KAYSERİ HABER ARŞİVİ
25.08.2014–31.08.2014
Yaz Okulu Öğrencileri Tarihi Ve Doğa
Gezisinde
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince her yıl geleneksel
hale getirilen Çocuk Meclisi Yaz Kursları öğrencileri doğa yürüyüşünden sonra da bugün
Ağırnas Bölgesinde yer alan Mimar Sinan Müzesi ile Yer altı şehrini büyük bir heyecan ile
gezdiklerini söyledi.
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Merkez, Danışmentgazi ve Esenyurt Şubelerinde kurslara katılan 78öğrenci ile birlikte
Ağırnas Bölgesinde yer alan Mimarsinan Müzesi ve Yeraltı şehir gezisi ile öğrencilerin hem
bilgilendirildiğini hem de bölge tarihi hakkında bilgiler verildiğini belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç “Bugün çocuklar Ağırnas Bölgesinde yer alan Mimarsinan Müzesi ile bu bölgede
yer alan yeraltı şehrini gezerek tarihi ve doğa gezisinde bulundular. Görerek ve gezerek
öğrendiler. Mimar Sinan hakkında detaylı bilgiler aldılar artık onlar da birer turizm elçimiz
oldular. Mimarsinan müzesi için yurtdışı ve yurt içinde yüzlerce turist gelmektedir. Özelikle
Mimar ve Sanat tarihi üniversite öğrenceleri ile akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği bir
müzedir. Ayrıca yöreye özgün olan yer altı şehrini gezerek yöresel tarih bilgelerini öğrenerek
yaşadıkları çevrenin tarihini öğrendiler. Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Yaz Okulları
aynı zamanda kültür ve doğa gezileri ile öğrencileri bilgilendirmektedir. Eğlenerek, gezerek
ve görerek öğrenmektedirler“ dedi.
Kültür gezisi ile bölgesel tarih anlatıldı…
Kültür gezesine katılan Yaz Kurs öğrencileri gezi sonrası gezdikleri ve gördükleri değerler ve
tarihi bilgilerin içerdiği birer kompozisyon yazmaları istendi. En gezi sonrası en iyi
kompozisyon yazan öğrenciye sürpriz hediye verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8321.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Zümrüt Cami Yaz Kur`an kursu sona erdi
Kocasinan, Zümrüt Cami yaz Kur’an kursu, öğrencilerin düzenlediği hatim programı ve
gösteriler ile sona erdi. Zümrüt Camisi’nde yapılan programda kursiyerler, ilahiler ve dualar
eşliğinde Kocasinan müftü vekili Selami Kayanın elinden Kurs Bitirme Belgelerini aldı.
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Programa katılan Kocasinan müftü vekili Selami Kaya, “Güzel bir kapanış programı tertip
edildiğini belirterek şunları kaydetti: “Diyanet işleri başkanlığımız her sene olduğu gibi bu
senede yaz Kuran kursunda 22 Haziran 2014 tarihinde başlatarak bugün Türkiye genelinde 22
Ağustos 2014 tarihinde yaz Kuran kursu sona erdi. Yavruları bu kurslara gönderen anne
babalara gerçekten canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bunlara hizmeti olan tüm kurslu
öğrencilerimize, camideki imam arkadaşlarımıza gerçekten maddi manevi katkılarından
dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Yaz Kuran kursları bu senede ramazan ayına rastladığı
için din görevlileri için bir hayli zor geçti. Zümrüt Cami imamı Mustafa İslamoğlu ise
konuşmasında: “ 23 Haziran Pazartesi günü sade bir törenle başlatmış olduğumuz Yaz Kuran
kursunu bugün itibariyle bitirmiş durumdayız. Sevgili misafirler Zümrüt Cami ve Kuran kursu
olarak yavrularımızın hayatına yön verecek olan dini bilgileri mümkün olduğu kadar
sıkmadan zihinlerine yerleştirmeye çalıştık. Sadece kuran öğretmekle kalmayıp itikat siyer
ahlak konularında da önem vermek suretiyle derslerini işlemeye çalıştık. Diyanet işleri
başkanlığımızın hizmetler arasında en önemli hizmet yaz kuran kursu olarak görülmektedir.
İnsan hayatını en önemli yerini oluşturmaktadır. Şöyle ki bizler dini hayatımızı ibadetlerimizi
genellikle yaz Kuran kurslarında almış olduğumuz eğitimle yaparız. Bu açıdan yaz kurslarını
önemi oldukça büyüktür” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8322.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Vücudumuzun yapı taşı: Proteinler
Selda Avcı ilk söyleşisiyle bugün gazeteniz Kayseri Gündem’de… Bundan böyle Kayseri
Gündem Gazetesi’nde her Pazartesi farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacak olan
Selda Avcı’nın İlk söyleşi konuğu ise Erciyes Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Metin Özkan…
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Bundan böyle Kayseri Gündem Gazetesi’nde her Pazartesi farklı konu ve konuklarla
sizlerle birlikte olacağız. İlk söyleşi konuğumuz bizleri bilgileri ile aydınlatacak olan
isim, Erciyes Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Özkan kendisi ile
güzel bir söyleşi için hoş geldiniz diyerek sohbetimizi başlatmak istiyorum.
Hoşbulduk Selda Hanım.
**Kanserden korunmak için bir gayret sarf etmiyoruz
**Hocam, kansersiz yaşam için nasıl bir tedbir almamız gerekiyor ilk olarak bunu
öğrenelim sizden?
Burada şunu söylemek istiyorum aslında tabi kanser dediğimizde kanseri kanserden
korunmayı hastaları günlere sığdırarak yâda sadece kanser haftasında kanser konuşularak bir
şeyleri halletmek çok mümkün değil bunu baştan söylemek istiyorum. Kanserden korunma
yâda çağımızın hastalığından korunma ancak yaşam tarzımızı belirleme ile ortaya çıkabilir.
Bizim bir yaşam tarzı oluşturmamız gerekiyor, halen onkoloji hastanesinde birçok hastayı
kontrol ediyoruz, görüyorum yani onların yakınlarını gözlemliyorum. Hasta yakınları kapının
önünde beklerken hala sigara içebiliyorlar içiyorlar. Yani, bu kadar kanserojen olduğu ortaya
konmuş bir etkenin hala anlaşılamaması ve hala halkımızın bunda ısrar etmesi gerçekten
üzücü, bakıyorum bazen aileler araçlarında gidiyorlar baba sigara içiyor, çocuklar arkada,
geçen İstanbul’da bir taksiye bindim takside şoför sigara içiyor bir şeyde diyemedim arabanın
içerisi böyle duman altı olmuş, az bir mesafe idi gideceğim yer Allah’tan ses çıkarmadım
yoksa ben çok tepki gösteririm ama o günde biraz sabırlı günüme denk geldi herhalde yaşam
tarzımızı hala kanserden korunmaya yöneltmiyoruz.
**Sigara bugün kanserlerin %30-%40’ında birinci derecede etken.
Kanserden korunmak için bir gayret sarf etmiyoruz. Kanserde sigara oldukça önemli bir
etken, sigara bugün kanserlerin %30-%40’ında birinci derecede etken. Bunların başında işte
gırtlak kanseri, akciğer kanseri, mesane kanserini söyleyebiliriz. Pankreas ve mide kanseri ile
de dolaylı yoldan ilişkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar kanserojen bir maddenin hala
anlaşılamaması, hala halk arasında yeterince bilinçli bir düzeye gelinmemesi kötü bir şey,
bireysel olarak bunu içen kişi kendisine zarar verirken, çevresindeki insanlara da zarar
verdiğinin farkında olması lazım en baştan onu düşünmesi lazım. Bunun dışında yine
çağımızın yaşam tarzı ile ilişkili diğer etkenleri de var. Kilo almak, spor yapmamak, setanter,
hareketsiz bir yaşam tarzı çağımızın gerçekten önemli bir sorunu, beslenme
alışkanlıklarımızdaki olumsuzluklar yine çağımızın önemli sorunları arasında yer almaktadır.
Hastalar bana beslenme ile ilgili çeşitli şeyleri sorarken ben şeker yemeyecekmişim diyor,
şeker kanseri beslermiş diyor. Böyle bir şey olmadığını hastalarımıza izah ediyorum ben, yani

şeker kanseri besler diye bir şey yok, şeker aşırı miktarda alınırsa kansere bir zemin
hazırlayabilir yada şeker kilo yapacak kadar alınırsa vücutta depolanırsa zararlı hale gelebilir.
Yoksa şeker eğer vücudumuzda bu kadar zararlı olsaydı insülin diye bir hormon yaratılmazdı,
vücudumuz şeker motobolizmasına hazırlanmazdı bu metololizması olduğuna göre şeker
vücudumuzun bir ihtiyacı ama miktarını iyi belirlemek lazım yani dengeli beslenmek lazım.
Alacağımız şeker miktarını belli oranlarda tutup protein, vitamin, mineral, karbonhidrat
bunları belirli oranlarda almamız yani dengeli beslenmemiz lazım. Dengeli beslenme bu işin
temeli, tabi bunu yaparkende dengeli besleneceğiz işte vücudumuzun formunu koruyacağız
diye vücudu zayıfta düşürmememiz gerekiyor. Proteinler vücudumuzun yapı taşı, bunlar
mutlaka hem bizim savunma sistemimizin bir ham maddesi, hemde vücudumuzdaki bir
çok enzimatik reaksiyonlarda önemli rol alan moliküller bunlar. İşte proteinler, vitaminler,
mineraller bunların hepsi önemli, bunları dengeli bir şekilde almamız gerekiyor. Yani dengeli
beslenme bizim kanser açısından, kanseri engellemek açısından en önemli faktörlerden bir
tanesi, sigara dedik, alkol var, alkol gerçi son yıllarda oldukça bir bilinçlenme var yavaş yavaş
alkol fabrikalarının kapatıldığını duyuyoruz. Bunada çok seviniyoruz. İşte bir şeyleri
zorlayarak değilde insanlar kendileri anlayarak yaparlarsa bunu daha önemli olur bu, yani
görüyoruz talep azaldığına göre fabrika kapanıyor. Sigarayada aynı şekilde olsa keşke yani
sigarada oldukça zararlı bu gün alkol toplumun belki %10’nunu etkiliyorsa, sigara %60’ını
etkiliyor.
**Çevre kirliliği hat safada hiç kimse özen göstermiyor
**Sigara yüzünden bir çok insan ayaklarını, bacaklarını, kollarını kaybedebiliyor
bunun yanı sıra farklı hastalıklarada yakalanabiliyor değilmi hocam?
Kesinlikle tabiki bazı hastalıklara yakalanabiliyorlar, kalp damar rahatsızlıkları sigara ile
ilişkili ama biz kanser açısından baktığımız için kanser açısından da sigara çok önemli
dolaşım sistemi hastalıkları açısından da tabi mutlaka önemli, akciğer hastalıkları yönünden
de önemli, mesela bir akciğer kanseri olmuş bir hasta bize geliyor, bakıyorsunuz tamam
akciğerinde bir kitle var, santral bölgesinde değil de uç bölgesinde yerleşmiş normalde bronşa
falan hiç baskı yapmıyor ama adam nefes alamıyor. Peki bu neden o akciğerdeki kitlenin
dışındaki akciğer alanlarıda harap olmuş tomografisini bir açıp bakıyorsunuz hiçbir şey
kalmamış akciğer diye bir şey yok, her taraf hava kisti dolu yani sadece kanser olmakla
kalmıyor akciğerini mahvediyor. Böyle oluncada sigaranın ne kadar zararlı olduğunu daha
bilinçli bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bunların dışında tabi birde spor olayı var, spor
alışkanlığımız toplumda maalesef istenilen düzeyde değil, spor dendiğinde neyi nasıl
yapacağını insanlar çok iyi bilmiyor. Birde bunu düzenli olarak yapamıyoruz, spor bizim
hayat tarzımız alışkanlığımız olmamış, haftada bir kere belki aklına düştüğünde gezmek,
dolaşmak, yürümek bunu spor olarak algılamamak lazım. Düzenli olarak en az yarım saat
kadar sakin bir yürüyüşte olabilir veya biraz tempoluda olabilir yada yürüyüş bandı varsa
ondada yapılabilir. Yani bir şekilde sportik bir aktivite yapmak gereklidir. Hafta sonu
icabında bir bağda, bahçede çalışıyoruz, ufacık bir iş yaptığımızda ertesi gün elimiz, kolumuz
kalkmıyor. Vücudumuzu düzenli olarak kullanmadığımız için sadece kullandığımız neresi
diyebilirim işte ağzımızı kullanıyoruz, beynimizi kullanıyoruz, ama işte elimizi, kolumuzu,
bacağımızı, ayağımızı istenilen düzeyde kullanmıyoruz. Buda işte sedanter yaşam dediğimiz
hareketsiz bir yaşam tarzı bizde oluşturuyor.
**Araba ile giderken hala camdan dışarı bir şeyler atılıyor.
Bunun dışındada önemli faktörlerden bir taneside çevresel faktörler tabi çevresel faktörlerde
bence kesinlikle Dünyadaki en duyarsız toplumlardan bir tanesiyiz biz bunu kesinlikle
söylüyorum, etrafıma şöyle bir baktığım zamanki toplumda insanlarında çevrelerine bir
bakmalarını istiyorum. Çevre kirliliği hat safada herkes özen göstermiyor. Araba ile giderken
hala camdan dışarı bir şeyler atılıyor. Araba egsozları hala işte deniliyor ki araç muayeneleri
sıkı tutuluyor, bir bakıyorum trafiğe bir çıkıyorum hala egzozundan göz gözü görmeyecek

kadar duman çıkan bir sürü araç var veya araç nasıl gittiği bile belli değil, araç zor gidiyor
yani, bunlar kontrol edilmiyormu, görülmüyor mu, hava kirliliği açısından ciddi riskler, yine
gecekondu bölgelerinde hala böyle ciddi bir hava kirliliği var. Bunlarda yeterince denetim
yapılmıyor ve bunlar bizim sağlığımızı, çocuklarımızın sağlığını etkiliyor. Gelecek
nesillerimize iyi bir toplum bırakamıyoruz. Hep hasta sağlıksız toplumlar bırakmak zorunda
kalıyoruz. Bunların hepsinde bronşit olacak, alerjik hastalıklar ortaya çıkacak, çocukların
geleceği açısından da iyimser bir bakış açımızda olamıyor. Hala burada çok duyarlı
olmadığımızı düşünüyorum çevre açısından, suyumuzu iyi kullanamıyoruz, havamızı iyi
kullanamıyoruz. Şehrin nefes alacağı büyük parkların olması gerekiyor. Buralarda hem
insanları spora teşfik etmek yönünden, hemde havanın kirliliğini engellemek, bir miktar şehir
içerisinde hava akımı oluşturmak açısından bunlar çok önemli, bunun dışında diğer etkenlerde
var elektro manyetik alanlarla ilgili net elimizde veriler yok aslında yeterince zaman geçti bu
telefon kullanımı ile ilgili yeterince zaman oldu ama daha net bir şekilde ortaya konmuş
kansorojen etkisi ile ilgili bir data – veri yok elimizde, sadece beyin tümörleri ile ilgili cep
telefonlarından bir yatkınlık, bir eyilim olabileceği yönünde birkaç şey geldi ama onun
dışında diğer kanserlerle ilgili ciddi bir veri yok bunların gerçekten kansorojen olup
olmadığı konusunda bir veri yok. Asıl etkenler olarak bunları söyleyebilirim. Bunların
dışındada yine farklı mikrobiyolojik etkenler kanserin oluşmasında rol alabiliyor virüsler,
bakteriler, sonra kanserin erken yakalanması açısından taramaların yapılması gibi önemli
konular var onlarda mutlaka toplumda geliştirilmeli, daha iyi boyutlara gelmeli diye
düşünüyorum.
**Biz hayatı kendimize kanser olacağız, olabiliriz diye zehir etmemeliyiz
**Peki hocam kanserlerin genetik özelliği var mı? Anne veya baba kanserden vefaat etti
ise çocukların ne kadar sıklıkla bu kanser testlerini yaptırmaları gerekir?
Kanserin bilinen bazı genetik geçişli olanları var. Ben kendi gözlemlerim açısından da bunu
söylemek istiyorum önemli bir kısmını oluşturmuyor aslında bunlar daha düşük bir kısmını
oluşturuyor. Burada meme kanserinde suçlanan iki tane gen var bu gen pozitif olanların
çocuklarında kanser oluşma riski yada kendinsinde bu gen pozitifliği olanların yani gendeki
anormallik olanların mutassır olanların hayatı boyunca %80- 90 oranında meme kanseri yada
yumurtalık kanserine yakalanma riski var. Bunun dışında bağırsak kanserleri ile ilişkili bazı
bildiğimiz ailesel poliplerle seyreden yada polip olmadan sadece ailesel geçiş özelliği
gösteren bağırsak kanseri sendromları var bunlardada ailelerdeki, nesillerdeki ortaya çıkış
şekli önemli işte 50 yaşın öncesinde ortaya çıkması 3 veya daha fazla nesilde bu kanserin
görülmesi yada bağırsak kanseri ile ilişkili bazı kanserlerinde bu nesillerde ortaya çıkması
örneği rahim kanseri gibi, bu tür geçişli kanserler var. Bunların dışındada bazı sendromik
olanlar var yani bir gen anormalliği gözterilmiş kişilerde kanser gelişme olasılığının yüksek
olduğunu gösterildiği sendormlar var. Yine bazı kanser oluşmasını baskılayan genlerde ailesel
olarak problemler olabiliyor o ailelerde çok yüklü miktarda kanser görülebiliyor. Mesela
soruyorsunuz geçmiş dönemlerde, geçmiş nesillerinizde kanser varmı diye sorduğumuzda işte
babasını, dedesini, halasını, amcasını söylüyor ailede ciddi bir kanser birikimi var o tür
ailelerde kanser çıkma olasılığı biraz daha yüksek ama tabi bunların bulunması demek kişinin
kendisine hayatı zehir etmesi anlamına gelmiyor. Biz hayatı kendimize kanser olacağız,
olabiliriz diye zehir etmemeliyiz. Çünkü nihayetinde hepimiz öleceğiz, hepimizin belirli bir
ömrü var bu kanserden olabilir, kazadan olabilir, başka bir sebepten olabilir, bazen çabuk
ölürmüyüm diye hastalarımdan soranlar oluyor, ben diyorum kendimin ne zaman öleceğini
bilmiyorum ki sana böyle bir garanti vereyim yani böyle bir şey kimseye söylenemez,
kesinliklede böyle bir şey yok ama, dediğim gibi yaşam tarzımızda kanseri tetekleyici şeyleri
yaşamımızdan çıkarmamız bir yönde korunmamız demektir. Yani bizim bence ilkokuldan
başlayan, hayattaki yaşam tarzıızı belirleyen püf noktaları çocuklarımıza öğretmemiz ve bunu
bir alışkanlık haline getirmemiz lazım, bunu yapmadıktan sonra sen insanlara istediğin kadar

şunu yapma ,bunu yapma de, şöyle de, böyle de birinde yapmaz,ikisinde yapmaz ama artık o
onun için hayat tarzıdır değiştirmesi çok zordur onun için bilinçlenmesi gerekir çocukluktan
itibaren, bilinçlenerek böyle bir yaşam tarzı oluşturması gerekiyor.
**Hocam, hem bizleri hem okurlarımızı kıymetli bilgilerinizle bilgilendirdiğiniz için çok
teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa rica edelim.
Bende teşekkür ederim baştata söyledim ne kanser olacağız diye hayatı kendimize zehir
edelim, yani endişeli bir yaşam tarzı belirlemeyelim kendimize ama kanser olamamak için de
bir yaşam şekli belirleyelim yani uygun olan yaşam şeklini bir hayat tarzı olarak ortaya
koyalım. Yani spot olarak şurada şundan kaçınayım, burada bundan kaçınayım şeklinde
değilde hayat tarzı olarak yerini alırsa bunlar kanser oluşmasında ciddi bir aşama kaydederiz.
Bunun en önemliside kansorojen olduğunu bildiğimiz şeylerden kaçınmak. Bunları biliyoruz
zaten bile bile yapıyor isek çok kötü bir durumdayız, kesin etken olduğunu bildiğimiz
şeylerden öncelikle kaçınmamız gereklidir.
**Değerli okurlarımız diliyoruz ki bu söyleşiden sonra yaşam tarzımızı değiştiririz.
Haftaya görüşmek dileği ile hoşçakalın.
Söyleşi: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8323.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

27 Ağustos Günü Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
Trafiğe Kapatılacak
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 92. Yıldönümü kutlamaları nedeniyle yapılacak olan prova
için Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın tarfiğe kapatılacağı duyuruldu.Kayseri Valiliği’nden
yapılan açıklama şu şekilde, "27 Ağustos 2014 Çarşamba...
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 92. Yıldönümü kutlamaları nedeniyle yapılacak olan prova
için Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın tarfiğe kapatılacağı duyuruldu.
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde, "27 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat
10:00’da Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2014
Cumartesi günü Bayram töreninde saat 08:00’den itibaren Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın
Bozantı Caddesi’nden, Nato Caddesi-Sivas Caddesi Alt Geçitli Kavşağa kadar olan bölüm
trafiğe kapatılacaktır.
Kamuoyuna önemle duyurulur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8324.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Av Tüfeği İle Oynarken Ağabeyini Ağır
Yaraladı
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde av tüfeği ile oynayan bir kişi, tüfeğin ateş alması sonrasında
ağabeyini ağır yaraladı.Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde
meydana gelen olayda, O.K.’nın babasına ait av...
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde av tüfeği ile oynayan bir kişi, tüfeğin ateş alması sonrasında
ağabeyini ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde meydana gelen olayda,
O.K.’nın babasına ait av tüfeği ile evin balkonunda oynadığı ve yanlışlıkla tetiğe bastığı
öğrenildi. Av tüfeğinin ateş almasıyla O.K.’nın ağabeyi F.K.’nın sırtından vurularak ağır
yaralandığı bildirildi.
Hayati tehlikesi bulunan F.K.’nın Yahyalı Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin
ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, tedavisinin
sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8325.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Av Tüfeğine Bakım Yaparken 2 Kişiyi Yaraladı
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişi, av tüfeğine bakım yaparken yanlışlıkla 2 kişiyi
yaraladı.
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Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişi, av tüfeğine bakım yaparken yanlışlıkla 2 kişiyi
yaraladı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas mahallesinde meydana gelen olayda,
Ü.B.’nin dayısına ait olan av tüfeğine bakım yaparken dikkatsizlik sonucunda Ü.B. ile B.B.’yi
ayaklarından vurarak yaraladığı öğrenildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların yapılan tedavilerinin ardından
taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8326.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Talas’ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye
göre Talas ilçesine bağlı Talas Kuruköprü Mahallesi’nde A.B.’nin kullandığı kamyonetin
direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptığı...
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Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Talas Kuruköprü Mahallesi’nde A.B.’nin kullandığı
kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptığı öğrenildi. Meydana gelen
kazada A.B., K.B., K.B., G.B., Ş.N.B., S.B.’nin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8327.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Bayan Muhtar Özdemir’den Mahalle
Çocuklarına Yaz Eğlencesi
Seyrani Mahallesi muhtarı Gültan Özdemir, geçtiğimiz hafta içinde mahalle sakinlerinin
çocuklarını Anadolu Harikalar diyarına gezmeye götürdü. Hem gezi hem eğlence amaçlı
yapılan faaliyette çocuklar için yemek ve içecek ikramı yapıldı....
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Seyrani Mahallesi muhtarı Gültan Özdemir, geçtiğimiz hafta içinde mahalle sakinlerinin
çocuklarını Anadolu Harikalar diyarına gezmeye götürdü. Hem gezi hem eğlence amaçlı

yapılan faaliyette çocuklar için yemek ve içecek ikramı yapıldı. Mahalle çocuklarının büyük
ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendiler.
Daha önceden mahalle sakinlerine haber verilen etkinlik için, öğleyin muhtarlık önünde 7-12
yaş arası 200 ün üzerinde çocuk toplandı. Çocukların bir kısmının aileleri ile birlikte katıldığı
etkinlikte eğlence muhtarlık önünde başladı. Şarkılar ve oyunlarla başlayan eğlenceler otobüs
içerisinde seyahat boyunca da devam etti. Büyükşehir Belediyesi’den tedarik edilen körüklü
otobüsle, muhtarlık önünde çocukların otobüse yerleşmesi ile hareket etti. Otobüs içerisinde
devam eden eğlencede, çocuklar tek tek ve birlikte şarkı söyledi, soru-cevaplı bilgi
yarışmaları, sessiz film ve taklit oyunları gibi birçok oyunlarla seyahat sonuna kadar devam
etti.
Mahallemizin Gültan Ablası…
Anadolu Harikalar Diyarı’nda hayvanat bahçesi dahil bir çok yeri gezen çocuklar,
gönüllerince eğlendiler. Burada çocuklar oyunlarını oynarken, daha önceden hazırlanan
yemek ve içecek paketleri bütün çocuklara ikram edildi. Akşama kadar devam eden eğlence
ve gezi sonrasına, yine aynı otobüsle mahalleye hareket edildi. Muhtarlık önünde araçtan inen
çocuklar bir müddet arkadaşlarında ayrılmak istemedi, duygusal anlar yaşandı. Ailelerinin
teselli ederek ikna ettiği çocuklar, arkadaşları ile tekrar görüşmek için birbirlerine söz
verdiler. Çocukların arkadaşlıkları vesile ile tanışan bazı aileler de karşılıklı görüşmek
istediklerini belirttiler. Böyle bir faaliyet nedeni ile aileler Muhtar Gültan Özdemir’e
teşekkürlerini belirttiler. Farklı bir muhtar olmasından dolayı da mahalleleri adına gurur
duyduklarını ifade ettiler. Eğlenceye katılan çocukların hatıra fotoğrafı çektirmeleri ve hep
birlikte ‘’ çok teşekkür ederiz mahallemizin Gültan Ablası’’ tezahüratlarıyla sona erdi.
Her şey huzurlu bir Seyrani mahallesi için…
Kocasinan İlçesi Seyrani mahallesi muhtarı Gültan Özdemir; muhtar olduktan sonra dönem
dönem çeşitli etkinlikler düzenlediğini, bu etkinliklerin önemli bir kısmını daha çok çocuklar
ve gençler için yaptıklarını belirtti. Özdemir ‘’geleceğimizin teminatı olan çocuklar ve gençler
için , karne alan çocuklara eğlenceler düzenlendik, hediyeler verdik. Üniversiteyi kazanan ve
üniversitede okuyan gençler yemekli toplantıda birbirleri ile tanışmalarını sağladık, arkadaşlık
ilişkilerinin kurulmasına katkıda bulunduk. Bu faaliyetimiz de çocuklar için yaz döneminde
yaptığımız, mahalle arkadaşlıklarının geliştirilmesi ve mahalle sakinlerinin birbirleri ile
tanışmalarını sağlamak için düzenlenmiş olduğumuz bir faaliyettir. Amacımız, bu tür
etkinliklerle mahalle insanımızın birbirleri ile olan sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkıda
bulunmaktır. Bu vesile ile mahallemizin daha sakin, huzurlu ve sosyal yaşantısına bir miktar
renk katabilirsek bundan mutluluk duyarım dedi.’’ Bu etkinliğe çok sayıda çocuğun
katılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Özdemir, etkinliğe katkıda bulunan, başta
“Bükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki olmak üzere bizimle yakından ilgilenen Genel
Sekreterimiz Mustafa Yalçın ve Belediyemizin diğer çalışanlarına ve katılan herkese teşekkür
ederim” dedi. Bu tür etkinliklerin imkan buldukça devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8328.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

AGÜ Spor Stres Attı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik ve
Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, hayvanat bahçesinde stres attı.‘Kayseri
2014 Spor Festivali ve Açık Su Yüzme Yarışları" festivaline...
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik ve
Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, hayvanat bahçesinde stres attı.
‘Kayseri 2014 Spor Festivali ve Açık Su Yüzme Yarışları" festivaline katılan AGÜ Spor
Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, AGÜ Spor Baş antrenörü Eşref Ayhan Avcı, Yardımcı
antrenörler Müğe Berkalp, Ender Ünlü, oyuncular ve öteki ilgililer daha sonra Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarını gezdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, gezinti sırasında AGÜ Spor teknik heyeti ve
oyuncuları ile yakından ilgilendi. Bir süre AGÜ Spor takım kaptanı Pınar Demirok ile sohbet
eden Başkan Özhaseki, basketbol sahasında şut atışı yaptı.
Özhaseki, başarılı oyuncu Demirok’a yeni sezon hazırlıklarının nasıl geçtiğini sorması üzerine
Demirok, ‘’Hazırlıklarımıza başladık, iyi gidiyor. Daha iyi olmak için çalışmalarımızı
sürdüreceğiz’’ dedi.
Özhaseki, AGÜ Spor’a başarılar diledi
Daha sonra oyunculara yeni sezonda başarılar dileyen Özhaseki, takımın yeni isminin hayırlı
olması temennisinde bulundu.
Teknik heyet ve oyuncular, Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki hayvanat bahçesinde yoğun
tempodaki antrenman programından uzaklaşarak, stres attı.
Hayvanat bahçesinde selfie
Hayvanat bahçesinde neşeli dakikalar geçiren oyuncular, aslan, maymun ve develere yoğun
ilgi gösterdi. Oyunculardan Pınar Demirok, Cansu Aslan, Sinem Ataş, Lucie Melek Bouthors,
Özge Bilgin ve takım arkadaşları hayvanlarla bol bol selfie (öz çekim) yaptı.
Öte yandan, AGÜ Spor oyuncuları yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Spor Salonu’nda
yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8329.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Genç Pancar Ekicileri Bilinçli Olma Gayretinde
Kayseri Pancar Kooperatifi üyelerinden Boğazlıyan merkez çiftçisi Sinan Sezer, ilçede
gençlerin de pancar ekimine meğilinin arttığını söyledi.Kardeşi ile birlikte pancar üretimi
yapan Sinan Sezer, “Genç çiftçiler pancar işine girmeli,...
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Kayseri Pancar Kooperatifi üyelerinden Boğazlıyan merkez çiftçisi Sinan Sezer, ilçede
gençlerin de pancar ekimine meğilinin arttığını söyledi.
Kardeşi ile birlikte pancar üretimi yapan Sinan Sezer, “Genç çiftçiler pancar işine girmeli,
işini yapan para kazanıyor. Biz ailece ekim yaptığımız için bu işi seviyoruz. Yıllık ortalama
500 dekar yer ekiyoruz. Yaklaşık 3 bin 500 ton pancar elde ediyoruz. Bu bölgede yapılacak
başka bir iş yok, Boğazlıyan’da tarım denince akla gelen pancar ürünüdür. Suyu olana ve
imkanı olana tavsiye ederim. Son zamanlarda slajlık mısır da ayrı bir sektör oldu. Gelecek yıl
ekmeyi düşünüyoruz. Elektrikle sulama yapılıyor, sulamada sorunumuz yok. 100 metre
civarında kuyulardan sulama yapıyoruz. Önceki yıllarda sulama için kullandığımız elektrik
ücretlerini ödemede sorunlarımız oluyordu fakat şimdi Kayseri Şeker Ziraat Bankası ile
anlaşma yapınca artık sorun olmuyor” dedi. Ovakent çiftçilerinden Hasan Yüksek ise, 1983
yılından beri pancar tarımıyla uğraştığını ifade ederek ana geçim kaynağının pancar olduğunu
söyledi. Yüksek, “Pancar çiftçisiyim. 400 dekar pancar ekimi yapmaktayım. 3 bin 600 ton
pancar üretimimiz oluyor. Kasabanın ana geçim kaynağı şeker pancarıdır. Pancar olmazsa
olmazımızdır. Elbette diğer tahıl ve sebze meyve de ekiyoruz ama asıl geçim kaynağımız
şeker pancarıdır. Yurt dışı gezilerinin çok faydasını görmekteyiz. Tarım ile ilgili olarak
düzenlenen fuarlardaki teknolojilerin ülkemize ve kasabamıza gelmesine çalışıyorum. Kayseri
Şeker Fabrikası’nın pancar bedellerini zamanında ödemesi bize güvence oluyor.
Yöneticilerimizden aldığımız destek ve güvenle giriştiğim teknolojik ekipman arayışıma ilk
olarak 125 bin Euro’ya mal olan pancar söküm makinesi ile başladım. 20 bin ton pancar
yetişen kasabamızın tüm söküm işlerini bizler yapmaktayız ve şu anda kasabamızda 3 adet
pancar söküm makinesi oldu. Aynı zamanda hem kendi işimizi görüyoruz hem de komşuların
ve çevre köylerde pancar söküm işleri de yapıyoruz. Önceleri insan gücü ile yapılan söküm
işleri bir süre sonra tek sıralı söküm makineleri ile günde on dönüm söküm yapma imkanımız
olurken şimdi 100 dönüm söküm yapabiliyoruz. Yakıttan, iş gücünden, işçilikten tüm maliyet
girdilerinde düşüş sağlanıyor” diye konuştu. Ovakent Köyü pancar çiftçisi ve pancar söküm
makinesi olan Yakup Mert ise, altı sıralı pancar söküm makinesi ile 3 metre genişliğinde
günde 80 - 100 dönüm pancar sökümü yaptıklarını kaydetti. 24 saat mesai yaptıklarını dile
getiren Mert, “Eskiden pancar tarlalarında ömrümüz geçerdi, tarlada yatıp kalkardık. Bir ay
süren söküm işi iki günde bitiyor. Şimdi bir de maus makinesi çıktı. Pancar çiftçisi işin başına
bir, iki gün geliyor ve pancarını kısa sürede elini değmeden fabrikaya teslim ediyor. Çiftçi
artık rahatladı” dedi.Pancar söküm işinin yeni bir iş kolu olduğuna dikkat çeken çiftçi
Hüseyin Aydınözü de, “Pancar ekicisiyim. 165 dönüm pancar ekiyorum, 5-8 ton arası pancar
alıyorum. Teknolojik imkanlardan öncelikle kendimiz yaralanmak ve daha sonra ticari olarak
da kazanç sağlamak adına pancar söküm makinesi aldım. Yaklaşık 500 bin liraya mal oldu.

Pancar sökme işi de artık sektör haline geldi. Onlarca işçinin bir ayda yaptığı işi, bir iki günde
yapabiliyoruz. Herkese tavsiye ederim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8330.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Battalgazi Mahallesi’nde Cinayet
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bir kişi av tüfeği ile vurularak
öldürüldü.Edinilen bilgiye göre dün gece meydana gelen olayda, A.İ. (22) ve kardeşi U.İ.’nin
(33) 38 BS 783 plakalı otomobilin içinde H.A....
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bir kişi av tüfeği ile vurularak
öldürüldü. Edinilen bilgiye göre dün gece meydana gelen olayda, A.İ. (22) ve kardeşi U.İ.’nin
(33) 38 BS 783 plakalı otomobilin içinde H.A. (25) ile tartıştıkları öğrenildi. Yaşanan tartışma
sonrasında H.A.’nın av tüfeği ile A.İ.’yi ensesinden vurarak öldürdüğü, kardeşi U.İ.’yi ise
yaraladığı bildirildi.Olay sonrasında kaçmaya çalışan H.A., Cinayet Büro Ekiplerinin yaptığı
çalışma sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Yetkililer, gözaltına alınan H.A.
hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8331.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Pancarda Polar Oranını Yükseltmeye Doğal
Çözüm
Kayseri’de Kocasinan İlçesi Mahzemin çiftçilerinden Ahmet Dikmen 20 yıldan beri pancar
çiftçisi olduğunu belirterek pahalı gübreler atılmak suretiyle şeker pancarında polar
yükselmesine katkı sağlamak yerine doğal olarak münavebe sırasında...
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Kayseri’de Kocasinan İlçesi Mahzemin çiftçilerinden Ahmet Dikmen 20 yıldan beri pancar
çiftçisi olduğunu belirterek pahalı gübreler atılmak suretiyle şeker pancarında polar
yükselmesine katkı sağlamak yerine doğal olarak münavebe sırasında pancar ekilecek tarlaya
bir yıl öncesinde mısır ekilmesinin, ekilecek olan şeker pancarında polar oranının
yükselmesine vesile olduğunu, deneyimleri sonucu bu kanaate vardıklarını belirtti.
20 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Dikmen, silajlık mısırın alternatif ürün olarak Kayseri’de
yerini aldığını belirterek, Kızılırmak kenarında bulunan tarlalarında 15 günde bir mısır
tarlasını suladıkları, mısırların boyunun 5 metreye yaklaştığını, ekim yaptığı 250 dekar silaj
amaçlı mısırda bir dekardan 7-8 ton olmak üzere yılda yaklaşık 2 bin ton silajlık mısır elde
ettiklerini söyledi. Dikmen, “Kayseri Şeker Fabrikası’nın çiftçinin ürettiği ürünlere sahip
çıkmaya başlaması ürünlerimizin gerçek değerini bulmasına katkı sağlamaktadır. Bu sayede
silajımız tarladan kalkmadan alıcı bulmaktadır. 2015 yılında bu araziye şeker pancarı ekmeyi
planlıyorum. Polar oranını yükseltmesi için de mısır ekimi yapmaktayım” dedi.
Nisan ayında başlayıp yıl sonuna kadar pancar tarlalarında emeklerini kaznmak için alın
terlerini pancar tarlasına akıttıkları su ile birleştiren pancar çiftçisi, elde ettiği ürünün değer
bulması sonucunda çektiği çileyi tatlı çile olarak değerlendirdi. Adını ayın birleştiği yerden
alan isimsiz evliya diyarı Mahzemin mahallesine şeker pancarının ilk ekimini yapan Balyacı
Mustafa Dikmen, oğulları son yıllarda çiftçilere örnek olarak köyün kalkınması yanısıra
köyden göçün engellenmesine de katkı sağlıyor. Balyacıoğlu Hüseyin Dikmen, pancar
tarlasında yabadan teknolojiye geçiş dönemi olarak adlandırdığı 1991 yılında pancar ekimine
başlandığını ve şimdilerde köylerinde yılda 30 bin ton pancar elde edildiğini belirtti. Yeni
nesil gençleri çiftçiliğe özendirmek adına pancar ekim işlerini oğulları ve yeğenleri olan
Yavuz, Hakan ve Mustafa’ya bıraktıklarını, Balyacı Mustafa oğulları olarak evli çocukları,
kardeşleri ile birlikte kollektif çiftçilik yapmak suretiyle hem maliyeti azalttıklarını hem de
gereksiz yere fazladan traktör, tarım alet ve ekipmana masraf yapmadığını örnek aile
işletmeciliği yapmak suretiyle yılda 600 dönüm pancar ekili alandan 4 bin 500 ton pancarın
yanı sıra 250 dönüm mısır, 250 dönüm ayçiçeği ekimi de yapmak suretiyle gerekli olan tüm
tarımsal donanımın sahibi olduklarını ve bu kazanımda en büyük payın Kayseri şeker
olduğuna dikkat çekti. Dikmen, “Ben büyük çiftçiyim, pahalı gübreleri atarım düşüncesine
kapılmadan Şeker Fabrikası Ziraat Birimi’nin tarlalarımızda yaptığı analizler sonucu önerdiği
şekilde gerekli gübreleri vermek suretiyle başarılı olmaları yanı sıra pancar çiftçisinin elektrik
parasıydı, işçi parasıydı, tohum gübre parası gibi sorunları kalmadı. Kayseri Şeker’den
avanslarımızı ve desteklemelerimizi gününde alıp yağmurlamamamızı dönderiyoruz. Önceleri
su motorundan traktörle santrifüjle sulama yapıyorduk, şimdi elektrik ile yapıyoruz. Pancar
sulama döneminde pancarın gelişimini engelleyen sirken ve erkek pancarlar gibi yabancı
otların temizlenme işini işçi ile yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Şeker pancarından kazanılan gelirin köyün yapılaşmasına da katkı sağladığını ifade eden
Dikmen, “Alınteri tatlı çile rızkımızı çıkartıyoruz. Mahzemin çiftçileri gelirini pancardan
karşılıyor, ama yönetimin bakışı bize bu çileyi unutturuyor. Şeker pancarının geliri sonucunda
pancar parası köyümüzün yapılaşmasına da katkı sağlamıştır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8332.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Gurbetçiler Ve Yapılan Düğünler Sarrafların
Yüzünü Güldürdü
Kayseri’ ye gurbetçilerin gelmesi, düğünlerin başlaması ile birlikte altın satışları sarraflar
çarşısı esnafının yüzünü güldürdü.Kayseri’de Ramazan’dan beri durgunluk içinde olan
sarraflar, gurbetçilerin gelmesi ve düğün sezonunun...
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Kayseri’ ye gurbetçilerin gelmesi, düğünlerin başlaması ile birlikte altın satışları sarraflar
çarşısı esnafının yüzünü güldürdü.
Kayseri’de Ramazan’dan beri durgunluk içinde olan sarraflar, gurbetçilerin gelmesi ve düğün
sezonunun açılması ile rahat bir nefes aldı.
Sarraflar çarşısı esnafı kuyumcu Mustafa Zağlı “Her sene gurbetçilerin gelmesi esnafın
harman zamanı derler tabiri caizse. Bu gurbetçilerin gelmesiyle birlikte düğünlerin, nişanların
artması altına olan talebin biraz daha artması demektir. Satışlarımız illaki güzel ama
fiyatlarımız Türkiye genelinde aynıdır. Artış yok yani fiyatlarda maksimum değerde iyi bir
ortamda hareket ediyoruz” dedi.
Zağlı “Satışlarımız çok güzel fiyatlarda bir artış yok. Ramazanın gelmesiyle birlikte tabi
herkesin işlerinde biraz durgunluk oldu. Ramazanda bütün esnafın yatma mevsimidir.
Ramazanın son haftası düğün derneklerin başlamasıyla birlikte altının arz talep üzerine
gerçekten fevkalade bir satış oldu” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8333.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

KTO’daki KUYAP Eğitimlerine Katılanlar
Sertifikalarını Aldı
Türkiye’de belirlenen 15 Büyüme Merkezinde devam eden KUYAP, ’’KOBİ Çalışan ve
İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi’’
kapsamında sürdürülen eğitimler devam ediyor.Bu kapsamda Kayseri...
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Türkiye’de belirlenen 15 Büyüme Merkezinde devam eden KUYAP, ’’KOBİ Çalışan ve
İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi’’
kapsamında sürdürülen eğitimler devam ediyor.
Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odası’nda bir süredir gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin sertifika
töreni düzenlendi. Törene Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat
Akmermer’in yanı sıra sektör temsilcisi işveren ve yöneticiler katıldı.
Eğitim programına katılan KOBİ çalışan ve işverenlerine, “Değer Yaratma ve İşletme Değer
Zinciri”, “Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama Planı”, “Konumlandırma”, “Etkinlik ve Pazara
Nüfus Etme”, “Ekonomik ve Finansal Kontrol Araçları”, “İnovasyon”, “Fiyatlandırma
Teknikleri ve Maliyet Analizi” ile “Organizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi” başlıkları
altında önemli bilgiler aktarıldı. Eğitim programının sonunda Kayseri Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer tarafından eğitimleri başarıyla tamamlayan
katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8334.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Eğitim Sendikalarından “müdür Atama“
Tepkisi
Kayseri’de Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Aktif Eğitim-Sen üyeleri Milli Eğitim
Bakanlığı’nın müdür atamalarını protesto etti.Kent meydanında toplanan Eğitim-Sen, Türk
Eğitim-Sen ve Aktif Eğitim-Sen üyeleri, buradan sloganlar eşliğinde...
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Kayseri’de Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Aktif Eğitim-Sen üyeleri Milli Eğitim
Bakanlığı’nın müdür atamalarını protesto etti.
Kent meydanında toplanan Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Aktif Eğitim-Sen üyeleri,
buradan sloganlar eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yürüdü. Burada gurp adına bir
konuşma yapan Hayriye Dabanoğlu İlköğretim Okulu Müdürü Salih Erdoğan, "10 Haziran
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik sonrasında Türkiye çapında bütün
eğitim kurumlarında 4 yılı dolduran eğitim yöneticilerinin görevlerinin puanlamaya dayalı
olarak yapılacak değerlendirme sonucuna göre yerlerine yenilerini atanması ile birlikte sona
ereceği açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tamamen üst düzey yöneticilerinin
değerlendirmelerine dayanan eğitim kurummları yönetici değerlendirme sonuçlarını
açıklamıştır" dedi.
Erdoğan ayrıca, "Açıklanan sonuçlara baktığımızda sendikamızın bugüne kadar yapmış
olduğu değerlendirmelerin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu değerlendirme
puanları eğitim kurumu müdürleri ile neredeyse tek birgün çalışmamış eğitim kurumunu hiç

tanımayan büyük bir bölümü geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılı sonunda siyaseten atanmış ilçe
milli eğitim müdürü ile il şube müdürleri tarafından da verilebilmiştir" ifadelerini kullandı.
Bir süre daha slogan atan grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8335.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Hisarcık Ve Reşadiye Doğalgaza Kavuşuyor
Kayseri’nin doğalgaz tedarikçisi Kayserigaz, Hisarcık ve Reşadiye Mahallerine de çevre
dostu ve ekonomik yakıt olan doğalgazın arzını sağlıyor.Kayseri’nin doğalgaz dağıtımını
gerçekleştiren Kayserigaz, doğalgaz hasreti çeken semtleri...
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Kayseri’nin doğalgaz tedarikçisi Kayserigaz, Hisarcık ve Reşadiye Mahallerine de çevre
dostu ve ekonomik yakıt olan doğalgazın arzını sağlıyor.
Kayseri’nin doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren Kayserigaz, doğalgaz hasreti çeken semtleri
doğalgazla buluşturmaya devam ediyor. Lisans alanı içerisindeki her bir hanenin doğalgaz
kullanmasını amaçlayan Kayserigaz, sürdürdüğü yoğun altyapı çalışmalarıyla bu amacına
hızlı adımlarla ulaşıyor. Gesi Bahçeli Mahallesi ve Mobilyacılar sitesinin ardından Hisarcık
ve Talas İlçesi’ne bağlı olan Reşadiye Mahallesine de doğalgaz götürülüyor.
Kayserigaz Proje Birimi yetkililerinden edinilen bilgilere göre; Hisarcık Bölgesi için toplam
37,5 km yatırım öngörülmekte olup, 28,5 km’si polietilen, 9 km’si ise çelik doğalgaz
borularından oluşmaktadır. Bu bölgeye 2 adet bölge regülatörü ve 3 adet vana grubu imalatı
planlanmıştır. Yılsonu itibari ile bölgeye gaz verilmesi planlanmaktadır. İlk etapta doğalgaza
kavuşacak hane oranı ise % 60 civarındadır.
Reşadiye Mahallesine yapılan yatırım ise 13 km polietilen doğalgaz borularından oluşuyor.
Ağustos ayı itibarıyla bölgedeki doğalgaz çalışmaları tamamlanarak bölgenin gazlanma işlemi
tamamlandı. İlk etapta doğalgaza kavuşan hane oranı % 50 oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8336.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Bunalıma Giren Genç İntihara Kalkıştı
Kayseri’de bir genç, girdiği bunalım sonucu 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara
kalkıştı.Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Koçak Mevkii’nde bunalıma girdiği
öğrenilen M.A. (19) 5 katlı bir binanın çatısına...
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Kayseri’de bir genç, girdiği bunalım sonucu 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara
kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Koçak Mevkii’nde bunalıma girdiği öğrenilen
M.A. (19) 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıda bulunan tuğlaları aşağı
atan genç, vatandaşlar tarafından ikna edilemedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine
polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın meydana geldiği caddenin bir kısmını
trafiğe kapatan polis ekipleri otomobilleri, M.A.’nın aşağıya attığı tuğlalardan korudu.
Yaklaşık yarım saatlik ikna çalışmasının ardından M.A. bulunduğu çatıdan indirilerek
gözaltına alındı.
Ekiplerin kapattığı cadde tekrardan trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8337.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Yarasını Unuttu Sigara İstedi
Kayseri’de bıçakla yaralanan genç, acısını unutarak, yardıma gelen hemşireden sigara
istedi.Edinilen bilgilere göre, Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesi Hunat Cami yanındaki parkta
meydana gelen bıçaklı yaralamada K. B. (22) kimliği belirlenemeyen...
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Kayseri’de bıçakla yaralanan genç, acısını unutarak, yardıma gelen hemşireden sigara istedi.
Edinilen bilgilere göre, Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesi Hunat Cami yanındaki parkta
meydana gelen bıçaklı yaralamada K. B. (22) kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından
göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112
ilk yardım ekipleri K.B’ya müdahale etti. Bu sırada yaralı K.B.’nin hemşireden sigara

istemesi şaşkınlığa neden oldu. İlk yardım ekiplerinin yaralı K.B’yi Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesine kaldırıldığı bildirildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8338.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

MHP'den Milli Eğitimde Yaşanan Müdür
Atamaları İle İlgili Açıklama
MHP İl Başkanlığı tarafından müdür atamaları ile ilgili olarak açıklama yapıldı.Yapılan
açıklamada, "12 yıldan beri ülkemizi tek başına idare eder AKP hükümeti ve onun zihniyeti,
bu süre içerisinde insanlarımızı ayrıştırmakla,...
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MHP İl Başkanlığı tarafından müdür atamaları ile ilgili olarak açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "12 yıldan beri ülkemizi tek başına idare eder AKP hükümeti ve onun
zihniyeti, bu süre içerisinde insanlarımızı ayrıştırmakla, ötekileştirmekle, kamplara bölmekle
kalmamış, bir düşman cephesi meydana getirerek sürekli onunla kavga eder durumuna
düşmüştür" ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bununla kalmayıp, bin yıllık geleneği olan devletimizin, bölünmez bütünlüğünü ve
milletimizin de birlik beraberliğini tehlikeye düşürmüştür. Bakanlıklardaki yapmış oldukları
kıyımlar, sürgünler, adam kayırmalar, partizanca verilen unvanlar, sarı sendikanın iş birliği ile
adeta bizden olanlar, olmayanlar düşüncesi ile her alanda belirgin bir şekilde adaletsizliği ön
plana çıkaran bu zihniyet en son Milli Eğitim Bakanlığındaki sorup soruşturmadan ben
yaptım oldu mantığıyla yaptığı düzenleme ile okul müdürlerini bir anda silip atmış, onca
tecrübeyi ve birikimi yok saymıştır.
Bu hunharca kıyım, bütün Türkiye’de ve Kayserimizde yaşanmış ve yaşanmaya da devam
edecek gibi görünmektedir. Kayseri’de atmışa yakın okul müdürü bir çırpıda uyduruk bir
puanlama yapıyoruz bahanesi ile yukarda izah ettiğimiz gibi partizan ruhu ve anlayışı ile sarı
sendikayla iş birliği yaparak, 60 okul müdürünü kıyıma uğratmışlardır. Bu durum son derece
vahim, son derece çirkin ve son derece yakışıksızdır. Biz buradan yetkililere soruyoruz, bunun
adaleti, teamülleri, devlet geleneği neresinde vardır?
Bu apaçık adam kayırmadır, partizanca hak etmedikleri şekilde kadro işgal etmektir.
Şunu Herkes İyi Bilmelidir ki!
Bu haksız yapılanlar, kimsenin yanına kalmaz, er geç kanun önünde, hukuk önünde hesabı
sorulur.
Kayseri’de yaşanan sayıları 60’a yakın okul müdürümüzün mağdur edilmesinden dolayı
meşru zeminlerdeki girişimlerimiz devam edecektir.
Hangi sebeple olursa olsun, hangi düşünceyle olursa olsun, bu şekildeki yapılan bir uygulama
haklı bir uygulama değildir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyasi hayatımızda daima haksızlığın karşısında olmuşuzdur,
partisi, düşüncesi ne olursa olsun, mağdurun, hakkı yenenin yanında olarak, hakkı teslim
etmek için mücadele etmişizdir. Dün olduğu gibi bugünde bu anlayışla hareket edeceğimizden

hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konunun il bazında takipçisi olduğumuz gibi, Genel Merkez
düzeyinde de takipçisi olacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8339.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

7 Saat Süren Kurtarma Operasyonu
Kayseri’deki Erciyes Dağı’na yapılan tırmanış sonrasında inişe geçen 26 kişilik dağcı
grubunda bulunan bir kişi düşerek kolunu kırdı. Yaralı, AKUT, JAK, ve UMKE ekiplerinin 7
saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.Edinilen bilgiye...
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Kayseri’deki Erciyes Dağı’na yapılan tırmanış sonrasında inişe geçen 26 kişilik dağcı
grubunda bulunan bir kişi düşerek kolunu kırdı. Yaralı, AKUT, JAK, ve UMKE ekiplerinin 7
saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Taner K.’nın da aralarında bulunduğu 26 kişilik dağcı grubunun
Erciyes Dağı’na çıktığı öğrenildi. Grubun yapılan tırmanışı tamamladıktan sonra inişe geçtiği
Hörgüçkaya mevkiinde ise, Taner K.’nın düşerek sol korulunu kırdığı bildirildi. Ekip
arkadaşlarının haber vermesi üzerine AKUT, JAK ve UMKE ekiplerinin kurtarma çalışmaları
için harekete geçti.
Yapılan 7 saatlik kurtarma çalışmaları sırasında yaralıya ulaşan ekipler ilk müdahaleyi dağda
yaptı. Kolu kırılan Taner K., dağdan, hava ambulansının rahat inebileceği bir yere getirildi.
Hava ambulansına teslim edilen Taner K., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8340.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Sekiz Ayda 38,5 Kilo Verdi
Büyükşehir Belediyesi Talas Spor Kompleksi’nde sekiz ay düzenli spor yapan Bahadır
Tellioğlu, 38,5 kilo verdi. Bu yılın ocak ayında 145,5 kiloyken Büyükşehir Belediyesi Spor
Kompleksi’ne adımını atan Bahadır Tellioğlu, 107 kiloya düştü.Kayseri’ye...
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Büyükşehir Belediyesi Talas Spor Kompleksi’nde sekiz ay düzenli spor yapan Bahadır
Tellioğlu, 38,5 kilo verdi. Bu yılın ocak ayında 145,5 kiloyken Büyükşehir Belediyesi Spor
Kompleksi’ne adımını atan Bahadır Tellioğlu, 107 kiloya düştü.
Kayseri’ye Türkiye’nin en modern spor tesislerini kazandıran, Erciyes’te kayak, Harikalar
Diyarı’nda su kayağı, buz pateni ve binicilik gibi sporları yapma imkanı sağlayan Büyükşehir
Belediyesi, şehrin farklı bölgelerindeki spor merkezleriyle de sağlıklı yaşamın kapısını
aralatıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla sporu alışkanlığa dönüştüren pek çok kişi obezite
tehlikesinden kurtulma şansı da buluyor. Bunlardan biri olan Bahadır Tellioğlu, Büyükşehir
Belediyesi Talas Spor Kompleksinde hocalar nezaretinde sekiz ay düzenli spor yaparak 38.5
kilo verdi.
Spor yapmadığı zaman kendisinde eksiklik hissetmeye başladığını ifade eden Bahadır
Tellioğlu, "Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’deki hocalarımın üzerimdeki hakkı çoktur. Spor
yaparken hocalarımın koordinesinde hareket ettim ve hiç bırakmadım" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel de Bahadır Tellioğlu’nu
iradesinden dolayı tebrik ederek, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık
problemleri arasında yer alan obezite ile mücadelede sporun ne denli doğru bir yöntem
olduğunu göstermesi açısından iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi
spor tesislerinde son derece ekonomik, amaca yönelik, hijyenik ve güvenilir ortamlarda spor
yapma imkanı sunuyoruz" diye konuştu.
Üstünel daha sonra sekiz ayda 38,5 kilo verme başarısını gösteren Bahadır Tellioğlu’na
Büyükşehir Belediyesi adına bir eşofman takımı hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8341.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kayserispor, Orduspor Maçı Hazırlıklarını
Sürdürüyor
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Orduspor
mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.Karpuzatan Tesisleri’nde,
teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını...
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Orduspor
mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Karpuzatan Tesisleri’nde, teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını
sürdüren Kayserisporlu futbolcular, antrenmanın başlangıcında ısınma çalışması yaptı.
Antrenman kuvvet ve kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.
Kayserispor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, "Uzun bir
kamp dönemi geçirdik. Çok verimli geçti. Çok arzulu, istekli futbolcularımız vardı. Kamptan
sonra bizim için sakatlıkların durumu önemliydi. Bir iki tane futbolcumuzun sakatlık
problemleri vardı. Onlar da bugün aramızdalar. Sadece Hakan’ın küçük bir problemi vardı, o
da yarın aramıza katılacak. Bobo ile Sinan’nın küçük problemleri var. Onlar haricinde diğer
futbolcularımız gayet iyidir” dedi.
"TARAFTARI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Topçu, bütün benlikleri ile Orduspor karşılaşmasını beklediklerini belirterek, "Biz takım
halinde hazırız. Umarım iyi bir başlangıç yaparız. Bu sene iyi bir takımımız var. Büyük küçük
birbirlerine sevgileri var. Kamp döneminde en ufak bir problem yaşamadık. Bu bizim için lige
artı bir başlangıç olacaktır. Daha önce de söyledim; biz 2005-2006 döneminde buradaydık.
Taraftar bizimleydi. Maçlarımıza geldiler, bize çok büyük destek oldular. Aynı desteği tekrar
bekliyoruz. Biz iyi futbol ve iyi mücadele etmek için buradayız ve bu nedenden dolayı
taraftarı yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8342.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Darp Edilen Gence Yardım Etmek İsterken
Canından Oldu
Kayseri’de, darp edilen gence yardım etmek isteyen bir kişi ölürken, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre F.A. isimli kişi, kız arkadaşı Sena ile otobüse binmek için Hunat
duraklarına geldi.
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Kayseri’de, darp edilen gence yardım etmek isteyen bir kişi ölürken, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre F.A. isimli kişi, kız arkadaşı Sena ile otobüse binmek için Hunat
duraklarına geldi. Bu sırada, genç kızın akrabası olduğu öğrenilen S.Ç. (27), durakta oturan
Sena ve F.A.’yı birlikte gördükten sonra tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada F.A, S.Ç.’yi
darp ettikten sonra Sena ile birlikte otobüse bindi. Bu sırada, Aydın İ. (22) ve ağabeyi U.İ.
(33) ile M.D. isimli kişiler, 38 BS 783 plakalı otomobille olay yerinden geçerken darp edilen
S.Ç.’yi hastaneye götürmek için durdu.S.Ç, hiç tanımadığı ve yardıma gelen Aydın İ., U.İ. ve
M.D.’ye, “Beni döverek kız arkadaşımı kaçırdılar. Yardım edin” dedi ve ardından şahıslar,
otobüsü takip etmeye başladı. Otobüste bulunan F.A. ağabeyi H.A.’yı arayarak takip
edildiğini söyledi. Bunun üzerine ağabey H.A, yanına av tüfeğini alarak son durakta
beklemeye başladı. Battal Gazi Mahallesi’nde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi
sonrasında ise H.A.’nın açtığı ateş ile S.Ç.’ye yardım etmeye çalışanlardan Aydın İ. olay
yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi U.İ. ise yaralandı.Zanlı H.A. olay sonrasında
yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8343.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Çocuk Meclisinde Kurslara Kayıt Başladı
Kayseri’de Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İkinci 4 yıl olarak bilinen
ve orta öğretimde okuyan öğrencilere yönelik kurslarımız başladı. Geçen yıla göre 5. 6. 7 ve
8. sınıflara yönelik tüm dersler bölümünde...
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Kayseri’de Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İkinci 4 yıl olarak bilinen
ve orta öğretimde okuyan öğrencilere yönelik kurslarımız başladı. Geçen yıla göre 5. 6. 7 ve
8. sınıflara yönelik tüm dersler bölümünde Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi ve
Sosyal Bilgiler dersleri mevcuttur. Sportif ve Sosyal Faaliyetler bölümünde ise Tiyatro, Koro,
Halk oyunları, Rehberlik ve Danışma ve Sportif Faaliyetler dersleri verilecektir” dedi.
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nin ortaöğretim için ‘Tüm Dersler ile Sportif ve Sosyal
Faaliyetler’ olmak üzere 2 ayrı ana başlıkta olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, "İkinci 4 yıl olarak bilinen ve orta öğretimde okuyan öğrencilere dönelik
kurslarımız başladı. Geçen yıla göre 5. 6. 7 ve 8. sınıflara yönelik tüm dersler bölümünde
Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri mevcuttur. Sportif ve
Sosyal Faaliyetler bölümünde ise Tiyatro, Koro, Halk oyunları, Rehberlik ve Danışma ve
Sportif Faaliyetler dersleri verilecektir. Sportif ve Sosyal Faaliyetler branşında kurs alacaklar
ilk etapta derslerini teorik olarak alacaklar. Daha sonra ise spor alanlarında uygulamalı olarak
çalışacaklardır. Bu yıl toplamda 10 ayrı branşda kurs verilecektir“ dedi. Merkez, Bel-Sin,
Esenyurt, Şirintepe, Yeniköy, Danışmentgazi, Yıldırım Beyazıt, Çorakçılar, Köşk, Fatih,
Keykubat ve TOKİ olmak üzere 12 ayrı semtte Çocuk Meclisi’nde kurs açılacağını ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kayıtların 10 Eylül tarihine kadar devam edeceğini, kurslara
katılmak isteyenlerin kurs merkezlerine bu tarihe kadar başvurulması gerektiğini kaydetti.
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocukların sosyal gelişimine ve eğitim
düzeylerine büyük katkı sağlayan bu kurslara büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8344.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kaski’de İhaleler Birbirini Kovalıyor
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce iki ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif
fiyatlarının toplandığı belirtildi.İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve
KASKİ’nin resmi web sayfasından (www.kaski.gov.tr)...
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KASKİ Genel Müdürlüğü’nce iki ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif
fiyatlarının toplandığı belirtildi.
İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKİ’nin resmi web
sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı olarak verildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender
BATUKAN, “Söz konusu ihaleler; Talas ilçesi Bahçelievler ve Mevlana mahalleleri kısmi
yağmursuyu hattı inşaatı ile Yahyalı ilçesi Karaköy mahallesi mantarlık ve uyuzluk mevkii
isale hattı inşaatı işi ihaleleri, dedi.
İhalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda
yapıldığını açıklayan Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı
değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihalelere katılan firmalar ve teklifleri
hakkında şunları söyledi:
-Talas ilçesi Bahçelievler ve Mevlana mahalleleri kısmi yağmursuyu hattı inşaatı ihalesine 9
firma katıldı. Bunlardan; Gam inşaat 986.680,00 lira, Ülker taah. 1.025.020,00 lira, Kirazoğlu
inşaat 1.044.780,00 lira, Korkmazlar inşaat 1.063.690,00 lira, Kayısı hafriyat 1.068.752,00

lira, Tekzen mühendislik 1.190.230,75 lira, Hamza bey papağan 1.369.465,71 lira, Adıgüzel
inşaat 1.388.220,00 lira, Elma inşaat 1.472.795,00 lira.
-Yahyalı ilçesi Karaköy Mahallesi mantarlık ve uyuzluk mevkii isale hattı inşaatı işi ihalesine
5 firma katıldı. Bunlardan; Kirazoğlu inşaat 168.850,00 lira, Ülker taah. 179.790,00 lira, Elma
inşaat 194.050,00 lira, Adıgüzel inşaat 225.150,00 lira, Çıtak inşaat ise 229.700,00 lira teklif
verdi .”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8345.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kirazlı - Derebağ Alternatif Yolu Açılıyor
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, bölgenin turizm
değerlerinden Derebağ Şelalesi ve civar köylerdeki ulaşım sorununu alternatif yol çalışması
ile çözüme kavuşacağını söyledi.Belediye Başkanı Esat...
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, bölgenin turizm
değerlerinden Derebağ Şelalesi ve civar köylerdeki ulaşım sorununu alternatif yol çalışması
ile çözüme kavuşacağını söyledi.
Belediye Başkanı Esat Öztürk, yıllardır yolların darlığı nedeniyle ulaşım sıkıntısı çeken
Kirazlı - Derebağ mahallelerinde ve ulaşım sorunu çözüme kavuşturmak için yapılmaya
başlayan Kirazlı - Derebağ alternatif yolunda incelemelerde bulundu. Alternatif yol çalışması
ile alakalı açıklamada bulunan Başkan Esat Öztürk, başkanlık görevine başlayalı yaklaşık 5 ay
olduğunu bu süreçte önemli projeleri başlattıklarını ve bu projelerden birinin de Kirazlı
alternatif yolu olduğunu belirtti. Şuan kullanılan yolun Kirazlı mahallesi içinde 3 metreye
kadar daraldığını, yan yana iki aracın geçme şansının kalmadığı, insanların ulaşımda çok
sıkıntı çektiğini ifade eden Öztürk, ayrıca Yahyalı’nın turizm değerlerinden olan Derebağ
Şelalesi’nin de ulaşımının mevcut yolla sağlandığını, hafta sonu şelaleyi ziyaret edenlerin de
bu yolu kullanmasıyla yolda tıkanmalar yaşandığı, bu nedenle istenilen ziyaretçi sayısına
ulaşamadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Öztürk, yeni yolla birlikte Derebağ Şelalesi’ne
gelen ziyaretçi sayısında artış beklediklerini de sözlerine ekledi.
Yaşanılan tüm sıkıntıları alternatif yol çalışması ile çözeceklerini söyleyen Başkan Esat
Öztürk, yolun 2,3 km uzunluğa ve yaklaşık 12 metre genişliğe sahip olduğunu, yol için
kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, önümüzdeki günlerde yolun
asfaltının dökülerek ulaşıma açılacağını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8346.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Cinayet Zanlısı Adliyeye Çıkarıldı
Kayseri’de dün gece işlenen cinayetin zanlısı adliyeye çıkarıldı.Kayseri’de dün Battalgazi
Mahallesi’nde meydana gelen olayda Aydın İ.’yi çıkan tartışma sonrasında pompalı tüfek ile
vurarak öldüren H.A., sağlık kontrolünün...
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Kayseri’de dün gece işlenen cinayetin zanlısı adliyeye çıkarıldı.
Kayseri’de dün Battalgazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda Aydın İ.’yi çıkan tartışma
sonrasında pompalı tüfek ile vurarak öldüren H.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk
edildi. Zanlı H.A.’nın tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8347.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü Yeraltı
Şehrinde İncelemede Bulundu
Kayseri’nin Ağırnas ilçesinde bulunan yeraltı şehrinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
yetkilileri inceleme yaptı.Ağırnas ilçesinde yaz tatillerinde Fransa’dan gelerek babasından
miras kalan evde oturan 35 yaşındaki Mustafa Bozdemir,...
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Kayseri’nin Ağırnas ilçesinde bulunan yeraltı şehrinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
yetkilileri inceleme yaptı.Ağırnas ilçesinde yaz tatillerinde Fransa’dan gelerek babasından
miras kalan evde oturan 35 yaşındaki Mustafa Bozdemir, oturduğu evde tadilat kararı aldıktan
sonra evin altında yeraltı şehri bulmuştu.Yeraltı şehrinin bulunması sonrasında İl Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri Ağırnas’ta incelemeler yaptı.Ağırnas’ta yeraltı şehirlerinin
çok fazla olduğu belirtilirken, bulunan yeraltı şehrinin uzmanlar tarafından değerlendirileceği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8348.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Teç-sen’den Üyelerine Görevde Yükselme
Kursu
Teç-Sen tarafından üyelerine görevde yükselme hazırlık kursu düzenlendi.Ticaret Meslek
Lisesi konferans salonunda düzenlenen görevde yükselme hazırlık kursuna, Teç-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Ramazan Türkaslan, Teç-Sen Kayseri Şube Başkanı...
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Teç-Sen tarafından üyelerine görevde yükselme hazırlık kursu düzenlendi.
Ticaret Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen görevde yükselme hazırlık kursuna,
Teç-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Türkaslan, Teç-Sen Kayseri Şube Başkanı Adem
Erdoğan ve Teç-Sen üyeleri katıldı. Düzenlenen kursta açılış konuşması yapan Teç-Sen
Kayseri Şube Başkanı Adem Erdoğan, "Sendikamız uzun yıllardır eğitim kurumlarında
hizmetli, memur, teknisyen ve şoför kadrolarında görev yapan personellerin unutulan ve
unutturulan maddi, manevi ve özlük haklarının gün yüzüne çıkarılması, eğitim çalışanlarının
kendi benliğini kazanması, bizlerinde bu kurumda görev yaptığımızın bilinmesi, idarecilerin
ve öğretmenlerin bizleri hizmetçileri veya köle gibi görmelerinin önüne geçilmesi, kendini
sendikacı sanan, birlik ve beraberlikten anlamayan hizmetli-memur için hiçbir gayret
göstermeyen, sadece bir üye çoğunluğu olsun diyerek eğitim camiasında yüz üstü bırakan
sendikaların varlığının olması nedeniyle, Teç-Sen üyelerinin bir bütün olduğunu, sorunlarının
bir olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının sadece öğretmen ve idareciden ibaret olmadığını
haykırmak, bütünlüğü sağlamak, hep birlikte mücadele etmek için Teç-Sen kurulmuş ve bu
düsturla yoluna devam etmiştir" diye konuştu.
Teç-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Türkaslan da, düzenlenen kursun önemine
değinerek, "Teç-Sen üyelerimizin görevde yükselmelerini sağlamak açısından böyle bir kurs
düzenledik. İnşallah bu kursun üyelerimize fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8349.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Eğitim-bir-sen’den Puanlama Açıklaması
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Milli
eğitim temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’ nedeni ile teşkilatta bazı değişiklikler olduğunu...
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Milli
eğitim temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’ nedeni ile teşkilatta bazı değişiklikler olduğunu söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, 4 yılını
tamamlamış okul ve kurum müdürlerinin değerlendirmeye tabii tutulduğunu söyleyerek,
“Kanunla görevleri sona eren ilimizdeki okul, kurum müdürlerinin görevlerine devam edip
etmeyeceği çıkarılan yönetmelik gereği yılını dolduran okul müdürleri performans
değerlendirmesine tabii tutulmuştur. Bu değerlendirmede okul aile birliği başkanı, okuldaki
en genç ve kıdemli öğretmenler, öğretmenler kurulunun seçtiği iki öğretmen, iki şube müdürü
ve ilçe milli eğitim müdürünün verdiği notların toplamı ile belirlenmiştir. Bu notta 75 ve üzeri
olanlar görevlerine devam edecekler” dedi. Kayseri’de 336 müdürün puanlamaya tabii
tutulduğunu dile getiren Kalkan, “Kayseri’de toplam 616 okul, kurum müdürünün 336 tanesi
4 yılını doldurduğu için bu puanlamaya katılmıştır. Bunların 147 tanesi 75 ve üzeri, 189 tanesi
75 puanın altında not almıştır. 75 puanın altında ve üstünde not alan müdürlerin bütün
sendikalarda üyelikleri vardır. Bir işi en iyi kim yapacaksa o kişinin o işin başında olmasını
isteriz” diye konuştu.
Eğitim-Bir-Sen olarak Kayseri’deki eğitim kalitesini önemsediklerini ifade eden Eğitim-BirSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Biz iki dünyalı insanlarız, bu nedenle meselelere
ideolojik bakmamız mümkün değil. Bunu bugüne kadar çalışmalarımızla gösterdik”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8350.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Nuh Naci Yazgan Üniversitesin'de Tıp Fakültesi
Ve Diş Hekimliği Fakültesi Kuruldu
NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada, Üniversitelerinde Tıp Fakültesi
ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurulduğunu belirtti.Prof. Dr. Güney, gerekli fiziki ve
akademik alt yapı tamamlandıktan sonra bu fakültelerde eğitim-öğretimin...
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NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada, Üniversitelerinde Tıp Fakültesi
ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurulduğunu belirtti.
Prof. Dr. Güney, gerekli fiziki ve akademik alt yapı tamamlandıktan sonra bu fakültelerde
eğitim-öğretimin başlayacağını ifade etti. Prof. Dr. Güney üniversitelerinin emin adımlarla,
planlı, projeli, şehrine, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı olacak şekilde gelişmesine devam
ettiğini vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8351.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kayseri’de Trafik Kazası: 3 Ölü
Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunun Karadayı mevkiinde meydana
gelen trafik kazasında Abdurrahman S., Fatma S., ve Esma Nur S.’nin olay yerinde...
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Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunun Karadayı mevkiinde meydana gelen trafik
kazasında Abdurrahman S., Fatma S., ve Esma Nur S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği,
Yusuf S.’nin ise ağır yaralandığı öğrenildi.
Ağır yaralanan Yusuf S., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken,
hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8352.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kayseri’de 25 Bin 876 Daireye Yapı Ruhsatı
Verildi
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatistiklere göre
Kayseri’de 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 bin 876 daireye yapı ruhsatı verildi.2014
yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre...
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Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatistiklere göre
Kayseri’de 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 bin 876 daireye yapı ruhsatı verildi.
2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı verilen
yapıların bina sayısı %24,6, yüzölçümü %35,8, değeri %50,4, daire sayısı %27,4 oranında
arttı.
Yapı Ruhsatı verilen binaların 2014 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında;
Yapıların toplam yüzölçümü 112,6 milyon m² iken; bunun 63,8 milyon m2’si (%56,7) konut,
29,9 milyon m2’si (%26,5) konut dışı ve 18,9 milyon m2’si (%16,8) ise ortak kullanım alanı
olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre 81,1 milyon m² (%72,0) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli
ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,0 milyon m² (%5,3) ile kamu eğlence, eğitim,
hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.
Yapı sahipliğine göre, özel sektör 99,5 milyon m² (%88,3) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu
11,3 milyon m² (%10,0) ile devlet sektörü ve 1,9 milyon m² (%1,7) ile yapı kooperatifleri
izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 525 bin 520 dairenin 496 bin 431’i özel sektör, 21 bin
344’ü devlet sektörü ve 7 bin 745’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.
İllere göre 17,1 milyon m2 (%15,2) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 11,0
milyon m² (%9,8) ile Ankara, 5,3 milyon m² (%4,7) ile Kayseri illeri izledi. Yüzölçümü en
düşük olan iller sırasıyla Muş, Tunceli ve Ardahan oldu.
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 97 bin 848 adet (%18,6) ile en yüksek paya sahip oldu.
İstanbul’u 41 bin 900 adet (%8,0) ile Ankara ve 25 bin 876 adet (%4,9) ile Kayseri illeri
izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Tunceli, Muş ve Hakkari oldu.
2014 yılı ilk altı aylık dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı Kayseri ’de 25 876, Sivas’ta 2
763 ve Yozgat’ta 1 721 dir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8353.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Hiçyılmaz’dan İşyeri Tehlike Sınıfına İtirazlarla
İlgili Açıklama
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, işyeri tehlike sınıfına itirazlar ile
ilgili açıklamada bulundu.Hiçyılmaz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de üyesi bulunduğu iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, işyeri tehlike sınıfına
itirazlar ile ilgili açıklamada bulundu.
Hiçyılmaz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyon
tarafından “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü”
imzalandığını belirtti.
Hiçyılmaz, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazların
“İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde
yapılacağını söyledi.
Komisyonun her yıl Ocak ayında toplanacağını kaydeden Hiçyılmaz; “Tehlike sınıflarına
yapılacak itirazlara ilişkin başvuru, işyerleri veya sektör meclisleri tarafından, bağlı
bulundukları üst işveren örgütleri aracılığı ile yapılabilecektir. Bu itibarla üyelerimizin
yapacağı itirazlar için “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nun eksiksiz
doldurulup odamız aracılığı ile TOBB’a gönderilmesi gerekmektedir. Formda ilgili alanda
ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin yukarda bahsi geçen toplantıya
mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirmeye
alınmayacaktır” diye konuştu.
Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı evrak biriminde kayda alınmış başvuruların toplantı gündemine alınacağını ifade
eden Hiçyılmaz, konuyla ilgili üyelerimizin mağdur olmamaları için, iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazlarını, www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar
adresinde yer alan formu doldurarak Odamız vasıtasıyla TOBB’a iletmeleri gerektiğini
vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8354.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Yalçın Selden Sonra Bünyan’da İncelemelerde
Bulundu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Bünyan’da meydana gelen
sel baskınından sonra süren çalışmaları yerinde inceledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Bünyan’da meydana gelen
sel baskınından sonra süren çalışmaları yerinde inceledi.
Kaski, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Bünyan Belediyesi tarafından koordineli olarak yürütülen
Bük deresi ve çevresinde sel baskını temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen, Kayseri
Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a, , Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü
yetkililerine Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu devam eden çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Bük deresinden sonra Bünyan
Atatürk stadyumu, ve Ziya Turgut Parkın’da, selin getirdiği zararları değerlendirdi ve Yavuz
Selim Mahallesi Ziya Turgut Parkında sel koordinasyon çalışmaları ile ilgili bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda selden sonra devam eden ve yapılması gereken çalışmalar
görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8355.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Talas Belediyesi’nden Personele Yangın Eğitimi
Personele yönelik hizmet içi eğitimlere önem veren Talas Belediyesi, çalışanlarına yangın
konusunda eğitim verdi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla
İlişkiler Amiri Yasin Öz tarafından Meclis Salonu’nda...
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Personele yönelik hizmet içi eğitimlere önem veren Talas Belediyesi, çalışanlarına yangın
konusunda eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri Yasin Öz
tarafından Meclis Salonu’nda verilen Yangın Güvenlik Önlemleri Eğitimi’ne birim müdürleri
ve çalışanlar katıldı. Yasin Öz, ’Küçük İhmaller İçin Büyük Bedeller Ödemeyin’ sloganıyla
yola çıktıklarını belirterek, insanın yaşadığı süre boyunca afetlerle karşılaşabileceğini ve
bunun için önlemler alması gerektiğini söyledi. Yangın ve afet gibi olayların yeri, zamanı ve
süresi belli olmadan herkesin başına gelebileceğine dikkat çeken Öz, "Eğer önceden bir
hazırlığımız yoksa afetlerle karşılaştığımızda can ve mal kaybı maksimum seviyelerde olur"
diyerek uyarılarda bulundu. Öz, kimsenin alınmayan tedbirler yüzünden sevdiklerini
kaybetmeyi istemeyeceğini vurgulayarak, "Bu yüzden bizler toplumda afet bilincini
oluşturabilmek, yangın konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için eğitimler
düzenliyoruz. Kayseri’de kamu kurumlarında, okullarda, işyerlerinde her yıl ortalama 50 bin
kişiye yangın eğitimi veriyoruz" ifadelerini kullandı. Geçen yıl Kayseri’de binin üzerinde
yangın meydana geldiğini ve bu yangınlarda 28 vatandaşın hayatını kaybettiğini anlatan Öz,
"Bu eğitimdeki amacımız yangınla karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini öğretebilmek.
Yangınlarda yapacağınız yanlış bir hareket yangının daha da büyümesine sebebiyet verir.
Yangının büyümesi demek can ve mal kayıplarının da doğru orantıda artması demek.
Yanmanın nasıl meydana geldiğini, söndürme maddelerini, alınması gereken tedbirleri, hangi
tip yangında hangi söndürme maddesinin kullanılması gerektiğini ve portatif söndürücülerin
nasıl kullanıldığını öğreteceğiz" dedi. Teorik bilginin ardından personel belediye meydanında
bulunan eğitim aracında ocak, televizyon gibi ev içinde meydana gelebilecek yangınları
uygulamalı olarak söndürdü.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, personele ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim
verdiklerini ifade ederek, "Gerek duyulan her konuda eğitim düzenleyip çalışanlarımızın daha
nitelikli olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu tip eğitimlerimiz devam edecek" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8356.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kayseri’de ’özel Şeref Günü’ Düzenlendi
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı tarafından
‘Şeref Günü’ düzenlendi.Kartal Şehitliği’nde düzenlenen güne, Vali Yardımcısı Yasemin
Özata Çetinkaya, Albay Cengiz Diyep, Harp Malulü Gaziler...
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Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı tarafından
‘Şeref Günü’ düzenlendi.
Kartal Şehitliği’nde düzenlenen güne, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Albay
Cengiz Diyep, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube
Başkanı Ali Yavuz, ’’Kayseri bu gün vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için kendisine

verilen görevi en iyi şekilde ifa ederken hayatını kaybetmiş şehitlerimizin yakınları ile malul
gazi olmuş kahramanlara hizmet veren derneğimizin Özel Şeref Günü münasebetiyle bir
aradayız. Sizleri aramızda görmekten mutluyuz. Yüce Türk vatanını, yüce Türk milletinin
ebedi varlığını ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla, ülkemizin her karış
toprağına kanlarını akıtarak, bu uğurda en kıymetli uzuvlarını kaybederek tarihimize altın
sayfalar yazdıran harp ve vazife malulü gazilerimizi, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi
yüceltmek, onlara sahip çıkmak ve saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine olan
bağlılığının ifadesidir" dedi.
Yavuz ayrıca, ’’Devletin varlığını, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve yüce Türk milletinin
bağımsızlığını korumak için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve aynı
amaç uğruna hayatını kaybetmiş, yüreği vatan sevgisi ile dolu kahraman gazi arkadaşlarımı
layık oldukları hayat standardında yaşatabilmek, sosyal devlet niteliğine sahip devletimizin
bir vefa borcu olup ayrıca en başta olan anayasal görevleri arasındadır’’ diye konuştu.
Konuşmaların ardından şeref defterini imzalayan protokol, daha sonra şehitliği gezerek şehit
mezarlarına karanfil bıraktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8357.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

İş Bankası 90 Yaşında
İş Bankası’nın 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk
Anıtı’na çelenk konuldu.İş Bankası’nın 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kayseri Bölge
Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk...
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İş Bankası’nın 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk
Anıtı’na çelenk konuldu.
İş Bankası’nın 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından
Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.
İş Bankası Kayseri Bölge Satış Müdürü İbrahim Karadeniz, "90. kuruluş yıldönümümüzü
kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyor, Bankamızın yüz yaşına güçlü ve sağlam
adımlarla ilerliyor olmasının haklı gururunu paylaşıyoruz" dedi.
Karadeniz, "Bir cumhuriyet kurumu olan Bankamız, 90 yıllık tarihinde, kuruluşunda
üstlenmiş olduğu ülkemizin ekonomik bağımsızlığının teminatı olma görevini her zaman
yerine getirmiş, gücünü ülkemiz sınırlarının dışına da taşıyarak bulunduğu coğrafyanın
önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. İş Bankası; tüm dünya değişirken ve Türkiye de
bu değişimlerden az ya da çok etkilenirken, zikzaklı ve krizli dönemlere rağmen kuruluş
felsefesinden ve üstlendiği misyondan taviz vermeden başarısını sürdüren bir kurum oldu,
değişimlere, gelişmelere uyum sağlayarak hatta bizzat değişimin öncüsü olarak ülke
ekonomisinde ve bankacılık tarihinde önemli izler bıraktı. Paydaşlarına olduğu kadar topluma
ve ülke ekonomisine değer katma anlayışı ile çalışan Bankamız bir yandan kuruluşundan

itibaren benimsediği ilkelerini korurken, diğer taraftan ekonominin iniş ve çıkışlarında da
adeta bir paratoner gibi riskleri bünyesinde eritip etkilerini yumuşatmış, yeri geldiğinde
sağlam atılmış temellerinden aldığı güçle istinat duvarı gibi ülke ekonomisine destek
olmuştur" diye konuştu.
Karadeniz açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Kuruluşundan itibaren, Türkiye’den ayrı düşünülemeyecek bir şekilde, ekonomik ve siyasi
gelişmeleri, inişli ve çıkışlı dönemleri yaşayan İş Bankası, 90 yıllık yolculuğunda tüm
çalkantılara rağmen istikrarlı bir politika izlemiştir. Bu politikaların bir sonucu olarak 220
milyar TL’lik bilanço büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük özel bankası olma unvanını elde
etmiştir.
İş Bankası bugün sadece bir banka değildir. Finans sektörünün yanı sıra sanayinin gelişmesine
de büyük katkı sağlamış; bugüne kadar 293 şirkete iştirak etmiş, altısı Borsa İstanbul’da işlem
gören, finans, cam, telekomünikasyon, sanayi ve hizmet sektörlerinde olmak üzere halen 25
şirkette doğrudan ortaklığı bulunan büyük bir gruptur.
İş Bankası’nın elde ettiği başarının sırrını Kurucu Genel Müdürümüz Celal Bayar 1928
senesinde “Bankamızın memur kadrosu yoktur, iş kadrosu vardır… İş Bankası’nda çalışan
Türk gençleri, kendilerini alelade ücretli veya maaşlı memur telakki etmiyorlar. Bu işte
behemehâl muvaffak olmayı milli şeref ve haysiyet meselesi yapmışlardır” sözleriyle ortaya
koymuştur.
İş Bankası’nın 90 yıllık başarılı tarihinin arkasında özveri, çalışkanlık, samimiyet, paylaşım,
hizmet felsefesi vardır. Bunların yanı sıra gıpta edilen performansımız, her birimin ahenk
içinde çalışması ve müşterilerimizin olduğu her yere nüfuz etme, sahayla doğru zamanda
doğru şekilde ve samimiyetle iletişim kurma ana eksenlerine dayanmaktadır. Kendi içinden
büyüyen bir banka olan İş Bankası, her yeni gelişme karşısında hızlı ve doğru aksiyon
alabilme başarısını gösteren bir bankadır.
Toplumdan, hizmet ettiği kesimlerden kopuk hareket eden hiçbir kurum uzun süre ayakta
kalamaz. Bundan hareketle biz banka olarak her zaman toplumun, müşterilerimizin ne
istediğini çok yakından takip eden, iş yapış şeklimizi ona göre tasarlayan bir kurum olduk.
Bankamızın 90. yılını kutladığımız bu onurlu günde, yüzyıla yaklaşan bu sürdürülebilir
başarıda imzası olan siz değerli çalışma arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum. Ülkemizin
sınırlarını aşan bir coğrafyada özveriyle görev yapan İş Bankası Ailesi’nin üyelerine
sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar diliyorum.
Başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugün aramızda olmayan tüm İş
Bankalıları saygı ve rahmetle anıyorum.
90. kuruluş yıldönümümüz İş Bankası Ailesi’ne ve ülkemize kutlu olsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8358.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

“İdeolojik Bakmamız Mümkün Değil”
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan; 4 yılını tamamlamış okul ve kurum
müdürlerinin değerlendirmeye tabii tutulduğunu söyleyerek; “Eğitim-Bir-Sen olarak
Kayseri’deki eğitim kalitesini önemsiyoruz. Biz iki dünyalı insanlarız, bu nedenle meselelere
ideolojik bakmamız mümkün değil.” ifadelerini kullandı.
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Milli
eğitim temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’ nedeni ile teşkilatta bazı değişiklikler olduğunu söyledi.
“İdeolojik bakmamız mümkün değil”
Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan, 4 yılını tamamlamış okul ve kurum müdürlerinin değerlendirmeye tabii tutulduğunu
söyleyerek, “Kanunla görevleri sona eren ilimizdeki okul, kurum müdürlerinin görevlerine
devam edip etmeyeceği çıkarılan yönetmelik gereği yılını dolduran okul müdürleri
performans değerlendirmesine tabii tutulmuştur. Bu değerlendirmede okul aile birliği başkanı,
okuldaki en genç ve kıdemli öğretmenler, öğretmenler kurulunun seçtiği iki öğretmen, iki
şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürünün verdiği notların toplamı ile belirlenmiştir. Bu
notta 75 ve üzeri olanlar görevlerine devam edecekler” dedi. Kayseri’de 336 müdürün
puanlamaya tabii tutulduğunu dile getiren Kalkan, “Kayseri’de toplam 616 okul, kurum
müdürünün 336 tanesi 4 yılını doldurduğu için bu puanlamaya katılmıştır. Bunların 147 tanesi
75 ve üzeri, 189 tanesi 75 puanın altında not almıştır. 75 puanın altında ve üstünde not alan
müdürlerin bütün sendikalarda üyelikleri vardır. Devam ettirilmeyen okul müdürü
arkadaşlarımızın 89’unun 40’ı Eğitim Bir Sen üyesi… Bir işi en iyi kim yapacaksa o kişinin o
işin başında olmasını isteriz” diye konuştu.
Eğitim-Bir-Sen olarak Kayseri’deki eğitim kalitesini önemsediklerini ifade eden Eğitim-BirSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Biz iki dünyalı insanlarız, bu nedenle meselelere
ideolojik bakmamız mümkün değil. Bunu bugüne kadar çalışmalarımızla gösterdik”
ifadelerini kullandı.
“Bu nasıl yandaşlık anlamak mümkün değil”
Kadrolaşma iddialarına da sert bir şekilde yanıt veren Kalkan; “Bazı basın organları Eğitim
Bir Sen kadrolaşıyor diyordu. O zaman şuanda görevden alınanların bizim arkadaşlarımızın
olması gerekmez miydi? Böyle bir şey zaten yoktu. Kadrolaşma olsaydı ve müdürler de
görevinden alınıyor olsaydı zaten bizim arkadaşlarımız görevden alınıyor olacaktı. Durum
böyle olsaydı şuanda kimse ses çıkarmayacaktı. Böyle bir şey yok.
Eğitim Bir Sen Türkiye’de de genel yetkiyi 2010’da alıyor. Yandaş sendika diye suçlanan
sendikayı düşünün 2002’de iktidara gelen parti ile yandaşsınız ama ancak 2010’da yetkiyi
alıyorsunuz. Bu nasıl bir yandaşlık anlamak mümkün değil. Geriye dönük baktığınız zaman
4688 sayılı yasa 2001’in ocak ayında yayınlanıyor. Aynı yılın mayıs ayında Kamu Sen ve
Kesk’in birinin 360 bin birinin de 260 bin üyesi oluyor. Yandaşlık budur. Siz 4 ayda 360 bin
ve 260 bin yazdıysanız bunu sorgulamak lazım.” dedi.

Kalkan, Eğitim Bir Sen’in 2005’te Kayseri’de yetkiyi aldığını belirterek, sendika olarak
Kayseri’de eğitime olan katkılarını şöyle anlattı; “Kayseri’nin SBS ve ÖSS başarılarına
baktığımız zaman 76. Sıradaydı. Bugün geldiğimiz noktada Kayseri ilk 10’da, biz diyoruz ki
artık bu değişikliklerle ilk üçe girmemiz lazım. Kayseri’de milli eğitim Türkiye’de 81 il
arasında ilk üçe girmesi lazım. Buna geriye dönük bakabilirsiniz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8359.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Misvak İle Gelen Ağız Sağlığı
Peygamber Efendimiz(S.A.V)’in sünnetleri arasında bulunan misvak kullanımı, Arap
Yarımadasından başlayarak birçok Müslüman ülkede geniş kullanım alanına yayıldı.
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Asırlar önce, diş fırçalarının olmadığı dönemlerde insanların dişlerini temizlemek için
kullandığı, kendine has kokusu ve birçok derde deva olma özelliği olan misvağın kullanımı
her geçen gün daha çok yaygınlaşıyor. Temizliğe büyük önem verilen İslam Dininde misvak
kullanımı önemli bir yere sahiptir. Basit kullanımı, kolay taşınması ve faydalarının sayısız
olması insanları misvak kullanmaya yönelten ana sebepleri oluşturuyor.
Cumhuriyet meydanında, İki kapılı camii yanında Hac malzemeleri ticareti yapan Battal
Taşyürek, misvağın, ağız yoluyla vücuda giren mikropları engellediğini kaydetti. Taşyürek,
“İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yemek ve su gibi temel ihtiyaçlarını
karşılamak zorundadırlar. Temel ihtiyaçlarımızı da ağız yoluyla alıyoruz. Bundan dolayı
yediğimiz içtiğimiz her şeyin temiz olmasına dikkat ederiz. Aldığımız besinler ne kadar temiz
olursa olsun ağzımız ve dişlerimiz temiz olmazsa aldığımız besin ile birlikte bedenimize
mikroplarda girer. Sağlıklı bir beden için öncelikle temel ihtiyaçlarımızı aldığımız, ağzımızın
ve dişlerimizin temiz olması gerekiyor” dedi.
Misvağın sünnet olduğunu vurgulayan Taşyürek şöyle konuştu: “ Misvak Peygamber
Efendimizin sürekli kullandığı ve ümmetine de tavsiye ettiği güzel bir sünnettir. Özellikle
abdest alırken namazlardan sonra misvak kullanımına özen gösterilmesi istenmiştir. Bir
Müslüman temiz olmalıdır. Çevresinde ki insanlara kötü kokusundan dolayı rahatsızlık
vermemelidir. Bunun içinde misvak vazgeçilmez bir nimettir. Misvak ağacının içinde bulunan
değerli mineraller sayesinde öncelikle ağızda oluşan kötü kokusunu engeller, dişleri parlatır,
diş etlerini besler, midenin hazmının kolaylaştırır. Günümüzde saklama kaplarının yapılması
misvağın hijyenini ve kullanımı da arttırmıştır.”
Misvak kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar.
Taşyürek, “ Sağlıklı bir yaşam için misvak kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar
vardır. Misvak diş etlerinden ve diş aralarından aldığı fazlalıkları içine çeker. Bunun için
özellikle kullanacağımızda ve kullandıktan sonra kesinlikle misvaklarımızı yıkamalıyız.
Misvağı dişlerimize sürdüğümüz için mümkün olduğu kadar mikrop kapmayacağı,
kirlenmeyeceği yerlerde taşımalıyız. Misvağı rahatlıkla her yerde kullana biliriz ancak

çevremizdekileri rahatsız etmemek için kullanırken bir elimizle ağzımızı kapatmalıyız”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8360.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kayserigaz, Kayseri Ticaret Odası İle İşbirliği
Yapıyor
Doğalgaz kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaştığı Kayseri’de, Kayserigaz ve
Kayseri Ticaret Odası, halkı yetkisiz doğalgaz tesisat firmalarına karşı uyarıyor.Almanya’nın
enerji sektöründe ileri gelen şirketlerinden EWE AG’nin...
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Doğalgaz kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaştığı Kayseri’de, Kayserigaz ve
Kayseri Ticaret Odası, halkı yetkisiz doğalgaz tesisat firmalarına karşı uyarıyor.
Almanya’nın enerji sektöründe ileri gelen şirketlerinden EWE AG’nin grup şirketi olan
Kayserigaz, sürdürdüğü başarılı çalışmalarıyla 10 yıldır Kayseri’nin düzenli ve güvenli gaz
arzını sağlıyor. Doğalgaz tüketiminin her geçen gün arttığı şehirde, doğalgazla ilgili
usulsüzlüklerin ve yanlış çalışmaların önüne geçmek amaçlı Kayserigaz ve Kayseri Ticaret
Odası ortak şekilde iş birliğine gitti. Kayseri Ticaret Odası tarafından yapılan görsel
çalışmalar şehrin birçok noktasında bulunan billboardlarda yayınlanarak halkın konu
hakkında bilinçlenmesi sağlandı.
Yürütülen çalışmalarda ‘doğalgazla ilgili işlerinizi yetkili firmalarca yaptırın’ mesajı verilmiş,
böylece meydana gelebilecek usulsüzlüklerin, mağduriyetlerin ve hatalı işlemlerin önüne
geçilmesi hedeflendi. Her gün ülkenin çeşitli yerlerinden gelen doğalgazla ilgili olumsuz
haberlerin birçoğunun kaynağının usulsüz yapılma olduğunu söyleyen Kayserigaz yetkilileri,
yetki sertifikasına sahip olmayan işletmelere kesinlikle iş yaptırılmaması konusunda uyardı.
Kayserigaz tarafından yetkilendirilmiş firmalar listesine Kayserigaz web sitesinden kolaylıkla
ulaşılabildiği duyuruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8361.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

30 Ağustos Zafer Bayramı Provası Yapıldı
Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 92. yıldönümü nedeniyle yapılacak olan tören
provası yapıldı.Tüm Türkiye ile birlikte Kayseri’de de kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer
Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle tören..
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Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 92. yıldönümü nedeniyle yapılacak olan tören
provası yapıldı.
Tüm Türkiye ile birlikte Kayseri’de de kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk
Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle tören provası yapıldı. Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı’nda askerler selamlama provası yaptı. Hava Teğmen Ersin İbrahim Oral’ın günün
anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından asker ve motorlu konvoy tören geçişi yaptı.
Tören provası yapılırken vatandaşlar da ev ve iş yerlerinden birliklere alkışlarla destek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8362.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanından Gıda Ve Şeker-iş Sendikasına
Teşekkür
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Şeker-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı İsmail Yücer’i ziyaret ederek doğal pancar şekeri tadını vermeyen ama
şeker yerine kullanılan nişasta bazlı şeker ve yapay tatlandırıcı...
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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Şeker-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı İsmail Yücer’i ziyaret ederek doğal pancar şekeri tadını vermeyen ama
şeker yerine kullanılan nişasta bazlı şeker ve yapay tatlandırıcı adını verilen ürünlerin pancar
şekeri yerine kullanılmasına karşılık sendika olarak verilen mücadele ve kamuoyunu
bilgilendirme çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İsmail Yücer; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli’ye Kayseri Şeker
Fabrikası ve Boğazlıyan entegre tesisleri çalışanlarına yönelik kadro sınavları açmasından
dolayı tüm çalışanlar adına teşekkür etti
Yücer ayrıca; Gıda ve Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından başlatılan özellikle genç
nesil ve çocukların sıkça tükettiği gazlı içecekler ve bazı dondurma çeşitlerinde kullanılan
tatlandırıcıların doğal olmadığı için insan sağlığına zarar verdiği düşüncesiyle tüketicileri
bilinçlendirme konusundaki sendikal faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8363.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

El Arabası Üzerinden Hayata Bakış
Kayseri’de çöpten ekmek parası kazanan annenin, el arabası üzerindeki çocuğu görenlerin
yüreğini burkuyor.Serçeönü mahallesinde çöplerden topladıklarıyla ekmek parası kazanan
annenin, el arabasındaki küçük çocuğu görenlerin yürekleri...
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Kayseri’de çöpten ekmek parası kazanan annenin, el arabası üzerindeki çocuğu görenlerin
yüreğini burkuyor.
Serçeönü mahallesinde çöplerden topladıklarıyla ekmek parası kazanan annenin, el
arabasındaki küçük çocuğu görenlerin yürekleri burkuluyor.
Çöpten topladıklarını satarak para kazanan annenin topladıklarını taşıdığı araba üzerindeki
çocuğunun hayata bakışı objektiflere böyle yansıdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8364.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kayseri’de Zehir Tacirlerine Darbe
Kayseri’de durdurulan bir araçta 35 gram meteamfetamin maddesi ele geçirildi.Edinilen
bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, E. S. isimli şahsın kullandığı
otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda...
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Kayseri’de durdurulan bir araçta 35 gram meteamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, E. S. isimli şahsın
kullandığı otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 36 paket halinde 35
gram meteamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü E. S., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’
suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8365.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Haksızlık karşısında susmadık
Türk Eğitim-Sen’e bağlı okul yöneticileri Kayseri Valiliği önünde basın açıklaması yaptı.Türk
Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli “Türk- Eğitim Sen olarak haksızlık karşısında
hiçbir zaman susmadık, susmayacağız.
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Türk Eğitim-Sen’e bağlı okul yöneticileri Kayseri Valiliği önünde basın açıklaması yaptı.
Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli “Türk- Eğitim Sen olarak haksızlık
karşısında hiçbir zaman susmadık, susmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki haksızlık karşısında
susan dilsiz şeytandır. 12 Eylül 1980 de biliyorsunuz 1402’likler vardı. Şimdide 21 Ağustos
2014’de açıklanan okul müdürleri puanlama sonucuna göre 6528’den mağdur olan idareciler
var. Nasıl ki 12 Eylül’de birilerine zenci muamelesi yapıldıysa, şimdi de aynı muamele
yapılıyor” dedi.
Benli “Zalimlerin sadece adı değişti. Biz biliyoruz ki zulüm daima devam etmez. Zalimin
zulmü varsa zalimin Allah’ı var. Zalimler zulümlerinde mutlaka boğulacaklardır. Gün gelecek
hükümet bu yanlış uygulamalardan hesap verecek. Binlerce idareci kıyıma uğratıldı. Bu

idarecilerin aileleri huzursuz, okul personeli huzursuzdur. Sadece idareciler etkilenmiyor bu
işten yarınımızın teminatı gençlerimiz etkilenecek. Biz milletimizin huzuru ve ülkemizin
güçlü olması için çaba veren eğitim camiasının en önemli mensuplarıyız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8366.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

11 Yılda 26 Ton Atık Pil Toplayan Melikgazi
Belediyesi 2 Bin 600 Çam Fidanı Dağıttı
Melikgazi Belediyesi tarafından 11 yıl önce başlatılan atık pil toplama kampanyasında şu ana
kadar 26 ton atık pil toplanırken, vatandaşlara 2 bin 600 çam fidanı dağıtıldı.Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2003 yılında...
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Melikgazi Belediyesi tarafından 11 yıl önce başlatılan atık pil toplama kampanyasında şu ana
kadar 26 ton atık pil toplanırken, vatandaşlara 2 bin 600 çam fidanı dağıtıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2003 yılında başlatılan atık pil toplama
kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Kampanyanın ilk başladığı
dönemlerde karton kutularla toplama yapıldığını ancak ilerleyer zamanlarda plastik kutularla
atık pil toplandığını bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Muhtarlarla
başladığımız toplama kampanyasına şu anda 140 bin ev ile devam ediyoruz.
Vatandaşlarımızda da bu bilinç oluştu ve pilleri ayrıştırarak topluyoruz" dedi.
Başkan Büyükkılıç, kampanyanın ilk başladığı 2003 yılında 400 kilo atık pil topladıklarını,
2013-2014 yılları arasında 7.5 ton atık pil toplandığına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız da
atık pil konusunda bilinçlendi. kampanya çerçevesinde 11 yılm boyunca yaklaşık 26 ton atık
pil topladık. Her 10 kiloya bir çam fidanı verdik. 11 yıl boyunca toplamda 2 bin 600 çam
fidanı dağıttık" diye konuştu.
Atık pillerin şarj edilebilir ve tek kullanımlık olanlar şeklinde ayrıştırıldığını anlatan Başkan
Büyükkılıç, "Şarj edilebilir piller Almanya’da bulunan özel bir tesise gönderiliyor ve burada
içinde bulunan metaler ayrıştırılarak yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Tek kulanımlık
olan piller ise İstanbul’da bulunan özel ve modern bir depolama alanına gönderiliyor ve
burada bertaraf ediliyor" dedi.
Başkan Büyükkılıç, kampanyanın halen devam ettiğini ve kampanyaya destek vermek
isteyenlerin gerikazanim@melikgazi.bel.tr adresinden kendilerine ulaşabileceklerini duyurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8367.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kulak Çınlaması Hastalık Habercisi Olabilir
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat
Koç, "Yaşam kalitesini düşüren bir problem olarak ortaya çıkan kulak çınlaması, ciddi
hastalıkların habercisi olabiliyor. Kanserden, orta kulak iltihaplarına,...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat
Koç, "Yaşam kalitesini düşüren bir problem olarak ortaya çıkan kulak çınlaması, ciddi
hastalıkların habercisi olabiliyor. Kanserden, orta kulak iltihaplarına, alerjiden geniz eti
büyümesine kadar pek çok hastalık kulak çınlamasına yol açabiliyor" dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat
Koç, kulak çınlaması hakkında şu bilgileri verdi:
Yaş ilerledikçe çınlama riski artıyor
Çınlama (tinnitus), dışarıdan sesli bir uyaran olmadığı halde bir ses varmış gibi kulakta ya da
kafa içinde ses algılanmasıdır. Toplumda genel görülme sıklığı %15’dir. Yaş ilerledikçe
görülme sıklığı artar. 50-80 yaş aralığında bu oran %30-40’lara kadar yükselir. Kulak
çınlaması, bir hastalık değil pek çok hastalıkta oluşabilen bir şikâyettir. Sürekli veya aralıklı
olabilir, ton ve şiddet açısından da değişkenlik gösterebilir. Bazen uğultu bazen de ıslık
gibidir. Çok hafif olabildiği gibi çok rahatsız edici de olabilir.
Kulak çınlamasının birçok nedeni var
Kulak kiri, kulak kanalında yabancı cisim, tümörler, dış kulak yolunun tıkanması, orta kulak
iltihapları, alerji, geniz eti büyümesi, yaşlılığa bağlı işitme kayıpları, ani yüksek sese maruz
kalma, uzun süre gürültülü ortamda çalışma gibi etkenler kulak çınlamalarına yol açabilir.
Bunların yanı sıra kafa travması, menenjit gibi nörolojik hastalıklar ve depresyon gibi bazı
psikolojik rahatsızlıklar da kulak çınlamasına neden olabilir.
Çınlaması olan hastalara farklı tetkikler yapılmalı
Hastalara detaylı endoskopik ve mikroskobik KBB muayenesi, nörolojik muayene, genel tıbbi
muayene yapılmalıdır. Bu tür hastaların değerlendirilmesi ve muayenesinde öncelikle tümör
gibi önemli, ilerleyici bir hastalığın varlığı, çınlamanın türü ve özelliklerinin belirlenmesi ve
kulak fonksiyonlarındaki bozuklukların saptanması gibi konular üzerinde durulmalıdır.
Çınlamada ilk adım ilaç tedavisi
Çınlama şikâyeti olan hastaların tedavisini yaparken bunun bir hastalık değil bir belirti olduğu
unutulmamalıdır. Kulak çınlaması olan hastalara; kan akımını artıran ilaç ve doğal besin
destek ürünlerini de içeren ilaç tedavileri, Elektromanyetik Uyarım, Elektroterapi,
Maskeleme, Tinnitus Retraining Therapi, Akupunktur, Nöral terapi ve Hiperbarik Oksijen
tedavileri uygulanmaktadır.
Kulak çınlamanız varsa…
•Yüksek sesli müziğe ve gürültüye maruz kalmayın.
•Kan basıncınızı kontrol ettirin ve tuz alımını kısıtlayın.
•Stres ve gerginlikten uzak durun. Kahve, kola ve sigara kullanmayın.

•Günlük egzersiz yapın, yeterince dinlenin ve düzenli uyuyun. Uyurken yüksek bir yastık
kullanın.
•Kulak çınlamasının sağırlığa neden olmayacağını bilerek, bu sesleri rahatsız edici ama
önemsiz bir gerçek olarak kabul edip olabildiğince yok sayın.
•Çınlama, akşam saatlerinde çoğunlukla etraf sessizleştiği zaman daha fazla fark edilir. Odada
ses çıkartan bir saat, radyo, TV bulunması, çınlamayı bastırarak uyumaya yardımcı olur.
•Sakinleştirici ilaçlar, doktor tavsiyesi ile kullanılmak şartıyla rahatlama sağlayabilir.
•Çok gerekli değilse çınlamaya yol açma ihtimali olan ilaçlar kullanmayın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8368.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

695 Köylüyü Şaşkına Çeviren İhbarname
Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Hamurcu köyünde 2 kişinin, "Tarlalarda sınır yok, bakımı
yapılmıyor" şikayeti sonrasında mahkemeden gelen ihbarname ile arazilerinin hazineye
geçeceği korkusuna kapılan yaklaşık 695 köylü, büyük şok yaşadı
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Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Hamurcu köyünde 2 kişinin, "Tarlalarda sınır yok, bakımı
yapılmıyor" şikayeti sonrasında mahkemeden gelen ihbarname ile arazilerinin hazineye
geçeceği korkusuna kapılan yaklaşık 695 köylü, büyük şaşkınlık yaşıyor.
Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Hamurcu köyünde yaşayan yaklaşık 695 kişi, kendilerine
İncesu Asliye Mahkemesi’nden gelen ihbarname ile şok yaşadı. Daha önce köyde yaşayan 2
kişinin köylülerle tartışıp Tapu Kadastro Müdürlüğüne, "Arazilerde sınır yok, tarlalar
sürülmüyor" şikayetinde bulunması üzerine köye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü görevlilerinin inceleme yaptığı öğrenildi.
Köyde bulunan arazileri inceleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerinin,
"Tarlalar sürülmüyor" şeklinde rapor tuttuğu ve durumu mahkemeye taşıdığı 1 hafta önce
İncesu Asliye Mahkemesi’nden gelen ihbarla ortaya çıktı. Mahkemeden gelen ihbarname ile
şaşkına dönen Hamurcu köyü sakinleri, tarlalarının hazineye geçeceğini öğrenince çileden
çıktı.
İncesu Asliye Ceza Mahkemesi’nden gelen ihbarname sonrasında köyde ortalığın karıştığını
ve herkesin şaşkına döndüğünü söyleyen Dursun Ekinci, "Vatandaş kızını evlendirmek için
tarlasını yıllar önce ikinci şahsa sattı. İkinci şahıs da üçüncü şahsa sattı. Mahkemeden gelen
ihbarname sonrasında üçüncü şahıs gelerek, ’Tarlam elimden gidiyor’ diye feryat edip silahı
adama dayadı ve parasını geri istedi" diyerek yaşanan olayları anlattı.
Asıl karışıklığın köyde daha önce oturan iki kişinin şikayeti sonrasında başladığını anlatan
Ekinci, "Şikayette bulunan iki kişi, köydeki yanlış hareketlerinden dolayı buradan kovuldu.
Başka bir köye gittiler ve oradan da kovuldular. Bunlar, bizim köydeki tarlaların sınırlarının
olmadığı ve ekilmediği gerekçesiyle şikayette bulunmuşlar. Sıkıntı bundan dolayı ortaya
çıkıyor. Devlet ne yaptığı belirsiz iki kişinin arkasından mı gidecek yoksa bizim arkamızdan

mı gelecek? Sesimizi yüksek makamlara duyurmak istiyoruz. Eğer bu sıkıntı çözülmezse ne
yaptığı belirsiz iki kişi yüzünden bu köyde kan çıkacak" diye konuştu.
Hamurcu köyü sakinlerinden Salim Erikçi ise, “Bu tarlalar dedemizden babamıza kalan,
babamızdan da bize miras olarak bırakılan yerler. Şimdi de tapularımıza, mallarımıza hazine
el koyuyor. Bizim ecdadımızın buraya verdiği emekler ve bizim emeklerimiz heder oluyor.
Bu tapularımıza el koyup da ondan sonra malımızı elimizden almaya çalışan kişiler, onlar
kimse bize vicdanen acısınlar. Emeklerimize yazık oluyor. Bizim ecdadımızın kemikleri
sızlar” ifadelerini kullandı.
Köylü Ali Karaalp de, “Bizim köyümüz Türkiye’nin en dağlık en taşlık ve en kötü arazisine
sahip olan bir köydür. Burada hiçbir kıymetli birinci, ikinci, üçüncü toprak yoktur. Dördüncü
ve beşinci kalitede topraklar vardır. Bizim köylümüz, kar ve kış demeden hayvanlarla taş
ayıklayarak geçinmeye çalışıyor. İstiklal Harbi’nde en fazla şehit veren bizim köyümüzdür.
Bizim köyümüz hakkına razı olan bir köydür” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8369.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Demokrat Parti İl Başkanı İsmet Özbakkal’dan
Zafer Haftası Mesajı
Demokrat Parti İl Başkanı İsmet Özbakkal Zafer Haftası ile ilgili olarak yayımladığı
mesajında, "İçinde bulunduğumuz ve milletçe kutlamakta olduğumuz Zafer Haftası ve Zafer
Bayramı bağımsız yaşamak isteyen tüm milletlere öncü olan,...
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Demokrat Parti İl Başkanı İsmet Özbakkal Zafer Haftası ile ilgili olarak yayımladığı
mesajında, "İçinde bulunduğumuz ve milletçe kutlamakta olduğumuz Zafer Haftası ve Zafer
Bayramı bağımsız yaşamak isteyen tüm milletlere öncü olan, irşad eden ve yol gösteren,
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanının
terennüm edildiği ve coşkuyla kutlandığı bir haftadır" dedi.
Demokrat Parti İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Milli birlik ve vatanımızın bölünmez
bütünlüğünün tartışıldığı bugünlerde ülkemiz üzerindeki menfur emelleri bilinen dış güçler ve
bedhah işbirlikçileri, bu milletin sarsılmaz birlik inancı, birbirlerine olan saygısı, sahiplik
duygusu, sadakat ve sağduyusu sayesinde hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Tarihi
bilmeyen devlet adamları, pusulasını kaybetmiş gemilere benzer. İşte bugün Türkiye’de tarihi
bilmeyenlerin bizi nerelere sürüklediğini görüyoruz. Sahip olduğu imkanların önceliğini
bilmeyenler, Cumhuriyeti kuran kadroların, bu bataklığın içinden süzülerek geldiğini
unutanların, bu bölgede hiç olmadığı kadar yalnızlaştığını görüyoruz. Sadece bu iktidar
kaybetmiyor, bu ülke kaybediyor, bu ülkenin gençleri kaybediyor. Bu coğrafyada birileri, 1.
Dünya Harbi sonrası bir siyasal kadastro geçirircesine, bu bölgedeki insanların kanından
beslenerek haritalar çizdiler" diye konuştu.

Özbakkal ayrıca, "Tarihin seyrini değiştirmeye azmetmiş bu büyük millet, geçmişte olduğu
gibi bugün de, inşallah yarın da bu çizgiyi tekrar masumların gözyaşını silecek, zalimlere
karşı duracak büyük Türkiye’yi hep beraber ayağa kaldıracaktır. Bu coğrafya içerisinde bir ve
beraber olma iradesini ortaya koymuş insanlarımız arasında maalesef, önce zihinlerde
başlayan bölünme neredeyse somuta dönüşmüştür. Artık ideolojik bir bölünmenin ötesine
geçerek, gerçek anlamda bölünme ile karşı karşıyadır. Bugün tartışmamamız gereken ne kadar
meselemiz varsa hepsini tartışır hale geldik. Kabuk bağlamış yaraları deşerek yol almak
isteyenler yine karşılığını alacaktır. Geçmişte olduğu gibi varlığımızı münakaşaya açmak
isteyen bedbahtlar bugün de vardır, yarın da olacaktır. Hiçbir kimsenin gücü mazimizle, şanlı
tarihimizle, Atatürk’le ve Kurtuluş Savaşıyla bağımızı koparmaya yetmez ve yetmeyecektir.
Gençlerimize hür ve bağımsız bir millet olmanın gururu ve şuurunu unutturmak isteyen
zihniyetin azgınlaştığı günümüzde, herkesin uyanık olması gerekmektedir" şeklinde konuştu.
Özbakkal son olarak, "Buradan yanlış hesap yapanlara, temel değerlerimizle oynayanlara, din
ve vicdan tüccarlığı yapanlara, sahte demokratlara, gençliğe kin ve nefret aşılayanlara
sesleniyorum; gücünüz bu inançlı gençliğin elinden ortak mazimizi, birlik ve beraberliğimizi
alamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Zafer Haftasını kutluyor, başta milli mücadelemizin
lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını
feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, milletimizin Zafer
Bayramı ve Zafer Haftasını en içten duygularımızla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8370.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kalas Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Ölü
Kayseri’de kalas yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
öldü.Kaza, Kayseri-Niğde Karayolu’nun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, M.C. (53) yönetimindeki 38 KE 069 yönetimindeki...
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Kayseri’de kalas yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
öldü.
Kaza, Kayseri-Niğde Karayolu’nun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, M.C. (53) yönetimindeki 38 KE 069 yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada kamyonet içerisinde bulunan M.C., ağır
yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile ERciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine
kaldırılan M.C., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8371.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Küçük Çocuğun Mucize Kurtuluşu
Kayseri’de, bir binanın 4. katından düşen küçük çocuk hafif şekilde yaralandı.Edinilen
bilgilere göre olay, Erkilet Bulvarı Yeşil mahallede bulunan 4 katlı bir binada yaşandı.
Binanın 4. katında bulunan 1 yaşındaki erkek çocuğu mutfak...
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Kayseri’de, bir binanın 4. katından düşen küçük çocuk hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Erkilet Bulvarı Yeşil mahallede bulunan 4 katlı bir binada
yaşandı. Binanın 4. katında bulunan 1 yaşındaki erkek çocuğu mutfak balkonundan toprak
zemine düştü. Toprak zemine düşerken bir kabloya takıldığı öğrenilen küçük çocuk hafif
şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık
ekipleri küçük çocuğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak, tedavi altına
alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8372.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Forum Kayseri’de Okul Alışverişi ’afacanlar
Sınıfı’ İle Eğlenceye Dönüşüyor
Forum Kayseri, bu yıl okula dönüş günlerini, çocuklar için eğlenceye, aileleri içinse kazançlı
bir alışverişe çeviriyor.Kayseri ve çevre illerde yaşayanların alışveriş ve eğlence merkezi
Forum Kayseri, bu yıl okula dönüş günlerini...
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Forum Kayseri, bu yıl okula dönüş günlerini, çocuklar için eğlenceye, aileleri içinse kazançlı
bir alışverişe çeviriyor.
Kayseri ve çevre illerde yaşayanların alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kayseri, bu yıl
okula dönüş günlerini çocuklar için eğlenceye, aileleri içinse kazançlı alışverişe çevirmek için
özel bir etkinlik ve kampanya düzenliyor.

Forum Kayseri, çocukları 01-07 Eylül tarihlerinde 7 gün boyunca özel oyun alanında
ağırlıyor. Okula Dönüş etkinlikleri kapsamında kurulacak ‘’Afacanlar Sınıfı’’ ile çocukların
sevgilisi Bugs Bunny, Slyvester, Duffy Duck ve Tweety öğretmen olacaklar. Tazmanya
Canavarı’nın teneffüs zilini çalmasıyla okul bahçesinde oyunlar oynayacak ve okul
otobüsünde fotoğraf çektirecekler.
Forum Kayseri’nin sürprizleri bununla da bitmiyor. 01-07 Eylül tarihleri arasında geçerli
olacak kampanya ile, Forum Kayseri’de toplam 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak hediye
çarkını çevirme şansı yakalayacak olan ziyaretçiler, çocukların en sevdiği çizgi film
kahramanlarıyla süslenmiş muhteşem hediyeler kazanacaklar.
Çocuklar Forum Kayseri’de yaşadıkları eğlenceyi dilinden düşürmeyecek; üzerinde sevimli
Looney Tunes karakterleri bulunan okul gereçlerini tüm yıl boyunca yanlarından ayırmak
istemeyecek!
Forum Kayseri, tüm çocukları sürpriz ve eğlence dolu okula dönüş etkinliğine davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8373.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kayseri Erciyes Taraftarından Çağrı
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, passolig kullanma alışkanlıkları
olmamalarına rağmen Erciyesspor taraftarlarına çağrıda bulunarak tribünlerin boş
kalmamasını istedi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor...
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, passolig kullanma alışkanlıkları
olmamalarına rağmen Erciyesspor taraftarlarına çağrıda bulunarak tribünlerin boş
kalmamasını istedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu
Havur yaptığı açıklamada, bu sezon ilk kez uygulanacak passolig uygulamasının tribünlerin
boş kalmasına neden olacağını söyledi. Havur, “2014-2015 futbol sezonu ilk hafta maçları bu
hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacaktır. Süper Lig temsilcimiz Erciyesspor, ilk maçında
31 Ağustos Pazar günü saat 18:30’da Trabzonspor ile Kadir Has Stadı’nda karşılaşacaktır.
Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen takımımızı yalnız bırakmayalım. Her ne kadar yeni bilet
sistemi pek çok prosedürü gerektiriyorsa da mümkün olduğunca imkanlarımızı zorlamamız
gerekir. Maalesef passolig almak ve kullanmak bizim alışkanlıklarımıza ters bir sistem
olmasına rağmen uygulayıcılar, bu sene hedefine ulaşıp tribünlerin boş kalmasına sebep
olacaklardır” dedi.
Başkan Havur, ligin ilk maçında taraftarların takımın yanında olmasını istediğini belirterek,
“Başkanımız Ziya Eren bu takım için her şeyini ortaya koymaktadır. Erciyesspor taraftarını bu
önemli maçta Erciyessporun yanında görmek istiyoruz. Biz hocamıza ve futbolcularımıza
güveniyoruz. Yeni futbol sezonunda Erciyesspor ve tüm takımlara başarılar diliyoruz”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8374.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Down Sendromlu Çocuklara ’buz Pateni’
Terapisi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan puz
pateni pistinde down sendromlu çocuklara rehabilite eğitimi düzenleniyor.Kayseri’de 20
kişilik bir gruptan oluşan down sendromlu çocuğa, buz pateni ile...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan puz
pateni pistinde down sendromlu çocuklara rehabilite eğitimi düzenleniyor.
Kayseri’de 20 kişilik bir gruptan oluşan down sendromlu çocuğa, buz pateni ile rehabilite
uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan
buz pateni pistinde uzman eğitimciler eşliğinde 20 down sendromlu öğrenciye paten
yaptırılarak rehabilite edilmeye çalışılıyor. Düzenlenen uygulama hakkında bilgiler veren
Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu
Harikalar Diyarı içerisinde bulunan buz pistinde bizi son derece mutlu edecek bir program
düzenledik. İlimizde faaliyet gösteren ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen down
sendromlu çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlayan bir oluşumla birlikte
hareket ediyoruz" dedi.
Uygulamanın 1 ay süreceğinin altını çizen Üstünel, "Bugünden itibaren 1 ay sürecek ve 20
down sendromlu öğrenciyi kapsayacak program hazırladık. Down sendromlu çocuklarımızın
yetişmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu etkinlik kapsamında her hafta çarşamba
günleri 1 seans buz pateni pistimizden eğitmenlerimiz nezaretinde eğitim alacaklardır. Bu
eğitim sürecinden sonrada inşallah hergün bir tesisimizde kendilerini misafir edeceğiz.
İnşallah bu program örnek teşkil eder ve toplumun her kesiminden insanlara ulaşmaya
çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8375.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Ak Parti Kongresi’ne 14 Otobüs Kaldırıldı
AK Parti’nin yeni genel başkanının seçileceği bu gün ki kongre için Kayseri’den 14 otobüs
kaldırıldı.Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son kez ’genel başkan’
olarak katılacağı ve Ankara Arena’da düzenlenen...
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AK Parti’nin yeni genel başkanının seçileceği bu gün ki kongre için Kayseri’den 14 otobüs
kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son kez ’genel başkan’ olarak
katılacağı ve Ankara Arena’da düzenlenen AK Parti 1. Olağanüstü Kongresi için, AK Parti
Kayseri teşkilatı tarafından 45 kişilik 14 otobüs kaldırıldı.
Dün saat 23.00’da parti önünden hareket eden, otobüsler, Ankara Arena’ya ulaşmak üzere
yola çıkarken, Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan Ahmet Davutoğlu’nun seçimi için
Kayseri’den Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’in de aralarında bulunduğu toplam 21
delege oy kullanacak.
Belediye başkanları, delege üyeleri ve bazı teşkilat mensupları da özel araçları ile kongreye
giderken, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’in ve belediye başkanlarının, 28 Ağustos Perşembe
günü Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yemin törenine de katılacakları belirtildi.
Bu gün Ankara Arena’da yapılacak AK Parti 1. Olağanüstü Kongre’de oy kullanacak Kayseri
delegeleri ise, şu şekilde:
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediye Başkanı, Bekir Yıldız
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Timur Barlas Melikgazi İlçe Başkanı, Abdulkerim Yalçın
AK Parti İl Başkan Yardımcısı, Ömer Dengiz AK Parti Eski İl Başkanı, Saadettin Aydın Eski
İl Genel Meclis Başkanı, Mehmet Durukan Develi İlçe Başkanı, Mustafa Gürcü Felahiye İlçe
Başkanı, Hüdai barut Hacılar İlçe Başkanı, İsmail Tekinsiz İncesu İlçe Başkanı, Nurettin
Almak Özvatan İlçe Başkanı, Ahmet Çalışkan Pınarbaşı Eski Teşkilat Başkanı, Mehmet Bal
Tomarza Eski İlçe Başkanı, Özdemir Doğan Sarıoğlan Eski İlçe Başkanı, Cesur Abdullah
Kınık Sarız İlçe Başkanı, Ahmet Büber Yahyalı İlçe Başkanı, Abdullah Sami Ceylan
Yeşilhisar İlçe Başkanı, Faruk Karakaya Talas Eski İlçe Başkanı ve Venhar Pakırtaşı Eski
Kadın Kolları Başkanı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8376.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Öğretmenlere ’çevre’ Eğitimi
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD ) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği
ile 2-5 Eylül tarihlerinde eş zamanlı olarak 81 ilde, öğretmenlere yönelik ‘Çevre’ konulu
hizmetiçi eğitim kursu düzenledi.ÇEKÜD Kayseri Temsilcisi...
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Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD ) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği
ile 2-5 Eylül tarihlerinde eş zamanlı olarak 81 ilde, öğretmenlere yönelik ‘Çevre’ konulu
hizmetiçi eğitim kursu düzenledi.
ÇEKÜD Kayseri Temsilcisi ve Projenin Eğitim Koordinatörü Mehmet Faruk Er, 2 Eylül’de
başlayacak ve 3 gün sürecek proje kapsamında, öğretmenleri çevre bilinci ve sorunları

hakkında güncel bilgilerle daha donanımlı hale getirerek, bu bilgi birikimlerini öğrencilere
aktarılmasını sağlamayı, böylece de çevrenin korunması ve geliştirilmesi amacını taşıdıklarını
söyledi. Projeye Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıklarının da (Orman Genel
Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü) eğitici görevlendirerek destek
vereceğini hatırlatan Mehmet Faruk Er, ‘Hizmetiçi eğitim hazırlanırken teknolojik ürünlerin,
aşırı tüketim alışkanlıklarının, israf ve gösterişe dayalı ‘ben’ merkezli yaşam felsefesinin,
endüstriyel kirlenme ile başlayan çevre sorunlarını son derece genişlettiği göz önünde
bulunduruldu. Bu çerçevede, halkımızı biilinçlendirmede, öğretmen-öğrenci arasındaki
eğitim-öğretim yönteminden yararlanmayı düşünüldü. Proje ile çevre bilinci ve sorunları
hakkında güncel bilgilerle daha donanımlı hale getirilecek öğretmenlerin bilgi birikimlerini
öğrencilere aktarması ile çevrenin korunması ve geliştirilmesi, konusunda daha geniş fayda
sağlanması planlandı.’ dedi.
HİZMETİÇİ EĞİTİM KONULARI
Projenin Eğitim Koordinatörü Mehmet Faruk Er, Kayseri’de Melikgazi Kadı Burhaneddin
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek program çerçevesinde; çevre ve
ahlak, ormanların önemi, ormanların faydaları, Türkiye’nin orman alanları, doğa koruma ve
biyolojik çeşitlilik, ekoloji, çevre kirliliği ve etkileri, çevre kirliliğini önlemek için alınacak
tedbirler, küresel ısınma, iklim değişikliği, atıklar ve geri dönüşüm, yenilenebilir ve
yenilenemez enerji kaynakları, enerji kirliliği, enerji verimliliği gibi çevre konuları
öğretmenlere aktarılacak, eğitimin son gününde ise yerel çevre sorunları ile ilgili atölye
çalışması yapılacağını kaydetti. 5 Eylül’de sona erecek olan proje sonunda başarılı olan
kursiyerlere sertifika verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8377.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Resmi Plakalı Araçtan Uyuşturucu Çıktı
C. B.’nin sürücüsü olduğu 12. Hava Üs Komutanlığı hizmetlerinde kullanılan resmi plakalı
araç, 12. Hava Üs Komutanlığı ekipleri tarafından arandı. Araçta yapılan aramalarda kağıda
sarılı halde 38 gram esrar ele geçirildi....
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C. B.’nin sürücüsü olduğu 12. Hava Üs Komutanlığı hizmetlerinde kullanılan resmi plakalı
araç, 12. Hava Üs Komutanlığı ekipleri tarafından arandı. Araçta yapılan aramalarda kağıda
sarılı halde 38 gram esrar ele geçirildi. C. B. ifadesinde uyuşturucu maddesinin kendisine ait
olmadığını, B. P. isimli kişiye ait olduğunu söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda B. P. de
yakalanarak gözaltına alındı.
Haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek’ suçundan işlem yapılan C.
B. ve B. P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8378.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Spor Basını Bilgilendirilecek
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri Şubesi tarafından yeni sezon öncesinde “Spor
Basınını Bilgilendirme toplantısı” adı altında bir toplantı gerçekleştirilecek.
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Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri Şubesi tarafından yeni sezon öncesinde “Spor
Basınını Bilgilendirme toplantısı” adı altında bir toplantı gerçekleştirilecek.
Kısa adı ASGD olan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri Şubesi bilgilendirme ve
eğitim toplantılarını sürdürüyor.
Dernek tarafından yeni sezon öncesi sporda yaşanan değişiklikler ile özellikle Passolig ile
ilgili tüm konuların ele alınacağı ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ali
Üstünel’in ev sahipliği yapacağı basını bilgilendirme toplantısı 28 ağustos Perşembe günü
saat 19.00’da Kadir Has Stadı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Deneyimli gazeteci Demet Öztürk’ün moderatörlüğünü yapacağı toplantının açılış
konuşmasını ise Şube Başkanı Yavuz Navruz yapacak.
Toplantıya katılacak konuşmacılardan Spor A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel katılımcılara
“6222 sayılı sporda şiddeti önleme yasası, Pasolig ve Kadir Has Stadyumu ile ilgili
gelişmeler”, Üst Klasman Gözlemcisi- Hakem Eğitimcisi Galip Bitigen “Futbol Oyun
Kuralları”, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici “Protokol ve Basın
Akreditasyonları”, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise “Spor Basının
Şiddetteki yeri ve etkileri” konulu bir seminer verecek.
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği(ASGD) Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz
Bilgilendirme Toplantısı ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Ülkemizde spor alanlarında görülen şiddet olaylarının önemli bir kaynağı olarak medya
gösterilmekte, kamuoyunda spor ve şiddet medya ile birlikte anılmakta ve medyanın sporda
şiddeti körüklediği düşünülmektedir. 6222 sayılı “Spor’da Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanun” un hazırlanmasına giden süreçte önemli bir rol oynayan Meclis
Araştırma Komisyonu Raporunda da medya ve şiddet ilişkisinin önemli bir rol oynaması bu
algının sadece kamuoyu ile sınırlı olmadığını gösterir niteliktedir. Şiddet olaylarının mevcut
yasaya rağmen yaşanması, sorunun yalnızca kolluk tedbirleri ile çözümlenemeyeceği çok
yönlü olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu noktadan hareketle sporda şiddet
ve medya ilişkisinin ele alınmasında spor medyası çalışanlarının da farklı bir ufuk ve
perspektif kazandırılmaları gereğinden hareketle Spor Basını Bilgilendirme Seminer,
toplantılar düzenlenmesine karar verilmiştir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8379.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Hal’in İşletmesi Kay-Sem’in
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni Sebze ve Meyve Hal’inin işletmecilik hakkı,
10 yıllığına ihale edildi. İhaleyi kısa adı KAYSEM olan Kayseri Meyve ve Sebze
Komisyoncuları Derneği kazandı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni Sebze ve Meyve Hal’inin işletmecilik hakkı,
10 yıllığına ihale edildi. İhaleyi kısa adı KAYSEM olan Kayseri Meyve ve Sebze
Komisyoncuları Derneği kazandı.
Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında
yapılan yeni meyve ve sebze hali işletmecilik ihalesine Kayseri Meyve ve Sebze
Komisyoncuları Derneği (KAYSEM) katıldı.
1 milyon 100 bin TL muhammen bedel üzerinden yapılan ihalede, Kemal Altıntop
başkanlığındaki Kayseri Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği 1 milyon 110 bin TL teklif
verdi. Kuzey Çevreyoluna paralel olarak uzanan ve 118 işyerinden oluşan Yaş Sebze ve
Meyve Hali’nin ihalesinin tamamlanmasıyla taşınma işlemleri yakın zamanda başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8380.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Türk Eğitim-sen Cumhuriyet Başsavcılığına
Suç Duyurusunda Bulundu
Türk Eğitim-Sen’e bağlı okul yöneticileri Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulundu.Kayseri Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli “Ortak
eylemimizi gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz....
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Türk Eğitim-Sen’e bağlı okul yöneticileri Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulundu.
Kayseri Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli “Ortak eylemimizi
gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Türk Eğitim-Sen’in ülke

genelinde bugün hem valiliklere idari suç duyurusu yapmak için bir eylemi var hem de
Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusu için bir eylemi var. Dolayısıyla diğer sendikalarda
bize bu manada destek verdikleri için hepsine huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz.
Pankartımızdan da anlaşılacağı üzere diyoruz ki sadece adalet istiyoruz” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından hazırladıkları suç duyurusunu Cumhuriyet Başsavcılığına
teslim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8381.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırılmıyor
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda 3 uyuşturcu taciri ile uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak
gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık...
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Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda 3 uyuşturcu taciri ile uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
yaptıkları çalışmalarda S.R., Ç.R. ve F.R.’nin kuru sıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına
alındığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu satın alan O.Ü., O.Ç., H.B., M.Ö. ve T.T.
isimli şahıslar da gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Kullanmak ve Nakletmek suçundan
işlem yapılırken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.R. isimli şahsın tutuklanarak ceza evine
gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8382.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kocasinan Organik Pazarı Dolup Taşıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Evler Organik Pazarı’nın vatandaşlardan
olağanüstü ilgi gördüğünü söyledi.Sağlıklı üretim ve tüketimi desteklemek amacıyla
Kayseri’nin ilk Organik Pazarı’nın Kocasinan Belediyesi...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Evler Organik Pazarı’nın vatandaşlardan
olağanüstü ilgi gördüğünü söyledi.
Sağlıklı üretim ve tüketimi desteklemek amacıyla Kayseri’nin ilk Organik Pazarı’nın
Kocasinan Belediyesi Erciyes Evler Semt Pazarı’nda kurulduğunu hatırlatan Başkan Mustafa
Çelik, "2013 yılında kurulan Organik Pazar vatandaşlarımız tarafından çok yoğun ilgi
görüyor. Tüketici bilinci her geçen gün artıyor. Organik Pazara gösterilen bu olağanüstü
ilgiden üretici ve tüketici çok memnun " dedi.
Başkan Mustafa Çelik, Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kapadokya
Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği’yle birlikte organik pazarı daha da geliştirmek ve iyileştirmek için yoğun gayret
gösterdiklerini belirterek, "Organik pazara olan olağanüstü ilgi üretici sayısını da üretilen ürün
sayısını da artırdı. Geçen yıl 25 olan üretici sayısı bu yıl 40’ı aştı" diye konuştu.
Erciyes Evler Semt Pazarı’nda pazar günleri açılan ve ağırlıklı olarak sebze meyve satılan
organik pazarda ürünlerin 1-2 saat içinde satıldığının altını çizen Başkan Çelik, "Geçtiğimiz
sezon 45 bin kilo sebze, 35 bin kilo da meyve satılmıştı. Bu yıl Organik Pazar’a ilginin
olağanüstü artmasıyla bu rakamların çok daha yukarılara çıkacağını tahmin ediyoruz.
Vatandaşlarımızı Organik Pazar’a davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8383.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

“Afet Bilgi Sistemi” Hazırlanıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi AFET BİLGİ
SİSTEMİ’nin (ABİS) hazırlanarak internet sitesine konulacağını ayrıca broşür bastırılarak
halka dağıtılacağını söyledi.Melikgazi Belediyesinin...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi AFET BİLGİ
SİSTEMİ’nin (ABİS) hazırlanarak internet sitesine konulacağını ayrıca broşür bastırılarak
halka dağıtılacağını söyledi.
Melikgazi Belediyesinin RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİNİ benimseyerek Afet Hazırlık
Sosyal Kalkınma ve Kentsel Dönüşüm Projesini benimsediğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç,
ABİS’in sayesinde afet ilgili vatandaşlara ihtiyaç duyabilecek her türlü bilgiye ulaşma fırsatı
sunulacağını kaydetti.
Afetlerin her sayfasında ve çeşidinde insan kaybını ve ekonomik kaybı en aza indirgemek için
internet ağ ortamında ve basılı broşür olarak konu ile ilgili veri ve bilgilerin sunulacağını
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
"Melikgazi Afet Bilgisi Sistemi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) hibe desteği ile
uygulanacak olup ortak bir proje olarak başlatılacaktır. Melikgazi İlçesi Risk Azaltma
Yöntemleri Benimsenerek Afete Hazırlık, Sosyal Kalkınma ve Kentsel Mekân Kalitesinin
Artırılması Projesi kapsamında hazırlanacaktır. İçerik ile ilgili sorumluluk yararlanıcılara ait

olup bu sistem ve çalışma içerinde toplanma bölgeleri, parklar, Pazar yerleri gibi boş alanlar
ile dere yatakları, taşkın su kanalları, spor alanları, spor sahaları, kamu bina ve tesisleri ile
hastane, sağlık ocakları ve merkezleri özellikli olarak belirtilecek ve alternatif yollar haritası
eklenecektir. Melikgazi Belediyesi olarak afet öncesi ve sonrasında vatandaşların her türlü
sorularına cevap vermeyi amaçlıyoruz"
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Afet Bilgi Sistemi (ABİS) ile bilgi değişimlerinin kolaylıkla
yapıldığını eşgüdüm içerisinde itfaiye, Akut, Sivil Savunma Müdürlüğü gibi diğer kurumlarla
ortak bir proje olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8384.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Esnafın Kaldırım Kavgası
Kayseri’de ticaretin en canlı olduğu mekânlardan biri olan Cumhuriyet meydanındaki esnaflar
arasında yaşanan kaldırım sorunu 3 yıldır çözülemedi. Cumhuriyet Meydanı, İki Kapılı Camii
çevresinde bulunan esnaflar, 3 yıldır uğraştıkları kaldırım sorununun bir an önce çözülmesini
istiyor.
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“İŞGAL ALTINDAYIZ”
İki Kapılı Camii çevresinde ki esnaflardan bazılarının kaldırımlara fazla sayıda masa ve
tabure koymaları bölgede ki diğer esnafları rahatsız ediyor. İsminin haberde kullanılmasını
istemeyen bir esnaf, komşularının kaldırımlara koyduğu masa ve taburelerin dükkânlarının
önünü kapattığını ve müşterilerinin dükkâna girmesine engel olduğundan dolayı rahatsız
olduklarını söyledi. ‘İşgal altındayız’ diyen şikayetçi esnaf, belediyenin esnafların kaldırımları
minimum seviyede kullanmasına müsaade etmesinin ve bunun suiistimal edilmesinin bu
duruma neden olduğunu belirtti.
Zabıtalar Melikgazi Belediyesini İşaret Etti
Olayla ilgili gazetemize bilgi veren zabıta görevlileri bu sorunu kalıcı olarak çözebilecek
adresin Melikgazi Belediyesi olduğunu söyledi. Zabıta görevlileri kendilerine bu tür
konularda birçok şikâyet geldiğini söyleyerek: “ Zabıtalar, önce şikâyet edilen kişiyi veya
kurumu uyarır, para cezası yazar ve gerekirse yasak bölgede ki malzemeleri kaldırır. Ama
bunlar esnafları yıldırmıyor, zabıta topladıkça onlar yine koyuyor. Zabıta ne kadar kaldırırsa
kaldırsın bu tür şikâyetler için etkin bir çözüm olmuyor. Esnaflar kendi aralarında bu tür
problemleri çözemiyorlarsa, bu sorunları kesin bir biçimde çözebilecek kurum, bölgeden
sorumlu belediyelerdir” dedi.
Haber: (stajyer) Veli GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8385.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kayseri Gündem Uyardı, KCETAŞ önlemi aldı
Gazetemizin 26.08.2014 Salı günkü manşetinde yer verdiğimiz ” Çöpler Elektrik Direğine(!)”
başlıklı haberimizde kontrol kapağı açık olan elektrik direklerini konu almıştık. Kayseri
Civarı Elektrik Türk A.Ş yaptığımız haberi dikkate alarak tehlikeli halde bulunan elektrik
direğinin açık olan kapağını kapattı.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8386.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz, Ahmet Davutoğlu’nu
Kutladı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nu, AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesi nedeniyle kutladı. Hiçyılmaz,
“Davutoğlu’nun parti genel başkanı seçilmesi ve devamında...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nu, AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesi nedeniyle kutladı. Hiçyılmaz,
“Davutoğlu’nun parti genel başkanı seçilmesi ve devamında Başbakanlık görevini üstlenecek
olması, ekonomi çevrelerinde olumlu karşılanmıştır” dedi.
Hiçyılmaz, dün yapılan kongrede delegelerin oylarıyla AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilen
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 12. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
tarafından, Başbakanlık sıfatı ile 62. Hükümeti kurmakla görevlendirileceğini hatırlattı.
Yaşanan bu gelişmelerin, ekonomi çevrelerinde olumlu bir hava estirdiğine değinen
Hiçyılmaz, “Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, üniversite hocalığı, yazarlık ve diplomatlığın
getirdiği entelektüel birikimini siyaset sahnesine taşıyarak önemli hizmetlerde bulunmuştur.
Başarıyla yürüttüğü Dışişleri Bakanlığı görevi ile siyasetçi ve devlet adamı olmanın iyi bir
örneğini gösteren Sayın Davutoğlu inanıyorum ki, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan
olarak da üstün bir performans gösterecektir. Ekonomi dünyası olarak bizlerin beklentisi;

huzur, güven ve istikrarın devamının pekişmesidir. Sayın Davutoğlu’nun, siyasi, ekonomik ve
kültürel açılımları devam ettirecek kararlılıkta olduğunu düşünüyor ve her iki görevinde de
kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, Davutoğlu’nun Başbakan sıfatı ile iş dünyasının taleplerine olumlu
yaklaşacağına olan inancını da vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8387.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Sinankent Kooperatifi Üyelerinden Mevcut
Yönetime Tepki
Sinankent Kooperafi üyeleri mevcut yönetimin yapmış olduğu çalışmalardan rahatsızlık
duydukları gerekçesiyle akşam saatlerinde toplanarak basın açıklaması yaptı.Sinankent
Kooperatifi üyelerinden Ahmet Özmen üyeler adına basın açıklamasını...
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Sinankent Kooperafi üyeleri mevcut yönetimin yapmış olduğu çalışmalardan rahatsızlık
duydukları gerekçesiyle akşam saatlerinde toplanarak basın açıklaması yaptı.
Sinankent Kooperatifi üyelerinden Ahmet Özmen üyeler adına basın açıklamasını yaptı.
Özmen açıklamasında, "Arkadaşlarımızla birlikte Ağustos’un 31’inde yapılacak genel kurulla
ilgili mevcut yönetimin şuana kadar yapmış olduğu icraatlarından duyduğumuz rahatsızlığı
dile getirmek için hep bir araya toplandık. 2 yıl önce maalesef usulsüz üye kaydıyla
‘kazandık’ diye sevindikleri genel kurul ile ilgili davamız devam etmektedir. Kaydettikleri
100 üyeyi ihraç ettirdik. O 100 üyenin içinde maalesef devlet memurları divanımızı yönetti.
Biz üyelerde bunları hak etmedik. Şuan üyelerimizi genel kuruldan önce 3-5 kuruş para
dağıtarak Kayseri kamuoyuna ‘kooperatifimizi feshettik, başardık, bitirdik’ diye haber
kanallarında boy gösteren mevcut yönetim halen 1,5 yıl önce bitirmiş olduğu mantolama
bedelini bile açıklayamadı. Kooperatif yönetimindeki bazı arkadaşlar bizleri ‘iftira’ atıyor
diye karakollara şikayet ettiler. Biz iftira atmıyoruz. Yönetimdeki hiçbir arkadaşımızla şahsi
bir meselemiz yok ama mevcut yönetimin icraatları ile uyguladıkları yöntemlerle ilgili
problemimiz var" diye konuştu.
’Buradaki kalabalık dar gelirli insanların oluşturduğu Sinankent sakinleridir’ diyen Özmen,
"Alınteri ile, emekleri ile çocuğunun rızkından esirgeyerek ödediği kooperatifi 100 bin liranın
üzerinde mal eden mevcut yönetime buradan sesleniyorum; Genel kurulumuzu sadece biz
üyelerle yapalım. Genel kurula çıktığınız zaman sormuş olduğumuz ortaklıklar, binalarımızın
satışı, paraların nasıl harcanmış olduğunu ya dürüstçe cevap verin yada bu üyelerin karşısında
artık ‘biz bitirdik, başardık’ diye övünmeyi bırakın. Bize ‘50 bin liraya mal edeceğiz’
dedikleri daireler 100-110 bin lirayı geçti. Bugün ‘para dağıtıyorum’ diyen insanlar bankalara
esir edildi. Yapılacak olan genel kurulda bizleri aydınlatırsanız. Biz muhalif arkadaşlar aday

olmayacağız, sizleri destekleyeceğiz ama sizde o kürsüye çıktığınızda dürüstçe bu üyeleri
aydınlatabilirseniz. Bizde en büyük destekçiniz olacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8388.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Dolandırıcılarda yöntem bitmiyor
Dolandırıcılar bu kez de bedava deterjan dağıttıklarını söyleyerek vatandaşı dolandırdı.
Mağdurlara deterjanı bedava dağıttıklarını söyleyen dolandırıcılar bir de 800 TL değerinde
çeşitli hediyelerinin de olduğunu belirtiyor. Çıkan hediyelerin yerine ise daha yararlı bir
hediye ile değiştirebileceklerini belirten dolandırıcılar bunun karşılığında aldıkları 100 TL ile
kayıplara karışıyor.
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“Deterjan kutusunun içinden taş çıktı”
Her gün yeni bir dolandırıcılık vakası ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu seferki dolandırıcılık
vakasının yöntemi ise daha da ilginç. Sivas Caddesi’nde ikamet eden mağdurlardan Lamia
Aydemir, kapısına gelerek kendilerini pazarlamacı olarak tanıtan dolandırıcıların yeni
yöntemini şöyle anlatıyor; “Ellerinde deterjan kutuları olan birkaç adam kapımıza geldi.
Bedava deterjan dağıttıklarını söylediler. Ardından verdikleri deterjan kutularının içerisinde
hediye çıktıklarını belirttiler. Sonra bana hediye olarak 800 TL değerinde bir saat çıktığını
söylediler. Saatin benim işime yaramayacağını bunun yerine ise benden saati geri isteyerek
eğer 100 TL’de verirsem bana bir ütü ve bir de ütü masası hediye edeceklerini kaydettiler.
Hediye saati ve 100 TL’mi alıp kayıplara karıştılar. Bana hediye diye verdikleri deterjan
kutusunun içinden ise taş çıktı.”
Karakola gittiler tüketici haklarına yönlendirdiler
Aydemir, komşularının da aynı mağduriyeti yaşadıklarını belirterek, Yıldırım Beyazıt
Karakolu’na şikayete gittiklerini ama kendilerinin tüketici haklarına yönlendirdiklerini
söyledi. Aydemir; “Biz komşularımızla birlikte dolandırıldığımızı söylemek için karakola
gittik. Ancak kimse bizimle ilgilenmedi. Dolandırıldığımızı söyledik bizi tüketici haklarına
yönlendirdiler. Mağduriyetimizi polisimize de anlatamayacaksak kime anlatacağız”
ifadelerini kullandı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8389.html
Erişim Tarihi: 28.08.2014

Teog Yerleştirmede 44 Fen Lisesi Kazandıran
Kılıçaslan, Göz Kamaştırdı
Kayseri Kılıçaslan Eğitim Kurumları bünyesindeki ortaokullar, 2014 Temel Öğretimden Orta
Öğretime Geçiş Sınavı sonuçlarında (TEOG) elde ettiği şampiyonlukların ardından, 44
öğrencisini fen liselerine yerleştirerek büyük bir başarı...
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Kayseri Kılıçaslan Eğitim Kurumları bünyesindeki ortaokullar, 2014 Temel Öğretimden Orta
Öğretime Geçiş Sınavı sonuçlarında (TEOG) elde ettiği şampiyonlukların ardından, 44
öğrencisini fen liselerine yerleştirerek büyük bir başarı daha elde etti.
Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Akansu, İstikbal, Aliye Boydak ve Yelkenoğlu
Kolejleri’nde öğrenim gören öğrencilerden 44’ ü seçkin fen liselerine yerleşirken diğer
öğrenciler de Anadolu Lisesi ve sosyal bilimler lisesi gibi okullara kayıt yaptırmaya hak
kazandı. Sınavda bütün sorulara doğru cevap veren öğrencilerden Aleyna Çolakoğlu
Yelkenoğlu Fen Lisesi’ni tercih ederken; Ahmet Rasim Emirdağı da Kılıçaslan Fen Lisesi’ne
yerleşti.
Elde edilen yerleştirme başarıyla ilgili bilgi veren İstikbal Koleji Müdürü Şuayip Karataş,
"Kurum olarak TEOG’da şampiyonlar çıkarmanın ve fen lisesine 44 öğrenci yerleştirmiş
olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Hem yıllardır başarılarıyla dikkat çeken Yılmaz
Akansu ve İstikbal Kolejlerimiz hem de geçtiğimiz yıllarda eğitim hayatına başlayan
Yelkenoğlu ve Aliye Boydak Kolejleri, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda olduğu
gibi 2014 TEOG sınavı yerleştirmelerinde de gururumuz oldular. Öğrencilerimizden 44’ü
seçkin Fen liselerini kazanırken diğerleri de yüksek puanlı Anadolu Liselerine girmeyi
başardılar. Bütün öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerini ve bu öğrencilere destek
olan ailelerini tebrik ediyoruz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8390.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Boşanmak Üzere Olduğu Karısını 5 Bıçak
Darbesiyle Yaraladı
Kayseri’de bir uzman çavuş, boşanmak üzere olduğu karısını 5 bıçak darbesiyle ağır
yaraladı.Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerine Bingöl’de uzman çavuş olarak görev
yapan A.T., 18 yaşındaki eşi E.S.T. ile anlaşamadıkları...
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Kayseri’de bir uzman çavuş, boşanmak üzere olduğu karısını 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerine Bingöl’de uzman çavuş olarak görev yapan A.T.,
18 yaşındaki eşi E.S.T. ile anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanma davası açmak için avukata
gitmek üzere yola çıktı. Çiftin kavgaya başlaması üzerine A.T. evlerinin 500 metre ilerisinde
otomobili durdurarak eşini aşağı indirdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine A.T., yanında
bulundurduğu bıçakla eşi E.S.T.’yi karnından 3, sırtından ve bacağından toplam 5 bıçak
darbesiyle ağır yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne kaldırılan E.S.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, hastanenin yoğun bakım
servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından 80 plakalı otomobiliyle kaçan
Uzman Çavuş A.T. ise Kayseri’nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak
Merkez Komutanlığına teslim edildi.
Zanlı A.T., hakkında yapılan soruşturma aşamasında Merkez Komutanlığı ekipleri tarafından
adliyeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8391.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Sürekli Açık Kütüphane İçin Yer Tespit
Çalışması Başlatıldı
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin nüfus yoğunluğu ve öğrenci
potansiyeli bakımından önemine dikkat çekerek, "24 saat açık kütüphane projemiz için
Anayurt bölgemizde birkaç yerde çalışma başlattık" dedi.Kayseri...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin nüfus yoğunluğu ve öğrenci
potansiyeli bakımından önemine dikkat çekerek, "24 saat açık kütüphane projemiz için
Anayurt bölgemizde birkaç yerde çalışma başlattık" dedi.
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ve beraberindeki yetkililer, Talas Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Müftü Maraşlıgil, ziyarette Başkan
Palancıoğlu’na Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlarından oluşan kitap seti hediye etti.
Okumaya ve ilime ayrı önem verdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, Talas’ın üniversiteler
şehri olması nedeniyle genç nüfus yoğunluğu bulunduğunu ve gençlerin kendilerini
geliştirmeleri için çalışmalara başladıklarını söyledi. Seçim kampanyasında ifade ettiği 24 saat
açık kütüphane için Anayurt olarak bilinen Mevlana mahallesi, Erciyes Üniversitesi ve
Melikşah Üniversitesi arasındaki bölgede birkaç yer tespit ettiklerini kaydeden Palancıoğlu
şöyle konuştu; "İnsanımızın kendini yetiştirmesi, maneviyat ve ilimle ilgili çalışmalar çok
önemli. Özellikle ilçemizdeki insan kaynaklarına yönelik yapılması gerekenlerle ilgili
müftülüğümüzle yakından çalışacağız. İlçemizdeki genç ve dinamik nüfusu kitap okumaya,
sosyal sorumluluk projelerine, kişisel beceri ve gelişimlerini artıracak çalışmalara
yönlendireceğiz. Bu kapsamdaki çalışmalarla ilgili 24 saat açık kütüphane yapımı için
çalışmalarımız sürüyor. İsteyen herkes istediği saatte ders çalışabilecek. Burada İslami
ilimlerle ilgili bölüm de olacak. Emekli öğretmenlerimiz tarafından belirlenen konularda
ücretsiz dersler verilecek. Kitap kırtasiye bölümleri, kafeteryası olacak. Ev ortamında ders
çalışamayanlar buradan istifade edecek"
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ise, ilim konusunda ellerindeki kaynaklarla yardımcı
olmaya hazır olduklarını belirterek, "Gerekirse derslerde veririz. Birlikte çalışmaya hazırız"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8392.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Mazlum-der Gazze’deki Ateşkesten Memnun
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına açıklama yapan Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı
Ahmet Taş, Filistin’deki ateşkesten memnun olduklarını açıkladı.Dernek binasında
düzenlediği basın toplantısında konuşan Mazlum-Der Kayseri...

28 Ağustos 2014 Perşembe 14:55

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına açıklama yapan Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı
Ahmet Taş, Filistin’deki ateşkesten memnun olduklarını açıkladı.
Dernek binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı
Ahmet Taş, 10 Ağustos’ta yapılan seçimlerle ilk defa halk oyları ile cumhurbaşkanı
seçildiğini söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakın rakibine yüzde 14 fark yaparak halk oyuyla seçilen ilk
cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen Taş, “Kendisini tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz.

27 Ağustos’ta yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde 10 Ağustos’ta cumhurbaşkanı
seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın yerine mevcut Dışişleri Bakanı ve Konya Milletvekili
Ahmet Davutoğlu, AK Parti genel başkanı seçildi ve bugün görev süresi dolan 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den devralacak olan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından başbakan olarak yeni Türkiye hükümetini kurmak için görevlendirilecek.
Doğu Türkistan’dan Orta Afrika’ya, Gazze’den Afganistan’a, Saray Bosna’dan Somali’ye,
Kerkük’ten Kahire ve Trablus’a, Kafkasya’dan Yemen ve Nijerya’ya tüm mazlum
coğrafyaların umudu ve beklentisi olmaya başlayan Türkiye’den mazlum ve sahipsizlerin
beklentisi çok yükselmiş bulunmaktadır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak
Türkiye’nin cumhuriyet tarihinde ilk defa halkın oylarıyla seçilen 12. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, hayırlı olsun der, millete hizmette sağlık ve başarılar dilerken,
yeni seçilen AK Parti 2. Genel Başkanı ve Başbakan adayı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na da
ülkemizi bölgemizde ve dünyada insan haklarını ve onurunu öne alan mazlumların umudu,
kimsesizlerin kimsesi, büyüyen ve gelişen bir ülke olması yolunda ekip arkadaşlarıyla birlikte
başarılı ve hayırlı hizmetler dileriz” diye konuştu.
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesten
dolayı da memnun olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8393.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Öki Yönetim Kurulu Başkanı Naci Arslantaş’ın
Acı Günü
Öz Kayseri İnşaat (ÖKİ) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Arslantaş’ın hayatını kaybeden babası
87 yaşındaki Mustafa Arslantaş toprağa verildi.Bir süredir kalp yetmezliği yüzünden tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybeden ÖKİ Yönetim...
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Öz Kayseri İnşaat (ÖKİ) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Arslantaş’ın hayatını kaybeden babası
87 yaşındaki Mustafa Arslantaş toprağa verildi.
Bir süredir kalp yetmezliği yüzünden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ÖKİ
Yönetim Kurulu Başkanı Naci Arslantaş’ın hayatını kaybeden babası Mustafa Arslantaş son
yolculuğuna uğurlandı. Arslantaş’ın cenazesi Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip
kılınan cenaze namazının ardından Sarıoğlan İlçesi’ne bağlı Ömer Hacılı Köyü’nde toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8394.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Kocasinan ’kırtasiye Seti’ni Hazırlıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilköğretim 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencilerine ücretsiz
olarak dağıtacakları Kırtasiye Seti’nin hazırlanmasında son aşamaya gelindiğini
söyledi.Kırtasiye Seti’ni hazırlayan ekibin çalışmalarını...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilköğretim 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencilerine ücretsiz
olarak dağıtacakları Kırtasiye Seti’nin hazırlanmasında son aşamaya gelindiğini söyledi.
Kırtasiye Seti’ni hazırlayan ekibin çalışmalarını inceleyen Başkan Mustafa Çelik,
Kocasinan’da eğitim seviyesinin topyekun yükselmesini ve velilerin aile bütçesine katkıda
bulunmayı hedeflediklerinin altını çizerek” En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır” dedi.
Geçen hafta Kırtasiye Seti ihalesini sonuçlandırdıklarını hatırlatan Başkan Çelik;
“Seçimlerden önce; Kocasinan’daki ilköğretim 1.,2.,3., ve 4. sınıftaki tüm öğrencilerimizin
Kırtasiye Seti’ni ücretsiz olarak dağıtacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun şimdi bu
sözümüzü yerine getiriyoruz. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışarak Kırtasiye
Seti’ni hazırlıyor. İnşallah okulların açıldığı gün tüm öğrencilerimiz Kırtasiye Seti’ni
sıralarında hazır bulacak. Bir belediye başkanının görevi, sorumluluk alanındaki yol, su, imar
çalışmaları ve alan temizliği yapmaktır. Ancak bunların yanında asıl önemli olan ise insana ve
eğitime yatırım yapmaktır. Biz, çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyor ve gerçekleştiriyoruz”
dedi.
Eğitim seviyesini topyekun yükseltmenin yollarından birinin de öğrencilerin desteklenmesi
olduğunu vurgulayan Başkan Çelik sözlerini şöyle bitirdi; “Geçtiğimiz haftalarda
öğrencilerimizle beraber yaptığımız Avrupa Bilim Müzeleri Gezisi eğitime verdiğimiz
önemin en önemli göstergesiydi. Bunun bir diğer kısmı da Kırtasiye Seti dağıtım işidir. Hem
velilerimizin bütçelerine katkı sağlamak hem de eğitim seviyesini daha da yukarılara
çıkarmak için böyle bir proje geliştirdik. Hamdolsun göreve geldiğimizin ilk 6 ayında bu
projeleri gerçekleştirmiş, verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Bundan sonraki yıllarda da
Kırtasiye Seti dağıtım işini geleneksel hale getireceğiz. Okulların açıldığı ilk günde
öğrencilerimiz hükümetimizin kendilerine verdiği kitaplarla birlikte Kırtasiye Seti’ni de
sıralarında hazır bulacak. Kırtasiye Seti ihtiyaç sahibi olmalarına bakılmaksızın her öğrenciye
ücretsiz verilecek. Destek bizden çalışma ve başarı öğrencilerimizden olacak. Umuyorum bu
desteklerle öğrencilerimiz başarılarını katlayacak ve Kocasinan’ın başarı seviyesini topyekun
yükselteceklerdir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8395.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Semt Pazar Yerlerinde Belediyeler Yetkili
5957 sayılı kanuna istinaden ‘Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’ çıkarıldığını hatırlatan
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, semt pazar yerlerini modern bir yapıya
kavuşturmak, gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin...
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5957 sayılı kanuna istinaden ‘Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’ çıkarıldığını hatırlatan
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, semt pazar yerlerini modern bir yapıya
kavuşturmak, gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, serbest rekabet şartları içinde
yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile
pazarcıların faaliyetlerini düzenlemek konusunda belediyelerin yetkilendiğini söyledi.
Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla
ayrılmış diğer alanlarda bu yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde
belediyeler veya yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulduğunu,
gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamayacağını belirten Başkan
Büyükkılıç, Semt pazarının kurulmasında, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkanları,
semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve
trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurulacağını kaydetti.
Semt pazarı kurulan yerlerde, üretici pazarı semt pazarı ile aynı günde kurulamayacağını
hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe istinaden belediyelere yetki verilmiştir. Melikgazi
Belediyesi olarak semt pazar yerleri oluştururken bu yönetmelik maddelerine önem veriyoruz.
Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde her hafta farklı semtlerde 28 semt pazarı
kurulmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak semt pazar yerlerini önemsiyor ve değer
veriyoruz. Bu alanlara özel fonksiyonlar katıyoruz. Üstü kapalı semt pazar yerlerimiz hem
satıcı hem de tüketici için sağlıklı ve modern yapılardır. Melikgazi Belediyesi olarak pazar
yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri inşa ediyoruz. Pazar yerlerinde; pazarcı ve üretici
satış yerleri, zabıta bürosu, çöp toplama yeri, elektronik tartılar, hoparlör sistemi, aydınlatma
sistemi, güvenlik kamerası, tuvalet bulunması zorunlu hizmetlerdir. Bu yönetmeliğin 22.
maddesinde 4 başlıkta ve 8 alt başlıkta belediyelerin görev ve yetkilerini açıkça belirtmiştir.
Bu neden ile Melikgazi Belediyesi olarak pazar yerlerin kurulmasından başlayan süreç, satışı,
satılan ürünlerin kalitesi, fiyatı ve satış sonrası pazar yerlerin temizliği gibi tüm işlemlerden
belediyeler sorumlu tutulmuştur"
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak semt Pazar yerlerini
haftanın bir günü hizmet vermediğini, diğer günlerde kapalı otopark, kapalı basketbol sahası,
mahalle toplantı alanı, kurban kesim yeri ve çocuk oyun alanı olarak 7 gün hizmet verdiğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8396.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Melikgazi Belediyesinden İki Yeni Tarım
Kitapçığı Arı Yetiştiriciliği Ve Sebzecilik
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitim ve Kültür Müdürlüğü
bünyesinde verilen meslek edindirme kurslarında kursiyerlerin öğrenmelerinde kolaylık
sağlamak ve kalıcı bilgi bulunması açısından eğitim el kitapçıkları...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitim ve Kültür Müdürlüğü
bünyesinde verilen meslek edindirme kurslarında kursiyerlerin öğrenmelerinde kolaylık
sağlamak ve kalıcı bilgi bulunması açısından eğitim el kitapçıkları basarak ücretsiz
verdiklerini söyledi.
Ev çiçekleri, meyve yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, süs bitkileri, bahçe çiçekleri gibi
eserler bastıklarını ve yoğun ilgi gösterildiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
şimdi iki yeni eser basarak Kayseri kültür envanterine katkı sağladıklarını ve daha bilimsel ve
kalıcı bir tarım yapılmasına imkan sağladıklarını kaydetti.
Arı Yetiştiriciliği Kursu El Kitabı ile Sebzecilik El Kitabını basarak kursiyerlere dağıtıldığını
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
”Melikgazi İlçesi Erciyes Dağının eteklerinde kurulu bir şehirdir. Bu özelliği sosyal yaşama
ve kültürüne de yansımış ve yaşam koşullarını düzenlemiştir. Özelikle yaz aylarında şehrin
güney kesimlerindeki bağ ve sayfiye alanlarında tarım çok önem arz etmektedir. Gerek bu
alanlarda sürekli oturan hemşerilerimiz gerek ise yaz aylarında ikametgâh edenler için meyve
ağaçları, süs bitkileri, sebze yetiştiriciliği adeta bir yarış halindedir. Her geçen gün çeşitlenen
tarım ürünlerine katkı sağlamak ve bunları bilinçli yetiştirmek amacı ile il Tarım Müdürlüğü
ile ortak kurslar açıyoruz. Aşı ve budama, meyve fidanlarının bakımı, sebze yetiştiriciliği,
arıcılık, mantar yetiştiriciliği kurslarımız büyük ilgi görmektedir. Bu kurslarında yaş
ortalaması bazen 50’nin üstünde olmaktadır. Öğrenmenin yaşı yoktur sözü kurslarımızda
açıkça gözlenmektedir. Hem kurslarımızda kalıcı bir el kitabı bulunması hem de bölge halkı
için bir ihtiyaç olan bilgilerin basılı olarak bulunması amacı ile sürekli olarak eserler
yayınlıyoruz. Büyük bir talep ve ilgi olmaktadır. ” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8397.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Hasan Aksoyak 3x3 Avrupa Basketbol
Şampiyonası’nda
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğretim elemanı olarak meslek
hayatına devam eden, aynı zamanda Üniversiteler Gençlik ve Spor Kulübü’nde kulüp başkanı,
antrenör ve oyuncu olarak görev yapan, 12 Dev Adam Basketbol...
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Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğretim elemanı olarak meslek
hayatına devam eden, aynı zamanda Üniversiteler Gençlik ve Spor Kulübü’nde kulüp başkanı,
antrenör ve oyuncu olarak görev yapan, 12 Dev Adam Basketbol Okulları Kayseri Grubu’nda
antrenör olan Hasan Aksoyak, 5-8 Eylül tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş şehrinde
düzenlenecek olan 3x3 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan milli
takımda görev yapacak.
Konu hakkında açıklama yapan Hasan Aksoyak, "Öncelikle böylesine gurur verici bir göreve
layık görüldüğüm için ve ay yıldızlı formayla ülkemizi yurt dışında temsil etme şansı
bulduğum için son derece mutluyum. Bu sezon Türkiye’de düzenlenen 3x3 Basketbol
Şampiyonası’nda zorlu ve yorucu bir maratonun sonucunda Metro takımı ile birlikte Türkiye
Şampiyonu olarak tamamlamıştım. Ardından geçtiğimiz hafta Çek Cumhuriyeti’nde yapılan
FİBA 3X3 Avrupa turunda ülkemizi Metro takımı olarak temsil etme şansı buldum. Bunların
neticesinde milli takıma seçildiğim ve 3x3 Avrupa Şampiyonası’na gideceğim haberini aldım.
Orada da takım olarak elimizden gelenin en iyisi yapacağımızdan eminim. Takımda benimle
birlikte İstanbul’dan Mert Yavi, Ahmet Yılmaz ve Enver Ekmen yer alıyor. Hepsi de son
derece tecrübeli ve kaliteli oyuncular. Daha önce defalarca bu ve benzeri turnuvalara katıldılar
ve başarılar elde ettiler. Takımla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul’da kampa girerek
turnuvanın hazırlıklarına başlayacağız. Kampta birbirimizi daha iyi tanıma ve uyum sağlama
süreci geçireceğiz. Bükreş’te Türkiye’yi, Kayseri’yi, Erciyes Üniversitesi’ni, Üniversiteler
Gençlik ve Spor Kulübü’nü ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’nı en iyi şekilde temsil
edecek ve başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Bu süreçte emeği geçen destek ve
katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
3X3 Aavrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan milli takımın, 1 Eylül 2014
tarihinde İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda kampa gireceği ve 4 Eylül Perşembe günü
Bükreş’e hareket edeceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8398.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

İl Müdürü Kayacan’dan Hamurcu Mahallesi
Açıklaması
Kayseri’nin İncesu İlçesi Hamurcu mahallesinde 695 vatandaşın toprak mülkiyeti hakkındaki
tartışmalara açıklık getiren Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kayacan “Oradaki
mülkiyet sorunu vatandaş ile hazine arasındadır,...
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Kayseri’nin İncesu İlçesi Hamurcu mahallesinde 695 vatandaşın toprak mülkiyeti hakkındaki
tartışmalara açıklık getiren Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kayacan “Oradaki
mülkiyet sorunu vatandaş ile hazine arasındadır, biz sadece mahkemenin talebi üzerine
bilirkişi gönderdik” dedi.
Kayseri’ye bağlı İncesu İlçesi Hamurcu mahallesinde 695 vatandaşın mülkiyet sorunu
hakkında, Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan açıklama yaptı.
Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Özkan Kayacan “Kayseri’ye bağlı İncesu İlçesi
Hamurcu mahallesindeki 695 vatandaşımızın hazine ile olan mülkiyet sorunlarından dolayı
haberde İl Müdürlüğümüzce raporlarda düzenlenen bu raporlar neticesinde vatandaşlarımızın
bu tarlalardan mülkiyeti ile ilgili sıkıntılar olduğu haberi çıkmıştır. Biz bu konuyu yeniden
aydınlatmak istiyoruz. Çünkü orada mülkiyet sorunu vatandaş ile hazine arasında ki bir
sorunudur ”dedi.
Kayacan “ İl müdürlüğümüzün konu hakkında herhangi bir tasarruf hakkı yoktur. Sadece
mahkeme de tarafı olduğumuz bilirkişi heyetinde 1 kişi görev almıştır. Bunun haricinde
burada ki mülkiyet hakkında bir sıkıntımız yoktur. Bu mülkiyetlerin vatandaşlar arasında el
değiştirmesi hakkında kurumumuzun herhangi bir dahili de söz konusu değildir. Bu konuda
kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Biz sadece mahkemenin bizden istediği bilirkişi heyetine
1 tane ziraat mühendisi arkadaşımızı görevlendirdik. Bunun hakkında konuya da müdahil
değiliz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8399.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Organik Tarım Tarla Günü Düzenlendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Sarıoğlan’a bağlı Çiftlik Mahallesinde
‘Organik Tarım Tarla Günü’ etkinlikleri yapıldı. Etkinlikte çiftçilere Organik Tarımın
Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması hakkında...

28 Ağustos 2014 Perşembe 15:10

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Sarıoğlan’a bağlı Çiftlik Mahallesinde
‘Organik Tarım Tarla Günü’ etkinlikleri yapıldı. Etkinlikte çiftçilere Organik Tarımın
Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması hakkında ki projelerde tanıtıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım Tarla Günü münasebetiyle
Sarıoğlan’a bağlı Çiftlik mahallesinde etkinlik yaptı. Etkinliğe organik tarım yapan çiftçiler
stant açarak halka organik tarım hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte konuşan Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş “Kayseri deyince akla
hep sanayi ve ticaret geliyor. Bunu her platformda dile getiriyoruz. Kayseri ticarette, sanayide
ve tarımda da öncü Kayseri’nin tarımını Kayseri’de ki siyasetçilerimiz, bürokratlarımız ve
idarecilerimiz Kayseri tarımını fazla dile getiremiyorlar. Biz elimizden geldiği kadar Tarım İl
Müdürümüz, Ziraat Odalarımız ve diğer odalarımız her platformda Kayseri tarımını dile
getiriyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz Kayseri’de ki Ziraat Odaları olarak bu tür
üretim yapan çiftçilerimize hep desteğiz. Yanında olacağız. Kayseri’de artık 2 tane organik
pazarımız var. Bunlardan bir tanesi Talas İlçemizde diğeri Kocasinan ilçemizde ayrıca üretici
pazarı açtık Kayseri’de Perşembe pazarına her pazartesi bütün üreticilerimiz çiftçi belgesi
olan üreticilerimiz orada organik olmayan ürünleri satabilirler” dedi.
Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan “Organik tarım terimi yeni bir
terim çok fazla bilinen bir terim değil ama organik tarım temiz tarım demek çevreyi
kirletmeden, doğaya saygılı, kimyasalların kullanılmadığı ve insan sağlığına zarar vermeden
yapılan tarıma biz organik tarım diyoruz. Tabi organik tarım yapmak güzel fakat satmak zor.
Kamuoyunda organik tarım deyince akla çok fazla pahalı bir ürün geliyor. Böyle olunca
insanlar tarım ürünlerini daha ucuzu satın alacakları yerlere yöneliyorlar. Geçen sene
Kocasinan da bu sene Talas da açtığımız pazarda üretici ile tüketiciyi buluşturarak organik
tarımın pahalı olmadığını kısaca sağlıklı tarımın çok pahalı olmadığını bütün kamuoyuna
göstermiş bulunuyoruz” diye konuştu.
Kayacan “Tabi Kayseri deyince akla sucuk, pastırma ve mantı gelirken son yıllarda kabak
çekirdeği üretiminde birinci sıraya geldik. son yıllarda alabalık üretimiyle Türkiye’de ikinci
sıraya geldik. elma üretiminde Türkiye’de dördüncü sıradayız. Böylece biz organik tarımda
hedefleri büyüterek organik tarımda iljk sıralara gelmek istiyoruz. Alt yapımız gerçekten de
çok müsait ve insanlarımız organik tarıma çok büyük ilgi duydular. 2012 de 80 dekarla
başlamıştık bugün bu rakam 2100 dekara çıktı. Organik tarım demek temiz tarım, temiz
toplum demektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8400.html
Erişim Tarihi: 29.08.2014

Sendikacılar Vali Orhan Düzgün’ü Ziyaret Etti
Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret
etti.Ziyarette Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, okul müdürlerine
verilen puanlar ve sonrasında sendikaların yaptığı protesto...
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Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.
Ziyarette Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, okul müdürlerine verilen
puanlar ve sonrasında sendikaların yaptığı protesto eylemleri ile ilgili olarak bilgi verdi.
Öztürk, okul müdürlerinin durumları hakkında da Vali Orhan Düzgün’e bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8401.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

AGÜ spor Güç Depoluyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından AGÜspor, yeni sezon çalışmalarını
aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kadir Has Spor Salonu’nda yeni sezona milli takımlarda
bulunan yerli ve yabancı oyuncularından yoksun olarak hazırlanan...
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından AGÜspor, yeni sezon çalışmalarını
aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kadir Has Spor Salonu’nda yeni sezona milli takımlarda
bulunan yerli ve yabancı oyuncularından yoksun olarak hazırlanan güçlü ekipte moraller son
derece iyi.
Bu sezon FİBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan üç takımdan biri
olan AGÜspor yeni sezon öncesinde güç topluyor. Kadir Has Spor Salonu’nda yapılan ve
yaklaşık 2 saat süren yorucu çalışmaya oyuncular 20 dakikalık ısınma koşusu ve açma-germe
hareketleri ile başladı. Kırmızı-Beyazlı oyuncular ısınmanın ardından fitness salonunda
yaklaşık bir saat boyunca halterli ağırlık ve kondisyon çalışması yaptı. Yardımcı Antrenörler
Ender Ünlü ve Müge Kolday Berkalp nezaretinde salonda şut çalışması ile yorucu antrenman
tamamladı.

Kayseri temsilcisinde milli takımlarda bulunan oyuncuların bu ayın sonunda takıma katılacağı
öğrenilirken, yeni sezon çalışmaları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8402.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Eğitimci Sendikalardan Valilik Binası Önünde
Basın Açıklaması
Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Aktif Eğitimciler Sendikası üyeleri Valilik binası önünde
toplanarak yaptığı basın açıklamasında, okul müdürlerine verilen puanlamayı eleştirdi. Basın
açıklamasının ardından sendika yöneticileri Vali...
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Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Aktif Eğitimciler Sendikası üyeleri Valilik binası önünde
toplanarak yaptığı basın açıklamasında, okul müdürlerine verilen puanlamayı eleştirdi. Basın
açıklamasının ardından sendika yöneticileri Vali Orhan Düzgün ile görüştü.
Valilik binası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Sedat Ünsal, "Eğitim kurumları
yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yönetmelikte belirtilen puanlama sistemi, MEB’in
eğitim yöneticilerini belirlerken işi şansa bırakmak istemediğini göstermiştir. Eğitim
yöneticilerinin belirlenmesinde tamamı siyasal kadrolardan oluşan üst düzey yöneticilere
yüzde 60, sınırlı sayıda okul bileşenlerine ise yüzde 40 puanlama imkanı verilerek, eğitim
yöneticisi olarak görevlendirileceklerin 75 puan alması şartı getirilmiştir. Eğitim
yöneticilerinin belirlenmesinde mülakat yada ’sözlü sınav’ yöntemi üzerinden yeni bir siyasal
kadrolaşma hareketi başlatılmıştır" diye konuştu.
Ünsal ayrıca, "Türkiye’de nerede olursa olsun ’mülakat’ yada ’sözlü sınav’ kelimelerinin tek
karşılığının ’torpil’ olduğunu ilkokul çağındaki çocuklar bile bilmektedir. Daha önce
girdikleri sınavlarla müdür olan çok sayıda okul müdürü, MEB’de görv alan ve tamamına
yakını ’siyasal kadro’ olarak atanan üst düzey yöneticilerin verdiği puanlarla değerlendirilmiş,
eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde siyasi referans belirlenirken, hiç kimse siyasi görüş,
kimlik, mezhep, inanç yada sendika farklılığı nedeniyle fiilen cezalandırılmamalı,
değerlendirme ölçütleri tamamen objektif ve bilimsel kriterlere dayanarak belirlenmelidir.
Eğitim yöneticilerinin belirlenmesi sürecinde siyasi yada sendikal referanslar değil, likayat
ilkesi temel aluınmalıdır. Eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde hiçbir baskı ve
yönlendirmeye izin verilmemelidir" şeklinde konuştu.
Yapılan basın açıklamasının ardından sendika yöneticileri Vali Orhan Düzgün ile görüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8403.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kağıt Kavgasında Bir Vatandaş Bıçaklandı
Kayseri’de, kağıt toplama meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Suriyeli mülteci, bir
vatandaşı bıçaklayarak yaraladı.İddiaya göre, topladığı kağıtlarla geçimini sağlayan Suriyeli
mülteci O.A.’nın, aynı şekilde kağıt...
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Kayseri’de, kağıt toplama meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Suriyeli mülteci, bir
vatandaşı bıçaklayarak yaraladı.
İddiaya göre, topladığı kağıtlarla geçimini sağlayan Suriyeli mülteci O.A.’nın, aynı şekilde
kağıt toplayarak geçimini sağlayan M.Y.’nin (33) annesiyle tartıştığı öğrenildi. Durumu
öğrenen M.Y., O.A. ile konuşmak için Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Papatya
Sokak’taki ikametine gitti. Burada tartışmanın büyümesiyle O.A., yanında bulundurduğu
bıçakla M.Y.’ye saldırdı. Böbreği ve yüz bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan
M.Y., sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderilerek güvenlik önlemi alındı. Öte
yandan M.Y. ve O.A.’nın yakınları da olayın olduğu yere gelerek gözyaşı döktü. Polis
ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bölgede hazır beklerken, O.A. yakalanarak gözaltına
alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8404.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

İki Gün Önce Aldığı 20 Büyükbaş Hayvan
Yangında Telef Oldu
Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı köyünde bir ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş
hayvan telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı köyünde yaşayan Ahmet Seyfiye’ye ait
ahırda iddiaya göre elektrik kontağından yangın...
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Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı köyünde bir ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş
hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı köyünde yaşayan Ahmet Seyfiye’ye ait ahırda iddiaya göre
elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlere önce köylüler müdahale ederken, Büyükşehir
Belediyesi itfaiyesi de kısa sürede olay yerine geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ahırda
bulunan 20 büyükbaş hayvan telef oldu.
Büyükbaş hayvanları Kurban Bayramı’nda satmak için satın aldığını söyleyen Ahmet Seyfiye,
hayvanları İlçe Tarım Müdürlüğüne kayıt ettirmek için gittiği sırada yangının çıktığını
anlatarak, "Salı günü bu hayvanları Şarkışla’dan satın aldım. Bir TIR’la beraber akşam üstü
hayvanları içeriye bağladık. Çocuğum beni aradı. ’Baba yetiş öldük, yandık. Tepemize ateş
düşüyor. Ahır yandı. Hayvanlar telef oluyor’ dedi. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Eve geldim,
hep hayvanlar yanmış. Nasıl olduğunu sordum, oğlum da, ’Biz hayvanların altını temizledik.
Tepemizden ateş dökülmeye başladı’ dedi. Hemen hayvanları kurtarmaya çalışmışlar.
Hayvanlar birbirinin üzerine atlamaya başlamış. Birini mi ikisini mi ne kurtarabilmişler.
Hanımın eli de yanmış” diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8405.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kayseri
Başkanı Musa Soykarcı:
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kayseri Başkanı Musa Soykarcı ve beraberindeki heyet
Kayserispor Kulübü’ne ziyarette bulundu.Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kayseri
Başkanı Musa Soykarcı ve beraberindeki heyet ligin başlamasıyla birlikte...
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Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kayseri Başkanı Musa Soykarcı ve beraberindeki heyet
Kayserispor Kulübü’ne ziyarette bulundu.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kayseri Başkanı Musa Soykarcı ve beraberindeki heyet
ligin başlamasıyla birlikte Kayserispor Kulübü yönetimine ziyarette bulundu.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kayseri Başkanı Musa Soykarcı “Bu hafta liglerimiz
başlıyor. Hem sizleri görmek hem de Kayseri sporumuza amatör spor camiası olarak her
zaman arkasında olduğumuzu her zaman destekçisi olduğumuzu belirtmek için buraya geldik.
Ben her zaman şunu söylüyorum; Öncelikle Kayseri’de kaldığınız için gerçekten de
mutluyuz. Ülkemizde hep başarıya endeksli durumlar oluyor. Takım başarılıysa her şey iyi
başarısızsa her şey kötü gibi bir intiba var. Sizin Kayseri’de çok iyi işler yaptığınıza
inanıyoruz ama bir şekilde bu takım lig düştü” dedi.
Soykarcı “Biz başta Recep Başkan ve siz olmak üzere Kayserispor ’un kurumsallaşmasında,
tesisleşmesinde ve Türk futboluna milli takımımıza bulduğunuz getirdiğiniz futbolcular

konusunda çok başarılı olduğunuza inanıyoruz. Tüm Türkiye’de bunu taktir ediyor. Dün
Riva’da bir toplantımız vardı. Bizim tesisler gibi orada çok güzel olmuş. Kayserispor ’da ki
tesisler hiçbir süper ligde olmayan tesisler olarak görüyoruz. Sezonumuz Orduspor’la
başlıyor. Kulübümüzün süper lige çıkacağı görüşümüz tamdır. Destekçiniziz inşallah bunu da
başarırsınız tek temennimiz bu ama kurumsallaşmada olsun tesisleşmede olsun her türlü
yaptığınız çalışmaları da taktir ile karşılıyoruz. Biz amatör camia olarak her zaman
yanınızdayız” diye konuştu.
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma “Kapımızın çok açılmadığı bir dönemde bütün
kadrosuyla buraya gelmesi bizi onurlandırdı. Kayserispor son 10 yılda hem şehrimiz adına
hem de ülkemiz adına çok büyük başarılar elde etti. Üzülerek söylüyorum ki geçen sezon ne
olduğunu çok da kestiremediğimiz henüz gerçek sebebini de bulamadığımız. 10 dan fazla
sebebin bir araya gelmesi ile küme düştük” dedi.
Hurma “Ben şunu söylemiştim küme düşen kulüp değil takımdır. Kulübümüz hala
Türkiye’nin en prestijli en saygın kulüplerinden biridir. Gayet tabi ki camiamız ve sizin
desteklerinizle kulübümüz bulunduğu yerden kalkacaktır. Bu sezon bütün çalışmalarımızı biz
bu şekilde yaptık. İyi bir kadro elimizde var. Bu kadroyu daha da güçlendirmek için elimizden
geleni yapıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8406.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Talas Köylerinde Hayvanlar Telef Oluyor
Tomarza, Develi ve Talas üçgenindeki köylerde halk dilinde çiçek hastalığı olarak bilinen
salgın yüzünden büyükbaş hayvanlar itlaf ediliyor.

29 Ağustos 2014 Cuma 10:42
Ardıç köyünde 40 civarında, çömlekçi köyünde 30, Süleymanlı köyünde 12 hayvan itlaf
edildi. Benzer durumun Tomarza, Develi ve Talas üçgeninde devam ettiği öğrenildi. İtlaf
edilen hayvanların yarı parası bakanlık tarafından ödeniyor. Aşı ve ilaçlama mücadelesi ise
devam ediyor. Ama vatandaş Kurban bayramından önce problemin çözülmesi gerektiğini
söylüyor. Vatandaş daha acil ve etkin mücadele edilmesini bekliyor
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8408.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Büyükşehir’den Bekir Sıtkı Erdoğan Gecesi
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli isimlerinden
Bekir Sıtkı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek bir programla anılacak.1
Eylül Pazartesi günü Hunat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek...
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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli isimlerinden
Bekir Sıtkı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek bir programla anılacak.
1 Eylül Pazartesi günü Hunat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan programda
Erdoğan’ın hayat hikayesi anlatılacak ve şiirleri okunacak.
Gecede ayrıca şair Erdoğan’ın bestelenen eserlerinden oluşan şarkılar, Büyükşehir Belediye
Konservatuarı öğretim görevlileri tarafından seslendirilecek.
Kayseri’nin kültür sanat dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşecek program
saat 20.00’de başlayacak.
ERCİYES ŞİİR GÜNLERİ’NE KATILMIŞTI
24 Ağustos 2014 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybeden Bekir Sıtkı Erdoğan, Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen Erciyes Şiir Günleri’ne de konuk olmuş ve şiirlerini
Kayserili sanatseverler için seslendirmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8409.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kayseri’de Bıçak Taşımak Yasaklandı
Kayseri Valiliği, son günlerde meydana gelen cinayet ve adam yaralama olayları sonrasında
yayımladığı bir genelde her türlü kesici alet ve ateşli silahların taşınmasının yasaklandığını,
yasağa uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağını...
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Kayseri Valiliği, son günlerde meydana gelen cinayet ve adam yaralama olayları sonrasında

yayımladığı bir genelde her türlü kesici alet ve ateşli silahların taşınmasının yasaklandığını,
yasağa uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağını duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde son zamanlarda artan yaralama ve
öldürme olaylarının genellikle her türlü kesici ve delici aletlerin kullanılarak
gerçekleştirildiğini istatistikler doğrulamaktadır.
Özellikle sabıkalı kişilerin mutlaka bıçak taşıdıkları ve bunları da en basitinden teşhir ederek
toplumda korku ve paniğe neden oldukları tespit edilmiştir.
Çeşitli nedenlerden dolayı okul öğrencilerinde de bıçak, kesici ve delici alet taşıma özentisi
bir gerçek olup, ilköğretim seviyelerine kadar inme eğilimindedir.
Kötü niyetli kişiler mevzuat yetersizliğini ve lehine olan durumları suiistimal etmektedirler.
Bu nedenle İl Merkezi ve İlçelerde bıçakla yaralama ve öldürme olaylarının önlenmesi ve
Kamu Güvenliğinin korunması amacıyla:
1-Tek ve çift ağızlı bıçaklar ile saldırı ve savunmada kullanılan sivri uçlu her türlü kesici ve
delici aletlerin 2521 (Avda ve Sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının
yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanun) Sayılı kanun hükümlerine göre
ruhsatlandırılan iş yerleri dışında nerede olursa olsun seyyar veya tabla üzerinde sergilenmesi
ve satışının;
2-Yukarıdaki vasıflara haiz bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunan
veya ev gereci olan bıçak ve benzerlerinin nakilleri ve taşınmalarının ise, 01/06/1991 tarih ve
20888 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 21/03/1991 tarih ve 1991/1779
karar sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 54.
Maddesindeki esaslara göre, meskun mahalde veya şehir içinde, bavul, valiz takım veya el
çantalarında, çuval, bez, torba veya ambalajlarda, araçların bagaj veya torpido gözlerinde ani
olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şeklinin
dışında her ne suretle olursa olsun taşınmasının;
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereği ilimiz genelinde yasaklanmasını, aksine
hareket edenler hakkında fiil aykırı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 32. maddesine muhalefetten işlem yapılarak öngörülen idari para cezasının
uygulanmasını, kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşya
hakkında Kabahatler Kanununun 18. maddesine göre işlem yapılacaktır” uyarısında
bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8410.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz’dan 12. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a Kutlama
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, milletin iradesi ile
seçilen 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı göreve başlaması dolayısıyla kutladı.
Hiçyılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın yemin ederek...

29 Ağustos 2014 Cuma 10:09

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, milletin iradesi ile
seçilen 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı göreve başlaması dolayısıyla kutladı.
Hiçyılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın yemin ederek göreve başlamasından
mutluluk duyduk. Yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz” dedi.
Hiçyılmaz, son 12 yılda Türkiye’yi önemli noktalara taşıyan ve ekonomi alanında önemli
atılımlara imza atan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatı ile de aynı çabayı
sarf edeceğine inandığını belirtti.Cumhurbaşkanlığı seçiminin Millet tarafından yapılmasını,
hem istikrarın korunması hem de demokrasinin gelişmesi açısından önemli bir adım olarak
değerlendirdiklerini kaydeden Hiçyılmaz, "Ülkemiz, istikrarını koruyarak büyüme
kaydetmektedir. Türkiye’nin, yakaladığı istikrarın bozulmaması açısından Cumhurbaşkanlığı
koltuğuna milletin adamı Sayın Erdoğan’ın oturmuş olması önemlidir. Ekonomik büyümenin
sürdürülmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması noktasında, her ne kadar
Cumhurbaşkanlığı makamında da olsa, Sayın Erdoğan’ın ekonomi dünyasının taleplerine
bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonra da olumlu katkılar sunacağından eminiz"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8411.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Büyükşehir Talas’a Park Yapacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu ile Talas
Kaymakamlığı arasına park yaptırılacak.Talas Atatürk Bulvarı boyunca uzanacak olan parkın
yapımı için gerçekleştirilen ihaleye beş firma katıldı.Yaklaşık...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu ile Talas
Kaymakamlığı arasına park yaptırılacak.
Talas Atatürk Bulvarı boyunca uzanacak olan parkın yapımı için gerçekleştirilen ihaleye beş
firma katıldı.
Yaklaşık maliyeti 1 milyon 602 bin TL olan park ihalesine katılan firmalar ve teklifleri şöyle
oldu:
Öner Proje: 1 milyon 041 bin TL
Alp İnşaat: 1 milyon 195 bin TL
Gökışığı İnşaat: 1 milyon 244 bin TL
Bayer Mühendislik: 1 milyon 269 bin TL
Başaran İnşaat: 1 milyon 359 bin TL
İhaleyi kazanan firma, komisyonun teklifleri incelemesinin ardından belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8412.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kayseri’de ’Erciyes Çocukları Yaz Okulu’
Şenliği Gerçekleştirildi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde ‘Erciyes Çocukları Yaz
Okulu’ şenliği gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde
gerçekleştirilen şenliğe İl Milli Eğitim Müdürü...
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde ‘Erciyes Çocukları Yaz
Okulu’ şenliği gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen şenliğe İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Zaimoğlu,
öğrenciler ve velileri katıldı. Programda konuşan İl Mili Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz,
"Çocuklarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Yıl boyunca onların en uygun yöntemlerle
yetiştirilmesi için aldığımız tedbirlerin yanında bu yıl yaz aylarını da değerlendirmeyi
başardık. Çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağladık. Onların mutluluğu bizim umudumuz
olmaktadır. Bir kamp niteliğinde tasarladığımız Erciyes Çocukları Yaz Okulu kapsamında
287 öğrencimize eğitim imkanlarından yararlanma fırsatı tanınmıştır. 52 velimize aile eğitimi
verilmiştir. 3 sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapılmıştır" diye konuştu.
Yılmaz ayrıca, "Etkinlikler sırasında 125 öğrencimiz ve velisi ile birebir görüşülerek rehberlik
yapılmış ve 14 velimize uygun eğitim yöntemleri uygulanması konusunda tavsiyede
bulunulmuştur. Genel olarak öğrencilerle araştırma, keşfetme, coğrafya, satranç, yaratıcı
drama, değerler eğitim, sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri temalarında çalıştık" şeklinde
konuştu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Zaimoğlu ise, "Bu tür projelerde
biz her zaman varız. Belki sizlere maddi katkımız fazla olmayabilir ama akademik ve eğitim
katkımızla her zaman yanınızdayız" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından ’Erciyes Çocukları Yaz Okulu’ şenliğine katılan öğrenciler
çeşitli gösteriler yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8413.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kayseri’de Dolandırdılar Gümüşhane’de
Yakalandılar
Kayseri’de kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları kişileri dolandıran 2 zanlı,
Gümüşhane’de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Becen
Mahallesi’nde R.B.’den 2 bin 750 TL ve bir büyük altın, Develi...
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Kayseri’de kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları kişileri dolandıran 2 zanlı,
Gümüşhane’de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Becen Mahallesi’nde R.B.’den 2 bin 750 TL ve bir büyük altın, Develi
ilçesinde A.K.’dan 9 bin TL, Talas’ta S.K.’yı arayarak evinden 3 bin TL değerindeki altınını
alan, H.Ö.’yü ise yine kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra teşebbüs aşamasında olay
yerinden kaçan İ.L.A. ve M.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda, zanlıların il il dolaşarak kendilerini polis olarak tanıttıkları ve bu
şekilde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Çalışmalar neticesinde İ.L.A. ve M.T. Gümüşhane
ilinde suçüstü yapılarak yakalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8414.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Akü Hırsızları Yakalandı
Kayseri’de kamyon ve kamyonetlerden 8 akü çaldıkları belirlenen ve çalıntı aküleri satın alan
4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, çeşitli tarihlerde kamyon ve
kamyonetlerde meydana gelen akü hırsızlığı ile ilgili...
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Kayseri’de kamyon ve kamyonetlerden 8 akü çaldıkları belirlenen ve çalıntı aküleri satın alan
4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, çeşitli tarihlerde kamyon ve kamyonetlerde meydana gelen akü
hırsızlığı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışma yaptıkları
öğrenildi. Yapılan çalışmalarda M.Ç. ve R.C.’nin yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturma
çerçevesinde olaya karıştığı belirlenen D.Ç.’nin de gözaltına alındığı kaydedildi.
Çalışmalar sırasında çalıntı aküleri satın aldığı belirlenen A.B.’de 5 akü ile birlikte
yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.Ç. ve R.C. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, D.Ç. adli
kontrol kararı ile, A.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8415.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kayseri’de Düğün Evi İle Cenaze Evi Birbirine
Girdi: 2’si Polis 15 Yaralı
Kayseri’de, iddiaya göre aynı mahallede bulunan düğün evi ile cenaze evinde çocuklar
arasında başlayan sürtüşmeye büyüklerde karışınca çıkan kavgada 2’si polis 15 kişi yaralandı.
Olay sonrası 30 kişi gözaltına alındı.Edinilen...
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Kayseri’de, iddiaya göre aynı mahallede bulunan düğün evi ile cenaze evinde çocuklar
arasında başlayan sürtüşmeye büyüklerde karışınca çıkan kavgada 2’si polis 15 kişi yaralandı.
Olay sonrası 30 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Üzerlik sokak üzerinde ölen babalarının yasını tutan
aile ile komşu evde düğün yapan diğer aile arasında kavga çıktı. Düğün yapılmasına cenaze
evinin tepkisi üzerine önce çocuklar kavgaya tutuştu ardından da aileler birbirlerine girdi.
Büyüyen kavgada 2’si polis memuru 15 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Geniş güvenlik
önlemlerinin alındığı hastanede tedavisi tamamlanan 30 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin de
hastaneye yatışı yapıldı. Çevik kuvvet ekipleri olayın meydana geldiği mahallede geniş
güvenlik önlemleri aldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8416.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

KESOB Başkanı Ahmet Övüç’ten 30 Ağustos
Mesajı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 30 Ağustos Zafer Bayramı
nedeniyle bir mesaj yayımladı."Tarih boyunca üstün başarılar kazanmış olan Türk Milleti için
dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin...
29 Ağustos 2014 Cuma 09:11
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 30 Ağustos Zafer Bayramı
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
"Tarih boyunca üstün başarılar kazanmış olan Türk Milleti için dönüm noktalarından biri olan
30 Ağustos Zaferi’nin 92. yıldönümüne ulaşmış olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz"
ifadesinde bulunan Övüç, mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Milletimizin kadını ve erkeğiyle bir bütün olarak ortaya koyduğu var olma iradesi, kahraman
Mehmetçiğin cesaret ve fedakarlığı, tarih sahnesinden silinmek istenen aziz milletimizi 30
Ağustos 1922’de Büyük Zafere ulaştırmıştır. Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, milli
birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm
mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde
bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya
kabul ettirmiştir.
Türkiye Cumhuriyetinin temeli bu zaferle sağlamlaştırılmış ve ebedi hayatı burada şeref tacını
giymiştir. Yine çok iyi bilinmelidir ki dünya durdukça bu millet denge unsuru olarak var
olacak, var olduğu sürece de varlığından ve birliğinden asla taviz vermeyecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın ve esnaf ve sanatkârlarımızın 30 Ağustos Zafer
Bayramını kutluyor, bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve
canları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8417.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Gönüllü Kültür Kuruluşları’ndan Davutoğlu’na
Destek
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yeni hükümet konusundaki görüşlerini dile getiren Kayseri
Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü Ahmet Taş; “Yeni seçilen Ak Parti 2. Genel Başkanı ve
Başbakan adayı Prof Dr. Ahmet Davutoğlu'na ülkemizi bölgemizde ve dünyada insan
haklarını ve onurunu öne alan mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, büyüyen ve gelişen
bir ülke olması yolunda ekip arkadaşlarıyla birlikte başarılı ve hayırlı hizmetler dileriz” dedi.
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yeni hükümet konusundaki
görüşlerini dile getirdi. Kuruluş adına konuşan Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü Ahmet
Taş; “10 Ağustosta yapılan seçimlerde Türkiye ilk defa halkın oyları ile Cumhurbaşkanını
seçti. Türkiye geneli ve yurt dışında yapılan seçimlere 3 aday katıldı. Başbakan Recep Tayyip
ERDOĞAN kullanılan oyların %52'sini alarak en yakın rakibine %14 fark yaparak ülkemizin
halkın oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Kendisini tebrik ediyor hayırlı hizmetler
diliyoruz. 27 Ağustos'ta yapılan Ak Parti olağan kongresinde, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı
seçilen Recep Tayyip ERDOĞAN'ın yerine mevcut Dışişleri Bakanı ve Konya milletvekili
Ahmet DAVUTOĞLU, Ak Parti Genel Başkanı seçildi ve dün görev süresi dolan 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL' den devralacak olan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN tarafından Başbakan olarak yeni Türkiye hükümetini kurmak için
görevlendirilecek” dedi.
“Mazlumların beklentisi yükselmiştir”
Taş, Doğu Türkistan'dan Orta Afrika'ya, Gazze'den Afganistan'a, Saraybosna'dan Somali'ye,
Kerkük'ten Kahire ve Trablus'a, Kafkasya'dan Yemen ve Nijerya'ya tüm mazlum
coğrafyaların umudu ve beklentisi olmaya başlayan Türkiye' den mazlum ve sahipsizlerin
beklentisinin çok yükselmiş bulunduğunu söyledi. Taş, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları
olarak! Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde ilk defa halkın oylarıyla seçilen 12. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN'ı tebrik ettiklerini söyleyerek; “Mmillete hizmette sağlık ve
başarılar dilerken, yeni seçilen Ak Parti 2. Genel Başkanı ve Başbakan adayı Prof Dr. Ahmet
DAVUTOĞLU'na ülkemizi bölgemizde ve dünyada insan haklarını ve onurunu öne alan
mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, büyüyen ve gelişen bir ülke olması yolunda ekip
arkadaşlarıyla birlikte başarılı ve hayırlı hizmetler dileriz” şeklinde konuştu.
“Gazze’ye yardımlarımız devam edecek”
Gazze ve İsrail arasında gerçekleşen ateşkes ile ilgili de konuşan Taş, ateşkesten duydukları
memnuniyeti dile getirerek, süreç içerisinde Filistin’de 2500 kişinin öldüğünü ve 11.000
kişinin ise yaralandığını söyledi. Taş, Gazze’nin işgali sürecinde yardımlarını esirgemeyen
herkese teşekkür ederek Mazlumder olarak yardımlarını hız kesmeden devam edeceklerini
kaydetti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8418.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Talas Köylerinde Hayvanlar Telef Oluyor
Tomarza, Develi ve Talas üçgenindeki köylerde halk dilinde çiçek hastalığı olarak bilinen
salgın yüzünden büyükbaş hayvanlar itlaf ediliyor.
29 Ağustos 2014 Cuma 13:59
Ardıç köyünde 40 civarında, çömlekçi köyünde 30, Süleymanlı köyünde 12 hayvan itlaf
edildi. Benzer durumun Tomarza, Develi ve Talas üçgeninde devam ettiği öğrenildi. İtlaf
edilen hayvanların yarı parası bakanlık tarafından ödeniyor. Aşı ve ilaçlama mücadelesi ise
devam ediyor. Ama vatandaş Kurban bayramından önce problemin çözülmesi gerektiğini
söylüyor. Vatandaş daha acil ve etkin mücadele edilmesini bekliyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8419.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

“İnsan artık aklı ile hareket etmiyor”
‘Uluslararası Öğrenciler Yaz Kampı’nda konuşan Yazar Yusuf Kaplan, insanın artık aklı ile
hareket etmediğini söyleyerek, bunun en büyük sorumlusu olarak da medyayı gösterdi.
Kaplan; “Medya özellikle de televizyon 11 yaşındaki çocuğa hitap eder. Yani izleyiciyi 11
yaşındaki bir çocuk olarak görür. Aklına hitap etmez duygularına hitap eder” ifadelerini
kullandı.
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T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
tarafından düzenlenen “Uluslararası Öğrenciler Yaz Kampı” Bolu-Aladağlar-Değirmenözü
mevkiinde Orman işletme müdürlüğü tesislerinde 20 Ağustos- 13Eylül tarihlerinde
gerçekleştiriliyor.
Kamp ile ilgili bilgi veren Uluslararası Öğrenciler Yaz Kampı Koordinatörü ve Medeniyetin
Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, Programa farklı illerden 5 ayrı grubun ve toplam 175
öğrencinin katılım sağlayacağını belirtti. Türkiye genelindeki yabancı bayanlardan oluşacak
bir son grubunda oluşturulacağının kaydeden Dursun, programın ayrıntılarını ise şöyle anlattı;
“Kültür, edebiyat ve tarih sohbetleri, satranç kursları ve turnuvaları, spor müsabaka
turnuvaları, kişisel gelişim kursları, film gösterimi, klasik islam sanatları ve uygulamaları,
bilgisayar ve internet güvenliği konularını içeren eğitim ve Gölcük ve Abant göllerine gezi ve
doğa yürüyüşleri yapılacaktır.” Eğitim ve etkinliklerin sonunda değerlendirme toplantılarının
da yapılacağını belirten Dursun; “Yaz Kampı çerçevesinde, öğrencilerimizin hem geçen

dönemin yorgunluğunu unutturacak hem de yeni döneme daha aktif ve dinlenmiş olarak
hazırlanacaklardır” dedi.
Uluslararası Öğrenciler Yaz Kampı’na katılacak iller Kayseri-İstanbul-Ankara- ve İzmir’den
seçilen öğrenciler olurken, kampa katılan Kayseri gurubunun kampı sona erdi ve yerini 2.
Grup olan İstanbul’dan gelen uluslararası öğrencilere bıraktı.
Uluslararası Öğrenciler Yaz Kampı’na katılan ilk grup olan Kayseri grubuna üç önemli
misafir de konuk oldu. Konuklardan Yazar Yusuf Kaplan Modernizm ve postmodernizm
kavramları üzerinde insanı anlatırken yazar Necati Mert ise İslam toplumlarında zanaatı
anlattı .Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Dekanı Prof.Dr. İlhan Genç ise Sanat felsefesi,Kültür
ve Medeniyet kavramları üzerinde durdu. Türkiye Yaz Kampları Koordinatörü Ali Dursun,
Pratik dil eğitimi çerçevesinde Mustafa Kutlu’nun “Ya tahammül ya sefer” isimli metni ve
Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Sessiz Gemi’ şiirini öğrencilerle birlikte tahlil ederek, farklı
ülkelerin kültürel kodlarını metinler üzerinde tartışma imkanı buldu. Son olarak Kampın
asistanlarından, Erzade Yurdagül, Klasik İslam sanatlarından, Hat ve uygulamaları dersini,
Bülent Doymuş ise Bilgisayar ve internet güvenliği derslerini verdiler.
Ayrıca, Abant’a giden öğrenciler burada, doğa yürüyüşleri yaparak , at binmenin ve bişiklet
sürmenin keyfini yaşayarak, Abant tabiat müzesini gezerek yetkililerden bilgi aldılar.. Bir
sonraki gezi programları ise Gölcük olan öğrenciler için adeta burası büyüleyici bir nitelik
taşıyordu. Tektonik bir göl olan gölcük seyrine ve fotoğraflayamaya doymayan öğrenciler
piknik ve veleybol müsabakasından sonra, Aladağlar İzcilik Kampı Müdiresi Şennur hanımın
misafiri olarak izcilik kampını da ziyaret edip buradaki lezzetli gözleme ikramını geri
çevirmediler.
“Aklını kullanamayan batılının kendisiydi”
Yusuf Kaplan, gerçekleştirdiği sohbette; “Kant Aydınlanma düşüncesini özetlerken kurduğu
cümle şuydu; İnsan ergenlik çağına ulaştı. Akli yetilerini kullanmaya başladı. İnsanlık değil ki
batılılar aklını kullanmaya başladı. İnsanlık aklını kullanıyordu. Aklını kullanamayan batılının
kendisiydi. Kilise insanın önünde duvar oluşturdu. Bunu aşmak için modernleşme sürecine
başladılar. İnsanın tanrılaşma süreci buradan başladı.
Kant modernleşme sürecini insanlığın aklını kullanma süreci olarak başlatır. Bu mantıkla
gideceksek postmodernizmle insanın olgunluğa erişmesi gerekiyor. Ama böyle olmadı. Akıl
tutuldu. Araçsal akıl ortaya çıktı. Araçlar, bilim ve teknoloji aklı ve insanı yuttu. Paul Ferari
derki; “Batı uygarlığı dünya üzerindeki hakimiyetini iki şeye borçludur diyor: Birincisi silah
ikincisi medya.” Yani silah ve bilim teknolojisi bu kadar gelişmiş olmamış olsa dünya
üzerinde hakimiyet kuramayacaktı. Amaçlar yitirildi. Bunun yerine güçlü araçları kullanmaya
ve üretmeyi amaç haline getirdi. İnsan postmodernlikle olgun çağına ulaşmadı tekrar
çocukluk dönemine geriledi. Dolayısıyla insan artık duyguları ile hareket ediyor. Hızın ve
hazzın peşinde koşuyor” ifadelerine yer verdi.
“İnsan artık aklı ile hareket etmiyor”
İnsanın artık aklı ile hareket etmediğini söyleyen Kaplan bunun en büyük sorumlusu olarak da
medyayı gösterdi. Kaplan; “Medya özellikle de televizyon 11 yaşındaki çocuğa hitap eder.
Yani izleyiciyi 11 yaşındaki bir çocuk olarak görür. Aklına hitap etmez duygularına hitap
eder. En tarafsız ve objektif televizyon haberlerinde bile iyiler ve kötüler var. İyi kim batılılar
kötü ise batı dışındakiler. Adam mesela Afrika’daki açlık sorununu anlatıyor. Orada çok
objektif bir çekim yapıyor ve oradaki insanların sorunları ile çok ilgileniyor gibi duruyor.
Ama aslında Afrikalıların ne kadar perişan ne kadar geri ve ne kadar ilkel olduğunu anlatıyor.
“İslam, tarifi din üzerinden yapılan bir medeniyettir”
Necati Mert ise gerçekleştirdiği konuşmasında İslam toplumlarında zanaat konusunu anlattı.
Mert; “İslam medeniyeti, tarifi din üzerinden yapılan bir medeniyet. Böyle yapılması da şart.
Çünkü "din" de "medeniyet" de aynı üç harften türeme: d, y, n. Kökleri ortak. Dahası, hicret
sonrasında Hz. Peygamber tarafından adı değiştirilen Yesrib'in "itaat edilen yer" anlamındaki

yeni adı da: "Medîne de aynı kökten. "Medenî", Medîne'den gelir; "Medîne'de yaşayan"
demek. Medîne'nin anlamı, orada kurulan İslam Devleti'yle ilgili. Onun idarî, kanunî, icraî
gücüne gönderme. Her iki sözcüğün anlam genişletip "şehir" ve "şehirli" olmaları daha sonra.
Şiirle, müzikle, resimle uğraşanlar, oyunculuk yapanlar için de geçerlidir dine hassasiyet.
Özdemir Nutku, meddahlarda olması gereken yirmi özelliği sıralar Kâşifî'den aktararak:
doğruluk, sabır, şükretme, zühd (yasaklardan korunma, ibadete bağlanma), boyun eğme,
yetinme, hesap görme, denetim, alçakgönüllülük, kendini Allah'a bırakma, açık yüreklilik,
akıllı konuşma ve davranma, eli açıklık, çalışkanlık, düşünceli hareket etmek, tedbirli olmak,
tevekkül, az yemek, az uyumak, sevecenlik. Olmaması gereken otuz özelliğin dine ve ahlaka
en yakın duranları da şöyle: gaflet, kendini beğenmişlik, ikiyüzlülük, içki içmek, faiz almak,
zina, sözünde durmamak, yalan yere yemin etmek, iftira atmak, dedikodu yapmak, hile…
İdris Nebî, terzidir; fakat kalemle yazı yazmasını da bilir. İsmet Özel bu "intelect" motife ve
terzilikle birlikteliğe dikkat çeker. Evet, Doğu'da, İslam toplumlarında maddî zenginlikle
zihnî gelişme birliktedir, uyum içindedir. Diğer peygamberler de hem meslekleri olan
ustalardır hem de ümmetlerine rehberlik edip yol gösteren münevverler. Günlük hayatın
ustaları da böyledir; meslekleriyle bilinirler, sanatlarını işlerinde gösterirler, fakat işleri
dışında sanat etkinliklerinde de bulunurlar. Şairlerden Zâtî çizmecidir, Bâkî müderris çocukluğunda serac (kandil yakıcı) çıraklığı da yapmıştır. Bestekârlar içinde müezzinler
haylidir. Cevdet Kudret de ortaoyunundaki usta-çırak ilişkisine değinir, kollardaki
oyuncuların asıl işlerini verir Metin And'dan aktararak. Devlet katından olmayanlar, zanaat
lakaplarıyla şöyle: Attar Şükrü Efendi, Demirci Edhem, Deveci Ali, Divitçi Mehmet,
Döşemeci İsmail, Hamamcı Süleyman, Kâğıtçı Ahmet, Kantarcı Kadri, Kaşıkçı Mehmet,
Keçeci Hakkı, Külahçı Mehmet, Miskyağcı Hakkı, Muhallebici Mehmet Ali, Mutaf Mustafa,
Merkepçi Ahmet, Saraç Hüsnü, Sepetçi Ali Rıza, Şerbetçi Muhiddin, Tabak Mustafa,
Tenekeci Kambur Yusuf, Terlikçi Rıza, Terzi Salih, Tespihçi Ahmet, Turşucu Mustafa,
Usturacı İbrahim, Yağcı İzzet, Yemenici Rıza… "San'at"la "zanaat"ın ayrışmadığını, hatta
somut gereçlerle çalışmanın, ekme, dikme, yapıp etme gibi ihtiyaç giderici işlerle uğraşmanın,
bugünün diliyle: zanaat'ın önde tutulduğunu gösterir bunlar” şeklinde konuştu.Programda
uluslararası öğrencilere Medeniyet’in Burçları Derneği’nin hediye ettiği Mustafa Kutlu’nun
‘Uzun Hikaye’ kitabı okutuldu. Kitabın okutulmasının ardından ‘Uzun Hikaye’nin sinema
filmi izlendi. Film uluslararası öğrenciler üzerinde duygusal tesirler bıraktı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8420.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Türkiye’de En Çok Böbrek Nakli Yapılıyor
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz,
Türkiye’de organ bağışının yetersiz olduğunu, ülkede en çok nakledilen organın böbrek
olduğunu söyledi.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz,
Türkiye’de organ bağışının yetersiz olduğunu, ülkede en çok nakledilen organın böbrek
olduğunu söyledi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz,
Türkiye’de beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın organlarının milyonda 4 olduğunu ifade
ederek, organ bağışının yetersiz olduğunu söyledi. Yılmaz, “Ülkemizdeki organ bağışı
yetersizliğini göz önüne sermek için Avrupa’da en fazla organ bağışının yapıldığı İspanya’yı
göz önüne almak gerekirse İspanya’da her yıl milyon nüfus başına 35 tane beyin ölümlü
hastanın organları bağışlanmaktadır. Dolayısıyla beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın 6-7
organı, nakil bekleyen 6-7 kişiye nakledilmektedir ve bu 6-7 kişi hayata yeniden dönmektedir.
Normal yaşantısını sürdürmektedir. Ülkemizde ise milyon nüfus başına her yıl sadece 4 beyin
ölümlü hastanın organları bağışlanmaktadır. Dolayısıyla İspanya ile karşılaştırıldığında
ülkemizdeki organ bağışının ne kadar yetersiz olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle
ne yapıp yapıp organ bağışının artırılması gerekir” dedi.
Türkiye’de beyin ölümü gerçekleşen hastaya oranla canlı nakilin daha çok yapıldığını belirten
Prof. Dr. Yılmaz, “Yeterli organ bağışı yapılmadığı için beyin ölümlü hastalardan alınan
organlar yerine maalesef ülkemizde canlı verilerden alınan organlardan nakil yapılmaktadır.
Aslında doğrusu İspanya’da olduğu gibi beyin ölümlü hastalardan alınan organlardan nakil
yapmaktır ama beyin ölümlü hastalardan organ temin edilemediği için zorunluluktan dolayı
hastalar canlı vericilerden alınan alınan organlarla hayata kavuşmaktadır” diye konuştu.
Türkiye’de 21 binin üzerinde hastanın organ nakli beklediğini dile getiren Yılmaz,
“Ülkemizde şu anda 21 binin üzerinde organ nakli bekleyen hasta var. Kayseri’de ise 600’ün
üzerinde organ nakli bekleyen hasta var. Sadece Kayseri’de değil tüm Türkiye’de organ
bağışları yetersiz. Kayseri’de organ bağışının en az yapıldığı şehirlerden bir tanesi. Ülkemizde
sadece Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi ağırlıklı olarak beyin ölümlü hastaların organları
bağışlanmaktadır. Şehir olarak da en fazla Antalya, İzmir ve İstanbul’da beyin ölümlü
hastaların organları bağışlanmaktadır. Ülkemizde 81 ilimiz var ve bu 81 ilin sadece 29’unda
organ bağışı yapılmaktadır. Özellikle İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde organ bağışı çok
yetersizdir. Dolayısıyla organ bağışının tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
EN FAZLA NAKİL BEKLEYEN BÖBREK HASTALARI
Ülkede en fazla nakil yapılan organın böbrek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Zeki Yılmaz,
“Ülkemizde, dünyada ve Kayseri’de en fazla nakil bekleyen hasta böbrek hastaları. En fazla
nakil yapılan nakillerin başında da böbrek nakli gelmektedir. İkinci sırada karaciğer nakli
bekleyen hastalar var. Daha sonra kalp, akciğer ve diğer nakiller yapılmaktadır" dedi.
Türkiye’de organ bağışının yetersiz olmasının ana sebeplerinden bir tanesi vatandaşların
organ bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması olduğunu gösteren Yılmaz,
“İnsanımızın organ bağışına olan duyarlılık seviyesini yükseltemiyoruz. Ateş düştüğü yeri
yakar, bir gün bizim de organa ihtiyacımız olabilir. O yüzden nakil bekleyen hastaların yerine
kendimizi koymamız, yani empati yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde organ bağışının
yukarıya çıkması için bu empati düşüncesinin yaygınlaştırılması gerekiyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8421.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kayseri Erciyespor, Trabzonspor Maçına Hazır
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz,
ligin ilk maçında oynayacakları Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini
söyledi.Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz,
ligin ilk maçında oynayacakları Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini
söyledi.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ilk haftasında oynayacakları
Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Korkmaz, mücadelesi üst seviyelerde
olan bir takım ile mücadele edeceklerini söyleyerek, “Sezon hazırlığı çok güzel geçti. Bugün
itibariyle sabah antrenman yapıp yarın kampa gireceğiz. Oyuncularımız maça hazır.
Trabzonspor maçına her anlamda hazırlanıyoruz. Kendi sahamızda iyi futbol oynayıp
kazanmak istiyoruz” dedi.
Geçen sezon kulübün zor günler geçirdiğini hatırlatan Korkmaz, süreci iyi atlattıklarını, bu yıl
aynı sıkıntıyı yaşamak istemediklerini söyledi.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, transfer çalışmalarının devam ettiğini
belirterek, "Oyuncu arayışımız var. Yetkili birimlerimiz ilgileniyor, görüşmeler devam ediyor.
Şuan istediğimiz kadroyu oluşturduk” diye konuştu. Taraftarlara da seslenen Korkmaz, stadı
doldurmalarını isteyerek, “Onlara ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.
Sakat futbolcuların son durumuna da değinen Korkmaz, Mehmet Akgün ve Mahmut’un
sakatlıklarından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyeceklerini belirtti. Bu
sezon ilk kez uygulanacak olan Passolig uygulamasına da değinen Bülent Korkmaz,
uygulamanın bir zorluğunun olmadığını, taraftarların ön yargı ile yaklaşmaması gerektiğini
belirtti.
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Kayseri Erciyesspor - Trabzonspor karşılaşması Pazar
günü saat 18.30’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8422.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz’dan 30 Ağustos Zafer
Bayramı Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 30 Ağustos Zafer
Bayramı dolayısıyla açıklamada bulundu.30 Ağustos Zafer Bayramının 92. yıldönümünü
kutlamanın sevinç ve mutluluğu içinde olduğunu belirten Hiçyılmaz,...
29 Ağustos 2014 Cuma 14:25
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 30 Ağustos Zafer
Bayramı dolayısıyla açıklamada bulundu.
30 Ağustos Zafer Bayramının 92. yıldönümünü kutlamanın sevinç ve mutluluğu içinde
olduğunu belirten Hiçyılmaz, 30 Ağustos Zaferi’nin tarihimizin en parlak başarıları arasında
yer aldığını kaydetti.
Hiçyılmaz; “30 Ağustos Zaferi, bu ülke insanının el ele, omuz omuza verdiğinde neler
yapabileceğinin en somut örneğidir. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğüne olan
düşkünlüğünün de bir göstergesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı; ülkemizi parçalamak ve
milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde tüm imkânsızlıklara
rağmen halkımızın sarsılmaz azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmıştır.” dedi.
Türkiye’nin; ekonomisiyle, demokrasisiyle, istikrarını koruyan, uluslararası alanda ağırlığını
sürekli artıran güçlü bir ülke olarak yükselmeye devam edeceğini vurgulayan Hiçyılmaz; “Bu
çok anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah
arkadaşlarını, büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve
gazilerimizi şükran ve minnet duygularıyla anıyorum.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8423.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

İl Başkanı Özden’in 30 Ağustos Zafer Bayramı
Mesajı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir
mesaj yayımladı.Özden, mesajında, Türkiye’nin ve bugünkü cumhuriyetin temellerinin 30
Ağustos’ta elde edilen büyük zaferle atıldığını belirterek,...
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir
mesaj yayımladı.
Özden, mesajında, Türkiye’nin ve bugünkü cumhuriyetin temellerinin 30 Ağustos’ta elde
edilen büyük zaferle atıldığını belirterek, "Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize ve
kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak
olmalıdır. İçinde bulunduğumuz çözüm süreci, attığımız devrimsel nitelikteki adımlar ve 2023
vizyonumuz bunun en açık kanıtlarıdır." ifadesinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlık ettiği Büyük Taarruz sayesinde, işgal
altındaki vatan topraklarının düşmandan arındırıldığını ve istiklal mücadelesinin hak ettiği
büyük zaferle taçlandığını belirten Özden, şu ifadelere yer verdi:
"Tarihten silinmek, görmezden gelinmek istenen milletimiz, aksine tarihe yön vermeye devam
edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız halkımızın el ele verince, kenetlenince neler
yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiş ve bu anlamda hem dünya tarihinin belleğinden hem
de milli belleğimizden asla silinmeyecek bir zafer olarak bizi bölmek isteyen, bizi birbirimize
düşürmek isteyenlere ve tüm dünyaya verilmiş en açık mesajlarından biridir. Ülkemiz bugün
demokraside, ekonomide, ulaşımda, teknolojide, eğitim ve sağlıkta kat ettiği mesafelerle;
adalete, hukuk devleti ilkesine, insan hak ve hürriyetlerine olan bağlılığıyla muasır
medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine her zamankinden çok daha yakındır.
Bu düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan
eden bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8424.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Mete Eke’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mete Eke, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla
yayımladığı mesajda, "Aradan 92 yıl geçmesine rağmen hala tazeliğini, yaşanan mücadeleyi,
gösterilen kararlılığı dün gibi yaşayan Türk Milleti,...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mete Eke, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla
yayımladığı mesajda, "Aradan 92 yıl geçmesine rağmen hala tazeliğini, yaşanan mücadeleyi,
gösterilen kararlılığı dün gibi yaşayan Türk Milleti, bu kötü günlere dönülmemesi için
elimizde bulunan son kale Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yıkılmaması, tahrip edilmemesi,
örselenmemesi için sağduyu ile hareket edip olanca var gücü ile de gayret sarf ettiğini kimse
unutmamalıdır" dedi.
Mete Eke mesajında, "Milletimizin tarihinde kahramanlıklar ve zaferlerle dolu olan Ağustos
ayı, bundan 92 yıl önce amansız verilen mücadele karşısında yenilen emperyalist güçler,
vatanımızdan kovulmuş, bu cennet vatan, Türk vatanı olarak kıyamete kadar kalması ve
yaşaması için adeta mühür vurulmuştur. Aradan 92 yıl geçmesine rağmen hala tazeliğini,
yaşanan mücadeleyi, gösterilen kararlılığı dün gibi yaşayan Türk Milleti, bu kötü günlere
dönülmemesi için elimizde bulunan son kale Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yıkılmaması,
tahrip edilmemesi, örselenmemesi için sağduyu ile hareket edip olanca var gücü ile de gayret
sarf ettiğini kimse unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Ağustos ayının önemine değinen Eke, "Aynı zamanda Ağustos ayı ecdadımızın Anadolu
Kapılarını Türk Milletine açarak bu toprakların vatan olmasında büyük mücadele veren
Büyük Sultan Alparslan Gazi’nin Malazgirt Meydan Muharebesi ile Türk’ün Dünya’ya

gücünü ispatladığı ve gösterdiği bir aydır. Bütün bunlarla beraber Milletimizin tarihine
bakıldığında kimseye zulüm etmeyen, beyhude yere kan dökülmesine karşı çıkan, huzuru,
sükunu ve barışı ön planda tutan zalim karşısında, mazlumun yanında olan bir seyir takip
etmiştir. Yaptığı her işte, verdiği her mücadele de başta bağımsızlık olmak üzere milletimizin
hür kalması ve hür yaşaması için başka milletlere de örnek olacak tarih boyunca takdire şayan
bir şekilde herkesin ibretle ve gıpta ile baktığı bir yol takip etmiştir" açıklamalarında bulundu.
Başkan Eke ayrıca, "Bugün yakın komşularımızda kan gölüne dönen adeta, her gün insanlık
suçu ve vahşetin işlendiği bir durum karşısında ülkemizi idare edenlerin cereyan eden olayları
daha soğukkanlı, başka ülkelerin iç işlerine karışmaktan ziyade kendi ülkemizin milli
menfaatlerini dikkate almaları başlıca görevleri olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 92 Yıl
önce yaşanan Kahramanlıklar sonucu bu mübarek topraklar da kefensiz yatan şehitlerimize,
Allah’tan Rahmet diliyor, Başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere ve bütün Silah Arkadaşlarına şükran borçlu olduğumuzu ifade
ediyor, ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8425.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Vali Orhan Düzgün de Passolig Kartı Aldı
Liglerde maçların başlamasından öncesinde Vali Orhan Düzgün de Passolig kartı
aldı.Maçların başlamasına saatler kala Vali Orhan Düzgün de aldığı passolig kartının
fotoğrafını twitter adresinden paylaşarak mesaj verdi. Hafta sonu Kayseri...

29 Ağustos 2014 Cuma 13:54

Liglerde maçların başlamasından öncesinde Vali Orhan Düzgün de Passolig kartı aldı.
Maçların başlamasına saatler kala Vali Orhan Düzgün de aldığı passolig kartının fotoğrafını
twitter adresinden paylaşarak mesaj verdi. Hafta sonu Kayseri Erciyesspor’un Trabzonspor’u
ağırlayacak. Alınan bilgilere göre 2 bin 400’e yakın Kayseri Erciyesspor taraftarının passolig
aldığı öğrenildi.
Kayserispor ise bu sezon PTT 1. Lig’de mücadele edecek. Kayserispor taraftarlarından
968’inin passolig kartı aldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8426.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

3. Lig Ekibi Şekerspor İle Bal Takımı Hacılar
Erciyesspor Hazırlık Maçı Oynadı
Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup’ta takımlarından Kayseri Şekerspor, yeni sezon hazırlıklarını
aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yeşil-Beyazlı takım çalışmalardan arta kalan günleri hazırlık
maçları ile değerlendiriyor.Kayseri Şekerspor,...
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Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup’ta takımlarından Kayseri Şekerspor, yeni sezon hazırlıklarını
aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yeşil-Beyazlı takım çalışmalardan arta kalan günleri hazırlık
maçları ile değerlendiriyor.
Kayseri Şekerspor, Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 6. Grup takımlarından Hacılar
Erciyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Komleksi Yan Acık Saha’da
oynanan karşılaşmada bütün oyuncularına şans vermeye çalışan Yeşil-Beyazlı takım ilk
yarıda bulduğu goller ile sahadan 4-0 galip ayrıldı. Kayseri Şekerspor’u galibiyete taşıyan
golleri Zahid Aydın (2), Tugay Komşu, ve Mustafa Serkan Güçlü kaydetti. Ortaya konulan iyi
futbol Teknik Direktör Şener Akay’ı memnun etti.
Öte yandan, Kayseru Şekerspor Genel?menajeri Taşkın Mert, maç sonunda yaptığı
açıklamada yeni sezon hazırlıklarının sonuna geldiklerini söyledi. Mert, ’’Oldukça verimli bir
çalışma dönemi geçirdik. Transerde istediğimiz adımları attık. Tüm oyuncular ile 2-3 yıllık
sözleşmeler yaparak önümüzdeki yılların takımını oluşturduk. Bu sezon hedefimiz ise 3. Lig
3. Grup’ta ilk 8 takım arasında yer almak. Son hazırlık maçımızı yarın deplasmanda Çorum
Belediyespor ile oynayacağız’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8427.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kayseri’de 248 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçtan 248 kilo esrar ele
geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği
görevlilerince F. A.’nın sürücüsü olduğu araçta arama yapıldı....
29 Ağustos 2014 Cuma 14:53
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçtan 248 kilo esrar ele
geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği görevlilerince F.
A.’nın sürücüsü olduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda aracın kasa
kısmında 216 paket halinde 248 kilo 45 gram esrar maddesi ele geçirildi.
F. A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8428.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Asgd Spor Basınını Bilgilendirme Toplantısı
Yaptı
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şubesi tarafından yeni sezon öncesinde
Kadir Has Stadı’nda “Spor Basınını Bilgilendirme toplantısı” adı altında bir toplantı
gerçekleştirildi.ASGD Kayseri Şubesi tarafından yeni sezon...

29 Ağustos 2014 Cuma 14:55

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şubesi tarafından yeni sezon öncesinde
Kadir Has Stadı’nda “Spor Basınını Bilgilendirme toplantısı” adı altında bir toplantı
gerçekleştirildi.
ASGD Kayseri Şubesi tarafından yeni sezon öncesi sporda yaşanan değişiklikler ile özellikle
Passolig ile ilgili tüm konuların ele alındığı toplantıya Spor A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel,
Üst Klasman Gözlemcisi- Hakem Eğitimcisi Galip Bitigen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Murat Eskici, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Emniyet birim
müdürleri, kulüp yöneticileri, taraftarlar derneği temsilcileri ile Passolig yetkileri ile basın
mensubu katıldı.
Deneyimli gazeteci Demet Öztürk’ün moderatörlüğünü yaptığı toplantının açılış konuşmasını
ASGD Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz gerçekleştirdi.
Böylesine bir toplantının Şube bazında Türkiye’de ilk defa yapıldığını ve bundan dolmayı son
derece mutlu olduklarını dile getiren Navruz, spordaki şiddetin önlenmesinde herkesin elini
taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaptı.
Başkan Navruz’un konuşmasının ardından seminere geçildi. Seminerde ilk konuşmayı ise
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel yaparken, Türkiye
Futbol Federasyonu’nun (TFF) e-bilet uygulaması kapsamında statlardaki güvenlik
önlemlerini artırdığını söyledi.
Kadir Has Stadyumu’ndaki çalışmalar kapsamında giriş kapılarına 54 dijital turnike
konulduğunu belirten Üstünel, Passolig kartı olmayanların stada giremeyeceğini kaydetti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’de müsabakaları izlemek isteyen herkesin
mutlak suretle Passolig kartı almak zorunda olduğunu, başka bir şekilde girebilmenin
mümkün olmayacağına vurgu yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise özellikle ulusal gazetelerin spor sayfalarında
savaşı, şiddeti çağrıştıran manşetler attığına işaret ederek, basının bu konuda daha hassas
davranması gerektiğini belirtti.
Seminerin sonunda ise Üst Klasman Gözlemcisi- Hakem Eğitimcisi Galip Bitigen tarafından
sinevizyon eşliğinde yeni sezonda uygulanacak kurallarla ilgili bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8429.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Eğitim Sendikalarından Melikgazi
Kaymakamlığı Binasının Önünde Basın
Açıklaması
Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Aktif Eğitimciler Sendikası üyeleri Melikgazi
Kaymakamlığının önünde toplanarak yaptıkları basın açıklamasında okul müdürlerine verilen
puanlamayı eleştirdi.Aktif Eğitim Sendikası Kayseri Başkan Vekili...

29 Ağustos 2014 Cuma 15:21

Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Aktif Eğitimciler Sendikası üyeleri Melikgazi
Kaymakamlığının önünde toplanarak yaptıkları basın açıklamasında okul müdürlerine verilen
puanlamayı eleştirdi.
Aktif Eğitim Sendikası Kayseri Başkan Vekili Turgay Yolcu “bir ulusun en önemli davası
şüphesiz ki eğitim davasıdır. Biz eğitimciler böyle bir yüce davaya gönül vererek bu ağır
yükün farkında olarak yetiştirildik. Mücadelemiz cahillikleydi, bilgisizlikleydi, geri
kalmışlıklaydı. Öğrencilerimize eğitim verirken hep doğru yolda olmalarını, dürüstlükten
ayrılmamalarını, adaletli olmalarını öğütledik. Ama üzülerek söylüyorum ki biz
öğrencilerimizi tam anlamıyla yetiştirememişiz. Zira bizlerin ellerinde yetişen öğrencilerimiz
büyüdüler bizim başımıza müdür oldular, kaymakam oldular, vali oldular, müsteşar oldular,
bakan oldular” dedi.
Yolcu “ Bu müdürler, kaymakamlar, valiler, müsteşarlar, bakanlar bizim öğrencilerimiz
olamaz. Çünkü biz bunları böyle yetiştirmedik. Biz bunlara adaletli olmalarını söyledik;
bunlar adaleti ayaklar altına aldılar; biz bunlara kul hakkı yememelerini söyledik, bunlar başta
kendilerini yetiştiren öğretmenlerin hakkını gasp ettiler. Biz bunlara ne olursa olsun doğruluk
ve dürüstlükten vazgeçmeyin dedik, bunlar küçük hesaplar uğruna, menfaatleri uğruna
yollarını şaşırdılar” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8430.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Vali Orhan Düzgün’ün “30 Ağustos Zafer
Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü”
Kutlama Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj
yayımladı."Tarihi üstün başarılarla dolu Türk milletinin iftihar abidesi olan 30 Ağustos Zaferi,
milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda...

29 Ağustos 2014 Cuma 15:27
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
"Tarihi üstün başarılarla dolu Türk milletinin iftihar abidesi olan 30 Ağustos Zaferi, milli
değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına
alınamayacağının tarihsel ispatıdır ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli
aşamalarındandır" ifadesinde bulunan Vali Düzgün, mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Bu zafer ile Anadolu insanı topyekûn verdiği onurlu mücadelesini milli birlik ve
beraberliğini ve milleti ile bütünleşmiş kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya göstermiş
oldu.
Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de Milletimizin birlik ve beraberliğinin en
anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle
bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiştir.
Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincinde
olmalı, bu bilinçle her gün bir basamak daha yükselmek için yapılması gerekenlere
odaklanmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında
teslim etmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün
vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin
önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi
rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8431.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları
Derneği’nden 30 Ağustos Zafer Bayramı
Kutlama Mesajı
Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Fevzi Önder 30 Ağustos Zafer
Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı.Önder, "Türk tarihinde Ağustos ayının farklı bir yeri
vardır. ’Zafer Ayı’ olarak nitelendirdiğimiz bu ayda milletimiz...
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Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Fevzi Önder 30 Ağustos Zafer
Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı.
Önder, "Türk tarihinde Ağustos ayının farklı bir yeri vardır. ’Zafer Ayı’ olarak
nitelendirdiğimiz bu ayda milletimiz açısından önemli dönüm noktaları olmuştur. Anadolu’yu
vatan edişimizde de bir Ağustos zaferi ile olmuştur. Malazgirt’te kazanılan zaferin ardından
akın akın Anadolu’ya gelen ecdadımız bu toprakları yurt edinmişlerdir" dedi.
Önder, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Ağustos’ta kazanılan zaferlerin en önemlilerinden biri de 30 Ağustos zaferidir. Türk
milletinin nice fedakârlıklarla verdiği istiklal mücadelesini bütün dünyaya haykırdığı ve
sonucunu zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos tarihi; kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin
şanlı tarihinde açtığı altın bir sayfadır.
Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zaferi ile Türk milleti
egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırmıştır. Bu zafer; Türk milletini yok etmeye
çalışan emperyalizme karşı milletimizin ebedi bekasının en önemli göstergesidir. Bu zafer;
yoksulluğa, haksızlığa ve tüm olumsuz şartlara rağmen işgale baş eğmeyen Atatürk
önderliğindeki milletimizin zaferidir.
Yeni Türk devletimiz olan Türkiye Cumhuriyetinin temeli bu zaferle sağlamlaştırılmış ve
ebedi hayatı burada şeref tacını giymiştir. Yine çok iyi bilinmelidir ki dünya durdukça bu
millet denge unsuru olarak var olacak, var olduğu sürece de varlığından, birliğinden ve
dirliğinden asla taviz vermeyecektir.
Bu düşüncelerle tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda hür ve
kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi
ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8432.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kocasinan’dan Uğurevler’e Park Müjdesi
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Uğurevler Mahallesi’ne geniş oyun alanları,
eğlence mekanları ve dinlenme yerleri gibi sosyal donatılar bakımından zengin bir park
yapacaklarını söyledi.Başkan Çelik’in bu haftaki durağı Uğurevler...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Uğurevler Mahallesi’ne geniş oyun alanları,
eğlence mekanları ve dinlenme yerleri gibi sosyal donatılar bakımından zengin bir park
yapacaklarını söyledi.
Başkan Çelik’in bu haftaki durağı Uğurevler Mahallesi oldu. Cuma Namazını için Uğur Evler
Camii’ne gelen ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Çelik vatandaşlardan gelen istek
ve talepleri değerlendirdi. Mahalle sakinlerine burada bulunan alanının park olarak
planlandığı ve ihalesinin tamamlandığın müjdesini verdi.
Başkan Çelik şöyle devam etti; “Artık geleneksel hale getirdiğimiz Cuma ziyaretlerimizde bu
hafta Uğurevler Mahallesi’ndeyiz. Mesai saatlerimiz müsait olduğu sürüce, o hafta cami
temizleme ekibimiz hangi mahallede ise orayı ziyaret ediyor ve vatandaşlarımızla bir arada
oluyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz ve yerinde çözmeye gayret ediyoruz.
Hemşerilerimize burada yapacağımız yeni parkımızın müjdesini verdik. Mahallemizdeki imar
ve yol çalışmaları ile ilgili incelemeler yapıyoruz. İnşallah bu tür çalışmalarımız artarak
devam edecek” dedi.
Başkan Çelik, yapılacak parkın geniş oyun alanları, eğlence mekanları, dinlenme yerleri gibi
sosyal donatılar bakımından zengin bir alan olacağını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8433.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Başkan Büyükkılıç Esnafları Ziyaret Etti
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile
sohbet ederek esnaf ziyaretinde bulundu.Anbar mahallesinde bulunan esnafları gezerek
belediye çalışmaları hakkında sohbet eden, ziyaret edilen dükkanlarda...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile
sohbet ederek esnaf ziyaretinde bulundu.
Anbar mahallesinde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmaları hakkında sohbet eden,
ziyaret edilen dükkanlarda esnafı dinleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, Kamyoncular Sitesi esnafların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Her hafta bir mahalleyi
gezerek yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenleri tespit etmek için ekip olarak gezdiklerini
kaydeden Büyükkılıç, “Bu mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Semtlerde hem
belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ve esnaflar ile sohbet etme
imkanı buluyoruz. Bugün iş ve küçük atölyelerin yer aldığı Anbar mahallesi Kamyoncular
Sitesi’ni gezerek esnaf ile sohbet ettik. Esnaflarımızın sorun ve dileklerini dinledik. Burası
adeta küçük sanayi bölgesi. Buraya 81 ilden hemşerilerimiz gelmektedir. Burası daha önceden
planlandığında bu kadar araç ve esnaf yoktu, şimdi araç ve esnaf sayısı arttığından burayı
yeniden gözden geçirerek daha güzel, Kayserimize yakışır bir şekilde düzenleyeceğiz. Ayrıca
bu bölgeye hitap eden bakkal, fırın ve lokantaları gezdik. Halkın yoğun ilgisi ile
karşılaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor, çünkü yapılan yatırım ve hizmetlerin memnuniyetini
göstermektedir” diye konuştu.
Belediye Başkan Büyükkılıç, Anbar mahallesinin bundan 20 yıl önce adeta kırsal köy
görüntüsünde olduğunu, ancak kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde planlı bir imarlaşma ile
alternatif yolları, semt pazar yerleri, donanımlı okulları, esnaf siteleri ile artık modern bir
şehir ve Kayseri’ye yakışır bir mahalleye getirildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8434.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Palancıoğlu: Türkiye'de öncü belediye haline
geldik
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, göreve başladıkları 5 aylık dönemde yapılan
çalışmalarla Türkiye’de öncü bir belediye haline geldiklerini belirterek, "İmarda yaptığımız
yapı kontrol müdürlüğü ve kentsel dönüşüm müdürlüğü ile uydudan fotoğraflama gibi
çalışmalarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından örnek gösterilerek, pilot bölge seçilen
tek ilçe belediyesi olduk" dedi.
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, göreve başladıkları 5 aylık dönemde yapılan
çalışmalarla Türkiye’de öncü bir belediye haline geldiklerini belirterek, "İmarda yaptığımız
yapı kontrol müdürlüğü ve kentsel dönüşüm müdürlüğü ile uydudan fotoğraflama gibi
çalışmalarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından örnek gösterilerek, pilot bölge seçilen
tek ilçe belediyesi olduk" dedi.
Başkan Palancıoğlu, beraberindeki birim müdürleriyle birlikte Mevlana Mahallesi’nde bir
binada vatandaşlarla bir araya geldi. 30 Mart’ta göreve başladıklarını anımsatan Başkan

Palancıoğlu, çok kısa sürede imarda kurdukları sistemle Türkiye’de örnek bir belediye
olduklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu, "Daha önceden olmayan, özel ekibin bulunduğu
Yapı Kontrol Müdürlüğü oluşturduk. Vatandaşımız artık arsasını müteahhide verdiğinden
itibaren izinleri, projesi, statiği gibi konuların hepsi buradan geçecek. Burası aynı zamanda
inşaat yapım aşa-masını kontrol edecek ve mesken ruhsatını verecek. Kentsel dönüşüm
sürecini yönetecek ve Talas’ın önümüzdeki 20-30 belki 50 yılını planlayacak. Belediyenin
teknik açıdan güçlendirilmesi için çalışmalar yaptık. İyi bir aşamaya geldik. İnşallah
kuracağımız sistemlerle de çok daha iyi aşamaya geleceğiz" dedi.Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın imardaki çalışmalarını örnek gösterdiğini ifade eden Başkan Palancıoğlu,
"Türkiye’de şuanda öncü bir belediye haline geldik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Türkiye’de pilot bölge seçilen tek ilçe belediyesiyiz. İmardaki yapılan çalışmaların bilgisayar
ortamına aktarılması, haritaların oluşturulması, uydudan fotoğraflarının çekilerek altyapı
çalışmalarına yönlendirilmesiyle ilgili 5 milyon TL’lik bir yatırımı bakanlık bizim ekibimizle
çalışacak" diye konuştu.Başkan Palancıoğlu, ilçedeki kütle yapılaşmayla ilgili çalışma
başlattıklarını kaydederek şunları söyledi: "İlçemizdeki kütle blokları düzenleyerek sitevari
görünüme dönüştürüp, yeşil alanlarını artırarak yolları azaltıp, otopark alanlarını site etrafına
yapmaya başladık. Bunun ilk örneğini uyguladık. Diğer yerlere de uygulamayı hedefliyoruz"
İlçede devam eden tramvay çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, şöyle
konuştu:"Fizibilite çalışmaları olumlu çıkarsa, Anayurt’ta tramvayın lastik tekerleklisi olan
trambüs Sivas Caddesi’nden Doğu Garajı’na bağlanacak. Diğer bir hat üniversite içinden
geçerek Talas Bulvarı’ndan Seyyid Burhaneddin Mezarlığı, oradan Nato Caddesi ve
havaalanına kadar gidecek. Böylelikle Anayurt’a 3 hat gelmiş olacak. Şuana kadar Kayseri’de
bir ilçeye yapılan en büyük tramvay çalışması olacak."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8435.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Erbakan Vakfı bilinçlendirme toplantılarına
başlıyor
Kayseri’de kurulum sürecini tamamlayan Erbakan Vakfı halkı bilinçlendirme toplantılarına
başlıyor.
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Toplantıların içeriği hakkında bilgi veren Erbakan Vakfı Kayseri İstişare Heyeti Başkanı
Ahmet Taylan, Türkiye ve Dünya çapında birbirinden değerli konuşmacıları Kayseri halkı
için davet ettiklerini belirterek; “Bu iştişare ve bilinçlenme toplantılarının ilkini 31 Ağustos
2014 tarihinde Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde saat 19:30 ‘da gerçekleştireceğiz.
Konuşmacılarımız; Sayın Doğan BEKİN ve Sayın Ümit İSMAİLÇELEBİOĞLU‘dur.
Hocalarımızın derin bilgisiyle “ORTADOĞU VE SİYASET” konusunu derinlemesine
işleyeceğiz. Programa halkımızı davet ediyoruz.” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8436html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Köyden Kâbe’ye Hac Yolculuğum”
Hac ibadeti ve seyahati konusunda yayın dünyasında birçok eser var. Hepsinin ana konusu
aynı olmakla birlikte, amacında, tarzında ve muhtevasında farklılıklar var. İşte yeni ve özgün
bir eser var: Köyden Kabe’ye Hac Yolculuğum” isimli eser. Kitabın içeriği ve işlenişi kadar,
yazarın kimliği ve kişiliği de ilgi çekici. Yazarımız Cafer DALMAZ’la sizin için kitap üzerine
konuştuk.
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“Hakka aşkı olmayanın, aşka hakkı olur mu?”
Hac ibadeti ve seyahati konusunda yayın dünyasında birçok eser var. Hepsinin ana konusu
aynı olmakla birlikte, amacında, tarzında ve muhtevasında farklılıklar var. İşte yeni ve özgün
bir eser var: Köyden Kabe’ye Hac Yolculuğum” isimli eser. Kitabın içeriği ve işlenişi kadar,
yazarın kimliği ve kişiliği de ilgi çekici.
Yazarımız Cafer DALMAZ’la sizin için kitap üzerine konuştuk.
Cafer Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?
1970 Talas doğumluyum. Serbest meslekle uğraşmaktayım. Evliyim ve üç çocuk babasıyım.
Talas Süleymanlı mahallesinde ikamet etmekteyim. Okumayı, araştırmayı, tanışmayı ve
seyahat etmeyi seven biriyim. Özellikle din, tarih ve coğrafyayla ilgili okuma ve araştırmayı
çok seviyorum.
Niçin Hacca gitmeyi düşündünüz?
Bunun bir aşk olduğunu düşünüyorum. Hakka aşkı olmayanın, aşka hakkı olur mu? Her
müslümanda bu aşkın olduğuna inanıyorum. Zaten her şey düşünce de başlıyor, düşünce de
bitiyor. Dualarınızda istiyorsunuz. Bilgi ve imkan olarak hazırlanıyorsunuz. Rabbimde nasip
ediyor.
Karayoluyla gittiğinizi söylemiştiniz, neler yaşadınız. Yolculukla ilgili neler söylersiniz.
Biraz önce belirttiğim gibi bu arzu sizi imkan aramaya sevk ediyor. İlahi emirde olduğu gibi
Hacc’a yol bulabilen, yoluna güç yetiren ibaresi. Hacdaki kota ayrı bir engel. Keşke olmasa.
Bu yüzden karayoluyla gittim. Karayoluyla imkan bulduk. Seyahati sevdiğim için
zorlanmadım. Ayrıca değişik coğrafyalardan, ülkelerden, iklimlerden geçiyorsunuz. Zaman
olarak uzun sürse de güzel yönleri de oluyor. Ben gittiğimde Türkiye’de kıştı, aralık ayında
gitmiştim. Arabistan yazdı. Bir nevi zaman tünelinden geçiyorsunuz.
Piyasada hac ile, umre ile ilgili birçok kitap var. Niçin bu kitabı yazma ihtiyacı duydunuz.
Kitap yazma durumum, dediğim gibi okumayı-yazmayı seven biriyim. Yolculuğumda not
tutuyordum. Bu yolculuğum bana göre hayatımın en güzel yolu ve yolculuğu idi. Dönüşteki
ayrılık hasretinde hissiyatımın ve hatıralarımın kalıcı olmasını istemem kitabın doğumuna
sebep oldu. Kitaplardaki kitaplar ilmihal düzeyinde, ya da haccın hikmeti-mahiyeti
çerçevesinde. Ha belki son zamanlarda hatırat - seyahat tarzı da yaygınlaştı. Ama benim zor
koşullarım, yolculuğumun ve yaşadıklarımın renkli olması kitabı farklı kılıyor.
Kitabın hikayesini anlatır mısınız.
Daha önce roman tarzında kitap yazmayı düşünüyordum ama malumunuz iletişim ve internet
imkanları maalesef kitap okuma alışkanlığımızı olumsuz etkiledi. Tabii ki bunu söylerken

internet, teknoloji karşıtı değilim. İnsanın bilgiye ulaşmasında hem ekonomik, hem
pratik. Ama kalıcılığı yok, bilgi uçuyor ya da size ait değil. Sanki gör geç misali.
Köylülerinizden ve okurlarınızdan nasıl tepkiler aldınız.
Beni yakından tanıyanlar senden de bu beklenirdi. Bu bir başlangıç olsun devamı gelsin
diyenler olduğu gibi. Bunu sen mi yazdın. Bu da nerden çıktı, diyenlerde oldu. Ama hepsini
olumlu değerlendirdim. Tepkilere, eleştirilere açık biriyim. Yazar dendiğinde, kaf dağının
ardında yaşayan biri olmayıp içimizden biri olduğunu anlamış oldular.
Hac seyahati ile ilgili, kitapla ilgili hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu?
Hac’la ilgili unutamadığım vuslatın ilk anı, Kabe’yi o kutsal mekanları görmeni heyecanı. O
aşk. O haleti ruhiye. Sanki Yakub’un Yusuf’a kavuşması. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır,
öyle bir hal.
Kitapla ilgili unutamadığım bir şey ilkokul öğretmenim şimdiki talebelerine bu yazarda sizler
gibi benim öğrencimdi diyerek benimle gurur duyması, mutlu olmuş olması.
Okuyucularımız merak edebilir, hac ve umre. Hangisi kolay ya da nasıl değerlendir siniz?
Zengin fakir, mutlaka bir umre öneririm. Zengin ise önce umre , süreci öğrenmeleri ve ibadet
mekanlarını önceden görmeleri açısından. Fakir ise yani hac üzerine farz değil ise mağduriyet
yaşmaması, mali sıkıntıya girmemesi için umre öneririm. Hacc yoğunluk sebebiyle kura
olduğu için umre de böyle bir durum sözkonusu değil. Ayrıca mali açıdan da umre daha
ekonomik. Bu yüzden kura bekleyen ya da hacca imkanı olmayan kardeşlerimizin umre
borçlanarak yada mağduriyetler içinde umre yapmaları fıkhen de uygun değil. Sabredip, dua
etmelerini tavsiye ederim. Bazen vuslat aşkı bitirebilir.
Hacc’a, umreye gideceklere tavsiyeleriniz nelerdir?
İnsanların bir kursiyer gibi hac menaskini öğrenmesi gerekir. Manevi bir açlıkla gitmeleri
gerekir. Yani bilgili ve bilinçli gitmeleri gerekir. Orada saati değil, anı değerlendirmeleri
gerekir. Biraz reklam olacak ama zaten kitabımın tam ismi, “Köyden Kabe’ye Hac
Yolculuğum-Anılarım, Tavsiyelerim”. Yani kitapta fazlasıyla bu sorunun cevabını
bulacaksınız.
Söyleşi: Mustafa BALABAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8437.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

İşadamı Akansu’nun Acı Günü
Kayserili işadamı Yılmaz Akansu’nun kardeşi vefat etti.Kayserili İşadamı Yılmaz
Akansu’nun kız kardeşi Müride Özkırşehirlioğlu 83 yaşında hayatını kaybetti.
Özkırşehirlioğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakiben Hunat Cami’nde...
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Kayserili işadamı Yılmaz Akansu’nun kardeşi vefat etti.
Kayserili İşadamı Yılmaz Akansu’nun kız kardeşi Müride Özkırşehirlioğlu 83 yaşında
hayatını kaybetti. Özkırşehirlioğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakiben Hunat Cami’nde
kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze namazına Özkırşehirlioğlu’nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8438.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kayserispor Ordu’ya Hareket Etti
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ilk haftasında oynayacağı Orduspor maçı için
Ordu’ya hareket etti.PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Orduspor maçı için Ordu’ya
hareket etti. Maçı değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Mutlu...
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ilk haftasında oynayacağı Orduspor maçı için
Ordu’ya hareket etti.
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Orduspor maçı için Ordu’ya hareket etti. Maçı
değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Bugün yola çıkıyoruz, uzun bir
yolculuk olacak yaklaşık sekiz saat sürecek. İyi bir takıma karşı oynayacağız, geçen yıl
biliyorsunuz Orduspor, Play-off’lara kadar çıktı. Zor bir maç ama biz gücümüzü biliyoruz.
Orduspor karşısında iyi futbol ve iyi mücadele ile 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.
Eksiklikleri değerlendiren Topçu, "Babacar ile Sinan’ın ufak tefek problemleri var. Onlarda 1
haftaya kadar takımla birlikte çalışmalara başlayacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8439.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Hastalığı Yüzünden Okulu Bıraktı
Kayseri’de epilepsi hastalığı yüzünden okulunu bıraktığını söyleyen bir genç, büyüklerinden
yardım istedi.Kayseri’de epilepsi hastası olan 15 yaşındaki Fatih Arslan, hastalığının türünü
bulamadıkları için iyileşemediğini...
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Kayseri’de epilepsi hastalığı yüzünden okulunu bıraktığını söyleyen bir genç, büyüklerinden
yardım istedi.
Kayseri’de epilepsi hastası olan 15 yaşındaki Fatih Arslan, hastalığının türünü bulamadıkları
için iyileşemediğini söyledi. Hastalığı yüzünden okulunu bırakmak zorunda kaldığını ve ne
yapacağını şaşırdığını söyleyen Arslan, "Epilepsi hastasıyım, çocukluğumdan beri çekiyorum.
Merdivenlerden inerken çıkarken nefes almakta zorlanıyorum. Çırpınma oluyor, kafamı
duvarlara çarpıyorum, şişlikler oluyor. Ağzımın içerisini ısırdığım oluyor, bunu annemler
ağzımdan kan geliyor diye yorumlamışlar. Ağzımın içi genelde yara olduğu için yemek
yiyemiyorum. Ellerim titriyor, bir çorbayı içemiyorum elimin titremesinden. Okulu
ortaöğretimi bitirdikten sonra lisede bıraktım. Liseye gitmememin sebebi okulda
hastalanmaktan korktum. Ortaokulda bu olayı çok yaşadığım için gitmek istemedim. Biz
Yeşil Kartlıyız, devlet hastanesine gidiyoruz, hastaneye her gittiğimizde oradan oraya
sürükleniyoruz. Bir yerden rapor almamız isteniyor, başka bir yerden sıra almamız isteniyor,
sürekli beklemekteyiz. Her kontrolümden sonra ilaç değiştirmemi istiyorlar. Bugüne kadar
çok fazla ilaç değiştirdim. Bunların da faydasını görmedim. Şimdiye kadar benimle
ilgilenselerdi belki şimdiki kadar ilerlemeyecekti hastalığım veya tamamen geçecekti" dedi.
Epilepsi hastası Fatih Arslan’ın annesi Aydan Arslan da çocuğunun gözleri önünde can
çekiştiğini söyleyerek, "5 çocuğumun 4’ü kız. Tek erkek evladım da epilepsi hastası. İlgili
makamların sesimizi duymasını istiyorum. Her hastanede ayrı bir ilaç kullandı çocuğum.
Tedavisi düzgün uygulanmadığı için hastalığı son bulmadı. Tek erkek evladımın iyileşmesi
için yardım bekliyorum. Bir annenin babanın evladının gözünün önünde eriyip gitmesi çok
büyük bir acı. Eşim de astım hastası, o da işsiz. İşsiz olduğu için Yeşil Kartımız var. Yeşil
Kart olduğu için hangi hastaneye gidersek gidelim doğru düzgün tedavi uygulanmadı
çocuğuma. Hiçbir şeyin faydası yok şu an için. Krizler devam ediyor. Çocuğum gece gündüz
çırpınıyor. Çocuğum okuyamıyor, utanıyor. Sırada kaşı açıldı, hastanelik oldu. Çok
çaresizim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8440.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kayseri’de Zafer Bayramı Coşkusu
Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü coşkuyla
kutlandı.Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda yapılan tören, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral ve Büyükşehir Belediye Başkanı...
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Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü coşkuyla kutlandı.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda yapılan tören, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon
Komutanı Tümgeneral Ali Demiral ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin
askeri birlik ve vatandaşları selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hava

Pilot Üsteğmen Ersin İbrahim Oral yaptı. Konuşmanın ardından silahlı birlikler ve zırhlı
araçlar tören geçişi yaptı. Tören geçişi esnasında vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak
alkışlarla yürüyüşe eşlik etti.
Tören sonrası konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “20. yüzyılın başlarında maalesef
Türkleri Anadolu’da çok dar bir yere hapsetmek için batıdan ciddi saldırılar oldu ama Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında Türk askeri, tekrar Anadolu’nun Türk toprağı olarak
ilelebet kalacağının müjdesini bu zaferle tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Biz de bu vesileyle
cumhuriyetin kuruluşuna giden bu yolda 30 Ağustos’u görkemli törenlerle kutluyoruz.
Gazilerimizi şükran, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah bundan sonra da Anadolu
toprakları ilelebet Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir” dedi.
Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral ise, “Zafer Bayramı’nın 92. yıldönümünü
kutluyoruz. Bu zaferi bize emanet eden ve Türkiye Cümhuriyeti’nin kurulmasında emeği
geçen başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete
intikal etmiş şehit ve gazilerimizi tekrar rahmet ve şükranla anıyoruz. Ne kadar zor şartlarda
dahi olsa Türk milletinin ordusuyla, bağımsızlığın elinden alınamayacağının en güzel
göstergesidir. Bu bayram bütün milletimize kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Tören sonrası protokol üyeleri çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8441.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

İsrailli Esnafın Türk Kahvesi Boykotuna
Kayseri’den Cevap
İsrailli esnafın Türk kahvesi satışını durdurmasını değerlendiren Kayserili esnaf Halil Cankı,
"Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış" dedi.
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İsrailli esnafın Türk kahvesi satışını durdurmasını değerlendiren Kayserili esnaf Halil Cankı,
"Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış" dedi.
İsrail’in Gazze saldırılarından sonra Türkiye genelinde başlatılan İsrail ürünlerini boykot
etmesinin ardından İsrailli esnaf da Türk kahvesi satışını boykot amaçlı durdurmuştu.
Kayseri’de 30 yıllık esnaf olan kahveci Halil Cankı, başlatılan boykotun Türk kahvesini
etkilemeyeceğini söyledi. Cankı, "Ben buradan Türk mallarını protesto eden İsrailli esnafa
seslenmek istiyorum. Unutmayın ki biz sizler gibi insan neslini yok etmek için insan
öldürmedik. Sizin bugün dünya üzerinde nesliniz varsa bizim şanlı ecdadımız onları koruduğu
için var. Sizin bizim Türk kahvemizi protesto etmemiz bizi çok da enterese etmez. Tavşan
dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Biz 200 yıllık kültürümüzü dünyaya tanıtmış

bulunmaktayız. Bu siz protesto etseniz de etmeseniz de dünya üzerinde herkes tarafından
tercih edilen bir üründür" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8442.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları
Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile
başladı.Kent meydanında düzenlenen törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon
Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet...
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Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile
başladı.
Kent meydanında düzenlenen törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı
Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Jandarma Alay
Komutanı Albay Halil Uysal, vali yardımcıları, askeri erkan, STK temsilcileri, sivil protokol
ve parti il başkanları katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunmasının ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından başladı. Tören Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir
Belediyesi’nin çelenklerinin sunumu ile devam etti.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral ve Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki daha sonra Valilik makamına geçerek burada
tebrikleri kabul etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8443.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Annesinin Terk Ettiği Yavru Kaplana Evinde
Bakıyor
Kayseri’de bir biyolog, bir süre önce doğduktan sonra annesi tarafından kabul edilmeyen
yavru kaplanı akşamları ailesiyle birlikte yaşadığı evine götürüyor.Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde...
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Kayseri’de bir biyolog, bir süre önce doğduktan sonra annesi tarafından kabul edilmeyen
yavru kaplanı akşamları ailesiyle birlikte yaşadığı evine götürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yaptırılan
hayvanat bahçesinde 3 ay önce dünyaya gelen ve anketle adı ‘Anadolu’ konulan Bengal
kaplanına annesi sahip çıkmadı. Doğumunun ardından yavru kaplanın bakıcılığını üstlenen
hayvanat bahçesi biyoloğu Duygu Demir, mesai saatleri dışında da bakıma muhtaç olan yavru
kaplanı akşamları ailesiyle birlikte yaşadığı evine götürmeye başladı.
Yavru kaplanın bakımının zor olduğunu söyleyen Demir, Anadolu’ya zevkle baktığını
söyledi. Yavru kaplanın uyandıktan sonra çığlık attığını ve ailesinin duruma alışamadığını
kaydeden Duygu Demir, “Yavru kaplanımız 27 Mayıs tarihinde dünyaya geldi. Şu anda 3
aylık. İlk iki aylık dönemde 2 saatte bir beslenmesi gerekiyordu. Ofiste ilgileniyorduk zaten
ama akşamları eve getirmek zorunda kaldık. İki saatte bir doyurulması gerektiği için geceleri
iki saatte bir uyanıp sütünü içirdik. Evde ailemle zorlukları oldu. Ben uyanıyordum ama ailem
de uyanıyordu haliyle. İlk bir ay çok çığlık atarak uyanıyordu” dedi.
Komşularının da Anadolu’ya alıştıklarını belirten Biyolog Demir, “Yolda gelirken araçta
görenler çok şaşırıyorlar. Patilerini cama uzatıp dışarı bakmayı seviyor. Genelde durdurup,
’Bu ne?’ diye soruyorlar. Kedi zanneden var ama kaplan olduğunu bilen var. Genellikle aslan
yavrusu zannediyorlar ama. Komşularımız alıştı artık. Özellikle karşı komşumuz çok seviyor.
En fazla bir ay daha benimle yaşayacak. Nasıl ayrılacağız bilmiyorum ama ben alıştım ona”
diye konuştu.
Biyolog Duygu Demir’in annesi Rabia Demir ise, yavru kaplandan korktuğunu söyledi.
Bakımının zor olduğunu kaydeden anne Demir, şöyle konuştu:
“Aslında ben sadece ben kuzuyu severim. Duygunun hatırı için katlandım yani şu ana kadar.
Artık yoruldum. Ben de seviyorum aslında ama korkuyorum, elleyemiyorum. Ayaklarından iz
falan oluyor. Parkeler falan leke oluyor. Her gün duygu silip gidiyor ama gene ben arkasından
huylanıyorum, tekrardan siliyorum. Aynı evin içinde de çocuklar olduğu için dikkat etmemiz
gerekiyor. Hijyene falan da dikkat ediyoruz. Bayağı bir temizlik yapıyoruz yani. Komşular
sağ olsunlar idare ediyorlar. Onlara da çok zararı olmuyor. Son günlerde ilk başta biraz özür
diledik ama hepsinden Allah razı olsun onlar da seviyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8444.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

30 Ağustos Resepsiyonu
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen
resepsiyona, Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün, Milletvekilleri İsmail Tamer
ve Yaşar Karayel, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı...
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen
resepsiyona, Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün, Milletvekilleri İsmail Tamer
ve Yaşar Karayel, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral
Ali Demiral ve eşi Hatice Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve eşi
Neşe Özhaseki başta olmak üzere askeri ve mülki erkân, siyasiler, sivil toplum
kuruluşlarından davetliler ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Resepsiyon, Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün’ün konukları karşılamasıyla başladı.
Resepsiyon sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi de konuklar
tarafından ilgiyle izlendi.
Daha sonra Vali Orhan Düzgün bir konuşma yaptı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk
milletinin tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Milletlerin hayatında önemli tarihler vardır. Ağustos ayı da Türk Milleti için önemli olaylara
sahne olmuş aylarımızdan birisidir. 26 Ağustos 1071’de Türklerin Anadolu’ya ilk adımı ve
akabinde Selçuklu ve Osmanlı Devletleri ile yüzlerce yıl dünya tarih sahnesinde önemli bir
yere sahip oldu. Dünyaya huzur ve hoşgörüyü götüren Osmanlı’nın zayıflaması sonrasında
Türkleri Anadolu’da çok küçük bir yere hapsetmek isteyen Batılı devletlere karşı Türk milleti
askeri ile milletin her bir ferdi ile büyük bir mücadele içerisine girdi. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk önderliğinde askerimiz, milletimizin genci yaşlısi, erkeği kadını ile büyük zorluklar
ve yokluklar içerisinde Kurtuluş Savaşından başarı ile çıkarak 30 Ağustos 1922’de
Anadolu’nun kapılarını Batılılara kapattı. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nda kahramanca savaşarak şehit olan atalarımızı, büyüklerimizi
rahmetle anıyorum. Gazilerimizi şükranla anıyorum. Bu duygularla Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarımızın ve milletimizin bayramını kutluyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür
ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. ”
Daha sonra üzerinde “30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun” yazan zafer pastasının Vali
Düzgün ve eşi Gül Düzgün, milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Hv. Plt.
Tümgeneral Ali Demiral ve eşi Hatice Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı mehmet
Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki tarafından kesilmesinin ardından otelin terasına geçen
davetliler, Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki havai fişek
gösterilerini izlediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8445.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

20’inci Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı İçin 300
Dağcı Erciyeste Buluştu
Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından
organize edilen ve bu yıl 20’incisi düzenlenen zirve tırmanışı için 300 dağcı ve doğa tutkunu
Erciyes’te buluştu.10 değişik ilden yaklaşık 300...
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Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından
organize edilen ve bu yıl 20’incisi düzenlenen zirve tırmanışı için 300 dağcı ve doğa tutkunu
Erciyes’te buluştu.
10 değişik ilden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı kampa ilgi yüksek olurken kampa Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici’de katıldı.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici “Erciyes zirve tırmanışının bu sene 20’incisini
yapacağız. 20’inci Erciyes tırmanışı ve Süt donduran kampı burası. Türkiye’nin 10 değişik
ilinden 300 dağcı katıldı. Bunu her sene geleneksel olarak yapıyoruz” dedi.
Ekici “70 kişi Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece zirve tırmanışı yapacaklar. Bende
daha önce 5 defa çıkmıştım ve çok zevkli bir olay. Erciyes’imiz gerçekten Türkiye’nin sayılı
dağlarından biri. Şuanda bulunduğumuz kampta süt donduran kampı. Rahatlıkla yaz aylarında
Temmuz-Ağustos aylarında her ailemizin gelip rahatça çadır kurabileceği, kamp yapabileceği
nezih bir yerdir. Güzel ortamlar var, temiz havası var, spor yapma imkanı var. Zirveye
çıkmayanlar sabah kahvaltı yapıp Sarı göle yürüyüş yapacaklar. O parkurda gidiş geliş iki saat
sürüyor. Doğal bir göl, Erciyes’ten yağan karlarla beslenmiş büyük bir göl” ifadelerini
kullandı.
Erciyes zirve tırmanışına bu yıl 5’inci kez katılan dağcılardan Efsun Arslanoğlu “
İstanbul’dan geliyorum. Rotalar güzel ve parkur zor olduğu için burayı tercih ettim. Gayet
güzel her şey yolunda gidiyor. İmkanlar güzel yemek olsun, ulaşım çok kolay. Bizlere
olanaklar sundular. Her şey çok güzel burada” dedi.
Erciyes zirve tırmanışı etkinliklerinin 2 gün devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8446.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Organik Tarım Yapanların Yüzü Verilen
Destekle Gülüyor
Kayseri’de organik tarım yapan Mustafa Akyüz “ Organik tarımla ürettiğimiz ürünleri
vatandaş rahatlıkla tüketebilir” dedi.Kayseri’ye bağlı Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesinde
organik tarım yapan ve 10’a yakın ürün yetiştiren...
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Kayseri’de organik tarım yapan Mustafa Akyüz “ Organik tarımla ürettiğimiz ürünleri
vatandaş rahatlıkla tüketebilir” dedi.
Kayseri’ye bağlı Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesinde organik tarım yapan ve 10’a yakın ürün
yetiştiren çiftçi Mustafa Akyüz, hedefinin daha geniş alanda organik tarım yapmak olduğunu
söyledi.
Organik tarım üreticiliği yapan Mustafa Akyüz “Organik tarıma 2 sene önce başladık. Bu
tarafı çilek olarak yaptık. Çilekte bu sene fidanlar dikildi. Fidanlarında gelişimi güzel oldu.
Aşağı parselimizde karışık sebze var. Organik tarımı severek yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü
hibesiyle ve bir miktarında bizim karşıladığımız bu serada hem fide yetiştiriyoruz hem de
erkenci ürün yetiştiriyoruz. Çünkü pazarı daha önce açıp üreticiye ürünü daha öncesinden
sunmaya çalışıyoruz” dedi.
Akyüz “Ürünlerimiz domates, biber, patlıcan, salatalık, çilek, mısır, ayçiçeği, nohut, kabak,
kavun, karpuz gibi olabildiğince çeşidi fazla tutup tezgahta müşteri geldiğinde istediği ürünü
bulmasını istiyoruz. Buradan tüketicilere bir mesajım var. Organik ürünleri özellikle tercih
etsinler hem de rahatlıkla alsınlar. Bizde ki ürünlerimiz hem tarım müdürlüğünde hem de özel
sertifikasyon denetimindedir. Gönül rahatlığıyla alıp tüketebilirler” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8447.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Yıldız’dan Chp’ye ’sandalyeleri Sabitleyin’
Tavsiyesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın
düzenlediği İl Danışma Meclisi’nde CHP’ye yapılacak olan kongrede ’Sandalyeleri
sabitleyin’ tavsiyesinde bulunarak, "Belki kendilerini tutamıyor olabilirler,...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın
düzenlediği İl Danışma Meclisi’nde CHP’ye yapılacak olan kongrede ’Sandalyeleri
sabitleyin’ tavsiyesinde bulunarak, "Belki kendilerini tutamıyor olabilirler, ayrılık tohumları
sandalye fırlatmaya kadar gidebilir. Sandalyeleri sabitlesinler, bunu tavsiye ediyorum" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İl Danışma Meclisi’nde yaptığı
konuşmasında, "10 Ağustos’ta Kayseri’nin Türkiye siyaseti adına koymuş olduğu başarıdan
dolayı teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Devir teslim töreninde 11. Cumhurbaşkanımız Sayın
Abdullah Gül ve 12. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği nezaket,
bütün dünyaya örnek olacak nezakettir.
Bütün seçimlerde bir ayrılık noktası aramaya dönük gayretler vardır. Bu ayrılığı
oluşturamayanlar, başkalarının oluşturduğu fitneden medet ummaktadırlar. Muhalefeti daha
farklı bir sorumluluğa davet ediyorum. Muhalefet titreyerek kendine dönmeli ve yeni şeyler
ortaya koymalı" dedi.
CHP’ye yapılacak kongre için tavsiyede bulunan Yıldız, "Biz bir kongre yaptık. CHP’ye
kongrede bir şey tavsiye ediyorum. AK Parti gibi bir kongre yapamazlar ama uçuşan
sandalyeler görmek istemiyoruz. Sandalyeleri sabitlesinler. Biz böyle bir manzara görmek
istemiyoruz. Vatandaşımız da görmek istemiyor. Artık Türkiye’nin oluşturduğu istikrara
yakışacak bir davranışta bulunmak lazım. Belki kendilerini tutamıyor olabilirler, ayrılık
tohumları sandalye fırlatmaya kadar gidebilir. Sandalyeleri sabitlesinler, bunu tavsiye
ediyorum" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8448.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz, Taner Yıldız’ı Kutladı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 62. Hükümetin
oluşmasının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğunu koruyan Kayseri
Milletvekili Taner Yıldız’ı kutladı.Hiçyılmaz, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 62. Hükümetin
oluşmasının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğunu koruyan Kayseri
Milletvekili Taner Yıldız’ı kutladı.
Hiçyılmaz, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan olduğu yeni kabinenin iş dünyası
tarafından olumlu karşılandığını belirterek, “62. Hükümeti oluşturan isimlerin hepsi
birbirinden değerli ve işlerinin ehli olan kişilerdir. Yeni kabinede AK Parti Kayseri
Milletvekili Sayın Taner Yıldız da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yer almıştır.
Sayın Bakanımız, bundan önce de 2009 yılında itibaren 60. Hükümette ve devamında 61.
Hükümette de aynı görevi başarıyla yürütmüştür. Sayın Yıldız’ın enerji alanındaki başarılı
çalışmaları AK Parti içinde teveccüh görmüş ve 62. Hükümet listesinde aynı bakanlıkta görev
yapması uygun görülmüştür. Kendisini bu göreve devam etmesinden dolayı kutluyor ve
Kayseri adına duyduğum gururu belirtmek istiyorum” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki 62. Hükümetin, Türkiye’nin kısa ve
uzun vadedeki hedeflerine ulaşması noktasında iş dünyasına güven verdiğini kaydederek, “İş
dünyası olarak beklentimiz, istikrarın devam etmesidir. Başta başbakanımız Sayın Davutoğlu
ve yeni hükümetimizin, ihracat ve istihdam konularında daha ileri seviyede adımlar atacağına
inanıyoruz. Yeni hükümetin başarısı, ülkemiz ve milletimiz için olduğu kadar bizler için de
önemlidir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8449.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Büyükşehir’den Sanata Büyük Katkı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı yaz dönemi kursları, öğrencilere sertifikalarının
verilmesiyle sona erdi. Sertifika törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de
katıldı. Her yıl yaklaşık beş bin kişinin bir sanat...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı yaz dönemi kursları, öğrencilere sertifikalarının
verilmesiyle sona erdi. Sertifika törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de
katıldı. Her yıl yaklaşık beş bin kişinin bir sanat dalında ilerlemesini sağlayan Büyükşehir
Belediyesi Konservatuvarı, yaz kurslarından 1500 kişiyi mezun etti. Büyükşehir Belediyesi
Konservatuvarı’nın yaz kursları mezuniyet töreni Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Merkezi’nde yapıldı. Salona gelenleri çizgi film kahramanlarından oluşan orkestra karşıladı.
1300 kişilik salonun tamamen dolduğu ve salonun dışına taşan bir ilginin bulunduğu törene
katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki alkışlarla salona girdi.Törende ilk
konuşmayı yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan
konservatuvarın çok önemli görevler ifa ettiğini söyledi. Konservatuvarın hem yaz hem de kış
döneminde 16 farklı branşta 5 bin kişiye kurs verdiğini belirten Durukan, 6 farklı branşta yaz
kurslarına katılan 1500 öğrencinin sertifika aldığını kaydetti.Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki de konuşmasında kültür-sanatın önemini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi
olarak tatil mefhumu olmadan çalıştıklarını ve en iyi hizmetleri Kayseri’ye kazandırmaya
gayret ettiklerini ifade eden Başkan Özhaseki, "Bir taraftan belediyenin rutin işlerini
yapıyoruz. Bir taraftan Kayseri’nin Avrupai bir görünüm kazanması için üst yapıyı tamamen
elden geçiriyoruz. Diğer taraftan da Kayseri’yi büyütebilmek, geliştirebilmek, çevrenin cazibe
merkezi haline getirmek ve Kayseri’yi en az 10 vilayete hitap eden bir başşehir yapabilmek
için çok önemli projelere imza ediyoruz. Yamula Barajı, stadyum, kongre salonları, raylı
sistem, Erciyes’te kayak merkezi, Harikalar Diyarı gibi yatırımlar bunlar arasında. Biz
belediye olarak Kayseri’de pastayı büyütürsek herkes nasibini alacak" dedi. Konuşmasında
Kültür Yolu projesinden de bahseden Başkan Mehmet Özhaseki, "Kültür Yolu projesi,
Kayseri’de ne kadar tarihi eser varsa hepsinin restore edildiği, içine fonksiyonlar verilen bir
proje. Başlangıç yeri Selçuklu Müzesi. Farklı medeniyetlere ait 30’dan fazla tarihi eser var.
Bu proje kapsamında Selçuklu müzesi yapıldı. Ayrıca Kale içine Arkeoloji Müzesi ve Kayseri
Lisesine Milli Mücadele Müzesi yapılıyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yaz kurslarından mezun olan yaklaşık 1500 öğrenciden bazılarına
Başkan Özhaseki sertifikalarını verdi. Ardından da öğrenciler kurslarda öğrendiklerini
davetlilere sundular. Bu sırada kursiyerler ve aileleri Başkan Özhaseki ile fotoğraf çektirmek
için büyük bir yoğunluk oluşturdular. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan
Özhaseki bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve isteyen herkesle fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8450.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

Sinankent’te Gergin Genel kurul
Sinankent Yapı Kooperatifi’nin yapılan Olağan Genel Kurulunda üyeler, yönetime tepki
gösterdi. Genel kurulda yönetim ve üyeler arasında sert tartışmalar yaşandı.Sinankent Yapı
Kooperatifi Olağan Genel kurulunda konuşan Başkan Soner Toker...
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Sinankent Yapı Kooperatifi’nin yapılan Olağan Genel Kurulunda üyeler, yönetime tepki
gösterdi. Genel kurulda yönetim ve üyeler arasında sert tartışmalar yaşandı.
Sinankent Yapı Kooperatifi Olağan Genel kurulunda konuşan Başkan Soner Toker ile üyeler
arasında gergin anlar yaşandı. Başkan ve üyeler arasında yaşanan sözlü tartışmalarda üyeler,
"Hakkımızı yediniz" diyerek sert tepki gösterdi. Üyelerin tepkisine Sinankent Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Soner Toker de sinirlenerek aynı sertlikte karşılık verince ortalık
karıştı. Üyelerin küfürleşmeye varan tartışmaları itişmeye dönüşünce güvenlik güçleri
müdahale etmek zorunda kaldı. Daha sonra mevcut yönetime tepki gösteren üyeler 15
dakikalığına salonu boşaltma kararı aldı. Ardından devam eden olağan genel kurul üyelerle
yönetim arasında söz düelloları şeklinde tartışma devam etti.
Yönetim kurulunun hazırladıkları gelir gider tablosuna itiraz eden üyeler mevcut yönetimi
protesto etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8451.html
Erişim Tarihi: 01.09.2014

