KAYSERİ HABER ARŞİVİ
26.01.2015–31.01.2015
“Ülkeyi Paralelcilere Yedirmeyiz”
Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan, paralel yapıya da yüklendi. Akdoğan: “Biz bu ülkeyi ne
paralelcilere ne vesayetçilere ne de terörden beslenenlere yediririz” dedi.
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'ÜLKEYİ PARALELCİLERE YEDİRMEYİZ” 1 0 0 0 Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan
Ak Parti Kayseri 5. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Akdoğan, konuşmasında paralel yapıya
yüklenerek: “Bunlar o kadar yalancı ki, hiçbir gerçeklik yok, bilgi kırıntısı yok. Tamamen
yalan uyduruyorlar. Bunların uzantısı olan habercilikle yalancılığı karıştıran bir anlayış ile
karşı karşıyayız. Bunların hepsi ittifak ettiler ayrı ayrı üzerimize geldiler olmadı. Topyekun
üzerimize geldiler yine olmadı. Şimdi 7 Haziran’a gözlerini diktiler. Bunlar kaybetmeye
mahkûmdur. İnşallah önümüzdeki seçimde kaybetmeleri bir devrin kapanması anlamına
gelecek. Biz bu ülkeyi ne paralelcilere ne vesayetçilere ne de terörden beslenenlere yediririz”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11012.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Taç Kapı, Aslına Dönderildi
Gazetemizin gündeme taşıdığı Sahabiye Medresesi'nin, taç kapısı tekrardan aslına dönderildi.
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TAÇ KAPI, ASLINA DÖNDERİLDİ 1 0 0 0 Restore çalışmaları devam eden Sahabiye
Medresesi’nin, taş kapısının üzerine eklenen derz dolgular kaldırıldı. Dolguların
kaldırılmasıyla
birlikte
taş
kapının
bütünlüğü
bozulmamış
oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11013.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Nedim Olgunharputlu başkan oluyor
Mevcut Başkan Ahmet Çolakbayraktar ‘ın Milletvekili aday adaylığı için çekildiği Müsiad
çevrelerinde konuşuluyor. Çolakbayraktar aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Meclis üyesi olup, İmar Komisyonu başkanlığını da yürütüyor.
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Nedim Olgunharputlu başkan oluyor 1 0 0 0 Kayseri MÜSİAD’ın önümüzdeki hafta
yapılacak genel kurulunda Nedim Olgunharputlu ile birlikte genç bir yönetimin görevi
devralması bekleniyor. Nedim Olgunharputlu Kayseri’de MÜSİAD ‘ın kurucu ilk Başkanı
olan Ahmet Olgunharputlu ‘nun oğlu olup, babasının işlerini geliştirerek sürdürüyor. Ahmet
Olgunharputlu 1992’de geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Nedim
Olgunharputlu halen Olgun Oto Yedek Parça, Olgun Balata, Olgun Kriko şirketlerinin
yönetimini sürdürüyor. Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11014.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri Gündem’e İki Ödül Birden
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Kayseri İl Müdürlüğü ile Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği 1. Bölgesel Medya Yarışması’nda ödüller törenle
sahiplerine verildi. Kayseri Gündem Gazetesi iki ödül birden aldı.
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KAYSERİ GÜNDEM'E İKİ ÖDÜL BİRDEN 3 9 0 0 İlgili Galeriye Git Basın Yayın
Enformasyon Genel Müdürlüğü Kayseri İl Müdürlüğü ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Bölgesel Medya Yarışması’na Kayseri, Sivas, Yozgat,
Nevşehir, Kırşehir ve Niğde illerinden yarışmaya katılan 160 eser arasında dereceye girenlere
ödülleri verildi. Törene Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde düzenlenen ödül töreninin
açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ,
“Yerel basın bölgede ve bölgede yaşanılan her türlü sorunu ve çözüm önerilerini gündeme
getiren, tartışan, halkın gözü kulağı olduğu kadar yerel yönetimlerin de gözü olmuştur. Ancak
yerel basının var olduğu günden bu yana reklam gelirleri, eleman eksikliği, yetersiz sermaye
gibi olumsuzluklardan dolayı bu sorunları gerçekleştirmekte güçlük yaşamaktadır” ifadelerini
kullandı. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Cemalettin Haşimi, “Basın Enformasyon
Genel Müdürlüğü olarak mevcut sıkıntıların farkındayız. Bugüne kadar yaptığımız ve
yapacağımız çalışmalarla inşallah bu sıkıntıları çözeceğiz” dedi. Törende konuşan Kayseri
Valisi Orhan Düzgün ise, yerel basının önemine değinerek, “Yerel Basın vatandaşlar ile
yöneticiler arasında bağ olarak çok önemli bir işlev görüyor. Aslında yerel basın ulusal
basının da bir nevi kaynağıdır Gerek haber kaynağı bakımından gerek ise ulusal basına
yetiştirdiği personel bakımından artık yerel basın da ulusal basın kadar ülke genelinde ses
getiriyor” şeklinde konuştu. “TÜRKİYE DE 5 MİLYONUN ÜZERİNDE GAZETE
BASILIYOR” Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Burada ödül
alacak olan bütün basın mensuplarımızı tebrik ediyorum. Ödül almayanların da bu anlamda
çok farklı girişimlerinin olduğunu belirtmek isterim. Yerel medya elbette sayı bakımından
ulusal medyadan fazla olsa da tiraj konusunda bunun tersini görüyoruz. Bunu da seslerin
çeşitliliği olarak söylüyorlar. Aslında yeni dünyada ulusal ve yerel basının hangi konumda
olacağı çok fazla tartışılıyor, Yazılı basın açısından söylüyorum. İskandinav ülkelerinde
dünyanın tirajı 500 milyon adet. Dünyada 500 milyon adet gazete basılıyor. Türkiye de 5
milyonun üzerinde gazete basılıyor. Dünyanın Türkiye’deki ortalamasını yakalayamıyoruz.
Bu yüzden oranları arttırmamız lazım. Doğru haberciliğin en büyük paydaşları olan
gazetecileri selamlıyorum” dedi. “ULUSAL BASINDAN DAHA GÜÇLÜ” Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan da, yerel basının Türkiye’deki milli iradenin korunmasında kritik
bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Ödül almaya hak kazanan gazeteci arkadaşlarımı tebrik
ediyorum. Kayseri her alanda büyük gelişmeler kaydetti. Yerel anlamda etkin ağlara sahip bir
il. Bu da bizleri memnun ediyor. Bu ödül törenine katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz.
Bizler yerel basın tabirini kullanıyoruz, yereli ulusalı kalmadı. Artık yerel basını daha sahici,
daha çoğulcu buluyorum. Ulusal basından daha güçlü bir yerel basın var. Yerel basın
Türkiye’de milli iradenin korunmasında kritik bir öneme sahiptir. Yerel basın milli iradenin
nefesi olmuştur” dedi. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Gazetemizden “Orta
Doğu ve Türk Dış Politikası” konulu Röportaj ile 1.lik ödülüne layık görülen Mesut Davarcı
ile haber dalında, “İstanbul’da kaza yapan uçuk Kayseri’de görüldü” başlıklı eser ile 3. Olan
Bünyamin Gültekin ödülün sahibi oldu. Bünyamin Gültekin ödülünü Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’dan alırken, Mesut Davarcı ise ödülünü Ahi Evran Rektörü Prof. Dr. Kudret
Saydam’dan aldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nce yarışmaya ve ödül törenine katkı
sağlayanlar adına fidan dikimi yapıldı. Buna ilişkin sertifikalarda kişi ve kurumlara törenle
verildi. Vali Orhan Düzgün’ün sertifikasını Başbakan Yardımcısı Sayın Akdoğan verdi. 9
kategoride gerçekleştirilen yarışmada derece alan gazeteciler ile çalıştıkları kurumlar şöyle:
Haber-yazılı: 1. Bekir Aslantaş ( Kayseri - Büyük Kayseri Gazetesi), 2. Halit Yılmaz ( Yozgat
- DHA) 3. Bünyamin Gültekin ( Kayseri - Gündem Gazetesi) Haber-görsel: 1. Behçet Alkan (
Nevşehir - Kapadokya TV), 2. İsmet Közelö ( Kayseri - TV1), 3. Şeref Taşar ( Nevşehir -

İHA), 3. Abdurrahman Doğan ( Yozgat - TRT) Araştırma-yazılı: 1. Mehmet Göktürk (
Kırşehir - Aşıkpaşa Gazetesi) (İkincilik ve üçüncülüğe layık eser bulunamadı) Araştırmagörsel: 1. Harun Laçin ( Sivas - Kanal 58), 2. Harun Yıldız ( Sivas - Kanal 58), 3. Uğur
Çağlıer ( Sivas - Kanal 58) Makale-köşe yazısı: 2. Gürsel Seçilmiş ( Kırşehir - Aşıkpaşa
Gazetesi), Mansiyon Bekir Çaylak ( Yozgat - Yeni Ufuk Gazetesi) (Birincilik ve üçüncülüğe
layık eser bulunamadı) Röportaj: 1. Mesut Davarcı ( Kayseri - Gündem Gazetesi), 2. Orhun
Kaan Akbaş ( Kayseri - Anadolu Haber Gazetesi), 3. Burcu Öztürk ( Kırşehir - Aşıkpaşa
Gazetesi) Spor-yazılı: 1. Yunus Çağlar ( Kayseri - İHA), 2. Mustafa Önal ( Kayseri - AA), 3.
Bedir Kulay ( Kayseri - Büyük Kayseri Gazetesi) Fotoğraf: 1. Sercan Küçükşahin ( Kayseri AA), 2. Yasin Esen ( Niğde - İHA), 3. Mehmet Nilkalı ( Kayseri - E Haber Gazetesi) Sayfa
düzeni-mizanpaj: 1. Fatih Tavlaşoğlu ( Niğde - Niğde Haber Gazetesi), 2. Malik Özcan (
Kayseri - Anadolu Haber Gazetesi), 3. Semra Yılmaz ( Kırşehir - Aşıkpaşa Gazetesi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11014.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Diriliş Ertuğrul'a Kayseri'de Büyük İlgi
Osmanlı'nın kuruluşundan önceki Ertuğrul Gazi dönemini anlatan TRT dizisi Diriliş
Ertuğrul'un senaristi, oyuncuları ve yapımcıları Kayseri'de bir araya gelerek bir takım
etkinliklerde bulundular.
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Diriliş Ertuğrul'a Kayseri'de Büyük İlgi 1 0 0 0 Dizinin senaristi Mehmet Bozdağ ile
oyuncuları Engin Altan Düzyatan, Osman Soykut ve Cengiz Coşkun, Tekden Hastanesi'ni
ziyaret ettikten sonra Kadir Has Kültür Merkezi yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi
Kültür Sanat Merkezinde Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Tekden Yapım tarafından
organize edilen geceye katıldılar. Gönüllü Kuruluşlar adına konuşma yapan Ahmet Taş,
Anadolu'da Türk İslam tarihinin Malazgirt Savaşı ile başladığını, Büyük Selçuklular, Anadolu
Selçuklu olarak devam ettiğini, Anadolu Selçuklu devletinin yıkılışından sonra bir fetret devri
yaşandığını, Kayıların Marmara'da Ertuğrul Bey başkanlığında yerleşmesi ile Anadolu'da
yeniden diriliş döneminin başladığını bildirdi. Sözlerinin devamında Ertuğrul Bey'in açtığı
yolda yürüyen Kayıların Osman Bey döneminde bağımsızlık kazanan ve 624 yıl sürecek 24
milyon km²'ye yayılmış bir cihan devletinin temellerini attıklarını Kayseri Gönüllü Kültür
Kuruluşları olarak Osmanlı cihan devletinin temellerinin atılışını anlatan Diriliş Ertuğrul
dizisinin yayına girmesini takdirle karşıladıklarını, yapımcı Tekden Film'e, senarist ve
oyuncularına teşekkür ettiklerini, onları Kayseri'de görmek ve ağırlamaktan memnun
olduklarını söyleyerek Kayseri halkının Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcı ve görevlilerine
teşekkür ettiğini, Kayseri halkının dizinin oynandığı gün ekran başından ayrılmadığını dile
getirdi. Yapımcı firma sahibi Kemal Tekden ise yepyeni projelerle yola devam edeceklerini,

manevi değerlere sahip çıkacaklarını ve bu değerlerin de reyting getirdiğini ispatladıklarını
belirtti. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan söyleşide Mehmet Bozdağ,
kendisinin de Kayserili olduğunu belirterek projeyle ilgili çalışmalarını anlattı. Yeni
projeleriyle ilgili bilgiler de veren Bozdağ, dizinin bir filmini ve daha sonra Osman Gazi ve
1071 Malazgirt filmlerini çekmeyi düşündüklerini söyledi. Dizide Ertuğrul Gazi rolünü
canlandıran Engin Altan Düzyatan, "14 yıldır televizyona iş yapıyorum ve hayatımda böyle
bir hazırlık süreci görmedim. Ertuğrul Gazi ile ilgili tarihte çok bilgi yok ve içinizde
canlandırmak için kitaplar ve çeşitli hikayeler okudum. Bu hikayelerle birlikte dönemin içinde
kendimizi hissetmeye çalıştık" dedi. İbnül Arabi rolünü canlandıran Osman Soykut bu rolden
oldukça etkilendiğini söyledi. Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun da "Kendimi
gerçekten bir Alp gibi hissediyorum, bu dizinin havası bizi de etkiledi" dedi. Büyükşehir
Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde yapılan 1500'ü aşkın her yaştan insan ile, Büyükşehir,
Kocasinan ve Melikgazi Belediye Başkanları, Vali yardımcıları ve kaymakamların da
katıldığı coşkuyla takip edilen programın son bölümünde Kayseri Vali yardımcısı, Melikgazi
ve Kocasinan Belediye Başkanları, Melikgazi ve Kocasinan Kaymakamları ve Kayseri
Gönüllü Kültür Kuruluşları başkanı Ahmet TAŞ, diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan senarist,
sanatçılar ve Tekden Film şirketi sahibi Kemal Tekden'e birer plaket vererek, başarılarının
devamını dileyerek tebrik ettiler. Diriliş Ertuğrul sanatçıları Kayseri halkı tarafından yoğun
bir ilgi ve sevgi ile karşılanmalarına teşekkür ederek aynı gün gece 23.00 uçağıyla
Kayseri'den ayrıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11016.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Bir Annenin Feryadı
Kayseri’de yaşayan Meral Çavuş, kaybolan çocuğundan 9 yıldır haber almadığını söyleyerek,
Kayseri Valisi’nden yardım istedi.
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Bir Annenin Feryadı 0 0 0 0 Kayseri’de 2006 yılında evden çıktıktan sonra kaybolan ve o
tarihte 38 yaşında olan Ahmet Çavuş’un annesi Meral Çavuş (80), 9 senedir oğlundan haber
alamıyor. Akrabaları tarafından da yalnızlığa terk edilen Meral Çavuş, hasta kızı ile yaşam
mücadelesi veriyor. "Oğlumun ölüsünü ya da dirisini bulun" diyerek Kayseri Valisi’nden
yardım isteyen Çavuş, "Oğlumu 9 sene önce kaybettim. 2006 yılının Ağustos ayından beri
bulamıyorum. Polise müracaat ettim ama bana dönen olmadı. Hiçbir haber alamadım. Bize
bakan büyük oğlum vardı ama o da vefat etti. Rahatsız olan kızımla beraber yaşıyorum. Kızım
yürüyemiyor. Ben de zaten hastayım. Yürüyemediğim için bir yere gidemiyorum. Burada bir
garip kaldım. Akrabalarım vardı ama bizimle ilgilenmiyorlar" dedi. Acılı anne, "İnsanlardan
yardım bekliyorum. Çocuğumu bulamıyorum. Kızım da ağabeyini bulamadığı için
rahatsızlanıyor. Çok zor durumda kalıyorum. Bize kimse bakmıyor. Çocuğumu kendim
arayamıyorum.

Burada bunalıma giriyoruz. Vali beyden yardım bekliyoruz.
Oğlumun ölü ya da sağ olduğunu bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11017.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
Kayseri’de otomobilin orta refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi
yaralandı.
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Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı 0 0 0 0 Edinilen bilgiye göre, Erenköy mahallesi Erciyes
Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 BR 188 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan
2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Eğitim Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil de, yapılan
incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11018.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Bakan Taner Yıldız: “Yeni Türkiye’de herkes
kendine çeki düzen vermeli”
Kayseri’de Yerel ve Bölgesel Medya buluşmasında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, “Yeni Türkiye’de herkes kendine çeki düzen vermeli” dedi.
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Bakan Taner Yıldız: 'Yeni Türkiye'de herkes kendine çeki düzen vermeli” 0 0 0 0 Kayseri’de
Yerel ve Bölgesel Medya buluşmasında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, “Yeni Türkiye’de herkes kendine çeki düzen vermeli” dedi. Yerel ve Bölgesel Medya
buluşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Orhan Düzgün, AK Parti
Milletvekilleri Yaşar Karayel, İsmail Tamer, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ ile basın yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan
Yıldız, “12 yıllık AK Parti hükümeti ile birlikte siyasetin belli bir seviye kazanmasına sebep
olacak bir çok davranışta bulunuyoruz. Bilginin doğruluğu noktasında bir şüphe çağında
yaşıyoruz. Sınırsız bir erişimin özgürlük, kişisel bilgilere ulaşmanın hak olarak görüldüğü bir
zamandayız. Ülkemizde devlet yapısında paralel yapı kurmak isteyenler bunu da hak olarak
gördüler. 27 Mayıs darbecileri kamuoyu tepkisini azaltmak için bir film çekerler. Gerçek öyle
değildi. O zaman sadece sinema imkanları ile yapılan böyle bir etkinin yeni teknoloji ile
birlikte çok farklı tarzları var” dedi. Bir tweet ile insanların çok farklı yönlere
yönlendirilebildiğine dikkat çeken Bakan Yıldız, “Gezi Parkı olaylarında sanki savaş varmış
gibi gösterildi. Bir çok hadisede hep beraber gördük. Geçmişte medyanın gücünü çok fazla
gösterdiği zamanlar oldu. 28 Şubat, 27 Nisan bunun bir örneğidir. Bu manada yeni Türkiye’de
bütün sistemleri ile birlikte siyaseti ile, kamu otoritesi ile bütün yönleriyle kendimize yeni
Türkiye’de tekrar çeki düzen vermemiz gerekiyor. Genel seçimler yaklaşıyor. Haziran
seçimlerinde yine en çok basın mensupları yorulacaklar” diye konuştu. “TÜRKİYE 2023
YILINDA BULUNDUĞU NOKTADAN ÇOK DAHA ÜST SEVİYEDE OLMAK
ZORUNDA” Bakan Yıldız, konuşmasının ardından sorulan soruları cevaplandırdı. “Bu kadar
büyük oyunların oynandığı dünyada Türkiye’nin büyümesi, enerji sektörünün yaptığı
atılımların ne gibi etkisi var? Türkiye üstünde yeni oyunlar oynanabilir mi?” sorusuna Bakan
Yıldız, “Türkiye dünyanın yüzde 1.5’una karşılık geliyor. Enerji sektörü olarak Türkiye son
derece tutarlı, büyüme rakamları olarak Çin’den sonra ikinci büyük ülkedir. İlk 100 yılda
yapılan yatırımların daha fazlası 12 yılda yapılmıştır. Gittiğimiz ülkelerde bu model ile alakalı
bizden bilgi istediler. Bu modelin uygulanabilmesi için en önemli şart siyasi istikrardır.
Türkiye’nin coğrafyası çok avantajlıdır. Bütün avantajları projelere yansıtmaya çalışıyoruz.
Suriye dahil elektrik iletim hatlarında bağlantı olmayan hiçbir ülke yoktur. Doğalgaz boru
hattında da buna yakın bir hat var. Biz çevremizdeki projelere de kayıtsız kalmıyoruz.
Geliştirdiğimiz projelerle dünyada ses getiren projeler oldu. AB üyesi ülkeler özellikle
doğalgaz arzı ile yaşadığı sıkıntılara Türkiye’nin yaptığı çözümler var. Akdeniz’deki doğalgaz
projelerinin önemli olduğunu söylemem lazım. Uluslararası dinamikleri değiştirecek derecede
önemli bir projedir. Geçen hafta Bağdat’ta idik. Verimli görüşmeler yaptık. İki ülkenin
birbirini destekleyebilecek olduğunu gördük. Siz önünüze bakmazsanız kimse sizin derdiniz
ile ilgilenmez. Putin’in açıkladığı proje büyük yankı buldu. Her ne kadar Ukrayna krizi,
Suriye olayı olsa da istikrarını devam ettirmeye çalıştı. Her ne kadar iktidarı muhalefeti farklı
görüşleri olsa da siyasi istikrarın bozulmasına çalışmak direk ve dolaylı olarak ister kasti ister
farklı yönlerden, Türkiye’nin gelişmesini istemeyen ülkelerin ekmeğine yağ sürmektir. Biz
hedeflerimizi açıkladık. 2023 yılında Türkiye bulunduğu noktadan çok daha üst seviyede
olmak zorunda” şeklinde yanıt verdi. Diyarbakır ve Mardin’deki gerginlikler ile ilgili olarak
sorulan bir soruya ise, “Hiçbir vatandaşımızın elektrikten ve sudan elde ettiği konumdan
geriye gitmesini istemiyoruz. Her birimizin ülkemize karşı sorumlulukları var. Buralar
özelleştirildi. Daha önceden ödeme alışkanlığı olmayanlar, ödeme fırsatı olmayanlar, bundan
sonra ödeme ile alakalı taleplerini ortaya koymalıdır. Bunlardan biri de Diyarbakır’dır.
Batman Belediyesi borçlarının yapılandırılmasını istedi. Batman Belediyesinin elektriği açık.
Demek ki burada siyasi mülahaza olamaz olması da düşünülemez. Diyarbakır Belediyesi de
borcunun olmadığını söylüyor. ‘Benim başkanlığımdan önceki borçları bilmem’ diyor.
Devlette devamlılığın esas olduğunu söylüyoruz. O açıdan Diyarbakır halkına zarar
vermemesi lazım geldiğini söylüyorum. Mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı aldı. 256

milyon TL alacağı var şirketin. Şirket bunu alması gerektiğini söylüyor. Borcu yapılandırmak
ayrı, borcu inkar etmek ayrı bir şey. Binaların önünü kazdılar ruhsatsız ise belediyenin
hassasiyet göstermesi iyi bir şey. Ama hizmetin aksamaması lazım. Şirket bir kamu hizmeti
görüyor. Biz 13 milyar dolarlık özelleştirme gelirini 77 milyona dağıttık. O yüzden bu her
birimizin problemi. Ödemek isteyenler ödeme planlarını sunacaklar ve borçlarımızı 30 taksitte
ödüyoruz diyecek ve şirket ile anlaşacak. ‘Borcumu ödemem’ denirse birinin hakkını diğerine
vermiş oluruz. Her birimiz vatandaşlık görevini kurumsal yapı ile birlikte sağlamak durumda.
Orada olanlar hiçbirimizin hoşuna gitmemiştir. Bu sıkıntıyı yaşatanlar kusurludur” cevabını
verdi. “HDP’NİN POLİTİKALARININ NE KADAR BAŞARILI OLACAĞI SEÇİM
SONRASINDA TARTIŞILACAK” HDP’nin seçim stratejisi ile ilgili olarak, “İddialarının ne
kadar sonuç vereceği seçim sonrasında ortaya çıkacak. AK Parti demokratik hayattan
çektiğiniz anda ortada bir şey kalmaz, seçimler ve Türkiye’nin istikrarı açısından. AK Parti 81
ilimizde seçime girer ve bütün bölgelerden birinci çıkar. Hitap etmediği hiçbir alan yoktur. O
politikalarının ne kadar başarılı olacağı seçim sonrasında tartışılacak” dedi. Suudi kralının
ölmesi ve petroldeki dalgalanma konusunda sorulan soruya, “Bunu eleştirenler oldu. Ham
petrol ve varil fiyatlarında 2 dolar civarında düşüş oldu. Bunu öyle bir noktaya bağlamak
doğru ve sürdürülebilir bir yaklaşım olarak görülmüyor. Suudi Arabistan’ın hampetrol
çalışmaları devam ediyor. Gerek ABD’nin gerekse Suudi Arabistan’ın hampetrol üretimini
düşürmeme kararı devam ediyor. Bunların çok farklı faktörleri vardır” cevabını verdi. Bakan
Yıldız, kayıp kaçak bedelleri ile ilgili olarak ise, “Kayıp kaçak yalnızca Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da olan bir konu değil. Miktar olarak İstanbul’daki kayıp kaçak miktar olarak büyük.
Bu hem kul hem de devlet hakkıdır. Bu manada bizler tüketici mahkemelerindeki konuların
devam ettiğini söylemem gerek. Kayıp kaçak konusunda bir kanun maddesi gündeme
getireceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11019.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
Kayseri’de otomobilin orta refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi
yaralandı.
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Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı 0 0 0 0 Edinilen bilgiye göre, Erenköy mahallesi Erciyes
Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 BR 188 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan
2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Eğitim Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil de, yapılan

incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11020.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kazada 6 Araç Hasar Gördü
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 6 otomobil hasar gördü.
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Bu haber 151 kez okundu. Kazada 6 Araç Hasar Gördü 1 0 0 0 Edinilen bilgiye göre, Fevzi
Çakmak mahallesi Bozantı caddesi üzerinde 38 KY 408 plakalı otomobil kazaya karıştıktan
sonra yol kenarındaki park halindeki otomobillere çarptı. Meydana gelen kazanın ardından
kaza yerinde bulunan 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11021.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Hemşire Hastanede Ölü Bulundu
Kayseri’de, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım
Servisi’nde çalışan bir kişi, çalıştığı hastanede ölü bulundu.
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Hemşire Hastanede Ölü Bulundu 1 0 0 0 Edinilen bilgiye göre, Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Servisi’nde çalışan hemşire H.K. (21), gece
saatlerinde çalıştığı hastanenin acil servisinde ölü bulundu. Hastanedekilerin ihbarı üzerine
olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalıştığı Eğitim ve

Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan H.K.’nın ölüm sebebi araştırılıyor. Bu arada, sabah
saatlerinden itibaren H.K.’nın hayatını kaybettiği haberini alarak hastaneye gelen yakınları,
hastane
önünde
sinir
krizi
geçirdi.
Olayla
ilgili
soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11022.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Bünyan 4. Kış Yüzme Şenlığı Yapıldı
Kayseri Bünyan ilçe Belediyesi ve Bünyan Dostlar Gurubu tarafından düzenlenen, ‘Bünyan 4.
Kış Yüzme Şenliği’ gerçekleşti. Yaklaşık 30 amatör yüzücü, 3 derece hava sıcaklığında, 17
derece su sıcaklığındaki gölette yüzdü.
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BÜNYAN 4. KIŞ YÜZME ŞENLIĞI YAPILDI 1 0 0 0 Her sene geleneksel olarak
düzenlenen ‘Bünyan Kış Yüzme Şenliği’nin bu sene 4.’sü, Bünyan Pınarbaşı Göleti’nde
gerçekleşti. Etkinliğe, İzmir, Bursa, Mersin, Adana, Ankara ve Kayseri olmak üzere 6 ilden
yaklaşık 30 amatör yüzücü katıldı. Yarışma, Erkekler Yüzme, Erkekler Atlayış, Bayanlar
Yüzme ve Bayanlar Atlayış olmak üzere 4 kategoride gerçekleşti. Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu ve Bünyan Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan’ın katılımlarıyla
gerçekleşen yüzme yarışları yaklaşık 2 saat sürdü. Yüzme Şenliğinin her sene geleneksel
olarak düzenlendiğini söyleyen Bünyan Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, yöre halkının
soğuğa alışkın olduğunu ifade etti. Bu şekilde yapılan etkinliklerin il ve ilçeyi tanıtmaya
yönelik büyük rol oynadığını söyleyen Kotan, ”Bünyanlı dostlarımız burada çocukluk
hatıralarını canlandırıyor bu etkinlikle. Kayseri’ye bu etkinlik için şehir dışından bir çok
misafirimiz geldi. Bu yönde de amacına ulaşan bir faaliyet oldu” dedi. ‘4. Kış Yüzme
Şenliğini’nin koordinatörlüğünü üstlenen Bünyan Dostları Gurubu Temsilcisi Şener Serim
de,” 4 yıl önce başlattık biz bu şenliği. İl dışından bir çok şehirden gelen misafirlerimiz var.
Biz kışında yüzmenin yapılabildiğini Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz” dedi. Yarışma sonunda,
‘Erkekler Yüzme’ kategorisinde, Bahattin Aksel birinci, Turgut Paksoy ikinci, Yusuf Erciyes
de üçüncü oldu. ‘Bayanlar Yüzme’ kategorisinde ise Şeyma Yılmaz birinci, Nüset Türker
ikinci, İfagat Arat ise üçüncülük derecesi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11023.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Çözüm sürecinden geriye dönüş söz konusu
değildir
Yeşilay Kayseri Şubesinin ev sahipliğinde Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının aylık
olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel,
“Çözüm sürecinden geriye dönüş söz konusu değildir” dedi.
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Çözüm sürecinden geriye dönüş söz konusu değildir 0 0 0 0 Yeşilay Kayseri Şubesinin ev
sahipliğinde Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının aylık olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda
konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, “Çözüm sürecinden geriye dönüş söz
konusu değildir” dedi. Öğretmenevinde yapıaln toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekilleri
Yaşar Karayel, İsmail Tamer, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ve Kayseri
Gönüllü Kültür Kuruluşları üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Kayseri Gönüllü
Kültür Kuruluşları adına Ahmet Taş yaptı. Taş, “Fransa’da olan saldırıdan sonra tüm Avrupa
ülkelerinde Müslümanlar camilerde, mescitlerde hatta sokakta yürürken Müslümanlara
saldırılar yapılmaya başlandı. Ayrıca çözüm süreci devam etmektedir fakat Kobani ve Cizre
olayları provoke ediliyor. Bazı yerlerde yol kesmek, yolu trafiğe kapatmak gibi olaylar
oluyor. En son Hakkari’de olan polis aracından dışarıya bomba atıldığı kamuoyuna yansıyor.
Bunlar basına yansıtılıyor ve bu olaylar günlük hayatımızda bizi etkileyen olaylardır” diye
konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Eskiden yaşanan siyasette sıkıntılı
dönemler geride kalmıştır ve insanlara doğru bir şekilde yaklaşıldığı zaman karşı tarafında
aynı samimiyetle yaklaşacağının en büyük örneğini AK Parti göstermiştir. Hükümet yoğun bir
şekilde çalıştı. Birçok yenilikler getirildi. Ekonomi ve siyasi istikrar rayına girdi” ifadelerini
kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de, “Kayseri’de görüldüğü üzere seçim
yarışı erken başlamış. 150’ye yakın ismin aday adaylığını görüyoruz. Şehri temsil edebilecek
ve şehre hizmetler yapabilecek şehre ve siyasete uygun hizmet yapan kişiler mutlak
çıkacaktır. Milletvekilliği seçimlerinde ben ve İsmail bey de aday olacağız. Genel merkez
takdir görürse devam edeceğiz” dedi. Çözüm sürecine değinen Karayel, “Dağa çıkanların
ortalama ömrünün 40 yıl civarında olduğunu görüyoruz. Çünkü kimse inlerde ve toprak
altında yaşamak istemez. Oradaki gençler iş vaadiyle kandırılanlar veya kadınlar sonunda bu
işin doğru olmadığını görmektedirler. Onlarda bu çözüm sürecinden yanalar. Bu kolay bir iş
değildir. PKK örgütünün hangi ülkeye bağlı olduğuna bakmak lazım. Bu çözüm sürecini
Türkiye bir yere taşımak istiyor. Bununla ilgili kanun alt yapısı oluşturuldu. Meclisten kanunu
geçti. Buna göre elinde silah bulunduranlar ve tutanlar Türkiye sınırlarının dışına çıkacaktır.
Türkiye’de herhangi bir eylem işine girmeyeceklerdir. Eline silah alanlar ve devlete karşı
silah doğrultmuş olanlar hukukun karşısına çıkacaklar. Elebaşları da başka ülkelere giderlerse
o ülkelerle ilgili devlet gereğini yapacaktır” şeklinde konuştu. Karayel ayrıca, “Türkiye
şuanda 2,5 milyon Suriyeliye bakmaktadır. Türkiye dağda yaşayan 10 bin kişiye ve bunların

elinde bulunan 5 bin kişinin hepsi eli silah tutan insanlar değildir. Bu insanlar da Türkiye’de
barındırılabilir, doyurabilir ve elebaşlarını belirli yerlere yönlendirebilir. Şuanda çözüm süreci
iyi gitmektedir. Çözüm sürecinden geriye dönüş söz konusu değildir. Bunun için devletin
bütün organları bu iş için hazırdır. Her şey yerli yerinde yapılmaya devam edilmektedir.
Bunların ne kadar elebaşı varsa devlete ve millet karşı duruşları olan varsa da devlette
bunların isimleri bulunmaktadır. Bunlar devletten temizlenecektir. Dışarıda devletin ve
milletin aleyhine çalışan varsa bunların hepsi devlet unsurlarından temizlenecektir. Bu devlete
ve millete kim zarar verirse mutlaka karşılığını görür” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11024.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

"Kral Abdullah, Türkiye Dostu Bir Liderdi"
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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan,
Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik önünde Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Jandarma Alay
Komutanı Halil Uysal ve vali yardımcıları tarafından karşılan Akdoğan, Valiliğin şeref
defterini imzaladı. Kayseri hakkında Akdoğan’a bilgiler veren Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
"Başbakan yardımcımızı bakanlık görevine başladıktan sonra ilk kez Kayseri’de ağırlamaktan
gurur duyuyoruz. Akşam Bölgesel Medya Yarışması Ödül Töreni’nde birlikte olacağız.
Birkaç farklı etkinlik ile sayın Bakanımız bizlerle birlikte olacaktır. Kayseri Türkiye’de ticaret
ve sanayinin ana merkezlerinden birisi olarak kabul edilen şehirlerin başında yer alıyor.
Burada ticaret ve sanayinin gelişimi aslında çok yeni değil 6 bin yıl önce Kültepe’den
çıkarılan arkeolojik eserler ve tabletlerde ticari sözleşmelere rastlanıyor" dedi.
Kendisinin Kayseri’nin damadı olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan,
"Başbakan yardımcısı olduktan sonra Valiliğimize ilk ziyaretimiz. Aslında Kayseri’nin
damadıyım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte defalarca Kayseri’ye geldik. Sayın
Abdullah Gül döneminde de burada çok programlarımız oldu. Kayseri gerçekten bizim
medari iftiharımız olan şehirlerden bir tanesidir. Gurur kaynağımız ve her yönüyle gerçekten
büyük bir gelişme içerisinde. Yeni Türkiye zaten marka şehirler ile inşa edilecek. Kayseri’de
güzel performans ve başarılar ortaya koyuyor. Dünyada ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bu
şehirler arası rekabet sadece ülke içerisinde ki şehirler değil, dünya üzerindeki şehirler
birbirleri ile yarışıyor. Kayseri’de bizim dünya çapında diğer şehirler ile yarışabilecek düzeye
ulaşmış bir şehirdir. Bugün hem Bölge Gazetecilik Yarışması’nın ödül töreni var hem de yerel
basın ile buluşmamız olacak. Basının da yereli ve ulusalı kalmadı. Yerel basının da hem farklı
platformlardan yayın yapabiliyor. Kayseri’de de yerel basının son dönemde gelişme
kaydetmesini memnuniyetle takip ediyoruz. Akşam yerel basın ile buluşup ödül töreni
gerçekleştireceğiz. Yarında inşallah AK Parti’nin kongresini gerçekleştireceğiz. 2 günlük bir
Kayseri programı için burada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KRAL ABDULLAH, TÜRKİYE DOSTU BİR LİDERDİ"
Suudi Arabistan kralı için Türkiye genelinde ilan edilen 1 günlük yası da değerlendiren
Akdoğan, "Suudi Arabistan kralına öncelikle Allah’tan rahmet diliyorum. Hem Türkiye dostu
bir liderdi hem de uzunca yıllardır bizde AK Parti iktidarı olarak 12 yıldır iyi ilişkiler
içerisindeydik. Gayet iyi ilişkiler içerisindeydik ve kaybını da üzüntü ile karşıladık. Ülke
olarak da 1 gün milli yas ilan ettik. Bugün bayraklar yarıya indirildi. Cumhurbaşkanımız
cenaze törenine katıldı. Bölgesel işbirliği açısından hem de İslam dünyası arasındaki işbirliği
açısından Kral Abdullah gerçekten gayretli çalışmalar ortaya koymuştu. Ben hem Suudi
Arabistan devletine hem de Suudi Arabistan halkına taziyelerimi iletiyorum" şeklinde
konuştu.
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, "Bu şehrin alt yapısı ve üst yapısı ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Yıllar öncesinde
perişan şekilde başladığımız şehrin alt ve üst yapısındaki sıkıntılar giderildi. Şehircilik
açısından söyleyebileceğimiz ciddi bir eksiklik yok. Herzaman daha iyisi, daha da yenileme
gibi faaliyetlerimiz zaten sürüyor. Ödeyemediğimiz bir borcumuz yok. Allah’a şükür büyük
projelerin peşindeyiz. O yüzden Kayseri’ye gelince sizin de moral bulacağınızı düşünüyoruz.
Allah sizlere kolaylık versin" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ise yeni Türkiye’nin inşasında marka şehirlerin
kendileri için önem taşıdığını söyleyerek, "O marka şehirlerin başında da Kayseri geliyor. Bir
şehirde uyum varsa orada başarı olur. Bir şehirde eğer huzursuzluk yoksa, uyum varsa o
şehirler daha çok ayağa kalkıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan öneminde biz çok gelip gittik.
O dönem sayın Başbakanımızın Kayseri’ye çok büyük ilgisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız
Abdullah Gül’ün tabi memleketi olması dolayısıyla yani sayın Abdullah Gül’ün, Recep
Tayyip Erdoğan’ın, Taner Yıldız’ın, sizlerin, bütün milletvekillerimiz Kayseri’nin üzerine
titredi ve el birliği ile Kayseri marka şehre dönüştü. Ben emeği olan herkese teşekkür
ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11025.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Son organizasyonu da bertaraf ettik
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, " 21 Ocak tarihinde bu oylamayı yaptık. Paralel
yapının AK Parti üzerinde oynadığı son organizasyonu da bu şekilde bertaraf ettik" dedi.
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Son organizasyonu da bertaraf ettik 1 0 0 0 AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, " 21
Ocak tarihinde bu oylamayı yaptık. Paralel yapının AK Parti üzerinde oynadığı son
organizasyonu da bu şekilde bertaraf ettik" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş,

AK Parti İl Kongresinde yaptığı konuşmasında, "Paralel bir yapı oluşturmaya çalışan ve
herkesi dinleyen. Bir ülkenin genelkurmay başkanı, MİT başkanı, dışişleri bakanı önemli bir
konuyu konuşur, dinlenip servis edilirse bunları yabancı istihbarat servislerine verildiğini
düşünün. Hangi inanç, hangi duygu bu ülkenin çok önemli konusunun sadece seçim için,
yerel seçimlerde bu partiyi istedikleri seviyenin altına düşürebilmek için hangi aklıselim bu
belgeleri tüm dünya ile paylaşma gafleti içinde bulunabilir. Maalesef onlar bunu yaptılar.
CHP bu paralel yapıya yanaşabilmek, yandaşlık yapabilmek için yarış içindeler. Bir taraftan
CHP bir taraftan MHP paralel yapının destek vermesi için yarış içindeler" dedi. Elitaş, " Gezi
olayları basit bir olay değil. Türkiye'de bir darbe ortamı çıkarıp Türkiye'nin oluşturduğu
bölgesel gücü yıkmaya çalıştılar. 17- 25 Aralık yolsuzluk görüntüsüyle ortaya koymaya
çalıştıkları bir darbe operasyonuydu. Amaç 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemekti" diyerek şu şekilde konuştu: " Muhalefet 4 bakan
arkadaşlarımızı malzeme olarak kullanmaya çalıştılar. Soruşturma komisyonunu biz kurduk.
Ana Muhalefet Partisi komisyon üyesi bulmakta zorluk çekti. Komisyon olayları inceledi ve 4
bakan ile ilgili bilgiler gerçek dışıdır dedi. 20 veya 21 Ocak tarihinde bu oylamayı yaptık.
Paralel yapının AK Parti üzerinde oynadığı son organizasyonu da bu şekilde bertaraf ettik.
Önümüzde Haziran seçimleri var. Bütün hedef 7 Haziran'da yapılacak seçimde AK Parti'yi
330'un altında milletvekili seçtirmek. Biz 7 Haziran seçimlerinde inşallah 330 ve üzerinde
milletvekili sayısına ulaşabilmek için çalışmalıyız. Biz yüzde 70'leri aşacağız
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11026.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Memur-Sen Aralık Ayı İl Divan Toplantısı
Memur-Sen Kayseri Şubesi Aralık ayı Divan Toplantısı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri
Yaşar Karayel ve İsmail Tamer’in katılımı ile gerçekleştirildi.
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Memur-Sen Aralık Ayı İl Divan Toplantısı 0 1 0 0 Memur-Sen Kayseri Şubesi Aralık ayı
Divan Toplantısı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer’in katılımı
ile gerçekleştirildi. Bir restoran düzenlenen toplantıya, AK Parti Kayseri milletvekilleri Yaşar
Karayel ve İsmail Tamer, Memur-Sen Kayseri Temsilcisi Aydın Kalkan, TOÇ Bir-Sen
Kayseri Temsilcisi Murat Kuzkale ve sendika üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan TOÇ BirSen Kayseri Temsilcisi Murat Kuzkale “ Memur-Sen Ocak ayı İl Divan Toplantısı TOÇ BirSen ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 2015 yılının ilk divan toplantısının Kayseri’nin en
büyük sivil toplum kuruluşu olan Memur-Sen’e hayırlı olmasını ve yeniden büyük Türkiye
yolunda hizmet eden herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Toç Bir- Sen olarak birçok
kazanıma imza attık. TOÇ Bir-Sen ve Memur-Sen olarak toplu görüşme ve toplu sözleşme
masalarında birçok kazanımlar elde ettik. ‘Bunu biz de istemiştik o yüzden oldu veya
hükümet verdi’ şeklinde kazanımlarımızı eleştiren çevremizdeki sendikalar alınamayan

kazanımlarımız için ’bunu Memur-Sen alamadı’ şeklinde bizi suçlamaktadırlar. Biz
kazandıklarımızın ve kazanamadıklarımızın farkındayız" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili
Yaşar Karayel ise, “Kayseri’de olduğumuz süre içerisinde bu toplantılara katılmaya gayret
ediyoruz. Türkiye mutlaka olması gerektiği gibi örgütlü bir toplumdur. Bunun içinde
sendikaları çok değer veriyoruz. Sendikalar hem kendi üyelerine hem de Türkiye’nin
geleceğine katkılar sağlamaktadır. Yenilenme dönemlerinde hem kongrelerde yenilenmekte
hem de hizmet edilmektedir. Yetkili sendikalar üyelerin hak ve sorumlulukları yerine
getirilmektedir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11027.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Umre Yolcuları 11 Saattir Havaalanında
Bekliyor
Kayseri’de umreye gitmek için Erkilet Havaalanı’na gelen 210 yolcu, uçağın arızalanması
nedeniyle 11 saattir havaalanında bekliyor.
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Umre Yolcuları 11 Saattir Havaalanında Bekliyor 0 0 0 0 Kayseri’de Suudi Arabistan’a umre
ziyareti için Erkilet Havaalanı’na gelen 210 yolcu, tur şirketinin uçağının kanadının
arızalanması nedeniyle kalkış yapmayınca beklemeye başladı. Yolculardan Özay Altıparmak,
210 yolcu ile sabah saat 10.00’da havaalanına geldiklerini, havaalanında 12.55 uçağı
yazmasına rağmen bu saate kadar beklediklerini söyledi. Yolcular, havaalanındaki
bekleyişlerini sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11028.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Abdullah Gül Suudi Arabistan'a gitti
Özel uçakla Riyad'a hareket eden Gül'ün, Suudi Arabistan'ın yeni kralını ziyaret edip
taziyelerini ileteceği öğrenildi
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Abdullah Gül Suudi Arabistan'a gitti 0 0 0 0 Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz
el-Suud"un ölümünün ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Suudi Arabistan'a gitti.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Gül, burada bekleyen gazetecileri
selamlayarak konvoyla aprona girdi. Tarkim Havacılık'a ait özel bir uçakla saat 12.10'da
Riyad'a hareket eden Abdullah Gül'ün başsağlığında bulunup yeni kral Selman bin
Abdulaziz'i ziyaret edeceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11029.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kar Kaplanları, Erciyes'te 'Kar Banyosu' Yaptı
Kayseri'de adlarını kar banyosuyla duyuran ' Kar Kaplanları', Erciyes Dağı'nda sezonun kar
banyosunu yaptı.
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Kar Kaplanları, Erciyes'te 'Kar Banyosu' Yaptı 1 0 0 0 Kar Kaplanları Derneği Başkanı Halim
Demir Hidayetoğlu, üyeleri arasında, emekli, eczacı, mühendisler ve doktorların da
bulunduğunu belirtirken, Erciyes'te karda yürüyüp ter attıklarını ardından kar banyosu
yaparak attıklarını anlattı. Hidayetoğlu, şöyle dedi: "Biz kar kaplanlarıyız. Derneğimizin
çeşitli faaliyetleri var. Fidan dikiyoruz. Bu sene de tohum ektik, şimdi tohumlar karın altında.
Yazın inşallah filizlenecek. Derneğimiz 1990 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. 300
üyemiz var. Kar banyosu yapabilmek için 8-10 kilometre yürüyoruz. Isındıktan sonra kar
banyosu kolay oluyor. Her insan rahatlıkla yapıyor. Yazın da çağlayanlarda genel kondisyon
çalışmasının ardından banyo yapıyoruz. Bizim derneğimiz dostluk derneği. Bizde siyaset yok,
ticaret yok, dostluk var, sevgi var." Dernek üyesi İnşaat Mühendisi Ahmet İzci de sabah
namazından sonra yola çıkıp, saat 07.00'de Erciyes'e geldiklerini anlatırken, "8-10 kilometre
yürüdük. Sabah sporumuzu ve kültür-fizik yaptık. Üşümedik, terledik. Herkese tavsiye
ediyoruz. Bize katılsınlar, bizimle gelsinler, kar banyosu yapsınlar" dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11030.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Reyhan Karaca konseri ertelendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı kültür -sanat etkinlikleri kapsamında
düzenlenecek Reyhan Karaca konseri, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz elSuud'un ölümü nedeniyle ertelendi.
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Reyhan Karaca konseri ertelendi 1 0 0 0 Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı
açıklamada, Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Reyhan Karaca'nınbugün saat 19.30'da
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde vereceği konserin daha sonra belirlenecek
bir tarihte yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, konserin, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin
Abdulaziz el-Suud'un vefatı sebebiyle Türkiye 'de bugün milli yas ilan edilmesi nedeniyle
ertelendiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11031.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

15 milyar lira vatandaşımızın cebine girdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız: "Türkiye'de 18,5 milyon araç var. Bu araçların
kullandığı benzini, motorini, sanayide kullandığımız motorini hesap ettiğimizde son 7 ayda 7
milyar dolar civarında yani 15 milyar lira vatandaşımızın cebine girdi" "Siyasi kimliklerin
arkasına sığınarak vatandaşın.
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15 milyar lira vatandaşımızın cebine girdi 1 0 0 0 Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde
gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 5. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yıldız, gerçeklerle
algının çok farklı olduğunu söyledi. Davos'un tamamlandığını belirten Yıldız, yalnızca
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı oturumda Suriye ile ilgili önceliklerin gündeme
geldiğini belirtti. Hassasiyetle takip edilen bir oturumun daha olduğunu anlatan Yıldız, şöyle
konuştu: "Bu oturum, yasa dışı olarak avlanan fillerin durumunun ne olacağıyla ilgiliydi.
Dünyada 400 bin kadar fil var. Her yıl dişleri için 35 bin fil yasa dışı avlanıyor. 20 bin kadar
da fil doğuyor, 15 bin kadar yıllık eksik var, fillerin durumu ne olacak. Biz ekolojik dengeye,
Allah'ın yarattığı her varlığa itina göstermeliyiz. Avlanma yasağına Türkiye olarak bizler de
katkı koyuyoruz. Ama eğer Suriye'de 2 bin 350 günahsız çocuk katledilmişken, binlerce kadın
öldürülmüşken, 300 bin insan katledilmişken herhalde dünyanın hassasiyeti bu kadar
olmamıştı. Bu insanlığa yakışıyor mu." Yıldız, uluslararası arenada zor durumda kalsalar da

bazen beğenilmiyor olsalar da gerçeği haykırmaya devam edeceklerini, Cumhurbaşkanı ve
Başbakanının da eleştirilseler de doğruyu söylemeye devam edeceklerini vurguladı.
Mazlumun yanında olacaklarının altını çizen Yıldız, "Filler kadar hayatları önemli olan o
masum çocukların, kadınların haklarını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Paris'teki terör saldırısı Paris'te 12 kişinin öldürülmesine de değinen Yıldız, Paris'te insanların
katledilmesinin hangi gerekçeyle olursa olsun makul olamayacağını ancak o yürüyüşlerin
binlerce kişinin öldürüldüğü Ortadoğu coğrafyası için de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
Petrol fiyatları Dünyada petrol fiyatlarının düştüğünü anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:
"Türkiye'de 18,5 milyon araç var. Bu araçların kullandığı benzini, motorini, sanayide
kullandığımız motorini hesap ettiğimizde son 7 ayda 7 milyar dolar civarında yani 15 milyar
lira vatandaşımızın cebine girdi. Bir yandan gelirleri artırmaya çalışırken bir yandan da
giderleri azaltmaya çalışıyoruz. 55 litrelik normal bir depo şu anda 200-205 liraya doluyor.
Her depoda benzinde 55, motorinde de 50 lira civarında indirim uygulanmış oldu. Bunlar
devam edecektir. Her geçen gün refah artacaktır. Devletin vatandaşa olduğu gibi vatandaşın
da devletine olan yükümlülükleri vardır. İstanbul'da, İzmir'de Van'da, Hakkari'de olduğu
gibi."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11032.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Ortayol Projesı Tanıtıldı
Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan Ortayol Projesi’nin tanıtımı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
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ORTAYOL PROJESI TANITILDI 0 0 0 0 Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan Ortayol
Projesi’nin tanıtımı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla
gerçekleştirildi. Ortayol Projesi’nin tanıtımına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Vali Orhan Düzgün, AK Parti Milletvekilleri
Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Törende
konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “, “Yol medeniyettir. İktidara
geldiğimizden bu yana bütün yolları tek tek elden geçiriyoruz. Yıllar yılı trafik kazalarında
vatandaşımızı tek şeritli yollarda yitirdik. Adeta ömürler tükendi. 12 yıl öncesine kadar
Türkiye’de bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi biz 12 yılda 17 bin bölünmüş yol
inşa ettik. 12 yılda 117 kilometre uzunluğunda tünel kazmış olduk. Kayseri’de büyük bir
sorun olan Mimarsinan kavşağı da bizim için sıkıntı noktasıydı bu da giderildi. Yamula Barajı
üzerinde Yaşar Karayel viyadüğü yapıldı. Kuzey Çevre Yolu bizim dönemimizde yapıldı. 63
milyon TL’ye mal olan bu yolun tamamlanması ile şehir trafiği önemli bir ölçüde rahatladı.
Kayseri gerçekten bir çok sektörde ilerledi ve ulaşımda çağ atladı. Daha önceki hükümetler
döneminde kabul edilmeyen projeler kabul edildi ve bu günlere gelindi” dedi. Büyükşehir

Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Özhaseki, Değerli başkanımız seçim öncesinde
ortaya koyduğu projeleri yavaş yavaş hayata geçiriyor. Bu projeler artık ete kemiğe
bürünüyor. Seçim döneminde zaten sizler için ne yapacaksak onlarla sizin huzurunuza çıktık.
Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. İleride tarih iki binli yıllardan çok bahsedecek. Bu
şehirde ilk başladığımızda şehrin yüzde 60’ının kanalı yoktu. Bu memleketin arıtma tesisi
yoktu. Belediyeler borçluydu. Bizim Büyükşehir Belediyesi sanayiye gidip iki tane lastik
alamıyordu. Başlayan mücadele şu noktada yüz ağartıcı. Marka şehir haline geldik ve bu
şehrin altyapı sorunu artık kalmadı. Bütün yollar elden geçti. 3 bin civarında Cumhuriyet
tarihinde yapılan yol vardı. Biz 4 bin yol yaptık. Bu gün 850 tane parkımız var. Üst yapıda
gayretlerimiz devam ediyor. Devasa projeler bu dönemde ortaya çıktı. İleride Erciyes Dağı ile
Kayseri bir kayak şehri olarak adlandırılacak. Bunlar kolay olmuyor. Ekibimiz ile gece
gündüz çalışıyoruz. Biz bunlardan hoşnut oluyoruz. Çünkü ortaya bir iş çıkıyor. İlçelerimizin
hepsinde büyük çalışmalar yapıyoruz. 16 ilçemizde de aynı hayat standardını Kayseri
merkezdeki gibi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik de, “Bir açılış değil, bildiğiniz gibi Nisan ayında göreve başladık. Vakit buldukça seçim
beyannamesinde taahhüt ettiğimiz projelerin çalışmasına başladık. Ortayol Projesi de taahhüt
ettiğimiz projelerin en başındaydı. Her zaman marka şehir olmak için çalışıyoruz. Kayseri bu
yönde önde gidiyor. Bu marka imajını yakalamak için altta güçlü bir ürün olması lazım.
Şehircilik de böyledir. Çok şükür bu noktada Kayseri’de büyükşehir belediyemiz ve diğer
belediyelerimiz de bu yönde çalışıyor. Tüm şehrin trafik yükünü çeken iki ana aksımız var.
Birisi eski çevre yolu diğeri de Kuzey çevre Yolu. Eski çevre yolu yeteri kadar yükünü aldı.
Kuzey Çevre yolu daha rahat ama bir miktar uzak. Dolayısıyla üçüncü çevre yolu gibi bir yol
planlaması gerekiyordu. Mevcut araç trafiğini bir yana bıraktığınızda en fazla 3 yıl içinde
doğu batı ekseninde yeni bir trafik yükü oluşacak. Yeni bölge hastanesi yapılıyor ve bin 500
yataklı. Günlük 60 bin kişi buraya taşınacak. Yeni yapılan bin 100 adet mobilya sitesi
yapılıyor. Bu aksın üzerinde esnaf siteleri var, dökümcüler sitesi var. Bunların tamamı bu orta
yolun aksına trafik kaynağı oluşturacak bölgeler. İnşallah bu yolu bitirelim. Bu yol kendi
trafiğini sırtlayıp götürecek inşallah. 17 kilometrelik 3 gidiş ve 3 geliş olacak. Bir yolun en
düşük istimlak bedeli 200 milyon TL ediyor. Burada bizim şehrimizin ana taşkın koruma
kanalı olan sarımsaklı sulama suyu var. Böyle bir kanalın olması bizim işimizi rahatlattı. Bu
kanalın etrafı istimlak edilmiş. Daha ucuz bir şekilde yaptık. Daha önceleri de kullanılan yol
zaman zaman çökmüş ve asfaltı bozulmuş vaziyetteydi. Tamamı bittiğinde 17 kilometre
uzunluğu olacak bu yolun 8 kilometrelik bölümü 2 gidiş ve iki geliş olacak. Bulunduğumuz
noktadan bölge hastanesine kadar olan bölüm bizim birinci etabımız. Hızlı bitsin diye 3 ayrı
müteahhide ihale ettik. Eş zamanlı olarak hepsi birden yürüyor. Önümüzdeki yıl da
Hastaneden Oymaağaç bölümüne kadar olan bölümü bitireceğiz. Bu trafiğin kesintisiz olarak
akması için bazı kavşaklara katlı kavşaklar yapılması gerekiyor. İnşallah paramız oldukça
yavaş yavaş yapacağız. Bu yol ileriki dönemlerde iz bırakacak çalışmaların başında geliyor”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11033.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Hüsrevoğlu Ve Görgülü Aılelerının Mutlu
Günü
AK Parti Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halim Hüsrevoğlu, gerçekleştirilen düğünle
Özge Görgülü ile dünya evine girdi.
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HÜSREVOĞLU VE GÖRGÜLÜ AILELERININ MUTLU GÜNÜ 1 0 0 0 AK Parti
Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halim Hüsrevoğlu, gerçekleştirilen düğünle Özge
Görgülü ile dünya evine girdi. Gerçekleştirilen düğünde işadamı Ramazan ve Nursemin
Hüsrevoğlu’nun oğlu AK Parti Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Hüsrevoğlu,
işadamı Ahmet ve Necla Görgülü’nün kızı Özge Görgülü ile hayatını birleştirdi.
Gerçekleştirilen düğün törenine Görgülü ve Hüsrevoğlu’nun ailesi ve yakınları katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11034.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayserili Yüzücü Portekiz'de Türkiye'yi Temsil
Edecek
Kayseri’de, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) yüzücülerinden Fatma Sude
Yıldız, Türkiye Multination Milli Takım Kadrosu’nda yer alma hakkı kazandı.

26 Ocak 2015 Pazartesi 12:10

Kayserili Yüzücü Portekiz'de Türkiye'yi Temsil Edecek 3 0 0 0 Kayseri’de, Türkiye
Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) yüzücülerinden Fatma Sude Yıldız, Türkiye
Multination Milli Takım Kadrosu’nda yer alma hakkı kazandı. Portekiz’de 28-29 Mart 2015
tarihlerinde düzenlenecek Multination Yıldızlar Yüzme Müsabakalarında yarışacak milli
takım kadrosunun açıklanmasıyla, Kayseri TOHM’dan çağırılan Fatma Sude, ailesine ve
antrenörlerine milli takım sevinci yaşattı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından açıklanan
listede başarılı yüzücü Fatma Sude Yıldız 13 yaş grubunda seçilen iki kişiden biri oldu.
Kayseri’de Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Sporcusu olan Fatma Sude, milli takım
kadrosuna seçilen 2001-2002 doğumlu 7 bayan sporcudan biri olacak. 7 yıldır yüzme sporuna
emek verdiğini söyleyen Fatma Sude Yıldız, son iki yıldır İtalyan asıllı bir hocayla beraber

yoğun bir antrenman temposu içinde olduklarını söyledi, Yıldız,” Daha fazla çalışıyoruz.
Buda benim yüzme sporuna verdiğim önemi arttırdı. Yüzme sporuna başlamam hocalarımın
beni keşfetmesiyle başladı. O zamanlar bu spora başlamıştım. 2003 yılında 100 metre
kurbağalamada Türkiye Şampiyonu oldum. 2014 yılında da kurbağalamada Türkiye
Şampiyonu oldum. Bir kerede aynı dal da Türkiye 3.’sü oldum. Önceden yüzmeyi
profesyonel olarak düşünmüyordum. İtalyan hocamız geldikten sonra daha da hızlandık. Milli
takımda önem arz ediyor benim için. Önceden Kayseriyi temsil ediyorduk artık Türkiyeyi
temsil edeceğiz” şeklinde konuştu. Başarılı yüzücünün temel eğitim aşamasını çok kısa sürede
atlatarak, hızla ilerlediğini ifade eden Yüzme Antrenörü Tolga Şahin de, ”Sude, kendi
yeteneğini hızla ortaya çıkardı. Ve şimdi Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi Projesi’nde
yüzücü olarak devam ediyor ve milli takıma seçildi. Bunlar bizim için çok büyük gururlar”
diye konuştu. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’da yapılan Türkiye Kısa Kulvar
Yüzme Şampiyonası’nda 200 metre kurbağalama Türkiye Şampiyonu olan Fatma Sude
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11034.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri’ye hızlı tren müjdesini Ak Parti
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel verdi.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, ilin en önemli projesi olarak gösterdiği Hızlı
Tren Projesi'nin Yüksek Planlama Kurulu'nda (YPK) kararının tamamlandığı ve 142
kilometre uzunluğunda çift hatlı Yerköy-Kayseri YHT projesinin bu yıl içinde ihalesi yapılıp,
temelinin atılacağını söyledi.
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Kayseri'ye hızlı tren müjdesini Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel verdi. 1 0 0 0 Ak
Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, ilin en önemli projesi olarak gösterdiği Hızlı Tren
Projesi'nin Yüksek Planlama Kurulu'nda (YPK) kararının tamamlandığı ve 142 kilometre
uzunluğunda çift hatlı Yerköy-Kayseri YHT projesinin bu yıl içinde ihalesi yapılıp, temelinin
atılacağını söyledi. AK Parti İl Olağan Kongresi'nde yeniden göreve gelen Hüseyin Cahid
Özden'e 'Hayırlı olsun' ziyareti için teşkilat binasına gelen milletvekili Yaşar Karayel, burada
basın toplantısı düzenledi. Karayel: " Hızlı Tren Projesi Yüksek Planlama Kurulu Kararı
tamamlanmış, 142 kilometre, çift hatlı Yerköy Kayseri YHT Projesi yapımı müşavirlik ve
kontrolörlük hizmetleri için 1 milyar 885 milyon 292 bin 133 TL proje bedeli belirlenmiştir.
Ayrıca, yatırım programı 14 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu proje,
Ankara Sivas YHT ana hattı bitirilirken eş zamanlı olarak bu hattımızda tamamlanacaktır”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11036.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Başkanlar Vali Düzgün'ü Ziyaret Etti
Kayseri’de bulunan Antalya ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanları Menderes Gürel ve
Tahir Akyürek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Vali
Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.
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Başkanlar Vali Düzgün'ü Ziyaret Etti 1 0 0 0 Kayseri’de bulunan Antalya ve Konya
Büyükşehir Belediye Başkanları Menderes Gürel ve Tahir Akyürek, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Vali
Düzgün, eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey’in de katıldığı ziyarette
yaptığı konuşmada, marka şehirlerin başkanlarını Kayseri’de görmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkanların, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin ev sahipliğinde inceleme, temas ve görüş
alışverişinde bulunmak amacıyla Kayseri’ye gelmesinin önemine işaret eden ve Kayseri
programının verimli geçeceğine yürekten inandığını ifade eden Vali Düzgün, şunları kaydetti:
“Hizmet içi eğitim programları hep uygulanır, ama en iyi hizmet içi eğitim programı aynı
meslek mensuplarının bir araya gelerek istişare etmesidir. Onun için meslektaşların bir araya
gelmesi, birbiriyle sohbet etmesi, tecrübe paylaşımı en güzel eğitim programıdır diye
düşünüyorum. Bu vesileyle hem yeni projeler gündeme geliyor, hemde uygulamalardan elde
edilen tecrübeler, iyi ve kötü yönler, eksiklikler ve artılar gündeme geliyor, bilgi paylaşımı
oluyor.” Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, belirli aralıklarla Büyükşehir
Belediye Başkanları ile bir araya geldiklerini, bu zaman dilimlerinde ciddi rakamlar tutan
projeleri birlikte değerlendirme imkânı bulduklarını söyledi. Günümüzde belediyelerin yol,
su, kanalizasyon gibi hizmetlerle yetinmeyerek büyük projelere imza attıklarını belirten
Başkan Özhaseki, “Başkanlarımızla belli aralıklarla biraraya geliyoruz. Yeni gelişmeleri,
uygulamaları birlikte değerlendiriyor, yerinde görerek, duyarak, işiterek veya istişare ederek,
hatta kendini yenileyerek devam ediyoruz. Bu vesileyle de bu sefer Kayseri’ye geldi
arkadaşlarımız. Bu vesile ile sizleri de ziyaret etmiş olduk” diye konuştu. Vali Düzgün ve
Başkan Özhaseki, konuk Belediye Başkanlarına, Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki tarihi
eserleri
Valilik
Makam
Girişi
önünden
göstererek,
bilgiler
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11037.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kululu Ve Çevresi Sosyal Dayanışma Kültür
Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği'nden Arabaşı
Gecesi
Kululu ve Çevresi Sosyal Dayanışma Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından birlik
beraberlik ve arabaşı gecesi düzenlendi. Düzenlenen geceye Akkışla Belediye Başkanı Ali
Ergül başta olmak üzere dernek yöneticileri, Akkışla Spor Kulübü yöneticileri ile çak sayıda
davetli katıldı.
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Kululu Ve Çevresi Sosyal Dayanışma Kültür Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği'nden Arabaşı
Gecesi 3 0 0 0 Kululu ve Çevresi Sosyal Dayanışma Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
tarafından birlik beraberlik ve arabaşı gecesi düzenlendi. Düzenlenen geceye Akkışla
Belediye Başkanı Ali Ergül başta olmak üzere dernek yöneticileri, Akkışla Spor Kulübü
yöneticileri ile çak sayıda davetli katıldı. Dernek Başkanı Ali Bayazıt gecede yaptığı
konuşmasında, "Bizler buradakilerden ibaret değiliz salonlara sığmayacak kadar kocaman bir
aileyiz. İnşallah daha geniş katılımlı etkinliklerle yine beraber oluruz. Dernekler, Sivil
Toplum Kuruluşlarının ilk basamağıdır. Birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı, kültürel
varlıkları ortaya çıkararak yaşatmayı ve geliştirmeyi amaçlar. Üyeler ve hemşeriler arası
iletişim kurulmasını sağlar" dedi. Bayazıt, "Mart 2014 te aktif hale getirdiğimiz derneğimizin
Eylül 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda aynı ekip arkadaşlarımızla tek liste
olarak katıldığımız seçimde 3 yıllığına yeniden yönetime seçildik. Talip olduğumuz bu hizmet
yarışında gösterdiğiniz samimi desteğe teşekkür ediyoruz. Bu teveccühünüze ve Emanetinize
layık olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve desteklerinizle göstermeyede devam
edeceğiz. Dernek yönetimi olarak kısa süre içerisinde, esaj yoluyla haberleşme , hasta ve
yaşlıları ziyaret edip, düğünlere katılımlarda bulunduk , iaşe dağıtımı yapıp Kululu da her
kesimden büyük teşekkürler aldığımız ramazan bayramı etkinliği düzenledik. Kardeşlerimizle
Derneğimizin gençlik kollarını aktif hale getirdik. Dernek yönetimi olarak 8 mart dünya
kadınlar gününe özel etkinlik düzenlemeyi , gençlik kollarının öncülüğünde gençlerle erciyes
dağına gezi düzenlemeyi düşünüyoruz . en önemlisi derneğimize kira vermeden ikamet
edeceğimiz bir daire almayı düşünüyoruz ve maddi desteklerinizi bekliyoruz. Bu birlik ve
beraberlik anlayışı içerisinde devam eden derneğimizin mutlaka eksiklikleri var, yapılması
gereken yatırımlar var. Bu amaçla derneğimizin ve belediye başkanımızın bir ve beraber
olarak , omuz omuza vererek, eksiklerimizin giderileceği bir mantıkla hareket edeceğini
umuyoruz. Bunun bir rekabet anlayışı içerisinde değil kalkınma ve dayanışma içerisinde
yürüyeceğine inanıyoruz. Güzel şeyler yapmak, güzel şeylere vesile olmak ve insanların
gönlünde yer tutmak, esas başarı budur. Yani şu gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak,
hangi makam ve mevkide olursak olalım , hangi sıfatla toplum içinde yer alıyorsak alalım
hayra vesile olmak kadar güzel bir şey yoktur. Bu kış günü bu kadar yoğun katılımı sağlayan
bir anlayışın mutlaka İlçemize, yöremize ve derneğimize çok önemli katkılarda bulunacağı

kanaatindeyim. Malumunuz sizlerin katkısı bizler ve yapacağımız çalışmalarımız için çok
önemlidir. Bizler birbirimizden kopamayız, birbirimizi unutamayız. Acı günümüzde de mutlu
günümüzde de hep bir arada olduk ve böylede olmaya devam edeceğiz. Bu şekilde
düzenlenecek olan tüm sosyal faaliyetlerimizin amacı da budur. Doğup büyüdüğümüz
yöremize borcumuz olduğunu düşünüyor .Sizleri ilçemize ve özellikle derneğimize sahip
çıkmaya davet ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekişmesi için çaba
göstermeliyiz" diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınma Evi’ne Pazar
ziyaretleri devam ediyor. Molu köyünde bulunan ve her hafta pazar günü hayvanseverler
tarafından ziyaret edilen Köpek Barınma Evi bu hafta hayvan gönüllüleri tarafından adeta
akına uğradı. Hava sıcaklığının mevsim şartlarının üzerinde olması nedeniyle vatandaşlar bu
haftaki ziyarete yoğun ilgi gösterdi. Köpek sahiplenen ve barınağı gezen hayvanseverler bol
bol fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Köpek Barınma Evi Ziyaretleri için her pazar saat
12:00’de Kayseri Park AVM, saat 12:15 ’de Eski Sinema Onay önünden Köpek Barınma
Evi’ni ziyaret için servisler kaldırılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11038.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Servis otobüsü otomobille çarpıştı: 6 yaralı
Servis otobüsü otomobille çarpıştı: 6 yaralı
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Servis otobüsü otomobille çarpıştı: 6 yaralı 1 0 0 0 Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir
Mahallesi 832'inci Cadde üzerine meydana gelen trafik kazasında, şoförlerinin ismi
alınamayan 38 P 0920 plakalı otobüs, 38 PZ 732 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, F.İ. (31),
S.C. (41) ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine
gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede olası bir kazaya sebebiyet vermemek
için güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan F.İ. ve S.C., ambulans ile Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılırken, kazada diğer yaralananlar ise çeşitli hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11039.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Suriyeli Çocuk Evinde Ölü Bulundu
Kayseri’de Suriyeli olduğu öğrenilen bir çocuk, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.
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SURİYELİ ÇOCUK EVİNDE ÖLÜ BULUNDU 0 0 0 0 Kayseri’de Suriyeli olduğu
öğrenilen bir çocuk, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’ne
bağlı Danışmentgazi Mahellesi’nde yaşayan, Suriyeli bir ailenin çocuğu olan M.E.F. (4)’nin
ailesi küçük çocuğun nefes almadığından şüphelenerek 112 ekiplerini çağırdı. 112 ekiplerince
M.E.F’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu’na
kaldırılan M.E.F’nin ölüm sebebi, otopsi ve yapılan tetkik incelemeler sonunda belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11040.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Küçük Ali Mahallesi Kentsel Dönüşüme Hazır
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince şehrimizin
orta semtinde kalan ve alış veriş merkezilerine yakınlığı olan Küçükali mahallesinde Kentsel
Dönüşüm çalışması yapılacağını söyledi.
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KÜÇÜK ALİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIR 1 0 0 0 Melikgazi Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince şehrimizin orta semtinde kalan ve
alış veriş merkezilerine yakınlığı olan Küçükali mahallesinde Kentsel Dönüşüm çalışması
yapılacağını söyledi. Küçükali Mahallesi’nin şehrin merkezine yakın olmasına rağmen bir
türlü gelişmeden payını alamadığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, “Kentsel
Dönüşüm gerçekleştirmenin ilk şartı mülkiyet sorunudur. 20 yıldır öncelikle ilçemizde
gecekondu semtlerinde mülkiyet sorunu çözmeye çalıştık. Ferdi Tapu, 18. Madde uygulaması
gibi çalışmalar ile birçok bölgede modern ve sağlıklı yapılaşmanın önünü açtık. 3116

civarında takas için daire yaptık. Buna karşın özel sektörde 20 bir civarında daire yaparak
gecekondu semtlerini yaşanılabilinir alanlara dönüştürdük. Her türlü sosyal ve sportif
merkezleri kamu yapıları ile semtlerde yenileşmeyi sağladık. Şimdi sıra Küçükali
mahallesinde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bunun için gerekli harita kroki ve
koordinatları belirlenen alanlarda plan çalışması tamamlandı. Kısacası Küçükali Mahallesi
dönüşüme hazır hale getirildi" dedi. Mülkiyet sorunu nedeni ile bir türlü hak ettiği hizmeti
alamayan Küçükali Mahallesi belediyenin yoğun ve etkili çalışması ile sorunların
çözüldüğünü ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Planlamasının
ilgili bakanlığının onayına sunulacağını kaydetti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Küçükali
Mahallesinde Kentsel dönüşüm sürecinin bu yıl tamamlanarak gerekli yapılaşmanın
gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11041.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Büyükşehir'den Öğrencilere Harika Hediye
Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatiline giren çocukların boş zamanlarını farklı aktivitelerle
değerlendirebilmeleri için öğrencilere "Harika" bir karne hediyesi veriyor. İlköğretim
çağındaki öğrenciler tatil süresince Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki tesislerden ücretsiz
yararlanabilecekler.
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BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖĞRENCİLERE HARİKA HEDİYE 1 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi,
sömestr tatiline giren çocukların boş zamanlarını farklı aktivitelerle değerlendirebilmeleri için
öğrencilere "Harika" bir karne hediyesi veriyor. İlköğretim çağındaki öğrenciler tatil süresince
Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki tesislerden ücretsiz yararlanabilecekler. Büyükşehir
Belediyesi'nin vermiş olduğu karne hediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki aktivitelerin pek
çoğunu kapsıyor. Yarı Yıl tatili boyunca ilköğretim çağındaki çocuklar Anadolu Harikalar
Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi ve Spor Tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek. Harikalar
Diyarı içindeki Buz Pistinde tatil süresince 14.00-17.00 saatleri arasında buz pateni
yapabilecek olan öğrenciler, Mazakaland Eğlence Merkezine karneleri ile gitmeleri halinde
top havuzuna ücretsiz olarak girebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11043.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Yaralılara Yardım İçın Durdular, Ölümden
Döndüler
Kayseri’de, kazada yaralananlara yardım etmeye çalışan iki kişi, otomobilin çarpması
sonrasında yaralandı.

27 Ocak 2015 Salı 12:04

YARALILARA YARDIM İÇIN DURDULAR, ÖLÜMDEN DÖNDÜLER 1 0 0 0
Kayseri’de, kazada yaralananlara yardım etmeye çalışan iki kişi, otomobilin çarpması
sonrasında yaralandı. Edinilen bilgiye göre develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde
meydana gelen trafik kazasında D.N.’nin kullandığı traktöre takılı olan römorka, N.K.’nın
kullandığı otomobilin arkadan çarptığı öğrenildi. Meydana gelen kazada, H.K. ve Y.G.’nin
yaralı N.K.’ya yardım etmeye çalıştığı sırada Y.Ç.’nin kullandığı otomobilin, kaza yapan
araçlara çarparak savrulduğu bildirildi. Savrulan otomobilin H.K. ve Y.G.’ye çarptığı,
meydana gelen ikinci kazada H.K.’nın hafif, Y.G.’nin ise ağır yaralandığı öğrenildi.
Yaralıların Develi Devlet Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırıldığı,
kaza
ile
ilgili
olarak
soruşturmanın
başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11044.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Eşınden Ayrıldı İntıhara Kalkıştı
Kayseri’de eşinden ayrılan bir kişi, 12 adet hap içerek intihara kalkıştı.
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EŞINDEN AYRILDI İNTIHARA KALKIŞTI 1 0 0 0 Kayseri’de eşinden ayrılan bir kişi, 12
adet hap içerek intihara kalkıştı. Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Yerköy
Mahallesi’nde eşinden boşandığı öğrenilen S.S.’nin bunalıma girdiği bildirildi. Bunalıma
giren S.S.’nin evde bulunan tansiyon ilacından 12 adet içerek intihara teşebbüs ettiği
öğrenildi.

İlk olarak Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.S.’nin yapılan müdahalesi sonrasında
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, tedavisinin devam ettiği
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11045.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Yasak Alanda Avlanan 6 Kışı Yakalandı
Kayseri’de, avlanmaya yasak olan bölgede avlanan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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YASAK ALANDA AVLANAN 6 KIŞI YAKALANDI 1 0 0 0 Kayseri’de, avlanmaya yasak
olan bölgede avlanan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Akkışla ve
Felahiye ilçesinde Kayseri Orman ve Su İşleri Av Koruma memurları ile birlikte yapılan
çalışmalarda avlanmaya kapalı alanda avlandıkları tespqit edilen 6 kişinin yakalanarak
gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında idari yaptırım uygulandığı
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11046.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Eşını 15 Yerınden Bıçaklayan Şahsa
Ağırlaştırılmış Müebbet
Kayseri’de eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldüren ve öldürdükten sonra ’hakikaten öldü mü?’
diye cevap veren şahsa, ’kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verildi.
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EŞINI 15 YERINDEN BIÇAKLAYAN ŞAHSA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 1 0 0 0
Kayseri’de eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldüren ve öldürdükten sonra ’hakikaten öldü mü?’
diye cevap veren şahsa, ’kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ’kasten adam öldürme’
suçundan tutuklu yargılanan F.V. hazır bulundu. Davada mahkeme heyetine savunma yapan
F.V., "Kararı vicdanınıza bırakıyorum. Hiçbir şey demiyorum" dedi. Verilen ara sonrasında
kararı açıklayan mahkeme heyeti, eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldüren F.V.’ye
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve olay yerinde eşinin annesi H.Ş.’yi ’yaralamaya
teşebbüsten’ ise 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Davanın sonlandırılmasının ardından karara
itiraz eden F.V., "O kadar canileşmedim. Umarım vicdanınız rahattır” diyerek karara tepki
gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11047.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Evini Atölyeye Çeviren Emeklinin Eserleri
Büyük İlgi Görüyor
Kayseri'de, emekli olduktan sonra evinin bir odasını atölyeye çeviren Mehmet Atlı'nın
minyatür ve yakma sanatı ile ilgili yaptığı eserler büyük ilgi görüyor.
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Evini Atölyeye Çeviren Emeklinin Eserleri Büyük İlgi Görüyor 1 0 0 0 Kayseri'de, emekli
olduktan sonra evinin bir odasını atölyeye çeviren Mehmet Atlı'nın minyatür ve yakma sanatı
ile ilgili yaptığı eserler büyük ilgi görüyor. 1992 yılında emekli olan ve çeşitli el sanatları ile
uğraşan Mehmet Atlı, kendini geliştirdikten sonra evinin bir odasını atölyeye çevirdiğini
söyledi. Emekli olduktan sonra boş durmak istemediğini söyleyen Atlı, el sanatlarından
minyatür ve yakma sanatında kendini geliştirdiğini belirterek, " Kayseri kültürüne hizmet
etmek için çalışmalar yapıyorum. Yakma ve minyatür sanatı ile uğraşıyorum. İşte yakma
sanatı ile resimler yapıyorum" diye konuştu. Minyatür ve yakma sanatı ile ilgili herhangi bir
kurs görmediğini ve bu sanatlara merakla başladığını anlatan Atlı, evine ziyarete gelenlerin
ortaya
çıkan
eserleri
gördüğünde
büyük
ilgi
gösterdiğini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11048.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kursiyerler Baret Fırlattı
Kayseri İnşaat İşçileri ve Taşeronları Derneği (KİİTDER)düzenledikleri ilk eğitim kursları
sonrası başarılı kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verdi.
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Bu haber 87 kez okundu. KURSİYERLER BARET FIRLATTI 1 0 0 0 Kayseri İnşaat İşçileri
ve Taşeronları Derneği (KİİTDER)düzenledikleri ilk eğitim kursları sonrası başarılı
kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verdi. Dernek binasında düzenlene sertifika
törenine, Çevre Şehircilik İl Müdürü, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim
Müdürü, Teknik Eğitim Vakfı Kayseri İl Başkanı, KİİTDER başkanı ve konuklar katıldı.
Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan KİİTDER başkanı Ali Kavaklıoğlu, derneğin,
inşaat işçilerini bir araya getirmek ve sıkıntılarına çözüm bulmak için kurulduğunu belirterek
ilk eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. ‘DOĞAL AFETLER ÖLDÜRMÜYOR,
BİZİM YAPTIĞIMIZ YANLIŞ YAPILAR ÖLDÜRÜYOR’ Yaptığı konuşmasında
Türkiye’nin deprem riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Namık Güver: “ Türkiye’nin deprem bölgeleri haritasını incelediğimiz zaman ülke
topraklarımızın % 96’sı değişik oranlarda deprem riskiyle karşı karşıya olan bölgeler
içerisinde yer almaktadır. Ülke nüfusumuzun da yaklaşık % 98’i bu bölgelerde yaşamaktadır.
Bu bölgeler içerisinde baktığımız zaman 1. ve 2. deprem bölgelerinin oranı % 66. Ülkemizin
1900 ve 2009 yılları arasına baktığımız zaman 300 civarında can ve mal kaybına sebep olmuş
deprem meydana gelmiş. Bu depremlerde 100 bin kişi hayatını kaybetti. 600 bin civarında
konut kullanılmaz hale geldi. En son Marmara ve Van depremlerinde ülkemiz büyük acılar,
büyük sıkıntılar çekti. Bu acıların bir daha yaşanmaması için bizlere, sizlere çok büyük işler
düşüyor. Doğal afetler öldürmüyor, bizim yaptığımız yanlış yapılar öldürüyor. Bu noktada
şehirlerimizi inşa edenlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bundan dolayı eğitim ve
mesleki yeterlilik çok önemlidir” şeklinde konuştu. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ercan Duran ise: “ Eğitim insan hayatında çok önemli bir yere sahip. Özellikle günümüzde ki
teknolojinin gelişmesiyle birlikte işçilikte ön plana çıkıyor. İşi gösteren işçiliktir, kaliteli
işçiliktir. İşi, işin ehline vermek gerekiyor. Ne olursanız olun, en iyisi olun. Ne yaparsanız
yapın, en kalitelisini yapın. En kalitelisini yaparsanız hiç bir zaman işsiz kalmazsınız” dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra kursiyerlere sertifikaları verildi. Tören sonunda sertifikalarını
alan kursiyerler baretlerini havaya attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11049.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri’ye Bu Kez “Fuarı En İyi Tanıtan
Stand” Ödülü
Kayseri Valiliği, İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen 19.
EMITT 2015 Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’ndan ödülle döndü.
Erciyes Kayak Merkezi, Kapuzbaşı Şelaleleri, Soğanlı Ören Yeri temalarına yer verilen,
temsili olarak zaman zaman kar yağdırılan Kayseri standı “Fuarı En iyi Tanıtan Stand”
ödülüne layık görüldü.
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KAYSERİ'YE BU KEZ 'FUARI EN İYİ TANITAN STAND” ÖDÜLÜ 0 0 0 0 Kayseri
Valiliği, İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen 19. EMITT
2015 Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’ndan ödülle döndü. Erciyes Kayak
Merkezi, Kapuzbaşı Şelaleleri, Soğanlı Ören Yeri temalarına yer verilen, temsili olarak zaman
zaman kar yağdırılan Kayseri standı “Fuarı En iyi Tanıtan Stand” ödülüne layık görüldü.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün talimatıyla oluşturulan ve kente ait tarihi, kültürel ve turistik
değerlerin 22 25 Ocak tarihleri arasında dünyaya tanıtıldığı Doğu Akdeniz Uluslararası
Turizm ve Seyahat Fuarı’ndaki (EMITT) Kayseri Standı, alanında uzman turizm
otoritelerinden tam not aldı. Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Borsa Başkanı Şaban Ünlü başta olmak
üzere kent yöneticilerinin bizzat katılarak destek verdiği fuar alanındaki Kayseri Standı, 70
ülkeden binlerce katılımcı ve 200’ün üzerinde stand arasında ödüle layık görüldü. Uluslararası
Fuar Organizasyonu tarafından oluşturulan jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Kayseri
Standı. “EMITT 2015 Kış Turizmi Salonunda Fuarı En iyi Tanıtan Stand” seçildi. Vali
Düzgün, ödüle ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede, EMITT Turizm Fuarı’nı önemsediklerini,
aylar öncesinden planlı bir organizasyon ile kente ait değerlerin fuardaki standa
yansıtılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini belirtti. EMITT Fuan’nın sektör tarafından çok
önemsendiğinin altını çizen ve turizm alanında atılım yapmak isteyen bölgelerin fuarda daha
çok farkındalık ortaya koyabilmek için yoğun çaba harcandığının görüldüğünü ifade eden
Vali Düzgün, “Bizlerde özgün değerlerini yansıtmak için el birliği ile bir çalışma yaptık.
Büyükşehir Belediyemizden Meslek Odalarımıza kadar şehrimizi en iyi şekilde tanıtmanın
gayretini verdik. Erciyes’le birlikte sahip olduğumuz kültür mirası ve doğal güzelliklerimizi
tanıttık. Kayseri’ye verilen bu ödül şehrimizin tarihine, kültürüne ve turizm potansiyeline
verilmiş bir ödüldür. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. İstanbul
Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde bu yıl 19.su düzenlen Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Kayseri Valiliği tarafından kentin doğal
güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile Erciyes Kayak Merkezi’nin tanıtıldığı standını yurtiçi
ve yurtdışından pek çok turizmci, seyahat acentası sahibi ve medya mensupları ile birlikte
İstanbul Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere bazı illerin valileri ile belediye başkanları

tarafından ziyaret edilmiş, ulusal düzeyde yayın yapan gazete ve televizyonlar da Kayseri’nin
tanıtımı amacıyla röportaj yapmışlardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11050.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kuder'de Kazakistan Tanıtım Gecesi
Kazakistanlı öğrenciler Kayseri Uluslar arası Öğrenci Derneği’nde (KUDER) bir araya
gelerek Kazakistan’ı ve Kazakları Kayseri halkına tanıtmaya yönelik bir tanıtım gecesi
düzenlediler. Kazak öğrenciler öncelikle Kazakistan’ı tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi ve dini
yönden tanıttılar. Tanıtım programının ardından tüm katılımcılara Kazak mutfağına ait çeşitli
yemekler ikram edildi.
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Kuder'de Kazakistan Tanıtım Gecesi 1 0 0 0 Kazakistanlı öğrenciler Kayseri Uluslar arası
Öğrenci Derneği’nde (KUDER) bir araya gelerek Kazakistan’ı ve Kazakları Kayseri halkına
tanıtmaya yönelik bir tanıtım gecesi düzenlediler. Kazak öğrenciler öncelikle Kazakistan’ı
tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi ve dini yönden tanıttılar. Tanıtım programının ardından tüm
katılımcılara Kazak mutfağına ait çeşitli yemekler ikram edildi. KUDER dernek binasında
gerçekleştirilen etkinliklerde önce bayanlar bir tanıtım programı düzenledi. KUDER bayan
biriminin icra ettiği programa birçok Kazak öğrencinin yanı sıra çeşitli ülkelerden misafir
öğrenciler ve Kayseri halkı yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli tanıtım gösterilerinin ardından
katılımcılara kuymak, şakşak, mantı, baursak, kespe köje/kesme çorba, tüşpara, samsa gibi
Kazak mutfağına ait yemekler ikram edildi. Kazakistan Tanıtım Programı bayanların ardından
erkek öğrencilere yönelik yapılan etkinliklerle devam etti. Kazakistanlı doktora öğrencisi
Didar Shauyonev Kazakistan’ın tarihi, siyasi, ekonomik ve dini özellikleri hakkında
katılımcılara bir sunum yaptı. Etkinlikte Kazak kültüründe önemli bir yere sahip olan
"Dombıra" gösterisi de yapıldı. KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut, "KUDER
olarak her hafta bir ülkeyi misafir öğrencilerimize ve Kayserililer’e tanıtmaya çalışıyoruz. Bu
hafta ise sırada Kazakistan vardı. Öğrencilerimiz ülkelerini çok güzel tanıttılar. Bu vesileyle
aslında birbirimize ne kadar benzediğimizi ve BİR MİLLET olduğumuzu tekrar müşahade
ettik. Bu duygu bizlere gelecek adına umut oldu." Dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11051.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Vali Düzgün’e “26 Ocak Dünya Gümrük
Günü” Ziyareti…
Vali Orhan Düzgün, “26 Ocak Dünya Gümrük Günü” dolayısıyla Gümrük Müdürü Seyfettin
İnceoğlu ve çalışanlarını makamında kabul etti.
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VALİ DÜZGÜN'E '26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ” ZİYARETİ… 1 0 0 0 Vali
Orhan Düzgün, “26 Ocak Dünya Gümrük Günü” dolayısıyla Gümrük Müdürü Seyfettin
İnceoğlu ve çalışanlarını makamında kabul etti. Vali Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada,
Gümrük Teşkilatı’nın “Dünya Gümrük Günü”nü kutlayarak, gümrük teşkilatının hem ilimiz
hem de ülkemiz açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Vali Düzgün, “Kayseri için Gümrük
teşkilatı önemli çünkü 180’den fazla ülke ile ihracat ve ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla gümrük
teşkilatımız ne kadar kolay, ne kadar hızlı, ne kadar verimli çalışırsa bizim de iş
adamlarımızın, ithalat ve ihracatçılarımızın işleri o kadar seri olur. Kayseri’nin bir ticaret ve
sanayi kenti olmasından dolayı hem organize sanayi bölgelerinden, hem de serbest bölgeden
yurtdışına çok sayıda ihracat yapan firmamızın özellikle ürünlerini pazarlamalarının kolay
olması ve dünyada ürünlerini kolay bir şekilde satabilmeleri bakımından yerinde gümrükleme
de çok önemli. ‘Dünya Gümrük Günü’ vesilesiyle ilimizdeki gümrük teşkilatı çalışanlarımızın
gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi. Ziyarette konuşan Gümrük Müdürü
İnceoğlu ise, Gümrük Teşkilatı’na verdiği destek ve önemden dolayı Vali Düzgün’e teşekkür
ederek, “Biz sanayiye, sanayiciye ulaşmaya çalışıyoruz, sanayicilerimize mevzuat dahilinde
elimizden gelen her türlü kolaylığı göstermeye çalışıyoruz. Sanayicinin gelişmesi demek
ülkemizin gelişmesi demek bu da istihdam demektir. Dolayısıyla çalışma arkadaşlarımızla
birlikte özverili çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu. 26 Ocak “Dünya Gümrük
Günü” dolayısıyla günün anısına Gümrük Müdürü Seyfettin İnceoğlu ve gümrük çalışanları
tarafından Vali Orhan Düzgün’e çiçek takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11052.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

“Gençlerin Frekansına Girebilmeliyiz”
TÜZDEV Genel Başkanı ve TEKDEN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal
Tekden, “gençlerin frekansına girebilmeliyiz” dedi. En etkili konuşmanın gönülden
yapıldığını hatırlatan Tekden “gençlerle iletişim kuramıyorsak hemen frekans değiştirerek
gönül iletişimine geçebilmeliyiz. Ancak kalpten gelen bir söz kalbe tesir edebilir” diye
konuştu.
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. 'Gençlerin Frekansına Girebilmeliyiz” 1 0 0 0 TÜZDEV Genel Başkanı ve TEKDEN Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, “gençlerin frekansına girebilmeliyiz” dedi.
En etkili konuşmanın gönülden yapıldığını hatırlatan Tekden “gençlerle iletişim kuramıyorsak
hemen frekans değiştirerek gönül iletişimine geçebilmeliyiz. Ancak kalpten gelen bir söz
kalbe tesir edebilir” diye konuştu. Kısa adı İGEDER olan İstanbul Gönüllü Eğitimciler
Derneği’nin merkezinde gerçekleştirilen “Anadolu Öğretmen Buluşmaları” kapsamında bir
seminer veren Tekden görüşlerini “yanlış ve sömürgeci eğitim sistemleri tek kanatlı,
uçamayan kuşlar yetiştirir. Bu yüzden sadece bilimsel bakış açısı yetmez. Çocuklarımıza ve
gençlerimize dini ve estetik bakış açıları da kazandırabilirsek ancak o zaman bir medeniyet
tasavvurundan bahsedebiliriz” diye ifade etti. Lider şahsiyetli çocuklar Tekden, Üsküdar İlçe
Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın da izlediği seminerde “farklı düşünen, orijinal insanlara
ihtiyaç olduğunu” belirterek “Her insan özeldir. Herkese aynı eğitimi vermek hatadır.
Çocuklara özelliklerine, kabiliyetlerine göre eğitim verilmeli. Lider şahsiyetli insanlar
yetiştirmek istiyorsak çocuklarımıza Hz. Ali’nin dediği gibi asil insan muamelesi yapmalıyız.
Ayrıca bir idealleri olmalı. Zira idealler insanı diri ve dinamik tutar, başarılı kılar” şeklinde
konuştu. Kısaca “keşif ve inkişaf” olarak tanımladığı eğitime çok büyük önem verdiğini ve
kolejlerinde halen 2500 çocuk ve genci okuttuklarını söyleyen Tekden “tüm peygamberler de
aynı zamanda eğitimciydi. Bu yüzden öğretmenlik peygamber mesleği sayılır” dedi. “İnsanın
Sırrı” kitabı ve Tekden Grup’u oluşturan firmalar hakkında da bilgi veren Kemal Tekden son
bölümde gelen soruları cevaplandırdı. Diriliş’e büyük ilgi Seminerin ikinci bölümünde
Tekden Film tarafından hazırlanan “Diriliş” dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ
öğretmenlere hitap etti. Dizinin çok beğenildiğini ve reyting rekorları kırdığını belirten
Bozdağ şunları söyledi: “30 üniversitemizde Diriliş kulüpleri kuruldu. Bazı izcilik
kulüplerimiz Diriliş kampları açtılar. Ertuğrul Gazi’nin türbesine ziyaretçi akını başladı.
Cumhurbaşkanımız Somali’de bile bizim dizimizin müziğiyle karşılandı. Ortadoğu
ülkelerinden dizimiz için talepler gelmeye başladı. Bunların hepsi çok güzel gelişmeler. Bu
güzel sonuçları bize yaşatan milletimize şükranlarımı sunuyorum” Diziyi çok beğendiklerini
ve ailecek seyrettiklerini belirten öğretmenler sorularını Bozdağ’a ilettiler. Bozdağ bir soru
üzerine “benim kahramanın Kayseri’nin dar gelirli bir semtinde ilkokul öğretmenliğimi yapan
rahmetli tiyatro sanatçısı Hasan Nail Canat’ın kardeşi Mehmet Sami Canat’tır” dedi. Bozdağ,
sinema sanatının bütün sanatların karışımı ve sentezi olduğunu söyleyerek “sinema adeta
sanatların vahdet-i vücududur” diye konuştu. İGEDER’in semineri, Op. Dr. Kemal Tekden ve

Mehmet Bozdağ’ın öğretmenler ve İGEDER yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11052.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kadın Girişimciler Kurulu’nda görev devirteslimi yapıldı
Kayseri Ticaret Odası koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kadın Girişimci
Kurulu’nda devir-teslim heyecanı yaşandı.
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Kadın Girişimciler Kurulu'nda görev devir-teslimi yapıldı 1 0 0 0 Kayseri Ticaret Odası
koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kadın Girişimci Kurulu’nda devir-teslim
heyecanı yaşandı. M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen törene;
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kadın Girişimci Kurulu
eski Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, yapılan seçimle göreve gelen yeni Başkan Merve Sarıoğlu
ile kurul üyeleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Hiçyılmaz, yönetim olarak kadınlara, kadın girişimcilere çok önem verdiklerini belirterek,
“Toplumumuzun yarısını meydana getiren kadınlarımız bizim baş tacımız. Kadınların olduğu
yerde her türlü güzelliğin olduğuna inanan bir insanım. Nitekim biz meclis üyelerimizin biraz
daha fazla kadınlardan oluşmasını arzu ediyorduk. Ancak, bu tür yerlerde gönüllü
çalışabilecek arkadaşlarımızı bulmakta zorlanıyoruz. Gönüllülük esaslı çalışma noktasında
kadın arkadaşlarımızı meclisimize çok fazla çekemedik. 98 üyeli meclisimizde 4 kadın
üyemiz var. Kadın girişimcilerimizin şimdiye kadar yaptıkları takdire şayandır. Eğer bir ülke
kalkınacaksa girişimcileriyle kalkınacak, kadın olsun erkek olsun girişimcilerle kalkınacak”
dedi. Para ve başka imkânların her zaman bulunabileceğini kaydeden Hiçyılmaz, “Önemli on
insan gücü, önemli olan girişimci gücü. Çok şükür girişimcilerimiz sayesinde bir yerden bir
yere geldik. Bundan sonraki süreçte de kadın girişimcilerimizi de girişimcilik dünyasına dâhil
etmek suretiyle, onların da yapacaklarıyla ülkemiz bugünden daha iyi günlere gelerek,
gelişmiş ülkeler arasına girecektir” şeklinde konuştu. Kayseri Kadın Girişimci Kurulu eski
Başkanı Dr. Sema Karaoğlu’nun kısa bir teşekkür konuşması yaptığı törende, yeni Başkan
Merve Sarıoğlu da duygularını dile getirdi. Sarıoğlu, “Bugün burada huzurunuzda bulunmak
kıvanç meselesi. Ben konuşmamı genel anlamda icra kurulum adına yapmak istiyorum. Biz
bu yönetime ilk kez talip olduğumuzda işin esasında çok zor olduğunu, meşakkatli bir göreve
talip olduğumuzun farkındaydık. Çünkü bizden önceki ablalarımız bu kurula ciddi anlamda
katkılarda bulunmuş ve üzerine koymuş. Özellikle de iş hayatlarında kendilerini çok iyi ispat
etmiş, aynı zamanda kurul içinde ciddi anlamda çalışmalara imza atmış kişilerdi. Bu yüzden
bizim açımızdan biraz çekinme noktasında davranışlar sergiledik. Dr. Sema Hanım ve
yönetimdeki kıymetli büyüklerimizin iş yaşamındaki başarıları ve yıllarca emekleri tabi ki bu

kurula çok fazla katkıda bulundu. İnşallah bundan sonra biz bu çıtayı daha yüksek yerlere
taşımaya gayret edeceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından, Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve KGK eski kurulu üyelerine fidan bağış
sertifikası takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11054.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

İsmail Tamer:“Haseki Bey Her Şeyi Hak
Ediyor’’

27 Ocak 2015 Salı 13:14

İsmail Tamer:'HASEKİ BEY HER ŞEYİ HAK EDİYOR'' 3 0 0 0 AK Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin genel
seçimlerde aday olmaması durumunda dışarıdan bir adayın getirilmesi söylentileri üzerine,
“Haseki Bey her şeyi hak ediyor. Aday olmayacaksa da, belediye başkanlığına devam
edecekse de dışarıdan bir adayın getirilmesi konusu ile ilgili olarak en iyi kararı Genel
Merkez verecektir” değerlendirmesinde bulundu. Ak Parti Kayseri Milletvekili Tamer, hafta
sonu yapılan il kongresini değerlendirerek, “Kayseri hep kendisine yakışanı yapıyor. Dün de
bunu yaşadık. Coşku içinde yapıldı. Kongreler görev değişikliği ve bayrak yarışıdır. Cahit
Bey önce atama ile gelmişti şimdi seçim ile geldi ve tescillenmiş oldu. Kongre büyük bir
kalabalık içinde saygı ve sevgi içinde yapıldı. Başbakan Yardımcımız Yalçın Akdoğan ve
Bakanımız Taner Yıldız’ın katıldığı kongre güzel bir hava içinde geçti. Kayseri hep böyle
güzellikler yaşadı. Ben Aksaray’ın koordinatörlüğünü yaptım. Bazen karışıklıklar olabiliyor.
Bunlar da parti içindeki demokratik yarışında söz konusu olabiliyor. Bine yakın kongre yaptık
Türkiye genelinde. Hep güzellikler içinde geçti. Kayseri’nin ayrı bir yeri var. Hem siyasette
en üst düzeyde hem de mahalle teşkilatı olarak coşkulu bir şekilde kongre yaptık” dedi. Genel
seçimlerde milletvekili aday adaylığı için ise, “Adayım. Ben aday olmak istiyorum ve inşallah
olacağım da bizim adaylığımız milletvekili olacağımız anlamına gelmiyor. Yine AK Parti
gelenekleri içinde bizim çalışmalarımıza bakılıyor, kamuoyu yoklamalarına bakılıyor. Tüm
bunlar içinde yeniden aday olabilir ve seçilirsem Kayseri’ye hizmet edeceğim Aday adayıyım
demek daha doğru” diye konuştu. Genel seçimlerde liste başı Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki olmazsa Kayseri’ye bir adayın getirileceği söylentisinin hatırlatılması
üzerine İsmail Tamer, “Onu şimdiden söylemek yanlış. Biz Büyükşehir Belediye
Başkanımızın aday olmasını isteriz. Kendisi her şeyi hak ediyor. Her aldığı görevi de en iyi
şekilde yapıyor. Yapılan değerlendirmede belediye başkanları arasında en başarılı olan
belediye başkanı. Haseki Bey her şeyi hak ediyor. Aday olmayacaksa da, belediye
başkanlığına devam edecekse de dışarıdan bir adayın getirilmesi konusu ile ilgili olarak en iyi

kararı Genel Merkez verecektir. Ben öyle bir şey duymadım dışarıdan bir adayın geleceği
konusunda. Olacaksa da Genel Merkezimizin kararıdır. Kayseri’de her zaman seçimlerde
yüzde 70’leri bulduk. Kim gelirse gelsin bir şekilde yine aynı başarıyı göstermek için herkes
elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11055.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Anayurt'a Raylı Sistem Müjdesi
Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda çığır açan projesi raylı sistemin Talas hattından sonra
Erciyes Üniversitesi-Anayurt hattının ön güzergahı belirleme çalışması tamamlandı.

28 Ocak 2015 Çarşamba 10:52

ANAYURT'A RAYLI SİSTEM MÜJDESİ 1 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda çığır
açan projesi raylı sistemin Talas hattından sonra Erciyes Üniversitesi-Anayurt hattının ön
güzergahı belirleme çalışması tamamlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingöl ve
birim amirlerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıda Başbakan Ahmet Davutoğlu
tarafından 25 Ekim 2014 tarihinde hizmeti başlatılan raylı sistem Talas hattının ardından,
yaklaşık 5 kilometrelik Erciyes Üniversitesi-Anayurt hattının belirlenmesi için proje üzerinde
ve sahada ön incelemeler yapıldı. Önce proje üzerinde yapılan çalışmalar daha sonra sahada
devam etti. Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, ön güzergahla ilgili şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi ve teknik ekibimizle
birlikte yaptığımız çalışmalar sonucu 6 adet fizibilite projesi hazırladık. Bunlardan ikisini
hayata geçirmek için çalışmalara ağırlık verdik. Bu çalışmaların sonucunda hattın
güzergahıyla ilgili nihai karar verilmiş olacak. İnşallah Anayurt hattımızla da birlikte Talas
raylı sistemi en iyi kullanan ve ulaşımda konfora kavuşan ilçe olacak." Raylı sistem Anayurt
hattının Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonunda ihaleye çıkılarak temelinin atılması
planlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11056.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Özhasekiden Gökçek’e Tazminat Sucuğu
"Başkan, Kaymaklı kadayıf tek başına gitmez sucuk da lazım"
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ÖZHASEKİDEN GÖKÇEK'E TAZMİNAT SUCUĞU 1 0 0 0 Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek’in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 6 bin liralık
tazminatla Ankaralılara "Kaymaklı kadayıf" ziyafeti vereceği açıklamalarının ardından bir
başka tazminat davasını kazanan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin
kendisini arayarak, "Başkan, Kaymaklı kadayıf tek başına gitmez sucuk da lazım" dediğini
kaydeden Başkan Gökçek, Ankaralılara dağıtılmak üzere Özhaseki'nin de tazminat parasıyla
200 kilo sucuk göndereceğini açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11057.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Galerici Kardeşlere Silahlı saldırı
Kayseri'de otomobil galerisi işleten 28 yaşındaki Adem ve 24 yaşındaki Uğur Kılıç kardeşler,
kimliği belirsiz bir kişisinin silahlı saldırısında bacaklarından yaralandı.
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Galerici Kardeşlere Silahlı saldırı 0 0 0 0 Kayseri'de otomobil galerisi işleten 28 yaşındaki
Adem ve 24 yaşındaki Uğur Kılıç kardeşler, kimliği belirsiz bir kişisinin silahlı saldırısında
bacaklarından yaralandı. Olay, Kocasinan İlçesi Yıldızevler Mahallesi'nde bulunan Oto
Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Sitede otomobil alım satımı ve kiralama işiyle uğraşan
Adem ve Uğur Kılıç kardeşler, iddiaya göre daha önce otomobil kiraladıkları öne sürülen ve
kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından tabanca çeken şüpheli,
Uğur Kılıç'ı sol, Adem Kılıç'ı ise sağ bacağından tabancayla vurarak kaçtı. Yaralılar, çağrılan
112 ambulansıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganın
yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11058.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Twitter’den 2 Yenilik Birden
Sosyal paylaşım sitesi Twitter kullanıcılarına 2 yeni özellik sundu.
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TWİTTER'DEN 2 YENİLİK BİRDEN 0 0 0 0 Sosyal paylaşım sitesi Twitter kullanıcılarına 2
yeni özellik sundu. İki yeni özellikle sunucularının karşısına çıkan sosyal paylaşım sitesi ilk
olarak Twitter’in bloğundan kullanıcıların artık 30 saniyelik video çekip paylaşa bilecekleri
duyuruldu. Sosyal medya organının bir diğer yeni özelliği ise toplu mesajlaşma oldu.
Kullanıcılar bu özellikle birlikte takipçilerinden bir grup oluşturup özel olarak bu grupla
mesajlaşabilecek. Söz konusu mesajları sadece belirlenen grup üyeleri görebilecek. Grup
oluşturabilmek için tüm grup üyelerinin birbirini takip etmesine gerek yok.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11059.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Tınaztepe Mahallesi Sosyal Ve Spor Tesisi
Hayırlı Olsun
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Tınaztepe
Mahallesinde yapımı tamamlanan Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesisleri’nin bölge halkına
hayırlı olmasını diledi 2
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TINAZTEPE MAHALLESİ SOSYAL VE SPOR TESİSİ HAYIRLI OLSUN 1 0 0 0
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Tınaztepe
Mahallesinde yapımı tamamlanan Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesisleri’nin bölge halkına
hayırlı olmasını diledi 6500 m2 kapalı alanı ile Melikgazi Belediyesi olarak şu anda ilçe
sınırları içerisinde 24 ayrı bölgede sosyal ve spor tesisi bulunduğunu hatırlatanBaşkan Dr.
Memduh Büyükkılıç “Bel-Sin Tınaztepe Mahallesi, Organize Sanayi Girişinde yer alan 20 bin

m2 açık alanlı arsa üzerinde 6500 m2 kapalı alanı bulunan sosyal ve spor tesisimizdir. Büyük
ölçekli ve çok amaçlı bu tesisimiz içerisinde Aerobik salonu, Sauna, 250 m2 çocuk havuzu,
200 kişilik seyirci tribünü, kafeterya, internet salonu, bahar evi, engelli eğitim merkezi,
meslek edindirme kurs derslikleri, idari odalar, duş ve wc kabinleri yer almaktadır. Bu tesis ile
bölgenin sosyal hareketliliği artacaktır. Her yaş grubuna hitap eden tesisimiz sadece Tınaztepe
değil komşu mahalle halkına da hizmet verecektir “ dedi. Her yaş grubuna hitap eden
tesisimiz Tınaztepe Sosyal ve Spor tesislerin çok büyük bir tesis olduğunu ve her yaş grubuna
hitap edeceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,Tınaztepe Mahallesine yaptırılan
sosyal ve spor tesislerin zemin artı 2 katlı, merkezi doğalgaz ısıtmalı olduğunu ve çevresi ile
bütünleşen bir kompleks yapı olarak projelendirildiğini kaydetti. bölge halkının hizmetinde
Başkan Dr Memduh Büyükkılıç, 20 bin m2 açık alanı bulunan sosyal ve spor tesisin çevresi
çok amaçlı park inşa edildiğini ve açık alan koşu, yürüyüş parkuru, çocuk oyun aletlerin
bulunduğunu çevresi ile bütünleşen tesisin tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11060.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kadını Parkta Vurdular
Kayseri’de silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı.
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KADINI PARKTA VURDULAR 1 0 0 0 Kayseri’de silahla yaralanan kadın tedavi altına
alındı. Edinilen bilgiye göre, Oruçreis mahallesi Karpuzatan mevkiinde bulunan bir parkta
meydana gelen olayda, silahla yaralanan B. T. (35), taksi ile Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne geldi. Tedavi altına alınan B. T.’nin kalçasına 2 kurşun isabet ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, kadının kim ya da kimler tarafından vurulduğunu belirlemek için çalışma
başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11061.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Barbaros Mahallesi’nde Kavga: 3 Yaralı
Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen 3 kişi yaralandı.
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Barbaros Mahallesi'nde Kavga: 3 Yaralı 1 0 0 0 Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgada
darp edilen 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Barbaros mahallesi Oymak caddesi
üzerinde bulunan bir sitede iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen 3 kişi yaralandı.
Çevredekiler tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıslar tedavi altına
alınırken polis, olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet bıçak buldu. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11062.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kendini Doğal Gaz Borusuna Astı
Kayseri’nin Karacaoğlu Mahallesi’nde bir kişi kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
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KENDİNİ DOĞAL GAZ BORUSUNA ASTI 1 0 0 0 Kayseri’nin Karacaoğlu Mahallesi’nde
bir kişi kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Battalgazi Bulvarı’nda bulunan Belediye Konutları
No:135’te meydana gelen olayda 22 yaşındaki Y.C.M.’nin sabah saatlerinde doğalgaz
borusuna bağladığı ipe kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Odaya giren imim nikahlı eşinin
balkona çıkarak yardım istemesi üzerine Y.M.G.’nin kendini astığı doğalgaz borusundan
indirildiği ve olay yerine 112 ekiplerinin çağrıldığı bildirildi.

112 ekiplerinin yaptığı incelemelerde Y.M.G.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis
ekipleri olayın meydana geldiği dairede inceleme yaptı. Yetkililer, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11063.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Otomobil Şöforu Hayatını Kaybetti
Kayseri'de işçi taşıyan otobüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında
ağır yaralanan otomobil sürücüsü, hayatını kaybetti.
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OTOMOBİL ŞÖFORU HAYATINI KAYBETTİ 1 0 0 0 Kayseri'de işçi taşıyan otobüsün
otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü,
hayatını kaybetti. Kayseri'de dün akşam saatlerinde Beyazşehir Mahallesi 832'inci caddede
meydana gelen trafik kazasında 38 P 0920 plakalı otobüs, 38 PZ 732 plakalı otomobille
çarpmış ve kazada 6 kişi yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan otomobil sürücüsü Y.C. yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11064.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Erciyes Kayak Merkezinde Yüksek Düzeyde
Güvenlik
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngı, Erciyes dağındaki pist güvenlikleri ile
ilgili olarak, “Türkiye’de diğer dağlarda olmayan bizim güvenlik ve düzenleme ekibimiz var.
Bu güvenlik ekibi sürekli pistlerde gezerek herhangi bir sıkıntı durumunda hem kayak yapan
vatandaşlarımıza ilk yardım uygulayıp sağlık merkezimize ulaştırmada görevlidir” dedi.
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Erciyes Kayak Merkezinde Yüksek Düzeyde Güvenlik 0 0 0 0 Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Cahit Cıngı, Erciyes dağındaki pist güvenlikleri ile ilgili olarak, “Türkiye’de diğer
dağlarda olmayan bizim güvenlik ve düzenleme ekibimiz var. Bu güvenlik ekibi sürekli
pistlerde gezerek herhangi bir sıkıntı durumunda hem kayak yapan vatandaşlarımıza ilk
yardım uygulayıp sağlık merkezimize ulaştırmada görevlidir” dedi. Erciyes dağındaki pist
güvenliklerine değinen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngı, “Bilindiği üzere
Erciyes dağı tek bir otorite tarafından yönetilen bir dağ. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Erciyes A.Ş.’de büyükşehir belediyemizin bir iştiraki olarak Erciyes Dağını yönetmekle
mükellef. Tabii ki bizim buradaki yönetim tarzımız öncelikle güven esasına dayanıyor.
Herşeyden önce insana gelebilecek bir zararın telafisi çok zor. Bununda şuurunda hareket
ediyoruz ve kayak sporları da diğer sporlara nazaran biraz daha riskli bir spor olduğu için ve
tabiat şartlarında dağ yüzeyinde yapıldığı için biz güvenlik tedbirlerimizi sezon boyunca
özellikle arttırmaya gayret ediyoruz. Bizim kızak alanlarımız, pistlerimiz ve diğer
aktivitelerinin yapıldığı bölgeler tamamen filelerle ayrılmış ve riski ortadan kaldırmak için
tasarlanmış durumdadır. Kızak alanında özellikle çok ciddi kazalar olabilme riski olduğu için
biz o bölgedeki yoğunluktan dolayı güvenlik tedbirlerimizi arttırmış durumdayız” diye
konuştu. Kızak alanındaki çalışma şekline değinen Cıngı, “Kızak alanındaki arkadaşlarımız
sürekli vatandaşlarımızı ikaz etmektedir. Pistlerimiz sadece kayakçılarımıza tahsis edilmiş
durumdadır. Türkiye’de diğer dağlarda olmayan bizim güvenlik ve düzenleme ekibimiz var.
Bu güvenlik ekibi sürekli pistlerde gezerek herhangi bir sıkıntı durumunda hem kayak yapan
vatandaşlarımıza ilk yardım uygulayıp sağlık merkezimize ulaştırmada görevlidir. Ayrıca
pistlerin deforme olan yerlerini, rüzgardan yada tipiden dolayı kayan tabelaların
düzenlenmesi, güvenlik filelerinin kontrol edilmesi ve güvenlik filesi olmayan yerlere
takılması konusunda uzman 15 kişilik bir pist ekibiyle çalışıyoruz. Erciyes gerçekten
güvenliği birinci derecede önemsediğimiz bir dağ. Bizde bu uğurda çok gayret sarfediyoruz”
şeklinde konuştu. Erciyes dağına öğrencileri ile birlikte kayak yapmaya gelen Özkan Baysal
ise “Buraya öğrencilerimizle beraber geldik. Burada pist güvenliği ile alakalı bir sıkıntı
yaşamadık. Gerekli tedbirler alınmış gibi görünüyor. Düşmeye karşı fileler var. Çok
bilmeyenler için acemi kayak merkezi var. Güvenlik görevlileri gerekli müdahalede
bulunuyor. Memnunuz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11065.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Genç Kaymek'ten İzcilik Eğitimi
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Genç KAYMEK, öğrencilere
sadece derslerinde destek vermekle kalmıyor, onların daha sosyal bireyler olması için de bir
dizi faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu anlamda yapılan İzcilik kampları çeşitli periyotlarla
devam ediyor.
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Genç Kaymek'ten İzcilik Eğitimi 0 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF)
bünyesindeki Genç KAYMEK, öğrencilere sadece derslerinde destek vermekle kalmıyor,
onların daha sosyal bireyler olması için de bir dizi faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu anlamda
yapılan İzcilik kampları çeşitli periyotlarla devam ediyor. Genç KAYMEK bünyesindeki
izciler hafta sonu kamplarıyla geleceğe hazırlanıyorlar. Kayseri’deki farklı yerlere geziler
düzenleyen izciler Erciyes’e de çıktılar. Genç KAYMEK’in genç izcileri Erciyes’te kayak
yapmanın keyfini çıkardılar. Kamp süresince değerler eğitimi alan, ok atmasını öğrenen,
farklı yerleri gören ve akıl oyunları oynayan Genç KAYMEK izcileri hafta sonu kampını
Kamp Ateşi programıyla bitirdiler. Kampın son gününde yapılan programda İzci Obaları
tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Türkiye İzcilik Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Genç
KAYMEK İzci Lideri Erkan Bülent Şafak, aday izci kampına 35 izcinin katıldığını söyledi.
Akıl oyunları, genel izcilik bilgileri, yürüyüş teknikleri, okçuluk gibi faaliyetler
gerçekleştirdiklerini ifade eden Şafak, "Amacımız çocukların kendilerine güvenlerini
artırmak, hayatta başarılı olmalarını sağlamak, çocuklar arasındaki birlikteliği artırmak, iyi
insan olarak yetişmelerini sağlamaktır" dedi. Genç KAYMEK’in Kamp Ateşi programı
öğrenciler tarafından söylenen izcilik şarkıları ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11066.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Hizmet - İş Kayseri Şube Başkanı Halil
Özdemir: taşeron yasasının detaylarını açıkladı
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, yeni çıkan taşeron yasasıyla ilgili,
Hizmet-İş Sendikası’nda yetki müracaatlarının devam ettiğini söyledi.
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Hizmet - İş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir: taşeron yasasının detaylarını açıkladı 0 1 0
0 Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, yeni çıkan taşeron yasasıyla
ilgili, Hizmet-İş Sendikası’nda yetki müracaatlarının devam ettiğini söyledi. Hizmet - İş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, yaptığı açıklamada 2014 yılında çıkan
taşeron yasasının detaylarını açıkladı. Hizmet - İş Sendikası ve Kamu - İş Sendikasında yetki
müracaatlarının başladığını söyleyen Özdemir, taşeronda şirketlerin bu sendikalara yetki
vermesi gerektiğini belirtti. Başvurmadıkları takdirde, toplu sözleşmelerden doğan fiyat
artışını taşeron firmanın ödeyeceğini ifade eden Özdemir, başvuru yapıldığında ise de fiyat
artışını taşeron çalıştıran kurum veya şirketin ödeyeceğini belirtti. Özdemir, ”Ben bütün
arkadaşları sendikamıza üye olmaya bekliyorum. Yetki müracatlarımız başladı. En kısa

zamanda yetkiler çıkacak.Taşeron firmaya yazı geldiği andan 6 gün içerisinde iki sendikadan
birine yetki vermesi gerekiyor.yetki vermediği taktirde tüm artışlar taşeron firma tarafından
karşılanmak zorundadır. Eğer yetki verilirse artışları iş verenler karşılıyor” dedi. Özdemir
Ayrıca, “Önceden böyle bir sıkıntı vardı. İhale yapıldıktan sonra toplu iş sözleşmesi yapılsa
bile ihale şartlarına göre ek ücret verilemiyordu. Artık bu devre dışı kaldı. Kamu İş Verenler
Sendikasının yapmış olduğu toplu iş sözleşmesini Belediyeler, resmi kurumlar, hastaneler,
teşoron firmaya aradaki farkı ödeyecek”şeklinde konuştu. “TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE
ARTIK ENGEL YOK” Toplu iş sözleşmesi yapılması konusunda artık hiçbir engel
kalmadığını söyleyen Özdemir,” 2014 yılının 9. Ayında taşeron yasası çıktı. Taşeron
yasasıyla ilgili bazı haklar elde edildi. Birçok gelişme kaydedildi. Bu gelişmeler neticesinde
teşeronda çalışan arkadaşlara toplu iş sözleşmesi yapma hakkı doğdu Buna göre taşeronda
çalışan arkadaşlarımıza toplu iş sözleşmesi yapılmasında hiçbir engel kalmadı. Toplu iş
sözleşmesini Kamu İş Verenler Sendikası ve Hizmet - İş Sendikası beraber yürütecek.
Taşeron firma iki sendikadan birine yetki veriyor. Yapılan toplu iş sözleşmesinde sendikaların
verdiği hakları ihale yapışmış olsa bile iş verenler karşılamak zorunda. Onlarda işçilere
ödeyecek. Onun için artık ücret artışı rahatlıkla yapılabilecek. Bunun yanı sıra ihale
sözleşmeleri Kamu İş Veren Sendikasının yaptığı sözleşmeler ile aynı bağlantılı olacak. Yani
toplu iş sözleşmesi ihale süresini aşamayacak.İhaleler 2015 yılı itibariyle 3 yıllık olacak.
Toplu iş sözleşmeleri de ihale bitim süresine kadar olacak.Toplu iş sözleşmesi bundan sonra
taşeron firmaların hepsinde yapılabilecek.maaşlarında ücret yapılabilecek.Bu başarılar Hizmet
İş
Sendikasının
başarısı
sonucu
elde
edilmiştir”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11067.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Gençler Agü Gençlik Projeleriyle Avrupa'yı
Keşfediyor
AGÜ öğrencileri başta olmak üzere 15-30 yaş arası gençler AGÜ’nün ortak olduğu Gençlik
projeleri ile Avrupa’yı keşfediyor.
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Gençler Agü Gençlik Projeleriyle Avrupa'yı Keşfediyor 2 0 0 0 AGÜ öğrencileri başta olmak
üzere 15-30 yaş arası gençler AGÜ’nün ortak olduğu Gençlik projeleri ile Avrupa’yı
keşfediyor. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), öğrencilerine ABD’de dil eğitimi fırsatı
sunmasının yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları aracılığı ile de
yurtdışına çıkmalarına olanak tanıyarak, öğrencilere bilimsel düşünme, kültürlerarası
farkındalık, aktif vatandaşlık ve proje geliştirme becerisi kazandırıyor. AGÜ’de, AB projeleri

üreten Gençlik Fabrikası aracılığıyla son iki yılda 102 genç Avrupa’da 16 ülkeye değişim
gerçekleştirerek Gençlik projeleri ile uluslararası deneyim kazandı. Projelerle çeşitli
ülkelerde, insan hakları, eşitlik, tolerans, ırkçılık, eğitim ekonomi, çevre ve toplumsal
çatışmalar gibi farklı konularda uluslararası eğitimlere katılan öğrenciler, ilk kez yurtdışında
bulunmanın da heyecanını yaşadı. Öğrenciler, katıldıkları eğitim programlarında, güncel
durum analizleri yaparak çözüm önerilerini diğer ülkelerden gelen öğrencilerle katılımcı
arkadaşları ile paylaştı. Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç,
önümüzdeki günlerde farklı projelerle daha bir çok gence uluslararası deneyim kazandırmayı
hedeflediklerini belirterek, sadece AGÜ öğrencilerine değil, diğer tüm gençlere yönelik
projeler üretmekte olduklarını söyledi. Güç, gençleri eğiten, yaşama dair beceriler kazandıran,
uluslararası vizyon katan, yaratıcı ve girişimci olmaya teşvik eden, gençlerin toplumsal hayata
katılımını sağlayan ve bir arada öğrenmenin ve üretmenin keyfine vardıran öğrenen odaklı
faaliyetler
ve
projeler
gerçekleştirmeye
devam
edeceklerini
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11068.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Mutlu Aileler Kahvaltıda Buluştu
Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi 2 yılda elde ettiği büyük başarıyı bebek sahibi olan
ailelerle birlikte kutladı.
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Mutlu Aileler Kahvaltıda Buluştu 0 0 0 0 Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi 2 yılda elde
ettiği büyük başarıyı bebek sahibi olan ailelerle birlikte kutladı. Memorial Kayseri Hastanesi
Tüp Bebek Merkezi sayesinde dünyaya gelen bebekler ve ebeveynleri düzenlenen kahvaltılı
toplantıda buluştu. Toplantıya Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi doktorları Op. Dr. Arzu
Yurci ve Op Dr. Nurettin Türktekin katıldı. Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr.
Mehmet Akif Yücel, yaklaşık 2 yıldır Tüp Bebek Merkezi’nin çocuk sahibi olmak isteyen
aileler için umut olduğunu söyledi. “Başarı oranımız her geçen gün artıyor” Memorial Kayseri
Hastanesi Direktörü Op. Dr. Mehmet Akif Yücel, çocuk özlemi çeken ailelere hizmet
vermekten mutlu olduklarını belirterek, “Her geçen gün Memorial Kayseri Tüp Bebek
Merkezi’mizin başarı oranı artmaktadır. Çocuk sahibi olan ailelerin, merkezimizden memnun
olarak ayrılması bizleri motive ediyor. Bu merkez, sadece Kayseri’nin değil İç Anadolu
Bölgesi’nin de umudu olmaya devam ediyor” diye konuştu. Konuşmanın ardından aileler,
çocukları ve doktorlarla fotoğraf çektirdi. Kayseri’de sabah saatlerinde bastıran yoğun sis
sürücüleri olumsuz etkiledi. Kayseri’de sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle,
şehir merkezinde görüş mesafesi yüksek kesimlerde 10 metrenin altına kadar düştü. Buzlanma

ve sis nedeniyle sürücüler büyük zorluk çekerken, yetkililer sürücüleri trafik kuralları ve
işaretlerine uymaları konusunda uyardı. Yoğun sis ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11069.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Erciyes Üniversitesi Urap Dünya
Sıralaması'nda
URAP 2014-2015 Dünya Sıralaması açıklandı. Erciyes Üniversitesi Türkiye Üniversiteleri
arasında 11. sırada yer aldı
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Erciyes Üniversitesi Urap Dünya Sıralaması'nda 0 0 0 0 URAP 2014-2015 Dünya Sıralaması
açıklandı. Erciyes Üniversitesi Türkiye Üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı URAP
(University Ranking by Academic Performance) 2014-2015 Dünya sıralamasında Erciyes
Üniversitesi Türkiye Üniversiteleri arasında 11. sırada, Dünya üniversiteleri arasında ise 791.
sırada yer aldı. Her yıl, ARWU, Leiden, NTU (HEEACT), SciMago, QS, THE (Times),
Webometrics ve URAP olmak üzere 8 sıralama organizasyonu tarafından sıralanan Dünya
Üniversiteleri arasında Erciyes Üniversitesi, 2014 yılında 4 sıralama sisteminde 501-1000
aralığında yer buldu. Dünya sıralama sistemlerinde 1-500, 501-1000, 1001-1500, 1501-2000
ve 2001-20000 aralığında yer bulan 155 Türk üniversitesi, kaç kez sıralama sistemlerinde yer
aldığına göre URAP tarafından tekrar sıralandı. URAP tarafından yapılan bu sıralamaya göre
ise Erciyes Üniversitesi Türkiye Üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı. Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur yaptığı açıklamada ERÜ’nün gelecek
yıllarda yapılacak olan sıralamalarda daha üst sıralarda görüleceğinin altını çizerek;
“Üniversitemizin sıralama sistemlerinde hak ettiği yerin doğru bir şekilde belirlenebilmesi
için üniversitemizin akademik üretkenliklerinin kayıt altına alınması ve sıralama sistemlerine
doğru verilerin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Times ve QS sıralama
sistemleri ile görüşmeler yapılmış ve üniversitemizin ilgili sıralama sistemleri tarafından
yapılacak sıralamalarda yer alabilmesi ve diğer sıralama sistemlerine sağlıklı verilerin
sağlanması hususunda çalışmalar başlatılmıştır. Üniversitemize ait verilerin kayıt altına
alınması ve eksiksiz olarak ilgili organizasyonlara iletilmesi ile üniversitemizin sıralamalarda
daha
üst
sıralarda
yer
bulacağı
beklenmektedir.”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11070.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Oran Koordinasyonunda Hazırlanan Tr72
Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Onaylandı
Kalkınma Bakanlığı’nca verilen yetki ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilgili tüm
tarafların katkısı ile hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, 20.11.2014 tarihinde
Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısında görüşülüp, kurumların görüşleri doğrultusunda nihai
hale getirilmiş ve Sn. Başbakanımız başkanlığında oluşturulan Bölgesel Gelişme Yüksek
Kurulu tarafından onaylanarak resmiyet kazandı.
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Oran Koordinasyonunda Hazırlanan Tr72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Onaylandı 0 0 0 0
Kalkınma Bakanlığı’nca verilen yetki ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilgili tüm
tarafların katkısı ile hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, 20.11.2014 tarihinde
Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısında görüşülüp, kurumların görüşleri doğrultusunda nihai
hale getirilmiş ve Sn. Başbakanımız başkanlığında oluşturulan Bölgesel Gelişme Yüksek
Kurulu tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. Kalkınma ajanslarının çalışmalarını
yönlendiren temel stratejik çerçeve olan bölge planları yerel yönetimlerin stratejik planları ve
imara ilişkin planlar açısından da referans belge niteliği taşı. Söz konusu plan ile TR72
Bölgesi’nin (Kayseri, Sivas, Yozgat) vizyonu “Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet
edebilir, beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini değere dönüştürmüş, kent ve
sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini arttırmış, ulaşılabilir Orta Anadolu” olarak
belirlenmiştir. 2014-2023 döneminde TR72 Bölgesi’nin “rekabet edebilirlik”, “sosyal
kalkınma”, “sürdürülebilir çevre ve enerji” ve “kentsel ve kırsal altyapı” eksenleri temelinde
geliştirilmesi
hedefleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11071.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Yahyalı'da Ulaşım Sorunu Masaya Yatırıldı
Yahyalı ilçesinde 30 Mart yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsü
alan köylerdeki ulaşım sorunu masaya yatırıldı.
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Yahyalı'da Ulaşım Sorunu Masaya Yatırıldı 0 0 0 0 Yahyalı ilçesinde 30 Mart yerel
seçimlerinden sonra Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsü alan köylerdeki ulaşım sorunu
masaya yatırıldı. Yahyalı Belediyesi ile Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından
organize edilen toplantı belediye binasında yapıldı. Toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmeleri Şube Müdürü Yusuf Deliktaş,
Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail İlboğa ve minibüs işletmecileri
katıldı. Toplantıda değerlendirmeler yapan Başkan Esat Öztürk, petrol fakiri bir ülke
olduklarını 2-3 tane yolcuyla minibüslerin çalışmasının ülke ekonomisine zarar verdiğini
belirtti. Başkan Öztürk “ Burada bir birliktelik sağlamak, sorunlarımızı konuşmak için
toplandık. Bundan önce Yahyalı-Kayseri arasında çalışan firmalarımızı bir araya
getirememiştik. Ama Büyükşehir yasası ile bir araya geldiler. Bilindiği üzere Büyükşehir
Yasası ile Yahyalı merkez ilçe oldu. Artık ulaşım konusunda söz sahibi olan, bizi organize
edecek yönlendirecek olan kurum Kayseri Büyükşehir Belediyesi’dir. Kayseri B.Ş.B Otobüs
İşletmeleri Şube Müdürü Yusuf Deliktaş en yetkili kişi olarak toplantımıza katıldı. Daha önce
bir birliktelik sağlayamamıştık, İnşaallah bugün burada güzel bir karar çıkar. Burada sizleri
bir araya getiren Şoförler Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada güzel bir karara
imza atarsak taşımacılık yapan esnafımız arasında sıkıntı olmaz, kafamız rahat olur yine
kazanan esnafımız olur. Biz sizler için her türlü güzelliğe imza atmak için buradayız. “ diye
konuştu. Toplantıda konu ile alakalı minibüs işletmecilerine bilgiler veren Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmeleri Şube Müdürü Yusuf Deliktaş, Yahyalı’da akıllı
işletmeciliğin yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Müdür Deliktaş “Yahyalı-Kayseri
arasında yolcu taşıyan firmalar yılda 47.000 km yol yaparak 11.000 yolcu taşıyor, Kayseri’de
ise taşınan yolcu sayısı 365.000, 116.000 km yol yapılıyor. Buradan akıllı işletmecilik
yapılmadığı sonucu çıkıyor.” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çözüm
yollarını kendilerine göstereceklerini ifade eden Müdür Yusuf Deliktaş buna uyulmadığı
zaman minibüsçü esnafının kaybedeceğini söyledi. Bireysel işletmeciliğin bittiğini, bir araya
gelinerek kazanmanın daha kolay olduğu ifade ederek “ Artık bireysel işletmecilik yani tek
başına işletmecilik öldü. Ayakta durma şansınız çok zor. İşletmeciler Bir araya gelerek, ortak
yakıt indirimi alarak, ortak tamir giderleri alarak, ortak ihtiyaçları tespit ederek 20 araç yerine
10 araçla çalıştırarak ama sermayelerini birleştirerek bir birlikteliğe gidiyor. Siz de bunu
yaparsanız satış değeriniz en % 50 artar.” diye konuştu. Minibüsçülerin söz alarak sıkıntılarını
anlattıkları toplantı da çözüm yolları arandı. Kaçak yolcu taşıyanların kendilerini mağdur
ettiğini söyleyen minibüs işletmecileri bununla alakalı yardım istediler. Minibüs
işletmecilerinin birlikte hareket ederek, belirlenen güzergâh ve saatlerde yolcu taşıması yapma
kararı aldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11072.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Dünyanın İki Temel Geçim Kaynağı Ziraat Ve
Hayvancılıktır
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Melikgazi Müftüsü Musa Dolar, Kocasinan Müftüsü
Yahya Çankaya ile İl Müftü yardımcıları Dini ve Milli günlerdeki etkinliklere katkı ve
duyarlılıklarından dolayı Kayseri Şeker yöneticilerine teşekkür ziyaretinde bulundular.
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DÜNYANIN İKİ TEMEL GEÇİM KAYNAĞI ZİRAAT VE HAYVANCILIKTIR 1 0 0 0
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Melikgazi Müftüsü Musa Dolar, Kocasinan Müftüsü
Yahya Çankaya ile İl Müftü yardımcıları Dini ve Milli günlerdeki etkinliklere katkı ve
duyarlılıklarından dolayı Kayseri Şeker yöneticilerine teşekkür ziyaretinde bulundular.
Kayseri Şeker ziyareti esnasında konuşan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil; Dünyanın iki temel
geçim kaynağının Ziraat ve Hayvancılık olduğuna dikkat çekti ve bir ülkenin ekonomisi
açısından ticaret ve ziraat en önemli iki etken olduğunu belirtti. Kayseri İl Müftülüğü olarak;
"Kayseri Şeker Fabrikamızı, Yöneticilerimizi ziyarete geldik. sürekli dini anlamda bir
birlikteliğimiz söz konusudur. Muhtelif zamanlarda dini etkinliklerinde bizde var olduğumuz
için zaman zaman aramızda ziyaretler oluşuyor. Tabi son ziyaretlerinden sonra; bir iadeyi
ziyaret olsun hem müşterek bir takım konuları birlikte görüşelim istedik. Kayseri şeker
fabrikası Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan, Kayseri ekonomisine katkı sağlayan bir
kurumumuz. Biz de şeker fabrikasını çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Bir ülkenin tabi
ekonomisini ayakta tutabilmesini dini bakımdan da önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor.
Bir dinin gelişmesini o dinin mensuplarının kendi bölgelerinde ve dünya ülkelerinde söz
sahibi olabilmeleri için maddi terakkinin esasını ve şartlarını taşımalıdır. Bu münasebetle
Müslüman toplumların Müslüman milletlerin daha ileride bir düzeyde olabilmeleri için maddi
terakkileri mutlaka şarttır. Müslümanlar alan el değil veren el olmalıdır. Fertlere muhtaç olan
bir millet değil milyarları hibe eden bir millet durumunda olmalıdır. Çünkü Hak daima
yücedir. Hakkın üstüne bir yücelik düşünülemez. Allah C.C biz iman ettikçe imanın
gereklerini yerine getirdiğimiz müddetçe en yüce Müslüman olacağımız müjdesini bize
veriyor. Bizim yüce toplum olmamız noktasında katkısı olan Şeker fabrikamızın çalışanlarının
daha ileri düzeyde olmasını temenni ediyoruz. Peygamberimiz (S.A.V) bir ülke ekonomisinde
önemli olan birinci sırada ticaret ikinci sırada ziraatın olduğuna işaret etmiştir.
Ziraatçılarımızın ekmek kapısı tarlalarımızın işletilmesi, ailelerimizin refah seviyesinin
yükselmesi için Kayseri Şeker önem taşıyor. Bir de tabi temelde Peygamber efendimiz S.A.V
in teşvikinin olduğunu da ifade etmek isteriz. Dünyanın geçiminin sırf ziraata bağlı olduğunu
bize peygamber efendimiz anlatmıştır. Dünyanın temelinde Adem A.S çocuklarından Kabil
ziraatçıdır. Habil ise hayvancılık yapmıştır" dedi. Başkan Hüseyin Akay da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Çok değerli hocalarımızı burada ağırlamaktan şeref
duyuyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası Kayserinin en büyük kuruluşlarından bir tanesi .Burada
bizler maddi olarak bir şeyler yaparken toplumun manevi yönünü de ihmal etmemeye

çalışıyoruz. Hocalarımızın da bize bu faaliyetlerde desteklerini görüyoruz. Kendilerine
müteşekkiriz. Müslüman toplumlar hem madden hem de manen yükselmek durumundalar. İl
Müftümüzün değerlendirmeleri bize ayrıca moral verdi enerji kattı, motivasyonumuzu arttırdı.
İnsanlığın temel mesleklerinin Ziraat ve Tarım olması, bizimde bunu yapıyor olmamızdan
dolayı önemli bir iş yaptığımızın ifade edilmiş olması bize ayrıca moral verdi. Biz burada hem
ziraat hem üretim hem de ticaretin hepsini bir arada yapıyoruz. Her yönü ile burası Bölgenin
ekonomisine çok büyük katkı sağlayan kuruluştur. Biz tabi madden elimizden geldiği kadar
katkı sağlayacağız. Ayrıca yer gök dua ile dururmuş. Hepimizin duaya da ihtiyacımız var.
Sizlerin, çiftçilerimizin ailelerin ve insanların dualarının bereketi ile işlerimizde başarı
sağlayacağız dedi. Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de hazır
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11073.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Askom 23'üncü Olağan Toplantısı Yapıldı
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde belirtilen ve Kayseri genelindeki
hastanelerin acil servisleri ile ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet
standartlarını belirlemek üzere, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu’nun
(ASKOM) 23’üncü Olağan Toplantısı düzenlendi.
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Askom 23'üncü Olağan Toplantısı Yapıldı 1 0 0 0 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin
5’inci maddesinde belirtilen ve Kayseri genelindeki hastanelerin acil servisleri ile ambulans
servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek üzere, Acil Sağlık
Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu’nun (ASKOM) 23’üncü Olağan Toplantısı düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği A Konferans Salonu’nda
düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.
Mustafa Yılmaz, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Halit Sipahioğlu,
Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Özgür Manav, Komuta Kontrol Merkezi ASKOM
Sorumlusu Dr. Elif Mucuk ve İstasyon sorumluları katıldı. Toplantıda, acil sağlık
hizmetlerinin 2014 yılı İstatistikleri bir sunumla değerlendirildi. Hastaneler ve kurumlar arası
yapılan hasta sevklerinde kullanılan sevk formlarının düzenlenmesindeki aksaklıklar üzerinde
görüşülen toplantıda, Kayseri’de yoğun bakım yataklarının doluluk oranları dile getirilerek
terminal dönem bakım merkezlerinin kurulup kurulamayacağı konusunda ve daha kaliteli ve
verimli acil sağlık hizmeti sunabilmek için görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11074.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

TYB 2014 Yılı Kültür Sanat Ödüllerini Belirledi
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi seçici kurulunun Kayseri için her yıl düzenlediği,
"Kültür Sanat Ödülleri” 2014 yılı için de belirlenmiş olup, bu yıl on iki ödül, beş de teşekkür
plaketi verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Bu haber 173 kez okundu. TYB 2014 YILI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİNİ BELİRLEDİ 1
1 0 0 Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi seçici kurulunun Kayseri için her yıl
düzenlediği, "Kültür Sanat Ödülleri” 2014 yılı için de belirlenmiş olup, bu yıl on iki ödül, beş
de teşekkür plaketi verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 1. Seçici
kurul; kent kültürüne yapmış olduğu katkılarından, tarihi yapıları günümüze yeniden
kazandırmasından, halkın hizmetine sunmasından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ’yi onur ödülüne layık görmüştür. 2. Yılın İlçe Belediye
Başkanı; Memduh BÜYÜKKILIÇ. 3. Yılın Bürokratı; Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan. 4. Yılın Hikâye Kitabı ve Yazarı; Ahmet
SIVACI(Uzun Seneler Sonra) 5. Yılın Deneme Kitabı; “Denemeyi Denemek” isimli kitabıyla
Bekir OĞUZBAŞARAN. 6. Yılın Televizyon Programı ve Programcısı; Prof. Dr. Beyhan
ASMA. 7. Yılın Röportajı ve Yazarı; Kontv, TRT Haber, Habertürk temsilcisi Necmettin
ÇUHADAROĞLU. 8. Yılın Köşe Yazısı ve Yazarı; Yeniakit ve Kayseri Gündem gazetesi
yazarı Hacı YAKIŞIKLI. 9. Yılın Sanayici ve İş Adamı; Suat ALTUN. 10. Yılın Eğitimcisi;
Erciyes Üniv. Edebiyat Fak. (Türk Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atabey KILIÇ) 11.
Yılın Sivil Toplum Örgütü; KUDER(Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği) 12. Araştırma ve
inceleme dalında; Halit ERKİLETLİOĞLU(Kayseri ile ilgili çalışmalarından dolayı) 13.
Seçici Kurul Özel Ödülü; Prof. Dr. Şükrü KARATEPE(Kayseri kitapları nedeniyle) 14. Yılın
Eğitim Kurumu; Uluslar arası Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi 15. Yılın edebiyat, kültür,
sanat dergisi; MEDRESE 16. Ayrıca seçici kurul, her sayısında Kayseri’ye, Kayseri
kültürüne, Kayseri kent hayatına yer veren ulusal bazda faaliyet gösteren “Şehir ve Kültür”
dergisine, haber programları ile kentin kültürel gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı
şehrimizde yayın yapan TV 1, Kay TV, Erciyes TV, Kanal38, Kampüs Tv televizyonlarımıza
teşekkür plaketi verilmesini kararlaştırmıştır. 17. Yılın Romanı ve Yazarı; 2014 Yılında
Kayseri’de yayımlanmış eser bulunmamaktadır 18. Yılın Şiir Kitabı ve Şairi: 2014 Yılında
Kayseri’de yayımlanmış eser bulunmamaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11075.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Mazlumder Kayseri, Sakarya Sivil Toplum
Kuruluşlarını Ziyaret Etti
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet TAŞ, beraberindekilerle birlikte Sakarya sivil
toplum kuruluşlarını ziyarete etti.
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Bu haber 138 kez okundu. MAZLUMDER KAYSERİ, SAKARYA SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARINI ZİYARET ETTİ 1 0 0 0 MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet
TAŞ, beraberindekilerle birlikte Sakarya sivil toplum kuruluşlarını ziyarete etti. 15 gün önce
ani bir rahatsızlıkla hayatını kaybeden Akyazı MAZLUMDER şubesi eski başkanı İrfan
ALEMDAR'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için Adapazarına giden MAZLUMDER
Kayseri Şube Başkanı Ahmet TAŞ ve beraberindekiler, 25 Ocak Pazar sabahı Sakarya'da
faaliyet gösteren içlerinde İlim - Hikmet Vakfı, Ribat Vakfı, Özgürder, Anadolu Öğrenci
Birliği, İlim Yayma Cemiyeti ve MAZLUMDER gibi sivil toplum kuruluşları ile kahvaltıda
bir araya geldiler. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı buluşmada, karşılıklı
yardımlaşma için neler yapılabileceği üzerinde dosta bir sohbet gerçekleştirildi. Daha sonra
Akyazı ilçesinde geçen MAZLUMDER Kayseri heyeti burada vefat eden Akyazı Şubesi eski
başkanı İrfan ALEMDAR ve ailesine başsağlığı dileklerini bildirerek Kur'an-ı Kerim okuyup
dua ettiler. Kayseri ekibinin ziyaretinden mutluluk duyduklarını bildiren MAZLUMDER
Akyazı Şube Başkanı Mahmut ALEMDAR ve ailesi, yapılan taziye ziyaretinin kendilerini
memnun ve mutlu ettiğini bildirerek teşekkürlerini bildirdiler. Aynı gün tekrar Sakarya'ya
dönen Ahmet TAŞ ve yanındakiler, akşam Kayseri'ye döndüler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11076.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Bankalar Her Önüne Gelene Kredi Vermez
Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Kredi Kayıt Bürosu işbirliğinde ‘Çek Sorunları, Alacak
Riskleri ve Kredi Kayıt Bürosu’ konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde
konuşan Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Zaman zaman şöyle bir algı
var; ‘Bankalar son dönemlerde önüne gelene kredi veriyor’ deniliyor. Bankalar hiçbir zaman
bilmediği, tanımadığı, geçmiş kredi tarihini kağıt üzerinde görmediği kimseye kredi vermez”
dedi.
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BANKALAR HER ÖNÜNE GELENE KREDİ VERMEZ 1 1 0 0 Kayseri Ticaret Odası
(KTO) ile Kredi Kayıt Bürosu işbirliğinde ‘Çek Sorunları, Alacak Riskleri ve Kredi Kayıt
Bürosu’ konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Kredi Kayıt Bürosu
Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Zaman zaman şöyle bir algı var; ‘Bankalar son dönemlerde
önüne gelene kredi veriyor’ deniliyor. Bankalar hiçbir zaman bilmediği, tanımadığı, geçmiş
kredi tarihini kağıt üzerinde görmediği kimseye kredi vermez” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu
konferans salonunda düzenlenen seminere, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve Kayseri Ticaret Odası
üyeleri katıldı. Seminerde konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Biz
Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin birçok konularda bilgilendirilmesi bakımından bu
tür seminerleri yapıyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak meslek komitesi çalışmalarına çok
önem veriyoruz. Ayda en az 1 kez toplanması gereken 40 meslek komitemiz var. Bu 40
meslek komitemizi toplarken sadece meslek komitelerine seçilmiş olan arkadaşlarımızla değil
aynı zamanda o meslek grubuna dahil üyelerimizden gruplar halinde davet etmek suretiyle
meslek komitesi toplantılarımızı genişletilmiş biçimde yapıyoruz. Gerçekten yapmış
olduğumuz bu toplantılarla Kayseri Ticaret Odasında şimdiye kadar uygulanmamış bir sistemi
uygulamaya çalışıyoruz. Üyelerimizin Kayseri Ticaret Odasına gelmesini sağlıyoruz” diye
konuştu. Hiçyılmaz ayrıca, “Kayseri Ticaret Odası üyelerimiz çek yasasından çok mağdur
oldular. Şuanda en büyük şikayetimiz çek yasası. Rekabetle alakalı sıkıntılarımız var. Çek
yasasındaki hapis cezasının kalkmasından sonra çekin güvenilir evrak olmaktan çıktığını
görüyoruz. Bugün alışveriş yaparken en güvensiz evrak olarak çek görünüyor. Hatta senedin
daha güvenilir olduğu üyelerimiz tarafından dile getiriliyor. Bunun da bir tek sebebi var bu da
çek yasasındaki hapis cezasının kaldırılmış olmasıdır. Bunun karşılığında bizim üyelerimizin
uyması gereken enstrümanlar geliştirildi. Bunun en önemlisi de kredi kayıp bürosu diye ifade
edilen bir sistem. Tabi bizim bunları bilmemiz gerekiyor. Üyelerimizin çek yasasına karşı
neler çıkarıldığı, çekin güvenli bir evrak olarak kullanılmasını sağlanması bakımından nelere
dikkat etmemiz gerektiği hususunu anlatılacak. Bunlarında bizim için çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Üyelerimizin çek yasasından şikayet etmekte haklı oldukları kadar buraya
gelmemeleri konunda da haksızlar. Bunu söylemek istiyorum. Hep çek yasasını bizi mağdur
ettiğinden şikayet ediyoruz ama inanın tüm üyelerimize davetiye göndermiş olmama rağmen,
SMS ile bilgi vermiş olmama rağmen salonu bile dolduramamış durumdayız. Dolayısıyla bu

noktada üyelerimizin biraz daha bizim b çalışmalarımıza itibar etmelerini işte buraya gelip
gerekli bilgileri almalarını önemsiyorum” şeklinde konuştu. Kredi Kayıt Bürosu Genel
Müdürü Kasım Akdeniz, “Biz bir kredi bürosuyuz. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaklaşık 100
yıldır kredi büroları faaliyetlerini sürdürüyor. Kredi bürolarının temel fonksiyonu bilgi
paylaşımıdır. Özellikle finans sektörü içerisinde bankalardan, banka dışı finansal
kuruluşlardan müşterilerinin kredi kullanımı ile ilgili bilgilerini alır, bunları birleştirir, sonra
da finans sektöründe kredi raporu olarak yada kredi notu olarak paylaşır. Böylece herhangi bir
kişinin sadece bir bankadaki durumu değil bütün bankacılık sektöründeki durumunu kredi
notlarından görmüş olursunuz. Takdir edersiniz ki bir bankaya kredi başvurusu için
gittiğinizde o bankada problem yaşanmasa bile başka bir bankada probleminiz olabileceği
hareketiyle bu bilgiler son derece önemlidir. O nedenle gelişmiş ülkelere benzer olarak
Türkiye’de sadece kredi kayıt bürosu olarak biz faaliyet gösteriyoruz. Bizimde yaptığımız şey
bankacılık finans kuruluşlarından müşterilerinin kredi bilgilerini toplayıp bunları kredi kayıp
bürosunda toplayıp daha sonra kredi kullandırmak isteyen bankalarla paylaşmak” ifadelerini
kullandı. Kredi Kayıt Bürosunun önemine değinen Akdeniz, “Türkiye’de bulunan 9 banka
yönetim kurulu üyemiz. Bu 9 banka dahil Türkiye’de kurulu tüm bankalar bizim üyemiz.
Yani şuan itibariyle kredi kayıp bürosuna bilgi göndermeyen hiçbir finansal kuruluş yok.
Kredi kayıp bürosundan bilgi almayan da hiçbir finansal kuruluş yok. Şuan itibariyle 190’a
yakın üyemiz var. Yani 190 kuruluş kredi kayıt bürosu üzerinden bilgi paylaşıyor. Bu bilgiyi
ne yapıyor? Herhangi biriniz bir bankaya gidip kredi başvurusunda bulunursa ister ticari, ister
bireysel bankanın yaptığı ilk iş kredi kayıt bürosunda sorgulama yapmaktır. Sizi bankacılık
sektörü genelinde ne kadar limitiniz var? Ne kadar riskiniz var? Ödenmeyen krediniz var mı?
bütün bunları görmek için bu sistemden bilgi alır. Zaman zaman şöyle bir algı var; ‘Bankalar
son dönemlerde önüne gelene kredi veriyor’ deniliyor. Bankalar hiçbir zaman bilmediği,
tanımadığı, geçmiş kredi tarihini kağıt üzerinde görmediği kimseye kredi vermez. Bugün işte
‘SMS kredi, hazır kredi, hızlı kredi’ diye bir numaraya mesaj attığınızda 5 saniye sonra ‘size
şu kadar limit verebiliriz’ diye mesaj geliyorsa arka tarafta kredi kayıt bürosunun sistemi var.
O mesaj bankaya gittiği anda otomatik olarak saniyenin yüzde biri süre içerisinde sizin
herhangi bir ödenmemiş krediniz var mı? bilgisini kredi kayıt bürosundan alıp ondan sonra
size bir limit önerme yada önermeme kararını veriyor” diye konuştu. Sözlerini sürdüren
Akdeniz, “Geçen yıl itibariyle bankalar kredi kayıt bürosundan 370 milyon kez bilgi aldı. Bu
bizi Avrupa’nın en büyük kayıt bürosu yapıyor. Bankalar bu sisteme bu kadar çok yoğun
kullanıyor. Kredi müşterisini doğru seçmek ve kredi riskini doğru yönetmek adına bu şekilde
yapıyor. Ayrıca bankalar 317 milyon kez de kredi raporu almışlar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11077.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Artık Herkesin Bir Mesleği Olacak
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, "İşverenlerimizin işgücü
maliyetlerinin azalması ve özellikle işe alacakları işçileri önceden işin başında tanıması ve
kendi istediği şekilde eğitmesi için işverenlerimizle “İşbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları”
düzenliyoruz. Bu şekilde işverenimizin ihtiyacı olan işgücünü kendi işyerinde hem eğitip hem
de çalıştırarak bir yandan işsizlerimize meslek kazandırırken bir yandan da nitelikli işgücünü
yetiştiriyoruz" dedi.
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ARTIK HERKESİN BİR MESLEĞİ OLACAK 1 0 0 1 Ayçiçek, "Ayrıca “İşbaşı Eğitim
Programı” ile işverenlerimize bütün masraflarını İŞKUR’un karşıladığı stajyer çalıştırma
imkânı sunuyoruz. Böylece işverenlerimiz maliyetsiz işgücü temin ederken, işsizler ve
öğrenciler işyerinde çalışarak mesleki deneyim kazanıyorlar" ifadesinde bulunarak şu bilgileri
verdi: "Çalışanlara Yönelik Mesleki Eğitim Kursları” ile hiçbir maliyete katlanmadan
çalışanlarının mesleki eğitim belgesi almalarını sağlayarak yükümlülüklerini yerine getiren
işverenlerimiz aynı zamanda tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler için gerekli olan belge alma
zorunluluğunu da karşılamış oluyorlar. Ayrıca mesleki eğitim belgesi sahibi işsizleri istihdam
eden işverenlerimizin “İstihdam Teşvikleri” kapsamında 6 aydan 54 aya kadar işveren sigorta
primlerini de karşılıyoruz. İşsizliğin en önemli nedenlerinden birisi olan mesleksizlikle
mücadele kapsamında; işsizlerimizi kendi özelliklerine uygun, işgücü piyasasında daha iyi
şartlarda istihdam edilmelerini sağlayıcı mesleklerde eğiterek meslek sahibi yapıyoruz.
Düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılan işsizlerimiz hem meslek öğreniyor hem de
günlük 20 TL cep harçlığı alıyor. Aynı zamanda işsizlerimizin iş kazası ve meslek hastalığı ile
genel sağlık sigortası primlerini de ödüyoruz. İşe girerken işsizlerin karşısına çıkan ilk soru
olan “tecrüben var mı?” sorusuna işsizlerimiz ve öğrencilerimiz daha rahat cevap verebilsinler
diye İŞKUR olarak, işsizlerin İşbaşı Eğitim Programı ile işyerinde çalışarak mesleki deneyim
kazanmalarını sağlıyor aynı zamanda programa katılanlara günlük 25 TL cep harçlığı
veriyoruz. Girişimci adaylarının iş planı hazırlamasını, iş fikrini geliştirmesini ve işyeri
kurmasını desteklemek için Girişimcilik Eğitimleri veriyoruz. Kayseri İl Müdürlüğü olarak
2015 yılında enaz 2000 kişiyi meslek edindirme kurslarına, 1750 kişiyi İşbaşı eğitim
programlarına ve 500 kişiyi ise girişimcilik eğitimlerine dahil ederek toplada 4250 kişiye
eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu konular hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaş ve
işverenlerimizi İl Müdürlüğümüze bekliyoruz."

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11078.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri'de Şüpheli Ölüm
Kayseri'de, bir şahıs nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çalıştığı işyerinde ölü
olarak bulundu.
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KAYSERİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM 1 0 0 0 Edinilen bilgilere göre, Ziya Gökalp mahallesi
Matbaacılar Sitesinde meydana gelen olayda, matbaacı olan M.M. çalıştığı işyerinde edeni
henüz belirlenemeyen sebepten dolayı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden M.M.'nin
cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis
olayla ilgili inceleme başlattgı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11079.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Yerli İlaç Ve Aşı İçin Dev Yatırım
Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Coşkun, yerli ilaç ve aşıyı
üretmek için iki yıl içerisinde yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırım öngördüklerini bildirdi.
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YERLİ İLAÇ VE AŞI İÇİN DEV YATIRIM 1 0 0 0 Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Coşkun, "Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark stratejik çalışma alanları ve
öncelikli alanlar içerisinde ilaç biyo teknolojik ürünler özellikle yine aşı çalışmaları ön
sıralarda yer almaktadır" dedi. "Erciyes Üniversitesi olarak yerli ve teknolojik ilaç üretimi
konusunda diğer bir ifadeyle sıfırdan bir ilacın rafa çıkıncaya kadar ki tüm süreçleriyle ilgili
önemli yatırımlar yapmaktayız" diyen Coşkun, "Örnek vermek gerekirse moleküler
araştırmalar, kimya araştırmaları, farmakolojik araştırmalar, iyi klinik uygulamaları, toksik

çalışmalar, deneysel hayvan çalışmaları, insanlarla gönüllüler üzerindeki çalışmalar gibi
hemen her safhada önemli yatırımlar yapmaktayız. Yerli ilaç ve aşıyı üretmek noktasında
üniversite olarak önemli yatırımlar yapmaktayız. Bu yatırımların önümüzdeki iki yıl
içerisinde yaklaşık 150 milyon TL ye kadar çıkmasını öngörüyoruz" ifadesinde bulundu.
Coşkun, "Burada farklı şekillerde ilaç üretimi imkanı ve alt yapısı ortaya çıkacaktır" diyerek
açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bilim insanlarımız tarafından geliştirilebilecek ilaçlar
araştırmalar ve üretim konusunda çalışmalar yapılabilecektir. Yerli ve yabancı bilim insanları
ve tekno park imkanlarını kullanarak ilaç geliştirebilecekleri ortak çalışmalar yapabilecekler.
Yerli ve yabancı ilaç endüstrisine içerisindeki değişik büyüklükteki uluslararası firmalar ile
ortak çalışmalar yapmayı öngörüyoruz. Bunların yanında önem verdiğimiz diğer grup ise
başlangıç firmaları özellikle biyo teknoloji ve ilaçla ilgili denetim konusunda geliştirme arge
yapacak olan başlangıç firmalarının tekno parkta yer alması ve üniversite imkanlarıyla yeni
ilaçların geliştirilmesi yeni biyo teknolojik ürünlerin ve aşıların geliştirilmesi mümkün
olacaktır. Bu alt yapıyı kurarken amacımız özellikle uluslararası çapta son derece kapsamlı
geniş imkanlara sahip bir merkez oluşturuyoruz. Birkaç yıla kadar en ünlü ilaç geliştiren
merkezlerden birisi durumuna geleceğiz. Biz şuanda üç dört firmayla ciddi boyutta
görüşmeler yapmaktayız. Bu firmalardan birisi şehrimizde yer alan Hasbiotech firmasıdır ve
merkezleri İstanbul’dadır. Bu firma biyoteknolojik ürünler geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili
önemli çalışmalar yapıyor. Onun dışında orijinal kanser ilacı geliştiren bir firma ile
Kayseri’de gerek üretim yapılması gerek yeni ilaçların geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar
yürütmekteyiz. Ayrıca birkaç endüstri firmasıyla da görüşmekteyiz. Bu firmalardan birisiyle
Erciyes Tekno park olarak ortaklık anlaşması yaptık. Bu ve diğer firmalar teknolojik ve
bilgiye dayalı üretim yapmak istediklerinde Tekno parkın kendilerine çok uygun bir şekilde
yer tahsis edeceğimizi belirttik. Bu çalışmalar bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar
sağlayacaktır. Bu ürünler son derece teknolojik yüksek ürünler ve miligramlarla satılan
ürünlerdir. Görüşme yaptığımız firmanın mevcutta geliştirdiği ürünün bir gramı 15 bin
TL’dir. Bu endüstriye büyük katkılar sağlayacaktır. Amacımız Erciyes Üniversitesi kaynaklı
olarak şehirdeki diğer üç üniversiteyle de birlikte ortaya çıkan bilgi ve teknolojiye dayalı
üretimin Kayseri üretimi kadar bir maddi boyutu olmasını kısa sürede öngörüyoruz. Bu
nedenle özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi noktasında üniversitemizin ve
diğer üniversitelerin iş birliği kapsamında yine tekno parkında katkısıyla hızlı bir gelişme
göstereceğini öngörüyoruz."

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11080.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Yarıyıl Tatilinde Okullarda İlaçlama
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kış dönemi haşarat ile mücadele
çalışmalarının devam ettiğini ve bir telefon ile ekiplerin ilaçlama yaptıklarını söyledi.
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YARIYIL TATİLİNDE OKULLARDA İLAÇLAMA 1 0 0 0 Melikgazi İlçe sınırları
içerisinde yer alan ilköğretim ve lise okullarının yarıyıl tatili süresince haşarata karşı ilaçlama
çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Özelikle kış aylarında

kalorifer dairesi, çatı katları, bodrum ve kömürlüklerde ilaçlama çalışması yapılmaktadır.
Bina yöneticilerinin telefon ile isteklerini bildirmeleri halinde hemen ilaçlama
gerçekleştirilmektedir. Okullarda sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idare odaları
ilaçlanmaktadır. Yarıyıl tatilinde talepte bulunan tüm okullarda ilaçlama çalışması yapıldı.“
dedi. Çevre, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin böceklere karşı kış
dönemi çalışmalarını hem larva hem de ergin ve yetişkin dönemlerde etkin ilaçlama
gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde yer
alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını
yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11081.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Suriyeli Sığınmacılara 'Karbonmonoksit'
Uyarısı
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin faaliyetleri
kapsamında, ilçede yaşayan Suriyeli sığınmacılara karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda
bilgiler verildi.
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SURİYELİ SIĞINMACILARA 'KARBONMONOKSİT' UYARISI 1 0 0 0 Develi ilçesinde
Fenese Yukarı, Fenese Aşağı, İzmirli ve Aşık Seyrani Mahallelerinde yaşayan Suriyeli
sığınmacılar, mahalle muhtarı ve camii imamı ile birlikte ziyaret edildi. Ziyarette Suriyeli
sığınmacılara karbonmonoksit zehirlenmeleri ve soba yakma teknikleri ile ilgili olarak bilgiler
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11082.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Başkan Çelik Avrupa'nın En Büyük Fuarında
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Almanya’nın Essen kentinde 26-29 Ocak
tarihleri arasında düzenlenen IPM Çiçekçilik, Tarım, Peyzaj ve Bitki Fuarı’nda incelemelerde
bulunduklarını söyledi.
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BAŞKAN ÇELİK AVRUPA'NIN EN BÜYÜK FUARINDA 0 0 0 0 Başkan Mustafa Çelik,
Avrupa’nın alanındaki en büyüğü olarak bilinen ve dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda
üretici firmanın stand açtığı fuarın Kocasinan’da yapılacak yeni park ve bahçeler için
kullanılacak bitki çeşitliliği konusunda yeni fikirler sağlayacağını vurguladı. Kocasinan’da
kuracakları biyogaz tesisleriyle ilgili teknolojik gelişmeleri araştırmak amacıyla Avrupa’nın
en önemli fuarını görmek için Almanya’ya geldiklerini belirten Başkan Çelik, ”Aynı tarihte
ve eş zamanlı olarak düzenlenen Bitki Fuarı’nı da ziyaret ettik. Bu fuar Avrupa’nın alanındaki
en büyük fuarıdır. Yer bitkileri, çiçekler, ağaçlar, park ve bahçe bitkileri konusunda oldukça
başarılı, özel ve önemli bir fuar. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere neredeyse dünyadaki tüm
ülkelerin burada standları var. Biz de yeni yapacağımız park ve bahçelerde kullanacağımız
çiçeklerle ağaçları inceledik. Bunun dışında daha farklı neler yapabileceğimiz konusunda fikir
edinebilmek amacıyla araştırmalar yapıyoruz. Bu sayede yeni ürünler hakkında çok çeşitli
fikir sahibi olduk” diye konuştu. Kocasinan İmar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kazım
Nuralan ve Kayçev Genel Müdürü Selim Satoğlu ile birlikte inceleme ve araştırma
yaptıklarını bildiren Başkan Çelik konuşmasını şöyle bitirdi; “Fuarın yanında Avrupa’nın en
büyük ağaç fidanlıklarından birinde de incelemelerde bulunduk. Kayseri’nin iklimine uyum
sağlayacak büyük ağaçları inceliyoruz. Park ve bahçelerimizin yanında kentsel dönüşüm,
Yamula ve kent ormanı çalışmalarında kullanmak amacıyla araştırma yapıyoruz. Burada
edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Kayseri’ye yansıtmayı amaçlıyoruz. Bu sayede parkbahçelerdeki bitki kalitesini ve çeşitliliğini daha da artıracağız. Biz ‘Gelişimde, Değişimde ve
Yenilikte Süreklilik için; ilk, yeni ve farklı hizmetlerin arayışındayız. Kayseri ve
Kocasinan’ın bu güzelliklere layık olduğuna inanıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11083.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Üstün Zekâlı Ve Dahi Çocuklardan Vali
Düzgün’e Ziyaret
Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Vakfı’nın (TÜZDEV) üstün zekâlı oldukları
tanılanmış öğrencileri Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.
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ÜSTÜN ZEKÂLI VE DAHİ ÇOCUKLARDAN VALİ DÜZGÜN'E ZİYARET 0 0 0 0 Vali
Düzgün, TÜZDEV Kayseri Şube Başkanı Fatih Duman ile öğrencilerin ailelerinin de katıldığı
ziyarette, öğrencileri Valilikte ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.
Başkalarının göremediğini görebilen, olaylara farklı bakış açısıyla bakabilen ve yorum
yetenekleri ile olgulara zenginlik katan Üstün Zekâlı ve Dahi Çocukların eğitiminin son
derece önemli olduğuna dikkati çeken Vali Düzgün, farklı ve yetenekli çocukların
ihtiyaçlarına yönelik eğitim sağlayan TÜZDEV ve benzeri kuruluşların bu çabasının önemli
bir takdiri hak ettiğine vurgu yaptı. Üstün zekâlı ve dahi çocukların eğitimi için Kayseri
merkezli kurulan TÜZDEV'in bu çocukların eğitimi için önemli bir başlangıç yaptığının altını
çizen Vali Düzgün, şunları kaydetti: “Türkiye’de üstün zekâlı çocuklarımızın çok daha iyi
yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için TÜBİTAK ve Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız bazı çalışmalar yürütüyor. TÜZDEV gibi gönüllü kuruluşların dışında bunu
kurumsal olarak devletin yönlendirmesiyle üstün zekâlı çocuklara yönelik pilot okulların
açılması gündemde. Türkiye’de ilk başta 3-4 vilayette pilot uygulama olarak başlatılması
planlanıyor. Bunlardan birisinin de biz Kayseri’de açılmasını arzu ediyoruz. Öyle olursa daha
kurumsal ve daha geniş donanımlı mekânlarda, ortamlarda, sınıflarda bu öğrencilerimiz
eğitimlerine devam edebilecekler ve inşallah içlerinden Nobel ödülü kazanacak yetenekli
gençlerimiz ortaya çıkacak .” TÜZDEV Kayseri Şube Başkanı Fatih Duman da, kendileri ve
öğrencileriyle yakından ilgilenip destek olan Vali Düzgün’e teşekkür ederek, toplamda 45
öğrenciye okul dışındaki zamanlarda ayrıcalıklı özelliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler
verildiğini, hafta sonu Teknopark imkanlarından da faydalanarak çocukların yeteneklerini
ortaya çıkarmaya çalıştıkları ifade etti. Dikkat ve düşünme eğitimi alan ve bu alanda
yetenekleri bulunan öğrencilerin ziyaretinde renkli anlar da yaşandı. “Sizinle tanışmak ve
sohbet etmek için geldik” diyen öğrencilerin Vali Düzgün’e zekâ ve dikkat gerektiren soruları
sorması, aynı şekilde Vali Düzgün’ün de öğrencilere benzer sorular yöneltmesi ve bu sırada
yaşanan diyaloglar neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Ziyaretten dolayı çok mutlu
olduklarını ifade eden ve akıllarındaki bazı projeleri de Vali Düzgün ile paylaşan öğrenciler
Vali Düzgün ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Düzgün de yakından ilgilendiği üstün zekâlı
öğrencilere günün anısına satranç takımı hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11084.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayserispor, Orduspor Hazırlıklarına Ara
Vermeden Başladı
PTT 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Orduspor'u konuk edecek olan Kayserispor,
maçın hazırlıklarına ara vermeden devam etti.
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KAYSERİSPOR, ORDUSPOR HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI 1 0 0 0
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe karşısında üstün bir oyun sergileyen sarıkırmızılı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Düz koşu ile başlayan antrenman,
kondüsyon ağırlıklı devam etti. Antrenör Cüneyt Dumlupınar yöneminde gerçekleştirilen
antrenmanda futbolcular top kontrolü ve şut çalıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11085.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Talasemi Ve Lösemililer Derneği Çocuk Kulübü
Kuruldu
Kayseri’ de yıllardır Talasemi hastalığıyla mücadele eden Talasemi ve Lösemililer Derneği
Başkanı Faruk Başdemir, derneğe çocuk kulübünün kurulduğunu açıkladı. Başdemir, “Artık
çocuklar da Talasemiye 'dur' diyecek” dedi.
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TALASEMİ VE LÖSEMİLİLER DERNEĞİ ÇOCUK KULÜBÜ KURULDU 1 0 0 0
Talasemi hastalığı için 25 yıldır mücadele verdiğini belirten Talasemi ve Lösemililer Derneği
Başkanı Faruk Başdemir, “Çok önemli bir çalışmaya imza attık. Bunun adı da Talasemi ve
Lösemililer Derneğimizin çocuk kulübünün kurulmasıdır. Bu oluşumu bir konferansta yer
alan izleyicilerimizden Tarık ve Rümeysa adlı ikiz kardeşler derneğimize katılıp bir kulüp
kurma düşüncelerini bize sundular. Bizde bu durumu severek kabul ettik. Çocuklarımızın bu
mücadeleyi sürdürme isteği ve talepleri beni onurlandırdı. Çocuk kulübümüz 2015 yılının

Ocak ayı itibariyle yönetim kurulumuz tarafından kuruldu ve onaylandı. Artık çocuklarımız
ve gençlerimiz Talasemiye 'dur' diyecekler. Talaseminin mücadelesini verecekler. Çocukların
bu mücadelesi sayesinde yarınlar için artık gözüm arkada kalmayacak. Önümüzdeki yıllarda
Talasemiyi insanlara tanıtacak ve bunu azimle çalışmasını gösterecek gençlere ihtiyacımız
vardır. Bu çocuk kulübüyle yeni bir yol ve yeni bir hedef belirlendi. Bu gençlerimize
güveniyorum. Çocukların böyle bir hizmeti almak istemeleri ve böyle bir görevi
düşünmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Talasemi Derneğinin
çocuk kulübünün kurulmasını sağlayan ikiz kardeşler Rümeysa ve Tarık Umut ise, bu tür
duyarlılıkların çocuklukta aşılanması gerektiğini vurgulayarak, “Büyükler duyarlıymış gibi
gözükseler de içlerinde aslında tam bir duyarlılık yok. Biz de bu duyarlılığı çocukluktan
aşılayalım diye düşündük ve Talasemi derneğinde bir çocuk kulübü kuralım diye düşündük.
İkizimle beraber bir çocuk kulübü kurduk. Daha sonra bu fikrimizi derneğin başkanına
sunduğumuzda çok beğendi ve çok yardımcı oldu. Şimdi de yarıyıl tatili için planlarımız var.
Biz Talasemi ve Lösemililer Derneği Çocuk Kulübü olarak yarıyıl tatilinde belirli aktiviteler
yapacağız. Daha çok arkadaşlarımız için moral aktiviteleri yapacağız. Üyelerimiz ve
arkadaşlarımızla sinemaya gideceğiz, tiyatro oyunlarımız olacak. Bize gelemeyen
arkadaşlarımızın evlerine gidip onlara mutluluk ve eğlence götüreceğiz. Onlara moral
vereceğiz ve bize gelen arkadaşlarımızla da etkinlikler yapacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11086.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da,
Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı
Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
28 Ocak 2015 Çarşamba 15:44
SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR'DA, TRABZONSPOR MAÇI
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR 2 0 0 0 Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde
Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyessporlu
futbolcuların antrenmanda neşeli olduğu görüldü. Futbolcular antrenmanda düz koşu, ısınma
hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Trabzonspor ile Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor arasında oynanacak karşılaşama Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11087.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Şuanda 10 Civarında Aday Adayımız
Bulunuyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, milletvekilliği aday adaylığı ile
ilgili olarak resmi sürecin başlamadığını belirterek, "Şuanda 10 civarında aday adayımız
bulunmaktadır. Bu rakamın 30 veya 40'ları bulacağı kanaatindeyim" dedi.

28 Ocak 2015 Çarşamba 15:45

ŞUANDA 10 CİVARINDA ADAY ADAYIMIZ BULUNUYOR 1 0 0 0 'Yönetim kurulu
arkadaşlarımızla beraber genel merkez ziyaretimiz oldu' diyen CHP İl Başkanı Mustafa Ayan,
"Önümüzdeki günlerde yapılacak genel seçimde Kayserimizin mutlaka parlamentoda hak
ettiği biçimde Cumhuriyet Halk Partimiz tarafından da etkin bir biçimde temsil edilmesini çok
istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı bulunmaktadır. Milletvekili aday adaylarımızı,
adaylarımızı seçilecek arkadaşlarımızın etkin olabilmesini kamuoyu tarafından da kabul
görmesi isteğimizdir. Taleplerimizi ilettik. Üyelerimizin de bu çorbada tuzunun bulunmasını
istedik. Milletvekili adaylarımızın genel merkezin doğrudan sıralamasıyla bu adaylarımızı
üyelerimizin de belirlemesini talep ettik. Bu doğrultuda tüm üyelerimizin katılımıyla bir ön
seçim talebimiz oldu. Bunu yürütme kurulu üyelerimizle görüştük. Bu durumu genel
başkanımıza da ilettik ve demokratik olması açısından bir ön seçim oldu. İleri ki günlerde
genel başkanımızla bir görüşmemiz daha olacaktır ve talebimizi demokratik çerçevede ön
seçimle adaylarımızın belirlendiği parti içi demokrasinin sonuna kadar işlediği ve Kayseri’den
partilimiz olan birinin listede olmasını talep ettik ve genel merkezimizde bu doğrultuda bize
destek olacağını söyledi. Söz alarak geri döndük" diye konuştu. Milletvekilliği aday adaylığı
sürecine değinen Ayan, "Aday adaylığında resmi süreç başlamadı. 10 Şubatta kamu
görevlilerinin istifası gündemde olacaktır. Fakat gayri resmi gönlünden geçen ve çalışan
arkadaşlarımız bulunmaktadır. Benimle ve partililerle görüşen aday olmayı düşünen
arkadaşlarımız bulunmaktadır. Şuanda 10 civarında aday adayımız bulunmaktadır. Bu
rakamın 30 veya 40'ları bulacağı kanaatindeyim. Fakat resmi başvurular başlamadığı için net
bir durum yok" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11088.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Anadolu'nun Bilim Merkezi Kayseri “Erciyes
Üniversitesi”
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur’u URAP (University Ranking by Academic Performance) 2014-2015
Dünya Sıralamasında Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye Üniversiteleri arasında 11. sırada yer
almasından dolayı kutladığını söyledi.

28 Ocak 2015 Çarşamba 15:48

ANADOLU'NUN BİLİM MERKEZİ KAYSERİ 'ERCİYES ÜNİVERSİTESİ” 1 0 0 0
Üniversitelerin sıralama sistemlerinde hak ettiği yerin doğru bir şekilde belirlenebilmesi için
akademik üretkenlik ile eğitim kalitesinin ve tercih edilmesinin önemli faktör olduğunu
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’ye yüzyıllar önce 'Makar-ı ulema' şehri
denilmekte idi, bugün de bu unvanını ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’nin bu başarısı ile
kanıtlamıştır. Ülkemizde 155 üniversite üzerinde yapılan araştırmada ilk 10. sırada yer alan
üniversiteler İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük kent paylaşmıştır. Ancak Anadolu
Kentleri için de Erciyes Üniversitesi birinci sırada yer almaktadır” dedi. Bu sıralamanın aynı
zamanda Erciyes Üniversitesinin eğitim alanındaki düzeyeni, bilimin düzeyini ve bir
araştırma merkezi olduğunun gösterdiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur’u ve öğretim Üyelerini ve tüm
çalışanları bir kez daha kutladığını ve başarı çalışmaların devamını dilediğini kaydetti. Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, bu başarının bir tesadüf olmadığını ve Kayseri’yi bir bütün olarak
görmek gerektiğini dolayısı ile Erciyes üniversitesinin bu başarısının temelinde Kayseri ve
Kayserililerin büyük katkısı ve emeği olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11089.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri'de Erkek Nüfusu Daha Fazla
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdür Vekili Mustafa Yükselgüngör,
Kayseri'de erkek nüfusunun daha fazla olduğunu söyleyerek, "Kayseri'de 663 bin 249 erkek,
659 bin 127 kadın yaşıyor" dedi.

28 Ocak 2015 Çarşamba 17:49

KAYSERİ'DE ERKEK NÜFUSU DAHA FAZLA 2 1 0 0 TÜİK Kayseri Bölge Müdür Vekili
Mustafa Yükselgüngör, basın toplantısı düzenledi. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü
Binası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yükselgüngör, Kayseri'de erkek nüfusun
daha fazla olduğunu söyledi. Yükselgüngör, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
ile 25 Nisan 2006 tarihinde çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 18 Kasım 2005
tarihinde çıkarılan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanarak yerleşim yerleri nüfus
bilgilerinin güncel olarak tutulması ve nüfus hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi
amaçlanmıştır. Kayseri’nin 1 milyon 322 bin 376 kişilik nüfusunun yüzde 50.2’si yani 663
bin 249’u erkek, yüzde 49.8’i yani 659 bin 127’si kadındır. Kayseri 81 il içerisinde toplam
nüfus bakımından 15’inci sıradadır. 2014 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13.3
olarak gerçekleşmiştir. Kayseri’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 20.6 ile Türkiye yıllık
nüfus artış hızının üstünde gerçekleşmiştir. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Kayseri 81 il
içerisinde 12’inci sıradadır. Türkiye’de medyan yaş 30.7 Kayseri’de ise 30.0’dır" ifadelerini
kullandı. Kayseri'nin nüfus bakımından en büyük ilçesinin Melikgazi olduğunu belirten Bölge
Müdür Vekili Yükselgüngör, "Kayseri’nin nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla537
bin 035 nüfusu ile Melikgazi, 384 bin 203 nüfusu ile Kocasinan, 128 414 nüfusu ile Talas ve
64 bin 550 nüfusu ile Develi’dir. Nüfus bakımından en küçük ilçe ise 3 bin 934 nüfusu ile
Özvatan’dır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11090.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Aile İçi Anlaşmazlıklar Şirketleri De Tehdit
Ediyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) tarafından bölgede hizmet veren sanayicilere
yönelik “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Firma Kültürü” konulu konferans verildi. Dr.
İlhami Fındıkçı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta katılımcılara aile şirketlerinin
kurumsallaşma yolunda izleyeceği yollar ve aile şirketlerinin yaşadığı sorunlar hakkında
bilgiler verildi.
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Bu haber 188 kez okundu. AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIKLAR ŞİRKETLERİ DE TEHDİT
EDİYOR 1 0 0 0 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda gerçekleşen seminer
yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Günümüzde her 100 aile şirketinden sadece 20’sinin yeni
kuşağa geçiş yapabildiğini belirten Dr. İlhami Fındıkçı, aile şirketlerinin dağılmasındaki en
önemli nedenlerin başında ise aile içi geçimsizliklerin geldiğini söyledi. “İyi yönetilmeyen
aile şirketleri kalıcı olamıyor” Aile şirketlerinin en önemli dağılma sebeplerinin aile içi
geçimsizlik, bunun da özünde ailenin temel değerleri ve kültüründeki erimeler olduğunu

belirten Dr. İlhami Fındıkçı“Aile ilişkileri sağlam, disiplini sıkı tutulan ve kuralları olan
şirketler uzun süreli yaşayabilmektedir. Özellikle ilerleyen süreçte şirketin başına geçecek
çocuklar ailenin temel değerleri ile yetiştirilmelidir” dedi. İşletme ve aile arasında mantık ve
duyguların karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. İlhami Fındıkçı, “Aile üyelerinin
kendi istek ve ihtiyaçları kurumun ihtiyaçlarının önüne geçmemelidir” şeklinde konuştu.
Dünyada en uzun yaşayan aile şirketlerinin Japonya’da bulunduğuna dikkat çeken Dr.
Fındıkçı “Uzun soluklu aile şirketlerinin başarılarının altında muhafazakar yapı, aile
değerlerine bağlılık, profesyonellerle çalışmak, işe odaklanma ve belirgin bir liderin
önderliğini kabul etme gibi nedenler yer alıyor” dedi. Şirketin yönetim kurulunda bağımsız
kişi olmazsa olmaz Şirketlerin mutlaka bir anayasası olması gerektiğini söyleyen Dr. Fındıkçı,
Şirketin gelenekleri, kuralları, usul, yöntem ve kaidelerin tamamını içeren anayasasını
hazırlanmalıdır. Yönetim kurulunda mutlaka dışarıdan bir üye olmalıdır. Yönetim kurulunda
bağımsız bir üyenin olması son derece önemlidir. Halka açılacak şirketlerde Türk Ticaret
Kanunu da bağımsız üyenin bulundurulmasını zorunlu kıldı” dedi. Dr. Fındıkçı, şöyle konuştu
“Aileyi dışarıdan görebilecek, hakem olabilecek, taraf olmadan onları idare edebilecek
bağımsız bir kişi olmalı ki işletme aile odaklı gitmesin, işletme odaklı gitsin. Anayasada para,
maaş, kar payı gibi paylaşımların ne şekilde olacağının yer alması da büyük önem taşıyor.
Yönetim kuruluna yeni kuşaklardan nasıl eleman alınacağını hangi çoğunlukta toplanıp hangi
çoğunlukta karar verilmelidir. Sorunlar ortada yokken bu tür önemli konuların tanımlanması
gerekiyor”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11091.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Niğde Valisi Büyükşehir'de
Niğde Valisi Necmeddin Kılıç Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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NİĞDE VALİSİ BÜYÜKŞEHİR'DE 4 0 0 0 Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Niğde Valisi Necmeddin Kılıç'ı Büyükşehir Belediye binası girişinde karşıladı. Vali Kılıç ile
birlikte başkanlık makamına geçen Başkan Özhaseki, bir süre görüştü. Ziyarette iki komşu il
olan Kayseri ve Niğde ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11092.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri'de Engelliler Destek Bekliyor
Hollanda Kayserililer Platformu tarafından " Engelliler Hayata" projesi ile Kayseri’deki
ihtiyaç sahibi engelliler ile Hollanda’daki hayırseverler arasında gönül köprüsü kurmak
amacıyla dayanışma kahvaltısı düzenlendi.
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Kayseri'de Engelliler Destek Bekliyor 1 0 0 0 Hollanda Kayserililer Platformu tarafından "
Engelliler Hayata" projesi ile Kayseri’deki ihtiyaç sahibi engelliler ile Hollanda’daki
hayırseverler arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla dayanışma kahvaltısı düzenlendi.
Rotterdam Yunus Emre Öğrenci Kültür Merkezi’nde düzenlenen dayanışma kahvaltısına,
Hollanda İnsani Yardım Kurumu IHH yöneticileri, kurulma aşamasında olan Hollanda
Kayserililer Derneği temsilcileri, Hollanda Sivaslılar Platformu Yöneticileri, Hollanda Türk
İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile
davetliler katıldı. Hollanda Kayserililer Platformu Başkanı Mehmet Akbulut, kampanyayla
ilgili yaptığı hoş geldiniz konuşmasında; " Engelliler Hayata" projesi ile Kayseri’deki ihtiyaç
sahibi engelliler ile Hollanda’daki Hayırseverler arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla
dayanışma kahvaltısını düzenlendik. Üzülerek belirtmek isteriz ki ekonomik durumu
elvermediği için engelli aracına sahip olamayan ve evinden çıkamayan engelli kardeşlerimiz
bulunmaktadır. Bizler de bu duruma göz yummamak için bu projemizi başlattık. Gerek
Kayseri Valiliği, gerekse Kayseri Belediyesi ile ortak başlattığımız kampanyamızda imkanlar
dahilinde ilimizde yaşayan ihtiyaç sahibi engellilerimize akülü araç temin etmeyi
amaçlıyoruz. Engelli kardeşlerimiz için başlattığımız kampanya’ya Hollanda’daki hayır
severleri bu kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Bu kampanyamızda bizleri maddi
ve manevi olarak yalnız bırakmayan IHH Hollanda’ya da teşekkürlerimi bildirmek isterim"
dedi. Hollanda IHH yönetim kurulu üyesi Selami Yüksel ise, ’’IHH Hollanda, Bosna
Hersek’teki savaş mağdurlarına yardım etmek amacıyla 1993 yılında kurulduğunu ve farklı
yardım alanlarına yönelmiştir. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntıya düşmüş,
felakete uğramış, fakirlik, eğitimsizlik, savaş, tabii afetler gibi sebeplerle mağdur olmuş,
yaralanmış, sakatlanmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış, ırkı, inancı, rengi, dili ne
olursa olsun tüm insanlara, gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların her türlü temel
ihtiyaçlarını karşılayama çalışarak, insanlık onuruna yakışacak şekilde yaşamalarına katkıda
bulunmak amacındadır. Hollanda Kayserililer Platformu’nun başlatmış olduğu engellilere
destek kampanyasına bizde maddi destek vermek istiyoruz. Veren elle alan eli buluşturmak
istiyoruz.’’ ifadelerini kullandı. Gerek tekerlekli sandalye yardımları, gerekse ihtiyaç sahibi
engelli ailelerine yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren Hollanda Sivaslılar Platformu
Başkanı İbrahim Çitil, " Hiç ummadığımız bir anda engelli bir birey olabiliriz. Her zaman
bunun bilinci içerisinde olmalıyız.Her insan engelli adayı olabilir. Bizler yardımı sadece
tekerlekli sandalye ile sınırlı tutmuyoruz. Her zaman maddi ve manevi desteklerimizle onların
yanında olmalıyız. İşadamlarımızın ve hayırsever duyarlı insanların Kayseri’deki engelli
kardeşlerimize desteklerini bekliyoruz. Hollanda Kayserililer Platformu Başkanı Mehmet
Akbulut'a da başlatmış olduğu kampanyadan dolayı teşekkür ederim" dedi. Hollanda’dan

alınan tekerlekli sandalyeler, Kayseri Valiliğinin incelemesi sonucunda sağlık kurulu raporu
olan hak sahibi engelli kişilere dağıtılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11093.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Anadolu'nun Bilim Merkezi Kayseri “Erciyes
Üniversitesi”
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur’u URAP (University Ranking by Academic Performance) 2014-2015
Dünya Sıralamasında Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye Üniversiteleri arasında 11. sırada yer
almasından dolayı kutladığını söyledi.

29 Ocak 2015 Perşembe 10:54

ANADOLU'NUN BİLİM MERKEZİ KAYSERİ 'ERCİYES ÜNİVERSİTESİ” 1 0 0 0
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur’u URAP (University Ranking by Academic Performance) 2014-2015
Dünya Sıralamasında Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye Üniversiteleri arasında 11. sırada yer
almasından dolayı kutladığını söyledi. Üniversitelerin sıralama sistemlerinde hak ettiği yerin
doğru bir şekilde belirlenebilmesi için akademik üretkenlik ile eğitim kalitesinin ve tercih
edilmesinin önemli faktör olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’ye
yüzyıllar önce 'Makar-ı ulema' şehri denilmekte idi, bugün de bu unvanını ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ’nin bu başarısı ile kanıtlamıştır. Ülkemizde 155 üniversite üzerinde yapılan
araştırmada ilk 10. sırada yer alan üniversiteler İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük kent
paylaşmıştır. Ancak Anadolu Kentleri için de Erciyes Üniversitesi birinci sırada yer
almaktadır” dedi. Bu sıralamanın aynı zamanda Erciyes Üniversitesinin eğitim alanındaki
düzeyeni, bilimin düzeyini ve bir araştırma merkezi olduğunun gösterdiğini hatırlatan Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur’u ve
öğretim Üyelerini ve tüm çalışanları bir kez daha kutladığını ve başarı çalışmaların devamını
dilediğini kaydetti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu başarının bir tesadüf olmadığını ve
Kayseri’yi bir bütün olarak görmek gerektiğini dolayısı ile Erciyes üniversitesinin bu
başarısının temelinde Kayseri ve Kayserililerin büyük katkısı ve emeği olduğunu sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11094.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Gündüz Cenazesi Vardı Gece İşyeri Yandı
Kayseri’de cenazesi nedeniyle dükkanını kapatan vatandaşın iki katlı işyerinde çıkan
yangında, işyeri tamamen yanarak kül oldu.
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GÜNDÜZ CENAZESİ VARDI GECE İŞYERİ YANDI 1 0 0 0 Kayseri’de cenazesi
nedeniyle dükkanını kapatan vatandaşın iki katlı işyerinde çıkan yangında, işyeri tamamen
yanarak kül oldu. Edinilen bilgiye göre Gesi Cumhuriyet mahallesi Tekin sokakta bulunan H.
E.’ye ait iki katlı işyerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar
durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik
önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İşyerinde zaman zaman patlamaların
meydana gelmesi yangına müdahaleyi zorlaştırırken, çevrede toplanan vatandaşlar da
çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşların, itfaiyenin yangını söndürme
çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü. İşyerindeki yangın, itfaiye ekiplerinin
yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, iki katlı işyeri kullanılamaz hale
geldi. “İŞYERİ SAHİBİNİN CENAZESİ VARDI” Öte yandan işyeri kullanılamaz hale gelen
H.E.’nin gündüz cenazesi nedeniyle işyerini açmadığı öğrenildi. Komşu esnaf Fatih Bozkurt,
“Benim yan tarafta manavım var. Arkadaş aradı ‘yangın var’ diye. Bende geldim. İlk başlarda
bir şey yoktu, sonradan patlamalar başladı. Patlamalar başlayınca itfaiyeye haber verdik,
sonra ben gittim dükkan sahibini aldım. Neye uğradığımızı şaşırdık. Dükkan sahibinin
cenazesi vardı, dükkanı da kapalıydı. Bugün hiç dükkanı da açmadı” diye konuştu. Polis,
yangının
neyden
kaynaklandığını
belirlemek
için
soruşturma
başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11095.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
Kayseri'de kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
yaralandı.
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KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI 1 0 0 0 Kayseri'de kamyonun şarampole
devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre,
Kuzey Çevre Yolu Cırgalan Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında ismi öğrenilemeyen
bir kişinin kullandığı 34 BH 6112 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine
gelen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan kamyon sürücüsü,
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11096.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri'de Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu
Kayseri'de şehir merkezinde kar yağışı olurken, Erciyes Kayak Merkezi'nde ise tipi etkili
oldu.
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KAYSERİ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU 1 0 0 0 Kayseri'de şehir merkezinde
kar yağışı olurken, Erciyes Kayak Merkezi'nde ise tipi etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan
karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde kar yağışına döndü, kar yağışı şehir merkezinde
etkisini hissettirdi. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak
Merkezi'nde ise tipi etkili oldu. Erciyes Kayak Merkezi'nde tipi nedeniyle yol açma
ekiplerinin kar temizlere çalışmalarına başladığı öğrenildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
yetkililerinden alınan bilgiye göre Perşembe günü havanın parçalı bulutlu, Cuma ve
Cumartesi günü ise yağmurun etkili olmasının tahmin edildiği öğrenildi. Hava sıcaklıklarının
ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesinin tahmin edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11097.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Suriyeli Muhacirlere Karbonmonoksit Uyarısı
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin faaliyetleri
kapsamında, ilçede yaşayan Suriyeli sığınmacılara karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda
bilgiler verildi.
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SURİYELİ MUHACİRLERE KARBONMONOKSİT UYARISI 0 0 0 0 Develi İlçe Emniyet
Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin faaliyetleri kapsamında, ilçede
yaşayan Suriyeli sığınmacılara karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda bilgiler verildi.
Develi ilçesinde Fenese Yukarı, Fenese Aşağı, İzmirli ve Aşık Seyrani Mahallelerinde
yaşayan Suriyeli sığınmacılar, mahalle muhtarı ve camii imamı ile birlikte ziyaret edildi.
Ziyarette Suriyeli sığınmacılara karbonmonoksit zehirlenmeleri ve soba yakma teknikleri ile
ilgili olarak bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11099.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Niğde Valisi Büyükşehir'de
Niğde Valisi Necmeddin Kılıç Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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NİĞDE VALİSİ BÜYÜKŞEHİR'DE 0 0 0 0 Niğde Valisi Necmeddin Kılıç Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Niğde Valisi Necmeddin Kılıç'ı
Büyükşehir Belediye binası girişinde karşıladı. Vali Kılıç ile birlikte başkanlık makamına
geçen Başkan Özhaseki, bir süre görüştü. Ziyarette iki komşu il olan Kayseri ve Niğde ile
ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11100.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Ben Hiçbir Siyasi Partinin Görüşü
Doğrultusunda Konuşan İnsan Olmadım
Kayseri Ticaret Odasının Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı. Topantıda konuşan KTO Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, “Ben hiçbir siyasi partinin görüşü doğrultusunda konuşan insan
olmadım” dedi.
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BEN HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA KONUŞAN İNSAN
OLMADIM 1 0 0 0 Kayseri Ticaret Odasının Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı. Topantıda
konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Ben hiçbir siyasi partinin görüşü doğrultusunda
konuşan insan olmadım” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda yapılan Ocak ayı
meclis toplantısına Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Kayseri Ticaret
Odası üyeleri katıldı. Meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinin ardından konuşan
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Biz 98 meclis üyesi olarak Kayseri
Ticaret Odasına seçildik. Buraya 16 bin meclis üyemize hizmet vermek üzere seçildik.
Meclise katılım noktasında sıkıntı olunca bu durumu paylaşmamız gerekiyor” dedi. Hiçyılmaz
ayrıca, “Ben hiçbir siyasi partinin görüşü doğrultusunda konuşan insan olmadım. Bizler
işadamıyız. Bizim için güven unsurları çok önemli. Huzur ortamının olması lazım. Bunları
işte bir siyasi parti söylediği için söylediğim sözü doğru değil. Tabi faiz oranlarının düşmesi
lazım. Doğru olan neyse biz ona katılmak durumundayız. Faizlerin düşmesi gerekiyor ki
yatırım yapılsın” ifadelerini kullandı. Fuarlara katılım noktasına değinen Hiçyılmaz, “Fuarlar
olduğu zaman üyelerimize duyurular yapıyoruz. Özellikle EMİT Fuarına katılım noktasında
turizm ile alakalı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimize mesaj gönderdik. İnanın hiç kimse
müracaat etmedi. Sadece yönetim kurulu üyeleri olarak gittik. Kimse gitmeyince ben nasıl
zorla götüreyim?” ifadelerini kullandı. Kayseri Ticaret Odası olarak düzenledikleri
programlara değinen Hiçyılmaz, “Meslek komitelerinde konuşulan konuların ortak özellikleri
var. Çek yasasından tüm melek komitemiz rahatsız oldu. Bizim yapmış olduğumuz çok güzel
faaliyetler var. Bununla ilgili Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürümüz sunum yaptılar. 12 bin
üyemize SMS gönderdik. Seminere 45 kişi geldi. Bu tür programlara üyelerimizin rağbet
etmesi önemli” diye konuştu. Bankalar Caddesi ile ilgili çalışmaların olduğunu belirten
Hiçyılmaz, “İşte AVM’lerden, sosyete pazarlarından şikayetler üzerine alternatifler üretildi.
İnsanlar AVM’lere gittiklerinde ne yapıyorlar? İşte araçlarını park ediyorlar ve rahat bir
şekilde alışverişlerini yapıyorlar. Kayseri’deki esnafımız içinde çarşımızın kapatılması
noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu tabi daha proje aşamasında yer alıyor” şeklinde konuştu.
Yapılan meclis toplantısına ayrıca, Dünya Gazetesi yazarı Ömer Faruk Çolak telekonferans
yöntemiyle katılarak, meclis üyelerine ülke ekonomisi ile ilgili bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11102.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

İSKEP, Dezavantajlı Gruplar İçin Çalışıyor
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin eş
finansmanında gerçekleştirilen İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP)
kapsamında Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından
Toplum Yararına Program Çalıştayı gerçekleştirildi.
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İSKEP, DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ÇALIŞIYOR 1 0 0 0 Türkiye Belediyeler Birliği
tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin eş finansmanında gerçekleştirilen
İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP) kapsamında Bilgilendirme ve
Farkındalık Oluşturma Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Toplum Yararına Program
Çalıştayı gerçekleştirildi. Dezavantajlı bireyleri eğitim ve istihdama yönlendirmek amacıyla
gerçekleştirilen İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi çerçevesinde çalışmalar
sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 12 belediye tarafından
uygulanan proje kapsamında gerçekleştirilen Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma
Toplantısı Hilton Otel'de yapıldı. Bu toplantının ardından ise Toplum Yararına Program
Çalıştayı'na geçildi. Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler ve
dezavantajlı gruplarla ilgili faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11103.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Başkan Palancıoğlu Tarihi Ve Turistik
Mekanlara İnceleme Yaptı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin tarihi dokusuyla adından söz ettiren
Talas ilçesinde restorasyon çalışmalarının
sürdüğü mekanlarda incelemelerde bulundu.

29
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BAŞKAN PALANCIOĞLU TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARA İNCELEME YAPTI 1
0 0 0 Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin tarihi dokusuyla adından söz
ettiren Talas ilçesinde restorasyon çalışmalarının sürdüğü mekanlarda incelemelerde bulundu.
Başkan Palancıoğlu, başkan yardımcıları ve teknik birim amirleriyle birlikte sabahın erken
saatlerinde restorasyon çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırılan 60 konak ve evin
bulunduğu Ali Saip Paşa Sokağı ve bağlantılı sokaklarda 2014 yılında yapılan projeleri

yerinde inceledi, bu yıl için yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Teknik gezi
kapsamında restorasyon projeleri tamamlanan mekanları inceleyen Başkan Palancıoğlu, sokak
içerisinde bulunan Talas'ın ikinci yer altı şehrine girdi. Yüzyıllar öncesinde bünyesinde
havalandırma sisteminden güvenlik sistemine kadar birçok özelliği barındıran yer altı şehrinin
günümüzün modern teknolojisine ışık tuttuğunu anlatan Başkan Palancıoğlu, 600 metreye
kadar açılan şehrin temizleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yer altı şehrinin ardından Ali
Saip Paşa Sokağı'nın üstündeki İnönü Sokağı'nda bulunan mülkiyeti belediyeye ait Yaren
Evi'ne geçen Başkan Palancıoğlu, iki katlı yapının restorasyon projesinin Kayseri Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandığını ve yakın zamanda çalışmaların
başlayacağını söyledi. Gezinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Palancıoğlu,
"Talas, Kayseri'nin tarihi doku zengini, aynı zamanda şehrin sayfiyesi görümündeki güzel bir
ilçesi. Bu değerleri turizmin hizmetine kazandırıp ilçemizi turizm pastasından hak ettiği payı
alması için yaptığımız çalışmalarımız devam etmekte. Bugüne kadar yapılan projeleri
inceleyip nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili çalışmalara yön vermek için gezi düzenledik.
İnşallah Kayseri'nin incisi Talas'ı, hak ettiği yere getireceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11104.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Yarıyıl Tatilinde Okullarda İlaçlama
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kış dönemi haşarat ile mücadele
çalışmalarının devam ettiğini ve bir telefon ile ekiplerin ilaçlama yaptıklarını söyledi.
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YARIYIL TATİLİNDE OKULLARDA İLAÇLAMA 1 0 0 0 Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Kış dönemi haşarat ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve bir
telefon ile ekiplerin ilaçlama yaptıklarını söyledi. Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan
ilköğretim ve lise okullarının yarıyıl tatili süresince haşarata karşı ilaçlama çalışmalarının
yapıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Özelikle kış aylarında kalorifer dairesi, çatı
katları, bodrum ve kömürlüklerde ilaçlama çalışması yapılmaktadır. Bina yöneticilerinin
telefon ile isteklerini bildirmeleri halinde hemen ilaçlama gerçekleştirilmektedir. Okullarda
sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idare odaları ilaçlanmaktadır. Yarıyıl tatilinde
talepte bulunan tüm okullarda ilaçlama çalışması yapıldı.“ dedi. Çevre, Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin böceklere karşı kış dönemi çalışmalarını hem larva hem de
ergin ve yetişkin dönemlerde etkin ilaçlama gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda
talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11105.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Başkan Çelik Avrupa’nın En Büyük Fuarında
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Almanya’nın Essen kentinde 26-29 Ocak
tarihleri arasında düzenlenen IPM Çiçekçilik, Tarım, Peyzaj ve Bitki Fuarı’nda incelemelerde
bulunduklarını söyledi.
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Başkan Çelik Avrupa'nın En Büyük Fuarında 2 0 0 0 Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Almanya’nın Essen kentinde 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen IPM Çiçekçilik,
Tarım, Peyzaj ve Bitki Fuarı’nda incelemelerde bulunduklarını söyledi. Başkan Mustafa
Çelik, Avrupa’nın alanındaki en büyüğü olarak bilinen ve dünyanın birçok ülkesinden çok
sayıda üretici firmanın stand açtığı fuarın Kocasinan’da yapılacak yeni park ve bahçeler için
kullanılacak bitki çeşitliliği konusunda yeni fikirler sağlayacağını vurguladı. Kocasinan’da
kuracakları biyogaz tesisleriyle ilgili teknolojik gelişmeleri araştırmak amacıyla Avrupa’nın
en önemli fuarını görmek için Almanya’ya geldiklerini belirten Başkan Çelik, ”Aynı tarihte
ve eş zamanlı olarak düzenlenen Bitki Fuarı’nı da ziyaret ettik. Bu fuar Avrupa’nın alanındaki
en büyük fuarıdır. Yer bitkileri, çiçekler, ağaçlar, park ve bahçe bitkileri konusunda oldukça
başarılı, özel ve önemli bir fuar. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere neredeyse dünyadaki tüm
ülkelerin burada standları var. Biz de yeni yapacağımız park ve bahçelerde kullanacağımız
çiçeklerle ağaçları inceledik. Bunun dışında daha farklı neler yapabileceğimiz konusunda fikir
edinebilmek amacıyla araştırmalar yapıyoruz. Bu sayede yeni ürünler hakkında çok çeşitli
fikir sahibi olduk” diye konuştu. Kocasinan İmar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kazım
Nuralan ve Kayçev Genel Müdürü Selim Satoğlu ile birlikte inceleme ve araştırma
yaptıklarını bildiren Başkan Çelik konuşmasını şöyle bitirdi; “Fuarın yanında Avrupa’nın en
büyük ağaç fidanlıklarından birinde de incelemelerde bulunduk. Kayseri’nin iklimine uyum
sağlayacak büyük ağaçları inceliyoruz. Park ve bahçelerimizin yanında kentsel dönüşüm,
Yamula ve kent ormanı çalışmalarında kullanmak amacıyla araştırma yapıyoruz. Burada
edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Kayseri’ye yansıtmayı amaçlıyoruz. Bu sayede parkbahçelerdeki bitki kalitesini ve çeşitliliğini daha da artıracağız. Biz ‘Gelişimde, Değişimde ve
Yenilikte Süreklilik için; ilk, yeni ve farklı hizmetlerin arayışındayız. Kayseri ve
Kocasinan’ın bu güzelliklere layık olduğuna inanıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11106.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Artık Herkesin Bir Mesleği Olacak
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, "İşverenlerimizin işgücü
maliyetlerinin azalması ve özellikle işe alacakları işçileri önceden işin başında tanıması ve
kendi istediği şekilde eğitmesi için işverenlerimizle “İşbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları”
düzenliyoruz. Bu şekilde işverenimizin ihtiyacı olan işgücünü kendi işyerinde hem eğitip hem
de çalıştırarak bir yandan işsizlerimize meslek kazandırırken bir yandan da nitelikli işgücünü
yetiştiriyoruz" dedi.
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ARTIK HERKESİN BİR MESLEĞİ OLACAK 2 0 0 2 Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürü Ahmet Ayçiçek, "İşverenlerimizin işgücü maliyetlerinin azalması ve özellikle işe
alacakları işçileri önceden işin başında tanıması ve kendi istediği şekilde eğitmesi için
işverenlerimizle “İşbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları” düzenliyoruz. Bu şekilde
işverenimizin ihtiyacı olan işgücünü kendi işyerinde hem eğitip hem de çalıştırarak bir yandan
işsizlerimize meslek kazandırırken bir yandan da nitelikli işgücünü yetiştiriyoruz" dedi.
Ayçiçek, "Ayrıca “İşbaşı Eğitim Programı” ile işverenlerimize bütün masraflarını İŞKUR’un
karşıladığı stajyer çalıştırma imkânı sunuyoruz. Böylece işverenlerimiz maliyetsiz işgücü
temin ederken, işsizler ve öğrenciler işyerinde çalışarak mesleki deneyim kazanıyorlar"
ifadesinde bulunarak şu bilgileri verdi: "Çalışanlara Yönelik Mesleki Eğitim Kursları” ile
hiçbir maliyete katlanmadan çalışanlarının mesleki eğitim belgesi almalarını sağlayarak
yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerimiz aynı zamanda tehlikeli ve çok tehlikeli
meslekler için gerekli olan belge alma zorunluluğunu da karşılamış oluyorlar. Ayrıca mesleki
eğitim belgesi sahibi işsizleri istihdam eden işverenlerimizin “İstihdam Teşvikleri”
kapsamında 6 aydan 54 aya kadar işveren sigorta primlerini de karşılıyoruz. İşsizliğin en
önemli nedenlerinden birisi olan mesleksizlikle mücadele kapsamında; işsizlerimizi kendi
özelliklerine uygun, işgücü piyasasında daha iyi şartlarda istihdam edilmelerini sağlayıcı
mesleklerde eğiterek meslek sahibi yapıyoruz. Düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılan
işsizlerimiz hem meslek öğreniyor hem de günlük 20 TL cep harçlığı alıyor. Aynı zamanda
işsizlerimizin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de ödüyoruz.
İşe girerken işsizlerin karşısına çıkan ilk soru olan “tecrüben var mı?” sorusuna işsizlerimiz ve
öğrencilerimiz daha rahat cevap verebilsinler diye İŞKUR olarak, işsizlerin İşbaşı Eğitim
Programı ile işyerinde çalışarak mesleki deneyim kazanmalarını sağlıyor aynı zamanda
programa katılanlara günlük 25 TL cep harçlığı veriyoruz. Girişimci adaylarının iş planı
hazırlamasını, iş fikrini geliştirmesini ve işyeri kurmasını desteklemek için Girişimcilik
Eğitimleri veriyoruz. Kayseri İl Müdürlüğü olarak 2015 yılında enaz 2000 kişiyi meslek
edindirme kurslarına, 1750 kişiyi İşbaşı eğitim programlarına ve 500 kişiyi ise girişimcilik
eğitimlerine dahil ederek toplada 4250 kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu konular
hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaş ve işverenlerimizi İl Müdürlüğümüze
bekliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11107.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

‘’Nobel Ödülü Kazanacak Yetenekli
Gençlerimiz Ortaya Çıkacak ”
Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Vakfı’nın (TÜZDEV) üstün zekâlı oldukları
tanılanmış öğrencileri Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.
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‘'NOBEL ÖDÜLÜ KAZANACAK YETENEKLİ GENÇLERİMİZ ORTAYA ÇIKACAK ”
11 0 0 0 Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Vakfı’nın (TÜZDEV) üstün zekâlı oldukları
tanılanmış öğrencileri Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Vali Düzgün, TÜZDEV
Kayseri Şube Başkanı Fatih Duman ile öğrencilerin ailelerinin de katıldığı ziyarette,
öğrencileri Valilikte ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.
Başkalarının göremediğini görebilen, olaylara farklı bakış açısıyla bakabilen ve yorum
yetenekleri ile olgulara zenginlik katan Üstün Zekâlı ve Dahi Çocukların eğitiminin son
derece önemli olduğuna dikkati çeken Vali Düzgün, farklı ve yetenekli çocukların
ihtiyaçlarına yönelik eğitim sağlayan TÜZDEV ve benzeri kuruluşların bu çabasının önemli
bir takdiri hak ettiğine vurgu yaptı. Üstün zekâlı ve dahi çocukların eğitimi için Kayseri
merkezli kurulan TÜZDEV'in bu çocukların eğitimi için önemli bir başlangıç yaptığının altını
çizen Vali Düzgün, şunları kaydetti: “Türkiye’de üstün zekâlı çocuklarımızın çok daha iyi
yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için TÜBİTAK ve Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız bazı çalışmalar yürütüyor. TÜZDEV gibi gönüllü kuruluşların dışında bunu
kurumsal olarak devletin yönlendirmesiyle üstün zekâlı çocuklara yönelik pilot okulların
açılması gündemde. Türkiye’de ilk başta 3-4 vilayette pilot uygulama olarak başlatılması
planlanıyor. Bunlardan birisinin de biz Kayseri’de açılmasını arzu ediyoruz. Öyle olursa daha
kurumsal ve daha geniş donanımlı mekânlarda, ortamlarda, sınıflarda bu öğrencilerimiz
eğitimlerine devam edebilecekler ve inşallah içlerinden Nobel ödülü kazanacak yetenekli
gençlerimiz ortaya çıkacak .” TÜZDEV Kayseri Şube Başkanı Fatih Duman da, kendileri ve
öğrencileriyle yakından ilgilenip destek olan Vali Düzgün’e teşekkür ederek, toplamda 45
öğrenciye okul dışındaki zamanlarda ayrıcalıklı özelliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler
verildiğini, hafta sonu Teknopark imkanlarından da faydalanarak çocukların yeteneklerini
ortaya çıkarmaya çalıştıkları ifade etti. Dikkat ve düşünme eğitimi alan ve bu alanda
yetenekleri bulunan öğrencilerin ziyaretinde renkli anlar da yaşandı. “Sizinle tanışmak ve
sohbet etmek için geldik” diyen öğrencilerin Vali Düzgün’e zekâ ve dikkat gerektiren soruları
sorması, aynı şekilde Vali Düzgün’ün de öğrencilere benzer sorular yöneltmesi ve bu sırada
yaşanan diyaloglar neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Ziyaretten dolayı çok mutlu
olduklarını ifade eden ve akıllarındaki bazı projeleri de Vali Düzgün ile paylaşan öğrenciler
Vali Düzgün ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Düzgün de yakından ilgilendiği üstün zekâlı
öğrencilere günün anısına satranç takımı hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11109.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Dağcılık Ve Kayak Sporuna Bağlı
Yaralanmalarda İlk Ve Acil Yardım
Konusunda Uluslararası İşbirliği
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek 2014 Programı kapsamında İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dağcılık ve Kayak Sporuna Bağlı Yaralanmalarda İlk ve
Acil Yardım Konusunda Uluslararası İşbirliği isimli proje destek almaya layık görüldü.
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DAĞCILIK VE KAYAK SPORUNA BAĞLI YARALANMALARDA İLK VE ACİL
YARDIM KONUSUNDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 1 0 0 0 Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı Teknik Destek 2014 Programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan
Dağcılık ve Kayak Sporuna Bağlı Yaralanmalarda İlk ve Acil Yardım Konusunda
Uluslararası İşbirliği isimli proje destek almaya layık görüldü. İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail
Kılıç, "Projemiz, Hipotermi ve tedavisi, Travmalı Hasta Yönetimi, Dağcılığa bağlı
yaralanmalarda analjezik kullanımı, Travma ve hipotermi vakalarında sıvı tedavisi, Vaka
değerlendirmesi, Çığ ve afet yönetimi konularını içeren teorik eğitim programı, Erciyes
Dağında tatbikat uygulaması ve kurumlar arası işbirliği çalışmalarının modül eğitim programı
haline dönüştürülmesi için çalıştay dan oluşan toplam 3 günlük eğitim, danışmanlık
projesidir" dedi. Dr. Kılıç, "Proje kapsamında 6-7-8 Şubat 2015 tarihlerinde eğitim vermek
üzere Avusturya ICAR/MEDKOM Tıbbi Direktörü Dr. Fidel Elsensohn ve ICAR/ CİSA Dağ
Arama Kurtarma Teknik Başkanı Sn. Gebhard Barbisch tarafından ilimizde faaliyet gösteren
Dağ Arama Kurtarma Ekiplerine Alplerde uygulanan teknikler ve tıbbi tedavilere yönelik
sunum ve danışmanlık yapılacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11110.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri Nüfusu Artıyor
Kayseri, son yılların en büyük nüfus artış hızını yakalayarak toplam nüfusu 1 milyon 322 bin
376’e ulaştı.
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KAYSERİ NÜFUSU ARTIYOR 1 0 0 0 Kayseri, son yılların en büyük nüfus artış hızını
yakalayarak toplam nüfusu 1 milyon 322 bin 376’e ulaştı. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz
yıla oranla nüfus artış hızı 15,09’dan 20.06’ya yükselen Kayseri, birçok ili geride bıraktı.
Kayseri nüfusu 2013 ve 2014 yılları arasında 27.021 artış gösterdi. Ulaşılan son sayıya göre
Kayseri nüfusunda erkeklerin sayısı çoğunluğunu oluşturdu. Son verilere göre ise Kayseri
nüfusunun
649.851’ini
erkekler,
645.504’ünü
ise
kadınlar
oluşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11111.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Artık Çocuklar Talasemiye 'Dur' Diyecek
Kayseri’ de yıllardır Talasemi hastalığıyla mücadele eden Talasemi ve Lösemililer Derneği
Başkanı Faruk Başdemir, derneğe çocuk kulübünün kurulduğunu açıkladı. Başdemir, “Artık
çocuklar da Talasemiye 'dur' diyecek” dedi.
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ARTIK ÇOCUKLAR TALASEMİYE 'DUR' DİYECEK 3 0 0 0 Kayseri’ de yıllardır
Talasemi hastalığıyla mücadele eden Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk
Başdemir, derneğe çocuk kulübünün kurulduğunu açıkladı. Başdemir, “Artık çocuklar da
Talasemiye 'dur' diyecek” dedi. Talasemi hastalığı için 25 yıldır mücadele verdiğini belirten
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, “Çok önemli bir çalışmaya imza
attık. Bunun adı da Talasemi ve Lösemililer Derneğimizin çocuk kulübünün kurulmasıdır. Bu
oluşumu bir konferansta yer alan izleyicilerimizden Tarık ve Rümeysa adlı ikiz kardeşler
derneğimize katılıp bir kulüp kurma düşüncelerini bize sundular. Bizde bu durumu severek
kabul ettik. Çocuklarımızın bu mücadeleyi sürdürme isteği ve talepleri beni onurlandırdı.
Çocuk kulübümüz 2015 yılının Ocak ayı itibariyle yönetim kurulumuz tarafından kuruldu ve
onaylandı. Artık çocuklarımız ve gençlerimiz Talasemiye 'dur' diyecekler. Talaseminin
mücadelesini verecekler. Çocukların bu mücadelesi sayesinde yarınlar için artık gözüm
arkada kalmayacak. Önümüzdeki yıllarda Talasemiyi insanlara tanıtacak ve bunu azimle
çalışmasını gösterecek gençlere ihtiyacımız vardır. Bu çocuk kulübüyle yeni bir yol ve yeni
bir hedef belirlendi. Bu gençlerimize güveniyorum. Çocukların böyle bir hizmeti almak
istemeleri ve böyle bir görevi düşünmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu. Talasemi Derneğinin çocuk kulübünün kurulmasını sağlayan ikiz kardeşler Rümeysa
ve Tarık Umut ise, bu tür duyarlılıkların çocuklukta aşılanması gerektiğini vurgulayarak,
“Büyükler duyarlıymış gibi gözükseler de içlerinde aslında tam bir duyarlılık yok. Biz de bu
duyarlılığı çocukluktan aşılayalım diye düşündük ve Talasemi derneğinde bir çocuk kulübü
kuralım diye düşündük. İkizimle beraber bir çocuk kulübü kurduk. Daha sonra bu fikrimizi
derneğin başkanına sunduğumuzda çok beğendi ve çok yardımcı oldu. Şimdi de yarıyıl tatili
için planlarımız var. Biz Talasemi ve Lösemililer Derneği Çocuk Kulübü olarak yarıyıl
tatilinde belirli aktiviteler yapacağız. Daha çok arkadaşlarımız için moral aktiviteleri
yapacağız. Üyelerimiz ve arkadaşlarımızla sinemaya gideceğiz, tiyatro oyunlarımız olacak.

Bize gelemeyen arkadaşlarımızın evlerine gidip onlara mutluluk ve eğlence götüreceğiz.
Onlara moral vereceğiz ve bize gelen arkadaşlarımızla da etkinlikler yapacağız" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11112.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Ligi
FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Ligi B Grubu'nda Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ),
Tango Bourges’i 77-73 mağlup etti. Abdullah Gül Üniversitesi, gruptaki 11. maçında
5.galibiyetini aldı.
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FIBA KADINLAR AVRUPA BASKETBOL LİGİ 1 0 0 0 SALON: Kadir Has HAKEMLER:
Maka Kupatadze xx, Andrada Nonika Csender xxx, Mila Cavara xxx ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ: Pınar xx, Whalen xxx 15, Kaltsidou x 3, Khomenchuk x 2, Wright xxx 14,
Sanders xxx 22, Mazic xx 6, Marginean xxx 15, Esra xx TANGO BOURGERS: Bernies x,
Salagnac xx 11, Tchatchouang xx 8, Miyem xx 7, Dumerc xxx 18, Ciap xxx 16, Tolo xx 6,
Leedham x 5, Jannaut-Lo x 2 1. PERİYOT: 28-21 (AGÜ lehine) DEVRE: 36-38 (Tango
Bourgers
lehine)
3.
PERİYOT:
5654
(AGÜ
lehine)
(YÇ-TK-S)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11113.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

MÜSİAD Kayseri Şubesi 21. Olağan Genel
Kurulu
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’nin 21. Olağan Genel
Kurulu’na katılan Genel Başkan Nail Olpak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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MÜSİAD KAYSERİ ŞUBESİ 21. OLAĞAN GENEL KURULU 0 0 0 0 Kayseri Şubesi’nin
21. Olağan Genel Kurulu’na katılan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Merkez
Bankası’nın faiz oranları, Gezi olaylarından sonra Türkiye’nin ekonomik yapısındaki
değişiklikler ve yerel seçimlerin ekonomik yapı üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda
bulundu. 2014’ün ilk çeyreğine güzel bir büyümeyle başladıklarını belirten Olpak, “2014 ve
2015'e bakmanın doğru olacağını düşünüyorum. 2014 yılına 2013 yılının bazı gündemlerinin
sarkmasıyla geldik. 2013 yılında Haziran ayında başlayan Gezi olaylarının ekonomiye
yansımaları vardı. Ondan sonraki süreçte de Aralık ayında 17 Aralık sürecinin yansımalarıyla
girdik. Tüm bunlara rağmen 2014'ün ilk çeyreğinde yüzde 4,8'lik çok güzel bir büyümeyle
yıla başladık. Daha sonra ekonomi yönetimi özellikle cari açık noktasındaki bir miktar kontrol
dışına gidecek havayı dizginleyebilmek adına iç piyasayı kontrol altına alabilmek için
büyümeyi bir miktar daha temkinli bir noktaya çekti ve ilk 3 çeyrek itibariyle
değerlendirdiğimizde yüzde 2,9'luk bir büyüme var. Bu bir açıdan bakıldığında hedeflerimizin
gerisindedir. Ama bir başka açıdan bakmanın da doğru olduğunu düşünüyoruz. Aynı dönem
içinde 2,9 büyüdüğümüz dönemde yıllardır kendimizi kıyasladığımız Avrupa Birliği’ndeki
büyümenin binde bir olduğunu da dikkatlerden uzak tutmamak gerektiğini düşünüyorum.
İkinci önemli konu cari açık. Biraz önce değinmiştim. 2013 yılında 65 milyar dolarlık bir cari
açığımız vardı. 2014'in ilk 11 aylık verilerinde 20 milyar dolarlık bir gerileme var. Yılın
toplamında da cari açığın 45 milyar dolarların bir miktar altında kapanacağını görüyoruz ve
bunu son derece önemsiyoruz. 2014'ü ana hatlarıyla böyle değerlendirebiliriz” dedi.
Yaptıkları ankette 2015’in 2014’e göre daha iyi gördüklerini ifade eden Opak, “2015'e ilişkin
üyelerimize anket yaptık. Hem 2014'ü nasıl geçirdiklerini hem de 2015 beklentilerini sorduk.
Üyelerimizin yüzde 56’sı 2015’de yeni yatırım planladıklarını söylüyor. Yüzde 49'u yeni
istihdam oluşturacaklarını, yüzde 55 de 2015'i 2014'ten daha iyi görüyorlar” şeklinde konuştu.
“BASİRETLİ TÜCCAR GİBİ DAVRANIN” Dövizdeki artışın sanayiciyi olumsuz
etkilememesi için çalıştıklarını belirten Nail Olpak, şunları kaydetti: “Dövizdeki artışla ilgili
de üyelerimize sorduk. Geçtiğimiz yıl dolar bazında bir değerlendirme yaparsak. TL'nin dolar
karşısında yüzde 15'lik değer kaybı oldu. Ama bu bizim sadece TL bazında değildi.
Gelişmekte olan bütün ülkelerin paralarının değer kaybına bakılırsa bizden çok daha fazla
değer kaybı yaşayan ülkeleri görebiliriz. Hatta Avro'nun dolar karşısındaki değer kaybına
bakarsanız son bir ay içindeki kayıp bile aynı seviyelere ulaşmıştır. Bu önemli bir gösterge.
Bütün işadamlarımıza söylediğimiz bir tavsiyemiz vardı. ‘Basiretli tüccar gibi davranın’.
‘Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız o para biriminden borçlanın’ diyorduk. Bu
noktada devam etmiş işadamları varsa döviz iniş çıkışlarından en az etkilenmişlerdir. Ama
aynı zamanda pariteden, paradan para kazanmayı düşünen birileri varsa elbet bundan
etkilenmesi söz konusudur. Fahri konsoloslukların iptal edilmesi Dışişleri Bakanlığı'nın bir
değerlendirmesidir. Fahri konsolosluklar neticede her iki ülkenin cumhurbaşkanlıkları ve
dışişleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu verilen yetkilenmedir. Bu yetkilenmede
uygun görmedikleri hususlar varsa elbette iptal etmekte kendi haklarıdır diye düşünüyorum.”
Bu yıl içindeki seçimin ekonomiye zarar verip verilmeyeceği sorusu üzerine Olpak, “2014
yılında biz iki büyük seçim yaşadık. Birisi mahalli seçimdi ama hiçte mahalli seçim
atmosferinde geçmedi. Kıran kırana bir seçim yaşandı. Bunun etkilerine rağmen biz yüzde
4,8'lik büyüme yaşadık. 30 Mart'ta seçimlerin olduğu ilk 3 ayda. Demek ki bizim ekonomimiz
seçime o kadar da endeksli olarak gitmiyor. Sonra Ağustos’ta bir cumhurbaşkanlığı seçimi
yaşadık. O da son derece yoğun tartışmaların yaşandığı bir ortamdı. Böyle bakıldığında bu yıl
Haziran ayında yapılacak seçimlerin direkt olarak ekonomimizi etkileyeceği kanaatinde
değilim. Ama yeri gelmişken bir hususu da iş alemi olarak söyleyeyim. Haziran seçimlerinden
sonra 2019'da yerel seçim, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi aynı yıl yapılacak. Biz
deriz ki hep seçim gündemiyle uğraşmaktansa bir anayasa değişikliğiyle partilerimiz uzlaşı
yoluna gidebilirse milletvekilliği seçimlerini de tekrar 5 yıla çıkartabilirlerse ondan sonra hep

5 yılda bir 3 seçimi birlikte yaparız. Aralarda da seçimle uğraşmayız diye düşüncemiz var”
diye konuştu. “İŞ ALEMİ YÜKSEK FAİZDEN HOŞLANMAZ” İş aleminin yüksek faizden
hoşlanmadığını ifade eden Olpak, “Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok çok konuşuluyor.
Ama Merkez Bankası'nın netice itibariyle eleştirilebilmesi de demokratik ortamda son derece
doğaldır diye düşünüyorum. Kurumlarda Merkez Bankası'nın yetkilileri de görüşlerini
söyleyecektir. Bugüne kadar böyle geldi. Ama Merkez Bankası'na eleştiri yapılmasını
eleştirmeyi de çok anlamak kolay değil. İş alemi yüksek faizden hoşlanmaz. Yüksek faiz
yatırımın düşmanıdır. Merkez Bankası'nın kendi açısından bir takım gerekçeleri olabilir faize
yönelik olarak. Hızlı düşürmemek için şu veya bu gerekçeye sahip olabilir. Ama özetle
bakıldığında biz iş alemi olarak düşük faizden yana her zaman tavrımızı ortaya koyduk. Son
indirimi 50 baz puanlık indirimi biz de yetersiz bulduk. Piyasanın, farklı ekonomistlerin
değerlendirmelerine bakıldığında da bunun 1 baz puan civarında olmasını beklediğimizi
söyleyelim. Enflasyonun özellikle aralık ayında başının aşağıya doğru eğilmesinden
bakıldığında bundan sonraki süreçte petrol fiyatlarının bize olumlu etki yapacağını
düşündüğümüz zaman herhalde bundan sonraki para politikası toplantıları dahil olmak üzere
Merkez Bankası bu indirimlerini devam ettirecektir diye düşünüyorum. En azından biz böyle
arzu ediyoruz. 2015 yılı büyümesini en azından yüzde 3'ün üzerinde bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11114.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Gençlerin Köpek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü 1
Yaralı
Kayseri’de köpek yüzünden tartıştığı ileri sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada uzun
namlulu silahla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

29 Ocak 2015 Perşembe 13:58

GENÇLERİN KÖPEK KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI 0 0 0 0 Edinilen
bilgiye göre, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi Toki Blokları C Blok önünde meydana gelen
olayda, iddiaya göre önceden aralarında köpek yüzünden husumet bulunan E. K. (24) ile M.
A. (24) karşılaşınca kavga çıktı. Çıkan kavgada E. K. Yanında bulundurduğu uzun namlulu
tüfek ile M. A.’ya ateş etti. Karnından ağır yaralanan M. A., olay yerine gelen ambulans ile
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 24 yaşındaki M.A., burada yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, çıkan saçmalarla yaralanan
babası ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay
yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11115.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Panpet Araç Filosuna Yeni Bir Tanker Daha
Kattı
Kayseri Şeker’e bağlı olarak 2010 yılında kurulan iştiraklerden Panpet petrol taşımacılık
şirketi 2014 yılında kendi faaliyet alanlarında rekor gelişmeler sağladığı belirtildi.
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PANPET ARAÇ FİLOSUNA YENİ BİR TANKER DAHA KATTI 0 0 0 0 2014 yılını 67
Milyon Beş yüz bin TL ciro ile kapatan Panpet A.Ş. stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda
263 bin TL’ye mal olan nakliye alanında ulusal organizatörlük belgesi R1 belgesini de aldı.
Panpet şirketi akaryakıt alanındaki yatırımlarına da hız vererek büyüme stratejileri
çerçevesinde 2,5 yıldır faaliyet gösterdiği ancak alınması mali yetersizlikler nedeniyle
ertelenen 1 adet yarı romörk tanker’i de hizmet kervanına dahil etti. Bu yatırım ile daha
önceden kiralama yöntemiyle temin edilen tankerin aylık kira bedeli yükünden kurtulan şirket
ekonomik ömrü 20 yıl olan yeni tanker ile sefer başına 2.000 lt. daha fazla akaryakıt alımı
yaparak, yıllık akaryakıt navlun giderlerinden yaklaşık %10 civarında tasarruf sağlarken 171
bin TL’ye alınan tanker kiralama bedeli ve istiab haddi avantajlarından dolayı kendisini üç yıl
gibi kısa bir sürede amorti etmesi bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11116.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

12 Acemi Kayakçı Yaralandı
Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapan 12 acemi kayakçı düşerek yaralandı.

29 Ocak 2015 Perşembe 14:01

12 ACEMİ KAYAKÇI YARALANDI 0 0 0 0 Edinilen bilgiye göre Erciyes Kayak
Merkezi'nde kayak yaparken düşen ve çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 12 acemi
kayakçının Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından 112 ekiplerine teslim edildiği
öğrenildi. Yaralanan acemi kayakçıların yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11117.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Genç Tema, Miraboğlu Çocuk Akademisi’nde
Ağaç Dikmeyi Öğretti
Kılıçaslan Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Miraboğlu Çocuk Akademisinin dört yaş
grubu öğrencileri üniversiteli abi ve ablalarından ağaç dikmeyi öğrendi.
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GENÇ TEMA, MİRABOĞLU ÇOCUK AKADEMİSİ'NDE AĞAÇ DİKMEYİ ÖĞRETTİ 0
0 0 0 Erciyes Üniversitesi TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) gönüllüleri çevre bilinciyle ilgili bir dizi etkinlik
gerçekleştirmek amacıyla Miraboğlu Çocuk Akademisinin misafiri oldu. Dört yaş grubu
öğrencilerle kısa sürede kaynaşan Genç TEMA’lılar hem miniklerle birlikte oyunlar oynayıp
etkinlikler yaptılar hem de birlikte meşe palamudu dikerek çevre bilinci kazandırdılar.
Miraboğlu Çocuk Akademisi Müdiresi Ayşe Nur Uslu: “Okulumuzda çevre bilinciyle ilgili
birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz ama yavrularımız üniversiteli abi ve ablalarından daha çok
etkileniyorlar. Davetimize büyük bir mutlulukla cevap veren Genç TEMA’lı arkadaşlarımıza
çok teşekkür ediyoruz, öğrencilerimiz onların sayesinde oldukça eğlenceli bir gün geçirdiler,
bununla birlikte çevre bilinci ve ağaç dikme hassasiyeti de kazandılar.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11118.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Melikgazi'de 537.035 Kişiyiz
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye İstatistik Kurumunun 2014 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarının açıklandığını buna göre Melikgazi İlçe nüfusunun
toplamda 537 binkişi olduğunu söyledi.
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MELİKGAZİ'DE 537.035 KİŞİYİZ 0 0 0 0 509 idi, 520 oldu, şimdi de 537 bin… Kayseri
ilinin Anadolu’nun yükselen bir değeri olduğunu, mali, ticari, üretimi ve alış veriş merkezleri
ile bölge şehir olarak hizmet verdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Kayseri her
yönü ile gelişen ve büyüyen bir planlı şehirdir. Örnek ve referans gösterilen ve son 20 yılda
gerçekleştirilen yerel yönetim çalışmaları ile takdir toplamaktadır. 2014 adrese dayalı nüfus
sayımında da Melikgazi ilçesinin toplam nüfusu 537.035 olarak tespit edilmiştir. 5 merkez
ilçesi bulunan Büyükşehir merkez nüfusu 1.067.412’dir. Buna göre büyükşehir sınırları
içersindeki beş ilçe arasında nüfusun % 50.3’ü Melikgazi İlçesinde yaşamaktadır. Melikgazi
Belediyesi olarak Kayseri ilimizin % 50.3‘lük bölümüne hizmet vermekteyiz.“ dedi. 51 ilin
merkez nüfusundan daha büyüğüz... 2014 nüfus bilgilerinin incelendiğinde 51 ilin merkez
nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahip olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi İlçesine dolayısı ile Belediye hizmet alanına Ağırnas ile Sarımsaklı bölgelerinin de
bağlandığından dolayı nüfusu ve hizmet alanın da arttığını kaydetti. Gecekondusuz, at ve el
arabasız, kaldırımları yayalara tahsisli… Temiz bir çevre, güvenli ve seri ulaşımı, büyük
ölçekli parkları ve sosyal tesisleri, en önemlisi gecekondulaşmanın olmadığı, el ve at
arabalarının tarih olduğunu, hatırlatan başkan Memduh Büyükkılıç, planlı ve koordineli bir
çalışma ile hizmet alanlarına yatırım ve hizmet vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11119.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Ekovitrin'in Yılın Starları Anketinde Bir
Kayserili İş Kadını
Kayserili İş Kadını Berna İlter, aylık ekonomi haber derigisi olan Ekovitrin tarafından
düzenlenen 2014 Yılın Starları anketinde diğer iş kadınları Ebru Özdemir ve Rüya Bayegan
ile yarışıyor.
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EKOVİTRİN'İN YILIN STARLARI ANKETİNDE BİR KAYSERİLİ İŞ KADINI 0 0 0 0
Kayseri'nin başarılı iş kadını BRN Yatakları’nın Genel Müdürü Berna İlter, aylık ekonomi
haber dergisi olan Ekovitrin'in Yılın Starları anketinde yer aldı. Başarılı iş kadını Berna İlter,
ankette
Ebru
Özdemir
ve
Rüya
Bayegan
ile
yarışıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11120.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri Gelişiyor, Sahabiye Dönüşüyor
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KAYSERİ GELİŞİYOR, SAHABİYE DÖNÜŞÜYOR 0 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi
Türkiye'de ses getirecek Sahabiye Dönüşüm Projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Dört etap
halinde yapılacak projenin birinci etabında yer alan konut ve iş yeri sahipleriyle bir toplantı
yapıldı. Toplantıda proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, şehre iz vuracak bir proje yaptıklarını söyledi. Dönüşüm yapılacak bölgedeki
değerin en az üç misli artacağını ifade eden Başkan Özhaseki, bu projeden doğacak rantın
bölge insanına verileceğini kaydetti. PROJE DÖRT ETAPTAN OLUŞUYOR Sahabiye
Dönüşüm Projesi ile ilgili Şehir Tiyatrosu'nda yapılan toplantıda öncelikle bölgedeki
dönüşümün nedenlerine ilişkin bir film gösterildi. Daha sonra projeyle ilgili teknik bilgiler
veren Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Veli Böke, Sahabiye ve Fatih
mahallelerini kapsayan projenin dört etaptan oluştuğunu söyledi. Böke şöyle konuştu:
"Çevreyol ile Oğuz Caddesi arasındaki kısım birinci etap olacak. Burada 800 bağımsız bölüm
var ve 9 hektar alanı kapsıyor. İkinci etap Oğuz Caddesi ile Feyzioğlu Caddesi, üçüncü etap
Feyzioğlu Caddesi ile Otak Sokak, dördüncü etap ise Otak Sokak ile Ahmet Paşa arasındaki
kısım olacak." Dönüşüm projesinin nedenlerini de açıklayan Veli Böke, "Bu alandaki
yapıların büyük kısmı deprem tehlikesi altında bulunuyor. Ayrıca yapılar gün geçtikçe
işlevselliklerini kaybediyor. Bununla birlikte maddi değerleri kayboluyor. Bölgede çok ciddi
güvenlik problemleri var. Ayrıca yol ve otopark alanları yetersiz. Sosyal alanlar, yer olmadığı
için yapılamıyor" dedi. Şu anda proje kapsamında tespit ve değerleme çalışmalarının
yapıldığını ifade eden Veli Böke, daha sonra uzlaşma görüşmelerine başlayacaklarını
kaydetti. "BURASI ŞEHRE İZ VURACAK" Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
ise yaptığı konuşmada vatandaşlara çok önemli uyarılarda bulundu. Sahabiye'de senelerce
oturduğunu, çocukluğunun ve gençliğinin buralarda geçtiğini belirten Başkan Özhaseki, "Şu
günkü geldiğim noktada bu mahallelerde dönüşümü gerçekleştirip doğru işler yaparsam
gözüm arkada kalmadan bırakıp giderim" dedi. Dönüşüm için belediyenin önünde iki yol
bulunduğunu ifade eden Başkan Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki birinci yol, biz planlama
yaparız kenara çekiliriz. O zaman ortaya bir Gültepe Mahallesi çıkar. Fakat bu tür yapılan
işlerde karmaşık bir bina yapılanması gözüktüğü gibi, bir sürü de hak kaybı olur. Belediye
plan yapıp işi müteahhitlere bırakırsa çok rahat eder. Sizinle müteahhit arasındaki iş bizi
ilgilendirmez. Ancak biz bu yolu tercih etmedik. İkinci yol belediyemiz için sıkıntılı bir yol.
Herkesin hakkı var. Herkesin bu hakkını vermek ve herkesle helalleşmek lazım. Her birinin

birer ikişer mirasçısı olduğunu düşünürsek karşımıza 20 bin kişi çıkıyor. Sizinle önce biz
konuşacağız, ne verebileceğimizi belirteceğiz. Sonra dönüp müteahhitlerle biz muhatap
olacağız, işi tertemiz biz takip edeceğiz. Ortaya düzgün bir şey çıkacak ve sonrada gelip size
dağıtacağız. Her türlü sıkıntı bizim oluyor. Ortaya düzgün bir yapılaşma çıkacak.
Düşündüğümüz şu: 25-30 tane yüksek katlı bina koyalım. Bir kısmı ev, bir kısmı iş yeri olsun.
50-60 bin metrekareye binaları oturtalım, geriye kalan 400-450 bin metrekare boş kalsın.
Trafiğin büyük çoğunluğunu yer altına alalım. Yeraltı otoparkları yapalım. Üst tarafta çok
geniş caddeler, parklar, sosyal tesisler olsun. Şehrin merkezi olduğu için prestij caddeler,
prestij işyerleri, marka dükkanlar burada olsun ve buranın değeri bir anda yükselsin. Şehre iz
vursun burası" diye konuştu. "DOĞACAK RANT VATANDAŞIN OLACAK"
Konuşmasında bölgenin en az üç misli değer kazanacağını vurgulayan Başkan Özhaseki
sözlerini şöyle sürdürdü: "Projeyi yaparken bir takım temel prensiplerimiz olacak. Birinci
temel prensibimiz herkese yerinden vermeye çalışacağız. Buna emin olun ve hiç kimsenin
kafası karışmasın. İkinci prensibimiz burada doğacak olan rantın hepsi sizin olacak. Geriye
kalan 450 bin metrekareyi öyle bir düzenleyeceğim ki gözler görmedik bir proje olacak ve
haliyle rant doğacak. Böylece şehrin değeri artacak. Büyükşehir Belediyesi de şehrin
değerinin artmasıyla kazançlı çıkacak. Üçüncü prensibimiz birisinin kaç metrekarelik yeri
varsa en az onun kadar yer vereceğiz. En düşük fiyat olarak belirlediğimiz yerin sahibi bile
aynı metrekare oranında yer alacak. Bu prensiplere dikkat edeceğiz. Yıkıma başlandığı sırada,
tahliye işlemleri zamanında kiracılara kira yardımı verilecek. Mayıs ayında talepleri almaya
başladığımızda sizden gelecek tekliflere göre projede ne kadar konut, ne kadar dükkan, ne
kadar ofis olduğunu şekillendireceğiz." "DEDİKODULARA İNANMAYIN, SİMSARLARA
KANMAYIN" Başkan Özhaseki sözlerinin sonunda vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.
İkinci bir toplantı daha yaparak bölgedeki vatandaşların tüm sorularına cevap vereceklerini ve
bilgilendirme broşürleri dağıtılacağını dile getiren Başkan Özhaseki, bölge sakinlerinin
dışardan gelen dedikodulara inanmamasını istedi. Tüm sürecin şeffaf yürüyeceğini
vurgulayan Başkan Özhaseki, değişik vaatlerde bulunan arsa simsarlarına vatandaşların
kanmamasını istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11121.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Memura 'Zilli' Dedi Cezayı Yedi
Kayseri'de tehdit, hakaret ve yaralama olaylarına maruz kalan sağlık çalışanlarının
başvurduğu 'Beyaz Kod' çalışmaları sonucunda 109 başvuru yapıldı. Bu başvurularda Diş
Hastanesi'ndeki memura çıkan tartışmada küfür ederek 'Zilli' diyen bir kişiye yapılan
yargılama sonrasında 7 bin 600 TL para cezası verildi.
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MEMURA 'ZİLLİ' DEDİ CEZAYI YEDİ 0 83 0 0 İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Hukuk İşleri
Birimi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından yapılan çalışmada 2014 yılı içinde
şiddet, tehdit ve hakarete uğrayan 109 sağlık çalışanının 'Alo 113 Beyaz Kod'a başvurarak
şikayetçi olduğu bildirildi. Yapılan başvurular hakkında konuşan Beyaz Kod İl Koordinatörü
Sağlık Bakanlığı Vekili Avukat Serkan Demkirkaya, "Kayseri'de en çok Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılar şiddete maruz kaldı.
2014 yılı içinde 232 adet Beyazkod bildirimi yapıld. BEyaz Kod bildirimi yapanların 143'ü
hekim, 6'sı Diş Hekimi, 49'u hemşire, ebe, sağlık memuru ve ATT, 34'nü ise diğer
personelleri oluşturuyor" dedi. Avukat Demirkaya, "Sağlık çalışanlarından 179'u sözlü şiddete
53'ü ise fiziki şiddete maruz kaldı, şiddete maruz kalanların 118'ini bayan, 114'ünü ise
erkektir. Yapılan şikayetlerden 109'u için hukuki yardım talep edildi. Hukuki yardım talep
edenlerin 64'ünü erkek 70'ini bayan oluşturuyor, bunlardan 63'ü doktor, 12'si hemşiredir.
Hukuki yardım istenen 109 başvurunun 63'ü hakaret, 12'si tehdit, 7'si yaralama, 13'ü tehdit ve
hakaret, 8'i tehdit ve yaralama, 3'ü ise hakaret ve yaralamadır. Açılan 109 davadan 45'i
savcılık aşamasında, 64 şikayetin davası açıldı, açılan davalardan 25'i sonuçlandı. Sonuçlanan
davalardan 4'ü beraat, 21'i mahkumiyet ile sonuçlandı. Mahkumiyet ile sonuçlanan davalardan
toplam olarak 9 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası ve 92 bin 260 TL adli para cezası verildi" diyerek
bilgiler verdi. 2014 yılında açılan davalardan birinde ise A.Ö.'nün Diş Hastanesi veznesinde
memur S.Ö. ile para bozdurma meselesi nedeniyle tartıştığı ve tartışmada memur S.Ö.'ye
küfür ederek 'zilli sen kimsin? İki kişi çalışıyorsunuz. Parayı siz bozduracaksınız' dediği ve
12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tehdit ve hakaret suçundan dava açıldığı bildirildi. Açılan
dava sonrasında A.Ö.'ye hakaret suçundan 7 bin 600, tehdit suçundan ise 500 TL adli para
cezası verildiği açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ise "2014 yılında gerçekleşen
şiddet olaylarını sizler için derledik. Sağlıkta şiddet toplumda önemli bir yaradır. Tabiki bu
olaylar sadece Türkiye’de gerçekleşen olaylar değil. Dünyanın her yerinde şiddet olaylarına
rastlanabiliyor. Toplumsal şiddet olaylarına paralel olarak sağlık personeline yapılan şiddet
olaylarında bir artış gözlemlenmektedir. Bu gerçekleşen şiddet olaylarında bir çok etken unsur
bulunmaktadır. Sağlıkta şiddet sadece yaralama ve ya ölüm değildir. Bugün burada sağlıkta
şiddetin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını sizlerle paylaşacağız. 2014 yılında, Kayseri’de
bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelimize yapılan şiddet unsurlarından
beyaz kod’a aktarılanları, hukuki işlem başlatılanlar üzerine konuşacağız. Yaşanan şiddet
olayları kayıt altına alınmakta, yaşanan olaylar adli makamlara anında bildirilmektedir. Adli
makamların değerlendirmesi sonucu kamu adına ceza davaları açılmaktadır. Hukuki yardım
talep eden personelimize yardım edilmektedir. Açılan davaların hepsi sağlık çalışanlarının
yönüne sonuçlanmaktadır. Şiddete karışan vatandaşların çoğu bu olaylardan ceza almaktadır.
Biz bunların hiç yaşanmasını istemiyoruz. Bazen ambulansımızın camları bile taşlarla
kırılabiliyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11122.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri Şekerin Genç Yetenekeleri Kayseri Ve
Yozgatta Adını Playoff’ Lara
Amatör Sporun Futbol kategorilerinde yaklaşık 150 lisanslı sporcusu bulunan Kayseri ve
Boğazlıyan Şeker Spor kulüplerine ilgi her geçen gün artıyor.
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KAYSERİ ŞEKERİN GENÇ YETENEKELERİ KAYSERİ VE YOZGATTA ADINI
PLAYOFF' LARA 1 0 0 0 Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen yaz spor
okullarında tespit edilen genç yeteneklerin amatör branşlarda müsabakalara katılarak
profesyonel sporcular yetişmesi için de gayret ediliyor. Spora her geçen gün ilginin arttığı
Kayseri Şeker’de altı lisanslı Antrenör tarafından beş kategoride genç sporcular Kayseri Şeker
ve Boğazlıyan Şeker’in adını Playoff’lara yazdırmayı başarmanın yanı spora genç
yeteneklerin Profesyonel takıma kazandırılmasının gururunu da yaşıyor. Kayseri Şeker’in
U13 takımının müsabakaları Nisan ayında başlayacak olup 2014 yılı yaz okulunda seçilen
yetenekli sporcularla haftada üç gün antrenmanlara devam edilmekte, U15 takımı gurup
ikincisi olarak Playoff’a adını yazdırdı. Müsabakaları devam etmekte, U17 takımı gurubunda
lider olarak Palyoff’a çıkmayı başardı. U19 takımı aralık ayında başlayıp halen devam eden
müsabakalarda gurup ikincisi olarak mücadelesine devam etmekte, Ayrıca U19 takımının
genç yeteneklerinden Gürkan Aslan da 3 yıldan beri ilk defa olmak üzere Kayseri Şeker Spor
A takımına kazandırıldı. Boğazlıyan Şeker Spor ise Yozgat’ta düzenlenen Yozgat U 19
müsabakalarına katılarak Finalinde U 19 liginde Yozgat ikincisi oldu Boğazlıyan Şekerspor,
ikincilik kupasını ASKF Başkanı Hakan Bektaş’ın elinden aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11123.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Erciyes Dağındaki Yoğunluk Pastırma Ve
Sucuk Satıcılarının Yüzünü Güldürdü
Kayseri’de, pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Aldaş kış mevsiminde Erciyes Dağı'na
gelen kayakçılar nedeniyle işlerinin iyi olduğunu söyledi.
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ERCİYES DAĞINDAKİ YOĞUNLUK PASTIRMA VE SUCUK SATICILARININ
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ 1 0 0 0 Pastırma ve sucuk satışları ile ilgili olarak bilgi veren
Mustafa Aldaş, “Bizim her sezonumuz farklı geçmektedir. Yazın gurbetçi sezonumuz, kışın
ise Erciyes Dağı'nda kayak yapmaya gelen tatilcilerin sezonu oluyor. Erciyes çok gelişti bu
durumun işlerimize iyi şekilde etkisi oluyor. İşlerimiz iyi gidiyor. Kış sezonunu boş
geçirmiyoruz” dedi. Pastırma ve sucuk fiyatlarına değinen Aldaş, “Kaliteli sucuğu fiyatı 38
TL’dir. Normal sucukların fiyatı 25 TL’dir. Orta kalite pastırmalarımız 55 TL’den başlıyor 75
TL’ye kadar çıkıyor. Geçen seneye oranla fazla değişen fiyatlarımız olmadı. Fiyatlar yaklaşık
geçen seneyle aynı. Yaz döneminde ağırlıkla satışlarımız gurbetçi vatandaşlara olmaktadır.
Kış mevsiminde yerel halk ve şehir dışından kayak yapmaya gelen insanlar alışveriş yapıyor”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11124.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

TÜZDEV Dev Projelerle Geliyor
Kısaca TÜZDEV diye tanınan Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı üçüncü
olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Vakfın merkez binasında düzenlenen genel kurula
TÜZDEV Genel Başkanı ve TEKDEN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal
Tekden, TÜZDEV Genel Müdürü Mehmet Yılmaz ile Vakıf Yönetim Kurulu ve Mütevelli
Heyet üyeleri katıldı.
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TÜZDEV DEV PROJELERLE GELİYOR 1 0 0 0 “Bir çocuk değişir, dünya değişir” temalı
kısa film gösterimin ardından açılış konuşmasını Kemal Tekden yaptı. Başarılı hizmetleri
dolayısıyla Mehmet Yılmaz ve ekibine teşekkür eden Tekden, hazırladıkları dev evrensel
projeleri yakında başlatacaklarının müjdesini verdi. Artık Türk-İslam Dünyasına
açılacaklarını, uluslar arası bir kongre gerçekleştireceklerini ve internet üzerinden uzaktan
eğitim projesini başlatacaklarını belirten Tekden “TÜZDEV’i desteklerinizle daha da ileriye
götüreceğiz” dedi. Kemal Tekden, Türkiye’nin alanında ilk milli vakfı olmalarına rağmen
devletten destek alamadıklarının altını çizerek “buna rağmen sadece kendi imkanlarımızla 8
yerde şube açtık, 11 ilde Kalkınma Ajansı destekli projeler yürüttük. Bine yakın çocuğumuza
eğitim verdik. Uzmanlar ekibi oluşturduk. Bazı üniversitelerimiz ve belediyelerimizle ortak
projeler gerçekleştirdik. İnşallah yeni dönemde şube sayımızı 25’e yükseltmeyi hedefliyoruz.”
diye konuştu. Genel Müdür Mehmet Yılmaz da geçmiş dönemi değerlendirdi ve yeni dönem
projeleri hakkında bilgi verdi. Velileri bilgilendirme seminerleri yaptıklarını,
“dahioyuncaklari.com” isimli bir web sitesini hayata geçirdiklerini, yakında bir programla
TRT ekranlarında olacaklarını söyleyen Yılmaz “TÜZDEV cazibe merkezi haline gelmeye
başladı. Artık valilerimiz ve belediye başkanlarımız bizi arayarak birlikte projeler geliştirmek
istiyorlar.” dedi. Tekden’e “Diriliş” hediyesi Faaliyet raporu ve bütçenin onaylanmasından
sonra Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Mütevelli Heyet üyeliklerinin seçimi
gerçekleştirildi. Son bölümde Ankaralı sanatçı Ramazan Türkmen Diriliş “Ertuğrul” dizisi
için yaptığı bir tabloyu Kemal Tekden’e hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11125.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Başkan Özhaseki, Hüseyin'e Sahip Çıktı
Geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Kayserispor taraftarı
Hüseyin Deniz Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Başkan
Özhaseki, Hüseyin Deniz'in tedavisi için ne lazımsa yapacaklarını söyledi.
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BAŞKAN ÖZHASEKİ, HÜSEYİN'E SAHİP ÇIKTI 1 0 0 0 Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, bir grup Kayserispor taraftarı ile birlikte kendisini ziyaret eden Hüseyin
Deniz ile bir süre sohbet etti. 3,5 yaşında bir trafik kazası geçirdiğini ve o günden bu yana
tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu ifade eden Hüseyin Deniz, buna rağmen son 6-7
yıldır Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmadığını söyledi. Hüseyin'i dinleyen Başkan
Özhaseki, tedavisi için ne lazımsa yapacaklarını ifade etti. Kayserispor taraftarları da Başkan
Özhaseki'ye hem Hüseyin Deniz'e sahip çıktığı, hem de Kayserispor'a sahip çıkarak yeni ve
güçlü
bir
yönetim
oluşmasına katkıda bulunduğu için
teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11126.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

MÜSİAD’da Bayrak Değişimi
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’nin 21. Olağan Genel
Kurulu, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Belediye Başkanları, oda yöneticileri, il
protokolü ve üyelerin geniş katılımıyla 28 Ocak 2015’te Radisson Blu Hotel’de gerçekleşti.
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MÜSİAD'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ 1 0 0 0 Genel Kurulda, MÜSİAD Kayseri Şubesinin
Yönetim Kurulu oybirliği ile seçildi. Yeni yönetim kurulu şu kişilerden oluştu: Nedim
Olgunharputlu, Abdullah Yüksel, Ahmet Kürtüncü, Bilal Neşeliler, İsmail Özen, Kemal
Lekesiz, Kemal Olgaç, Kemal Tekelli, Mehmet Kütahneci, Mustafa Dulda, Mükremin
Arpacık, Osman Hakkoymaz, Özgür Doğan, Suat Altın, Veysel Bayar
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11127.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Memorial Hastanesi ile ortaklaşa
düzenlemiş olduğu “Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” Semineri ile Haksız Rekabetle
Mücadele Portalının Kullanımı” konulu seminer 28 Ocak 2015 Çarşamba günü, Kadir Has
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri 1 0 0 0 Seminere Memorial Hastanesi Psikoloğu
Kübra Yelkenoğlu ile Kayseri SMMM Odası Oda Sekreteri Baki Gümüşoluk konuşmacı
olarak katılırken, Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsoy, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok
sayıda serbest muhasebeci mali müşavir de dinleyici olarak iştirak etti. Seminerin açılış
konuşmasını yapan Oda Başkanı Suat Özsoy, bu yoğun çalışma döneminde Oda olarak hiçbir
eğitimin atlanmadan gerçekleştirildiğini belirtti. En stresli mesleklerden birinin mali
müşavirlik olduğunu söyleyen Özsoy, yasal mevzuatlar ve son dakikada çıkan uygulamalar ile
mali müşavirlerin ekonomik hayatta hem mükelleflerine karşı hem de mükellefle devlet

arasında köprü görevini üstlenerek devlete karşı büyük sorumluluklar ve iş yükü içerisinde
bulunduklarını, bütün bunlar itibarıyla da stresli bir meslek icra ettiklerini dile getirdi. Bu
yoğun çalışma temposu içerisinde ailelerine ve çevrelerine stresten arınmış, sağlıklı zaman
ayırmaya ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekleyen Suat Özsoy, stresle başa çıkmak adına
bugünkü eğitimin büyük önem arz ettiğini vurguladı. Memorial Hastanesi Medikal Direktörü
Mehmet Akif Yücel ise Hastane ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Psikolog Kübra
Yelkenoğlu Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ile ilgili meslek mensuplarına bir sunum
yaptı ve özellikle iş stresi konusunda ayrıntılı bilgiler sundu. Programda ayrıca, Oda Sekreteri
Baki Gümüşoluk Haksız Rekabetle Mücadele Portalının kullanımı hakkında meslek
mensuplarına bilgiler aktararak, uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda bir sunum yaptı.
Yıllardır yaşanan mesleki sıkıntıların çözüme kavuşturulması boyutunda TÜRMOB (Türkiye
Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) tarafından
üretilen “Haksız Rekabetle Mücadele Portalını" kullanım amacıyla 13 Aralık 2013 tarihinde
Resmi Gazetede mecburi meslek kararı yayımlandığını ve 01/01/2015 tarihi itibari ile de
uygulama zorunluluğu getirildiğini belirten Gümüşoluk, Portal ile meslek mensuplarının 2015
yılı sözleşmelerini internet şubesine girerek elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiğini
belirtti ve meslek kararı doğrultusunda, mükelleflere imzalatılan sözleşmelerin, fesihlerin ve
müşteri devirlerinin Portala girilmesinin yasal zorunluluk olduğunu bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11128.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Gönüllü Kuruluşlar Doğu Türkistanlı
muhacirleri ziyaret etti
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Ocak ayı toplantısı Yeşilay Kayseri Şubesinin ev
sahipliğinde 24 Ocak 2015 Cumartesi günü Kayseri Öğretmen evinde yapıldı.
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Gönüllü Kuruluşlar Doğu Türkistanlı muhacirleri ziyaret etti 1 0 0 0 60’a yakın sivil toplum
kuruluşu temsilcisinin katılımı ile yapılan 2015 Ocak ayı toplantısına Kayseri milletvekilleri
Yaşar KARAYEL ve Dr. İsmail TAMER de katılarak ülke gündemi ile ilgili bilgiler verdiler.
Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet ADIGÜZEL, ev sahibi sıfatı ile yaptığı konuşmada
Yeşilay’ın Türkiye’de ki teşkilat yapısı, Bonzai ve diğer uyuşturucuların kullanımı ve sigarayı
bırakma konusunda yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler vererek kendilerine destek için
Gönüllü Kuruluşlara teşekkür etti.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Dayanışma Vakfı sorumlusu
Mehmet Ali KARCIOĞLU, son günlerde Kayseri’ye gelen Doğu Türkistanlı muhacirlerle,
onların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Belediyelerin, valilik ve sivil toplumun yaptığı
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şu anda ihtiyaçları karşılanmayan hiçbir Türkistanlı
muhacir olmadığını bildirerek yardım edenlere teşekkür etti. Bundan sonra yapılacak

yardımların valilik bünyesindeki koordinasyon merkezi kanalı ile yapılmasının daha verimli
olacağını dile getirdi. Doğu Türkistanlı muhacirler, Kayseri’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar,
Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinin Kayseri buluşması, 31 Ocak 2015 Cumartesi günü yapılacak
Kayseri Küçük Millet Meclisi toplantısı ve diğer konuların görüşülmesinin ardından Gönüllü
Kültür Kuruluşlarından platform sözcüsü Ahmet TAŞ başkanlığında bir ekibin muhacir Doğu
Türkistanlıların yaşadıkları yere hoş geldiniz ziyareti yaparak durumları hakkında bilgi
alınması ve Şubat toplantısının Çevre Ahlak ve Kültür Derneğinde yapılması kararının
verilmesi ile Ocak ayı Gönüllü Kültür Kuruluşları toplantısı sona erdi. Toplantının sonunda
platform sözcüsü Ahmet TAŞ, ev sahipliği için Yeşilay Kayseri Şube yetkililerine, misafir
katılımcılar, milletvekilleri Yaşar KARAYEL ve Dr. İsmail TAMER ve basın temsilcilerine
teşekkür etti. Sonucun hayırlı olması dileği ile başarı dileklerini bildirdi. Yeşilay’ın ev
sahipliğinde yapılan toplantının ardından Ahmet TAŞ, Cafer BEYDİLLİ ve beraberindeki bir
heyet Kayseri’ye gelen Doğu Türkistanlı muhacirleri ikamet ettikleri yerde ziyaret ederek
durumları hakkında bölgede görevli valilik ve belediye görevlilerinden bilgiler aldılar. Şu an
için göçmenlerin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasından memnun kaldılar. Gelen muhacirlere
hoş geldiniz dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11129.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

En Acı Kaza!
Kayseri'de kızına otomobil sürmeyi öğreten anne, kızı direksiyon başındayken aniden hareket
eden otomobilin altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetti.
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EN ACI KAZA! 4 2 0 0 Edinilen bilgiye göre olay Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe
Mahallesi Güleryüz Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde kızı 16 yaşındaki kızı Ü.K.'ya
otomobil sürmesini öğretmek için dışarı çıkan 33 yaşındaki S.K., oturdukları binanın önünde
kızına otomobili verdi. Anne S.K. kızını şoför koltuğuna oturttuktan sonra otomobilin
arkasından dolanarak yan koltuğa oturmak istedi. Genç kızın şoför koltuğunda iken
otomobilin aniden hareket etmesi sonrasında anne S.K. otomobilin altında kaldı.
Vatandaşların da yardımıyla otomobilin altından çıkarılan anne S.K., çağrılan 112
ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan anne S.K.
hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ü.K. ise hastanede
gözyaşlarına boğuldu. 16 yaşındaki Ü.K., hastanede doktor kontrolünden geçirildikten sonra
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11130.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kılıçdaroğlu bir dava daha kaybetti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk,
sonuçlanan dava nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun vermek zorunda kaldığı 11 bin 491 TL'yi
Vakıfbank Kocasinan Şubesi'nden çekti. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu ve iftirada bulunan bazı
CHP milletvekillerine yönelik açılan davalardan tazminata hükmedilip kesinleşen beş karar
bulunduğunu ifade eden Savruk, buna karşılık tazminat istemi reddedilip de kesinleşen hiçbir
karar bulunmadığını söyledi.

30 Ocak 2015 Cuma 14:31 Bu haber 335 kez okundu. Kılıçdaroğlu bir dava daha kaybetti 1 0
0 0 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP milletvekillerinin Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yalan ve iftiraları nedeniyle Başkan Mehmet Özhaseki ve
bazı belediye personeli tarafından 50'ye yakın tazminat davası açılmıştı. Bu davalardan beş
tanesinin tüm hukuki süreçleri sonuçlandı ve iftiralardan dolayı Kılıçdaroğlu ve bazı
milletvekilleri tazminata mahkum oldu. Diğer davalar ise devam ediyor. Büyükşehir
Belediyesi'ne yönelik iftiralardan dolayı açılan davalara bakan Av. Mehmet Savruk, kazanılan
bir davadan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yatırdığı 11 bin 491 TL'yi bizzat bankaya giderek
çekti. Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tazminata hükmedilen karar CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından Yargıtay'a götürülmüştü. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 19
Ocak 2015 tarihinde kararı onadı ve Kılıçdaroğlu'nu mahkum etti. Bunun üzerine Vakıflar
Bankası Kocasinan Şubesi'ne giden Av. Savruk, Kılıçdaroğlu'nun yatırdığı 11 bin 491 TL'yi
bankanın gişe memurundan aldı. "İFTİRAYI ATANLARIN ÖZÜR BORCU VARDIR"
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Av. Mehmet Savruk, konunun dört seneyi aşkın bir süredir
kamuoyunu meşgul ettiğini belirterek, "Asılsız iddia ve adi isnat ve iftiralarından dolayı Sayın
Başkan, daire başkanları ve bir kısım meclis üyeleri hakkında iki kez soruşturma açıldığı, çok
detaylı incelemelerden sonra iki kez takipsizlik kararı verildiği herkesin malumudur. Ne var
ki, bu takipsizlik kararlarından sonra asılsız iddia ve isnatların, en adi iftiraların altında
kalanların bir özür borcu vardır diye düşünmüştük. Haydi bunu yapmadılar, bu mertliği, bu
erdemi göstermediler; ama her halde biraz utanırlar, sessiz kalırlar diye düşünüyorduk. Hayır
onu da yapmadılar. Periyodik aralıklarla kalkıp, ilgisiz, alakasız, tamamen gerçek dışı
beyanların sahibi oldular. İki kez verilen takipsizlik kararı bu belediyede suç işlendiğine dair
en ufak bir emare, bir iz, bir delil ya da şüphe yoktur demedi mi? Bunlar resmen kamuoyunu

aldatıyorlar. Algı idaresi yaratma çabası içine girmişlerdir. Evet, açtığımız tazminat davaları
var, pek çoğu devam ediyor. Mahkeme tazminata hükmetse ne olur? Hükmetmese ne olur?
Yargıtay kararı bozsa ne olur, bozmasa ne olur? Mahkeme manevi tazminata hükmeder ve
Yargıtay da tasdik ederse halkımıza daha fazla sucuk ikramında bulunuruz. Tahsil ettiğimiz
paralar Kayseri'ye sucuk olarak geri döner. Şu anda davaların yarısı bile lehimize sonuçlansa
yüzbinlerce lira eder. Kaldı ki yargılama uzun bir süreçtir. Verilen tazminat kararları bazen
bozuluyor, bazen Yargıtay onama kararı verebiliyor. Hemen söylemem gerekir ki, Yargıtay'ın
kararları arasında bir tutarlılık da yok. Oy çokluğu ile bozulan bir karar oldu mu hemen
başlıyorlar: 'Mahkeme bizi haklı buldu, Mahkeme belediyedeki yolsuzlukları tescil etti.
Özhaseki davaları kaybetti' diyerek algı idaresine utanmadan pişkince devam ediyorlar" dedi.
"EDEP YAHU" Bugün mahkemece verilen bir karardan da bahseden Av. Mehmet Savruk, "2.
Hukuk Mahkemesinde bir karar daha sonuçlandı. Mahkeme talebimizi kabul etmiş ve davalı
Şevki Kulkuloğlu'nun kınamasına, 100 TL tazminatın tahsiline karar vermiş, Yargıtay kararı;
siyasi şahısların bu eleştirilere karşı biraz daha tahammüllü olması lazım gelir gerekçesiyle
bozmuştu. Ancak mahkeme bu kararında direndi. Bozma kararı gelir gelmez bu şahısların ne
şekilde beyanatlar verdiği bilinmektedir" dedi. Bugüne kadar açılan davalardan beşinin
kesinleştiğini de vurgulayan Av. Savruk, "Bütün bunlara rağmen şunun altını çizerek
söylüyorum. Tazminata hükmedilip kesinleşen beş karar var; ama tazminat istemi reddedilip
de kesinleşen hiçbir karar yoktur. Biraz insaf yahu. Eskiden başta medreseler olmak üzere
devlet dairelerinde yazılıp asılan bir deyim vardır. Edep Yahu. Evet biraz da edep.
Başkanımın zaman zaman ifade ettiği gibi gelsinler sizlerin önünde özür dilesinler. Biz bu
paraları almayalım, hatta aldıklarımızı da iade edelim. Bugüne kadar halkımıza ikram
ettiğimiz sucuklar bizden çıksın. Halkımıza helal olsun. Ama yanlış yaptıklarını kabul
etsinler, bizlerden açıkça özür dilesinler. Ama bu tutumlarına devam ederler, gerçek dışı
beyanların tekrar sahibi olurlarsa bizim doğruları açıklamayı sürdüreceğimizi, tazminat
paraları ile halkımıza ikramlarımıza devam edeceğimizi de iyi bilsinler" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11131.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Büyükşehir Belediyesi Spor Salonlarında
Trambolin Seansları Başlatıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş bünyesinde bulunan spor salonları’nda,
Trambolin seanları hizmeti başlatıldı.

30 Ocak 2015 Cuma 14:39

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR SALONLARINDA TRAMBOLİN SEANSLARI
BAŞLATILDI 0 0 0 0 Talas Toki Spor Salonu’nda Trabolin egzersizlerinin tanıtımını yapan

ve gerçekleştirilecek seanlar hakkında bilgi veren, Spor Etkinlikleri A.Ş Spor Tesisleri
Direktörü Ali Yeşiltaş, Kayseri’de Türkçe müzikle trambolin seanslarının ilk defa
gerçekleşeceğini söyledi. Yeşiltaş,” Vatandaşlarımıza eğitmenlerimiz eşliğinde spor
salonlarımızda Trambolin seansları başlattık. Dünya ‘daki ve Türkiye’deki yenilikleri takip
ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak amacındayız. Trambolini biz alışılmışın
dışında Türkçe müzik ile gerçekleştiriyoruz. Halkımıza vatandaşlarımıza daha iyi imkanlar
sunmak amacıyla bu tarz eğitimler devam etmektedir. Türkçe müzikler Tranbolin Kayseri’de
ilk oluyor”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11132.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

TÜZDEV'den Özhaseki'ye ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar
Eğitim Vakfı (TÜZDEV) ziyaret etti. Ziyarette Kayseri'de eğitim gören üstün zekalı
çocuklarla ilgili bilgi verildi.

30 Ocak 2015 Cuma 14:40

TÜZDEV'den Özhaseki'ye ziyaret 1 0 0 0 Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı yöneticileri ile vakıf tarafından eğitim
gören öğrencilerin ailelerini kabul etti. Başkan Özhaseki ziyarette TÜZDEV yöneticilerinden
Kayseri'de eğitim gören çocuklarla ilgili bilgi aldı. Ziyarette Kayseri'deki üstün zekalı 45
çocuğa okullarından bağımsız olarak eğitim verildiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11132.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri’de cinayet
Kayseri’de bir eğlence merkezinde çıkan kavgada boğazına bıçak saplanan genç hayatını
kaybetti.

30 Ocak 2015 Cuma 14:43

Kayseri'de cinayet 1 0 0 0 Edinilen bilgiye göre Kiçikapı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence
merkezinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle
boğazına bıçak saplanan Z. K. (24), ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Z. K., burada yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis hastane ve olayın meydana
geldiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı öğrenilen 4 kişi gözaltına
alındı. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken, Z. K.’nin cenazesi otopsi yapılmak
üzere
hastane
morguna
kaldırıldı.
Olayla
ilgili
soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11134.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Hellallik isteyince yakınları ipten aldı
Kayseri’de annesini arayıp hellallik istedikten sonra kendini asan genç kadın, yakınları
tarafından kurtarıldı.

30 Ocak 2015 Cuma 14:45

Hellallik isteyince yakınları ipten aldı 1 0 0 0 Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi
Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen olayda S. U. (29) isimli kadın, annesini telefonla
aradıktan sonra kendisini kaldığı dairenin girişine başörtüsüyle tavana astı. Gelen telefonun
ardından S. U.’nun kaldığı ikamete gelen yakınları, eve girdiğinde genç kadını tavanda asılı
halde buldu. Asılı olduğu başörtüsünü keserek S. U.’yu indiren yakınları sağlık ekiplerine
haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.
U.’nun tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın meydana
geldiği evde, polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11135.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Töre Cinayetleri
İçin Toplantı Yapıldı
Kadınlara yönelik şiddet hareketleri ve töre cinayetlerinin önlenmesine yönelik koordinasyon
toplantısı düzenlendi.

30 Ocak 2015 Cuma 14:47

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE TÖRE CİNAYETLERİ İÇİN TOPLANTI YAPILDI
1 0 0 0 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toplantı hakkında
bilgiler verildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de
kadınlara yönelik şiddet, gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde yapılan tüm çalışmalar ve
tedbirlere rağmen toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle kadına
yönelik olarak gerçekleşen şiddet olaylarının en uç noktası ise kuşkusuz, töre veya namus
adına işlenen cinayetlerdir. Türkiye de, töre ve namus cinayetlerinin işlendiği ülkeler arasında
yer almaktadır. Bu durum, ülkemizin uluslararası platformlarda eleştirilmesine, gelişmişlik
düzeyi kendisinin çok altındaki ülkelerle aynı düzeyde görülmesine, töre ve namus
cinayetlerinin ortadan kaldırılması için zaman zaman önlem almaya davet edilen konuma
getirmektedir. Bu cinayetlerin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin en üst seviyede güvence
altına alınması, toplumsal huzur ve güven duygusunun artırılması ve ülkemizin çağdaş
dünyada hak ettiği saygınlığı koruması bakımından gereklidir. Bu konularda Kurumlar arası
işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Yardımcımız Sayın Dr. Yasemin Özata
Çetinkaya’nın başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, İl Jandarma
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, İl
Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İş-kur İl Müdürlüğü ve Kayseri
Barosu yetkililerinin katılımıyla toplantı yapılmıştır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11136.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Her şey Osmanlı için!
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Abdulkadir Canpolat, Osmanlı medeniyetinde Kayseri
dokusunun önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Osmanlı medeniyetine hizmet için Kayseri
ve ilçelerinde güçlü bir yapıyla hizmet vereceğiz” dedi.

30 Ocak 2015 Cuma 14:49
Her şey Osmanlı için! 1 0 0 0 ‘Osmanlı Ocakları şuanda ülke genelinde teşkilatlanırken
Kayseri’de de şube açmaya kadar geldik’ diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Abdulkadir
Canpolat, “Osmanlı Ocakları Osmanlı medeniyetini yaşamak ve yaşatmak için kurulmuştur.
Osmanlıca dersleri gibi Osmanlı medeniyetinin hizmeti için buradadır. Ülkenin genelinde ve
çeşitli ülkelerde Osmanlı Ocakları hizmet edecektir. Biz bugün atama yapmak için
Kayseri’deyiz. Daha önce atama gerçekleştirdik. Buradaki arkadaşlarımızı ve teşkilatımızı
susturmaya çalışıyorlar. Burada Develi ilçe başkanlığımıza bir saldırı gerçekleştirilmişti. Bu
anlamda Kayseri’ye başka bir önem veriyoruz” diye konuştu. Canpolat ayrıca, “İç Anadolu
Bölge Başkanlığını daha önceden Kayseri’ye verdik ama buradaki saldırıların yatışmasını
bekliyoruz. Bu bizim için Kayseri'nin ülke genelindeki önemini gösterir. Kayseri İl Başkanlığı
şubesi ve ilçe başkanlıkları bizim için önem arz ediyor. Osmanlı Ocakları olarak Osmanlı
medeniyetine hizmet için Kayseri ve ilçelerinde güçlü bir yapıyla hizmet vereceğiz. Şuanda
60’a yakın şubemiz var. 60’a yakın il başkanlığımız var. Osmanlıca dersleri bizim için her
zaman önemlidir. Osmanlıca için bütün şubelerimiz de temsilciliklerimiz de hepsinde bununla
alakalı çalışmalarımız var. Bunlar daha da genişleyerek devam edecektir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11137.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Köpek Cinayeti Zanlısı Yakalanarak Gözaltına
Alındı
Kayseri’de, iddiaya göre köpek yüzünden çıkan kavgada tartıştığı adamı uzun namlulu silahla
vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

30 Ocak 2015 Cuma 14:51
KÖPEK CİNAYETİ ZANLISI YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI 0 0 0 0 Edinilen
bilgiye göre, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi TOKİ Blokları C Blok önünde meydana gelen
olayda, iddiaya göre önceden aralarında köpek yüzünden husumet bulunan E. K. (24) ile M.
A. (24) karşılaşınca kavga çıkmış, çıkan kavgada E.K. yanında bulundurduğu uzun namlulu
tüfekle M.A.’ya ateş ederek öldürdüğü öne sürülmüştü. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından yapılan çalışma neticesinde, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K. isimli şahıs,
saklandığı ikamette olayda kullanılan uzun namlulu silahla yakalandı. Gözaltına alınan

E.K.'nın

yapılan

sağlık

muayenesinin

sonra

adliyeye

sevk

edildiği

öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11138.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Erciyes kayak merkezinde sömestr sevinci
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngı, sömestr tatilinde Erciyes kayak merkezine
yoğun ilginin olduğunu belirterek, otellerin tamamına yakının dolduğunu söyledi.

30

Ocak

2015

Cuma

14:54

Erciyes kayak merkezinde sömestr sevinci 0 0 0 0 Öğrencilerin sömestr tatiline girmesinin
ardından kayakseverler Erciyes kayak merkezine akın etti. Erciyes kayak merkezinde
yoğunluk yaşandığını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngı,
"Halkımızın yakından takip ettiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes master
planı her geçen gün şehrimize ve ülkemize her geçen gün biraz daha katkı vermeye devam
ediyor. Bu sene özellikle master planı üçüncü sezonunu icra ederken her yıl yapmış
olduğumuz gibi ziyaretçi sayısını ikiye katlamayı hedefliyoruz. Özellikle sezon başından
itibaren biz 22 Kasım’da uluslararası bölge içerisinde en erken sezonu açan kayak merkeziyiz.
22 Kasım’da insanların kayak yaptırmaya motive etmiş bulunmaktayız. Özellikle Aralık ayı
ortaları ve yılbaşından itibaren çok ciddi bir ziyaretçi trafiği yaşanıyor. Otellerimiz haftaiçi ve
haftasonu yüzde 100’e yakın doluluk ile çalıştılar. Tabi ki sömestr kış turizmi açısından çok
özel bir dönem. Sömestr tatilinde otellerimizde rezervasyonlar günler öncesinden neredeyse
dolmuştu. Zannediyorum otellerimiz tamamen dolu olarak devam ediyor" diye konuştu. Cıngı
ayrıca, "Bizde Erciyes A.Ş. olarak sömestr tatili için önemli tedbirler aldık. Daha öncesinde
sadece Cuma ve Cumartesi günü yaptırdığımız akşam kayaklarını sömestr boyunca hergün
devam ettiriyoruz. Özellikle şehir dışından gelen ve kayma maksatlı Erciyes’i tercih eden
misafirlerimizin çok yoğun ilgisi oluyor. Bunun yanında pist güvenlik tedbirlerimizi biraz
daha yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Erciyes her sene olduğu gibi sömestre de hem
yurtiçinden hem de yurtdışından gelen misafirlerimize hizmet vermeye hazır durumdadır"
şeklinde konuştu. Erciyes kayak merkezindeki yoğunluğa dikkat çeken Cıngı, "Erciyes
haftasonları son 1 ayda neredeyse 100 bini bulan misafir trafiğine sahne oluyor. Bazı Pazar
günleri 60 binleri bulan ziyaretçi oluyor. Erciyes’teki bütün otoparklarımız doluyor. Kayseri
Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yatırımların önemini burada söylemek mümkün.
Zira dağımızda 4 farklı giriş noktası var ve bu 4 farklı alanda hem sosyal alanlarımız hem
otoparklarımız ve bu işleri tanzim eden görevli arkadaşlarımız bulunmaktadır. Çok şükür
ziyaretçi trafiği açısından oldukça yoğun bir sezon yaşıyoruz. Bu yıl Erciyes’e 2 milyon
dünya vatandaşını çıkartmayı planlıyoruz. Bütün gayretlerimiz bu noktada sürüyor"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11139.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Hava kuvvetleri komutanından Vali Düzgün'e
ziyaret

30 Ocak 2015 Cuma 14:56

Hava kuvvetleri komutanından Vali Düzgün'e ziyaret 0 0 0 0 Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Akın Öztürk, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti. Vali
Düzgün, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Öztürk’ü Kayseri Valiliği’ne gelişinde Vali Yardımcıları ile birlikte karşıladı. Hava
Lojistik Komutanı Korgeneral Tayfur Fikret Erbilgin ile Kayseri Garnizon Komutanı ve 2’nci
Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Tümgeneral Ali Demiral’ın eşlik ettiği Orgeneral
Öztürk ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Orgeneral Öztürk ve beraberindekiler,
Vali Düzgün ile bir süre görüştükten sonra incelemelerde bulunmak üzere 2’nci Hava İkmal
Bakım Merkezi Komutanlığı’na hareket etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11140.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kayseri Valiliği, yarın il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülmesinin beklendiğini
açıklayarak, ilgilileri ve vatandaşları uyardı.

30 Ocak 2015 Cuma 14:59

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı 0 0 0 0 Valilik'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer
verildi: "Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.
Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, yarın (31.01.2015) il genelinde güney ve güneybatılı
yönlerden (kıble ve lodos) kuvvetli olarak rüzgar (40-60 km/saat), yer yer de fırtına (60-80
km/saat) beklendiği belirtti. Oluşması muhtemel riskler arasında soba ve doğalgaz kaynaklı
karbonmonoksit zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda
aksamalar olabilir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması
gerekir.

Lodos fırtınasına bağlı olarak hava sıcaklıkları artacağından kar örtüsü bulunan yerlerde kar
erimesi yaşanabileceği ve beraberinde taşkın ve sel riskinin oluşabilir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11141.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Develi Belediyesi Gül Ekiyor

30 Ocak 2015 Cuma 15:04

Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri başta Cumhuriyet Meydanı olmak
üzere, Elbiz Caddesi, Karayolları kavşağı ve diğer kavşaklardaki üçgenlere bin 500 adet gül
ekimi yaptı. Belediye yetkilileri, çiçeklerin ve mevsim şartlarının durumuna göre dönemsel
olarak farklı farklı çiçeklerle Develiyi süsleyeceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11142.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kent konseyi çalışma grupları belirlendi
Kayseri Kent Konseyi olağan genel kurulunu yaptı. Genel kurulda 8 çalışma grubu
belirlenerek, bu çalışma gruplarına üye seçimi yapıldı.

30 Ocak 2015 Cuma 15:06

Kent konseyi çalışma grupları belirlendi 0 0 0 0 Kent Konseyi Genel Kurulu, Başkan Hakan
Mahiroğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Divan heyetinin oluşumunun ardından genel kurul
gündemine geçildi ve öncelikle Kent Konseyi Çalışma Grupları belirlendi. Ardından
seçimlere geçilerek, Ticaret ve Sanayi Çalışma Grubu, Kentsel Planlama ve Konut Çalışma
Grubu, Afet ve Kriz Çalışma Grubu, Spor Çalışma Grubu, Engelliler ve Sosyal Dayanışma
Çalışma Grubu, Kültür Sanat ve Turizm Çalışma Grubu, Sağlık Gıda ve Çevre Çalışma Grubu
ile Eğitim Çalışma Grubuna üye seçimi yapıldı. Çalışma grupları önümüzdeki günlerde kendi
aralarında toplanarak başkanlarını belirleyecek. Kent Konseyi Genel Kurulunda ayrıca Kadın

İşbirliğini Geliştirme Derneği, İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, Anadolu Muhtarları ve
Mahalli İdareler Derneği ile Kayseri Spor Adamları Derneği'nin üyelik talebi de görüşülerek
genel kurulca kabul edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11143.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

İntihar Eden Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde vatani görevini yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci
Ulaştırma Terminal Birlik Komutanlığı’nda intihar eden 21 yaşındaki er Mehmet Akif
Adıyaman, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

30 Ocak 2015 Cuma 15:08
İNTİHAR EDEN ASKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 0 2 0 0 Kocaeli’nin
Derince ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci Ulaştırma Terminal Birlik
Komutanlığı’nda vatani görevini yaparken silahıyla intihar eden er Mehmet Akif Adıyaman,
memleketi Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazını
müteakip ilçe meydanında kılınan cenaze namazına, askeri erkan, Mehmet Akif Adıyaman'ın
yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adıyaman'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının
ardından Bünyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11144.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Övüç, 'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi'
Kanunu Hakkında Bilgiler Verdi
30 Ocak 2015 Cuma 15:09
ÖVÜÇ, 'PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ' KANUNU HAKKINDA
BİLGİLER VERDİ 0 0 0 0 Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı
Ahmet Övüç, "Yaklaşık olarak yirmi yıldan bu yana ülkemizin gündeminde bulunan, değişik
hükümetler döneminde çalışmalar yapılmakla birlikte kadük kalan, esnaf ve sanatkarımızın
büyük önem verdiği ve umutla beklediği, camiamızın kanunlaşması için kararlılık ve çaba
gösterdiği 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 14.01.2015
tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 29 Ocak 2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" dedi. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu hakkında
bilgiler veren KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun’da; perakende işletmelerin açılış, faaliyet ve denetimleri ile bunların birbirleri, üretici
ve tedarikçilerle olan ilişkileri düzenlenmiş, Kanun’un uygulanmasında Bakanlık, yetkili idare
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Alışveriş

merkezi, bayi işletme, büyük mağaza, zincir mağaza, mağaza markalı ürün, özel yetkili
işletme, esnaf ve sanatkar işletmesi, perakende işletme, hızlı tüketim malı gibi hukukumuzda
daha önce tanımlanmamış ticari kavramların tanımı yapılmıştır. Perakende işletmelerin açılış
ve faaliyeti ile kapanışlarında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması ve perakende
sektörü ile ilgili veri tabanı oluşturulması amacıyla PERBİS adıyla Perakende Bilgi Sistemi
oluşturulmuştur. Mevzuatta öngörülen şartları taşıyan perakende işletmelere
belediye/büyükşehir belediyesi veya il özel idaresi tarafından PERBİS üzerinden açılış izni
verilerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı elektronik ortamda düzenlenecektir. Ruhsat
değişikliğine ilişkin işlemler de PERBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Büyükşehirlerde,
alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma
ruhsatını büyükşehir belediyeleri verecektir. Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı
verilirken üst meslek kuruluşlarının görüşü alınacaktır. Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile
bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce satışa sunulmak üzere üretilen ya da tedarik edilen
ürünler nedeniyle, üretici veya tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve
kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında ürün talebini doğrudan etkilemeyen bir prim veya
bedel talep edilemeyecektir. Üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı
tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi; alacaklı üretici veya tedarikçinin küçük işletme,
borçlunun ise büyük ölçekli işletme olduğu hallerde teslim tarihinden itibaren otuz günü
geçemeyecektir. Mağaza markalı ürünler üzerinde ve ambalajında perakendecinin ad, unvan
veya markasının yanı sıra üreticinin tanıtımını öngören ad, unvan ve marka bilgileri de
yazılacaktır. İndirimli veya promosyonlu satış kampanyaları düzenlenebilecek ancak
kampanyanın süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres ve faaliyet konusu değişikliğinde üç
ayı, işyerinin tasfiyesi halinde ise altı ayı geçemeyecektir. Sürekli indirimli satış yapan
perakende işletmelerin ön cephesinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satış
türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilmek kaydıyla; seri sonu, sezon sonu, ihraç
fazlası, kusurlu ve benzeri mallar fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl boyu satılabilecektir"
ifadelerini kullandı. Övüç ayrıca, "Alışveriş merkezlerinde satış alanının en az binde beşine
tekabül eden alanın sosyo-kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması zorunluluğu
getirilmiştir. AVM’lerde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk
oyun alanı gibi ortak kullanım alanları yapılacaktır. Ortak kullanım alanları engelliler ile yaşlı
ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulacaktır. AVM’lerde esnaf ve sanatkâr
işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde
beşi oranında yer tahsisi yapılacaktır. AVM’lerde; geleneksel, kültürel veya kaybolmaya yüz
tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde üçü
oranında yer ayrılacak ve bu yerin kira bedeli, rayiç bedelin dörtte birinden fazla
olamayacaktır. Hızlı tüketim mallarının (gıda, temizlik, kozmetik) satıldığı büyük mağazalar
ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanının en az yüzde
birine tekabül edecek şekilde, o yerde üretilen yöresel ürünlerin satışı için raf alanı
ayrılacaktır. Perakende işletmelerin, bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek
kuruluşlarının (Esnaf ve sanatkarlar odaları Birliği ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası) müşterek
teklifi üzerine, yetkili belediye/il özel idaresinin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından
belirlenebilecektir. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde,
meslek kuruluşlarınca ilgili esnaf ve sanatkar odasının görüşü alınacaktır. TESK ve TOBB’un
müşterek teklifi ile Bakanlık tarafından faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma
saatleri bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilecektir. Esnaf ve sanatkârlar tarafından
kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilecektir.
Bakanlığa, perakende sektörünün sorun ve ihtiyaçlarının belirlenerek bunlar için çözüm
üretilmesi amacıyla yılda en az bir defa toplanmak üzere Perakendeciler Konseyi oluşturma
yetkisi verilmektedir. Bakanlar Kurulu; Bakanlığın, TESK ve TOBB’un görüşlerini de alarak
oluşturacağı teklifi üzerine, faaliyet konusu ve kollarına göre perakende işletmelerin açılış ve

faaliyete geçişinde, işletme sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, ulaşım imkanları,
işletmelerin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski gibi
ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel faktörler açısından gözetilecek kriterleri
belirlemeye yetkili kılınmıştır. Diğer taraftan esnaf ve sanatkarlarımızın oda ve sicil kayıtları
sırasında sorun olan, 5362 sayılı Kanun’a tabi odalarımızın üye kaybetmesine ve dolayısıyla
haksızlığa yol açan, teşkilat yöneticilerimizi zor durumda bırakan ve yıllardır çözümü için
çaba gösterdiğimiz ustalık belgesi sorunu ile hafta tatili ruhsat harçlarına ilişkin olarak esnaf
ve sanatkarlarımızın yaşadığı mağduriyet de yine bu Kanunla ortadan kaldırılmıştır. Buna
göre; Ustalık belgesi o mesleği bizzat icra edenlerden istenilecek, işyeri açılırken sicil ve
odaya kayıt sırasında ustalık belgesi veya muadili belgeler istenilmeyecektir. Hafta Tatili
Hakkında Kanun hükümleri, esnaf ve sanatkarları da içine alan perakende işletmeler için
uygulanmayacak, dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımız hafta tatili ruhsatı ve harçları ile ilgili
yükümlülüklerden kurtulacaklardır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11145.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

5 Bin 705 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince
yürütülen iki ayrı çalışma sonucu, 5 bin 705 litre kaçak akaryakıt ile 21 gram esrar maddesi
ele geçirildi.
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5 BİN 705 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ 1 0 0 0 Valilikten yapılan
açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, Ağaçişleri ve Şeker Mahallesi Hurdacılar Sitesinde bulunan iki farklı iş yerinde
çalışma yürütüldüğü belirtildi. Yapılan çalışma sonucu (10) numara olarak tabir edilen 5 bin
705 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiğinin ifade edildiği açıklamada, işyeri sahipleri Ö.Ç.,
S.G., Ş.Ş. ve İ.K.’nin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bilgisine de yer verildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün bir başka çalışması sonucunda da Ö.K. ve M.K. uyuşturucu
madde ticareti yaptıkları ihbarı üzerine şahısların kullandıkları 06 plaka sayılı araç ile Kartal
Bulvarı civarında bulundukları tespit edilmiş ve araç durdurularak arama yapılması üzerine,
aracın sağ arka lastiğinin yanında sigara paketi içerisinde 21 gram gelen esrar maddesi ele
geçirildi. Açıklamada, Ö.K. ve M.K. isimli şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan
aramada 2 adet av tüfeği ile 25 adet av tüfeği fişeğine el konulduğu, şahısların “Uyuşturucu
Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı da belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11146.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Eğitim Bir-Sen 2 nolu şubesi açıldı
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, yaptığı basın toplantısında Eğitim BirSen 2 Nolu Şubesinin açıldığını söyledi.
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Eğitim Bir-Sen 2 nolu şubesi açıldı 1 51 0 0 Yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim BirSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın öncülüğünde 1992
yılında yeni bir anlayışla kurulan sendikamız Kayseri’de yeni bir başarının mutluluğunu
yaşamaktadır. Başta Mehmet Akgün başkanımız ve geçici yönetim kurulu üyeleri ile
yaptığımız çalışmalar sonucu Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesindeki
üyelerimizle birlikte Kayseri’deki 2. şubemizi bu gün sizlerle birlikte açıyoruz. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Kalkan ayrıca, “Mevzuat gereği yeni bir sendika şubesi
kurabilmek için en az 400 üyesinin bulunma şartı aranmaktadır. Uzun süredir bu sayıya
ulaşamadığımız için şubemizi açamıyorduk. Çok şükür artık bu sayıyı geçerek yeni şubemizi
de kurduk. Bildiğiniz gibi üniversitelerin çalışması Milli Eğitim Bakanlığından farklı, bu
sebeple onların problemlerini bu kurumlarda çalışanlar daha iyi bilir ve kolay çözerler. Bunun
için üniversite çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının alınması ve geliştirilmesi için kendi
çalışanlarından bir yönetimin kurulmasını istedik ve bunu da gerçekleştirdik. Üniversite
çalışanlarımıza, sendikamıza, camiamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah yakın bir
yakın zamanda yetkiyi de alarak hizmetlerimizi hızlandıracağız’’ şeklinde konuştu.
Konuşmasına şu sözlerle devam eden Kalkan, “Üniversitelerde sendikalaşma oranı diğer
kamu kurumlarına göre daha düşük. Bu sebeple son dönemlerde üniversite çalışanları
özellikle akademisyenler en düşük maaş alan çalışan durumuna düşmüşlerdi. Memur-Sen ve
Eğitim -Bir-Sen’imizin çok yoğun çalışmaları sonucunda Aralık ayından geçerli olmak üzere
725 ile 835 TL artış sağlanmıştır. Bu artış diğer alanlarda çalışanların durumlarının daha
iyileşmesini zemin hazırlayacaktır. Ayrıca, Eğitim-Bir-Sen olarak, Başbakanlık, Maliye
Bakanlığı ve YÖK nezdinde girişimlerde bulunarak geliştirme ödeneğinin ödenmesine devam
edilmesini istemiştik. 01.01.2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/142 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile geliştirme ödeneğinin ödenme süresi uzatılmıştır. Yani geliştirme
ödeneğinin ödenmesine devamı sağlanmıştır. İkinci öğretim mesai ücretlerinin tekrar
verilmesi sağlanmış, görevde yükselme sınavının açılmasının sözü alınmıştır’’ ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11147.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Kayseri’nin en gelişmiş ilçesi, ’Melikgazi’
Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Düşünce Okulunca, Kayseri
ilçelerinde gelişmişlik derecesini belirleyen yeni bir çalışma sonucu Melikgazi İlçesi,
Kayseri’nin en gelişmiş ilçesi olarak belirlendiğini söyledi.
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Kayseri'nin en gelişmiş ilçesi, 'Melikgazi' 2 0 0 0 Kayseri’ye bağlı 16 ilçenin ele alındığı
çalışmada, Kayseri’nin ilçeleri 4 küme içerisinde değerlendirildiğini ve ilçeler arasındaki
gelişmişlik farklarının ortaya konduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Kayseri
Düşünce Okulunca gerçekleştirilen çalışmada, ilçelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları
göz önüne alınmıştır. Ekonomi de dahil toplumun nüfus yapısı, yani nüfusun büyüklüğü insan
sayısı, nüfusun bileşimi, doğum ve ölüm oranları, nüfusun dağılımı, göç hareketleri gibi on
beş demografik veriden hareket edilerek bir endeks oluşturulmuştur. Ekonomik yatırımlar,
bina sayısı, evlerin ve iş yerlerin ekonomik değerleri, gelir düzeyi, ekonomik gelir getirisi
değerleri ele alınmıştır. Bu endekse göre, Kayseri ilçelerinin gelişmişlik sıralamasında
’Melikgazi’ ilçesinin en gelişmiş ilçe olarak belirlenmiştir“ dedi. İlçeler arasındaki gelişmişlik
farkları ortaya konulan bu çalışmanın sonuç bölümünde, bu farklılığın ortadan kaldırılması
için kamu ve özel sektör yatırımlarının dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin
vurgulandığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesinin gelişmişlikte
birinci sırada yer almasının belediye yatırımların büyük etkisi ve katkısı olduğunu kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımlar ve
hizmet ile her zaman esnafı teşvik ettiğini, sanayici yatırımına destek sağlandığını, imarlı ve
planlı yapılaşma ile inşaat sektörüne etkinlik kazandırdıklarını, sağlık ve spor ile eğitim
yatırımların öncüsü olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11148.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

AGÜ Spor Basketbol Yönetiminden 1. Devre
Değerlendirmesi
AGÜ Spor Basketbol takımı yönetimi yaptığı basın açıklamasında 2014-2015 sezonunun ilk
yarısının sona erdiği belirtilerek, ligi averajla 3. sırada bitirmelerinin kendilerini mutlu ettiği
ifade edildi.
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Bu haber 154 kez okundu. AGÜ spor basketbol yönetiminden 1. devre değerlendirmesi 1 0 0
0 AGÜ Spor yönetimin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verild; "2014-15 sezonu
1.devresi sona erdi. Ligi averaj ile 3. sırada bitirmemiz yönetim olarak bizleri çok memnun
etmiştir ve sezon sonu hedefimiz adına umutlandırmıştır. AGÜ Spor olarak her sezon ligde ilk
3 sırada yer alabilmek ve Eurolig gibi büyük bir organizasyonda geçen sezondan sonra bu
sezon da son 8 takım umudumuzu yaşatabilmek kulüp olarak bizleri heyecanlandırmaktadır.
Sportif başarılarımızın yanı sıra her geçen gün artan ve TKBL de elde ettiğimiz en yüksek
seyirci ortalaması da şehrimizin takımımıza verdiği destek ve güvenin bir göstergesidir.
Centilmen AGÜ Spor taraftarımıza çok teşekkür ederiz." Oyuncularının performanslarına
değinen yönetim, "TKBL de 1.Devre oynanan 13 maç sonunda ligin en fazla sayı atan Türk
oyuncusu 1991 doğumlu Pınar Demirok (138 toplam ve 10.6 ortalama) ve maç ortalamasını
göz önüne alındığında 5.4 ile toplam ribaunda 1. sırada yer alan 1991 doğumlu Esra Ural,
kulübümüzün gurur kaynağı olmuşlardır. Ayrıca 1995 doğumlu Sinem Ataş'ın aldığı 13
dakika ortalama süre ve 1990 doğumlu Cansu Arslan’ın maç başı ortalama 17 dakikada
gösterdikleri performanslar ise gelecek adına kulübümüzü umutlandırmaktadır. Kısıtlı
sayıdaki Türk oyuncumuzu TKBL de bu kadar efektif kullanan teknik heyetimizi de ayrıca
tebrik ederiz. Tabi ki Türk Kadın Basketboluna 6 sezon önce kazandırdığımız oyuncumuz
Lara Sanders’in Avrupa’da en iyi 10 kadın sporcu içinde olması ülkemiz adına önemli bir
başarıdır. Yönetim olarak kendisini tekrar tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı. Yapılan
açıklamada ayıca, "Artık TKBL de 2. yarı başlayacak. AGÜ Spor olarak tüm takımlara
başarılar diliyoruz. Bizim kulüp olarak hedefimiz sezon sonunda da bu noktadan aşağıda
olmamak ve play-off sürpriz takımı olarak finali zorlamaktır. Euroligde ise kendi hatalarımız
ile kaybettiğimiz avantajımızı kalan 3 maçta tekrar geri almak ve adımızı 2.sezonumuzda da
ilk 8 içine yazdırmak en büyük hayalimizdir. Tabi ki bu hedefler kolay değil ve aynı hedeflere
mücadele eden rakiplerimizin bütçeleri düşünüldüğünde daha da zorlaşıyor. Ama biz de AGÜ
Spor olarak son 6 sezondur gösterdiğimiz istikrarı devam ettirip daha da ileriye gitmek
istiyoruz. Daha büyük başarılar için artık hazırız. Ayrıca bizlere maddi manevi büyük destek
sağlayan ve her şartta arkamızda hissettiğimiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehmet
Özhaseki ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü İhsan Sabuncuoğlu'na teşekkürü bir borç
biliriz. AGÜ Spor olarak bu birliktelikleri ilerleyen sezonlarda bir kupa ile taçlandırmak en
büyük arzumuzdur" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11149.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Cinayet Zanlısı Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Kayseri’de dün akşam saatlerinde bir eğlence merkezinde çıkan kavgada tartıştığı adamı,
boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü iddia edilen bir kişi yakalandı.
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CİNAYET ZANLISI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ 1 0 0 0 Kayseri'de dün
akşam saatlerinde Kiçikapı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana gelen
olayda, iki grup arasında tartışma çıkmış ve çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle
boğazına bıçak saplanan Z.K. (24) ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Z.K, burada yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayeti işlediği iddiasıyla aranan Y.T., Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinde yakalandı. Y.T.,
geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11150.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

KTO Heyeti Deik Başkanı Vardan İle Buluştu
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Heyeti, İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Başkanı Ömer Cihad Vardan ile buluştu.

30 Ocak 2015 Cuma 18:00

KTO HEYETİ DEİK BAŞKANI VARDAN İLE BULUŞTU 1 0 0 0 KTO Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Haslançacı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Nedim Olgunharputlu’dan oluşan KTO heyeti ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan İstanbul’da TOBB Plaza’daki DEİK Merkezi’nde bir
araya geldi. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Hiçyılmaz, DEİK’in Türk özel
sektörünün; dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak
üzere, dış ekonomik ilişkilerinin yürütülmesi noktasında önemli çalışmalara imza attığını
söyledi. DEİK’in Başkanı Vardan ile Kayseri’nin ekonomik durumu ve dış ticaretine ilişkin
bilgileri de paylaştıklarını ifade eden Hiçyılmaz, “DEİK Başkanı Sayın Vardan ile

Kayseri’nin ihracat kapasitesinin ve dış ekonomik ilişkilerinin artması bağlamında yatırım ve
işbirliği imkanlarını konuşma fırsatı bulduk” dedi. Hiçyılmaz, “DEİK yaptığı çalışmalarda,
Türkiye’nin ihracat rakamlarının artmasına yönelik olarak katkı sağlamaktadır. Kurul’un, iş
geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevli olmasından dolayı, Kayseri Ticaret Odası
olarak yapmayı planladığımız faaliyetlerimize ilişkin Başkan Vardan ile bilgi paylaşımında
bulunduk” diye konuştu. Kayseri’nin ihracat kapasitesinin artması için önemli çalışmalara
imza attıklarını belirten Hiçyılmaz, “Irak’ın Erbil kentinde kurulma çalışmalarını
tamamladığımız ancak istikrarsız yapıdan dolayı faaliyete geçirmediğimiz ticaret ofisimiz
hakkında Sayın Vardan ile görüş alışverişinde bulunduk. Bunun yanı sıra Rusya
Federasyonu’nun başkenti Moskova’da ticaret ofisi açılması konusunda yaptığımız
çalışmaları paylaştık. DEİK Başkanımız Sayın Vardan, Kayseri Ticaret Odası olarak
böylesine önemli çalışmalara imza atmamızdan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Sayın Vardan, Kayseri’nin ihracat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza, DEİK
olarak destek olacaklarını belirtti” diye konuştu. Başkan Hiçyılmaz, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan ile yeniden bir araya geleceklerini belirterek,
“Dış ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi ve Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşılması için ne
tür çalışmaların yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunulması bakımından
heyetler olarak yeniden bir araya gelinmesi kararı aldık. Ülkemiz için önemli faaliyetlerde
bulunan DEİK gibi önemli bir kuruluşun, Kayseri’ye yapacağı katkıları önemsiyoruz”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11151.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Hüseyin'in Tedavisini Özhaseki Üstlendi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli
sandalyeye mahkum kalan Kayserispor taraftarı Hüseyin Deniz'in tedavisini üstlendi. Başkan
Özhaseki'nin talimatıyla Hüseyin için tedavi süreci başlatıldı.

30 Ocak 2015 Cuma 18:02

HÜSEYİN'İN TEDAVİSİNİ ÖZHASEKİ ÜSTLENDİ 1 0 0 0 Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, bir grup Kayserispor taraftarıyla birlikte kendisini ziyaret eden Hüseyin
Deniz ile bir süre sohbet etmiş ve Hüseyin'in tekerlekli sandalyeden kurtularak yeniden ayağa
kalkması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtmişti. Henüz 3,5 yaşında iken bir trafik
kazası geçiren ve o günden bu yana tekerlekli sandalyeye mahkum olan Kayserispor
tribünlerinin tanınmış ismi Hüseyin Deniz için bu ziyaretin hemen ardından çalışmalar
başladı. Başkan Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Özel Dünyam Hastanesi'ne götürülen
Hüseyin'e doktorlar tarafından konsültasyon yapıldı ve bulgular değerlendirildi. Özel Dünyam
Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
tarafından kendilerine gönderilen Kayserispor taraftarı Hüseyin Deniz için tedavi sürecinin
başladığını ve yapılan tetkikler sonucu Hüseyin'in 4 Şubat Çarşamba günü ameliyata

alınmasına karar verildiğini söyledi. 3,5 yaşından beri yürüyemeyen Hüseyin'in tedavi
sürecinin 2-3 yıl sürebileceğini ifade eden Bedir, gerekli ameliyatlar ve fizik tedavi süreci ile
ilgili Başkan Özhaseki'yi sürekli bilgilendireceklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11152.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Osmanlı Ocaklarından 'Ümmetin Efendisi
Yürüyüşü' Programı

30 Ocak 2015 Cuma 18:03

OSMANLI OCAKLARINDAN 'ÜMMETİN EFENDİSİ YÜRÜYÜŞÜ' PROGRAMI 1 0 0 0
Osmanlı Ocakları Develi teşkilatının düzenlediği Cumhuriyet Gazetesinin yayınladığı
karikatürden dolayı 'Ümmetin Efendisine Yürüyüşü' adlı programa Develi halkı yoğun ilgi
gösterdi. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın da katıldığı program ilahilerle
başladı. Genel Başkan Canpolat tekbir sesleriyle karşılandı. Osmanlı Ocakları Develi ilçe
Başkanı Mustafa Bozbeşparmak daha sonra bölge Başkanı Ahmet Arısoy konuşmacı Mustafa
Başaran'ın konuşmasından sonra Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın
konuşmasından sonra program son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11153.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

Osmanlı Ocakları İl Başkanlığına Mehmet
Somuncu Atandı
Osmanlı Ocakları Develi teşkilatının düzenlemiş olduğu 'Ümmetin Efendisi Yürüyüşü'
programına katılan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Osmanlı Ocakları İl
Başkanlığına Mehmet Somuncu'yu atadı.

30 Ocak 2015 Cuma 18:04

OSMANLI OCAKLARI İL BAŞKANLIĞINA MEHMET SOMUNCU ATANDI 4 0 0 0
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat yaptığı açıklamada, "Kayseri İl
yönetimimize görevlerinde başarılar diliyoruz. Daha önce bölge başkanlığı ve il yönetimini
oluşturmuştuk. Bazı sıkıntılardan dolayı feshetmek zorunda kalmıştık. Şimdi yeni Kayseri il
yönetimimizi oluşturduk. İnşallah çok çalışarak bölge başkanlığını da tekrar kazanırlar" dedi.
Osmanlı Ocakları Kayseri İl Başkanı Mehmet Somuncu ise, "Öncelikle Bu görevi bana ve
yönetimime layık gören Genel Başkanımız Kadir Canpolat beye ve bana destek veren Develi
ilçe yönetimimize teşekkür ediyorum. Çok çalışacağız en kısa zamanda il binamızı tutup bir
an önce ilçe yönetimlerini oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11154.html
Erişim Tarihi: 28.01.2015

