyumu, Yamula Barajı'nı,
Erciyes Kayak Merkezi'ni yaptık. Serbest Bölge'yi, ikinci devlet üniversitesini kurduk. Böyle
hizmetler yapan Türkiye'de bir belediye yok. Bunları yapmak kolay değil. Son 10-15 yıldır
ortaya koyduğumuz projelerle şehrimiz büyüyor, gelişiyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6462.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Polis, Kuyumcuları Dolandırılmaktan Kurtardı
Kayseri’de, sahte künyeleri kuyumculara satmak isteyen 3 kişi Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş’tan gelen
R.Y., Y.O. ve M.Đ.’nin sahte künyelere patent bastıkları...
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Kayseri’de, sahte künyeleri kuyumculara satmak isteyen 3 kişi Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş’tan gelen
R.Y., Y.O. ve M.Đ.’nin sahte künyelere patent bastıkları ve Kazancılar Çarşısı’nda
kuyumcuları dolaşarak satmaya çalıştıkları öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 kişi sahte 10 künye ile birlikte
yakalanarak gözaltına alındı.Haklarında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra
adliyeye çıkarılan zanlıların serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6463.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Türkiye'de Böyle Festival Yok
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de örneği olmayan kültürel faaliyetlerinden
Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nin bu yıl 9.'uncusu yapılacak. Festivale katılacak
okulların oyunlarını sahneleyeceği gün ve saatleri...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de örneği olmayan kültürel faaliyetlerinden
Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nin bu yıl 9.'uncusu yapılacak. Festivale katılacak
okulların oyunlarını sahneleyeceği gün ve saatleri belirlemek için Dünya Tiyatrolar Günü'nde
kura çekimi yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali 13
Mayıs Salı günü yapılacak olan açılış töreni ile başlayacak. Bu yıl 9.'uncusu gerçekleştirilecek
olan festivalin kura çekimi Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda yapıldı.
Kura çekiminde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay
Durukan, sözlerine Dünya Tiyatrolar Gününü kutlayarak başladı. Büyükşehir Belediyesi
olarak birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini; ancak bu etkinlikler arasında tiyatronun ayrı bir
önemi bulunduğunu ifade eden Durukan, "9 yıl önce ilk defa liselerarası tiyatro festivalini
Kayseri'de başlattık. Şu ana kadar 218 okul festivale katıldı ve 4 bine yakın genç sahneye
çıktı. 8 yılda toplam 160 bin izleyicimiz oldu. Bu yıl da Kayseri'den 20 okul bizimle olacak.
Bunların yanısıra Ankara, Đstanbul, Đzmir, Malatya ve Isparta'dan okullar gelecek. Ayrıca
Macaristan ve Fransa'dan da okullar katılacak. Festivalimizin açılışı 13 Mayıs'ta yapılacak ve
14 Mayıs'ta da oyunlar başlayacak. Açılışta tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı tiyatrocular
Kayseri'ye gelecek. Türkiye'nin farklı illerinde tiyatro festivalleri var; ama liseler arasında ve
uluslararası anlamda festival yapan ve bugüne kadar ara vermeden sürdüren tek şehir Kayseri"
dedi.
Festivale katılan okulların öğretmenleri de tiyatro ile uğraşan okullar ve öğrencilere böyle bir
etkinlikle imkan tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 9. Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nin kura çekimi yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6464.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Haşim Özçelik Vatandaşa Karanfil
Dağıttı
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik yerel seçim
çalışması kapsamında vatandaşlara karanfil dağıttı.Kayseri Hunat mahallesi ve Hastane
Caddesi’nde vatandaşa karanfil dağıtan Saadet Partisi Büyükşehir...
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Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik yerel seçim
çalışması kapsamında vatandaşlara karanfil dağıttı.
Kayseri Hunat mahallesi ve Hastane Caddesi’nde vatandaşa karanfil dağıtan Saadet Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik vatandaşlardan oylarını ve dualarını istedi.
Özçelik, otobüs durağında bekleyen vatandaşlardan esnafa kadar Kayseri meydanını

dolaşarak halka karanfil dağıttı. Haşim Özçelik “ 30 Marttaki seçimlerimize son 3 gün kaldı.
Saadet Partisi olarak biz seçimlere tüm hızımızla devam ediyoruz. Çalışmalarımız inançla ve
aşkla devam ediyor. Bugün Tomarza ilçesinde bir miting yaptık, arkasından Hunat Camii
önünde kardeşlerimize karanfil dağıttık. Đnşallah 30 Martta zaferimizle sonuçlanacak olan bu
seçimlerin öncelikle şehrimize daha sonra milletimize ve tüm Đslam Dünyasına hayırlar
getirmesini temenni ediyoruz” dedi.
Her zaman şeffaf olduklarını belirten Haşim Özçelik “Yaşanabilir bir Kayseri yaşanabilir bir
Türkiye için çalıştık. Bu dönemler içerisinde başarılarımızı halkımız her gittiğimiz yerde
takdir ediyor. Kurtuluş Saadet partisindedir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6465.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Sp'nin Tomarza Mitingine Büyük Đlgi
Saadet Partisi Tomarza’da gerçekleştirdiği mitinge halk yoğun ilgi gösterdi.Saadet Partisi
Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Haşim
Özçelik, Saadet Partisi Tomarza Belediye Başkan Adayı Erdal...
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Saadet Partisi Tomarza’da gerçekleştirdiği mitinge halk yoğun ilgi gösterdi.
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Büyükşehir Belediye
Başkanı Haşim Özçelik, Saadet Partisi Tomarza Belediye Başkan Adayı Erdal Yalçın ve çok
sayıda partilinin katıldığı mitinge halk büyük ilgi gösterdi.
Mitingde konuşan Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik “Biz
milli görüşçüler olarak yaşanabilir şehirleri kurduk. Đnşallah 30 Mart'ta ki seçimlerde bu
heyecanımızı tekrar yaşayacağız beraber. Biz 1989 da beş tane belediyemizin belediye
başkanlığını alarak yola çıkmıştık ilk defa. Burada ne yaptık? Birçok hizmet yaptık.
Çalmadık, çaldırmadık. Yetimin hakkını koruduk, şeffaf olduk, adil olduk ve dolayısıyla bu
beş tane belediye de yaptığımız çalışmalar bir sonra ki seçimler de 1994'teki seçimler de
nüfusumuzun yüzde atmış beşinin yaşadığı yerler de yeniden Milli Görüşe kapılar açıldı”
dedi.
Özçelik “Burada ki kardeşlerimizin bize teveccühünü boş çevirmedik ve bu çalışmalarımızla
yüz akıyla çıktık elhamdülillah. Burada ki çalışmalarımızın arkasında ne oldu? 1995'teki
seçimler de Türkiye’nin birinci partisi olduk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca 11 aylık
koalisyonda denk bütçeyi yaptık. Havuz sistemini yaptık. Devletin parasını ve vergilerinizi
tekrar vatandaşın cebine çevirdik” diye konuştu.
Saadet Partisi Tomarza Belediye Başkan Adayı Erdal Yalçın “Yaklaşık bundan dört ay önce
ilçemizin ilçe istişare kurulu kararıyla Tomarza Belediye Başkan Adayı ilan edildim. Biz bu
ateşten gömleği istemeyerek giydik. Ama bu görev sonuçta bize verildi ve Allah’ın izniyle
besmeleyi çektik ve çalışmalara başladık” dedi.

Yalçın “Dört ay içerisin de gerek televizyonlarda evlerinize misafir oldum, gerek kahveler de
gerekse cami önlerinde sizlerle buluştuk. Bizleri buluşturan Rabbime şükürler olsun. Her
belediye başkanı seçildiği günde ilçesinin kaldırımlarını değiştiriyor. ‘Acaba siz kaldırım
değiştirecek misiniz?’ diye sordukların da Tomarza’m da kaldırım yok ki. Neyi
değiştireceğim? Dedim. Soruyorum sizlere on beş yıldır aynı zihniyet Tomarza da iktidar
değil mi? Aynı zihniyet belediye yönetmiyor mu? Ne yaptı? Hangimizin ayağını çamurdan
aldı?” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6466.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Toplantı
Düzenledi
Kayseri Aile Hekimleri Derneği (KAHED) tarafından “ Aile Hekimliğine Yaklaşan
Tehlikeler ve Nöbetler” adlı toplantı düzenledi.Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde
KAHED tarafından “ Aile Hekimliğine Yaklaşan Tehlikeler ve Nöbetler”...
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Kayseri Aile Hekimleri Derneği (KAHED) tarafından “ Aile Hekimliğine Yaklaşan
Tehlikeler ve Nöbetler” adlı toplantı düzenledi.
Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde KAHED tarafından “ Aile Hekimliğine Yaklaşan
Tehlikeler ve Nöbetler” adlı toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Kayseri Kayseri Aile
Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Ümit Işıldak "Bu toplantıya aile hekimleri arkadaşlarımızı ve
aile sağlığıyla ilgilenen arkadaşlarımızı çeşitli duyurularla davet ettik. Böyle bir toplantıya
neden ihtiyaç duyduğumuzu siz biraz bilgilendirmek isterim. Biliyorsunuz Meclis’te bir yas
çıktı. 6514 sayılı yasa. Bu yasayla birlikte aile hekimliği kanununda üçüncü maddesi
değişiklik oldu. Bu değişiklikle daha önceden ihtiyaç halinde nöbet verilmesi olayı
değiştirerek her ay en az 8 saat nöbet maddesi getirildi. Bu kanun çıktıktan sonra sizlerden ve
diğer aile sağlığı arkadaşlardan bu uygulama konusunda bize birçok sorular iletilmeye
başlandı. Aslında bu toplantıyı halk sağlığı müdürlüğü ile birlikte yapmalarını veya onların
yapmalarını isterdik ama o konuda da bir aktivite göremeyince böyle bir ihtiyaç hissettik"
dedi.
Işıldak, "Yönetim kurulu arkadaşlarla birlikte bu toplantıyı düzenlemeye karar verdik. Bu
toplantıda özellikle nöbetlerle ilgili nasıl olacağı, nasıl uygulanacağı konusunda Đlimizde Đl
Halk Sağlığı Müdürümüzde ve diğer arkadaşlarla yaptığımız görüşmeleri anlatacağız,
mevzuatı bir parça anlatacağız.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6467.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

2.5 Yaşındaki Çocuk, Đlik Bulunamazsa
Hayatını Kaybedecek
Đlik kanseri oğlunun tedavisi için Sivas'tan Kayseri'ye taşınan Songül Güleç, uygun ilik
bulunmadığı takdirde 2,5 yaşındaki çocuğunun hayatını kaybedeceğini belirterek yardım
istedi.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 1,5 yıl önce ilik...
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Đlik kanseri oğlunun tedavisi için Sivas'tan Kayseri'ye taşınan Songül Güleç, uygun ilik
bulunmadığı takdirde 2,5 yaşındaki çocuğunun hayatını kaybedeceğini belirterek yardım
istedi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 1,5 yıl önce ilik kanseri teşhisi konulan 2,5 yaşındaki
Ahmet Sefa Güleç'in annesi Songül Güleç, oğluna uygun ilik bulmak için çalışıyor. Sivas'ta
yeterli tahlil imkanı bulunmadığı için Kayseri'ye taşınarak oğlunun tedavisini sürdürmeye
çalıştıklarını kaydeden Güleç, "Biz yüksek ateş ve ağız yarası için gitmiştik hastaneye.
Doktorlar, 'Boğaz enfeksiyonu' deyip bizi hastaneye yatırdı. 4 gün boyunca süren antibiyotik
tedavisine cevap vermeyince, ateş düşmeyince tesadüfen vücudundaki morluklar aklıma geldi
ve bunu söyledim. Onkoloji çağrıldı. Kan yayması yapıldı ve bizi fakülteye sevk ettiler.
Fakültede kemik iliği yapıldıktan sonra teşhis konuldu ve gerekli tahliller orada olmadığı için
bizi Erciyes Üniversitesi’ne sevk ettiler. Buraya geldik. Çocuğumuz 2 ay boyunca hastanede
yattı ve buraya taşındık. Burada 1 buçuk yıl tedavi oldu. Geçen Şubat’ta oğlumun hastalığının
tekrarladığı belirlendi ve yine hastaneye yatırdılar. Đlik nakli olması gerekiyor ve şu an ilik
bulunamıyor. Sefa’ya uygun bir ilik bulunamadı. Bunun arayışı içindeler" dedi.
Uygun ilik bulunmazsa oğlunun hayatını kaybedeceğini söyleyen Songül Güleç, yetkililerden
yardım isteyerek, "Sadece ilik bankalarında yapılıyor bu ilik nakli. Kayseri’de böyle bir banka
yok. Ankara’da ve Đstanbul’da var. Mümkünse bu konuda devletin yardım etmesini ve ilik
nakli bağışının artırılmasını istiyorum. Eğer Sefa’ya uygun ilik bulamazsak sonuç kötü.
Ölümle karşılaşabiliyor. Çok zor günler yaşadık. Oğlumun aldığı ilaçlar çok ağır ve kendisine
yansıyor. Sinirli ve devamlı halsiz. Bazı ilaçlar sinirli ve agresif yapıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6468.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Dakikada 26 idam kararı verdiler
Mısır’da darbe karşıtı 529 kişinin yargılandığı mahkemede 22 dakikada idam cezaları verildi.
Dakikada 26 kişinin idam kararının alındığı belirtilirken, karara Kayseri’den de büyük tepki
geldi.
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Mısır’da, darbe karşıtı sokak eylemlerinde bulunan ve aralarında Đhvanı Müslim’inin Genel
sekreteri Muhammet Bedii’nin de bulunduğu 529 kişi idama mahkum edildi. 22 dakika gibi
kısa bir sürede idam kararlarını çıkaran mahkeme, kararı Mısır kanunlarına göre müftüye sevk
etti. Sevk istişare amaçlı olmakla beraber, hakim müftü reddetse bile idam kararını
uygulayabilir. Alınan bu kararları Avrupa ve Türkiye sadece kınamakla yetindi.
Kayseri’de de davanın görüldüğü saatlerde Müslüman Kardeşler Platformu’nun öncülüğünde
ve Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu (KAYKĐP)’nun desteğiyle bir dayanışma programı
düzenlendi. Bürüngüz Camii’nde kılınan yatsı namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile
başlayan programa birçok Kayserili vatandaş katıldı. Mısırdaki idam cezalarını protesto eden
grup ‘Defol Sisi seninleyiz Mursi’ sloganları attı. Toplanan gruba bilgi vermek için Anadolu
Ajansı Kahire muhabiri de canlı olarak mahkemedeki gelişmeleri aktardı. Gösterilerin
sonunda dua eden Mehmet Göktaş hocanın duasının ardından vatandaşlar sessiz bir şekilde
dağıldı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6470.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

“Akif, çile çekenlerin vicdanı olmuştur”
Tekden Koleji’nde konferans veren Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon; “Doğduğu
ve yaşadığı yıllar hep savaşlarla bezenmiştir. Balkan savaşlarının 1. Cihan Harbi’nin ve milli
mücadelemizin sonuna kadar hep içindedir. Bunları hissetmiş ve şiirlerinde haykırmıştır. O
dönemde çile çeken insanların sesi ve vicdanı olmuştur” dedi.
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Genç Eyvan dergisinin konuğu olarak Kayseri’ye gelen Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma
Argon, Tekden Koleji’nde sabah kahvaltısında ağırlandı. Kahvaltıya Vali Orhan Düzgün ile
eşi Gül Düzgün, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Dr. Kemal Tekden ve ĐMKB Anadolu Đmam
Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ayman katıldı.
“Akif, çile çekenlerin vicdanı olmuştur”
Kahvaltının ardından kolej öğrencilerine konferans vermek için konferans salonuna giren
Argon, öğrenciler tarafından ayakta alkışlandı. Argon, dedesi Mehmet Akif Ersoy’u anlattığı
konuşmasında; “Doğduğu yıllar hep savaşlarla bezenmiştir. Balkan Savaşları 1. Cihan Harbi,
bizim milli mücadelemizin sonuna kadar hep içindedir. Bunları hissetmiş ve şiirlerinde
haykırmıştır. O dönemde çile çeken insanların sesi ve vicdanı olmuştur. Hiçbir zaman kendisi
için bir şey istememiştir. Daima başkalarına yardım etmek, vatanına yardım etmek ve
bayrağını dalgalandırmak isteği ile haykırmıştır. Millet meclisinde bile hiç konuşması yoktur.
Ama vatan söz konusu olunca şiirleri ve konuşmaları ile milli mücadeleye destek toplamıştır”
ifadelerini kullandı.
14 yaşında, babasını yitirdi
Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Argon, Mehmet Akif Ersoy’un aile ve eğitim hayatından
bilgiler verdi. Argon, ayrıca Akif’in, 14 yaşında ‘ben ne öğrendiysem ondan öğrendim’ dediği
babasını yitirdiğini söyledi.
Dedesinin veteriner hekimlik yaptığı için Anadolu’da birçok ili dolaşma imkanı bulduğunu da
kaydeden Argon; “Bu nedenle Anadolu insanın ne çektiğini ve neler istediğini yakından
incelemiştir. Bu daha sonra milli mücadele döneminde camilerde yaptığı vaazlarda işine çok
yaramıştır” şeklinde konuştu.
Parmak ısırtacak sadakat
Argon, Akif’in sözünde çok sadık biri olduğuna dikkat çekerek şu ilginç olayı aktardı;
“Akif’in, Hasan Tahsin diye bir dostu var. Konuşuyorlar ileride çoluk çocuk sahibi
olduğumuz zaman, hangimiz önce ölürse diğerinin çocuklarına ötekisi baksın diyor. Hasan
Tahsin Bey ilerideki yıllarda vefat ettiğinde onun üç çocuğu dedemin ise 5 çocuğu vardır.
Hasan Tahsin’in üç çocuğuna dedem bakar. Erkek olanı erken vefat etmiş. Biz diğerlerini hep
gerçek teyzemiz bildik. Bu derece de sözüne sadık ve onları evlatlarından hiç ayırmamış. Ben
onların gerçek teyzem olmadıklarını çok daha sonra öğrendim.”
Argon’un konuşmasının bitiminde öğrenciler ve katılımcılar ayağa kalkarak Đstiklal Marşı’nın
10 kıtasını okudu. Büyük bir beğeni toplayan bu jestin ardından Argon’a ebru sanatı ile
yapılmış lale motifli ve Đstiklal Marşı’nın yazılı olduğu bir tablo hediye edildi. Konferans
toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6471.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Son Kale Çanakkale Konulu Seminere
Büyük Đlgi
Erciyes Üniversitesinde okuyan öğrenciler tarafından kurulan Mavera Fikir Sanat Kulübü
Hunat Kültür merkezi konferans salonunda bir panel düzenleyerek Çanakkale Şehitleri ve
Çanakkale Ruhu içerikli etkinlik düzenledi.
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Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Mavera Sanat Kulübünün düzenlediği “ Son Kale Çanakkale” konulu seminere konuşmacı
olarak KĐMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç ve Kayseri Gündem gazetesi yazarı eğitimci
Rıza Bozdağ katıldı.
Rıza Bozdağ, “ Çanakkale o gün için maddi anlamda geçilemedi ama kültürel anlamda
günümüzde geçilmiş durumdadır. Çaba ve çalışmalarımız kültürel esareti başımızdan defetme
ve yenilgiye uğratma amaçlı olmalı” dedi.
Bozdağ, “ Emperyalist ve işgalcilerin kültürel anlamda dayattıkları bütün değerler alınıp milli
dini varlıklarımızla savaşılmış ve kendimiz olmaktan uzaklaştırıldık bundan sonra Umran
gençliği ve vatan evlatlarının bu bilinçle kendilerini donatarak çalışmalarını hızlandırıp
arttırarak gayret etmek tarihi, dini, milli zorunluluktur” diye konuştu.
Panelin diğer konuşmacısı KĐMDER Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Av.
Seyit Halil Yüzgeç “Hz. Süleyman hayvanların dilini bilen Allah’ın bir nebisiydi. Günlerden
bir gün sakallı bir derviş taş atarak yem toplayan bir kuşun ayağını kırar. Kuş gelip Hz.
Süleyman’a şikâyette bulunur ve (adalet istiyorum Ya Süleyman der) Süleyman a.s. (Ey kuş
adamı görünce niçin uçmadın ki uçman gerekmez miydi) diye sorar mahkemede. Kuş ise (
ben derviş kıyafetine ve sakalına bakarak zarar gelmez sandım da uçmadım kısas istiyorum)
der. (Hayır) diye itiraz eder kuşun ayağını kıran adam, benim ona verdiğim kadarıyla
mukabele bil misil yapılsın cezama razıyım deyince kuş itiraz eder ve benim gibi kılık
kıyafetine güvenen doğru insanlara hayat boyu zarar vermeye devam eder en iyisi bu ikiyüzlü
vicdansız adamı katlette suçsuz insanlara zarar veremesin der ve kuşun dediği mahkemece
doğru bulunarak gereği yapılır” diyerek bir anekdot anlattı. KĐMDER Başkanı Yüzgeç, “
Karlofçayla başlayan toprak kaybının durdurulduğu yerdir Çanakkale ama içimizde
geçilmesine izin vermeyeceğimiz Çanakkaleler bulunmalı. Herkesin kendine göre
Çanakkale’si olmalı eğer sabah namazına kalkmıyorsa, fikir ve felsefe olarak kendini inşa
etmiyorsa daha iyi daha adil bir dünya tesis etmek için çalışmıyorsa bir Müslüman onun
Çanakkale’si geçilmiştir” dedi. Katımcılarının çoğunluğunu üniversite gençleri ve
eğitimcilerin oluşturduğu Umran Buluşması konuşmalar ve son siyasi gündemle ilgili sorulara
yanıtlarla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6472.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Erenköy Mahallesi Gelişim Ve Dönüşümün
Adresi Oldu
30 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç’ın mahalle toplantılarında dün...
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30 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç’ın mahalle toplantılarında dün akşam ki adresi Erenköy
mahallesi oldu.
Mahalle muhtarı Bekir Mermer tarafından organize edilen toplantıda Başkan Memduh
Büyükkılıç, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları ve yeni dönemde
Erenköy mahallesi için hazırlanan yatırımlar ile ilgili olarak bilgiler verdi. Toplantıya Başkan
Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Melikgazi
Đlçe Başkanı Timur Barlas, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları katıldı.
Havası, suyu ve gönül dostu sakinleri ile bağ ve sayfiye alanı olarak Melikgazi’nin en önemli
mahallelerinden birisi olan Erenköy’ün son yıllarda yapılan yatırımlar ile çehresinin
değiştiğini belirten Büyükkılıç, daha önce buradaki kanalı biliyorsunuz. Biz her işi kendi
işimiz gibi görerek hareket ediyor ve sahip çıkıyoruz. DSĐ’den aldığımız proje ile Erenköy’de
taşkın kanalımızı yaparak,çevresinde yürüyüş yolları ile sizlere yakışır bir hizmeti yerine
getirdik.Bunu yaparken,yenilenen yolları,kaldırımları,yeşil alanları ile fonksiyonel çocuk
oyun grupları ile Erenköy Melikgazi’nin cazibe merkezi konumundaki mahallelerden birisi
olarak göze batmaktadır" dedi.
Melikgazi'nin günden güne bir fidan gibi gelişip güzelleştiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç,
"520 bin nüfusu ile birçok ilden daha büyük nüfusa sahip ilçemizde insana hizmetin sevdalısı
ekibimiz ile sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. 2013 yılında 300 bin ton asfalt dökmüş, 21
mahallede sosyal ve spor tesisi bulunan, kapalı Pazar yerleri ile vatandaşlara huzur içerisinde
alışveriş yapma imkanı sağlayan ve en önemlisi 490 adet parkı ile yeşilin ve çevrenin
koruyucusu olan bir belediyeyiz. Bununla yetinmiyoruz, Eğitim alanında, sağlık alanında biz
varız diyoruz ve okul yaptırıyoruz, sağlık tesisi inşa ediyoruz.Bunu kimin için yapıyoruz,
elbette sizin için. Çünkü biz sizlere minnettarız, hizmet etme imkanı sağladığınız ve bize
güvendiğiniz için" diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır da yaptığı açıklamada, "30 Mart bir
milattır.Hizmete sevdalı,sizlere hizmet için çırpınan belediye başkanlarımıza sahip çıkma
günüdür. Bizler Ankara’da Belediye Başkanlarımız’ da şehrimizde güzel işlere imza atmak
için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Sizlerde bunu gözlemliyor ve bizlere
güveniyorsunuz ki destek oluyorsunuz.Đstikrarın sürmesi, ülkemizin her alanda daha müreffeh
seviyelere ulaşması için siz değerli hemşehrilerimize çok büyük görevler düşmektedir. Bunu

sizlerin oyları ve duaları yapacaktır.Biz sizi seviyor size hizmet etmekten onur ve gurur
duyuyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6473.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Medrese Dergisi’nin Đlk Sayısı Yayınlandı
Kayseri’de kurulan Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından çıkarılan,
Medrese Sanat Kültür ve Edebiyat Dergisi’nin ilk sayısı yayınlandı.Kurulduğu günden beri,
fotoğraf sergileri, fotoğraf eğitimleri ve sinema sohbetleri...
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Kayseri’de kurulan Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından çıkarılan,
Medrese Sanat Kültür ve Edebiyat Dergisi’nin ilk sayısı yayınlandı.
Kurulduğu günden beri, fotoğraf sergileri, fotoğraf eğitimleri ve sinema sohbetleri gibi çeşitli
etkinlikler düzenleyen Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, etkinliklerine bir
yenisini daha ekledi. Dernek, Medrese adlı derginin Mart Nisan 2014 tarihli birinci sayısıyla
sanatseverlere ve derneğin takipçilerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Yusuf Kartal, “Facebook üzerinde,
dünyanın birçok ülkesinden bizimle iletişim halinde olan, eserlerini paylaşan sanatçı
dostlarımız var. Bu güne kadarki etkinliklerimiz daha çok uluslararası boyuttaydı. Fakat biz
asla yaşadığımız şehri unutmuyoruz. Kayseri’yi görmezden gelmiyoruz. Yaşadığımız şehre
vefa borcumuzu ödemek, etkinliklerimize şehrimizi de dahil edip Kayseri’yi, tarihiyle,
kültürüyle ve sanatıyla dünyanın diğer ülkelerindeki nitelikli sanatçılara tanıtmak istiyoruz.
Medrese Dergisi’ni bu sebeple çıkardık” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6474.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Başkan Yıldız'dan Son Nokta
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, veda ziyaretleriyle resmi olarak başkanlığa son
noktayı koydu. Misafirleri, "Bekir Ağabey görevi devam etmeli" uyarısında bulundu.Başkan
Bekir Yıldız'ı ilk ziyaret edenler 20 yıllık oturma arkadaşları...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, veda ziyaretleriyle resmi olarak başkanlığa son
noktayı koydu. Misafirleri, "Bekir Ağabey görevi devam etmeli" uyarısında bulundu.
Başkan Bekir Yıldız'ı ilk ziyaret edenler 20 yıllık oturma arkadaşları oldu. Oturma
arkadaşlarından Mustafa Tekelli, Saffet Aslan, Bekir Güldüoğlu, Mustafa Cıngıllıoğlu ve
Kadir Çetinkara yaptıkları açıklamada ortak manada şu görüşte birleşti," Bekir Ağabey bu
şehrin her sıkıntısına omuz verdi. Her zaman dostlarının yanında yer aldı, gece-gündüz ne
zaman kapısını çalsak bize destek oldu. Ağabeyliği öğretti. Reklamsız, tantanasız bir şekilde
bakir Kocasinan'dan modern bir şehir kurdu. Allah razı olsun, bundan sonraki hayatında
başarılar dileriz."
Daha sonra Başkan Bekir Yıldız'ı spor adamları, kar kaplanları, Kocasinan Şimşek Spor
yöneticileri, muhtarlar, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ziyaret etti. Spor
adamları, Başkan Bekir Yıldız'ın her zaman sporun içinde, spora ve sporcuya dost olduğunu
dile getirdi. Veli Altınkaya da 20 yıl boyunca Kocasinan Belediyesi'nin kapısını her
çaldıklarında Bekir Başkan'dan ağabeylik gördüklerini dile getirdi. Başkan Bekir Yıldız,
gazeteciliğin de belediyecilik gibi kamu görevi olduğunu hatırlatarak her zaman kurumlar
arasında işbirliği olması gerektiğini vurguladı.
Başkan Bekir Yıldız'ı en son ziyaret edenler ise yıllarca birlikte çalıştığı Kocasinan
Belediyesi'nin başkan yardımcıları ve birim sorumlusu müdürler oldu. Başkan Bekir Yıldız'a
huzurlu bir çalışma ortamı hazırladığı ve herkese kol kanat gerdiği için teşekkür eden
yöneticiler Başkan Bekir Yıldız'a bir tespih hediye etti. Daha sonra 20 yıl görev süresi
boyunca hizmet yaptığı Kocasinan ve Kayseri halkı adına; Başkan Bekir Yıldız'a 'su gibi arı
ve duruluğu, sakinliği, asaleti ve sır saklamasını temsilen bir Osmanlı Đbriği' hatıra olarak
sunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6475.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya'dan
Görevlerini Bırakacak Belediye Başkanlarına
Ziyaret
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, 30 Mart mahalli idareler seçimlerinin
ardından görevlerinden ayrılacak olan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve Hacılar Belediye Başkanı...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, 30 Mart mahalli idareler seçimlerinin
ardından görevlerinden ayrılacak olan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem'i ziyaret etti.
30 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından görevlerinden ayrılacak olan Kocasinan
Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve Hacılar Belediye
Başkanı Ahmet Herdem'i ziyart eden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya,
belediye başkanlarına görevde bulundukları süre içerisinde Kayseri Gazeteciler Cemiyetine
yaptıkları katkı ve basın mensupları ile yakın ilişkileri nedeniyle teşekkür ederek, yeni
hayatlarında başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6476.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Đnşaat Çukuruna Düşen Yaşlı Adam Yaralandı
Kayseri'de inşaat çukuruna düşen bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Talas Mevlana
Mahallesi'nde yürürken inşaatın çukurunu göremeyen Ramazan A. (89), yaklaşık 8 metrelik
çukura düştü. Düşmenin etkisi ile yaralanan Ramazan A.,...
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Kayseri'de inşaat çukuruna düşen bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Talas Mevlana Mahallesi'nde yürürken inşaatın çukurunu göremeyen
Ramazan A. (89), yaklaşık 8 metrelik çukura düştü. Düşmenin etkisi ile yaralanan Ramazan
A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6477.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Mahalle Muhtarından Evlenecek Çiftlere
Evlilik Sözleşmesi
Kayseri'de, Serçeönü mahallesinde muhtarlık yapan Mehmet Okandan yeni evlenen çiftlere
evlilik sözleşmesi yaptığını söyledi.Serçeönü mahalle muhtarı Mehmet Okandan yaptığı
evlilik sözleşmesi ile ilgili olarak, "Muhtar olduktan sonra...
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Kayseri'de, Serçeönü mahallesinde muhtarlık yapan Mehmet Okandan yeni evlenen çiftlere
evlilik sözleşmesi yaptığını söyledi.
Serçeönü mahalle muhtarı Mehmet Okandan yaptığı evlilik sözleşmesi ile ilgili olarak,
"Muhtar olduktan sonra evlenecek olan çiftler belge almak için muhtarlığa geliyorlardı. Daha
sonra bazı çiftlerin boşandığını görünce artık muhtarlığa gelen çiftlere evlilik sözleşmesi
yapıyorum. Çiftler nikah işlemleri için muhtarlığıma geliyorlar. Bende onlara evlilikle ilgili
birkaç öğüt verip, daha sonra karşılıklı olarak evlilik sözleşmesini imzalıyoruz. Evlenen
çiftlere bu evlilik sözleşmesini çerçeveletip evin en güzel yerinde hep göz önünde
bulundurmalarını isterim. Bu sözleşmeyi yapan çiftler bana teşekkür etmeye gelirler.
Çocukları olduğu zaman benim ismimi koymak istediklerini söylerler. Bu sözleşmeye
uydukları için daha boşanan görmedim" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6478.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Sp Belediye Başkan Adayları:
Saadet Partisi seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği meydan gezisinde Kurşunlu
Parkı ve çevresinde ki halkla bir araya geldi.Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Haşim Özçelik, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun,...
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Saadet Partisi seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği meydan gezisinde Kurşunlu
Parkı ve çevresinde ki halkla bir araya geldi.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Melikgazi Belediye Başkan
Adayı Nuh Tosun, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı ve beraberinde partililer
meydan gezisinde Kurşunlu Parkı ve çevresinde ki halkla bir araya geldi. Halkın sorunlarını
dinleyen ve seçilmeleri durumunda sorunlarına en kısa zamanda çözümler üreteceğini belirten

adaylar 'şimdi Saadet zamanı' dediler.Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Haşim Özçelik “Davası için uğraşan herkes gençtir. Bizi siz iyi biliyorsunuz. Geleceği de
inşallah beraber yaşayacağız. Milli düşünen biziz, Amerikan emperyalizmine karşı çıkan biziz
ve biz yine halkı uyandırmak için yola çıktık bugün destek bekliyoruz Amerikan
emperyalizm‘ini yıkacağız” dedi.Özçelik “Milli görüş döneminde memlekette fakir
kalmayacak. Yaşanabilir bir Kayseri’yi biz böyle kuracağız” dedi. Özçelik “Bu seçimde baraj
yok biz belediye başkanı seçiyoruz. Başbakan seçmiyoruz. Gençlerin önünü açmak lazım bu
arkadaşlar 25 yıldır baştalar. Huzurlu emekliler ve iyi insanlar için yine çalışacağız. Onun için
30 Mart'ta Saadet Partisine evet demenizi istiyoruz inşallah” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6479.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

'kibarlık Budalası' Đsimli Tiyatro Gösterisine
950 Seyirci Katıldı
Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, Talasemililer yararına
düzenledikleri 'Kibarlık Budalası' isimli tiyatro gösterisine 950 seyircinin katıldığını
söyledi.Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk...
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Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, Talasemililer yararına
düzenledikleri 'Kibarlık Budalası' isimli tiyatro gösterisine 950 seyircinin katıldığını söyledi.
Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, geçtiğimiz günlerde usta
tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'in oynadığı Kibarlık Budalası isimli tiyatroya katılımın
istedikleri düzeyde olmadığını belirten Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı
Faruk Başdemir, "Talasemi Lösemiler Derneğimizin sürekli sosyal ve kültürel faaliyetleri
içinde çalışma yaptığı Haldun Doner’in tiyatrosunda Türkiye rekoru kırmak amacıyla bu
haftasonu yapmış olduğumuz gösteride istediğimiz seyirci sayısını yakalayamadık. 950
seyirci bu tiyatroyu izledi. Ancak Kayseri rekorunu kırabildik. Tabi yinede bu tiyatro bizler
için çok olumlu geçti" diye konuştu.
Başdemir ayrıca, "Bizim en çok üzüldüğümüz taraf şu; Bu tür sanatsal faaliyetlerde sanatçı
kardeşlerimizin maalesef dernek yararına etkinliklerimize ücretsiz gelmiyorlar. Mutlaka
ücretlerini alıyorlar. Bu ücret almaları da bizim elde edeceğimiz geliri çok az seviyeye
getiriyor. Organizasyon firmamızın oluşturduğu maliyet 23 bin TL. Bu gelirinde çoğu
sanatçının ekibine gitmiş oluyor. Bu konuda sanatçı arkadaşlarımızın bizlere yardımcı
olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6480.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Chp, Đncesu Ve Yeşilhisar'da
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal, 'Vatan
mevzubahisse, gerisi teferruattır' düşüncesinden hareketle CHP'ye geldiğini belirterek, ''30
Mart seçimleri, bir vatan meselesidir'' dedi.CHP Büyükşehir...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal, 'Vatan
mevzubahisse, gerisi teferruattır' düşüncesinden hareketle CHP'ye geldiğini belirterek, ''30
Mart seçimleri, bir vatan meselesidir'' dedi.
CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çilsal, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Fikri Sağlar,
CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan ve parti teşkilatıyla birlikte Đncesu ilçesini ziyaret etti.
Đncesu'da CHP Belediye Başkan adayı Hüseyin Beğendik ve partililer tarafından karşılanan
Çilsal, Sağlar ve Ayan, daha sonra CHP Đncesu Đlçe Başkanlığında partililerle sohbet etti.
Burada konuşan Osman Çilsal, daha önce Demokrat Parti çatısı altında siyaset yaptığını
hatırlatarak, ''Vatan mevzubahisse, gerisi teferruattır, düşüncesinden hareketle, baktık ki vatan
yangın yerine dönmüş, biz de CHP'de birleştik. Sağolsunlar, CHP'li kardeşlerim bizleri
bağrına bastı ve birlikte kol kola girerek bu yola çıktık. Hizmet için, vatan için, millet için bu
yolda birlikte yürüyoruz'' ifadelerini kullandı.
CHP Đncesu Đlçe Başkanlığındaki programın ardından Osman Çilsal ve Fikri Sağlar, Đncesu
esnafını gezdi. Bu arada, Sağlar ve Çilsal, MHP ile AK Parti seçim bürolarını da ziyaret
ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.
Đncesu Programından sonra Yeşilhisar ilçesine geçen CHP heyeti, burada partililer tarafından
karşılandı. Yeşilhisar meydanında düzenlenen mitingde konuşan CHP Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Osman Çilsal, 30 Mart'ta yapılacak seçimleri kazandıkları takdirde yapacakları
çalışmaları anlattı. Çilsal, ''Yahyalı'dan başlayarak Yeşilhisar ve Đncesu'dan geçip
Boğazköprü'ye kadar uzanacak bir banliyö hattı neden yapılmadı? Bu o kadar zor muydu? Biz
Allah nasip ederse, bunu yapacağız. Burada ikamet eden vatandaşlarımız, banliyö hattını
kullanarak Kayseri merkeze gidebilecekler. Ayrıca ucuz mazot sözü verdik. Bunu da nasıl
yapacağımızı biliyoruz. Biz yüreğimizi avucumuza aldık da öyle geldik, sizlere hizmet için
geldik'' dedi.
Çilsal, meydanda toplanan vatandaşların sık sık ''Silkele Çilsal silkele, düşecekler'' sloganları
karşısında ise, ''Düşecekler ama nereye düşecekler? Aman dikkat edin sizin başınıza
düşmesin'' karşılığını verdi.
Yeşilhisar mitinginin ardından Kovalı ve Hacımusa köylerini de ziyaret eden CHP PM Üyesi
Fikri Sağlar ve CHP Kayseri Đl Başkanı Mustafa Ayan vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6481.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Đl Sağlık Müdürlüğü'nde Hüzünlü Veda
Đl Sağlık Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yapan Mustafa Yüksel, akciğer kanseri
hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa
Yüksel'in cenazesi görev yaptığı Đl Sağlık Müdürlüğü'ne...
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Đl Sağlık Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yapan Mustafa Yüksel, akciğer kanseri
hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Yüksel'in cenazesi görev yaptığı Đl
Sağlık Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan dua sonrasında konuşan Đl Sağlık Müdürü
Ahmet Öksüzkaya, "Güzel anılarla aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Mustafa Yüksel'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Elazığ iline gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6482.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Kültür Eyvanı Derneğinden ‘torunun Gözüyle
Mehmet Akif Ersoy’ Konulu Konferans
Kültür Eyvanı Derneği tarafından, ‘Torunun Gözüyle Mehmet Akif Ersoy’ konulu konferans
düzenlendi.Melikgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa, Kültür Eyvanı
Derneği Başkanı Kemal Tekden, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma...
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Kültür Eyvanı Derneği tarafından, ‘Torunun Gözüyle Mehmet Akif Ersoy’ konulu konferans
düzenlendi.
Melikgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa, Kültür Eyvanı Derneği
Başkanı Kemal Tekden, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon ve öğrenciler katıldı.
Programda açılış konuşması yapan Kültür Eyvanı Derneği Başkanı Kemal Tekden, “Kültür

Eyvanı Derneği Kayseri’de birkaç yıldır bazı faaliyetler yapıyor. Bunların başında bu tip
konferanslar yer alıyor. Ayrıca kitap okumaları yapılıyor. Liselerdeki genç arkadaşlarımıza
kendi kültür değerlerimizle alakalı konferanslar vererek, onlarla buluşma gayreti
içerisindeyiz. Bugünde Mehmet Akif Ersoy’a olan özlemimizi bir nebze olsun gidereceğiz”
diye konuştu.
Programa konuşmacı olarak katılan Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon ise, “Bizim
yurdumuz o kadar güzel bir yerdeki her an her şeyimizi elde etmek için uğraşıyorlar. Onun
içinde çok çalışmamız lazım. Savaşlar artık süngü ve tüfekle değil baskılar ile oluyor. Bunları
görerek çalışmalıyız” şeklinde konuştu.
Dedesi Mehmet Akif Ersoy’un ömrünün çalışarak geçtiğini belirten Argon, Mehmet Akif
Ersoy hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6483.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Tarihi Şeker Fabrikası Yenileniyor
1955 yılından beri hizmet vermekte olan Kayseri Şeker Fabrikasında, 2011-2014 yılları
arasında; 1 adet çim, 1 adet suni çim saha yapımı, TIR Garajı, Gemerek Bölgesi yeni kantar
inşaatı, fabrika içi çevre düzenlemesi, işletme hizmet binalarında...
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1955 yılından beri hizmet vermekte olan Kayseri Şeker Fabrikasında, 2011-2014 yılları
arasında; 1 adet çim, 1 adet suni çim saha yapımı, TIR Garajı, Gemerek Bölgesi yeni kantar
inşaatı, fabrika içi çevre düzenlemesi, işletme hizmet binalarında çatı yenilenmesi, cephelerin
boyanması, besi işletmelerinde ve fabrika içi muhtelif yerlerde zemin iyileştirme çalışmaları
400 büyükbaş hayvan sağmal ahır yapımı yanı sıra teknolojik gelişmeler için gereken
yatırımlar yapıldı.Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; 2014 -2015
Kampanya hazırlık dönemine yönelik revizyon ve yapılacak inşaat çalışmalarını yöneticilerle
birlikte gezerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Fabrika alanında yapılan
çalışmalar, devam ediyor. Açık Salaş Ambarının Açık olan üst kısmı ve yan tarafların
kapatılması ve zemin beton işi, yağ ambarı, bez ambarı, kimyasal ambarı, motor ambarı,
ventil ambarının bakım onarım işleri süarerken, şeker ambarına işçi sağlığı ve iş güvenliği
için gerekli düzenlemelerin yapılması, üretim bölümündeki zemin iyileştirmesinin yapımı,
çelik konstrüksiyonun bakım ve onarımı, ambalajlama kısmının iyileştirilmesi, yemekhane
içerisine hijyenik geçiş sistemi yapılması, şeker kurutma tromeli temelinin yapılması ve eski
küp şeker binasının şeker kurutma binası olarak yeniden düzenlenmesi, santrifüj, paketleme
alanının zemin iyileştirilmesinin yapılması, yeni pancar analiz laboratuvarının çatı
izolasyonunun yapılması, fabrika nizamiyeleri ve ana bina üzerine yeni Kayseri Şeker
tabelalarının konulması işleri de devam ediyor.
Atık su arıtım tesisi laboratuvar zemininin iyileştirilmesi, kireç ocağı karşısı atık su arıtım
tesisi içinden geçen kanalın beton yapılması 4000t/g haşlama temeli inşaatı, 4000t/g

sirkülasyon ve kıyım pompalarının kaide tadilatı yapılması, Fabrika sıcak su pompa kaidesi
tadilatı yapılması, HKF pompa kaidesi tadilatı, dört köşe havuz içi pompa kaidesi tadilatı
yapılması, eski kazan dairesi çatı saclarının tamiri ve Ocak önü kömür sahasının
betonlanması, mekanik atölye marangozhane arasına komple beton atılması, yağmur suyu
giderlerinin yapılması, boruhanenin komple boyanması, 2. kademeye 1 adet 5000 metrekare
yeni tephir inşaat işleri. 4000t/g haşlamanın öne çekilmesi, Pancar bıçak katı betonunun
düzeltilip mozaik atılması, bıçak katı 3 nolu pres filtre tarafındaki betonun yenilenmesi, yeni
kireç ocağı söndürme ünitesi dış cephesinin tamiri, eski kireç ocaklarının tavanına püskürtme
tavan betonu atılması, 2. Brüde sulu şerbet ve 5. brüde ham şerbet inşaat işleri, rafineri zemin
katı betonunun yenilenmesi, C maya refrijerant bölgesinin mozaik yapılması, Kristal yeşil ve
beyaz şurup depolarının olduğu bölümün betonlarının yenilenmesi, Filtre ünitesine bağlı
bakım ve revizyon odası yapılması, Santrifüj katı altındaki çeliklerin kumlanarak boyanması,
Elek katı şeker bunkerleri, elevatörleri, tromellerin, silikonların ve buna bağlı bütün boru
bağlantı ve ekipmanlarının komple demontaj ve montajının yapılmasında çıkacak olan inşaat
işlerinin yapılması, Pancar silolarının ve kanallarının zemin betonlarının tamirinin yapımı, 3
ve 4 nolu silonun tek silo haline dönüştürülmesi, Silo önlerinin üst yüzey betonlarının
yenilenmesi, Yeni kanaldan silo suyu pompa kaidesine kadar olan kısımların yenilenmesi,
Elfadan boşaltmalara kadar olan kısmın betonlanması, Brükner ve dört köşe havuzunun iç
yalıtımının tamirlerinin yapılması, eski tribün çatı tadilatının yapılması, Santrifüj pano
odalarının çatı yalıtımı, kapı ve zeminlerinin yapılması, mayalama trafo üzeri çatı yapılması,
ziraat trafo tel örgüsünün iptal edilip yerine kapı yapılması, yeni şeker kurutma tesisine
konulacak panolar için oda yapılması, müteahhit kantarı giriş ve çıkışlarının kırılarak yerine
beton atılması, A ambarı demir giriş ve iç kapısının tamirinin yapılması.Kullanılmayan big
beg tesisinin çelik konstrüksiyonunun kaldırılması işleri de bir yandan sürüyor.Đhale yolu ile
yapılan işler ise; Şeker Kurutma (Eski Küp Şeker) binası çatı onarımı, Keykubat Sarayı
Röleve, Restorasyon Đşleri, Boğazlıyan Şeker Ambarı projesi, Şeker Ambarı ve Küp Şeker
Binası Çatı Tadilatı, Çuval fabrikası ve idari bina bakım-onarımı, Rafineri 0.00 kotu zemin
iyileştirmesi ve 0.00-7.15 kotu arası çelik kons. Kumlanması ve boyanması Şeker ambarı
soyunma odası ve banyolarının iyileştirilmesi, Pancar yüzdürme silo ve kanallarının bakımonarım inşaat işlerinin yapılması, Lojmanların tretuvarlarının yenilenmesi ve çatı tamirinin
yapılması Malzeme salaş ambarının tadilat işleri, Eski kazan dairesi çatı tadilatının yapılması,
Kömür stok sahası betonlanması işleri olduğunu belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6484.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Başbakanımız Gelemiyor
AK Parti'nin mitingleri Erdoğan'sız yapılacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ve
Konya mitingi sağlık sorunlarından dolayı iptal edildi. Mitingler Erdoğan'sız yapılacak.
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Başbakan Erdoğan'ın Sağlık Sorunu Nedeniyle Bugün Kayseri Ve Konya'da Yapacağı Miting
Đptal Edildi. Mitingler Yapılacak Ancak Erdoğan'sız Yapılacak.
ERDOĞAN ĐSTANBUL'DA ĐSTĐRAHAT EDECEK
Başbakanlık Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, Başbakan Erdoğan, Ses Tellerini
Dinlendirmek Đçin Đstanbul'da Đstirahat Edecek. AK Parti'nin Bugünkü Konya Ve Kayseri
Mitingleri, Bakan, Milletvekili Ve Belediye Başkan Adaylarının Katılımıyla
Geçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6485.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Rekabet Kurumu Başkanı Kaldırımcı'dan Kto
Başkanı Hiçyılmaz'a Ziyaret
Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz'ı makamında ziyaret etti.Makamında Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin
Kaldırımcı'yı ağırlayan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,...
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Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Makamında Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı'yı ağırlayan Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Nurettin Kaldırımcı'yı
odamızda ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Tabi iş hayatında rekabetin ne kadar önemli
olduğunu biz iş dünyası olarak iyi biliyoruz. Bu açıdan kendileri bulunduğu görevde çok
başarılı hizmetler veriyor. Rekabet Kurumu Türkiye başarılı kuruluşlardan birisi" diye
konuştu.
Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı ise, "Kayseri Ticaret Odası yeni yönetimini
ziyaret etmek için buradayım. Dünde Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde düzenlenen bir
panelde düşüncelerimizi ifade etmeye çalıştık. Milli gelirimizin artması için KOBĐ'lerimizin
geliştirilmesi ve yardımcı olunması lazım. Rekabet Kurumu olarak elimizden geldiği kadar
vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. KOBĐlerin ciddi desteğe ihtiyaç olduğunu
biliyoruz. KOBĐlerin ilgi eksikliğinden dolayı mağdur olmalarını istemiyoruz. Ayrıca,
Kayseri Ticaret Odası yeni kadro ve heyecanla inş. Kayseri'de kalıcı bir bırakır. Bu alanda
bize düşen görev olursa bunları üstleneceğimiz konusunda söz veriyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6486.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Kayseri'de Başbakan Erdoğan'ın
Katılmayacağı Miting Yapılacak
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık sorunları nedeniyle Kayseri programına
katılamayacağının açıklanmasının ardından miting alanında polis ekipleri sıkı güvenlik
önlemleri almaya devam ediyor. Ayrıca AK Parti Đl Başkanlığından...
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık sorunları nedeniyle Kayseri programına
katılamayacağının açıklanmasının ardından miting alanında polis ekipleri sıkı güvenlik
önlemleri almaya devam ediyor. Ayrıca AK Parti Đl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada,
mitingin iptal edilmediği belirtildi.
Başbakan Recep Tayyib Erdoğan’ın sağlık durumu nedeniyle iptal ettiği Konya ve Kayseri
mitinglerine katılamayacağının açıklanmasından sonra alanda sıkı güvenlik önlemleri
alınmaya devam ediyor. AK Parti Đl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat
16.30'da Kayseri Cumhuriyet Meydanında düzenlediğimiz miting iptal edilmemiştir.
Mitingimiz planladığımız şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
Mitinge Bakan, milletvekilleri ve belediye başkan adaylarının katılması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6487.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri
Mitingine Katılmaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
rahatsızlığı dolayısıyla Kayseri mitingine katılmamasına ilişkin yaptığı açıklamada,
“Başbakanımızın sağlığı, burada yapılacak olan mitingden daha...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
rahatsızlığı dolayısıyla Kayseri mitingine katılmamasına ilişkin yaptığı açıklamada,
“Başbakanımızın sağlığı, burada yapılacak olan mitingden daha önemlidir” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Kayseri’de düzenlenecek olan mitinge katılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız,
“Sayın Başbakanımıza biz Kayseri teşkilatı olarak, başkanlığımız ve bütün teşkilatımızdaki
arkadaşlarımız olarak, dün Diyarbakır ve Van mitinglerindeki sesini duyduktan sonra,
katılmamasını özellikle tavsiye ettik ve kendisinin sağlığının buradaki mitingden daha önemli
olduğuna inandık. Biz yine bu programımıza devam edeceğiz. Mitingimizi yapacağız ve
inşallah Kayserimizdeki 30 Mart seçimlerinin çalışmalarını tamamlamış olacağız. Yine bütün
vatandaşlarımızdan, ilçelerimizden inşallah gelecekler olacaktır. Tabi ki Sayın
Başbakanımızın gelemediğine hep beraber üzülüyoruz ama doğrusunun bu olduğu
kanaatindeyiz” dedi.
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz de, “Programımız devam ediyor. Sayın
Başbakanımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz ki Başbakanımızın aşırı
yorgunluktan, aşırı çalışmaktan ses tellerinde bir rahatsızlık meydana geldi. Başbakanımızın
dün yapılan mitinglerinde, ses kısıklığından dolayı rahatsızlık yaşadığını hepimiz gördük.
Allah acil şifalar versin. Đnşallah sağlık sıhhat versin. Bu yüzden Kayseri ve Konya
mitinglerimize Başbakanımız katılamayacaklar. Tabii ki mitingimiz devam ediyor.
Hazırlıklarımız tamam. Çok ciddi bir hazırlık yapıldı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Başbakanın mitinge katılmayacağı haberini alan partililer de AK Parti il binası
önüne gelerek, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6488.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Esnaf Sicil Harç Ve Đlan Bedelleri Esnaf Sicil
Müdürlüğü'nce Tahsil Edilecek
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Esnaf Sicil Harç ve Đlan
bedellerinin Esnaf Sicil Müdürlüğü'nce tahsil edileceğini bildirdi.KESOB Başkanı Mustafa
Alan konu hakkında şu bilgileri verdi:"5362 Sayılı Esnaf...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Esnaf Sicil Harç ve Đlan
bedellerinin Esnaf Sicil Müdürlüğü'nce tahsil edileceğini bildirdi. KESOB Başkanı Mustafa
Alan konu hakkında şu bilgileri verdi:"5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları
Kanununun 69. Maddesi gereği tahsil edilen esnaf sicil harç ve ilan bedelleri üyelerimiz
tarafından bankaya yatırılmakta idi. T.Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Esnaf
Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ve Halk Bankası’nın Türkiye geneli ortak protokolü
doğrultusunda 27.03.2014 tarihi itibari ile sicil harç ve ilan bedelleri Esnaf Sicil Müdürlükleri
tarafından tahsiline imkan sağlanmıştır.Bu itibarla Esnaf Sicil Harç ve Đlan Bedelleri Esnaf
Sicil Müdürlüğümüz tarafından tahsil edilecektir"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6489.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Kayserigaz’da Staj
Alman enerji devi EWE A.G.'nin grup şirketi olarak faaliyetlerini yürüten Kayserigaz,
“Kayserigaz’da Staj” başlığı altında açıklamalarda bulundu.Gerçekleştirdiği sosyal
sorumluluk projeleriyle, kamouyuna olan duyarlılığını her daim...
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Alman enerji devi EWE A.G.'nin grup şirketi olarak faaliyetlerini yürüten Kayserigaz,
“Kayserigaz’da Staj” başlığı altında açıklamalarda bulundu.
Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle, kamouyuna olan duyarlılığını her daim
vurgulayan Kayserigaz, bünyesinde çalışan stajyerlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Türkiye Enerji Sektöründe sık sık ismini başarılarla duyuran Kayserigaz, Kayseri ilinin
doğalgaz dağıtım ve pazarlama şirketi olarak, doğalgaz konusundaki çalışmalarını yürütüyor.
Aynı zamanda kurumsal bir şirket olan Kayserigaz, ‘Proje Müdürlüğü, Yönetim Sistemleri,
Bilgi Teknolojileri, Đnsan Kaynakları’ gibi bir çok birimin ortak hareketi sonucunda işleyişini
sürdüren bir mekanizma görevini de sürdürüyor. Bu kapsamda, bir çok farklı meslek grubunu
bünyesinde barındıran Kayserigaz, lise ve üniversitede farklı branşlarda öğrenimini sürdüren
bir çok genç için de staj kapısı oluyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayserigaz Đnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Ahmet
Yalçın; son üç yıl içerisinde, 30’u üniversite, 44’ü lise ve dengi okul öğrencisi olmak üzere
toplamda 77 gencin Kayserigaz’da staj imkanına kavuştuğunu belirtti. Staj dönemlerinden
sonra, Kayserigaz’da işe başlatılan stajyerlerin sayısının ise 5 olduğunu söyleyen Yalçın;
öğrenim hayatları süresince Kayserigaz’da staj yapmayı isteyen gençlerin kendilerini oldukça
mutlu ettiğini belirterek, aynı stajyerlerin okul hayatlarından sonra da Kayserigaz’a devam
etmek istemelerinin sevindirici olduğunu kaydetti.
Stajyerlerin statü olarak çalışanlardan hiçbir farkı olmadığını vurgulayan Ahmet Yalçın,
çalışanlara sağlanan ulaşım, yemek, aktivite gibi hizmetlerin stajyerler için de geçerli
olduğunu söyledi. Kayserigaz’ın toplumu düşünen, toplumun menfaatleri için hizmetlerini
sürdüren bir kurum olduğunu dile getiren Yalçın, her yıl en az 3 lise stajyerini engelliler
okulundan çağırdıklarını, bu sayede onların topluma ve hayata kazandırılmasına katkı
sağladıklarını ifade etti.
Kayserigaz’ı tercih eden öğrencilerin en çok muhasebe, büro yönetimi, elektronik-makinebilgisayar mühendislikleri ve doğalgaz teknikerliği alanlarından olduğunu söyleyen
Kayserigaz Đnsan Kaynakları Sorumlusu Ahmet Yalçın, ilerleyen yıllarda abonelerinin
değerleriyle büyüyen Kayserigaz’ın daha çok öğrenciye staj imkanı sağlayacağının da altını
çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6490.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Kılıçdaroğlu'ndan, Kayseri'ye 42 Bin Lira Daha
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik
iddialarına karşılık açılan davalar bir bir sonuçlanıyor. Son bir ay içinde 5 dava daha
sonuçlandı ve Kılıçdaroğlu bu davalarda 42 bin lira tazminat...

28 Mart 2014 Cuma 12:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik
iddialarına karşılık açılan davalar bir bir sonuçlanıyor. Son bir ay içinde 5 dava daha
sonuçlandı ve Kılıçdaroğlu bu davalarda 42 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialarının tamamının yalan ve
iftira olduğu mahkemelerce ortaya konduktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ve belediye çalışanlarınca 50'ye yakın tazminat davası açılmıştı. Son bir ayda
Başkan Özhaseki'nin açmış olduğu davalardan 3'ü ve belediye çalışanlarının açmış olduğu
davalardan 2'si daha karara bağlandı'' denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Başkan Özhaseki tarafından açılan ve geçtiğimiz günlerde karara bağlanan davalar şunlar:
1-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis grubundaki konuşmasından dolayı
2013/79 esas sayısı ile açılan davayı 7. Asliye Hukuk Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme 6
Mart 2014 tarihli kararı ile Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Özhaseki'ye 10 bin lira tazminat
ödemesine hükmetti.
2-Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında dile getirdiği iddialar nedeniyle açılan
2013/2 esas sayılı dava, 11 Mart 2014 tarihinde sonuçlandı. 7. Asliye Hukuk Mahkemesi
Kemal Kılıçdaroğlu'nu Başkan Mehmet Özhaseki'ye 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum
etti.
3-Kılıçdaroğlu'nun meclis genel kurulundaki iddiaları nedeniyle 2010/1329 esas numarası ile
açılan davada da 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı Yargıtay'a gitti. Yargıtay 18 Mart
2014 tarihli kararıyla Kılıçdaroğlu'nun Başkan Özhaseki'ye ödeyeceği tazminatın 12 bin lira
olmasını kararlaştırdı.
2'SĐ KAZANDI, 28 ÇALIŞAN DAHA SIRADA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle sadece Başkan Özhaseki'ye
değil belediye çalışanlarına da tazminat ödemeye mahkum oldu. 30 belediye çalışanı
tarafından açılan tazminat davalarından ikisi ile ilgili karar çıktı.
Belediye çalışanlarının temsil yetkisi olmaması nedeniyle yerel mahkemece reddedilen
tazminat talepleri, Yargıtay'ca haklı bulunarak tazminata hükmedildi. Yerel mahkemenin de
Yargıtay'ın kararına uymasıyla Kılıçdaroğlu'nun iki belediye çalışanına 5'er bin lira tazminat
ödemesi karara bağlandı. Kılıçdaroğlu ayrıca mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini de
ödeyecek.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6491.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Bünyan Belediye Başkanı Ve Mhp Belediye
Başkan Adayı Mehmet Özmen:
Bünyan Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Mehmet Özmen, Cuma
namazından sonra düzenlenen MHP Akmescit mitinginde halka seslendi.Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Bünyan teşkilatının düzenlediği Akmescit mitinginde konuşan Bünyan...
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Bünyan Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Mehmet Özmen, Cuma
namazından sonra düzenlenen MHP Akmescit mitinginde halka seslendi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bünyan teşkilatının düzenlediği Akmescit mitinginde
konuşan Bünyan MHP Đlçe Başkanı Kadir Yalçın, ''Đç Anadolu bölgesinde Belediye hizmetleri
dalında pek çok ödül almış bir belediye Başkanımızı size takdim ediyorum. Fazla söze gerek
yok. Düğününüzde oynayan, cenazelerinize omuz koyan, asker uğurlamarımızda kınalarınızı
yakan bir belediye başkanımızı sizlere takdim ediyorum. Böyle çalışkan bir belediye
başkanımızla Bünyan ilçe teşkilatı ve teşkilat başkanı olarak gurur duyuyorum'' dedi.
Akmescit meydanında sevgi gösterileri ile karşılanan Bünyan Belediye Başkanı ve MHP
Bünyan Belediye Başkan adayı Mehmet Özmen, 6360 sayılı yasayla kapanan belde
belediyelerinin artık mahalle olarak Bünyan’a bağlandığını belirterek, ''Allah bizlere 1306
kilometre alanda Bünyan ve köylerine de hizmet etmeyi nasip eder inşallah. 2012 Kasım
ayından beri çıkan belediyecilik yasası ile birlikte yaptığımız tüm çalışmalarda Bünyan’a ne
yaptıksa beldelerimize de aynı hizmeti getirmeyi planladık. Ben daha önce de Akmescit'e
defalarca geldim, yapılan tüm çalışmalarda Akmescit’in alt yapı ve kanalizasyon sorunları
olduğunu biliyorum. Sizlerin de ayağınızı çamurdan kurtaracağız. Omuz omuza, el ele el
birliği ile yapacağız. Allah sizlere bir Mehmet Özmen verdi, biz de bunun yanına sizin
aranızdan neden Ahmet olmasın diye, Belediye Meclis Üyesi adayı olarak Ahmet Sayim
kardeşimizi seçtik. 30 Mart seçimlerimize saatler kaldı. Bizden desteklerinizi ve dualarınızı
esirgemeyin'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6492.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Ak Parti Kayseri Mitingi
AK Parti’nin yağmur altında gerçekleştirilen mitinginde kalabalığa seslenen Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Türkiye’de ilk defa muhalefet koalisyonuna gidildi” derken,
seçimden sonra doğalgaza zam yapılmayacağı müjdesini...
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AK Parti’nin yağmur altında gerçekleştirilen mitinginde kalabalığa seslenen Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Türkiye’de ilk defa muhalefet koalisyonuna gidildi” derken,
seçimden sonra doğalgaza zam yapılmayacağı müjdesini verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Sizler her şeyin farkındasınız. Türkiye’de
büyük bir oyun oynanıyor. Bu ülkede şimdiye kadar 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana bu
ülkenin iradesini alan Ak Parti ile beraber yönetimi değiştirmek istiyorlar. Biz bunu, milletten
aldığımız iradeyi başkasına devretmeyiz. Onlar bilmiyorlar Türkiye yalnızca ekonomisiyle,
idaresiyle, sosyal hayatıyla değil, beyni ile kalbi ile sezgileri ile hatta basireti ve feraseti ile
büyüdü” dedi.
Bakan Yıldız, şu şekilde konuştu:
“Siz ustanın sesi olmaya çalıştıkça, siz buna yüreğinizi koydukça, bizim hiçbir şeyden
korkumuz yok. Bizim de o kadar cesaretimiz var. BU ülkede konuşarak anlaşamayan çok
insan var. Biz başbakanımızla konuşmadan da anlaşırız. Biz ona yürekten bağlıyız. Candan
bağlıyız. Bu gün 16 ilçemizden buraya kadar geldiniz. Milletvekili arkadaşlarımız 12 yıldan
bu yana 12 katrilyon liralık yatırım getirdiler.
Bizler 12 yıldan beri iyi bir niyet ve yapıcı bir gayretle çalışıyoruz. Ne oldu da başınıza tuğla
mı düştü 16 Aralık’a kadar iyi niyetli olan başbakan birden bire nasıl kötü niyetli oldu. Bu
olabilir mi? Hiçbir yapı yalan ve dolan ile biryere varamaz. Türkiye siyaset tarihinde
iktidarlarda çok koalisyon yapıldı. Ama ilk defa muhalefetler koalisyonuna girildi. Bakın
erdemlerin en büyüğünden biri cesarettir. O cesaret bizde var.
Bize sürekli ömür biçtiler. Her 6 ayda bir, 1 Mart tezkeresi dediler. 60’lar, 12 Eylüller 90’lar
ve 2000’ler ve her defasında bu ülkenin paçasından tutup aşağı çekmeye çalıştılar.
3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra biz AK Parti olarak bir yerde gömü mü bulduk, define mi
bulduk? Ne oldu da bu ülke 3 katına çıktı? En önemli insan kaynağını, Abdullah Gül’ü ve
Recep Tayyip Erdoğan’ı buldu bu millet.
BU ülkede 17 aydan bu yana ne elektriğe ne de doğalgaza zam yaptık. Bu süre içinde 236
defa zam haberi yaptı basın. Ama biz yapmadık. En son dediler ki seçimden dolayı
yapılmıyor. Siz değerli insanlarımıza 28 AB ülkesi arasında en ucuz doğalgazı
kullandırıyoruz.
Sayın Başbakan ile istişare ettim. ‘Siz yalnızca seçim zamanında bunu yapıyorsunuz’
dediklerini anlattım. Doğalgaz maliyetleri arttı, yağan rahmet ile birlikte doğalgaz ve elektrik
hesabı yapmıyoruz Nisan’da. Yalnızca popülist yaklaşımlarda bulunmuyoruz. Şu anki
doğalgaz fiyatları Mart 2008 yılı kasım ayı fiyatlarından daha düşüktür.

Önceden Başbakanı tartışanlar artık dün itibarla devleti tartışmaya başladılar. Özellikle
dünden sonra, yayınlanandan sonra muhalefet partileri, sivil toplum örgütleri, sanayiciler ve
sanatçılar, aydınlardır. Hep beraber Türkiye’nin siyasi istikrarına borçluyuz.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bütün sözlerimi yerine getirdim diye
karşınıza çıkıyorum. Yola çıkarken hizmet belediyeciliği yapacağız dedik. O yolda hareket
ettik. Gece gündüz demeden çalıştık. Hırsızlarla, uğursuzlarla savaştık. Đftira edenlerin
burunlarından fitil fitil getirdik. Seçimler hesap günüdür, başımız dik çıkıyoruz karşınıza.
Seçim gününde inşallah sandıkları patlatırız ve rekor kırarız. Bu güne kadar sizleri mahçup
etmedik. Bu gün Kayseri artık marka şehir oldu. Kayseri’de adeta bir destan yazdık bunu da
sizlerle beraber yazdık” dedi.
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, “Allah bu birlik ve beraberliği bozmasın. Allah 30
Mart’ta bu millete bir rekor daha kırmayı nasip etsin. 30 Mart geldi, AK Parti için, Kayseri
için, Türkiye için AK Parti sevdasının gösterileceği tarih geldi. Bu 30 Mart’ta geleceğimiz
yeniden şekillenecek, Başbakanımızın bize koyduğu 2023 hedeflerine yeniden yürüyüşün
başlayacağı tarih olacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6493.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Kayserili Taekvandocu Dünya Đkincisi Oldu
Kayserili genç milli taekvandocu, Tayvan'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikinci
olarak Türkiye'ye gümüş madalyayla döndü.Başarılı taekvandocu Yunus Emre Sayan ile hem
babası hem de antrenörü olan Yavuz Sayan'ı, Erkilet Havalimanı'nda...
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Kayserili genç milli taekvandocu, Tayvan'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikinci
olarak Türkiye'ye gümüş madalyayla döndü.
Başarılı taekvandocu Yunus Emre Sayan ile hem babası hem de antrenörü olan Yavuz
Sayan'ı, Erkilet Havalimanı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor Kayseri Đl Müdürü Murat Eskici
ve genç taekvandocunun annesi, aynı zamanda taekvando antrenörü Arzu Tan Sayan
karşıladı. Karşılamada konuşan milli sporcu Yunus Emre Sayan, ''Bu şampiyonaya 7 yıldır
emek veriyorum. Herşeyden fedakarlık yaptım, hep bu maçı düşündüm. Hayalim birinci
olmaktı ama Allah ikinciliği nasip etmiş, buna da şükür. Annem ve babam inşallah mutlu
olmuşlardır. Birincilik istiyordum ama ikincilik de iyi bir derece'' dedi.
Đki defa Dünya Gençler Şampiyonası'na katıldığını belirten Yunus Emre Sayan, ilkinde
dereceye giremediğini ve o zaman şampiyon olmayı kafaya koyduğunu belirterek, ''Hedefim
şampiyonluktu ama ikinci oldum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum'' şeklinde
konuştu.
"BÜYÜK BĐR BAŞARIYA ĐMZA ATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Başarılı sporcunun babası ve aynı zamanda antrenörü Yavuz Sayan da, 23-26 Mart tarihleri
arasında Tayvan'da yapılan 10. Dünya Gençler Şampiyonası'na Türkiye olarak 10 kadın, 10

erkek sporcuyla katıldıklarını belirterek, ''Ülkemize 4 madalyayla döndük. Bu 4 madalyanın
birisini Kayserili sporcu oğlum Yunus Emre ikincilik kazanarak getirdi. Takım halinde bir
ikincilik, 3 de üçüncülük madalyası alarak büyük bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum.
Bu şampiyonada, hem babası hem de antrenörü olarak Yunus Emre'nin arkasında durmak
büyük bir gurur. Çok zor rakipleri geçerek Dünya ikincisi oldu. Hatta Dünya
Şampiyonluğu'nun kıl payı kaçtığını söyleyebilirim. Sakatsız, kazasız bu şampiyonayı
tamamladık ve ülkemize döndük'' diye konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Murat Eskici de, ''Bu sporcular ülkenin geleceği,
yıldızları. Anadolu Yıldızları diyelim artık. Đnşallah bu başarıları hayırlara vesile olur. Bunlar,
annelerinin kınalı kuzuları. Yurtdışına gittiler, Türk bayrağını gururla dalgalandırdılar.
Başarılarının devamını diliyorum, hedef olimpiyatlar diyorum'' dedi.
Dünya Gençler Taekvando Şampiyonası'nda ikinci olan başarılı taekvandocu Yunus Emre
Sayan'ın babası Milli Takım Antrenörü Yavuz Sayan, Avrupa Şampiyonluğu; annesi Arzu
Tan Sayan'ın ise Dünya Şampiyonluğu ve Olimpiyat ikinciliği bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6494.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Uğur Işılak: “o Sözlerden Recep Tayyip
Erdoğan’ı Kaldırın, Başka Bir Liderin Đsmini
Koyun, Uymuyor”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık problemleri için katılamadığı Kayseri mitingi
öncesinde alanı dolduranları ‘Dombıra’ isimli şarkı ile coşturan sanatçı Uğur Işılak, “Bu
şarkıda o sözlerden Recep Tayyip Erdoğan ismini...
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık problemleri için katılamadığı Kayseri mitingi
öncesinde alanı dolduranları ‘Dombıra’ isimli şarkı ile coşturan sanatçı Uğur Işılak, “Bu
şarkıda o sözlerden Recep Tayyip Erdoğan ismini kaldırın, başka bir liderin ismini koyun,
uymuyor” dedi.
Sanatçı Uğur Işılak, ABD’den bir gazetecinin geldiğini ve seçimlerde meydanları dolaştığını
anlatarak, “Bana, ‘Seçimleri takip ediyorum. Meydanlarda bu şarkı kadar hiçbir şarkı
tutulmuyor’ dedi. 'Ehline yapıldığı için, adamına yapıldığı için. O sözlerden Recep Tayyip
Erdoğan’ı kaldır, uymuyor' dedim. Eserin samimiyetle yapılması ve o lidere muhabbet duyan
biri tarafından yapılması lazım ki gönüllerde yer etsin. Bana dediler ki, ‘Sen sanatçının adını
kirlettin.’ Bir politikacıya eser yaptığımdan dolayı sanatçılık adını kirletmişim. Hiç öyle
düşünmediğimi söyledim. Ben bir politikacıya, bir genel başkana eser yapmadım. Ben bir

dava adamına eser yaptım. Aradaki fark bu. Sanatçılık unvanını kirletmede bir duralım. Bu
hadiseye gelince Taksim Meydanı'nda polise taş atarsan o unvan kirlenir, esnafın camını
indirenlere destek olursan sanatçılığını kirletirsin, polise, askere dil uzatırsan sanatçılığını
kirletirsin. Ben bunların hiçbirini yapmadığım için rahatım. Başbakanımızın 200 yıldan beri
sesi kısılan bir milletin sesini yükseltmek için sesi kısıldı. En gür seda ile konuşurken sesi
kısıldı. Önemli değil, bizler onun sesiyiz. Türkiye onun sesi. 30 Mart’ta bunu göstereceğiz. 30
Mart büyük oyunu bozma günü inşallah. Bir insanın parti görüşü ne olursa olsun, memleketini
seven bu oyunu bozar. Bu oyunu bozmanın yolu da uzun adamı desteklemekten geçiyor. Biz
onun şahsını değil, şahsiyetini sevdik. Kendinden çok bizi düşündüğü için sevdik. Birileri
hırsız, yolsuz diyor. Onlara toplu olarak teşekkür edelim. Onlar öyle dedikçe biz
kenetleniyoruz. Dev olduk, milyonlar olduk, sadakatimiz artıyor. Đyi ki onlar var” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6495.html
Erişim Tarihi: 28.03.2014

Silahla Bankaya Giren Maskeli 2 Kişi
Müşterinin Parasını Çaldı
Kayseri'de maskeli 2 kişi silahla girdikleri bankadan müşterinin elindeki 16 bin TL’yi alarak
kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık
Mahallesi'nde bulunan bir bankanın şubesine giren maskeli...
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Kayseri'de maskeli 2 kişi silahla girdikleri bankadan müşterinin elindeki 16 bin TL’yi alarak
kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bulunan
bir bankanın şubesine giren maskeli ve silahlı 2 kişi, ilk olarak bankanın güvenlik görevlisini
etkisiz hale getirerek tabancasını aldı. Maskeli soyguncular, paniğe kapılarak, bankada para
yatırmak için sıra bekleyen bir müşterinin 16 bin TL parasını alarak kaçtı. Zanlılar, güvenlik
görevlisinin tabancasını boş bir araziye bırakarak ve bir pazar yerinde üstlerini değiştirerek
kayıplara karışt. Olay sonrasında polis ekipleri çevreyi abluka altına alarak zanlıları
yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6496.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Sentetik Çim Futbol Sahası Yaptırılacak
Melikgazi Belediyesince 2014 yılı yaz aylarında çocukların ve gençlerin daha güvenli ve
sağlıklı mekanlarda spor yapabilmeleri için ihale ile sentetik çim saha yaptırılacak.Melikgazi
Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçe sınırları...
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Melikgazi Belediyesince 2014 yılı yaz aylarında çocukların ve gençlerin daha güvenli ve
sağlıklı mekanlarda spor yapabilmeleri için ihale ile sentetik çim saha yaptırılacak.
Melikgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde yer alan yürüyüş ve
koşu yolu bölümlerinde tartan pist serdiklerini böylece spor yapanların daha sağlıklı ve tozsuz
ve çamursuz alanlarda spor yapmalarına imkan tanıdıkları hatırlatılarak, bundan böyle de
çocukların toz- toprak içinde değil sağlıklı ve son derece yumuşak olmasına karşın
yaralanmalara imkan vermeyen sentetik çimden futbol sahası inşa edileceği bildirildi.
Açıklamada, açık alan futbol sahaları için şehrin muhtelif yerlerinin belirlendiği ve birim fiyat
üzerinden sentetik çim sahası yapılarak gençlere hediye edileceği kaydedilerek, ihale ile
yapılacak olan sentetik çim saha işini almak isteyen firma sahiplerin belediyenin internet
sitesinden gerekli bilgileri alabileceklerini belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6497.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Bakan Taner Yıldız, Ankara'da Oy Kullanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimleri'nde
Ankara'da oy kullanacak.Bakan Taner Yıldız, Ankara'daki Sofuoğlu Đlkokulu'nda 3070 nolu
sandıkta, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut Ankara Necdet Seçkinöz...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimleri'nde
Ankara'da oy kullanacak.
Bakan Taner Yıldız, Ankara'daki Sofuoğlu Đlkokulu'nda 3070 nolu sandıkta, TBMM
Başkanvekili Sadık Yakut Ankara Necdet Seçkinöz Đlkokulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili
Mustafa Elitaş da yine Ankara'daki Gökay Đlkokulu'nda oy kullanacak.
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ile Đsmail Tamer Kayseri'de, Yaşar
Karayel ve Pelin Gündeş Bakır ise Đstanbul'da oy kullanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6498.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kayseri Serbest Bölgesi, Đç Anadolu Bölgesi Đçin
Büyük Bir Kazanç
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Serbest Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Memduh Büyükkılıç, ''Kayseri Serbest Bölgesi’nin Kayseri ve Đç Anadolu Bölgesi için bir
şanstır. Bu açıdan bu bölgede yatırım yapmak isteyen girişimcilere...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Serbest Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Memduh Büyükkılıç, ''Kayseri Serbest Bölgesi’nin Kayseri ve Đç Anadolu Bölgesi için bir
şanstır. Bu açıdan bu bölgede yatırım yapmak isteyen girişimcilere her türlü kolaylık
gösterilmektedir'' dedi.
Kayseri Serbest Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest
Bölgesinin Mersin limanına 320 kilometre, Devlet demiryolları yükleme rampasına 900
metre, uluslararası karayoluna 600 metre, Hava limanına ise 15 kilometre uzaklıkta
bulunduğunu söyledi.
Kayseri Serbest Bölgesi’nin gerek kapsadığı alan gerek ise yatırımcılara sağladığı kolaylık ve
alt yapı yatırımları açısından son derece cazip bir yer olduğunu belirten Memduh Büyükkılıç,
16 gümrük firmasının görev yaptığını 8 firmanın yabancı sermayeli olduğunu, arsaların
metrekaresinin 8 dolardan satışa sunulduğunu kaydetti.
115 firmadan 63 firmanın üretim, 28 firmanın dış ticaret, diğer firmaların ise depo ve
kiralayıcı olarak iş yaptığını ifade eden Büyükkılıç, ''Kayseri Serbest Bölgesi artık kendini
aşan bir üretim merkezi olmuştur. Çünkü hem dünya teknolojileri ile yarışacak olan üretim
tesisleri birer birer hizmete açıldığı gibi bu tesisler bir dünya markası olma yolundadır.
Teknolojiye yatırım yapılmaktadır. 115 firma tarafından 216 milyon dolarlık yatırım
yapılmıştır. 2013 yılında Kayseri ihracatın yüzde 16 Serbest Bölge şirketlerince
gerçekleştirilmiştir. Bu çok büyük bir orandır'' dedi.
Serbest Bölge alanı içerisinde Gümrük Vergi muaflığının bulunduğu belirten Memduh
Büyükkılıç, şu anda 6 yabancı sermayeli firmanın bölge de faaliyet gösterdiğini sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6499.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Özhaseki, Özderici Đhl'de Oy Kullanacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart Yerel Seçimleri'nde oyunu Ali Rıza
Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi'nde kullanacak.Ailesiyle birlikte saat 10.30'da sandığa
gidecek olan Başkan Özhaseki, 1030 nolu sandıkta oy kullanacak.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart Yerel Seçimleri'nde oyunu Ali Rıza
Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi'nde kullanacak.
Ailesiyle birlikte saat 10.30'da sandığa gidecek olan Başkan Özhaseki, 1030 nolu sandıkta oy
kullanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6500.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Yağmur Yağdı, Rögar Taştı
Kayseri'de iki gündür etkili olan yağmur, bir mahallede rögar taşmasına neden oldu.Cengiz
Topel Mahallesi'nde bir sokakta, aşırı yağışlardan dolayı rögar taştı. Mahalle sakinlerinin
uğraşları sonucu rögar açılmayınca, mahalleliler...
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Kayseri'de iki gündür etkili olan yağmur, bir mahallede rögar taşmasına neden oldu.
Cengiz Topel Mahallesi'nde bir sokakta, aşırı yağışlardan dolayı rögar taştı. Mahalle
sakinlerinin uğraşları sonucu rögar açılmayınca, mahalleliler Kocasinan Belediyesi'nden
yardım istedi. Yağmur yağışlarından sonra sürekli rögarın taştığını söyleyen mahalle
sakinleri, yetkililerden yardım isteyerek, mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söylediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6501.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

(özel Haber) Brn Yataklarından 7 Yılda 55
Ülkeye Đhracat
Kayserili kadın girişimci Berna Đlter'in kurduğu BRN Yatakları, 7 yaşında genç bir firma
olmasına rağmen 55 ülkeye ihracat yaparak büyük bir başarıya imza attı.BRN Yataklarının
kurucusu Kayserili kadın girişimci Berna Đlter, yaptıkları...
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Kayserili kadın girişimci Berna Đlter'in kurduğu BRN Yatakları, 7 yaşında genç bir firma
olmasına rağmen 55 ülkeye ihracat yaparak büyük bir başarıya imza attı.
BRN Yataklarının kurucusu Kayserili kadın girişimci Berna Đlter, yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Đlter, 7 yaşında genç bir firma olan BRN Yataklarının kısa sürede
Türkiye'nin en çok büyüyen firmaları arasına girdiğini belirterek, 55 ülkeye ihracat
yaptıklarını söyledi. Firmalarının tamamen ihracat odaklı olduğunu kaydeden Đlter, "BRN
Yatakları çalışmalarıyla kısa sürede 5 kıtaya yayıldı ve bunda bizim inovatif yöntemlerimiz,
inovatif paketleme çeşitlerimiz ve her ülkenin uyku kültürüne göre o ülkenin özelliklerini çok
dikkate alarak yaptığımız çalışmalar hızlı yol almamıza neden oldu. Geçen yıl itibarıyla BRN
yatak Türkiye’de de showroomlaşmaya başladı. Şu an itibarıyla 10 showroomumuz var. Bu
sene 10 tane daha düşünüyoruz çünkü Türk tüketici de yurt dışındaki başarılarımızı duydukça
Türkiye’de de bizi görmek istediğini belirtti. Ayrıca markalaşma yolunda bu da bir adım" diye
konuştu.
Đhracat sevdalısı bir firma olduklarını ifade eden Đlter, "Bu sene Türkiye'nin hiç ihracat
yapmadığı iki ülke kalmıştı. Bunlardan biri olan Mikronezya’ya ihracat yaptık. Bu bütün
devlet dairesinde de takdir topladı. Farklı ülkelere hiç ihracat yapılmayan coğrafyalara Türk
ürünlerini göndermek, Türk ürünleriyle tanıştırmak benim geçmişimde de dış ticaretçi
olduğum için özel ve yapmayı sevdiğim işler arasında yer alıyor. Bunun için hepimiz
çalışıyoruz. Đhracatla ilgili bu sene de hedef ülkelerimiz var. Avrupa'nın hemen hemen her
noktasında, Orta Doğu'da, Afrika’da varız. Afrika’da ulaşamadığımız bazı ülkeler var; mesela
Burkina Faso’ya başlıyoruz, Katar’da showroom yatırımlarımız oldu. Avrupa’da markamız
büyümeye devam ediyor. Ayrıca özellikle hijyene ve kaliteye çok dikkat eden bir firmayız.
Bebek yataklarında hedefimiz dünyada bir Türk markası olmak" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6502.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kış Meyvelerinin Fiyatı Arttı
Kayseri’de komisyonculuk yapan Mustafa Biçer, kış meyvelerinin depolarda azaldığından
dolayı fiyatlarının arttığını söyledi.Yaklaşan yaz mevsimi ile birlikte kış meyveleri de
komisyoncularda yerlerini aldı. Kayseri’de komisyonculuk yapan...
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Kayseri’de komisyonculuk yapan Mustafa Biçer, kış meyvelerinin depolarda azaldığından
dolayı fiyatlarının arttığını söyledi.
Yaklaşan yaz mevsimi ile birlikte kış meyveleri de komisyoncularda yerlerini aldı. Kayseri’de
komisyonculuk yapan Mustafa Biçer, yaz meyvelerinin hasadının çoğaldıkça fiyatlarının
ucuzlayacağını söyledi. Biçer, “Sebze ve meyve fiyatlarında aşırı bir değişiklik yok. Yazlık
meyveler, erik, çilek, badem çağlası gibi ürünler henüz yeni yetişmekte olduğu için fiyatları
haliyle yüksek. Halimizde küçük paketler halinde satılmaktadır. Ürünler çoğalınca yaz
mevsimindeki fiyatlarına dönecektir” ifadelerini kullandı.
Kış meyvelerinin depolarda azaldıkça fiyatlarının arttığının altını çizen Biçer, “Kışlık
meyvelerde genellikle depo ürünleri dediğimiz ürünlerimiz var. Bunların içerisinde armut,
elma, kivi var. Bunlar da haliyle sezonun sonuna doğru yaklaştığı için, depolarda da
azalmakta olduğu için belli bir tüketimden dolayı bunların fiyatları da yükselmiş durumdadır.
Fiyatları artmıştır. Ağırlık olarak yurt dışına gittiği için elma fiyatlarında biraz artış var. Bu
sene narenciyede ihracat olmadığı için narenciye fiyatları kışın başlangıcındaki fiyatları ile
aynen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Kayseri halinde meyvelerin fiyatları ise, çilek 2 TL ile 3 TL arasında, 100 gram erik 2 TL ile
5 TL arasında, karpuz 2 TL, kivi 3 TL, yerli armut 2 TL, elma 2 TL, portakal ise 75 kuruştan
alıcı buluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6503.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kayseri Minik Ve Yavru Tema Öğretmenleri, 3.
Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Kayseri Minik ve Yavru TEMA Öğretmenleri Koordinasyon
ve Bilgilendirme Toplantısı’nın 3'üncüsü Nermin Eminoğlu Anaokulu’nda yapıldı.Toplantıda
konuşan TEMA Vakfı Kayseri Đl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı,...
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2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Kayseri Minik ve Yavru TEMA Öğretmenleri Koordinasyon
ve Bilgilendirme Toplantısı’nın 3'üncüsü Nermin Eminoğlu Anaokulu’nda yapıldı.
Toplantıda konuşan TEMA Vakfı Kayseri Đl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, ''Đnsan beyni ve
biyolojik süreçleri hızla gelişir ve çocukların ilkokula başlamadan önceki deneyimleri, ömür
boyu sahip olacakları yaklaşımları, değer yargılarını, davranışları, alışkanlıkları, becerileri ve
kimliği belirler. Dolayısıyla hayatın ilk yılları, çocuklara doğa sevgisi kazandırmak ve
sürdürülebilirliğe yönelik doğru tutum ve davranışlarını beslemek için iyi bir fırsattır'' dedi.
Minik TEMA Eğitim programında toprak, su ve hava konularıyla ilgili öğretmenlere yönelik
bazı temel bilgiler ve programın amacına ulaşmasını sağlayacak 42 etkinlik bulunduğunu
ifade eden Dağlı, ''Öğretmenler çocukların yaş grubuna göre 42 etkinlikten en az 21’ini
seçerek uygularlar. TEMA Vakfı Temsilcileri olarak bizler de fidan dikimi, uzman konuk
davet etme, alan gezisi gibi faaliyetlerde okullarımıza destek vermekteyiz. Emeğini
esirgemeden her türlü zorluklara rağmen gayet disiplinli şekilde etkinliklerini tamamlayan
öğretmenlerimize ve onlara destek olan değerli okul yöneticilerimize teşekkür ederim''
ifadelerini kullandı.
Eğitimden sorumlu Đl Temsilci yardımcısı Hakan Tatlı da, ''Koordinasyon toplantısı
aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından verilen Toprak ve Erozyon seminerinde
başarı gösteren öğretmenlerimize başarı belgelerini verdik. Öğretmenlerimizle güzel bir
çalışma ortamında enerjilerimizi birleştirdik. Misafirperverliğinden dolayı Nermin Eminoğlu
Anaokulu yönetimine ve katılımcı öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6504.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Hayat Kurtarıcılar, Stres Attı
Kayseri’de Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası dolayısıyla
düzenlenen kutlama programında sağlık çalışanları bir araya geldi.Yıl boyunca her koşulda
insanların yardımına koşan sağlık çalışanları için yapılan...
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Kayseri’de Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası dolayısıyla
düzenlenen kutlama programında sağlık çalışanları bir araya geldi.
Yıl boyunca her koşulda insanların yardımına koşan sağlık çalışanları için yapılan program
birlik ve beraberlik çatısı altında şölen havasında kutlandı. Düzenlenen etkinliğe Kayseri Đl
Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Yılmaz, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürü Dr. Halit Sipahioğlu, Halk Sağlığı Şube Müdürü Dr. Hakkı Adaş, Đl Ambulans
Servisi Başhekimi Dr. Özgür Devrim Manav, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri
Çakır, Sarız Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şerife Toker, ATTDER Sosyal Đşler Sekreteri
Feyza Duygu Örsçelik ile Kayseri ve çevre illerden çok sayıda sağlık çalışanı ve öğrenci
katıldı.
ATTDER Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Đşler Sekreteri Feyza Duygu
Örsçelik, derneğin ülke genelindeki faaliyetlerini anlatan bir konuşma yaptı. Sağlık
hizmetlerinde kaliteyi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Örsçelik, “75
milyon insanımıza ülkemizin dört bir yanında yedi gün 24 saat her türlü sıkıntıya, strese,
coğrafi engellere rağmen fedakarca görev yapan, zaman zaman darp edilen, zamanla yarışıp
hayat kurtarmaya giderken kendi hayatından olan acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerinin,
meslek ortak paydasında buluşup birlik beraberlik ve dayanışma ortamının sağlandığı bir
günde beraberiz. Dernek olarak, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri arasında birlik,
beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, mesleki ve sosyal hakları iyileştirmek, güncel bilgiler
ışığında acil sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için, mezuniyet sonrası eğitim
organizasyonları, seminer, panel, sempozyum ve kongreler düzenliyoruz. Ayrıca ilkyardım
konusunda halkı bilinçlendirmek için kurslar organize ediyoruz” dedi.
Üye sayılarının gün geçtikçe arttığını ve bunun önemine vurgu yapan Örsçelik, “Sivil toplum
kuruluşlarını ayakta tutan en önemli güç üye sayısı ve üyelerinden aldığı destektir. Meslek
olarak Acil Sağlık Sisteminde 60 bin Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikeri, 20 bine yakın
öğrencimizle yetişmiş ve nitelikli insan gücü bakımından ilk sırada yer almaktayız. Acil Tıp
Teknisyenleri ve Teknikerleri olarak mesleğimizin en büyük sivil toplum örgütü olan Acil Tıp
Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği çatısı altında toplanarak bu önemli potansiyelimizi
sorunlarımızın çözümü için harekete geçirmek sizlerin elinde” diye konuştu. Birlik ve
beraberliğin altını çizen Örsçelik, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Kayseri Đl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr Mustafa Yılmaz’da bir konuşma yaparak ATT ve
Paramediklerin haftasını kutladı. ATTDER Kayseri Đl Başkanı Enes ERKEN gecenin
düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek bu birliktelikten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

Gecenin sonunda başarılı sağlık çalışanlarına çeşitli ödül ve hediyeler verildi. ATTDER
Kayseri tarafından yılın Acil Tıp Teknisyeni Đbrahim Soytaş, Yılın Paramediği Recep
Sümengen ve Yılın Vefa Ödülü için Dr. Eyüp Murat Şanlı plaketle ödüllendirildi. Ayrıca
düzenlenen öykü ve fotoğraf yarışmasının birincilerine de ödülleri teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6505.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kayseri Şekerspor Erzincan Deplasmanından 1
Puanla Döndü
Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 28. haftasında Erzincan
deplasmanına giderek, Lig’in 6. sırasındaki Erzincan Refahiyespor'a konuk oldu.Erzincan 13
Şubat Stadyumu’nda 29 Mart Cumartesi günü saat 14.30’da...

29 Mart 2014 Cumartesi 17:47

Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 28. haftasında Erzincan
deplasmanına giderek, Lig’in 6. sırasındaki Erzincan Refahiyespor'a konuk oldu.Erzincan 13
Şubat Stadyumu’nda 29 Mart Cumartesi günü saat 14.30’da başlayan karşılaşmayı Orta
Hakem Murat Erdoğan, Yan Hakemler Özkan Karapınar, Çağlar Akın ve 4. Hakem Đbrahim
4'lüsü yönetti. Kayseri Şekerspor karşılaşmaya; Güven, Tayfun, Orhan, Emre, Đsmail, Mustafa
Serkan, Mehmet Akif, Gökhan, Tugay, Vehbi ve Đlyas 11’i ile başlarken, Refahiyespor ise
Emir, Evren, Đbrahim, Eyüp, Serhan, Emrah, Fatih, Okan, Ahmet, Sefa ve Savaş 11’i ile çıktı.
2 gün boyunca yağan ve maç süresince de yer yer devam eden sağanak yağışın ağırlaştırdığı
sahada karşılaşmaya çok hızlı başlayan Kayseri Şekerspor, ilk yarının ilk 15 dakikasında
oyuna ağırlığını koyan taraf oldu. Mustafa, Đsmail ve Emre Gemici ile geliştirilen ataklar ile
sık sık gol pozisyonu yaratan Kayseri Şekerspor, karşılaşmanın 18. dakikasında rakip takımın
ceza sahası içerisinde yarattığı karambola engel olamayınca, Refahiyespor'dan Okan, takımını
1-0 öne geçiren isim oldu. Bu golün hemen ardından beraberlik arayışlarına hız veren Kayseri
Şekerspor, karşılaşmanın 41. dakikasında Tugay'ın geliştirdiği ve gol ile sonuçlandırdığı
atağın ardından 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maçın bundan sonraki dakikalarında başka gol
olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.Đkinci yarıda her iki takımda öne geçebilmek adına gol
yollarını zorlarken, 41. dakikada Kayseri Şekersporlu Tugay'ın sert şutu kalecinin kucağında
kaldı. Karşılaşmanın 58. dakikasında Refahiyesporlu Serhan, sol kanattan yapılan ortaya
istediği gibi vuramadı ve Refahiyespor bu önemli pozisyondan eli boş döndü. Maçın son
dakikalarına doğru her iki takımda gol arayışlarına hız verirken Kayseri Şekerspor, ikinci yarı
oyuna giren Altan'ın geliştirdiği ataktan da eli boş dönünce, bir kez daha öne geçme fırsatını
kaybetmiş oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik skorla sona
erdi.Maçın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik skorla sona
erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6506.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Ak Parti Đl Başkanı Dengiz'den Teşekkür
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Başbakan Erdoğan'ın ses rahatsızlığından dolayı
katılamadığı mitingde, gösterilen büyük ilgiden dolayı Kayseri halkına teşekkür etti.AK Parti
Đl Başkanı Ömer Dengiz, 30 Mart'ta yapılacak olan...
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AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Başbakan Erdoğan'ın ses rahatsızlığından dolayı
katılamadığı mitingde, gösterilen büyük ilgiden dolayı Kayseri halkına teşekkür etti.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin, Kayseri ve
Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, "Biz AK Parti Kayseri teşkilatı olarak mükemmel bir
seçim dönemi yaşadık. Genel merkezimiz ve tüm teşkilatlarımız uyumlu bir biçimde
çalışarak, elinden gelenin en iyisini yaptı. Sayın Başbakanımızın rahatsızlığından dolayı
katılamadığı mitingde Kayserili hemşehrilerimiz büyük ilgi gösterdi. Bu nedenle başta değerli
hemşehrilerim olmak üzere tüm teşkilatlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar
nasıl ki aşkla şevkle, görev bilinciyle çalıştıysak, bundan sonra da aynı şuurla partimizin
bayrağını en yüksek yere taşıma gayretimiz devam edecektir" diye konuştu.
Dengiz, tüm basın mensuplarına da yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6507.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Ak Parti'nin 'beraber Yürüyoruz' Etkinliği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı'nın
düzenlediği 'Beraber Yürüyoruz' etkinliğinde, esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı, balıkekmek ve tatlı yedi.Bakan Taner Yıldız, AK Parti Đl Başkanlığı'nın...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı'nın
düzenlediği 'Beraber Yürüyoruz' etkinliğinde, esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı, balıkekmek ve tatlı yedi.
Bakan Taner Yıldız, AK Parti Đl Başkanlığı'nın bulunduğu Hastane Caddesi'nde başlayan
yürüyüşe, AK Parti Kayseri milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail Tamer, Đl Başkanı Ömer
Dengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve bazı AK Parti ilçe belediye
başkan adaylarıyla birlikte katıldı. Bakan Yıldız ve beraberindekiler, Hastane Caddesi,
Düvenönü, Kiçikapı, Bankalar Caddesi, Meydan ve Sivas Caddesi güzergahını takip ederek,
etkinliğe Forum Kayseri önünde son verdiler. Seçim otobüsünde çalınan sanatçı Uğur Işılak'ın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı 'Dombra' şarkısı eşliğinde süren yürüyüş
boyunca Bakan Yıldız, milletvekilleri Karayel ve Tamer, Đl Başkanı Ömer Dengiz,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Partili belediye başkan adayları,
esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttılar. Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçıda
kendisine ikram edilen ekmek arası balık ile bir pastanede tatlı yiyen Bakan Yıldız, esnaf ve
vatandaşlarla da sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6508.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Đnşaattan Düşen Đşçi Hayatını Kaybetti
Kayseri'de, bir inşaatın 2. katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere,
Hürriyet mahallesinde meydana gelen olayda bir inşaatın 2. katından düşen 64 yaşındaki M.A.
olay yerinde ağır yaralandı. Yaralı işçi, Eğitim...
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Kayseri'de, bir inşaatın 2. katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere, Hürriyet mahallesinde meydana gelen olayda bir inşaatın 2. katından düşen
64 yaşındaki M.A. olay yerinde ağır yaralandı. Yaralı işçi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine kaldırıldı. M.A. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6509.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Ses Kayıtlarına Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan
Sert Eleştiri:
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, devletin
zirvesindeki isimlerin Türkiye’nin güvenliğine dair yaptıkları konuşmaların yasa dışı bir
şekilde dinlenerek, internette yayınlanmasını vatana ihanet olarak...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, devletin
zirvesindeki isimlerin Türkiye’nin güvenliğine dair yaptıkları konuşmaların yasa dışı bir
şekilde dinlenerek, internette yayınlanmasını vatana ihanet olarak değerlendirdiklerini ve
kınadıklarını belirterek, ''Yapılanlar açık bir casusluktur. Devletin mahremine ilişkin

görüşmelerin ortam dinlemesi veya başka bir yolla elde edilerek internet ortamında servis
edilmesi vatanseverliğe ihanettir'' dedi.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan KTO Başkanı Hiçyılmaz, 17 Aralık operasyonu ve
sonrasındaki gelişmelerin ardından yaşanan bu olayla birlikte, Türkiye’nin tarihinin en
alçakça saldırısına maruz kaldığını ve bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.
Hiçyılmaz, süreçte her kesimi sorumlu ve duyarlı olmaya davet ettiklerini kaydetti.
Söz konusu konuşmalarının yer aldığı iddia edilen ses kaydının internette yayınlanmasını sert
bir dille eleştiren Başkan Hiçyılmaz, “Yapılanlar açık bir casusluktur. Devletin mahremine
ilişkin görüşmelerin ortam dinlemesi veya başka bir yolla elde edilerek, internet ortamında
servis edilmesi vatanseverliğe ihanettir” ifadelerini kullandı.
Başkan Hiçyılmaz, yaşanan bu vatana ihanet olayının ardından bazı kesimlerin sergiledikleri
tavırlara da anlam veremediklerini belirterek, “Yaşanan olaya ilişkin yapılan
değerlendirmelerde ses kayıtlarının internet ortamına yüklenmesi suçu görmezden gelinmekte
ve sanki devlet yetkililerinin suç işledikleri yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır” dedi.
Açıklamasında, yapılanlar ile tahammül sınırlarının aşıldığını, bu ihaneti yapanların yüce
Türk milletinin vicdanında yargılanacağını ifade eden Hiçyılmaz, ''Sorumlular, mutlaka ortaya
çıkarılarak adalet önünde hesap vermelidir” ifadesinde bulundu.
Hiçyılmaz, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını, sadece kendi coğrafyasında değil, tüm
dünyada itibarı artan bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin son yıllarda gösterdiği
gelişmeler ve dünya genelinde yaşanan haksızlıklara karşı ortaya koyduğu tepki, dünya
çapında saygıyla karşılanmaktadır. Milletimiz, tarihin derinliklerinden gelen gücünün verdiği
güvenle, bundan sonraki süreçte de olumsuzluklara ve haksızlıklara karşı gelmeye devam
edecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6510.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

5 Asırdır Değişmeyen Sanat ‘ebru’
Kayseri’de Ebru sanatı ile uğraşan Hüseyin Garan, ebru sanatının 500 yıldır malzemesi ve
tekniği değişmeden yapıldığını söyledi.Kayseri’de Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’nde
bulunan dükkanında ebru yapan Hüseyin Garan, “Ebru...
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Kayseri’de Ebru sanatı ile uğraşan Hüseyin Garan, ebru sanatının 500 yıldır malzemesi ve
tekniği değişmeden yapıldığını söyledi.
Kayseri’de Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan dükkanında ebru yapan
Hüseyin Garan, “Ebru Orta Asya’dan göçler ile 10. yüzyıldan itibaren önce Đran’a ardından
Anadolu’ya daha sonra Đstanbul’un fethinden sonra Đstanbul’a yerleşiyor. Yaklaşık 500 yıldır
Đstanbul’da icra ediliyor ve ebru üstatları da hep Đstanbul’dadır. Bizler öğrenmek
istediğimizde Đstanbul’a gidiyoruz. Đlk ebruda isim görünen 16. yüzyıldır. Đlk göründüğü tarih
16. yüzyıl. Ondan önce herhangi bir şekilde bir imza, bir isime rastlamıyoruz. Daha çok kitap

ciltlerinde kullanıldığı için, onlarda da daha çok o kitap oraya konulduğunda diye
düşünüyoruz ama zaman zaman tamirat görüyor. Bu tamiratlarda da ebrusu değişmiş olabilir.
Bu anlamda da onlara bakarak ilk ebru şudur diyemiyoruz. 16. yüzyıla ait olan Mehmet
Efendi’nin yaptığı ebruyu görebiliyoruz. 16. yüzyılın sonunda da 1600’lü yıllarda ilk ebru
risalesi yapılıyor. Bu risalede ebrunun nasıl yapıldığı? Kitaplarının nasıl yazıldığı? Tüm
teknikleri anlatılmış. Dolayısıyla 16. yüzyıldan beri de yine aynı teknikleri kullanıyoruz.
Herhangi bir değişiklik olması söz konusu değil” dedi.
Ebru sanatının ileri kuşaklara tanıtılması için çırak bulmakta zorlandıklarını söyleyen Garan,
çırak bulamadıklarını söyledi. Garan, “Çırak bulmak kolay değil. Biz kimseyi talep etmiyoruz
ama talep edeni de geri çevirmiyoruz. Bu işin edebini hem halleştirmeden çırak olamazsınız.
Hoca-talebe ilişkisi çok önemlidir. Bunu anlamadıktan sonra çırak olamazsın. Belki kağıdı
boyayabilirsin ama ebru yapamazsın. Çırak bulmak da zorlanıyoruz. Bu işe gönül vermek
gerekir yoksa ebru yapamazsınız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6511.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Babası Ve
Annesi Oyunu Kullandı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül ve annesi Adviye Gül yerel
seçimlerde oyunu kullandı.Torunları eşliğinde oy kullanacağı Mustafa Eminoğlu Anadolu
Lisesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül ve annesi Adviye Gül yerel
seçimlerde oyunu kullandı.
Torunları eşliğinde oy kullanacağı Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'ne gelen
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül ve annesi Adviye Gül, okulun
girişinde bir süre bekledikten sonra oy pusulasının gelmesinin ardından okulun zemin katında
bulunan muhasebe odasında oyunu kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra yine torunları eşliğinde okuldan ayrılan Ahmet Hamdi Gül ve
Adviye Gül, "Vatana ve memlekete hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6512.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Torununun Kucağında Oy Kullanmaya Geldi
Kayseri’de 99 yaşındaki yaşlı kadın, oy kullanmaya torununun kucağında geldi.30 Mart yerel
seçimler kapsamında, Türkiye genelinde oy kullanma işlemleri başladı. Birçok vatandaş,
sabah saat 08.00 itibariyle oy kullanacakları okullarda hazır...
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Kayseri’de 99 yaşındaki yaşlı kadın, oy kullanmaya torununun kucağında geldi.30 Mart yerel
seçimler kapsamında, Türkiye genelinde oy kullanma işlemleri başladı. Birçok vatandaş,
sabah saat 08.00 itibariyle oy kullanacakları okullarda hazır bulundu. Kayseri’de ise 'Ali Rıza
Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi’nde oy kullanmaya gelen yaşlı bir kadın, ilginç bir
görüntü oluşturdu. Neredeyse bir asrı dolduran 99 yaşındaki Satı Korkmaz, oy vermesi
gereken sandığın 2. katta olması sebebiyle, merdivenlerden çıkmakta zorlandı. 70 yaşındaki
oğlu Nurettin Korkmaz’ın da kendisine yardımcı olamaması üzerine, torunu 37 yaşındaki
Tarkan Korkmaz, babaannesi Satı Korkmaz’ı kucağına aldı. Yaşlı kadın oy kullanması
gereken 2. kattaki sandığa kadar torununun kucağında geldi. Birçok kez oy kullandığını
söyleyen Satı Korkmaz, “Zamanında oy kullandık, ama sonradan kimliğim kayboldu.
Çıkartmışlar. Kaç sene gelemedim yalan yok. Aradılar ama bulamadılar, sonradan olmuş”
dedi.Rahatsızlığı ve yaşlılığı nedeniyle merdivenlerden çıkamaması üzerine, kendisini
kucağına aldığını ifade eden Tarkan Korkmaz ise, “Kimi 100 yaşının üstünde olduğunu
söylüyor, ama bizim yaptığımız hesaplamalara ve kimliğe göre 99 yaşında. Yaşlı ve biraz
rahatsız, o yüzden merdivenleri çıkamıyor, zorlanıyor. Bundan dolayı kucağımızda getirdik”
diye konuştu.Sandık görevlisi ve torununun yardımıyla oyunu kullanan yaşlı kadın, imza
atmayı bilmediği için de parmak bastı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6513.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Mhp Başkan Adayları Sandık Başına Gitti
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve belediye başkan adayları mahalli idareler
seçimlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oy kullandılar. Sabahın erken saatlerinde
sandık başına giden Milliyetçi Hareket Partisi Đl...
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Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve belediye başkan adayları mahalli idareler
seçimlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oy kullandılar. Sabahın erken saatlerinde
sandık başına giden Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, oy kullanma işleminin
ardından yaptığı açıklama da “önemli olan seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda
yapılmasıdır, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimleri vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun”
dedi.
ĐL BAŞKANI EKE “ 30 MART SEÇĐMLERĐ HAYIRLARA VESĐLE OLSUN”
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve belediye başkan adayları mahalli idareler
seçimlerinde oylarını kullandılar. Sabahın erken saatlerinde ilk oyu Đl Başkanı Mete Eke
kullandı. Mustafa Yazar Đlköğretim Okulu 1442 Nolu sandıkta oyunu kullanan başkan Eke,
burada gazetecilere bir açıklama yaparak seçimlerin hayırlara vesile olması temennisinde
bulundu.
Başkan Eke’nin ardından ise Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy sandık başına gitti. Refika Küçük Çalık Đlköğretim Okulunda oy kullanan
Özsoy da seçimlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete, oyunu Ali Rıza
Özderici Đmam hatip lisesinde kullanırken, Kocasinan Belediye Başkanı Levent Mete ise
Şükrü Malaz ilköğretim Okulunda oyunu kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6514.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki:
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, oy kullandıktan sonra yaptığı
açıklamasında, “Đnsanların kullanmış olduğu her oyu kutsal görmek lazım” dedi.Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ali Rıza Özderici Anadolu...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, oy kullandıktan sonra yaptığı
açıklamasında, “Đnsanların kullanmış olduğu her oyu kutsal görmek lazım” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ali Rıza Özderici Anadolu Đmam Hatip
Lisesi’nde 1030 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Başkan Özhaseki çıkışta yaptığı
açıklamasında, “Son derece mutluluk verici. Đnsanlar kalabalıklar halinde gelerek oylarını
kullanıyor. Huzurlu bir ortam var. Đnsanların eline 5 yılda bir fırsat geçiyor. Bu fırsatta da
elbette ki geçmişte olanları değerlendirecekler. Şehirleri ile ilgili gelecekteki yapılacakları
tahmin edip kim iyi iş yapacaksa ona oy verecekler. Đnsanların iradesine saygı duymak lazım.
Baş üstünde tutmak lazım. Hatta insanların kullanmış olduğu her bir oyu kutsal görmek lazım.
Onun neticesinde de çıkacak karara saygı duymak gerekiyor” dedi.

Başkan Özhaseki, “Şehrimiz için hayırlı olsun. Geçmişe doğru baktığımızda da uzun bir
seçim dönemi yaşadık. Kimsenin başı ağrımadı, kaza bela olmadı. En çok bunlardan korkarız
seçimlerde. Sonuç artık halkın takdiri. Allah’ın da takdirinde ne varsa o çıkacak. Tüm oy
kullanan kardeşlerimizi kutluyorum. Çıkacak sonucun şehrimiz ve Türkiye için hayırlara
vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6515.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz’den Đstifa
Haberlerine Yalanlama
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Ali Rıza Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi’nde oy
kullandıktan sonra yaptığı açıklamasında, “Đstifa haberleri kasıtlı, yanlış ve mesnetsiz bir
haber” diye konuştu.Ömer Dengiz, Ali Rıza Özderici...
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AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Ali Rıza Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi’nde oy
kullandıktan sonra yaptığı açıklamasında, “Đstifa haberleri kasıtlı, yanlış ve mesnetsiz bir
haber” diye konuştu.
Ömer Dengiz, Ali Rıza Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi’nde oy kullandıktan sonra, “En
demokratik hakkımızı kullandık. Yoğun bir seçim kampanyası döneminden sonra oyumuzu
kullandık. Đnşallah ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan halkımızın ve şehrimizin
huzurudur. Çok güzel bir seçim ve hazırlık dönemi yaşadık.
Đlgi güzel, Kayseri’deki bütün arkadaşlarımızla irtibattayız. Müthiş bir ilgi var. Demokrasiye,
oy hakkına sahip çıkmak çok güzel bir şey” diye konuştu.
Hakkında istifa söylentilerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Ömer Dengiz, “Bende dün
takip ettim iddiaları. Gülmek lazım. Trajikomik şeyler yaşıyoruz. Asılsız iddiaların maksatlı
ve kasıtlı olarak çıkartıldığına inanıyorum. Seçim öncesinde ortalığı karıştırmak için kendi
tabanlarını motive etmek için yapılmış kasıtlı şeyler. Bu seviyelere inmenin hiçbir alemi yok.
Bunu yapan arkadaşlar kimlerse bilmiyorum ama hiç yakıştıramadım. Son günlerde bu
şekilde kasıtlı yalan yanlış mesnetsiz bir haber. Bir sayfalık haberde 9-10 tane yalan var.
Şahsım adına sinir bozucu değil şehir açısından sinir bozucu bir şey”dedi.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, çıkışta CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan ile karşılaştı ve kısa
süre ayakta sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6516.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Tinerle Soba Yakmak Đsteyen Genç Öldü
Kayseri'de bulunduğu kulübedeki sobayı tinerle yakmaya çalışan 17 yaşındaki genç, tinerin
bir anda parlamasıyla çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay,
Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Đkbal Caddesi...
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Kayseri'de bulunduğu kulübedeki sobayı tinerle yakmaya çalışan 17 yaşındaki genç, tinerin
bir anda parlamasıyla çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Đkbal Caddesi Vilayet
Sokak'ta meydana geldi. Đddiaya göre, 17 yaşındaki A.D., bulunduğu kulübedeki sobayı
tinerle yakmak istedi. Sobaya dökülen tinerin bir anda parlamasıyla genç alevler içinde kaldı.
Çıkan yangına ilk olarak vatandaşlar, ardından da olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale
etti.
Kulübedeki yangın söndürülürken, A.D. yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı haber
alan A.D.'nin yakınları sinir krizleri geçirirken, ceset yapılan incelemenin ardından otopsi
yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6517.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Ak Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Çelik, Oyunu Kullandı
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, oyunu annesi eşi ve çocuklarıyla
birlikte Mehmet Miraboğlu Đlk Okulu 1.274 numaralı sandıkta kullandı.Oy kullandıktan sonra
basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelik, propaganda döneminin...
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, oyunu annesi eşi ve çocuklarıyla
birlikte Mehmet Miraboğlu Đlk Okulu 1.274 numaralı sandıkta kullandı.
Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelik, propaganda döneminin
Kayseri’de huzurlu ve sakin bir biçimde geçtiğini belirterek, 2014 yılı Mahalli Đdareler
Seçimleri'nin ülkeye, Kayseri'ye ve Kocasinan'a hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6518.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün oy
kullandı
Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün, yerel seçimler için oy kullandı.Vali Orhan Düzgün,
Refika Küçükçalık Đlköğretim Okulu'nda 2197 Nolu sandıkta eşi Gül Düzgün ile oyunu
kullandı.
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Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün, yerel seçimler için oy kullandı.
Vali Orhan Düzgün, Refika Küçükçalık Đlköğretim Okulu'nda 2197 Nolu sandıkta eşi Gül
Düzgün ile oyunu kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6519.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Yahyalı’da Ak Parti Önde
Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımları başladı.Yahyalı’da açılan 10
sandıkta AK Parti 1553, SP 785, MHP 269 oy alırken CHP ise 27 oy aldı.Yahyalı’da oy
sayımları sürüyor.
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Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımları başladı.
Yahyalı’da açılan 10 sandıkta AK Parti 1553, SP 785, MHP 269 oy alırken CHP ise 27 oy
aldı.Yahyalı’da oy sayımları sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6520.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Son Tuzluk'ta istifa etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, partisinden istifa etti.AK Parti Kayseri
Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, twitter hesabından paylaştığı istifa dilekçesinde, “2002
yılından beri özellikle ilk iki dönem yapılan icraatlarla hem yurt...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, partisinden istifa etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, twitter hesabından paylaştığı istifa
dilekçesinde, “2002 yılından beri özellikle ilk iki dönem yapılan icraatlarla hem yurt içinde
hem de yurt dışında yıldızı parlayan bir ülke konumuna gelmemizde mensubu olduğum
partinin katkısı büyüktür. Milletimiz ve dünya milletleri bu gelişmeleri takdirle karşılamıştır.
Ancak üzülerek görüyorum ki, son zamanlarda demokrasi, hukuk ve uzlaşma konularındaki
parti politikaları ile şahsi görüşüm uyuşmamaktadır. Bu nedenle Adalet ve Kalkınma
Partisi’nden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Bu güne kadar birlikte çalıştığım tüm
arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini temenni ediyorum. Milletimize ve şehrime
bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6521.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kayseri'de Oylar Sayılmaya Başlandı
Kayseri'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açılan sandıklardaki oy pusulaları,
tasnif edilerek torbalara konuldu ve Kayseri Adalet Sarayı'ndaki Đl Seçim Kurulu'na
getirilmeye başlandı.Đl Seçim Kurulu'nda ilçeler bazında oluşturulan...
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Kayseri'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açılan sandıklardaki oy pusulaları,
tasnif edilerek torbalara konuldu ve Kayseri Adalet Sarayı'ndaki Đl Seçim Kurulu'na
getirilmeye başlandı.Đl Seçim Kurulu'nda ilçeler bazında oluşturulan oy tasnif bölümüne
getirilen torbalar, burada açılarak partilere ve adaylara göre ayrılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6522.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Bakan Yıldız’dan Đstifa Yorumu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Böyle bir günde bu karar için acele
etmemesini tavsiye ettik ama kararını netleştirdiğini, seçim sonuçlarını etkilememek için bu
kararı aldığını söyledi. Hayırlısı olsun diyoruz”...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Böyle bir günde bu karar için acele
etmemesini tavsiye ettik ama kararını netleştirdiğini, seçim sonuçlarını etkilememek için bu
kararı aldığını söyledi. Hayırlısı olsun diyoruz” dedi.
Bakan Yıldız, “Kayseri’de seçimlerin bir sükunet içinde tamamlanmış olmasından dolayı
bütün partilere teşekkür ediyoruz. AK Parti’nin SKM salonundayız. Hummalı bir çalışma var
ve inşallah seçimleri de AK Parti olarak alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya’nın istifası ile ilgili olarak ise Bakan Yıldız,
“Haber doğrudur. Kendisiyle il başkanımız ve milletvekili arkadaşlarımız ile görüştük. Bu
manada kendisinin böyle bir kararla daha rahat edeceğini söyledi. Böyle bir günde bu karar
için acele etmemesini tavsiye ettik ama kararını netleştirdiğini, seçim sonuçlarını etkilememek
için bu kararı aldığını söyledi. Hayırlısı olsun diyoruz. Çok uyumlu bir çalışma gösteriyordu.
Gayretli çalışmaları vardı. Böyle bir karar aldı. Đstifa gerekçesi ile ilgili yazılı bir bölümü
vardı. Son zamanlarda AK politikalarını gerekçe gösterdi. Büyük resmin farklı olduğunu,
Başbakanımızın politikalarının çok fazla süzgeçten geçtiğini, buna rağmen yapılması
gerekenler konusunda geri çekilmeyeceğini kendisine vurguladık. Kendisinin bahsettiğiniz
yapı ile alakalı olarak hassasiyeti olduğunu biliyoruz ama AK Parti politikalarının çok açık ve
net olarak çok fazla konuşulduğunu biliyoruz. O açıdan hayırlısı olmasını diliyoruz. Mesai
arkadaşları olarak üzüldük” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6523.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Tbmm Başkan Vekili Yakut’tan Đstifa
Açıklaması
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya’nın
partisinden istifa etmesi ile ilgili olarak, “Bu değerlendirmeyi tabi daha önce yapmış olsaydı
daha iyi olurdu diye umuyorum” dedi.TBMM Başkan Vekili Sadık...
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TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya’nın
partisinden istifa etmesi ile ilgili olarak, “Bu değerlendirmeyi tabi daha önce yapmış olsaydı
daha iyi olurdu diye umuyorum” dedi.
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti il binasında yaptığı açıklamada, “Sayın Ahmet
Öksüzkaya’nın istifasını bizde biraz önce öğrendik. Tabi 2 dönemden bu tarafa çok
sevdiğimiz bir arkadaşımız ancak istifasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş oluyoruz. Đstifa
dilekçesindeki nedenleri görmedik ama benim görüşüm şu ki; genel anlamda bundan önce AK
Parti’den istifa eden arkadaşların gerekçesi ne ise, o gerekçe. Tabi arkadaşımızın istifa
etmesine üzülüyoruz. Tabi ki kendi şahsi tercihi. Şahsi tercihine benim bir şey söylemem söz
konusu değil. Bu değerlendirmeyi tabi daha önce yapmış olsaydı daha iyi olurdu diye
umuyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6524.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Tamer’den Đstifa
Yalanlaması
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, istifa edeceği yönündeki haberlerin gerçeği
yansıtmadığını söyledi.Đstifa edeceği yönünde haberler çıkması nedeniyle AK Parti il
binasında basın açıklaması yapan AK Parti Kayseri Milletvekili...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, istifa edeceği yönündeki haberlerin gerçeği
yansıtmadığını söyledi.
Đstifa edeceği yönünde haberler çıkması nedeniyle AK Parti il binasında basın açıklaması
yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, “AK Parti olarak çok huzurlu ve mutlu bir
yıllar geçirdik. Dolayısıyla ulusal televizyon kanalında ‘Đsmail Tamer’de istifa edebilir’ diye
ben de yazıyı gördüm. Bu kanalın bana göre yapmış olduğu bir manipülasyon ve fitnenin,
fesadın ön planı çıkarıldığı bir durumdur diye düşünüyorum. Ben Sayın Başbakanımın her
zaman arkasındayım. Ölünceye kadarda arkasında olacağımı rahatlıkla söyleyebilirim. Partim
içinde yapmayacağım hiçbir şey yoktur. AK Parti için her şeyimizle ilk günde olduğu gibi
yine devam ettiğimi kamuoyuna açıklamak istiyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6525.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Ak Parti 13 Belediyeyi Aldı, 4 Belediye
Muhalefetlerde
Yapılan yerel seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi,
başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, Talas, Felahiye, Đncesu,
Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza, Bünyan ve Akkışla Belediyeleri'ni...
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Yapılan yerel seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi,
başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, Talas, Felahiye, Đncesu,
Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza, Bünyan ve Akkışla Belediyeleri'ni kendi saflarına
katarken, MHP ise Pınarbaşı, Sarıoğlan, Özvatan Belediyelerini partilerine kattı. CHP ise
Sarız Belediyesi'nde söz sahibi oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre bazı ilçeler ve partilerin oy oranları şu şekilde:
Akkışla
Ak Parti 29.6
DP: 28.7
MHP: 20.4
CHP: 9.1
SP: 8.29
Özvatan:
AK Parti: 42.27
MHP: 35.57
CHP: 3.78
SP: 1.24
BBP: 0.32
Pınarbaşı:
MHP: 47.19
AK Parti :46.97
CHP: 5.23
BBP:0.17
SP:0.04
Sarıoğlan:
MHP: 36.15
AK Parti: 33.17
CHP: 30.55
SP:0.05
BBP:0.04
Talas
AK Parti: 48.13
MHP:42.43

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6526.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

CHP: 7.69
SP:0.11
BBP:0.03
Tomarza
AK Parti: 42.14
MHP: 27. 17
CHP: 17.25
SP:0.53
BBP:0.16
Yeşilhisar
AK Parti: 42.27
MHP: 35.57
CHP: 3.78
SP: 0.53
BBP:0.16
Bünyan
AK Parti 51.63
MHP: 37.73
CHP: 6.44
SP: 0.06
BBP: 0.05
Develi
AK Parti: 59.07
MHP: 38.05
CHP: 1.79

Ak Parti Kayseri Đl Başkanlığı'nda Kutlamalar
Başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Sağduyu kazandı" dedi.AK Parti Kayseri Đl
Başkanlığı önünde kurulan sahnede gerçekleştirilen törene, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Sağduyu kazandı" dedi.AK Parti Kayseri Đl
Başkanlığı önünde kurulan sahnede gerçekleştirilen törene, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, yeni seçilen Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye
başkanları ve çok sayıda partili katıldı.Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, "Seçim çalışmalarında bir şeye söz vermiştim. Kötülere tamah
etmeyeceğim. Onların yanında asla boynumu eğmeyeceğim. Hırsızlara da savaş açacağım
diye söz vermiştim. Allah'a şükürler olsun bugüne kadar geriye dönüp baktığımızda bir
taraftan savaşarak bir taraftan kötüler ile savaştım. Kayserili hemşerilerimiz bugün bizi bir
kere daha ödüllendirdiler. 5 sene önce bizim belediyelerde oy oranımız yüzde 51'lerdeydi.
Sandıkların büyük bir bölümü açıldı. yüzde 60'ları geçmiş bulunuyoruz. AK Parti’li
belediyelerden hemşerilerimiz memnun olduğu için bir kere daha bizi seçtiler. Oylarımızı
artırarak bir kere daha bizi seçtiler" dedi.
"SAĞDUYU KAZANDI"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, "30 Mart seçimlerinin galibi sizlersiniz.
Her biriniz kapı kapı dolaştınız. Konu komşu demediniz. Karanlık demediniz. Hep beraber bu
zaferi hem Kayseri'de hem de Türkiye'de aldınız. Allah razı olsun. 3 genel seçim ve 2
referandum her defasında sağduyu kazandı. Her defasında sizlerin aklıselimi kazandı"
ifadelerini kullandı.Bakan Yıldız ve beraberindekiler daha sonra parti binasında pasta kesti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6527.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Yapılan Yerel Seçimlerde Ak Parti Belediyelerin
Büyük Çoğunluğunu Aldı
Yerel seçimlerde kesin olmamakla birlikte AK Parti, Büyükşehir'de yüzde 58.1 oy oranı ile
kazanırken, en fazla oy oranını yüzde 63.01 ile Melikgazi ilçesinde aldı.Resmi olmayan
sonuçlara göre partilerin ilçelerde aldıkları oy oranları şu...
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Yerel seçimlerde kesin olmamakla birlikte AK Parti, Büyükşehir'de yüzde 58.1 oy oranı ile
kazanırken, en fazla oy oranını yüzde 63.01 ile Melikgazi ilçesinde aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin ilçelerde aldıkları oy oranları şu şekilde:
BÜYÜKŞEHĐR:
Diğer: % 21
AK Parti: % 58.01
TALAS
MHP: %28.52
AK Parti: % 49
CHP: % 8.76
MHP: % 41
Diğer: %3.37
CHP: % 7
DEVELĐ
Diğer: 3
AK Parti: %52.00
TOMARZA
MHP: %34.00
Ak Parti: % 44
CHP: %13.00
CHP: %26
HACILAR
MHP: % 16
AK Parti: % 61
Diğer: %14
MHP: %22
YAHYALI
SP: %12
AK Parti: % 62
CHP: % 4
SP: % 28
KOCASĐNAN
MHP: % 10
YEŞĐLHĐSAR
AK Parti: % 62
AK Parti: % 47
MHP: %28
CHP: %10
MHP: %31
CHP: % 20
MELĐKGAZĐ
AK Parti: % 63.01
Diğer: %2
MHP: % 30.52
AKKIŞLA:
CHP: % 9.35
AK Parti: %36
Diğer: % 3.37
MHP: %21
CHP: %15
PINARBAŞI
MHP: % 48
Diğer: %27
Ak Parti : 32
ÖZVATAN
CHP: %16
MHP: %50
SP: %2
AK Parti: %45.8
SARIOĞLAN
ĐNCESU:
AK Parti: % 37
AK Parti: %53.6
CHP: % 37
MHP: %45.5
MHP: % 25
BÜNYAN:
SARIZ
AK Parti: %55
CHP: % 39
MHP: %31
AK Parti: 27
CHP: %12
MHP: % 13
SP:%6

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6528.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Bakan Yıldız: "elektrik Kesintilerinden
Herhangi Bir Mana Çıkarmayı Çalışanları
Şiddetle Reddediyorum"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Elektrik kesintilerinden herhangi bir mana
çıkarmaya çalışanları şiddetle reddediyorum" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, oy kullanma sürecinde elektrik kesintisi yaşandı...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Elektrik kesintilerinden herhangi bir mana
çıkarmaya çalışanları şiddetle reddediyorum" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, oy kullanma sürecinde elektrik kesintisi
yaşandı iddialarına cevap verdi. Yıldız, "Bazı sosyal paylaşım sitelerinde görüyorum. Böyle
abartarak seçim sonuçlarını hazmedemeyen bazı yapıların enteresan sataşmaların olduğunu
görüyorum. Bunu son derece yanlış buluyorum. Çok ilginçtir, Doğu Akdeniz'de Adana,
Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te rüzgarın hızının 75-80 kilometreyi geçtiği bir
alanda yaşadık bugünü. Sanki elektrik kesintilerinden herhangi bir mana çıkarmaya çalışanları
şiddetle reddediyorum. Gaziantep ve Adana'nın çok az bir kısmında elektrik kesintisinin
haricinde il merkezlerimizde 8-10 dakikayı geçen elektrik kesintisi yaşanmamıştır. O yüzden
buna farklı bir mana getirmeye çalışanları şiddetle reddediyorum. Hiçbir seçim sandığında bu
gerekçe ile herhangi bir hizmet aksamamıştır. Başarısızlıklarına böyle bir kılıf giydirmeye
çalışanların, böyle bir yapının arkasına sığınmaya çalışanların doğru işler yapmadıklarını
söylemek isterim. Gerçekleri en fazla 15-20 dakikalığına, bir saatliğine üstün kapatabilirsiniz.
Onun haricinde kapatamazsınız. Bugün AK Parti'nin tartışılmaz bir zaferi ile sonuçlanmıştır.
Sanki genel seçimler havasında düzenlenmiştir. Bu açıdan da alınan sonuçların hem ülke
demokrasi tarihi adına hem de AK Parti adına çok ciddi bir başarı olduğunu söylemek lazım.
Zaman zaman başka şeylerin arkasına sığınanların bugün de artık elektriğin arkasına
sığınmamaları lazım" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6529.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kayseri'de Aranan 45 Kişi Oy Kullandıktan
Sonra Yakalandı
Hakkında mahkeme kararı ile yakalama kararı bulunan 45 kişi oylarını kullandıktan sonra
yakalandı.30 Mart'ta yapılan yerel seçimlere vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilirken,
polis ekipleri de mahkeme kararı ile hakkında yakalama...
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Hakkında mahkeme kararı ile yakalama kararı bulunan 45 kişi oylarını kullandıktan sonra
yakalandı.
30 Mart'ta yapılan yerel seçimlere vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilirken, polis
ekipleri de mahkeme kararı ile hakkında yakalama kararı olan kişiler üzerinde çalışma yaptı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından şehir
merkezinde oy kullanılan bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı
bulunan 45 kişi, oy kullandıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6530.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Büyükkılıç'tan Melikgazililere Teşekkür
Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında
yatırılması gereken emlak vergisi birinci taksitlerini yatıran mükelleflere teşekkür
etti.Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergiler oluşturduğunu...
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Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında
yatırılması gereken emlak vergisi birinci taksitlerini yatıran mükelleflere teşekkür etti.
Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergiler oluşturduğunu belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, özelikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş
olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine geri döneceğini kaydetti.
Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilki başlattıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,
kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödemeyi ilk kez başlatarak yeni bir hizmet anlayışı
getirerek hizmet kalitesini artırdıklarını kaydetti.
Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflere tahakkuk ettirilen verginin ilk üç ayda
yüzde 78 tahsil edilmiş olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
tahsil edilen vergilerin yüzde 48'nin kredi kartı ile yüzde 22'nin internet üzerinden ödenmiş
olduğunu, geri kalan yüzde 20'nin ise nakit olarak ödendiğini söyledi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren
mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6531.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

'sürü Yönetimi Elemanları' Kursuna Katılan 23
Kişi Sertifikalarını Aldı
Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında 'Sürü Yönetimi
Elemanları' kursuna katılan 23 kişi sertifikalarını aldı.10...
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Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında 'Sürü Yönetimi
Elemanları' kursuna katılan 23 kişi sertifikalarını aldı.
10 Mart 2014 tarihinde başlayan 'Sürü Yönetimi Elemanları' kursuna katılanlar aldı. 15 gün
süren kursta 23 kişi sertifika almaya hak kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6532.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

"yüzde 100'ün Gönlünü Kazanacağız"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki seçim sonuçlarının belli olmasının ardından
AK Parti Đl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi. Hizmet kervanının devam edeceğini
ifade eden Başkan Özhaseki, "Kayseri'de tüm hemşehrilerimizi...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki seçim sonuçlarının belli olmasının ardından
AK Parti Đl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi. Hizmet kervanının devam edeceğini
ifade eden Başkan Özhaseki, "Kayseri'de tüm hemşehrilerimizi kucaklayacağız. Yüzde
100'ünün gönlünü kazanacağız" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada üç aylık seçim
çalışmasında sadece yaptıklarını ve yapacaklarını anlattığını söyledi. Seçim çalışmaları
süresince kimseye kötü bir söz söylemediklerini ifade eden Başkan Özhaseki, "Her gittiğimiz
yerde güler yüz vardı, insanlar bizi bağrına bastılar. Çünkü insanlar yaptıklarımızı
görmüşlerdi ve bize inanmışlardı. Kimseye asla kötü söz söylemeden, sadece şehrimizi
konuşarak, yaptıklarımızı söyleyerek ve yapacaklarımızı anlatarak üç ayı geçirdik. Üç ay
boyunca yanımdan hiç ayrılmayan, gece gündüz benimle koşturan il başkanımız başta olmak
üzere teşkilatımız mensuplarına teşekkür ediyorum. Kayserili hemşehrilerime de
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yıllar önce karşılarına çıktığımda söz vermiştim.
'Hizmet edeceğim' demiştim, 'çalışacağım' demiştim. Gece gündüz demeden hizmet için

koşacağım diye söz vermiştim. Sizler de biliyorsunuzki 20 yıldır hizmet ediyorum. Gece
gündüz demeden iş üretiyorum. Kayseri'nin nereden nereye geldiğine siz şahitsiniz. Bir şeye
daha söz vermiştim. Hırsızlarla savaşacağım demiştim. Allah'a şükürler olsun bir taraftan
çalıştım, bir taraftan da kötülerle sonuna kadar savaştım" dedi.
AK Partili belediye başkanlarının hizmetlerinden memnun olan Kayserililerin bir kere daha
AK Partili adayları yüreklendirdiklerini dile getiren Başkan Özhaseki, hizmet kervanının
sonuna kadar devam edeceğini söyledi. AK Parti'ye oy vermeyenler tarafından da
sevildiklerini vurgulayan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize yüzde 60'larda oy
veriliyor; ama bize yüzde 40'larda oy vermeyen hemşehrilerimiz de emin olun bizi seviyorlar.
Diyorlar ki 'Bizim partimiz var, bizim ideolojimiz var, bizim akrabamız var oraya veriyoruz';
Ancak bizi de seviyorlar. Biz yüzde yüzüne hizmet edeceğiz. Kayseri'deki bütün
hemşehrilerimizi kucaklayacağız. Yüzde 100'ünün gönlünü kazanacağız ve hepsinin de
duasını alacağız. Kayseri dostluk diyarıdır. Đnsanların kardeşçe geçindiği bir yerdir. Seçim
dönemlerinde ara ara gelip ithal aday olarak yola çıkan ve huzuru bozmak isteyenler de zaten
seçimden iki saat sonra biletlerini alır kaybolup giderler. Bize dostluk lazım, bize muhabbet
lazım, bize birlik lazım, bize dirlik lazım, bize hizmet lazım, inşallah hep birlikte yapacağız."
Başkan Mehmet Özhaseki sözlerinin sonunda "Bundan sonra iş bizde, bugüne kadar olduğu
gibi çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6533.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Büyükşehir Kepçe Kiraladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kepçe kiralanması için ihale yaptı. Đhaleye 4 firma
katıldı.Kayseri'nin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere yükleyici kepçe kiralanması için
yapılan 541 bin 666 lira yaklaşık maliyetli ihaleye katılan firmalar...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi kepçe kiralanması için ihale yaptı. Đhaleye 4 firma katıldı.
Kayseri'nin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere yükleyici kepçe kiralanması için yapılan
541 bin 666 lira yaklaşık maliyetli ihaleye katılan firmalar ve verdikleri teklifleri şöyle oldu:
Dinçer Đnşaat: 354 bin 250 TL
Solmazlar Nakliye: 373 bin 750 TL
Aktaş Đş Makinaları: 442 bin TL
Yaksan Yakıt: 488 bin 897 TL
Đhale, komisyonunun verilen teklifleri değerlendirmesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6534.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Liseli Mucitler ‘çimentosuz Beton’ Üretti
Niğde Lisesi’nde okuyan iki öğrenci, Çimentosuz Beton Projesi ile çimentonun verdiği
zararların aza indirilmesi için uğraşıyor.Niğde Lisesi’nin temsilen Kayseri’ye gelen iki liseli,
hazırladıkları Çimentosuz Beton Projesi ile dikkat...

31 Mart 2014 Pazartesi 10:33

Niğde Lisesi’nde okuyan iki öğrenci, Çimentosuz Beton Projesi ile çimentonun verdiği
zararların aza indirilmesi için uğraşıyor.
Niğde Lisesi’nin temsilen Kayseri’ye gelen iki liseli, hazırladıkları Çimentosuz Beton Projesi
ile dikkat çekti. Hazırladıkları projeler hakkında bilgiler veren gençler, “Günümüz yapı
sektöründe beton vazgeçilmez bir sektördür. Betonun içinde su, agrego ve çimento vardır.
Çimentonun son zamanlarda çevreye verdiği zararlar tartışma konusu olduğu için biz çevre
dostu sodyum hidroksatı verdiğimiz kimyasal madde ve cüruf kimyasal maddesini
kullanıyoruz. Bu iki maddenin dayanımının daha yüksek elde etmek için çalışmalarımız
devam ediyor. Yaptığımız betonlar da burada gözüktüğü için dayanımları hemen hemen
çimentoyla aynı eşdeğerdedir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6535.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kayseri'de Đhracat Yüzde 9 Oranında Arttı
Türkiye Đstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yılı Şubat ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %6,2
artarak 13 150 milyon dolar, ithalat %5,9 azalarak...
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Türkiye Đstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yılı Şubat ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %6,2
artarak 13 150 milyon dolar, ithalat %5,9 azalarak 18 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kayseri'de ise ihracat yüzde 9.4 oranında artarken, ithalat ise yüzde 5.0 oranında azaldı.
Şubat ayında dış ticaret açığı %27,2 azalarak 7 009 milyon dolardan 5 100 milyon dolara
düştü. Đhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Şubat ayında %63,9 iken, 2014 Şubat ayında
%72,1’e çıktı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,5 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Şubat ayında bir önceki aya
göre ihracat %4,5 arttı, ithalat ise %2,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre
ise; 2014 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6,2 arttı, ithalat %5,9 azaldı.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Şubat ayında %41,1 iken, 2014 Şubat
ayında %41,6 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre %7,5 artarak 5 470
milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya’ya yapılan ihracat 2013 yılı Şubat ayına göre %8,4
artarak 1 175 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sırasıyla Irak (1 022 milyon dolar), Đngiltere
(729 milyon dolar) ve Đsviçre (642 milyon dolar) takip etti. Rusya’dan yapılan ithalat, geçen
yılın aynı ayına göre %1,4 artarak 2 044 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Çin (1 928
milyon dolar), Almanya (1 721 milyon dolar) ve ABD (993 milyon dolar) izledi. Teknoloji
yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi
ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev. 3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam
ihracattaki payı %93,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı
içindeki payı %3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %30,3’tür. Đmalat sanayi
ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,6’dır. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Şubat ayında
imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise
%43,9’dur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6536.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Oto Galericiler Sitesi Eski Başkanı Bilal
Atabey:
Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, ikinci el otomobil satışları ile ilgili olarak,
"Banka faizlerinin artması ikinci el otomotivin yavaşlamasına sebep oldu" dedi.Đkinci el
otomobil satışları ile ilgili olarak bilgiler veren Oto...
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Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı Bilal Atabey, ikinci el otomobil satışları ile ilgili olarak,
"Banka faizlerinin artması ikinci el otomotivin yavaşlamasına sebep oldu" dedi.
Đkinci el otomobil satışları ile ilgili olarak bilgiler veren Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı
Bilal Atabey, "Đkinci el otomotivde kış sezonundan çıkıp yaz sezonuna girdiğimizde çok
hareketli bir duruma gelmesi gerekirken, şuan durağan bir durumda. Niye? diye sorarsanız
ikinci el otomotivin değişik insanlar tarafından yapılması bizim Oto Galerici esnafımızı
sıkıntıya sokmaktadır. Son yaşanan dolar ve Euro’da ki artış otomotiv sektörüne etki
yapmıştır. Bundan dolayı da sıfır araç taksilerde 10 bin TL, kamyon türü araçlarda da 20-30
bin TL arasında artış olmuştur" diye konuştu.
'Vatandaşımız sıfır araç alamadığı için ikinci elde canlılık yaşanmıyor' diyen Atabey, "Talep
çok ama arz konusunda sıkıntı çekiyoruz. Đkinci el otomotivin yavaşlaması banka faizlerinin
artması, önceden 0,60, 0,70 olan banka faizleri şimdi 1,20, 1,30’lara gelerek yüzde 100
artmıştır. Yani bir tüketici arkadaşımız 10 bin TL kredi çektiğinde daha önce bin, bin 500 TL
faiz ödüyordu. Şimdi ise 3 bin lira civarında faiz ödüyor. Bundan dolayı da banka faizlerinin
artması ikinci el otomotivin yavaşlamasına sebep oldu. Birde ikinci el otomotiv satışının

kimler tarafından nasıl yapılacağı düzenlenirse ikinci el otomotivin satışının daha da
düzeleceğini umuyorum. Sıfır araç satışlarında yüzde 28 ile yüzde 30 arasında daralma var.
Bu daralma otomotiv sektörünü sıkıntıya düşürmüştür. Đlerleyen zamanlarda ben otomotiv
sektörünün çok iyi olduğunu görmüyorum. Sektörü temsil eden arkadaşlarımızın yanımızda
olmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6537.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Uzman Doktor Đsmail Ekici:
Özel Dünyam Hastanesi Nöroloji bölümü uzman doktoru Đsmail Ekici, toplumların
yaşlanması ile birlikte ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığının çoğalacağını
söyledi.Alzheimer hastalığı hakkında bilgiler veren Özel Dünyam Hastanesi...
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Özel Dünyam Hastanesi Nöroloji bölümü uzman doktoru Đsmail Ekici, toplumların
yaşlanması ile birlikte ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığının çoğalacağını söyledi.
Alzheimer hastalığı hakkında bilgiler veren Özel Dünyam Hastanesi Nöroloji bölümü uzman
doktorlarından Đsmail Ekici, toplumların yaşlanması ile birlikte Alzheimer hastalığının
artacağını söyledi. Ekici, “Toplumumuz artık hızla yaşlanmakta. Dolayısıyla yaşlılığın
getirdiği hastalıklar da artmaktadır. Bu bağlam da bizim ve tüm insanlığın başına en çok
gelecek hastalıklardan biri de Alzheimer hastalığı. Bu, kişinin entelektüel ve sosyal
becerilerinin giderek azalması ve unutkanlıkla seyreden ilerleyici bir hastalıktır. Dolayısıyla
kişi daha önce günlük olarak yapabildiği aktivitelerin birçoğundan mahrum kalır ve tek başına
yapamadığı için bir başkasına bağımlı hale gelir. Özellikle 65 yaş üstü insanlar da yaşam
süresi arttığından bu hastalık sık olduğundan, hem bakıcısı hem de hasta bu hastalıktan
oldukça rahatsız olur. Şöyle ki bakacak kişi daha önce çok sevdiği bir insanın bu hale
gelmesinden dolayı üzülür, ona hizmet etmek için elinden geleni yapar ama sonunda bir
tükenmişlik meydana gelebilir. Ne yaparsa yapsın hastalığa önlem alamadığını gördüğü
zaman hızla kendisi de yıkılmaya başlar. Dolayısıyla evimiz de böyle yaşlı insanlar ki
unutkanlığı gördüğümüz zaman normal bir yaşlanma gibi değerlendirip doktora gelmeme gibi
bir şeye kapılmayalım” dedi.
Alzheimer hastalarına nasıl bakılacağı hakkında da bilgiler veren uzman doktor Đsmail Ekici,
“Bu hastalara ve yakınlarına, hasta bakıcılarına verilecek tedavi ile büyük oranda yardımcı
olunabilmektedir. Hastalar daha önce yaptıkları aktiviteleri yapamamasına rağmen bazen
hasta olmadıklarını düşünürler. ‘ben hasta değilim. Niçin beni doktora götüreceksiniz?’ gibi
sorular sorarlar. Örneğin biri evine geldiği zaman ‘Hoşgeldiniz. Nasılsınız? Siz kimsiniz? der.
Bu soruları tekrar tekrar sorar. Hem aldığı cevapları hem de sorduğu soruları unutur.
Dolayısıyla bunlardan kişinin hasta olduğu anlaşılabilir. Kişinin daha önce çok rahat
yapabildiği giyinme, günlük aktiviteleri, yemek yeme, banyo yapma gibi işlerini yapamaz
hale gelebilir. Oldukça uğraştırıcı ve zor bir hastalık olduğu için insanlar ileride bu tip
hastalara bakmak için önemli merkezler kurmak zorundadır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6538.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Endülüs Güzeldir
Nedendir bilmem, kendimi bildim bileli gitmek istediğim yerler listemin başında yer alırdı
Đspanya. Tarih derslerine olan merakım ve tarih dersi hocalarımın roman tarzı anlatımları
mıdır bilemiyorum ama özellikle “Endülüs” bölgesine olan merakım hiç bitmedi. Bizim
Endülüs olarak bildiğimiz bölge, Đspanyolca “Andalucia”, Arapça “ “ سلدنألاolarak
adlandırılmakta.
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Endülüs’ü anlatmaya başlamadan önce aldığım maillere cevap olarak söylemem gerekenler
olduğuna inanıyorum. Sağ olsunlar gerek arkadaşlarım, gerekse Kayseri gündem okurlarından
aldığım maillerde çoğunlukla şu tarzda sorular aldım, “Güzel de nasıl gideceğiz”, “Vize
sıkıntı”, “Turlar Pahalı”, “Çok Pahalı”, “Nasıl gezeceğiz, yer bilmiyoruz, iz bilmiyoruz”.
Her şeyden önce, vize sanıldığı kadar sıkıntılı değil, gereken belgeleri temin edip, eksiksiz bir
şekilde tamamlayan herkes vizesini kolayca alabilir.
Turlar neye göre pahalı onu düşünmek gerekir, kısıtlı bütçesi olan arkadaşlar için söylüyorum,
Hosteller’i inceleyin konaklama için. Ülkemizde pek popüler olmayan Hosteller, Avrupa’nın
hemen hemen her köşesinde bulunmakta. Geceliği 5 € gibi cazip fiyatlarla konaklama imkânı
bulabilirsiniz ki seyahatlerde ki en büyük gider kalemlerindendir konaklama giderleri. Kısaca
şöyle özetleyim, siz istedikten sonra yurt dışına çıkmak çok kolay yeter ki isteyin. Yurt dışına
çıkana kadar kendi ülkeni gez önce diyenlere aldırmayın. Hayat sizin, kendi isteklerinizi ön
planda tutun ve keşke demeyin.
Endülüs’de 8 farklı şehir (Huelva, Cadiz, Malaga, Granada, Almeria, Jaen, Kordoba, Sevilya)
olmasına rağmen, Malaga, Granada, Kordoba ve Sevilya özellikle öne çıkmaktadır. Bugün
Endülüs turuna gitmek isteyen arkadaşların gideceği şehirler de bunlardır. Bu şehirlerin öne
çıkmasının en büyük sebebi, sahip oldukları tarih ve kültür mirasıdır. Yedi asırdan fazla
Đspanyada yaşayan Müslümanlar (Endülüs Emevileri), Avrupa’da, Đslam mimarisinin en güzel
örneklerini inşa etmişlerdir. El Hamra sarayı ve Kurtuba Camii bunların en güzel
örneklerindendir. Ben öncelikle Malaga şehrinden bahsetmek isterim ki sırayla Malaga,
Granada, Kordoba ve Sevilya ile Endülüs’ü anlatmaya çalışacağım sizlere.
Rüyalarımın, lise çağlarımdan beri hayalini kurduğum Endülüs gezim Malaga şehrinden
başlar. Endülüs’ün Costa Del Sol denen, Türkçesi “Güneş Sahili” olan sahillerinin en güzeline
sahip olan Malaga, çok şirin, popüler ve de inanılmaz derecede çekici olan bir şehir. Limanı,
Yemekleri, Alcazaba’sı, Sahilleri ve tabii ki Picasso’su ile ünlü olan, bulunduğunuz her
dakikadan zevk alacağınız bir şehir Malaga.
Sahilde, turistik bir bölgeye gittiğimizde, en büyük zevklerimizden biri sahilde, dalgaların
sesi, parlayan güneş ve denizden gelen esinti ile kahvaltı yapmaktır. Türklerin en büyük
zevkidir bu lakin Đspanya’da böyle bir beklentiye girmeyin çünkü maalesef kahvaltı kültürü
olmayan bir ülke burası.
Đspanyolların yemek alışkanlıkları bizimkinden çok farklı, öğle yemeğini saat 15.00
sularında, akşam yemeklerini ise 22.00 sularında yaparlar. Günü “Tapa” dedikleri ve Đspanya

mutfağının dünya çapında tanınmasına büyük katkısı bulunan, ufak aperatiflerle geçiştirirler.
Kalabalık ve halka açık olan, altın rengi sahillerinde güneşin ve denizin keyfini doyasıya
yaşayabilirsiniz. Sıcakta susadığınızda, genelde Faslıların ve Çingenelerin “Bebidas, Bebidas”
diye bağırarak, ellerinde mini dolaplarla sattıkları içecekleri, 1€ ‘ya alabilirsiniz. Yüzmek
insanı acıktırır, hemen sahil kenarlarında bulunan restoranlarda, Đspanyolcası “Espeto de
sardinas” olan, Costa Del Sol’ün simgesi olan, odun ateşinde pişirdikleri leziz balıklar ve
deniz ürünlerinden sipariş ederek açlığınızı giderebilirsiniz.
Malagadaki en dikkat çekici yerlerden biriside "Plaza De La Constitucion" yani Anayasa
Meydanıdır. Normal bir Đspanyol meydanından tek farkı, Đspanyadaki Diktatörlük rejiminin
bittiği gün çıkan gazetelerin ön sayfalarının, o günü ölümsüzleştirmek adına meydana
kazınmış olmasıdır. Restoranların ve Kafeler ’in arasından şehrin sembollerinden olan
Alcazaba’ya yürüyerek varabilirsiniz.
Endülüs Emevileri Đspanyada iken, özellikle savunmalarını güçlendirmek ve bölge
insanlarına, güç gösterisinde bulunmak için, yerleşim bulunan şehir ve stratejik noktalardaki
hakim tepelere kaleler inşa etmişler ve bu kalelerin çoğuna aynı ismi vermişler. Bu kaleler
ALCAZABA olarak adlandırılmakta. Đslam mimarisinin çok güzel örnekleri olan bu kaleler,
Endülüs Emevileri’nin Sanat’a ve Su’ya olan sevgisini çok güzel ifade eder.
Duvarlardaki El işi Yazılar, Bahçeler, Havuzlar ve çeşmeler, kendinizi Đslam mimarisinin göz
alıcı, hayran bırakan güzelliğine bırakacak ve Alcazaba’nın keyfini çıkaracaksınız. Kaleye
çıkarken tüm Malaga’yı kuş bakışı görebilirsiniz. Alcazaba’nın surlarından baktığınızda en
çok dikkat çeken, “Plaza de Toros - La Malagueta”, Malaga’nın Boğa Arenasıdır.
Đspanya denildiğinde aklımıza ilk gelen şüphesiz ki boğa güreşleri olmuştur ama sandığımız
gibi her gün düzenlenen bir etkinlik değil boğa güreşleri. Đki haftada veya ayda bir kez, nasıl
ki konser olduğunda veya ünlü biri şehre gelmeden önce her yer afişlerle reklam panolarıyla
dolar, ünlü Matadorlar şehre geleceği zaman da aynı şekilde oluyor. Sanıldığı gibi
Đspanyolların hepsi boğa güreşlerinden zevk almıyor ki çoğu bunu vahşet olarak kabul
ediyor.
Boğa güreş alanları, boğa güreşinin olmadığı zamanlarda müze olarak kullanılıyor ve günlük
turlar düzenleniyor ama “Plaza de Toros - La Malagueta” saat 16.00 da kapanıyor. Kapanış
saatini söylemişken, Siesta gerçekten var. Öğleden sonra 2 -3 saat boyunca çoğu dükkân
hediyelik eşya satan yerler vs. kapalı oluyor.
Şirinler filmi için Đspanya’da bulunan bir köy, bütün evleri maviye boyamıştı hatırlarsınız.
Günlerce haberlerde ve gazetelerde çıktı bu haber. Bu köy Malaga’nın “Ronda” isimli
yerleşimine ait bir köy. Malagaya yaklaşık 1 saat mesafede olan bu köye kesinlikle gitmenizi
ve gitmişken “Ronda” yı kesinlikle ziyaret etmenizi öneririm. Avrupa’nın çoğu şehrinde
balayı için mükemmel bir yer olarak görülür “Ronda”.
Malagaya gittiğinizde “Torcal De Antequera”, kesinlikle gitmeniz gereken yerlerin başında
yer almalı. Nasıl ki Kapadokya ve Afyondaki yeryüzü oluşumları eşsiz ise, “Torcal De
Antequera”daki doğal oluşumlarda aynı şekilde eşsiz. Kendinizi filmlerdeki uzay
yerleşimlerinden birinde hissetmenizi sağlayacak bir ortam. Gittiğinize pişman olmayacağınız
ve çok eğleneceğiniz bir ulusal park.
Malaga eşsiz bir yer, aradığınız her şeyi, her türlü çekiciliği, farklı yaşamları bir arada
bulabileceğiniz bir şehir. Akdeniz’in tüm nimetlerinden payına düşeni fazlasıyla almış,
doğanın tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran ve diğer bölgelere olan yakınlığı ile cazibe
merkezi olan, gerçekten aşık olacağınız bir şehir Malaga.
Bir sonradaki durağımız Granada’da görüşmek dileği ile, herkese selamlar.
Đshak Uzun yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6539.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kayseri üniversiteleri dinlemelere 'sessiz' kaldı
Türkiye’deki değişik üniversite rektörlerinin ortak yayımladıkları, “Toplumsal barış ve ulusal
güvenliğe sahip çıkılmalı” bildirisine karşı, Kayseri’deki 4 üniversite sessiz kaldı.
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Kayseri’deki devlete ait Erciyes ve Abdullah Gül ile özel vakıflara ait Nuh Naci Yazgan ve
Melikşah üniversiteleri, 77 rektörün destek verdiği ortak bildiriye destek vermedi. 77
üniversite rektörü tarafından yayımlanan bildiride, toplumsal barış ve istikrar ile devletin
güvenliğine yönelik saldırılar karşısında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi
vurgulanmıştı. Bu bildiride, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr, Fahrettin Keleştemur,
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ile Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Dursun Mat’ın isimleri yer almadı. Kayseri’deki 4 üniversite rektörünün ülke
güvenliğini ilgilendiren bu ortak bildiriye neden sessiz kaldıkları ise, merak konusu oldu.
77 REKTÖRÜN ORTAK BĐLDĐRĐSĐ ŞÖYLE:
77 rektörün ortak yayımladığı bildiride şöyle denilmişti;
“… Türkiye'nin geleceğini emanet edeceği gençleri yetiştiren kurumlar olarak, halkın
iradesini yansıtan seçimlere şaibe gölgesi düşürebilecek her türlü davranıştan kaçınılması
gerektiğini kamuoyuna hatırlatma gereği duyuyoruz. Dünyanın 16. Avrupa Birliği'nin 7.
büyük ekonomisi olan ülkemizin, ekonomik gelişmesini sürdürmesi, refah düzeyini artırması,
bölgesel ve küresel politikalarda etkili olabilmesi toplumsal barışın, istikrar ve güvenin
devamı ile mümkündür. Bunları tehlikeye sokacak ve ulusal güvenliğimiz açısından risk
doğuracak her türlü davranıştan, özellikle içinden geçtiğimiz süreçte, ısrarla kaçınılması
gerektiğinin altını çizmek isteriz.Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe etki alanını
genişletmekte, insani yardımlarını artırmakta, yatırımcılar için bir cazibe merkezi ve güvenli
liman olma özelliğini pekiştirmektedir. Türkiye'nin istikrar ve güvenliğini bozmaya
kimsenin hakkı yoktur ve bu amaca yönelik girişimlere kesinlikle izin verilmemelidir.
Hangi görüş ve temayülden olursa olsun vatandaşlarımızın, toplumsal barış ve istikrarımıza,
devletimizin güvenliğine yönelik saldırlar karşısında birlik ve beraberlik içinde hareket
etmesi, demokrasimiz ve ortak geleceğimiz açısından hayati önem taşımaktadır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6540.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Bu Da Milletin Şamarı
Mahalli Đdareler seçimlerin sonucuna göre AK Parti, hem Türkiye genelinde hem de
Kayseri’de seçimleri önde tamamladı. Sonuçlara göre, çok sayıda büyükşehir belediyesi AK
Parti’ye geçti. Millet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini sandıkta bir kez daha
gösterdi.
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2014 Mahalli Đdareler Seçimleri tamamlandı. Ortaya çıkan sonuçlara göre AK Parti çok
sayıda büyükşehir belediyesi başta olmak üzere ilde ve ilçede seçimleri önde tamamladı.
Yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriyya
Karayol güven tazeledi. Talas, Hacılar, Develi ve Kocasinan belediye başkanlıklarını da AK
Partili adaylar kazandı. Yahyalı, Bünyan, Akkışla, ilçelerinde de AK Partili adaylar ipi
göğüsledi.
Felahiye, Pınarbaşı, Özvatan, Sarız, Sarıoğlan ilçelerinde de küçük oy farkları ile çekişmeler
yaşanırken, Felahiye’de AK Parti, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıoğlan’da MHP ve Sarız’da ise
CHP seçimi önde götürdü.
Türkiye genelinde de birçok belediyeyi de AK Partili adaylar kazandı. Yerel seçim sürecinin
başlaması özelliklede 17 Aralık 2013’te hükümete yönelik başlatılan kampanyalara rağmen
hükümet, oy oranını artırdı.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın hedefe konularak hükümete yönelik Pensilvanya başta
olmak üzere CHP, MHP, ulusalcılar ile iç ve dış güçlerin başlattığı kampanyalar da ters tepti.
Halk, yalan ve iftiralara kulak asmayarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini
sandıkta gösterdi. Ortaya çıkan sonuçlar, adeta ‘Bu da milletin şamarı’ dedirtti.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6541.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Vatanseverliğe ihanettir
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, devletin zirvesindeki
isimlerin Türkiye’nin güvenliğine dair yaptıkları konuşmaların yasa dışı bir şekilde
dinlenerek, internette yayınlanmasını vatana ihanet olarak değerlendirdiklerini ve
kınadıklarını söyledi.
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Başkan Hiçyılmaz, 17 Aralık operasyonu ve sonrasındaki gelişmelerin ardından yaşanan bu
olayla birlikte, Türkiye’nin tarihinin en alçakça saldırısına maruz kaldığını ve bunun bir milli
güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Hiçyılmaz, süreçte her kesimi sorumlu ve duyarlı
olmaya davet ettiklerini belirtti.
Söz konusu konuşmalarının yer aldığı iddia edilen ses kaydının internette yayınlanmasını sert
bir dille eleştiren Başkan Hiçyılmaz, “Yapılanlar açık bir casusluktur. Devletin mahremine
ilişkin görüşmelerin ortam dinlemesi veya başka bir yolla elde edilerek, internet ortamında
servis edilmesi vatanseverliğe ihanettir ” şeklinde konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, yaşanan bu vatana ihanet olayının ardından bazı kesimlerin sergiledikleri
tavırlara da anlam veremediklerini belirterek, “Yaşanan olaya ilişkin yapılan
değerlendirmelerde ses kayıtlarının internet ortamına yüklenmesi suçu görmezden gelinmekte
ve sanki devlet yetkililerinin suç işledikleri yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır”
ifadelerini kullandı.
Başkan Hiçyılmaz, yapılanlar ile tahammül sınırlarının aşıldığını, bu ihaneti yapanların yüce
Türk milletinin vicdanında yargılanacağını ifade ederek, “Sorumlular, mutlaka ortaya
çıkarılarak, adalet önünde hesap vermelidir” dedi.
Hiçyılmaz, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını, sadece kendi coğrafyasında değil tüm
dünyada itibarı artan bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin son yıllarda gösterdiği
gelişmeler ve dünya genelinde yaşanan haksızlıklara karşı ortaya koyduğu tepki, dünya
çapında saygıyla karşılanmaktadır. Milletimiz, tarihin derinliklerinden gelen gücünün verdiği
güvenle, bundan sonraki süreçte de olumsuzluklara ve haksızlıklara karşı gelmeye devam
edecektir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6542.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Oyları Belli Oldu
Kayseri'de 30 Mart'ta yapılan Mahalli Đdareler Seçimlerinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı
oyları belli oldu. Buna göre mevcut Başkan ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mehmet Özhaseki, geçerli sayılan 765 bin 425 oyun 450...
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Kayseri'de 30 Mart'ta yapılan Mahalli Đdareler Seçimlerinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı
oyları belli oldu. Buna göre mevcut Başkan ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mehmet Özhaseki, geçerli sayılan 765 bin 425 oyun 450 bin 716'sını alarak yeniden başkan
seçildi.
Đl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki,
Başkanlık yarışında ipi önde göğüslerken, MHP adayı Mustafa Özsoy 206 bin 565, CHP
adayı Osman Çilsal 68 bin 148, BBP adayı Ali Saraçoğlu ise 16 bin 876 oy aldı.
Yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özhaseki'ye Melikgazi ilçesinden 184
bin 721, Kocasinan ilçesinden 133 bin 45, Develi'den 23 bin 789, Yahyalı'dan 16 bin 325,
Talas'tan 36 bin 499, Bünyan'dan 9 bin 385, Đncesu'dan 8 bin 554, Fehaliye'den bin 876,
Pınarbaşı'ndan 6 bin 948, Sarıoğlan'dan 3 bin 680, Sarız'dan 2 bin 411, Tomarza'dan 8 bin
484, Yeşilhisar'dan 5 bin 777, Akkışla'dan bin 926, Hacılar'dan 5 bin 813, Özvatan'dan ise bin
483 oy çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6543.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Mustafa Palancıoğlu:
Talas'ta ipi göğüsleyen Mustafa Palancıoğlu, seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte yaptığı
açıklamada, gece gündüz demeden Talas için çalışacaklarını söyledi.Seçim sonuçlarının
netleşmesinin ardından Đlçe teşkilat binası...
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Talas'ta ipi göğüsleyen Mustafa Palancıoğlu, seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte yaptığı
açıklamada, gece gündüz demeden Talas için çalışacaklarını söyledi.
Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Đlçe teşkilat binası önünde coşkulu alabalığa
seslenen Mustafa Palancıoğlu, seçim sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkür erek
hizmet için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

Palancıoğlu, "Projelerimizi hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. En kısa zamanda
sözlerimizi yerine getirmek için çalışıp hizmet edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bize oy
vermiş vermemiş derdinde olmayacağız nasip olursa hizmet için gece gündüz çalışacağız.
Sizlerinde desteğiyle inşallah projelerimizi bir bir uygularız. Desteklerinden dolayı kadın
kollarımıza, gençlik kollarımıza, ana kademe yöneticilerimize, partimize gönül verenlere ve
tüm Talas halkına can-ı gönülden teşekkür ediyorum’’ dedi.
Parti olarak hizmette öncü olduklarını belirten Palancıoğlu, "On yıldır hizmet eden Rifat
Yıldırım’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Đnşallah yarım kalan projeleri
tamamlayarak yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz ve hizmette rakibimizin olmadığını
göstereceğiz’’ diye konuştu.
Đlçe teşkilatının geçmiş yönetimine de teşekkür eden Palancıoğlu’nun, tezahürat ve alkışlarla
sık sık konuşması kesildi. Palancıoğlu, konuşması sonrası vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6544.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Ak Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz:
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, milletvekili Ahmet Öksüzkaya’nın istifasına
ilişkin olarak, “Ahmet Öksüzkaya’yı istifasından vazgeçirmeye çalıştım” dedi.Yerel
seçimlerin ardından basın açıklaması düzenleyen AK Parti...

31 Mart 2014 Pazartesi 15:44

AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, milletvekili Ahmet Öksüzkaya’nın istifasına
ilişkin olarak, “Ahmet Öksüzkaya’yı istifasından vazgeçirmeye çalıştım” dedi.
Yerel seçimlerin ardından basın açıklaması düzenleyen AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer
Dengiz, seçim çalışmalarının başarılı ve güzel geçtiğini söyledi. Dengiz, “Güzel ve başarılı bir
seçim kampanya dönemi geçirdik. Huzur içerisinde, Kayseri’de birlikteliğin, diyaloğun ve
dayanışmanın olduğu bir seçim kampanyası dönemi yaşadık. Kayserimiz çok seviyeli,
gerginliklerden uzak, stresten uzak, diyaloğa daha çok dayalı hem partiler arası diyaloğa hem
insanların demokratik olarak fikirlerini tartışabildiği bir seçim dönemini hep beraber geride
bıraktık. Bu güzelliklerin peşinden de bir sürü manipülasyona, spekülasyona rağmen çok
güzel bir seçim günü yaşadık. Adeta bahar havasında geçen bir kampanya döneminden sonra
bir seçim günü yaşadık. Bu günlerde duyarlı olan herkese, aklı selim ile hareket eden herkese,
bu güzellikleri yaşan herkese başta teşkilatlarımız olmak üzere tüm Kayseri halkımıza, hem
seçmenlerimize, bize oy veren vatandaşlarımıza hem de bize oy vermeyen Kayserili
hemşerilerimize AK Parti ailesi olarak teşekkür ediyorum. Kayseri ciddi olarak bir demokrasi
sınavı verdi” dedi.
Đlçelerde açılan sandıklarla ile ilgili konuşan Ömer Dengiz, “Oy sonuçları henüz netleşmedi.
Karşılaştırılmalı yöntem ile baktığımız zaman arada farklar var. Seçim kurullarından gelen
neticeler ile medyada yer alan neticeler arasında ve bizim topladığımız bilgiler arasında
farklar görünüyor” ifadelerini kullandı.

“AHMET ÖKSÜZKAYA’NIN ĐSTĐFASI”
Dün partisinden istifa ederek bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini açıklayan
Ahmet Öksüzkaya ile ilgilide konuşan Dengiz, Öksüzkaya’nın istifa etmemesi için uğraştığını
söyledi. Dengiz, şunları söyledi:
“Ahmet bey dün akşam 5 sularında bize istifa edeceğini haber verdi. Bütün partide çalışan
arkadaşlarımızdan, teşkilatlarımızdan helallik istedi. O anda sayın bakanımız,
milletvekillerimiz ve başkanımız hepsi buradalardı. Böyle bir şey yapmamaları için kendileri
ile bir 15-20 dakika kadar görüştük. Eğer kelime doğru ise vazgeçirmeye çalıştım. Bu bizim
için çok ciddi bir sürprizdi. Tam seçim sonuçlarını almaya başlayacağımız saatte olması bizim
için moral bozukluğu oldu. Sevineceğimiz, sevinmeyi planladığımız, mutlu olacağımız bir
anda böyle bir haberin gelmesi beni ciddi bir şekilde o anda moral bozukluğuna uğrattı.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6545.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Başkan Memduh Büyükkılıç'a Personelinden
Görkemli Karşılama
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yerel seçimler sonrası ilk gün
mesaisinde Melikgazi Belediye Personelince düzenlenen tören ile karşılandı.Mesai için
Belediye Hizmet binasına gelen Başkan Memduh Büyükkılıç, personelin...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yerel seçimler sonrası ilk gün
mesaisinde Melikgazi Belediye Personelince düzenlenen tören ile karşılandı.
Mesai için Belediye Hizmet binasına gelen Başkan Memduh Büyükkılıç, personelin kendisine
yapılan sürprizi ile karşılaştı. Tüm belediye çalışanlarınca karşılanan Başkan Memduh
Büyükkılıç, Personel ile tek tek tokalaşarak sohbet etti ve kendisi için hazırlanan platform da
duygusal ama bir o kadar da anlamlı konuşma yaptı.
Nezaket gösterip tören düzenlemişsiniz.
Bütün personelin hazır bulunduğu karşılama töreninde duygusal anlar yaşayan Başkan
Memduh Büyükkılıç,“Bir seçim dönemini huzur ve güven içerisinde tamamladık.
Melikgazililer yapılan çalışma ve hizmetleri vermiş oldukları oylar ile hem tasdik ettiler hem
de bu çalışmaların devamını istediler. Bu seçim de yine bir rekor alarak çalışmalarımızın
notunu aldık. Ancak burada bir başarı var ise bu sizlerin sayesindedir. Bu başarı sizlerindir.
Mesai saati gözetmeden, güler yüzlü ve tebessümlü hizmetiniz vatandaşa yansımıştır.
Aldığımız bu oy oranı bizlere daha çok sorumluluk vermiştir. Artık daha büyüdük, Ağırnas ile
Sarımsaklı bölgesi bizim sorumluluk ve hizmet alanımıza katılmışlardır. Şimdi hizmet zamanı
daha çok çalışacağız ”
Aile fotoğrafı…

Duygusal ve bir o kadar da anlamlı konuşma yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, konuşma
sonrası Belediye girişinde aile fotoğrafı çektirdi ve belediye hizmet binası girişinde yer alan
salonda çalışanları ile sohbet ederek ikram edilen çaydan içti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6546.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kuruköprü Sosyal Tesisi’nde Veda
Talas’ın 107 yıllık belediye tarihinde üst üste iki kez seçilen tek başkan olan ve 120 ayda 120
ilki gerçekleştiren Başkan Rifat Yıldırım, görevini devretmeden önce Kuruköprü mahallesine
yeni yapılan sosyal tesisle mahalleliye veda etti.Đçerisinde...
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Talas’ın 107 yıllık belediye tarihinde üst üste iki kez seçilen tek başkan olan ve 120 ayda 120
ilki gerçekleştiren Başkan Rifat Yıldırım, görevini devretmeden önce Kuruköprü mahallesine
yeni yapılan sosyal tesisle mahalleliye veda etti.
Đçerisinde aile sağlı merkezinden, muhtarlığa, Kur’an kursundan taziye ve düğün salonları
gibi sosyal alanların yer aldığı binanın açılışına başkan yardımcıları, meclis üyesi ve adayları,
muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Tıklım tıklım dolan sosyal tesisin açılışında konuşan
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Kuruköprü’nün kendisinde ayrı bir yeri olduğunu
söyledi. Başkan Yıldırım, Talas’ın her mahallesine aynı kalitede modern hizmet etmeye
çalıştıklarını belirterek, “Bugün burada bulunmamızın nedeni doğal olarak bir görevin sona
ermesi ile birlikte helallik istemektir. Biz sizleri sevdik, sizlere hep hizmet etmeye çalıştık,
inanıyorum ki mahcup etmedik” dedi.
Kendisinin de köy hayatından gelen birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldırım, “Devamlı
sizle-rin yanına geldim, içinizde bulundum ve sofranıza oturdum. Ben de sizler gibi aynı
toprakta yaşamış, köy hayatını görmüş ve ortamlarda bulunmuş birisi olarak, benim kendi
doğa mekânlarımdan birisiydi burası. Diğer taraftan samimiyetiniz ve sıcaklığınız da bizim
için ayrı bir zenginlikti” diye konuştu.
Başkan Yıldırım, Kuruköprü’ye yapılan hizmetleri şöyle anlattı: “Sizlerin ihtiyaçlarını öne
çıkardık. Kuruköprü’ye neler yapmalıyız diye araştırdık. Çıkardığımız iş planında özellikle
düğün salonuna, sağlık ocağına, muhtarlığa, taziye alanı ve sosyal tesise ihtiyaç olduğunu
tespit ettikten sonra böyle bir alanın sizlerin hizmetine sunmaya karar verdik. Nasip
bugüneymiş, sizlere hayırlı olsun. Amacımız sizden aldı-ğımız emanetin içini hizmetle
doldurup gök kubbede hoş bir seda bırakmak”
Başkan Yıldırım, sıcak ve soğuk asfalt, kaldırım, kilitli parke ve alt yapı çalışmalarının
tamamlan-dığını ifade ederek, “Kuruköprü’nün asli işlerini çözdük, bundan sonra makyajı
kaldı. Bu görevde olsak ta olmasak ta sizlerin bir kardeşi olarak yanınızda oluruz. Konu Talas
olunca bizim bir arada olmamız hepimizin ortak faydası oldu ve inanıyorum ki sizlere en iyi
şekilde yansıdı. Bu kadar geniş bir ilçe sınırı-nın içinde Kuruköprü’nün ayrı bir sevgisi ve yeri
var. Bu sevgiyi hep birlikte yaşatalım ve barış içinde geleceğe taşıyalım. Her şeyin

gönlünüzce olmasını diliyorum, ailenizle huzur içerisinde Rabbim sizlere hayırlı ömür versin,
hakkınızı helal edin, Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.
Başkan Yıldırım, seçimleri de değerlendirerek şunları söyledi: "Talas'ta gayet hoşgörülü ve
nezih bir ortamda seçim gerçekleşti. Siyasi partilerin adayları hazırladıkları projelerle Talas'ın
daha da geliş-mesi için gayret gösterdi. 10 yıllık görev süresinde yapılan hizmetlerle
Kayseri'nin incisi haline gelen Talas'ın gelinen noktada cazibe merkezi olması ve yaşanabilir
bir ilçe olarak büyümesi bizleri gururlan-dıran gelişmelerdendir. Demokratik bir ortamda
gerçekleşerek millet iradesinin tecellisi olan bu seçim-lerde belediye başkanlığını kazanan
partimizin adayı Mustafa Palancıoğlu'na başarılar dilerken, hizmet çıtasını daha da yukarı
çıkararak, devrettiğimiz bayrağı daha ileriye taşıyacaktır. Diğer adaylara da sağ-lıklı uzun
ömürler dilerken, bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim. Bu vesileyle seçimlerin başta
ilçemiz ve şehrimiz olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6547.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

Kayseri Erciyesspor, Elazığspor Maçı
Hazırlıklarına Başladı
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde oynayacağı
Elazığspor maçının hazırlıklarına başladı.Hacı Boydak Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet
Karaman yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde oynayacağı
Elazığspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hacı Boydak Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman koşu ve
ısınma hareketleriyle başladı. Kayseri Erciyessporlu futbolcular antrenmanı kondisyon
çalışmaları ile tamamladı.
Antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Hikmet Karaman, "Son 2 haftada aslında takım olarak küme düşme potasındaki sıralamadan
yukarı çıkabilirdik ama istediğimiz puanları alamadık. Tabi Elazığspor bizim rakibimiz.
Yendiğimiz zaman 1 puan yukarısına geçiyoruz. Dolayısıyla bunun bilincindeyiz. Aynı şey
rakibimiz için de geçerli ama kendi sahamızda maçı kazanacak, maça ağırlığını koyacak
gücümüz var. Bunu da yapacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6548.html
Erişim Tarihi: 31.03.2014

