KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
28.10.2013–31.10.2013
Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Kayseri’de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere
göre, Tuna Caddesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, B.G. idaresindeki 38 EN
690 plakalı otomobil, M.Ü. hakimiyetindeki 38 YY 010 plakalı...
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Kayseri’de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tuna Caddesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, B.G.
idaresindeki 38 EN 690 plakalı otomobil, M.Ü. hakimiyetindeki 38 YY 010 plakalı otomobil,
M.K. yönetimindeki 38 S 0690 plakalı okul servisi, F.K. idaresindeki otomobil ve B.I.
yönetimindeki 38 ZL 948 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından araç içerisinde bulunan
7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere
kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3612.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kayseri’de bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
yaralandı.Edinilen bilgilere Himmet Dede kasabası yolunda meydana gelen olayda S.Y.(35)
kontrolündeki 19 LD 395 plakalı otomobilin virajı alamaması sonucu takla...
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Kayseri’de bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
yaralandı.

Edinilen bilgilere Himmet Dede kasabası yolunda meydana gelen olayda S.Y.(35)
kontrolündeki 19 LD 395 plakalı otomobilin virajı alamaması sonucu takla attığı öğrenildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 ilk yardım ekipleri yaralı S.Y.'yi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki muayenesinde kafa travması
geçirdiği öğrenilen yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3613.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Asansörde
Kurtardı

Mahsur

Kalan

Şahsı

Đtfaiye

Kayseri’de zemine düşen asansörde mahsur kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından
kurtarıldı.Kocasinan ilçesi Đstasyon Caddesi üzerindeki Bulvar Apartmanı’nda meydana gelen
olayda, bürosundan eşyalarını alan D.K. 2. kattan asansöre bindi....
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Kayseri’de zemine düşen asansörde mahsur kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kocasinan ilçesi Đstasyon Caddesi üzerindeki Bulvar Apartmanı’nda meydana gelen olayda,
bürosundan eşyalarını alan D.K. 2. kattan asansöre bindi. 1. katta takılı kalıp düşmeye
başlayan asansör kilitlendi. Asansörde mahsur kalan D.K., cep telefonu ile itfaiyeyi arayarak
yardım istedi. D.K., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonucu
asansörün kapısını açmasıyla dışarı çıkabildi. Görevlilerin hastaneye gitmesini söylediği D.K.,
polislerden tutanak tutulmasını istedi.
Daha önce üç kez daha asansörün düştüğünü iddia eden ve şikayetçi olacağını ifade eden
D.K., “Burada iş yerim var. 2. kattan bindim ve gösterge 1. katta takılı kalıp düşmeye başladı.
Asansör bir anda kilitlendi. Bu üç oldu. 30 dakika kadar mahsur kaldım. Bu ilk değil, daha
önce 3-4 defa daha oldu. Şimdi karakola gidiyoruz, şikayetçi olacağım” diye konuştu.
Apartman sakinleri de, olayın ilk olmadığını, daha önce üç defa daha asansörün düştüğünü
belirttiler. D.K. kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3614.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayseri Mmo Başkanı Mustafa Özkan:
Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti,
yılların emeği ile meydana getirdiği kardeşlik harcını bozmayacak...
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Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti,
yılların emeği ile meydana getirdiği kardeşlik harcını bozmayacak ve ihanet süreci kendi
başlarını yakacaktır” dedi.
“Cumhuriyetimizin 90’ıncı yıl dönümünü coşku, sevinç ve gururla kutladığımız bu dönemde
hüznü ve endişeyi de yaşadığımız bir süreçten geçmekteyiz” diyen Özkan, “Tarihi destanlarla
dolu Türk Milletinin yine destansı bir kurtuluş mücadelesi sonucu kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti Devleti; Milletimizin, bağımsızlığına göz diken düşman unsurlarına karşı verdiği
kararlı ve onurlu mücadeleyle, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağının
eşsiz bir göstergesidir” ifadesinde bulundu.
Özkan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Savaş meydanlarında, Aziz Şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı bu destan onların ruhlarıyla
vücut bulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı hak etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dili,
bayrağı, marşı ve başkenti ile temel niteliklerinin hiçbir zaman tartışmaya açılamayacağı gibi,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ilelebet korumak hepimizin asli görevidir.
Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti‘ni, toplumsal huzuru en
üst seviyede yaşatarak, bölgesinde ve dünyada daha güçlü kılmak hepimizin vereceği ortak
çaba, özveri ve hoşgörü ile mümkün olacaktır.
Fakat içerisinden geçtiğimiz ve üniter yapımızın tahrip edilmeye çalışıldığı bu süreçte etnik
temelli fitne büyük tehdit unsuru olmuştur. Tarihten hiç ders almamış ve Türk’ün sabrını
denemenin hiç mantıklı bir iş olmadığını bilmeyenler sözde yeni rejimler ortaya koymaya
başlamıştır. Küresel güçlerin kucağında gezen ve onların gölgesinde hayat bulan hainler şunu
iyi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti, yılların emeği ile meydana
getirdiği kardeşlik harcını bozmayacak ve ihanet süreci kendi başlarını yakacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kurucu kahramanları, Devletimizin bekası ve
Türk Milletinin bağımsızlığına emeği geçenleri ve şehitlerimizi hayranlıkla ve minnetle
anıyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan Rahmet diliyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3615.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayseri Türkiye’nin Venedik’i Olacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’yi Türkiye’nin Venedik’i
yapacak projeyi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ziyaretinde açıkladı.Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’yi Türkiye’nin Venedik’i
yapacak projeyi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ziyaretinde açıkladı.Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
projelerle ilgili olarak brifing veren Başkan Özhaseki, Kültür Yolu, Kaleiçi Kültür Merkezi,
Selçuklu Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, cephe düzenlemeleri, Harikalar Diyarı, Erciyes Kış
Turizm Merkezi, Yeni Hal Kompleksi, Şeker Gölü, Derevenk Vadisi, Cumhuriyet
Meydanı’nda yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Özhaseki finali, Eski Sanayi Bölgesi
Dönüşüm Projesi ile yaptı. Özhaseki, “Eskimiş veya atıl durumdaki kent dokularını yenilemek
ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek dönüşüm projelerini hazırlıyoruz. Kayseri’de
ABD’de bulunan Central Park gibi büyük bir park yapacağız ve Kızılırmak şehrin
merkezinden geçecek” diye konuştu.Başkan Özhaseki, Eski Sanayi Bölgesi Dönüşüm
Projesi’nin, eski terminal kavşağından Kocasinan Belediyesi’ne kadar uygulanacağını söyledi.
2005 YILINDAN ĐTĐBAREN PLANLANIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 2005 yılında yaptığı bir açıklamasında,
“Dünyanın dört bir tarafını gezdim. Çoğu ülkelerde, nehirler şehir merkezlerinden geçiyor ve
ayrı güzellik hava veriyor. Kızılırmak'ın Kayseri'den geçip geçmeyeceği, suyunun yeterli olup
olmayacağı konusunda DSĐ'ye proje yaptırdım, olumlu geldi. Kızılırmak suyu ile şu anda
Yamula Barajı doluyor. Kızılırmak'ın suyunu Ebiç Köyü yakınlarında Yamula Barajı'ndan
alıp 20 kilometre kanal açarak şehre getireceğiz. Şehrin ana cadde ve sokaklarında 15
kilometre tur attırıp, Sarımsaklı Barajı'na vereceğiz. Kızılırmak'ın çevresini de gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi kayık ve sandallarla alışveriş yapılabilecek hale getireceğiz. Yat turu
yaptıracağız. Hatta büyük bir dev akvaryum projemiz de var. Size hayal gibi gelebilir ama bu
olacak. Kayseri 'ilk'leri sever, bu da bir ilk olacak. Đnsanlar Kızılırmak ile 15 kilometre yat
turu yapacak. Đki yıl sonra başlayacağımız çalışmaların, 30 milyon dolara mal olacağını
hesaplıyoruz” diyerek proje hakkında bilgiler vermişti.4 Kasım 2012 yılında katıldığı Küçük
Millet Meclisi’nde ise konu hakkında sorulan bir soruya şu şekilde cevap
vermişti:“Kızılırmak dışında Erciyes, Anadolu Harikalar Diyarı, Kültür Yolu, Kayseri
Mahallesi Projelerine yoğunlaştık, bu projeleri hızlandırdık. Kızılırmak projesiyle ilgili
çalışmalarımız da devam ediyor. En son ĐTÜ’deki hocalarla bir çalışma hazırladık. Bize
Kızılırmak’ın tamamını şehirden geçirdiğimizde ortaya çıkacak maliyetle ilgili bilgi verdiler.
Bir de, yer altı suları ile ilgili bir alternatif proje sundular. Bu suyu daha ucuz şekilde temin
edeceklerini söylediler. Su gelecek ama Kızılırmak’tan gelmeyecek. Bu tercihlerle karşı
karşıyayız. Biz çalışmayı tamamladıktan sonra, insanlar, STK’lar konuyla ilgili bir şeyler
söylesin istiyoruz. Şu anda bu aşamadayız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3616.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Talas'ta Çevreci Kentsel Dönüşüm
Talas Belediyesi, Bahçelievler Mahallesinde 23 bin metrekare alan içerisinde bulunan 11 adet
kömürcü dükkanlarının yıkımını gerçekleştirerek, mahalledeki görüntü kirliliğini ortadan
kaldırdı. Yıllardır modern yapıların arasında kalan...
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Talas Belediyesi, Bahçelievler Mahallesinde 23 bin metrekare alan içerisinde bulunan 11 adet
kömürcü dükkanlarının yıkımını gerçekleştirerek, mahalledeki görüntü kirliliğini ortadan
kaldırdı. Yıllardır modern yapıların arasında kalan bu işyerlerini yıkmak için mücadele
ettiklerini belirten Başkan Rifat Yıldırım, bu alanda büyük bir park inşa edileceğini söyledi.
Bir dönem vatandaşların odun kömür ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan ve daha sonra
amacı dışında kullanılan ve görüntü kirliliğine neden olan işyerleri hukuki problemlerin
kaldırılmasının ardından yıkıldı. Bu yıkımın Talas’ın güzelleşmesi için yapılan önemli bir
çalışma olduğunu kaydeden Başkan Rifat Yıldırım, "Bir şehrin girişindeki siluet, o şehirle
ilgili önemli imajdır" dedi.
Talas'ın Bahçelievler Mahallesi girişinde şehre bakan yüzünün bu işyerleriyle çok kötü
görüntü sergilediğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu
işi çözmek için uğraştık. Bu arada şunun altını çizmek istiyorum ki anlayış gördüğümüz
esnafta var, anlayışsızlık gördüğümüz esnafta var. Yargı kararını kaldırdıktan sonra burasını
yıkmaya başladık" diyerek hiçbir zaman hukuksuz bir iş yapmadıklarını söyledi. Yıkılan
işyerlerinin yerine yapılacak çalışmayla ilgili bilgiler veren Başkan Yıldırım, "Talas'ımızın
güzelleşmesini sağlayan Deliçay bölgesi, Erciyes Üniversitesi’nden paraşüt iniş alanına kadar
olan 2 kilometrelik mesafede şehrimizin en uzun yürüyüş parkurlarından birisi olacak.
Đnsanlarımızın doğal yeşil bir doku içerisindeki yaşamı bir huzur ve keyiftir. Bu bölgedeki
yıkım alanı dışındaki tüm alanlarda çevreyi canlandırmıştık. Đnşallah en kısa sürede burasını
da yeşil dokusuyla vatandaşlarımıza kazandıracağız. Yeşil, modern ve gelişen Talas’ın
yakışmayan unsurlarını bir bir ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.
Kömürcüler sitesinin yıkılmasıyla esnafı mağdur etmediklerini belirten Başkan Yıldırım,
"Daha güzel bir ortamda bir site yaparak binalarını teslim ettik. Đnanıyorum ki bu çevrede
oturan vatandaşlarımız daha keyifli bir ortamda yaşadıklarını hissedecekler. Bu güzelliğin
içerisinde hemen yanı başımızda bir de cami inşaatı başlıyor. Her gün Talas'ımız gelişiyor ve
kalkınıyor. Bundan sonra dönüşüm yapılması gereken eski sanayi sitesindeki mülk sahiplerine
çeşitli önerilerde bulunduk. Đnşallah önerilerimizi değerlendirirler ve buradaki dönüşümünü
bir an önce gerçekleştirerek şehrimizin silueti ve yaşamı çok farklı olur" ifadesini kullandı.
Yıkımın ardından Bahçelievler Mahallesinde 40 bin, devamında Yenidoğan Mahallesinde ise
30 bin metrekare alanda yapılacak olan Deliçay Yaşam Parkının çok fonksiyonel yapıda inşa
edileceğini dile getiren Başkan Rifat Yıldırım, "Burada daha çok sosyal ve sportif bir yaşam
alanı planlıyoruz. Örneğin çocuklarımız için futbol sahası olacak. Đhtiyaca göre insanlarımızın
oturacağı, yürüyeceği ve keyif alacağı mekanlar olacak" dedi.
Bahçelievler Mahalle Muhtarı Uğur Baltalı ise modern binaların arasında kötü bir görüntü
oluşturan işyerlerinin yıkılmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek Talas'ın
güzelleşmesini sağlayan Başkan Rifat Yıldırım'a teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Hasan Ersoy binaların arasında bulunan işyerlerinin yol açtığı hem
görüntü hem de gürültü kirliliğinin sona erdiğini söyledi. Başkan Yıldırım'dan bir an önce
parklarına kavuşmak istedikleri belirten Ersoy, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3617.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa Maçı
Hazırlıkları Sürdürüyor
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kendi evinde oynayacağı
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Hacı Boydak Tesisleri'nde teknik direktör Fuat
Çapa yönetiminde Mavi-siyahlı futbolcular antrenman yaptı....

28 Ekim 2013 Pazartesi 12:42

Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kendi evinde oynayacağı
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Hacı Boydak Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Mavi-siyahlı futbolcular
antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular düz koşu, kondisyon ve pas çalışması yaparken,
futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3618.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayserispor, Kahramanmaraşspor Maçı
Hazırlıklarına Başladı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a yenilen Kayserispor, Ziraat Türkiye
Kupası'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına başladı.Kadir Has
Tesisleri’ndeki yenileme antrenmanında Galatasaray maçında ilk 11’de...
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a yenilen Kayserispor, Ziraat Türkiye
Kupası'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kadir Has Tesisleri’ndeki yenileme antrenmanında Galatasaray maçında ilk 11’de yer alan
futbolcular düz koşu yaparken, diğer oyuncular pas çalışması yaptı.
Kayserispor, 31 Ekim Perşembe günü Kadir Has Stadyumu’nda saat 18.00’da Türkiye Ziraat
Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya
gelecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3619.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Büyükşehir'den Nakliye Đhalesi
Büyükşehir Belediyesi kış mevsimi yaklaşmasına rağmen ihtiyaç olan bölgelerdeki alt ve üst
yapı hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu amaçla yaklaşık bedeli 1 milyon 338 bin TL
olan nakliye ihalesi yapıldı.Büyükşehir Belediyesi'nin...

28 Ekim 2013 Pazartesi 11:48

Büyükşehir Belediyesi kış mevsimi yaklaşmasına rağmen ihtiyaç olan bölgelerdeki alt ve üst
yapı hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu amaçla yaklaşık bedeli 1 milyon 338 bin TL
olan nakliye ihalesi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nin 200 bin ton asfalt ve altyapı malzemesi nakliyesi için yaptığı
ihaleye Gema Đnşaat katıldı. Temel, alt temel ve asfalt malzemesi nakli için gerçekleştirilen
ihalede Gema Đnşaat 1 milyon 094 bin 700 TL teklif verdi.
Nakliye Đhalesi, ihale komisyonunun gelen teklifi incelemesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3620.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

64 Parça Mülk Đhale Đle Satışa Sunulacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan
64 mülkün 2886 sayılı Devlet Đhale Kanununun 45. maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü”
ile ihale yoluyla satılacağını söyledi.12 ayrı bölgede...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan
64 mülkün 2886 sayılı Devlet Đhale Kanununun 45. maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü”
ile ihale yoluyla satılacağını söyledi.
12 ayrı bölgede yer alan 64 mülkün toplam muhammen bedelinin 13.765.250 lira olduğunu
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Mülkiyeti Belediye ait 64 mülk satılarak hem atıl duran
müler ekonomiye kazandırılacak hem de belediye elde edilecek gelirler ile belediye
yatırımlarına dönüştürülecektir. Caferbey, Osmankavuncu, Gesi-Fatih, Đnecik, Eğribucak,
Demirciler, Erenköy, Kıranardı, Tontar, Bahçelievler, Battalgazi, Kapalı çarşı, Gesi-Kayabağ
gibi 13 ayrı semte bulunan 64 mülkün 53’ü konut arsası, 5’i ticaret, 5’i dükkân, 4’ü bağ ve
sayfiye alanı ve 1’i ise akaryakıt ve LPG istasyonu olarak satışa sunulacaktır. 5 işyeri ve
dükkan ile Akaryakıt istasyonu arsalarına yoğun ilgi gösterilmektedir. Konut arsaları 400 m2
ile 800 m2 arasında, dükkanlar ve ticaret arsaları ise 10 m2 ile 2500 m2 olarak değişmektedir“
dedi.
Belediye olarak satışa sundukları mülklerin gelirlerini yine yatırıma dönüştürerek halkın
hizmete sunacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, arsaları almak veya işyerini
kiralamak isteyenlerin daha fazla bilgiyi belediyenin www.melikgazi.bel.tr adresinden
öğrenebilecekleri gibi belediye arsa tanıtım gezilerine katılabileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3621.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Mustafa Alan’dan 29 Ekim Mesajı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, 29 Ekim
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Yayımladığı mesajda, kişinin hak ve özgürlüklerinin
cumhuriyet sistemi içerisinde güvence altında olacağını bildiren KESOB...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, 29 Ekim
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajda, kişinin hak ve özgürlüklerinin cumhuriyet sistemi içerisinde güvence
altında olacağını bildiren KESOB Başkanı Alan, “Bizi millet olarak bir arada tutarak yaşatan,
bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin temelini ülkesine sadakatle bağlı
her bir ferdimizin eşitliği ve özgürlüğü fikri oluşturmaktadır. Halkımız her zaman ve her türlü
sevinç ve üzüntüde bir olmuş, ortak kader anlayışına sahip çıkmıştır. Cumhuriyet, ülkemizde
yaşayan küçük-büyük, kadın-erkek, genç-yaşlı her bir ferdin mücadelesiyle ve azimli
duruşuyla elde edilmiş eşsiz bir destandır” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetin gelişmesi ile birlikte Türkiye’nin çağdaş toplumlar arasında yer bulacağını
kaydeden Mustafa Alan, “Cumhuriyet, çağdaş yönetim biçimlerinden biri olan demokrasiyi
bağrında geliştirebilen en iyi sistemdir. Kişi hak ve özgürlükleri ancak bu sistem içinde
güvence altında olabilir. Türk Milleti de cumhuriyetini yüceltip geliştirerek, demokrasinin
nimetlerinden en üst seviyede sürekli faydalandığı anda elbette ki çağdaş toplumlar içindeki

yerini sağlama alacaktır. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ni, dil, din, ırk, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin toplumsal huzuru en üst
seviyede yaşatarak, bölgesinde ve dünyada daha güçlü kılmak hepimizin vereceği ortak çaba,
özveri ve hoşgörü ile mümkün olacaktır” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3622.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Mhp Đl Başkanı Mete Eke:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, 29 Ekim dolayısıyla
yayımladığı mesajda, “Cumhuriyet büyük zorluklar ve çile ile bizlere emanet edildi”
dedi.1923 yılında Anadolu’ya Türk mührü vurulduğunu belirten Mete...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, 29 Ekim dolayısıyla
yayımladığı mesajda, “Cumhuriyet büyük zorluklar ve çile ile bizlere emanet edildi” dedi.
1923 yılında Anadolu’ya Türk mührü vurulduğunu belirten Mete Eke, “Koca bir cihan
devletini liğme liğme etmek suretiyle Türk Milletini ve Türklüğü tarih sahnesinden silme
gayretinde bulunan emperyalist ve küresel güçler içteki bulunan yerli iş birlikçilerinde
sayesinde bu gayelerine kısmen ulaşmışlar, bölüşülen ve parçalanan topraklarımız uzun süre
düşman çizmesi altında inim inim inlemiştir” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetin ilelebet kalması için tavsiyeler sunduğunu dile getiren Eke, şunları kaydetti:
“Anadolu Topraklarına yeniden vurulan Türk mührü sonucu, 29 Ekim 1923 günü, Türk
Milletinin karakterine ve medeniyet anlayışına uygun olan Cumhuriyet sistemi ilan edilerek,
Türk Milletinin yeniden vatan yaptığı bu topraklar da kıyamete kadar kalması sağlanmıştır.
Bugün idrak ettiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük zorluklar, çile, ızdırap ve
meşakkat sonucu bizlere emanet edilmiş bu emanetin ilelebet kalması konusunda da
tavsiyelerde bulunmuştur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3623.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Genç Temalar Kahvaltıda Tanıştı
Kayseri Genç TEMA Kulüpleri tarafından tanışma kahvaltısı düzenlendi.Kahvaltıda bir
konuşma yapan TEMA Vakfı Kayseri Đl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, kahvaltının amacının
tanışmak olduğunu söyledi. Dağlı, “Şehrimizde bulunan üç...

28 Ekim 2013 Pazartesi 10:52

Kayseri Genç TEMA Kulüpleri tarafından tanışma kahvaltısı düzenlendi.
Kahvaltıda bir konuşma yapan TEMA Vakfı Kayseri Đl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı,
kahvaltının amacının tanışmak olduğunu söyledi. Dağlı, “Şehrimizde bulunan üç
üniversitemizin gen TEMA üyelerini bu güzel organizasyonda buluşturmak, birbirleriyle
tanışıp kaynaşmalarını sağlamak bizleri çok mutlu etti. Aramıza katılan çevreci gençlerimizi
yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Genç TEMA Başkanları Fikriye Ecevit de yaptığı konuşmada, “Her yıl çok daha geniş
katılımla çevre dostu arkadaşlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Desteklerinden dolayı il temsilciliğimize, akademik danışmanlarımıza ve ilçe gönüllü
sorumlularımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3624.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Müsiad Heyeti Amerika Gezisinden Döndü
Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi, üyelerinin katılımıyla,
Amerika Birleşik Devletleri'ne bir iş gezisi düzenledi.17-24 Ekim tarihleri arasında
gerçekleşen ziyaret konusunda bilgi veren MÜSĐAD Başkanı Ahmet...
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Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi, üyelerinin katılımıyla,
Amerika Birleşik Devletleri'ne bir iş gezisi düzenledi.
17-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ziyaret konusunda bilgi veren MÜSĐAD Başkanı
Ahmet Çolakbayraktar, “Ayrıca gezide yapılan temasların, büyük bir pazar olan Amerika ile
bölgemiz arasındaki ticaret fırsatlarının ve işbirliklerin değerlendirilmesi, pazarın
incelenmesi, yeni teknik gelişmeler hakkında fikir sahibi olunması, Ülkemizin yükselen
ekonomik gücüne katkıda bulunan işadamlarına farklı bakış açıları kazandırma noktasında
kazanımlar sağladı” dedi.
MÜSĐAD Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “ABD ile Ülkemizin ticari hacmi geçen yıl 19,7
milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu potansiyele ivme katacak ve Türkiye aleyhine olan dış
ticaret dengesinin düzelmesine destek olacak başarılı girişimciler aramızda mevcut. Bizler,
MÜSĐAD olarak üyelerimizin, ticaret erbabı olarak dünyanın her yerinde olmaları için
çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda ABD gezisinde yapılan ziyaret ve görüşmelerin, uzun
vadede ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3625.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri’
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk
bırakıldı.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet...
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon
Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
öğrenciler ve askeri erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. Burada bir açıklama yapan
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türkiye Cumhuriyeti’nin zor şartlar altında kurulduğunu
söyledi. Türkiye’nin dünyada en güçlü ekonomisi olan 16 ülkenin arasına girdiğini dile
getiren Düzgün, “Türkiye Cumhuriyeti çok zor şartlar altında kuruldu. Osmanlı devletinin
yıkılmasıyla beraber ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmesinden sonra bütün
vatandaşlarımızın kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar demeden büyük bir mücadele
sonrasında 29 Ekim 1923’de bu Cumhuriyet kuruldu. O yıllarda sizin de bildiğiniz gibi
Çanakkale savaşlarından itibaren pek çok gencimizi okumuş nitelikle donanımlı insanımızı da
bu Đstiklal harbi yıllarında kaybettik. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bu süre
zarfında dünyanın en güçlü ekonomisi arasına girme durumuna kavuştu. Bugün dünyanın en
güçlü ilk 16 ekonomisi arasına girdik” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de her geçen yıl insan gücünün kaliteli seviyeye ulaştığını belirten Vali Düzgün,
“Artık ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, okur-yazar olmayan konularını görüşmüyoruz. Pek
çok gencimiz yüksek eğitime kavuştular. Her geçen yılda insan gücü kaliteli nitelikli insan
gücü giderek artıyor. Đnşallah 10 yıl sonrada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını
kutlayacağız. Bu yüzüncü yılda da gerçekten Türkiye Cumhuriyeti’nin çok büyük hedefleri
var. Hem yetişmiş insan gücü olarak, hem gelişmiş ülkeleri arasına ilk 10 arasına girme
konusunda da ciddi bir hedefimiz var. Đnşallah bunu da bütün millet olarak el birliği ile hep
birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3626.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Bünyan Emniyetinde Nikah Sevinci
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreninden sonra Bünyan Protokolü iki polis
memuruna nikah şahitliği yaptı.Bünyan Đlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Hakan Korkut
Uyak ve polis memuru Şahinde Pehlivan Cumhuriyet bayramı çelenk sunma...
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreninden sonra Bünyan Protokolü iki polis
memuruna nikah şahitliği yaptı.
Bünyan Đlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Hakan Korkut Uyak ve polis memuru Şahinde
Pehlivan Cumhuriyet bayramı çelenk sunma törenleri sonrasında Bünyan Belediye Başkanı
Mehmet Özmen’in kıydığı nikahta hayatlarını birleştirdi.
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Đlçe Garnizon Komutanı Đbrahim Dağlı, Bünyan
Đlçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı ve Bünyan Müftüsü Lokman Arslan’ın şahitlik ettiği nikaha
çiftin yakınları ve Bünyan Đlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli meslektaşları katıldı.
Bünyan Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının nikahını Bünyan Belediye
Başkanı Mehmet Özmen kıyarken çiftin evlilik cüzdanlarını Bünyan kaymakamı Engin
Aksakal takdim etti. Nikah sonrası polis memurlarının nikah törenine katılan protokol üyeleri
ve davetliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3627.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Ganalı Öğrencinin Bayrak Gururu
Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayrak törenine katılan
Ganalı öğrenci, Türk bayrağını taşımaktan gururlu olduğunu söyledi.29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kayseri Uluslararası...
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Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayrak törenine katılan
Ganalı öğrenci, Türk bayrağını taşımaktan gururlu olduğunu söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kayseri Uluslararası
Mustafa Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesi’nde okuyan El Hasan Đdris, Atatürk Anıtı’nın
önünde düzenlenen törende Türk bayrağını taşımakla görevlendirildi. Elindeki Türk bayrağına
sarılarak basın mensuplarına poz veren Đdris, Türk bayrağını taşımaktan gururlu olduğunu
söyledi. Türk bayrağının manevi değerini hissederek taşıdığını belirten El Hasan Đdris, “4
senedir Türkiye’deyim. Sınavı kazanarak buraya geldim. Türkçe’yi burada öğrendim.
Müslüman bir ülkede bende Müslüman olduğum için mutluyum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3628.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Aydın Doğan’dan Kayso’ya Ziyaret
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan,
Saray Halı Yönetim Kurulu Başkanı Necati Kurmel, Doğan Holding CEO’su Yahya Üzdiyen
ve Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu’dan oluşan...
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Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan,
Saray Halı Yönetim Kurulu Başkanı Necati Kurmel, Doğan Holding CEO’su Yahya Üzdiyen
ve Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu’dan oluşan heyet, Kayseri Sanayi
Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak’ı ziyaret etti.
Heyeti KAYSO Meclis Başkanı Nureddin Okandan ve KAYSO Başkan Yardımcıları Mehmet
Büyüksimitci ve Ali Oğuzönder ile birlikte ağırlayan KAYSO Başkanı Mustafa Boydak,
böyle değerli bir heyeti Kayseri’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bu
gün benim açımdan anlamlı bir gün. Özellikle Sayın Aydın Doğan ile çok geçmişe dayanan
bir hukukumuz var. Kendileri Türkiye’mizin gelişip kalkınmasına hizmet eden önemli
işadamlarımızdan bir tanesidir. Bizde kendilerini örnek alıyor, yapılan yatırımları takdirle
izliyoruz. Hem Boydak Grubu olarak, hem de KAYSO Yönetimi olarak gerek Sayın Aydın
Doğan’ın, gerekse Sayın Kurmel’in başarıları ile övünüyoruz. Đş dünyamızda sizin gibi yeni
yeni liderlerin çıkması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin gelişip kalkınması için hep
beraberce çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kayseri’nin bereketli bir şehir olduğunu ve iş dünyası olarak işlerini sürdürdüklerini ifade
eden Boydak, Kayseri’de sanayi kültürünün çok eskilere dayandığını belirterek, büyüklerinin
önderliğinde başlayan sanayi faaliyetlerini bu gün kendilerinin daha da geliştirme gayreti
içerisinde olduklarını söyledi.
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ise, KAYSO’yu ziyaret etmekten son derece
keyif aldığını söyledi. Kayseri’de ticaretin 6 bin yıl öncesine dayandığını dile getiren Doğan,
“Kayseri’de ticaretin 6 bin yıl öncesine dayandığını ve Kültepe’de yapılan kazılarda eski çek
ve senetler çıktığını öğrendim. Bu da ticaretin Kayserililerin genetiğinde olduğunu ve iş
hayatına ne kadar önem verdiklerini anlatıyor” diye konuştu.

Kayseri’nin çok modern bir görünüme sahip olduğunu ifade eden Doğan, Kayserili
işadamlarının Türkiye çapında müteşebbis bir ruha sahip olduklarını ve kendi memleketlerine
bağlı olduklarını belirterek, Kayseri ile iftihar ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3629.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayserispor- Galatasaray Maçını 12 Bin Kişi
Đzledi
Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan Kayserispor-Galatasaray maçını 12 bin kişinin
izledi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayserispor-Galatasaray
karşılaşmasında alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde 964...
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Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan Kayserispor-Galatasaray maçını 12 bin kişinin
izledi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayserispor-Galatasaray
karşılaşmasında alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde 964 genel kolluk görevlisi ve 400
özel güvenlik görevlisinin görevlendirildiği bildirildi. Müsabakayı 12 bin kişinin izlediği,
müsabaka öncesinde daha önce kullanılmış bileti kullanmak isteyen ve satmaya kalkışan 2
kişinin gözaltına alındı. Seyircilere hakaret eden ve olaylara karışan 5 kişiye 6222 Sayılı
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefetten yasal işlem yapıldığı
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3630.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kocasinan Mahallesi Yeniden Düzenlendi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan Mahallesi'nde yaya yolu ve çevre
düzenlemesi yaptıklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, yeni konut ve inşaatların süratli
biçimde ilerleyip tamamlandığının altını çizerek, "Doğalgaz,...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan Mahallesi'nde yaya yolu ve çevre
düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Başkan Bekir Yıldız, yeni konut ve inşaatların süratli biçimde ilerleyip tamamlandığının altını
çizerek, "Doğalgaz, elektrik, aydınlatma, telefon, su ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmaları
tamamlanan bölgelerin yaya yolunu ve bordürlerini tamamlıyoruz" dedi.
Kocasinan Mahallesi'nde yeni yerleşim birimlerinin tamamlanan bölümlerine yaklaşık 6 km
yaya yolu yaptıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Kocasinan Mahallesi'nde pazaryeri
olarak bilinen bölgeye kilitli parke taşı ve bordür döşedik, çevreyi toparlayıp düzenledik. Karkış bastırmadan vatandaşımızın elinin ayağının altını düzene kavuşturmak istiyoruz. Hayırlı
uğurlu olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansın” diyerek sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3631.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayseri Erciyesspor, 5 Futbolcusunu A2
Takımına Gönderdi
Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda, 5
futbolcuyu A2 takımına gönderdiklerini belirterek, "Takıma bekleneni veremeyen oyuncularla
bizim işimiz yok" dedi.Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, yaptığı...
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Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda, 5
futbolcuyu A2 takımına gönderdiklerini belirterek, "Takıma bekleneni veremeyen oyuncularla
bizim işimiz yok" dedi.
Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, yaptığı basın toplantısında gazetecilere sinevizyon
gösterisiyle hakem hatalarını anlattı. Eren, Fenerbahçe futbolcusu Caner’in Kayseri
Erciyesspor’lu oyuncu Yasin’e yaptığı hareketle ilgili olarak, "Hadi burada hakem vermedi.
Peki bu pozisyonları Profesyonel Disiplin Kurulu incelemiyor mu? Đnşallah o hakem sabaha
kadar rahat uykusunu almıştır. Bu bir insanlık suçu. Başka bir şey değil. Burada karar verme
mekanizması hakem. Hakem olarak bu kararı verdikten sonra benim oyuncumun psikolojisi
ne olacak? Aynı hareketlerin çok daha hafifini bizim futbolcularımız yapmış olsaydı ne
olurdu? Biz bu şartlar altında mücadele etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sinevizyonda hakem hatalarını izlediklerini belirten Eren, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar Erciyesspor 9 maç oynadı, 7 maçla ilgili görüntü izledik. Bu 7 maçta 11 puan
kaybedildi. Sıralamadaki puanımız 6. Siz hakem olarak o hataları göremiyorsanız ne işiniz var
o sahada? Hak etmeyen adama hak etmediği unvan verilmiş. Takımımız üzerine inşallah kötü
oyunlar oynatmak düşünülmüyordur. Yöneticilik yaptığım süre içinde hiçbir zaman böyle bir
toplantı yapmamıştım. Hakemin arkasına sığınmak gibi bir niyetimiz yok. Gelinen noktada
sessizliğimizin beceriksizlikten değil, federasyona olan saygımızdan olduğunun bilinmesini
istiyoruz. Bugün itibariyle sözün bittiği yerdeyiz. Kayseri derbisini pazartesi günü oynuyoruz.
Maç planlaması yaparken planlamanızda halkımızın daha rahat edeceği zamanı ayarlayın.
Önümüzde 3 maç daha var. Oynayacağımız 3 maçtan Kasımpaşa Cumartesi günü oynanacak.
Bizler şartlar bu olmasına rağmen iyi niyetimizi kaybetmek istemiyoruz. Kayserimizi temsil
eden herkese seslenmek istiyorum. Lütfen Erciyessporumuzu ve Anadolu kulüplerini yalnız
bırakmayın. Sesimizi duyuralım. Aksi takdirde bunlar, üzerimize gelmeye devam edecek.

Eğer bu sunumlardan sonra yine görevlerini yapamayacaklarsa, gereğini yapmalarını arz
ediyorum. Kayseri Erciyessporumuz'un bundan sonra daha iyi olacağını temenni ediyorum"
KÖTÜ GĐDĐŞĐN FATURASI, 5 FUTBOLCUYA KESĐLDĐ
Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, dün itibariyle teknik heyetin verdiği rapor
doğrultusunda 5 oyuncumuzu A-2 takımına gönderdiklerini ifade ederek, ''Dün itibariyle
maddi para cezalarını da uygulamaya soktuk. Veleminx, Hammar, Ekrem Ekşioğlu, Erhan
Güven ve Sinan Kaloğlu’nu A-2 takımına gönderdik'' diye konuştu.
Yeni takım olduklarını ve bir şekilde adaptasyon sürecine ihtiyaçları bulunduğunu belirten
Eren, ''Bizim de elbette hatalarımız olmuştur. Takıma bekleneni veremeyen oyuncularla bizim
işimiz yok. 30 kişilik kadroyu nereye gönderirseniz en çok 11 kişilik kadrolar çıkar. Bu
hatalar düzelmeyecek hatalar değildir. Đlk devrede maksimum puanları almaya çalışacağız. Şu
anda takımın patronu Fuat Çapa’dır, ona saygı gösterilmesi lazım. Vleminck’in kart gördüğü
maçların bazılarında hata var, bazılarında yok. Bjorn Vleminck’e kümülatif hareketlerinden
dolayı verilen karardır'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3632.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Yıldız Ve Özhaseki Birlikte Oy Kullandı
2014 yerel seçimleri öncesi belediye başkan aday adaylıkları için yapılan temayül
yoklamasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki birlikte oy kullandı.Geçtiğimiz hafta sonu AK...
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2014 yerel seçimleri öncesi belediye başkan aday adaylıkları için yapılan temayül
yoklamasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki birlikte oy kullandı.
Geçtiğimiz hafta sonu AK Parti Kayseri teşkilatı tarafından, Kadir Has Kongre Merkezi'nde
yapılan yerel seçimler öncesi belediye başkan aday adaylıklarını belirlemek için yapılan
temayül yoklamasına Yıldız ve Özhaseki salona birlikte gelerek oy kullandı.
Bakan Yıldız ve Özhaseki sandıkları tek tek dolaşıp, sandık başındaki görevlilerle bir süre
sohbet ettikten sonra temayül yoklamasını değerlendirdi.
Kayseri'nin merkezi ve yerel yönetimleri ile güçlü bir şehir olduğunu dile getiren Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "AK Parti'nin Türkiye'deki koymuş olduğu iradeye
katkı koyan bir şehir. Her zaman olduğu gibi bundan sonraki seçimlerde de şimdiye kadar
göstermiş olduğumuz performansı daha da artırarak geçmeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin
büyümesine, gelişmesine ve ilerlemesine katkı koyan bir il olacaktır Kayseri. Tabii ki yerel
yönetimler seçimi yaklaşıyor. Bir demokratik ortamda, delegelerimizin, seçmenlerimizin ne
düşündüğünü öğrenip, temayüllere göre de seçimleri şekillendirmek istiyor genel başkanımız
ve Başbakanımız. Bunlar genel merkez tarafından değerlendirilecek. Ben şuna inanıyorum.
Kayseri şu ana kadar stabil bir yönetimiyle beraber, yerel yönetimlerinden çok memnunuz.

Sayın Özhaseki başkanımızın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gösterdiği
performanstan son derece memnunuz. Aynı zamanda ilçe belediye başkanlarımızdan da. Ve
yeni hedeflerimizde var. Bu yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek için de çaba sarp edeceğiz.
Ben şuna inanıyorum, Özhaseki başkanımızın inşallah bu seçimlerde de adayımız olarak
geleceğine inanıyorum. Tabii ki genel merkez de değerlendirdikten sonra kesinleşecek ama
Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'ye koyacağı çok fazla emek ve gayreti var. Şu an gösterdiği
başarılara, yeni başarıları da eklemiş olacak. Biz ona inanıyoruz ve hep beraber yanında
olduğumuzu belirtiyoruz" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, Bakan Taner Yıldız'la siyaset hayatından
önce başlayan dostluk ve muhabbetleri olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Şimdiye kadar ne kendisi ne ben ne de arkadaşlarımız işe talibiz diye ortaya çıkmadık.
Elimize dilekçe alıp, kapı kapı gezmedik. Bize gel sana şurada ihtiyaç var dedilerse, biz gidip
oradaki ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Đhtiyaç yok derlerse de Allah razı olsun der, helalleşip
gideriz. Burada arkadaşlarımız fikirlerini söylüyorlar, genel merkez de bunları alıp
değerlendiriyor. Cenab-ı Hak gerek şahıslarımız hakkında, gerekse şehrimiz ve ülkemiz
hakkında ne hayırlı ise onu versin. Eğer bizim hizmet etmemiz mukadderse önümüzü açsın
hizmet ettirsin. Yoksa hepimiz de bir an önce işimize gücümüze bakalım."
Yapılan açıklamaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, büyükşehir sandığına gelerek oylarını
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3633.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayseri’de 29 Ekim Coşkusu
Cumhuriyet’in kuruluşunun n 90. yılı Kayseri’de düzenlenen törenle kutlandı.Mustafa Kemal
Paşa Bulvarı’nda düzenlenen törene Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı
Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet...
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Cumhuriyet’in kuruluşunun n 90. yılı Kayseri’de düzenlenen törenle kutlandı.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda düzenlenen törene Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon
Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, daire
müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Orhan
Düzgün, Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyet’in 90. Yılının tüm yurtta coşkuyla
kutlandığını belirtti. Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Düzgün, “Tarihin her döneminde
büyük devletler kuran ve bağımsızlığını milli karakterinin en temel özelliği sayan ulusumuz,
29 Ekim 1923’te yeni Türk Devleti’nin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir.
Kahraman milletimiz, fiilen kazandığı bağımsızlığını, uluslar arası hukuk alanında da bu
tarihte “Türkiye Cumhuriyeti” olarak tescil etmiştir. Zorlu Đstikbal Harbi yıllarında hemen her
evde bir şehit veya gazimizin mübarek kanlarıyla yazılan hürriyet destanı, büyük önder
Atatürk’ün ifadesiyle, bir fazilet rejimi olan ‘Cumhuriyet Yönetimi’ ile taçlanmıştır” diye
konuştu.
Cumhuriyetin kuruluşunun 90. Yılına girildiğini belirten Düzgün, “Ülkemizde ekonomi,
ticaret teşebbüs hürriyeti, insan hakları fikir ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere hukukun

birçok alanında önemli reformlar yapılmış, vatandaşlarımızın çok daha rahat ve huzurlu bir
ortamda yaşamasının alt yapısı oluşturulmuştur. Bugün her bakımdan kendine güvenen,
istikbale umutla bakan, güven ve istikrar unsurunun timsali bir ülkenin vatandaşı olmanın
haklı gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün konuşmasının ardından ardından, tören geçişi coşkulu bir
şekilde yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3634.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

2 Sendika Genel Kurula Gidiyor
Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi 2 Nolu Şubesi 16 Kasım'da, Türk Sağlık-Sen Kayseri 2 Nolu
Şubesi ise 23 Kasım'da olağan Genel Kurul'a gidiyor.Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu
Şubesi'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu, 16 Kasım tarihinde Kayseri...
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Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi 2 Nolu Şubesi 16 Kasım'da, Türk Sağlık-Sen Kayseri 2 Nolu
Şubesi ise 23 Kasım'da olağan Genel Kurul'a gidiyor.
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şubesi'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu, 16 Kasım tarihinde
Kayseri Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde yapılacak. Türk Sağlık-Sen
Kayseri 2 Nolu Şube'nin 2. Olağan Genel Kurulu ise 23 Kasım'tarihinde Đl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleşecek.
Her iki sendikanın Genel Kurulu'nda seçimler de yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3635.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyoruz
AK parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, ''Cumhuriyet, bizi ayrılmaz bir bütün olarak
bir arada tutan ve toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı perçinleyen bir hazinedir''
dedi.Öksüzkaya, Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılı...
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AK parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, ''Cumhuriyet, bizi ayrılmaz bir bütün olarak
bir arada tutan ve toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı perçinleyen bir hazinedir'' dedi.
Öksüzkaya, Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajında,
''Tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin ilanının 90'ıncı yıl dönümünü

gururla ve coşkuyla yaşıyoruz. Bu vesile ile Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımla
kutlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını ve gelişmesini sağlayan başta Atatürk
olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi minnet ve şükran duyguları içerisinde anar, vatanımız
ve milletimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerim.
Cumhuriyet, bizi ayrılmaz bir bütün olarak bir arada tutan ve toplumsal bütünlüğümüzü,
dayanışmamızı perçinleyen bir hazinedir. Ülkesine, milletine ve geleceğine inanan
milletimizin; eşitlik, özgürlük ve çağdaş demokrasi temelleri üzerine kurulmuş ve inşası
milletimizin iradesi olan eserimizdir.
Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlar, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, O’nun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi
ve gazilerimizi minnet ve rahmet duygularımla anar, saygılarımı sunarım'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3636.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet
Özbakkal'ın 29 Ekim Mesajı
Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılı
nedeniyle bir mesaj yayımladı. Özbakkal mesajında, ''Demokrasiyle taçlandırılmış
cumhuriyetimizin 90'ıncı yılını kutluyoruz, tüm şehitlerimize...
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Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılı
nedeniyle bir mesaj yayımladı. Özbakkal mesajında, ''Demokrasiyle taçlandırılmış
cumhuriyetimizin 90'ıncı yılını kutluyoruz, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz'' dedi.
Özbakkal mesajında, ''Bugün buradan Türkiye’ye milletiyle didişen bir rejimin adı asla
cumhuriyet olmaz diyerek demokrasiyle taçlandırmış bir büyük hareketin sahipleri olarak
sesleniyoruz. Türkiye’yi kalkındıran, kıt kanaat imkanlara sahip olduğu dönemlerden
geçirerek pek çok sıçrama hamlelerini yapan bir büyük hareket olarak sesleniyoruz.
Türkiye’de dışlanmış, ötekileşmiş ne kadar insanımız varsa demokrasi eliyle sistemin
merkezine taşımış bir büyük hareket olarak sesleniyoruz. Sözümüz orada bitmiş midir? Asla
bitmemiştir'' ifadelerini kullandı.
Mesajında, ''Türkiye’de meselemiz sadece bu çarpık, işlemeyen düzeni değiştirmek değildir,
sadece yanlışları işaret etmek değildir. Sorumlu bir anlayışla milletin önünde örtülmek istenen
her meseleyi bulduğumuz her zeminde konuşmak durumundayız'' diyen Özbakkal, şunları
kaydetti:
''Milletimizin öncelikli meselelerinde aydınlatıcı bir vazifeyi hep beraber görmek
durumundayız. Milli müştereklik meselesi yapmamız gereken meseleler de dahil olmak üzere
bugün Türkiye, üzülerek ifade ediyorum, iktidarın özellikle eline geçirdiği medya gücüyle
beraber Türkiye’yi ve bu son hali adeta tarihin sonu anlayışı içerisinde Türkiye’ye bir

dayatma olarak ortaya koyduklarında, kendi özellerinde, kendi tasavvur ettikleri bir dünyayı,
Türkiye’yi bunun içerisinde yerleştirme gayretlerini görüyoruz.
Maalesef bir ümitsizlik halinde gençlerimiz de dahil olmak üzere geleceğine dair bir
karamsarlığın içine düşüldüğünü görüyoruz. Bugün Türkiye’yi yöneten bu iktidardan başka
kendi insanını çalışmamaya teşvik eden bir başka anlayışın iktidar olduğu bir başka yer
yoktur. Dünya ölçeğinde baktığımızda istihdamdan, işsizlikten, Türkiye’nin katma değer
üretme kapasitesinden başlayarak, ifade ettiğimiz çerçeve içerisinde dünyayla rekabet eden bir
ülke haline getirerek, bu rekabette sadece üreten bir ekonomi değil, aynı zamanda değişen
dünya koşulları içerisinde kendi insanına daha fazla refahı transfer eden bir ülke haline
gelmek durumundayız
Demokrat Parti olarak, dün olduğu gibi bugün de bu toprakları esas alarak, bu tarihe, bu
topraklara kulak vererek kendi merkezimizde kendi önceliklerimizi yine bizler belirlemek
durumundayız. Türkiye sahip olduğu imkan ve potansiyeli açığa çıkardığı takdirde
başkalarına muhtaç bir ülke değildir. Türkiye’de insanımızı birbirine rakip yapmadan
insanımızın arasına örülen duvarları yıkacağız diye gelenlerin, o duvarları yeni yeni gruplar,
merkezler noktasında yeniden ördüğünü görüyoruz.
Yamalı bir anayasayı yamalı bir bohça gibi Türkiye’ye dayatanlara buradan sesleniyoruz.
Türkiye’nin ihtiyacı yamalı bir bohça değildir, yamalı bir anayasa değildir.
Bizim meselemiz Türkiye’de her vatandaşımıza eşit fırsatları sunacak bir modeli icra
edebilmektir. Bugün icra edilen siyasetle Türkiye’nin daha fazla yol alabilme imkanı yoktur.
Bugün devleti kendine rakip gören anlayışların, devletin etkinliğini ne derece daraltırsak
kendi faaliyet alanlarımızı o derece genişletiriz diyenlerin Türkiye’ye birtakım dış telkinlerle
beraber yaptıkları tekliflerle Türkiye’nin kendi içerisinde bir çaresizliğin içine sürüklendiğini
görüyoruz.
O bölgede egemenliğimizi neredeyse ikiye böler noktaya gelmişiz. Birilerinin telkinleriyle
demokratikleşiyoruz diyerek milli kimliği örseleyecek hiçbir adıma asla taraftar olabilme
imkanımız yoktur. Milletimizin geçmişte bıraktığı, çözdüğü meseleleri bugün bir buhran hali
içerisinde, bir çözümsüzlük hali içerisinde dayatanlara karşı çözümü, dün olduğu gibi bugün
de icra etmek durumundayız.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3637.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Cumhuriyet Bayramı'nın 90'ıncı Yılı
Bünyan’da Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılı, tüm yurtta olduğu gibi Bünyan'da da coşkuyla
kutlandı. Köprü Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar,
Bünyan Atatürk Stadı'nda devam etti. Bu arada, Bünyan Kaymakamı...
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Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılı, tüm yurtta olduğu gibi Bünyan'da da coşkuyla
kutlandı. Köprü Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar,
Bünyan Atatürk Stadı'nda devam etti. Bu arada, Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal,
Kaymakamlık makamında protokol üyelerinin bayram tebriklerini kabul etti.
Bünyan Atatürk Stadı'ndaki, devam eden törenlere Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal,
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan Garnizon Komutanı Đbrahim Dağlı,
Bünyan Emniyet Müdürü Zeki Karslı, Bünyan Đlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural,
Bünyan Müftüsü Lokman Arslan ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar ve öğrenciler
katıldı. Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye başkanı Mehmet Özmen ve
Bünyan Garnizon komutanı Đbrahim Dağlı birlikte öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet
bayramını kutladı. Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resmi geçit ile devam eden
Cumhuriyet Bayramı töreni öğrencilerin okudukları şiirler ve folklor gösterileri ile devam etti.
Tören son kısmında ise, Cumhuriyetin 90'ıncı yılı etkinlikleri kapsamında resim, müzik ve
spor dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını ve
hediyelerini Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal verdi.
Tören, protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirmesi ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3638.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

ÜNĐVERSĐTELĐLER KAHVALTIDA
BULUŞTU
Đlim Hikmet Vakfı Üniversite Bayan Komisyonu tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya
şehrin dört üniversitesinden öğrenciler katıldı.
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Đlim Hikmet Vakfı Üniversite Bayan Komisyonu’nun hafta sonu düzenlemiş olduğu
toplantıya Kayseri’nin dört üniversitesinden yaklaşık yüz kadar bayan öğrenci katıldı.
Yapılan kahvaltı sonrası katılımcı öğrencilere bir konuşma yapan Đlim Hikmet Vakfı
Üniversite Bayan Komisyonu Başkanı Ayşe Dursun, amaçlarının düzenlenen toplantılar ile
şehrimizde bulunan öğrencilerin bu vesile ile bir araya gelerek tanışmaları ve bilgi
alışverişinde bulunmaları olduğunu söyledi. Kayseri2de dört üniversite bulunduğunu
hatırlatan Ayşe Dursun ‘ Vakfın Bayan Komisyonu olarak öğrencilere yönelik haftada bir
‘Tefsir’ ve ‘Hikmet’ okumaları düzenliyoruz. Bununla birlikte 15 günde bir ‘Kitap Paneli’ ve
‘Müslüman önderler’ paneli düzenliyoruz’ dedi. Yapılan faaliyetlerin tamamen öğrencilere
yönelik olduğunu ifade eden Dursun, bu faaliyetlerle hedeflerinin öğrencilerin gerektiği gibi
yetişmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3639.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

HUNAT CAMĐĐNDE SELAHATTĐN KĐP ĐÇĐN
MEVLĐT OKUNDU
Hunat Camiinde Pazar günü öğle namazını müteakip vefat eden Pınarbaşı müftüsü Selahattin
Kip için mevlüt ve Kur’an- ı kerim okundu.
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Hunat Camii Đmam Hatibi Ahmet Yıldırım ve müezzinler mevlid i şerif Kur an ı Kerim ve
ilahiler okudular. Đl Müftü Yardımcısı Galip Koçer yaptığı konuşmada “Selahaddin hoca
efendinin uğradığı akıbet yani ölüm hepimizi bekleyen kaçınılmaz hakikattir. Hayat üç
günden ibarettir birisi dün, ikincisi bu gün diğeri de yarın” dedi. Koçer’in Abdulkadir i
Geylani Hazretlerin den naklettiği bu sözlerle birlikte “Dün geçmiştir. arının ise gelip
gelmeyeceği meşkuk tur. Elimizde olan yegâne imkân bu gündür ve hayatın tamamı bu
günden ibarettir dolayısıyla bu anımızı Allan’ın emri üzere yaşamalı ölüme, hesaba, sırata,
mizana hazır olmalıyız. Selahattin hocama ve tüm geçmişlerimize rahmet dilerim” diye
konuştu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3640.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

DÖRDÜNCÜ KĐTAP PANELĐ ĐKĐ YAZAR ĐKĐ
KĐTAPLA GERÇEKLEŞTĐRĐLDĐ
Đlim Hikmet Vakfı, Üniversite Komisyonu tarafından düzenlenen kitap panellerinin
dördüncüsü gerçekleştirildi.

29 Ekim 2013 Salı 14:27

Đlim Hikmet Vakfı, Üniversite Komisyonu tarafından düzenlenen Panel, moderatör Meltem
Altınsoy’un sunulacak kitapların yazarları hakkında verdiği bilgilerle başladı. Yazar Atasoy
Müftüoğlu “Küresel Çağda Kaybolmak” isimli kitabının sunumuyla devam edilen panelde
yazar ve kitabı hakkına bilgi verildi.

Yazar Atasoy Müftüoğlu Kimdir ?
Müftüoğlu’nun Trabzon’da başlayan yazarlık hayatı Eskişehir’de bir han odasındaki
daktilosundan güçlü ve sorumlu üslubu ile Müslümanları beslemeyi sürdürerek devam etti.
Zamanla Büyük Doğu lehine bir tercihte bulunan Müftüoğlu, uzun yıllar bu tercihi heyecanlı
ve bilinçli bir biçimde korudu. Edebiyat Dergisi’ne uzun aralıklarla, Mavera Dergisi’nde ise
kısa aralıklarla deneme yayınladı. Diriliş, Deneme, Edebiyat, Selam ve Vuslat dergileri başta
olmak üzere pek çok edebiyat, sanat, düşünce, kültür ve siyaset dergisinde denemeler yazdı.
Kitaplarında tevhit, mücadele, ahlâk, hikmet ve merhamet eksenli denemeler yazan
Müftüoğlu, hemen her Müslüman’ın duygu ve düşünce dünyasında bu kavramların
yerleşmesinde büyük pay sahibi oldu.
‘Küresel Çağda Kaybolmak’
Panelde yazar Müsftüoğlu’nun katılımcılara tanıtılmasının ardından yazarın, ‘Küresel Çağda
Kaybolmak’ isimli kitabının sunumu gerçekleştirildi. Sunumunu Sümeyye Gürsul’un yaptığı
‘Küresel Çağda Kaybolmak’ kitabı bölümler halinde tanıtıldı. Gürsul, Müftüoğlu ve kitabı
hakkında şunları kaydetti. ‘Kitapla ilgili Đlk değinilen konu ise popüler kültür ve sosyal medya
üzerine oldu. Yazar, günümüz toplumunun içinde bulunduğu düşünsel, ahlâki, sosyal,
toplumsal, ekonomik belirsizlikleri, boşlukları ve tatminsizlikleri anlatıyor. Sanal etkileşim ve
iletişimin, yüz yüze sohbet ve dostlukların sonunu hazırladığına dikkat çekerek, bunun aynı
zamanda derinlikli düşünme tarzımızı yok ettiğini söylüyor. Belli karakterlere sığdırılan
düşüncelerle, kendi tanımlarımız ve sözcüklerimiz yoksullaşmaya itiliyor. Müftüoğlu, bize
dayatılan bütün bu argümanların, emperyalist güçler tarafından önümüze sunulduğunu ifade
ediyor. Daha sonra cemaat konusu üzerine yoğunlaşıyor. Emparyalist güçlerin önlerini açan
ılımlı Đslam anlayışının oluşturulmaya çalışıldığından yakınıyor. Bu noktada cemaatlerin
önemi bir kere daha öne çıkmış oluyor. Yazarımız burada ‘Neo-nurculuktan bahsediyor’ dedi.
‘Olmayan bir şeyi arzu metası haline getirip topluma sunuyorlar’
Yazarın, Nur cemaatinin sayısal anlamda meşruiyet ve popülarite kazanmak için dil
milliyetçiliğini, Türkçeyi propaganda malzemesi olarak kullandığını belirttiğine dikkat çeken
Gürsu, ‘Bu “Đslami millileştirme” çabasının da bizi ümmet çizgisinden dışarı çıkardığını ifade
ediyor. Bu bağlamda bazı cemaatlerde manevi terör uygulandığını söyleyen Müftüoğlu, aynı
zamanda başka fikirlere kapalı oldukları için zihinsel devrimden de bir haber olduklarını
vurgulamakta. Cemaat mensuplarının, cemaat liderlerinin ufku, sözleri, yazıları ve kitapları
ile sınırlı bir dünyada yaşadıklarını söyleyen yazar, bütün bunların bilinç kırıcılıktan başka bir
işe yaramayacağı sonucuna varıyor. Müftüoğlu, kitabında bunlarla beraber yine çok güncel bir
yaraya parmak basıyor ve ‘moda’ diyor. Bu moda kavramı bünyesinde insanların yalnızca
‘müşteri’ye dönüştürüldüğü bir süreci yaşadığımızı ifade ediyor. Mesela bugünkü kadın
algısını düşünecek olursak, tamamen tasarımcıların bize dayattığı bir kadın profili var. Hiç
kimse birbirine benzemiyor. Karşımızda üretilmiş bir robot var ve onun gibi olmamış
isteniyor. Aslında olmayan bir şeyi arzu metası haline getirip topluma sunuyorlar’ dedi.
‘Güzellik tek bir kalıba sıkıştırılmış durumda’
Gürsu yazar ve kitabı hakkındaki sunumuna şöyle devam etti. ‘Müftüoğlu, artık ne
giyeceğimize, ne yiyeceğimize bile artık bu güçlerin karar verdiğine değinerek durumun
vahametine işaret ediyor. Daha sonra kitap, ‘medya ve Arap Baharı’ ilişkisinden bahsediyor.
Küresel olayları, gelişmeleri medya aracılığıyla öğrenmek gibi bir zaafımız olduğu için
olayların gerçek boyutlarını göremiyoruz diyor. Duygusal akla sahip oluşumuz da bizi
kolayca yönlendirilmeye sevk ediyor. Müftüoğlu, Arap isyanlarını abartıldığını ve bunlardan
hakiki manada bir devrim çıkmayacağını iddia ediyor. Buna da en iyi örneğin Arap
dünyasının bağımsızlaştıramadığı Libya olabileceğini ifade ettikten sonra iddialarına birini
daha ekleyerek, muhalif güçlerin CIA, Fransız ve Đngiliz istihbaratı tarafından eğitildiğini ve
silahlandırıldığını söylüyor. Bu bağlamda kitabın son kısımlarında ise artık, sömürgeci dilin
ve söylemin dünya görüşünün sınırlarını aşmadıkça zihinsel bir bağımsızlığı

kazanamayacağımızı vurguluyor. Müftüoğlu, sözcükler, fikirler ve kavramlarla yapılan savaşı
kazanamadığımız takdirde bir devrimden söz edemeyeceğimizi savunuyor’ diye konuştu.
Panel daha sonra Ramazan Kayan hocanın son kitabı olan “Davet” ile devam etti. Đyi bir
Đmam-Hatip olan yazar, özellikle Đslami ilimler üzerine araştırmaları ile tanınıyor.
Sorumluluğun adı ‘davet’tir
Ebru Kırtay’ın sunumunu yaptığı Davet kitabında yazar, bizler hayatımızı devam ettirirken,
imanımızın getirdiği borcu eda etmemiz için bekleyen birçok insanın sorumluluğu bulunuyor
üzerimizde. Bu sorumluluğun adı da ‘davet’tir diyor.
Kırtay, yazar ve kitabı hakkına şu bilgileri verdi. ‘Kitapta davet nedir, ne değildir, davetin
icapları, davetçinin sahip olması gereken donanımlar, davet için geliştireceğimiz alternatifler
ve daha birçok mevzu davet başlığı ile ele alınıyor. Öncelikle ‘Davet nedir?’ sorusuna Kayan,
davet; fıtratı bozulmuş duygu ve düşünce kodlarına, fıtratını hatırlatmaktır diye güzel bir
açıklama yapıyor. Đnsanın bulunduğu her yer davetçinin faaliyet alanıdır. Bu arada davetçi
kavramına yoğunlaşarak, kesinlikle davetçiliğin sadece bir zümreye tahsis edilemeyeceğini ve
her Müslümanın zaten bir davetçi olduğu dipnotunu düşüyor. Davetin güncelliğini
yitirmemesi gerektiğini ifade eden cümlelerine, davet cemaat için değil, cemaat davet içindir
formülünü ekliyor’dedi.
‘Bana gel’ değil, ‘Kendine gel’
Yazarın davetçinin bu bağlamda ‘bana gel’ değil, ‘kendine gel’ ahlâkında olması gerektiğini
ifade ettiğine vurgu yapan Kırtay, ‘Đslamı dert ve dava edinen davetçilere ihtiyaç olduğunu ve
ancak bu şekilde gölge, kopya ve müsvedde olmaktan kurtulacağımızı söylüyor. Serada değil,
saksıda değil, sahada yetişen adamlar ancak toplumun önderleri olacaktır. Kitap, Yasin
suresinin ikinci sayfasında davetçi profili çizen ayetlerle ilerliyor. Daha sonra davette sözün
gücüne vurgu yapılıyor ve gücün gücüne karşılık sözün gücü diyor. Davet, toplumsal bir
diriliş projesidir ve bu yüzden inziva değil inzar ve irşad zamanıdır. Kayan, irşadın da
Muhammedi bir üslup ile hayat bulacağını vurguluyor. Hizp dili ile konuşmak, grup asabiyeti
ile kükremek, cedel cümlelerine sığınmak bize hiçbir şey kazandırmıyor, aksine kaybettiriyor.
Davette üslup kadar usul de ciddi önem arz ediyor. Çünkü sözün mahiyetini, davetin
siyasetini ve muhatabın keyfiyetini bilmeden çıkılan yollar hep yarıda kalıyor. Ramazan hoca
da Müftüoğlu gibi Đslami davetin kalemsiz olamayacağını ifade ediyor. Yazmış olmak için
değil, değerleri yaşamak ve yaşatmak amacıyla hareket edilmesi gerekiyor. Yazmak,
konuşmak ve ders halkaları oluşturmak.. Davetçi her zaman dinamik olmalı diyen yazar, 6A
diyor; Aşkınlık, adanmışlık, arınmışlık, aidiyet, aksiyon ve aşk. Bunlarla yola çıkmak
gerekiyor. Dinamikleri ile beraber donanımları ile de vücut buluyor davet. Aksi halde
dindarın kindara dönüşmesi kaçınılmazdır’ şeklinde konuştu.
‘Aktif ve Afif kadın olmak’
Yazar, kitabın son kısmında ise davette kadının yerini vurguluyor ve ‘Aktif ve Afif kadın
olmak’ dediğini belirten Kırtay, ‘Kadınsız bir tevhidi mücadele olabilir mi? Đbrahim’i,
Đsmail’i Hacersiz, Musa’yı Asiyesiz, Đsa’yı Meryemsiz, Muhammed’i Haticesiz düşünebilir
miyiz? Soruları ile yazar, mümin kadınlar ve mümin erkeklerin birbirlerinin velileri oldukları
hakikatine de bir kez daha vurgu yapmış oluyor. Kitabın son kısmı ise ‘kitle imha’ projelerine
karşı, ‘kitle inşa’ projelerinde yer almak ve bu platformları boş bırakmamanın zorunluluğu ile
noktalanıyor’ dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin-Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3641.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

HAYIRSEVERLER ZĐRVESĐ ERCĐYES’ĐN
ZĐRVESĐNDE YAPILDI
Hayırseverlikte Türkiye’nin zirvesinde olan Kayserili hayırsever işadamları bu kez Erciyes’in
zirvesinde ödüllerini gururla aldılar.
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Erciyes Kardan adam tesislerinde düzenlenen ödül törenine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, TBMM Grup Başkanvekili Sadık Yakut, Kayseri Milletvekilleri Ahmet
Öksüzkaya, Yaşar Karayel, Đsmail Tamer, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Hacılar Belediye Başkanı
Ahmet Herdem, TÜSĐAD Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Memduh Boydak, KESOB
Başkanı Mustafa Alan, hayırsever işadamları ve çok sayıda protokol mensubu katıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ani rahatsızlığı ile programını yarıda keserek Ankara’ya
dönmesi hayırseverler zirvesine katılanların üzüntüsüne yol açsa da ödül töreni samimi bir
havada ve görkemli geçti. Kayseri’de yapmış oldukları okul, camii, sağlık ocağı gibi eserleri
halkımızın hizmetine kazandıran Hayırsever işadamlarının mutluluğu gözlerinden
okunuyordu.
Kayseri’de düzenlenen ve 144 hayırsevere ödül verilen 4. Hayırseverler Zirvesi’ne katılan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Çok fazla para kazanıyoruz ama az mutlu
oluyoruz. Kayserililer, paranın hayatımızdaki kültür değişimini...
Kayseri’de düzenlenen ve 144 hayırsevere ödül verilen 4. Hayırseverler Zirvesi’ne katılan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Çok fazla para kazanıyoruz ama az mutlu
oluyoruz. Kayserililer, paranın hayatımızdaki kültür değişimini nasıl etkilediğini kontrol
etmeyi öğrenmişler” dedi.
Hayırseverler Zirvesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan
Vekili Sadık Yakut, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Mehmet Özhaseki ve çok sayıda hayırsever katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Burada biz bir dertleşme toplantısındayız.
Kayserili hemşehrilerimiz paralarını kalplerine değil ceplerine koydukları için rahatlıkla
çıkarıp verebiliyorlar. Bir çok yeri dolaşıyoruz hemşehrilerimizin bir çok yerde de hayırlar
yaptığını görüyoruz” dedi.Bakan Yıldız, “Bir kısmımızın yaşam konforu arttı ama keyfimiz
azaldı. Daha büyük evlerde yaşıyoruz ama ailelerimiz küçüldü. Đlaçlar çoğaldı, hastalıklar da
arttı. Bazen çok fazla para harcıyoruz ama az mutlu oluyoruz. Az kitap okuyup çok televizyon
izliyoruz. Hayata yıllar ekledik ama yıllara hayat katamadık. Atomu parçaladık ön
yargılarımızı kıramadık. Dünya barışı deyip dünya silahlanmaya devam ediyor. Daha mutlu
olmak için zaman zaman somurtarak çalışıyoruz. Paranın aslında hayatımızdaki kültür
değişimini nasıl etkilediğini kontrol etmeliyiz. Kayserili hayırseverler bunu öğrenmişler.
Kayseri’nin siyaseti ile, ekonomisiyle birlikte Türkiye’nin geleceğine katkı koyduğuna hep
beraber şahit oluyoruz” diye konuştu.

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Cumhurbaşkanımız, doktorların dinlenme tavsiyesi üzerine
bizim aramızda değil ama selamları var” dedi. Vali Düzgün, “Đnsanlar hayır yaparken
mallarının bereketlendiğini görürler” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki de, "Cumhurbaşkanımızın
programına uyarak bu programı ayarlamıştık. Grip olunca programa katılamadı. Size onun
selamlarını iletiyorum. Senede bir kere bir araya geliyoruz. Göremediğimiz dostlarımızla
buluşuyoruz ve bizim için bir anı oluyor. Kayseri insan yapısıyla Türkiye’nin en çok
konuşulan şehirlerinden bir tanesi oluyor" dedi.
Konuşmaların ardından 144 hayırsevere düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf:Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3642.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Ak Parti’de Başvuru Süresi Uzadı
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, teşkilat mensupları için aday adaylığına başvuru
yapma süresinin 1 Aralık’a kadar uzatıldığını söyledi.AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer
Dengiz, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mart...
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, teşkilat mensupları için aday adaylığına başvuru
yapma süresinin 1 Aralık’a kadar uzatıldığını söyledi.
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mart ayında
yapılacak olan yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını büyük titizlik içinde
sürdürdüklerini ifade etti. Geçtiğimiz hafta sonu 2 bine yakın parti mensubunun katılımıyla
temayül yoklaması yapıldığını hatırlatan Dengiz, “Kayseri genelindeki teşkilat
mensuplarımız, adayların belirlenmesi için önemli bir kriter olan temayül yoklamasına büyük
ilgi gösterdiler. Yüzde 90’a yakın bir katılımla görüşlerini Genel Merkezimize bildirdiler.
Aday belirleme sürecinde temayül yoklaması, anketler ve istişareler yapılarak, halkımızın ve
teşkilatlarımız talepleri doğrultusunda adaylarımız belirlenecek ve kamuoyuna açıklanacak”
dedi.
Dengiz, metropol ilçelerden biri için kendi isminin de adaylık için konuşulduğu bu
doğrultuda, aday olup olmayacağına dair soruya, şu yanıtı verdi:
''Benim aday olma gibi bir düşüncem ve talebim yok. Ancak parti büyüklerimiz, teşkilat
mensuplarımız ve halkımız, bize bir görev verirse onu da yapmaya hazırız. Bu görev ne olursa
olsun, en iyi şekilde yapmaya çalışırız. Bu seçimlerde, halkımızın ve partimizin değişim ve
gençlerin önünün açılmasına dair beklentilerine de cevap verilecektir. Siyasi partilerin de
kendilerini yenilemeleri gerekiyor ve bunu en iyi yapan partiyiz. Özellikle metropol ilçelerde
yenilenme olması hem şehrimizin hem partimizin hem de ülkemizin yararınadır.”

Genel Merkezin daha önce başvuru süresini 1 Kasım olarak açıkladığını hatırlatan Dengiz,
“Genel Merkezimiz, yoğun başvurularda yığılmaları önlemek için, teşkilat mensuplarımıza bu
konuda bir ayrıcalık tanıdı ve istifa ve başvuru süresini 1 Kasım’dan, 1 Aralık’a kadar uzattı.
Belediye başkan aday adaylığı ve meclis üyeliği aday adaylığı için istifa ederek başvuracak
arkadaşlarımızın 1 Aralık’a kadar vakitleri var” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3643.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Cumhurbaşkanı Gül'e Anlamlı 'doğum Günü'
Hediyesi
Kayseri’de Kocasinan Kaymakamlığı, hem Cumhuriyet'in ilanının 90'ıncı yılı hem de
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doğum günü nedeniyle 90'ıncı Yıl Ormanı'nda 2 bin fidanı
toprakla buluşturdu.90. Yıl Ormanı ağaçlandırma alanındaki...
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Kayseri’de Kocasinan Kaymakamlığı, hem Cumhuriyet'in ilanının 90'ıncı yılı hem de
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doğum günü nedeniyle 90'ıncı Yıl Ormanı'nda 2 bin fidanı
toprakla buluşturdu.
90. Yıl Ormanı ağaçlandırma alanındaki fidan dikimine; Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara da katıldı. Fidan
dikim töreninde konuşan Kocasinan Kaymakamı Candan “Bu yıl Cumhuriyetimizin 90. yılı.
Biz hem burada 90. yıl anısına hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın ağaçlandırmaya verdiği
değerin bir göstergesi olarak bu fidanları dikiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gittiği her
ilde ziyaretinin anısına ağaç dikiliyor. Bugün aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın
doğum günü. Kendisine en büyük hediyenin bu olacağını, toprakla buluşan fidanlar olacağını
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Fidan dikim töreninde konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, "Bu geçtiğimiz 90 yıl
içerisinde tabi Türkiye Cumhuriyeti pek çok konuda, eğitimde, sağlıkta, ticarette, sanayide,
bilimde, kültürde ve sporda dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışır ve rekabet eder hale
gelmiştir" dedi.
Bugün Türkiye'nin pek çok sektörde başta tarım ve turizm olmak üzere dünyanın ilk 10
ülkesinin içerisinde yer aldığını kaydeden Vali Düzgün, şunları söyledi:
"Đnşallah Cumhuriyet'in yüzüncü yılına giden 2023'e kadar Türkiye Cumhuriyeti en büyük, en
güçlü ekonomiye sahip ilk 10 devlet arasına girmesi yolunda da önemli çalışmalar, projeler
yürütmektedir. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıldönümü ve aynı zamanda
geçtiğimiz günlerde de vilayetimizi ziyaret eden değerli hemşehrimiz Sayın
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün ilimizi ziyaretleri anısına böyle bir ağaçlandırma
kampanyasını başlatıyoruz. Kayseri tabi çok zengin bir kültür mirasına sahip. Ticaret, sanayi
kültür, spor ve tam karşımızda duran Erciyes Dağı'nın yakın bir gelecekte parlayacak olan
yıldızı kayak sektörü ile pek çok sektörde yer alan iller arasında geliyor. Kayseri ilimizi
çeviren ve Erciyes’in eteklerinde ve çevresinde yer alan bu bölgelerin, bu tepelerin, bu
dağların da ağaçlandırılması gerçekten Kayseri’nin güzelliğine bir o kadar da güzellik
katacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ağaç güzelliktir, ağaç estetiktir, berekettir, kuş

cıvıltısıdır. Kocasinan Kaymakamlığımızın da Orman Bölge Müdürlüğümüzle beraber
başlatmış olduğu kampanyanın ilk adımını da burada atmış bulunuyoruz. Đnşallah Orman
Bölge Müdürlüğümüzün ilimizin dört bir tarafında yapmış olduğu ağaçlandırma çalışmalarına
tabi Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörden, kamu kurumlarımızdan, özel
kurumlarımızdan da pek çok destek var. Geçtiğimiz günlerde de özel kuruluşlar tarafından
oluşturulan bazı ormanları da yerinde ziyaret etmek suretiyle buralarda da güzel çalışmaların
yürütüldüğünü gördük."
Konuşmaların ardından Vali Orhan Düzgün, emeklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkan
Yardımcısı Esat Öztürk ile Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara’ya plaket verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3644.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Forum Kayseri'den
Bayramı Kutlaması

Renkli

Cumhuriyet

Kayseri’nin merkezinde ziyaretçilerine alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl farklı ve renkli etkinliklerle yaşadı.Forum
Kayseri’de Cumhuriyetin 90. yıl kutlamaları kapsamında, Çanakkale...
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Kayseri’nin merkezinde ziyaretçilerine alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl farklı ve renkli etkinliklerle yaşadı.
Forum Kayseri’de Cumhuriyetin 90. yıl kutlamaları kapsamında, Çanakkale Zaferi ve
Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı soğuk heykel çalışması ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 29
Ekim Cumhuriyet Bayramına özel olarak tasarlanan tiyatral ögeli canlı heykel çalışması
yaklaşık 35 dakikalık periyotlar şeklinde Forum Kayseri’nin 3 farklı noktasında
gerçekleştirildi. Kurtuluş mücadelesini donuk fakat anlamlı duruşlarla canlandıran heykellerin
gösterisine ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalar, Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin
hazırladığı ve Cumhuriyet’i anlatan resim ve fotoğraflardan oluşan sergi devam etti.
Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırlanan soğuk heykel çalışması ve sergiyi yüzlerce
kişi ziyaret ederek, Forum Kayseri’de Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3645.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Milletvekilleri Mobilyacılar Sitesinde
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail Tamer,
mobilyacılar sitesi inşaat alanını gezdi.Milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri ile
Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çevrim...
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AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail Tamer,
mobilyacılar sitesi inşaat alanını gezdi.
Milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri ile Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası
Başkanı Mehmet Ali Çevrim ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, kuzey çevre yolu
bölgesinde TOKĐ tarafından yapılan Mobilyacılar Sitesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde
bulundu.
Milletvekilleri ilk olarak inşaat alanındaki şantiye yetkililerinden inşaat hakkında bilgi alarak,
daha sonra site inşaatını gezdi. Ziyaret hakkında açıklama yapan AK Parti Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel, "Sitemizi gezdik. Alt yapısıyla birlikte hepsi temel seviyesinin
üzerine çıkmış. Bir kısmı da tamamlanmış. Yetkililer, 2014 yılının sonunda tamamının teslim
edileceğini söyledi. Başladığımız günden bu taraf çok büyük gelişme olmuş. Şehrin gelişim
aksı içerisinde burası, dumansız sanayinin en yoğun bölgelerinden birisi olacak. Hem demir
yollarına, hem de kuzey çevre yoluna yakın. Bu bölgenin, Kayseri'nin gelişimi açısından çok
büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.
Buradaki arkadaşlarımız, tüccar mantığı ile hareket ederek, elektriklerini de kendileri
üretiyorlar. Sanayi sitesinin çatısına kurdukları panel sistemi ile güneş enerjisinden istifade
ederek, elektrik üretiyorlar. Dolayısı ile hem kendi kullandıkları elektriği üretmiş, hemde
merkezi sisteme satarak para kazanmış olacaklar. Bittiği zaman buda çok büyük bir gelir
sağlayacak. Sanayicimiz, esnafımız ve mobilyacı arkadaşlarımız daha ucuza elektrik tüketmiş
olacaklar. Yüzde 20-30 arası bir maliyet düşmesi olacak, bu da tabii ki karlarına tesir etmiş
olacak" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise Marangozlar, Mobilyacılar ve
Döşemeciler Odası öncülüğünde yapılan, Mobilyacılar Sitesi'ni gezme imkanı bulduklarını
belirterek, şunları söyledi:
"200 ve 400 metre karelik işyerlerinin büyük bir kısmı tamamlanmış. Bir kısmı, 2014 Şubat
ayında, bir kısmı ise, 2014 yılı sonunda teslim edilecek. Bizlerde AK Parti Kayseri
Milletvekilleri olarak, alt yapı çalışmalarında gerekli desteği vereceğiz. Bu sitenin bir an önce
esnafımıza kavuşması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3646.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

“KURBANDAN KALAN ZĐYAFET, HACDAN
KALAN ZĐYARET”
“Hacılar döndü-dönüyorlar” hoş geldiler ülkelerine, evlerine, ailelerine. Hac süreci onlar için
kaygı, heyecan, kavuşmaydı. Önce aha çıktı-çıkmadı kaygısı, sonra çıkınca biran önce
Mekke’yi-Medine’yi görme arzusu ve sonra hac ibadetinin ifa edince memlekete kavuşma
düşüncesi. Bunlar gerçekten güzel duygular, durumlar(dı).
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Çocukluğumda ilk hicaz-hacı kelimesini dedemle ilgili duymuştum. Annemin babasına Hacı
Dede derdik. Zamanla yavaş yavaş hac bizim zihnimizde oluşmaya başlamıştı. Öyle ki hac
demek hurma demekti, hac demek , zemzem demekti, hac demek tesbih-takke demekti.
Hac’ca gitmek yaşlanan amcaların-ablaların ölmeden gittikleri, adeta ahir ömründe gitmesi
gereken gizemli bir yerdi. Artık cümle kurmaya başladığımızda, islamın şartlarından biri
olduğu da bizlere ezberletilmişti.
Gençlik döneminde Hac ibadeti zihnimizde şekillenmeye başlamıştı. Mekke, Medine Đslam
beldeleri, vahyin merkezi, Hz Muhammed’in mücadele yerleriydi. Adeta peygamberimiz
yaşıyor, müşrikler yaşıyor ve mücadele devam ediyordu.
Döneceğız, döneceğiz,
Vahyin kalbi döneceğiz.
Geleceğız, geleceğiz,
Mekke bir gün geleceğiz.
Bir kuş olsam, uçsam sana,
Süzülsem sokaklarına,
Çiğdem olsam, çiçek açsam,
Kavuran o toprağında.
Sonrasında zihnimizde oluşan sakallı, piri fani başında takke, elinde tesbih caminin
müdavimlerinden amcalar, üzerinde beyaz tülbenti, elinde tesbihi teyzeler. Bu fotoğraflarda
sonuçta bizim çocukluğumuzu süsleyen, gençlik dönemimize uhrevi bir hava katan öneme
sahipti. Onlar hep masumluğun; beyaz sakal gibi doğruluğun, beyaz tülbent gibi duruluğun
simgeleriydi.
Ama bu bir müddet sonra ezber bozuldu: “Ne çıkarsa hacıdan hocadan çıkar” beylik cümlesi
ilk duyduğumuzda anlayamadığımız, algılayamadığımız bir tesbitti. Önce iyi niyetlerle
yaklaşırken, hacı-hocanın her konuda örnek ve önder olması anlamında gibi düşlerken, bir de
baktık ki; o beyaz sakala kara, o beyaz tülbente karalama kampanyasının bir sonucuydu bu
ifadeler. Ne yazık ki bunu destekleyen, hac ile dindarlığını taçlandırdığını düşünen ama
güvenilir özelliği olmayan tipler vardı. Bunlar zaten sadece haccı değil, diğer ibadetleri de

şeklen, madden yapan ama ibadetlerin ruhundan uzak tiplerdi. Akademisyen Ejder
Okumuş’un tesbitiyle bu kimseler , gösterişçi dindarlık formatında olanlardı.
Hac konusunda toplumumuzda, “hacca erken gitme tutamazsın” anlayışı da sorunlu bir
anlayış. Sanki hacdan önce işinde, sosyal, siyasi ve ticari hayatında rahat yaşa. Kafana göre
takıl. Hak-hukuk tanıma. Helal haram ver Allahım, asi kulun yer Allahım, de. Sonrada hacca
gider, hacda tevbe eder yeni doğmuş bir bebek gibi günahsız gelirsin düşüncesi. Oysa iyi bir
Müslüman, güvenilir bir insan olmak için Hac’dan önce bizi düzeltecek, ifadeler ve ibadetler
vardı: tevhid ve şehadetle zihnimizi, namazla-oruçla ruhumuzu temizlemeye, zekatla helal
rızkı hedeflemeye, kurbanla rabbimize kurbiyete vesileler aramaya.
Ve sonrası öğrendik ki, hacca gidenlerin biletleri aynı yaşı başı geçiyor hacca gitmiyor ama
niyetleri farklı farklıydı. Kimi ibadet, kimi ziyaret, kimi ticaret, kimi seyahat ve yaşı başı
geçti hacca gitmiyor demesinler diye mecburiyet. Esasında bunların toplamı olmalı hac. Ama
bunlara ruh katacak olan haccın insani, Đslami ve evrensel mesajı olmalıydı. Şu an islam
coğrafyasında ve özelde orta doğuda yaşanan süreçte, hac ümmet için bir ortam olmalıydı. Ne
var ki gidenlerin yaş ortalaması, eğitim seviyesi, bilinç durumu buna müsait değil. Ha genç
gidenler, eğitimli gidenler hac ibadetini nusük düzeyinde, rukünler bağlamında ifa etmekte
rahatlar, hiç zorlanmıyorlar. Ama yapılan haccın sadece formu, formalitesi. Yine Hacca giden
yaşlı ve gençlerin ortak bir tesbiti var; hac işi genç işi. Ama burada vurgulanan haccın özü ve
ötesi değil, haccın farzlarında-vaciplerinde zorlanmamaları, ilgili mekanları kolayca
gezebilmeleri, görevlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri. Çünkü gençlerde Arapça, Đngilizce
bilmeyince sadece birbirlerine tebessüm edebiliyorlar. Yani hac işi genç işi değil, gençte olsa
yaşlı da olsa önce bilinç işi.
Herşeye rağmen hac ibadetini erken yapmalıyız. Toplumda yine yanlış kriterler de var.
Çocukların mürüvvetini görmeden olmaz. Burada amaç maddi toparlanma, düğün dernek
yapmaksa bir yere kadar tamam. Belki bu mazereti olan islamdaki zengin tanımına
girmiyordur. Đyi niyetlerle hayatında hedefler belirlemiş onları yapmaya çalışıyor. Ama
zengin olanların çocukların evi-evliliği, işi gücü gibi mazeretlere sığınmadan gitmeleri en
doğru hareket olacaktır. Yaşanmış bir olaydır. Arafat’tan Müzdelife’ye intikal edip, orada bir
müddet vakfe yapılırken yaşlı bir amca görevliye, Neyi bekliyoruz, burada ne yapıyoruz, der.
Görevli de, burası müzdelife mevki vakfe yapmamız gerekiyor, dediğinde, bizi buraya niye
getirdiniz burası dağ-taş, durmayalım gidelim, cevabını verir.
Kurban ibadetinden yanımıza et-ziyafet, hac ibadetinden ziyaret kaldı/kalıyor. Bu eksik,
eksiltili ibadet anlayışında ülkemizdeki dindarlık algısı, hac ibadetine bakıştaki kırılganlık;
Suud-i Arabistan yönetiminin ev sahipliğinde sakatlık var. Bir kere mevcut yönetim haccı bir
inanç turizmi olarak görüyor. Haccın temel felsefesi sadelik yerine, Kabe’ye nazır oteller,
avm-ler inşa ediyor. Haccı inancın dışında bir varoluş, bir toplanış ve bir duruş olarak
algılamayı da sevmiyor/istemiyor.
Hacdan yanımıza kalan sadece hacı sıfatı olmamalı. Bu ibadetlerin hepsinin öncesinde ve
sonrasında bizim sıfatımız, islam ve bizler müslümanız. Hacca giden insanlara, kendi
dışındakiler hacı demesi normal. Belki bir iltifat, belki bir paye. Ama hacca giden bazı
kimselerin illa ki bana hacı deyin/densin beklentisi yanlış. Haccın amaçlarından biri de
insanları eşitlemek değil mi? Esasında bütün bu sözlerim geçenlerde hacı sıfatıyla ilgili
Hayrettin Karaman hocamızın bir açıklamasıydı. Demişti ki: 'Namaz, oruç, istiğfar/tevbe,
tasadduk gibi ibadetler de temizleyici, bağışlanma vesilesi ibadetlerdir. Mü'min bütün
bu ibadetleri, kesintisiz kulluk bilinci içinde yapmalıdır. Bir mü'mine hacdan önce neler
yakışmıyorsa hacdan sonra da onlar yakışmaz'
…Yıllardır hac ibadeti yapan kimseye 'hacı' denilmesini doğru bulmadığını belirterek,
'Mü'min 'namazcı, oruçcu, haccı, zekatçı...' değil, mü'mindir, müslümandır. Yapılan
ibadetler mü'mine unvan olmaz, olmamalıdır' tesbitinde bulunmuştu.

Hatırlar mısınız , bir dönem popüler olmuş, kült olmuş bir roman vardı. Yazarı Paulo Coelho,
kitabın ismi Simyacı. Bu kitapta Santiago isimli delikanlı birçok macera yaşar ve son
duraklarından biri de Mısır’dır. Orada bir Müslüman billuriyeci vardır. Bu şahsın bir hayali
vardır, Mekke’ye gitmek. Ama bir taraftan da kararsızdır. Santiago sebebini sorar, O’da:
“Beni hayatta tutan Mekke'dir. Hepsi birbirine benzeyen günlere, raflara dizilmiş şu vazolara,
iğrenç bir aşevinde öğle-akşam yemek yemeye katlanacak güç veriyor bana. Düşümü
gerçekleştirmekten korkuyorum, çünkü o zaman yaşamak için bir sebebim olmayacak”, der
Elbette bizlerde Mısırlı billuriyeci gibi düşünelim demiyorum. Ama diyorum ki, hac
hayalimiz hacı sıfatıyla sınırlı kalmasın. Hacdan yanımıza kalan hurmanın tadı, zemzemin adı
ve yaşadıklarımızın hatırası olmasın. Hac hayat olsun.
Pekala hacca gitmeyi düşleyenlerden ve gidip dönenlerden beklentimiz ne olsun. Đsterseniz
Üstad Muhammed Đkbal söylesin. Đkbal hac sonrası kendisini ziyaret edip, hediye getirenlere
soruyor: “Hacdan bize ne getirdiniz?” Şöyle cevap veriyorlar: “Takke, tespih, başörtü,
zemzem, hurma vs.” Fakat Đkbal’in beklentisi farklı. Hacılara beklentisini şöyle açıklıyor: “Hz
Ebu Bekir’in imanını ve sadakatini, Hz Ömer’in adaletini ve cesaretini, Hz Osman’ın hayâsını
ve edebini, Hz Ali’nin ilmini ve irfanını getireniniz yok mu? Ben sizlerden onlardan birinin
boyası ile boyanıp gelmenizi beklerdim.
Mustafa B A L A B A N
mbalabani@mynet.comDonecegiz, donecegiz
Gelecegiz, gelecegiz
Mekke bir gun gelecegiz
Bir kus olsam ucsam sana
Suzulsem sokaklarina
Cigdem olsam, cicek acsam
Kavuran o topraginda
Senden uzak kalabilmek
Taslar gibi yurek ister
Zalimin eline koymak
Zulum olmakliga yeter
Kavrar yurek, kalkar bilek
Sana ıbrahimler gerek
Eteginde her bir yurek
Bir gun haykiracak lebbyk...Donecegiz, donecegiz
Vahyin kalbi donecegiz
Gelecegiz, gelecegiz
Mekke bir gun gelecegizDonecegiz, donecegiz
Vahyin kalbi donecegiz
Gelecegiz, gelecegiz
Mekke bir gun gelecegiz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3647.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

“SEZAĐ KARAKOÇ”
“Büyük adamlar zor zamanlarda doğar, büyür ve büyük fikirler zor şartlarda gelişirlermiş.”
Sezai Karakoç’tan bahsediyorum. Yani zor zamanların ve zor şartların insanından.
Türkiye’nin en zor zamanlarında (ikinci dünya savaşı yıllarında) ve şartlarında yaşamış
olduğundan mı nedir, hep bir umutla karışık hüzün ve keder de hissettirir yazılarında.
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Eserlerini okurken koskocaman Đslam ümmetinin asırlık yüklerini omuzlarında hissederek
yazdığını hemen anlarsınız.
Zamanımızın büyük muzdariplerinden biridir o. Yazdığı her satırda, konuştuğu her cümlede
yaşadığı ızdırap hissedilir.
Yaşamı da yüreğinin en derin kuytularında hissettiği ıztırabı da hissettirir anlayanlara. Ne
izzet-i ikbal peşindedir bu dünyada, ne unvan, ne para, ne de makam ve mevkii.
Başkalarına teklif edilse kırk takla atarak kabul edecekleri ödüllere, ünvanlara göz ucuyla bile
dönüp bakmamıştır.
Onun davası dünya ve dünyalık değildir. Onun davası Đslam dini yüce Đslam milletidir. Aziz
ve aynı zamanda muzdarip bir millet olan Đslam milletinin içerisine düştüğü/düşürüldüğü
sıkıntı buhran, yokluk ve yoksulluk durumu meşgul eder onu.
Kitaplarında yeri ve zamanı mı diye düşünüp plan yapmadan her fırsatta konuyu Đslam
ümmetinin içerisine düştüğü hazin ve aynı zamanda acı verici durumu anlatmaya getirir.
Yazılarında büyük Osmanlı mirasına ve imparatorluğun yıkılışından sonra Müslümanların
hali pür melalini anlatmadan geçemez. Đslam medeniyetinin eski muhteşem günlerindeki gibi
bir gün mutlaka yeniden dirileceğinin hayalini kurar.
Bu yeniden dirilişi diriliş nesli sağlayacaktır. Bugün olmazsa yarın mutlaka.
Đnsan dirilecektir.
Đnsanlık dirilecektir
Ruh dirilecektir.
Ümmet dirilecektir.
Medeniyet dirilecektir. Ve Bu şanlı yeniden dirilişi diriliş nesli sağlayacaktır. Bugün olmazsa
yarın mutlaka. Bu dirilişin sembolü de “Taha”dır.
Dört melek ve Kur ‘anla
Dirildi Taha
Onulmaz bir ölümle
Kavuran bir felçle
Öldüğü halde
Dört melek ve Kur’an’la

Dirildi Taha
Cebraille Mikâille
Üç Sûr ve Đsrafille
Azraille bile
Dirildi Taha
Yatağında bozulmuş bir bağ gibi
Kavrulmuş yapraklar gibi
Dağılmış ve kendi kıyametini
Ve kendi onulmaz mahşerini yaşamışken
Nemrudun ateşinde yanmışken
Firavun suyunda boğulmuşken
Dört melek ve Kur’an’la
Peygamber soluğuyla
Dirildi Taha
Açtı sofrasını Mikail
Nimetler sofrasını
Bal zeytin ve nardan
Su getirdi dağlardan pınarlardan
Đlkin dudağını ıslattı bengisuyla Taha’nın
Geçti bir eleğimsağma omuzlardan
Taşıyan o gülümsemesini Hızır’ın
Hızır güldü
Kur’an-ı Cebrail açtı
Sofrayı Mikâil açtı
Ölümü öldürdü Azrail
Sûrunu üfledi Đsrafil
Dirildi Taha
Đşte böyle dirildi Taha
………………..0…………
Durun anlatayım size melekler
Taha’yı nasıl dirilttiler
Anarak Đsa’nın doğumunu
Anarak Muhammed Mustafa’nın doğumunu
Melekler
Taha’yı dirilttiler
Üstad gençlikten de ümidini kesmeden yaşına bakmaksızın kimseden de bir şey beklemeden
adata Ebu Zer tavrıyla yoluna devam etmektedir. Yani yeniden dilişi sağlayacak olan neslin
amentüsünü yazmaya.
Hem düz yazılarında hem de şiirlerinde sözün sihrini son derece ustalıkla kullanır. Aslında bu
durum yazılarındaki içtenliğin ve samimiyetin sonucu kendiliğinden oluşan bir şeydir. Yani
ben okuyanları etkilemeliyim kaygısından uzak yazıldığı hemen belli olur. Ama yine de
yazılarını okuyan, yazılarındaki o efsunlu havaya kaptırmadan edemez kendini. Sonra da bu
konuyu bundan daha güzel güzel bir şekilde anlatmak mümkün olamaz diye düşünerek
koskocaman bir hayretle kapatırsınız sayfaları.
Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz
Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz
Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı

Günlere geldim bunu bana öğretmediniz
Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı
Ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim
Bunu bana söylemediniz
Đnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler
Bunu bana öğretmediniz
Kardeşim Đbrahim bana mermer putları
Nasıl devireceğimi öğretmişti
Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım
Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini
nasıl sileceğimi öğretmediniz
Ulu hocaların kendisine öğretmediğini o bizlere ve diriyiş nesline öğretmeye çalışıyor
Çilekeş omuzlarında kutlu davanın büyük yükü ve sorumluluğu olduğu halde yaşına başına
bakmaksızın inatla ve aşkla…
Saygı ve Sevgiyle hatırlıyoruz onu bir kere daha…
KISACA HAYATI
Çocukluğu Ergani, Maden ve Dicle ilçelerinde geçen ve 1938 yılında Ergani’de 3 ay ilkokul
öncesi ihtiyat sınıfına devam eden Sezai Karakoç, ilkokulu 1944'de Ergani'de bitirdi. Daha
sonra Maraş Orta Okuluna parasız yatılı olarak kayıt oldu. 1947'de burayı bitirerek
Gaziantep'te yine parasız yatılı lise öğrenimine başladı. Gaziantep Lisesi'nden 1950’de mezun
edildi. Felsefe okumak istediği için Đstanbul'a gitti. Babasının isteği Đlahiyat Fakültesiydi.
Kendi parasıyla okuyamayacağını anlayınca, o zaman parasız yatılı kısmı bulunan
Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavına girdi. Sınav sonuçlarını beklerken de Felsefe bölümüne
kayıt yaptırır; şayet sınavı kazanmazsa felsefe tahsili yapacaktır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanarak başladığı yüksek öğrenimini
1955'te fakültenin mali şubesinden mezuniyetle tamamladı. Mecburi hizmet sebebiyle
Maliye Bakanlığı’nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi Bölümüne atandı.
Daha sonra Maliye müfettişliği sınavına girer ve kazanarak ve 11 Ocak 1956'da müfettiş
yardımcılığı görevine başlar. 1959 yılında Đstanbul'da Gelirler Kontrolörüdür. Bir ara
Ankara'ya çağrılıp Yeğenbey Vergi Dairesinde görevlendirilirse de kısa bir müddet sonra yine
Đstanbul'daki görevine döner. Görevi icabı Anadolu'yu çok gezer ve birçok il, ilçeyi inceleme,
tanıma fırsatı bulur. 1960 - 1961 yıllarında yedek subay olarak yaptığı askerlik görevinden
sonra
Đstanbul’daki görevine kaldığı yerden devam etti. 1965'ten 1973'e kadar birçok kez istifa etti.
1973’ten bu yana da hiçbir resmi görev almadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3648.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

ĐŞTE KAYSERĐ'NĐN HAYIRSEVER
HARĐTASI
Erciyes Kardan adam tesislerinde düzenlenen ödül törenine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, TBMM Grup Başkanvekili Sadık Yakut, Kayseri Milletvekilleri Ahmet
Öksüzkaya, Yaşar Karayel, Đsmail Tamer, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Hacılar Belediye Başkanı
Ahmet Herdem, TÜSĐAD Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Memduh Boydak, KESOB
Başkanı Mustafa Alan, hayırsever işadamları ve çok sayıda protokol mensubu katıldı.
KAYSERĐ GÜNDEM OLARAK SĐZLER ĐÇĐN LĐSTEYĐ YAYINLIYORUZ. AMA ŞUNU
DA BĐLĐYORUZ KĐ LĐSTEYE VE OBJEKTĐFE GĐRMEYEN YÜZLERCE DAHA
HAYIRSEVERĐMĐZ VAR KAYSERĐMĐZDE. HABER: CENGĐZ TAŞTAN
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3649.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Germir Mahallesine Yapılan Hizmet Ve
Yatırımlardan
Dolayı
Başkan
Memduh
Büyükkılıç’a Teşekkür Plaketi
Germir Mahalle Muhtarı Melik Temiz, 2013 yılı içerisinde Germir mahallesine yapılan
hizmet ve yatırımlardan dolayı Mahalleliler adına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a plaket verdi.Germir Mahallesinin Kayseri için önemli olduğunu...
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Germir Mahalle Muhtarı Melik Temiz, 2013 yılı içerisinde Germir mahallesine yapılan
hizmet ve yatırımlardan dolayı Mahalleliler adına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a plaket verdi.
Germir Mahallesinin Kayseri için önemli olduğunu çünkü hem doğal ve coğrafi yapısı hem de
kuruluş ve tarihi yapıları ile tipik bir Kayseri yerleşim alanı olduğunu belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak mahallelere yapılan yatırım ve hizmetlere önem veriyoruz.
Bizin için 81 mahalle aynı hizmet alanıdır. Germir gibi özel mahallerimiz var çünkü, bu
mahallemiz adeta açık alan arkeoloji müzesi gibidir. Kayseri ev yapım tekniği ve planlaması,
eski bir mahalle yaşam tarzı ve alanı için iyi bir örnektir. Ayrıca doğal yapısı ile de
Kayserimizin ayrı bir özelliğine sahiptir. Germir bağları şarkılara dahi konu olmuş ve üzüm
bağlarının ününü ülke çapında duyurmuştur. Belediye olarak buraya yapılan yatırım ve
hizmetlerde doğal yapı ile tarihi yapıları göz önünde bulundurarak planladık. Öncelikle
Germir girişi olan ana yol bağlantısını güvenli ve seri hale getirmek için yol yenileme ve
genişletme çalışması yaptık.Ana ve ara yol bağlantıları için kavşak düzenlemesini inşa ettik.
Yollarını yeniledik. Görüntü kirliliği arz eden yapı ve birikintileri kaldırdık. Taşkın su kanalı
temizliğini gerçekleştirdik.”
“Yine Yeşillendi Germir Bağları” Türküsünün yörenin önemini vurguladığını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, Germir mahalle muhtarının vermiş olduğu bu teşekkür plaketini
belediye çalışanları adına aldığını ve bundan sonraki çalışmalara şevk kazandıracağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3650.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Ted Kayseri Kolejin'de Cumhuriyet
Bayramı'nın 90.yılı Kutlandı
Cumhuriyetin 90. yılı TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları'nda coşkuyla kutlandı.TED Kayseri
Koleji Vakfı Okulları'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 90.yıl özel kutlama
törenine, TED Kayseri Koleji'nin vakıf yönetim kurulu üyeleri,...
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Cumhuriyetin 90. yılı TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları'nda coşkuyla kutlandı.
TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 90.yıl
özel kutlama törenine, TED Kayseri Koleji'nin vakıf yönetim kurulu üyeleri, idarecileri,
öğretmenleri, velileri ve birçok davetli katıldı.
Đlkokul-Ortaokul Müdürü Raci Ülke ile Genel Müdür ve Lise Müdürü Arif Sırrı Şirin'in
Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin Cumhuriyet konulu şiirleri ve
kompozisyonları okumasıyla devam etti. Konferans salonunda yapılan etkinliklerde

öğrenciler, dans, tiyatro ve halk oyunları gibi günün anlam ve önemini belirten oyunlar
sahneledi.
TED Kayseri Koleji Vakfı Okulların'da Cumhuriyet Bayramı'nın 90.yıl kutlamaları,
10.Marşı’nın okunması ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3651.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Recep Mamur Yeniden Kayserispor’un Başkanı
Oldu
Kayserispor Kulübü’nün bugün yapılan Olağan Üstü Genel Kurulu’nda Recep Mamur
yeniden başkan seçildi.Sarı-kırmızılı takımın Olağanüstü Genel Kurulu'nda, saygı duruşu ve
Đstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddeleri...
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Kayserispor Kulübü’nün bugün yapılan Olağan Üstü Genel Kurulu’nda Recep Mamur
yeniden başkan seçildi.
Sarı-kırmızılı takımın Olağanüstü Genel Kurulu'nda, saygı duruşu ve Đstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ın Divan Başkanlığı’nı yaptığı genel kurulda, Yönetim Kurulu’nun seçimi
sırasında Recep Mamur’un listesi haricinde yönetim için başka bir liste çıkmadı.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, kongre sonrasında yaptığı açıklamasında,
“Yönetim kendi ellerinden gelen her şeyi yaptı. Her insanın kusuru olabilir. Noksansız olmak
sadece Allah'a ait bir sıfattır. Kayserispor yönetimi karşılığını görmüyor” dedi.
Recep Mamur’un listesi oy birliği ile kabul edilirken, Onursal Başkan Mehmet Özhaseki’nin,
Recep Mamur’u ikna ettiği öne sürülüyor. Kayserispor Kulübü Başkanlığı’na yeniden seçilen
Recep Mamur’un listesinde şu isimler yer aldı:
Oğuz Ortaköylu, Rıfat Pehlivan, Yücel Şahin, Mehmet Delikan, Mehmet Hızlıer, Mustafa
Özhaseki, Ali Çetin, Đskender Beluk, Serdar Maraşlı, Hayrullah Doğan
Yönetim Kurulu Yedek: Metin Sönmez, Mehmet Sena Kösedağ, Doğan Havur, Yusuf
Mamur, Ender Taraf, Yusuf Üge, Osman Başakaraca, Mehmet Damlıer, Aydın Gölgeli,
Ahmet Adı, Adem Gene
Denetim Kurulu Asil: Mustafa Uğur Enderlik, Ayhan Uzandaç, Mustafa Pasoğlu
Denetim Kurulu Yedekler: Yusuf Üge, Mehmet Rauf Postaağası, Abdulrezzak Vural
Disiplin Kurulu Asil: Mehmet Erciyes, Ahmet Osman Başatlı, Yavuz Özkeşkek
Disiplin Kurulu Yedek: Mehmet Üstündağ, Ali Livöksüzgil, Mustafa Sabri Çuhadar
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3652.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Evden Đşe Bir Adım Projesi Kayseri’de Tanıtıldı
Kayseri’de “Evden Đş Yerine Bir Adım” projesi ile Türk ev tekstil sektörünün ihtiyaçlarını
evde üretim yapan kadınlardan karşılamak amacıyla proje tanıtıldı.Kayseri’de “Evden Đş
Yerine Bir Adım” projesi kapsamında ev tekstil...

30 Ekim 2013 Çarşamba 13:12

Kayseri’de “Evden Đş Yerine Bir Adım” projesi ile Türk ev tekstil sektörünün ihtiyaçlarını
evde üretim yapan kadınlardan karşılamak amacıyla proje tanıtıldı.
Kayseri’de “Evden Đş Yerine Bir Adım” projesi kapsamında ev tekstil sektörünün el işçiliği
alanındaki ihtiyaçlarına cevap vermek, Türk ev tekstil sektörünün el işçiliği alanında kalifiye
eleman oluşturmak, veri tabanında alması gereken el işçiliği temel eğitim paketini hazırlamak
ve e-öğrenme yöntemiyle uygulamasını sağlamak amacıyla hazırlanan projenin tanıtımı
gerçekleştirildi.
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Başkanı Nazende Büyükkatırcı “2011’in proje döneminde
teklif sunduğumuz ulusal ajans yeni transferi onaylamıştı. Bugünde sonlandırmak için bir
aradayız. Proje yapmaya neden gerek duyduk. Olgunlaşma enstitüsü el sanatlarını araştıran,
onları yorumlayan ve yeniden kullanıma hazırlayan bir kuruluştur. Haliyle yaptığımız bu
proje birçok evinde üretim yapan elindeki sanatı değerlendirmek isteyen hanımlarla bizi bir
araya getirmek ve hayatımızı onlarla kesiştirmektedir” dedi.
Büyükkatırcı “Kadınlar, ‘ben evde çok güzel şeyler hazırlıyorum fakat pazarlayamıyorum’
diyor. Bir başka grup ise ‘ben ev işçiliği ile yapılmış ürünler arıyorum fakat bulamıyorum’
diyor. Đşte biz bu iki grubu bir araya getirmek istiyoruz. Đşte proje bu ihtiyaçtan dolayı ortaya
çıktı. Ev eksenli çalışan kadınlara aracı kurumlar vasıtasıyla sipariş veriyorlar ama büyük
firmalar kesinlikle işin içinde olmuyorlar. Yargıya intikal eden olaylar konusunda başlarını
ağrıtmamak için aracı kurumları devreye sokuyorlar. Đnternet sitesi açtık ve birçok video
yükledik çok beğenildi geri bildirimlerde aldık” diye konuştu.
Kadınlara evlerinde üretim ve iş yapma imkanı sağlayan projenin sonunda kursiyerlere
sertifikaları Vali Orhan Düzgün tarafından verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3653.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Develi Đgm Üyesi Mehmet Tuna'nın Acı Günü
Develi Đl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Tuna'nın 58 yaşındaki kardeşi Bahattin Tuna vefat
etti.Kayseri Đl Genel Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi Develi Đl Meclis Üyesi Mehmet
Tuna’nın kardeşi Bahattin Tuna Develi Merkez Çarşı camiinde kılınan...

30 Ekim 2013 Çarşamba 12:31

Develi Đl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Tuna'nın 58 yaşındaki kardeşi Bahattin Tuna vefat etti.
Kayseri Đl Genel Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi Develi Đl Meclis Üyesi Mehmet Tuna’nın
kardeşi Bahattin Tuna Develi Merkez Çarşı camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe
mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Belediye Başkanı Recep Özkan , Đl Genel Meclis
Üyeleri, Đlçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3654.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Pınarbaşı’da Đzinsiz Kazıya 5 Gözaltı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, izinsiz kazı
yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Emeğil köyü
Düşüntepe mevkiinde jandarma ekipleri tarafından...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, izinsiz kazı
yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Emeğil köyü Düşüntepe mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda M.V., E.G., S.B., M.Y. ve S.T.’nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Zanlıların yanında bulunan 2 kürek, 2 kazma ve 2 çift eldivene el konulduğu, olayla ilgili
olarak soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3655.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kahvaltı Hazırlamayan Gelinini Dövdü
Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda kahvaltı hazırlama meselesi yüzünden
gelinini döven bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Çevlik
köyünde meydana gelen olayda A.O.Ö.’nün kahvaltı hazırlama...
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Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda kahvaltı hazırlama meselesi yüzünden
gelinini döven bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Çevlik köyünde meydana gelen olayda A.O.Ö.’nün
kahvaltı hazırlama meselesi nedeniyle tartıştığı gelini S.Ö.’yü yumruk ve tekme vurarak
dövdüğü öğrenildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan A.O.Ö.’nün hakkında yapılan soruşturma sonucunda
serbest bırakıldığı bildirildi.
Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı köyünde ise C.B.’nin çıkan tartışmada eşi N.B.’nin sol
gözüne yumruk atarak yaraladığı kaydedildi.
Gözaltına alınan C.B.’nin yapılan soruşturma neticesinde serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3656.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Erzurum Valisi Ve Ticaret Odası Başkanı Vali
Düzgün’ü Ziyaret Etti
Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak ile Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü
Yücelik Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak ile
Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i...
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Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak ile Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü
Yücelik Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.
Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak ile Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü
Yücelik'i makamında kabul eden Vali Orhan Düzgün, “Kayseri’de 3 adet Organize Sanayi
Bölgemiz var. Bunlardan en büyüğü 1. Organize Sanayi Bölgesidir. Şimdi yeni yapılan
Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi var. Bu bölgeyi de gezip görmenizi tavsiye ederim”
diye konuştu.

Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Erzurum Sanayi ve Ticaret Odası’nın Kayseri’yi ziyaret
edeceğini bildirdiğini ve kendisini de davet ettiklerini belirterek, “Kayseri genel olarak
gelişen bir yer. Ben de gelip görmek istedim” diye konuştu.
Erzurum Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Kayseri’deki
sanayi ve ticaret alanındaki gelişmeleri yerinde görmek ve fikir sahibi olabilmek için böyle bir
dizi ziyaretlerde bulunacaklarını bildirdi.
Erzurum’dan gelen heyet, Kayseri Ticaret Odası’nı da ziyaret ederek, Kayseri’de ticari
faaliyetler hakkında bilgi alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3657.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Erciyes'in Zirvesinde Görkemli Kutlama
Kayseri’den ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı
Erciyes’in zirvesinde kutladılar. 28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece başlayan ve yaklaşık 10
saat süren zirve tırmanış etkinliği, Erciyes’in...
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Kayseri’den ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı
Erciyes’in zirvesinde kutladılar. 28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece başlayan ve yaklaşık 10
saat süren zirve tırmanış etkinliği, Erciyes’in zirvesinde yapılan saygı duruşu, okunan Đstiklal
Marşı ve zirve Anı Defteri’nin imzalanması ile son buldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir Erciyes “Zirve Tırmanışı” etkinliği düzenleyen
Kayseri Dağcılık Đl Temsilciliği, Kayseri ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 67 dağcının
katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Erciyes’in zirvesinde kutladı.
Kayseri Dağcılık Federasyonu’nun öncülüğünü yaptığı ve 23 kişinin katılım gösterdiği ilk
grup Erciyes’in sırt rotasından, Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü’nün öncülüğünü yaptığı
11 kişilik ikinci gurup ise Şeytan Deresi’nin solundaki rotadan tırmanışa geçerken, son grup
olan 33 kişilik Kayseri Dağcılık Đl Temsilcili'ğinin öncülüğünü yaptığı 3. grup ise Erciyes’in
Tekir bölgesinden tırmanışa geçti.
Gece 01.00 sıralarında başlayan tırmanış boyunca dağcılara, Dağcılık Đl Temsilcisi Đsmail
Yılmaz tarafından hem Erciyes’in tanıtımı yapıldı, hem de doğa ve dağcılık tutkusunun
sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşantımıza olan katkısı anlatıldı.
29 Ekim sabahı Erciyes eteklerindeki kahvaltı kayalıklarına ulaşan ve Çoban Đni mevkiinde
kamp yapan diğer dağcılar ile buluşan Kayserili dağcılar, burada yanlarında getirdikleri
kumanyalar ile kahvaltı yapıp, Erciyes’in zirvesine uzanan ve Şeytan Deresi ismindeki
rotadan, zirve için yeniden harekete geçtiler.
Yaklaşık 2 buçuk saat süren zorlu Şeytan Deresi tırmanışı sonrası Erciyes’in zirvesine ulaşan
dağcılar, burada Atatürk, Türk Bayrağı ve çeşitli Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin pankartları
açarak, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, Đstiklal Marşı’nı okudular. Daha sonra toplu

olarak fotoğraf çektiren dağcılar, zirvede bulunan Zirve Defteri’ni de imzalayıp, yine aynı
rotayı takip ederek inişe geçtiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3658.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Mimarsinan Parkı Yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi Mimarsinan Parkı'nı yenileyecek. Park içerisine konulacak olan kent
mobilyaları için ihale yapıldı.Kayseri'nin en çok kullanılan parklarından biri olan Mimarsinan
Parkı'nı yeniden düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi...
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Büyükşehir Belediyesi Mimarsinan Parkı'nı yenileyecek. Park içerisine konulacak olan kent
mobilyaları için ihale yapıldı.
Kayseri'nin en çok kullanılan parklarından biri olan Mimarsinan Parkı'nı yeniden
düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda park içerisindeki oturma grupları için
ihaleye çıktı. Yaklaşık bedeli 223 bin TL olan yeni oturma grupları alımı için yapılan ihaleye
üç firma katıldı.
Đhaleye katılan firmalardan Asteksan Makina 205 bin TL, Başaran Đnşaat ise 218 bin TL teklif
verdi. Bayer Mühendislik ise teklif vermedi.
Đhale, komisyon tarafından yapılan incelemenin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3659.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Karşılaşması
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kayseri Erciyesspor, Kadir Has Stadyumu’nda
ağırladığı Giresunspor’u 2-1 yenerek tur atladı.STAT: Kadir HasHAKEMLER: Deniz Ateş
Bintel xx, Erkan Akbulut xx, Kerem Ersoy xxKAYSERĐ ERCĐYESSPOR:...
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kayseri Erciyesspor, Kadir Has Stadyumu’nda
ağırladığı Giresunspor’u 2-1 yenerek tur atladı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Deniz Ateş Bintel xx, Erkan Akbulut xx, Kerem Ersoy xx

KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Atilla x, Fazlı x, Serkan x, Üstün x, Mandjeck x (Bakaye dk. 57
x), Ferhat x (Kerim dk. 60 x), Numan x, Volkan x, Murat x, Emre x, Ovares x (Yasin dk. 46
x)
YEDEKLER: Yusuf, Uğur, Bilal, Sylla
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fuat Çapa
GĐRESUNSPOR: Eray xx, Onur x, Selim x, Berkan x, Eşref x, Ozan x (Gazanfer dk. 77 x),
Emre x, Yakup x, Cihan x, Mustafa x Hüsamettin x
YEDEKLER: Ali, Tolgay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Ahmet Kazım Ertem
GOLLER: Numan (dk. 67), Yasin (dk. 90+4) (Kayseri Erciyesspor), Eşref (dk. 46)
(Giresunspor)
SARI KARTLAR: Emre (Kayseri Erciyesspor), Onur, Eşref, Yakup, Gazanfer (Giresunspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3660.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Parasını Son Anda Kurtardı
Kayseri'de, cep telefonuyla dolandırıcılık şebekesinin ağına düşürmek istediği emekli
vatandaş, banka hesabındaki 21 bin TL'yi çekip dolandırıcıların hesabına yatırırken güven
timlerinin dikkati sayesinde parasını kurtardı.Emekli...
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Kayseri'de, cep telefonuyla dolandırıcılık şebekesinin ağına düşürmek istediği emekli
vatandaş, banka hesabındaki 21 bin TL'yi çekip dolandırıcıların hesabına yatırırken güven
timlerinin dikkati sayesinde parasını kurtardı.
Emekli Abdullah Salma, cep telefonunu arayan dolandırıcılık şebekesi üyesinin, savcının
talimatıyla emniyetten aradığını ve bankadaki hesabına ulaşan kişileri yakalamak için hesapta
bulunan paranın tamamını verecekleri hesaba yatırması gerektiğini söylediğini ifade etti.
Salma, ''Telefonla 3,5 saat boyunca sürekli beni aradılar ve çeşitli talimatlar verdiler. Ben de
hesabımdaki parayı çektim. Đsmini verdikleri bankaya giderek bildirdikleri hesap numarasına
parayı yatıracakken polis arkadaşlar geldiler ve parayı yatırmamamı söylediler'' dedi.
Banka hesabında bulunan toplam 21 bin TL'yi çektiğini ve ekipler geldiğinde parayı
dolandırıcıların verdiği hesaba yatırmak üzere olduğunu anlatan Salma, ''Polis arkadaşlara bu
durumu haber vermiştik, onlar da beni takip ediyorlarmış zaten. Ayrıca hesaptaki tüm parayı
çektikten sonra verdikleri hesaba yatırmamı söylediklerinde ben de bunların dolandırıcı
olduğundan şüphe etmiştim'' diye konuştu.
Telefonla dolandırıcılık yapan şebeke üyesinin kendisini telefonunun açık kalmasını
sağlayarak oyaladığını söyleyen Salma, ''Ben evden bankaya giderken, eşimin arkadaşı eşini
aramış ve durumu bildirmiş. Onlar da polise bilgi vermişler ve polis arkadaşlar da beni
aramışlar, takip etmişler. Telefondaki kişi parayı vereceği hesap numarasına yatırmamı

söylediğinde işi anladım, o sırada da telefonda bildirilen banka şubesine gelmiştim. Polis
arkadaşlar da geldiler ve durumu bildirdiler. Paramızı son anda kurtardık'' ifadelerini kullandı.
Kendi başına gelen olayın herkese ders olması gerektiğini söyleyen ve parasını kurtarmasında
kendisine yardımcı olan polise teşekkür eden Salma, ''Vatandaşlarımız böyle telefonlara
inanmasın. Böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen durumu polise bildirsinler, mağdur
olmasınlar, canları yanmasın'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3661.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Melikgazi'de Sonbaharda Da Fidanlar
Yeşerecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgai Belediyesi olarak her yıl binlerce
fidanı toprak ile buluşturarak, gelecek kuşaklara yeşil ve çevre mirası bırakmayı
hedeflediklerini söyledi.2013 yılı sonbahar döneminde 25 bin fidan...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl
binlerce fidanı toprak ile buluşturarak, gelecek kuşaklara yeşil ve çevre mirası bırakmayı
hedeflediklerini söyledi.
2013 yılı sonbahar döneminde 25 bin fidan dikiminin planlandığını ve yapılan çalışmalar ile
de şimdiye kadar 8 bin fidan dikiminin tamamlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç
“Park ve Bahçeler Müdürlüğünce şu anda Yenimalle ile Mimarsinan Bahçelievler
bölgelerinde fidan dikim çalışmaları sürdürülmektedir. Belediye olarak özellikle eğimli ve
yamaçlı alanlarda fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Böylece hem yeşillendiriyor hem de
toprak kaymalarını önlüyoruz. Fidan dikiminde en önemsi semt halkının özelikle öğrencilerin
ve çocukların katılımlarını sağlıyoruz. Bugün okul, muhtarlık ve orta refüjlerde fidan dikimini
gerçekleştirdik“ dedi.
Đmar Planında yeşil alan tahsis edilen tüm alanlarda fidan dikim çalışması yapılan yamaçlı ve
eğimli arazilerde 3 aşamalı olarak gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, arazinin yamaç olduğu yerlerde eğimli taraça çalışması yaptıklarını ve bu
alanlarda damlama sulama sistemi ile ağaçların sulanacağını kaydetti.
Yenimahalle Muhtarı Cuma Yiğit ise mahallerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı
teşekkür ederek özelikle çevreye ve yeşil bir mekâna önem verdiği için, mahallede fidan
dikimine öncülük ettiği için Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, 2013 yılı sonbahar çalışmaların tüm hızı ile devam
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3662.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Recep Mamur: “tüm Gücümle Çalışacağım”
Kayserispor’un bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen
Recep Mamur, sarı-kırmızılı takımın resmi internet sitesinden bir açıklama
yaptı.Kayserispor’da yeniden Başkan seçilen Recep Mamur, “Şehrimizin...

30 Ekim 2013 Çarşamba 15:54
Kayserispor’un bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen
Recep Mamur, sarı-kırmızılı takımın resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
Kayserispor’da yeniden Başkan seçilen Recep Mamur, “Şehrimizin tüm yetkilileri ve
taraftarlarımızın isteği, Genel Kurul’un teveccühü ile gıyabımda başkan seçilmiş
bulunmaktayım” ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Bu durumda,
yapabileceğim tek şey; Kayserisporumuz’a eskisinden daha büyük bir istek ve katkıyla hizmet
etmektir. Daha önce de belirttiğim gibi; takımımızın ve Teknik kadromuzun başarılı
sonuçlarla, bizleri mutlu edeceğinden hiçbir şüphem yoktur. Bu ligin en iyi takımlarından biri
olan Kayserispor, kendisine lazım olan sonuçları mutlaka alacaktır.
Recep Mamur’un, Kayserispor’un resmi internet sitesinde yayınlanan yazısının ikinci
bölümünde ise kendisine bizzat destek veren kişi ve kurumlara ilettiği teşekkür açıklaması şu
şekilde:
Değerli Kayserisporlular;
Bu zorlu süreçte, şahsıma ve Yönetim Kurulu’na sonsuz desteklerini çeşitli yollarla gösteren
taraftarlarımıza, camiamıza, iş adamlarımıza, Kongre Üyelerimiz’e, kulüpteki tüm
futbolcularımıza ve mesai arkadaşlarıma, tüm medya mensuplarına, Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı ve yöneticilerine, Süper Lig Kulüp başkanlarına, şehrimizin
milletvekillerine, Valimiz Sayın Orhan Düzgün’e, Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa
Aydın’a, Melikgazi Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç’a, Kocasinan Belediye
Başkanı Sayın Bekir Yıldız’a, Ak Parti Đl Başkanı Sayın Ömer Dengiz’e, MHP Đl Başkanı
Sayın Mete Eke’ye, Onursal Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet
Özhaseki’ye, Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız’a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah
Gül Beyefendi’ye sonsuz teşekkürlerimi sunar; güvenlerine layık olmak için tüm gücümle
çalışacağıma söz veririm.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3663.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Bünyan Kalkınma Modeli Đçin Uzmanlar Bir
Araya Geldi
Yrd. Doç Dr. Birol Akgül ve beraberinde farklı uzmanlardan oluşan OYKA (Odaklı Yerel
Kalkınma ) gurubu Bünyan’da yerel kalkınma ve Bünyan’ın imkanlarına yönelik çalıştayı dün
yapıldı.10 üniversiteden akademisyenlerin katıldığı...
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Yrd. Doç Dr. Birol Akgül ve beraberinde farklı uzmanlardan oluşan OYKA (Odaklı Yerel
Kalkınma ) gurubu Bünyan’da yerel kalkınma ve Bünyan’ın imkanlarına yönelik çalıştayı dün
yapıldı. 10 üniversiteden akademisyenlerin katıldığı OYKA çalışma Gurubunu makamında
kabul eden Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan Belediyesi düğün ve
konferans salonunda düzenlenen panelde, Bünyan’ın ekonomisi turizmi tarihi ve yerel coğrafi
yapısı hakkında katılımcılara konferans verdi. Bünyan’ın tarihi dokusunu folklorik ve coğrafi
yapısını yerinde görme fırsatını bulan OYKA gurubu uzmanları Başkan Mehmet Özmen
Rehberliğinde Hidro Elektrik santralı, Pınarbaşı mesire alanı, kayabaşı mağara evleri, Yukarı
doğanlar mahallesi kaya evleri, Bünyan Çanakkale şehitleri anıtı ve Seyit kabirlerini yerinde
inceleyerek çalışma notları aldı. Konuya ile ilgili olarak Yrd. Doç. Dr. Birol Akgün
“Bünyan’da yapılan ön inceleme gezisi uzman arkadaşlarımız açısından çok verimli olmuştur
Belediye Başkanımız rehberliğinde Bünyan’da çalışma alanlarını ve proje alanlarını yerinde
inceleme fırsatı bulduk. Bu bir inceleme gezisi idi ön çalışmamız için notlar almış olduk.
OYKA gurubu uzmanlarımıza ve ön inceleme gezisine katılan tüm katılımcılara teşekkür
ediyorum. Ayrıca Bünyan Belediye Başkanımıza da bu konuda çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3665.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Pilot Murat Akpınar, Hasret Gidermek Đçin
Kayseri’ye Geldi
Lübnan’da kaçırılan pilotlardan Murat Akpınar, akrabaları ile hasret gidermek için Kayseri’ye
geldi.Akrabaları tarafından Kayseri Erkilet Havaalanı’nda çiçeklerle karşılanan Murat
Akpınar, Türkiye’de ve Kayseri’de olmaktan mutluluk...
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Lübnan’da kaçırılan pilotlardan Murat Akpınar, akrabaları ile hasret gidermek için Kayseri’ye
geldi.
Akrabaları tarafından Kayseri Erkilet Havaalanı’nda çiçeklerle karşılanan Murat Akpınar,
Türkiye’de ve Kayseri’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Đki bayramda da
yakınlarımızı göremedik. Đstanbul’da beni karşılamaya gelmişlerdi. Şimdi iade-i ziyarette
bulunmak ve hasret gidermek, yakınlarımla bayramlaşmak için Kayseri’deyim” dedi.
Akpınar, adak kurbanların da kesileceğini belirterek, “Kayseri ve Nevşehir’de bulunan
yakınlarımla hasret gidereceğim. Kendi topraklarımda olmak mutluluk verici” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3666.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

BARO REDDETTĐ
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç Kayseri Barosu hakkında ortaya atılan iddiaları
yanıtladı. ‘Bazı basın kuruluşlarında verilen bilgilerin tamamen yanlış olduğunu, kamuoyunu
yanıltmaya yönelik negatif propagandalar olduğunu da söylemek istiyorum. Bu kişi ve
kurumlarla ilgili yasal zemin de gerekeni yapacağız’ dedi.
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Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç Kayseri Barosu’nun yeni hizmet binası ve Kayseri
Barosu’na tahsis edilen Talas’taki iki villa hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
Yöneltilen suçlamaların Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar olduğunu ifade eden
Konaç, iddia sahibi kurum ve kişilerle ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
Şuan itibariyle, Türkiye adliyelerinin içinde en geniş Baro hizmet alanına sahip Adliye
içerensinde yer alan baroyuz diyen Konaç, ‘Duruşma bekleme odalarıyla birlikte şuan 1800
metrekare alan kullanıyoruz. Bu alan bize teslim edildikten sonra bizim ihtiyaçlarımızı
karşılayacak şekilde baro hizmet alanının birimlerini tek tek yeniden düzenleyerek elden
geçirdik. Bunun sebebine gelince biz aşağı yukarı Kayseri’de 4 ayrı adliye binasında çok eski
ve ikdidai şartlarda baro hizmet vermeye çalışıyorduk. 45 yıldır 150 metrekarelik bir alanda
hizmet vermeye çalışıyorduk. Bu alan bize hem yetersiz geliyor hem mesleğin ihtiyaçlarını
karşılamıyor hem de ihtiyacımızı karşılamadığı gibi, Anadolu’nun en çok avukat barındıran
barolarından biri haline geldik yaklaşık 1050 Avukatla beraber Kayseri’de baro alnında
hizmet vermekteyiz. Dolayısı ile şuan Baro olarak kullanımımıza sunulan 1500 metrekarelik
alanı olduğu gibi değil bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde tefriş etme ihtiyacı
doğmuştu. Biz bunu gerçekleştirdik ve burasını ziyaret eden Bakanlarımız, Başkanlarımız ile
kurum ve kuruluş temsilcileri çıkarmış olduğumuz işten dolayı teşekkürlerini ilettiler’ dedi.
‘Biz bu makamlarda bugün varız yarın yokuz’
Ortay çıkarılan bütün bu güzellikler Kayseri’de 1050 avukatın hizmeti için yapıldığını
söyleyen Konaç, ‘ Biz bu makamlarda bugün varız yarın yokuz. Netice itibariyle hizmet
olarak görev yaptığımız 2 yıllık süre zarfında her şeyden önce nitelikli bir avukatlık hizmeti
verebilecek bir baroyu yapmaktan dolayı onurluyuz, gururluyuz ve mutluyuz. Birde biz

görevden ayrıldıktan sonra Allah razı olsun Fevzi Bey döneminde ve yönetimiyle birlikte
yaptığı bir icraattır, gibi güzel bir duaya da talibiz. Dolayısı ile buradaki yaklaşımımız, temel
mantığımız ve kalite algımız bundan dolayıdır’ diye konuştu.
Đşin garibi birçok meslek örgütü var ama hangi meslek örgütü özellikle bir gazetede bu kadar
çok yakından takip ediliyor. Bütün faaliyetleri tek tek incelenip bir haber mantığı içerisinde
olumsuz ve negatif yansıtılıyor. Ben başka bir meslek örgütü için böyle bir şey yapıldığını
görmedim diyen Konaç, ‘Ben bu yapılanların iyi niyetli olunmadığını art niyet taşındığını,
dolayısı ile başka hesapların olduğunu düşünüyorum. Basın çalışanları ve patronları gelip
burayı gezmiş olsalar tahmin ediyorum onlarda ‘bir meslek örgütüne yakışan bir yer olmuş’
diyeceklerdir ama haber mantığındaki niyet, gaye, olumsuz propaganda gereği galiba olumsuz
haber yapmayı kendilerine ilke edindiler böyle de devam ediyorlar’ ifadelerinde bulundu.
Cumartesi günü birçok değerli misafirin katılımıyla birlikte yeni hizmet binalarının açılışını
yaptıklarını hatırlatan Konaç, ‘Kayseri Barosu bu hizmeti yaparken bir proje hazırlattı, bunu
kendi üst çatı kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliğine sundu. Barolar Birliği bu projeyi kabul
edip benimsedi ve maliyetle ilgili Kayseri barosuna bir kaynak bir bütçe ayırdı. Yani burada
yapılan her şey Türkiye Barolar Birliğinin bilgisi ve izni dâhilinde yapılmıştır. Yapılan
çalışmalarda Kayseri Barosu’nun cebinden bir lira dahi çıkmamıştı. Bazı basın kuruluşlarında
verilen bilgilerin tamamen yanlış olduğunu kamuoyunu yanıltmaya yönelik negatif
propagandalar olduğunu da söylemek istiyorum. Bu kişi ve kurumlarla ilgili yasal zemin de
gereken neyse yapacağız’ şeklinde konuştu.
‘Dokunmadığımız tek yer lavabolardır’
Baro hizmet binası içerisinde bulunan lavaboların kırılıp, yıkılarak yeniden yapıldığına dair
söylentilere ise Konaç ‘ Hizmet binası içerisinde dokunmadığımız tek yer lavabolardır. Bize
nasıl teslim edildiyse o şekliyle temizliğini yaparak hizmete açtık’ dedi. Kayseri Barosu’nun
kullanımına tahsis edilen Talas’taki iki villayla ilgili ise Konaç, bu zamana kadar bütün
işlemlerin yasal ve meşru zeminler üzerinde yürütüldüğünü, ancak son anda birkaç Meclis
üyesinin muhalefet etmesinden dolayı geri çekildiği, gerekçesini henüz kendilerinin de
bilmediğini söyleyerek konuya ilişkin gerekli açıklamaların ilerleyen günlerde yapılacağını
belirtti. Yapılan her şey kamuoyunun gözü önünde açıkça yapılmıştır diyen Konaç, ‘ Sürecin
detaylarına vakıf olmak isteyenler süreçle ilgili bütün belgeleri bizden talep edebilirler’ dedi
Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3667.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Mhp Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Aday
Adayı Kayseri’de
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa
Aksoy Kayseri’ye geldi.Karayolu ile Ankara’dan Kayseri’ye gelen Mustafa Aksoy’u, MHP
Kayseri Teşkilatı Boğazköprü Mevkii’nde karşıladı. Buradan...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa
Aksoy Kayseri’ye geldi.
Karayolu ile Ankara’dan Kayseri’ye gelen Mustafa Aksoy’u, MHP Kayseri Teşkilatı
Boğazköprü Mevkii’nde karşıladı. Buradan teşkilat binasına gelen Aksoy, MHP Kayseri Đl
Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti. Türk Bayrağı’na sarılı Kuran-ı Kerim’i Mete Eke’ye teslim
eden Mustafa Aksoy, seçim sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Seçim
süreci içinde Kayseri teşkilatının kendisine destek verdiğini dile getiren Aksoy, belediye
yönetiminin artık genç nesillere bırakılması gerektiğini söyleyerek, “Bu süre içerisinde il
başkanımız ve Kayseri teşkilatımız çok destek verdi. Oy birliği ile benim adaylığıma karar
vererek imza altına aldılar ve genel başkanımıza ilettiler. Biz çalışmalarımızla hem
teşkilatımızı hem de genel merkezimizi utandırmayacağız. Ben buraya hizmet için geldim.
Ben bu toprakların çocuklarına güvenerek geldim. Bu şehrin binlerce yıllık tarihi var. 20
yıldır hizmet yapılıyor. Artık bu işi yeni nesillere bıraksınlar. Benim bilgim ve tecrübem bu
işe çıkmama vesile oldu” dedi.
MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke de, seçim sürecinde Mustafa Aksoy’a gereken desteği
vereceklerini belirterek, “Çıkmış olduğumuz bu yolda, Allah yar ve yardımcımız olsun.
Kendilerine başarılar diliyorum. sonuna kadar arkamızda her türlü destekçi olacağımızı
kendilerine söylüyoruz. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.
Heyet daha sonra, Kayseri’nin manevi büyüklerinden olan Seyyid Burhannettin Hazretleri'nin
türbesini ziyarete gitti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3668.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayseripor’da Yeni Yönetim Görev Dağılımı
Yaptı
Kayserispor’da yeniden Başkan seçilen Recep Mamur, yönetim, görev dağılımı
yaptı.Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün
30.10.2013 tarihinde, saat 11.00’da Kayseri Đl Özel Đdare Müdürlüğü Salonu’nda...
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Kayserispor’da yeniden Başkan seçilen Recep Mamur, yönetim, görev dağılımı yaptı.
Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 30.10.2013
tarihinde, saat 11.00’da Kayseri Đl Özel Đdare Müdürlüğü Salonu’nda yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı’nda belirlenen yeni yönetim kurulumuz, Recep Mamur başkanlığında
toplanarak yeni görev dağılımını belirlemiştir" denildi.
Kayserispor Kulübü’nün yeni yönetiminde görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Başkan: Recep Mamur
Başkan Yardımcısı: Oğuz Ortaköylüoğlu
As Başkan: Yücel Şahin
Genel Sekreter: Rıfat Pehlivan
Basın ve Halkla Đlişkiler: Oğuz Ortaköylüoğlu
Hukuk Đşleri: Rıfat Pehlivan
Mali Đşler Sorumlusu: Muhasip Mehmet Hızlıer

Alt Yapı ve Amatör Şubeler Başkanı: Ali Çetin
Dış Đlişkiler: Mehmet Delikan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3669.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayseri'den Suriyeliler'e Yardım Eli
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Suriye'deki iç savaştan kaçarak
Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için herkesin üzearine düşen görevi yapması gerektiğini
belirterek, ''Evlerimizde kullanmadığımız giysiler, gıdalar...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Suriye'deki iç savaştan kaçarak
Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için herkesin üzearine düşen görevi yapması gerektiğini
belirterek, ''Evlerimizde kullanmadığımız giysiler, gıdalar hatta ilaçlar, Suriyeli kardeşlerimiz
için bir nimet olabilir'' dedi.
Kayseri'deki bazı sivil toplum kuruluşları ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli
sığınmacılar için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın başlamasıyla ilgili Yoğunburç
Kültür Evi önünde bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Suriye'de bir iç savaş yaşandığını ve bu savaştan kaçarak Türkiye'ye yüzbinlerce insanın
geldiğini bildirdi. Özhaseki, ''Düşünün bir kere, çoculuğunuzu, çocuğunuzu ve yanınıza birkaç
parça eşya alarak sıcak yuvanızdan ayrılıp, dağlara, taşlara doğru yürüyorsunuz. Nasıl bir
ortamla karşılaşacağınızı bilmediğiniz başka topraklara gidiyorsunuz. Allah kimseye böyle bir
acı yaşatmasın. Đşte aynı dini paylaştığımız Suriye'den gelen kardeşlerimiz bu durumda. Onlar
böyle bir imtihanda biz de imtihandayız. En azından içimizde bir sızı hissetmek noktasında
imtihandayız. Peygamberimiz zamanında Medine'deki ensar, Mekke'den göç eden
muhacirlere kucaklarını aştılar, aşlarını, işlerini paylaştılar, enavi çeşit yardımda bulundular.
Biz de hiç olmazsa elimizden geldiği kadar yardımda bulunalım'' diye konuştu.
Kayserililere seslenen Özhaseki, ''Evlerimizde fazla olan, lüks olan, eskiyen, kullanmadığımız
ne varsa, onları getirelim, Suriyeli kardeşlerimizle paylaşalım. Bu biraz eprimiş, eskimiş bir
giysi olabilir, un, şeker, nohut, pirinç gibi gıda olabilir hatta ilaçlar olabilir. Evlerimizdeki
dolaplarımızı açtığımızda bir sürü kullanmadığımız ilaçlar çıkıyor. Bunların son kullanma
tarihlerine bakalım ve geçmemişse, Suriyeli kardeşlerimiz için gönderelim'' ifadelerini
kullandı.
Muhtarlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, belediyeler, Kaymakamlıklar ve Valilik aracılığıyla
toplanacak bu yardımların, Şanlıurfa Valiliği emrine gönderileceğini kaydeden Özhaseki, ''Biz
bu toplanan yardımları cinsine göre ayrı ayrı tasnif edip Şanlıurfa Valiliği'ne göndereceğiz.
Yani bizim muhatabımız, Şanlıurfa Valiliği ve oradaki sivil toplum kuruluşları.
Zannediyorum, şimdiye kadar 500-600 bin Suriyeli ülkemize geldi. Devletimiz bunları
çadırlar kurarak, evlerimizi açarak aşevlerinde pişen yemekleri dağıtarak ve çocukları için

eğitim kurumları oluşturarak yardımda bulunuyor. Bizler de vatandaşlar olarak üzerimize
düşeni yapalım'' dedi.
-KAYSERĐ'DE FAKĐR YOK
Özhaseki, bazılarının ''Kayseri'de fakir, yoksul, ihtiyaç sahibi vatandaşımız yok mu? Bunlara
yardım etmek gerekirken, niye Surieye'den gelenlere yardım yapılıyor?'' dediğini hatırlatarak,
''Gerçekten Kayseri'de fakir, muhtaç, benim yiyecek ekmeğim, başımı sokacak bir yerim yok
diyen hiç kimse yok. Gerçekten yok. Ancak bizim bilmediğimiz bazı ihtiyaç sahipleri olabilir.
Onlar da bize, Valiliğimize, Kaymakamlıklarımıza, muhtarlıklarımıza ve sivil toplum
kuruluşlarına gelsinler. Her türlü yardıma hazırız'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3670.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Hüseyin Akay Çeşitli Dernek Yöneticileri
Đle Bir Araya Geldi
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Sivaslı
Dernekler Federasyonu ve Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, dernek
yöneticileri ile sohbet edip, çiftçilerin sorunları üzerine karşılıklı...
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Sivaslı
Dernekler Federasyonu ve Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, dernek
yöneticileri ile sohbet edip, çiftçilerin sorunları üzerine karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.
Đlk olarak Sivaslı Dernekler Federasyonu’nu, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulkadir Akdeniz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Levent Benli, Genel
Müdür Yardımcıları ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ile
birlikte ziyaret eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, Federasyon Yöneticileri tarafından dernek binasının girişinde karşılandı.
Daha sonra dernek toplantı salonuna geçen konuklar, sıra ile birbirlerini tanıtarak, bir süre
karşılıklı sohbet edip, tanışma imkânı buldular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Sivaslı Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Metin Ceran, Kayseri Şeker Fabrikası’nın
bugüne kadar yakaladığı başarının ülkeye ve bölgeye büyük katkılar sağladığını ifade ederek,
ülke insanı adına yapılan tüm hizmetlerin destekçisi olacaklarını kaydetti. Ceran, yapılan
ziyaretin kendilerini oldukça memnun ettiğini de belirterek, “Bizler Sivaslı Dernekler
Federasyonu olarak, 24 Sivaslı köy ve ilçe derneklerinin ortaklaşa faaliyetlerini yürüttüğü ve
bir federasyon çatısı altında toplanarak, bölgemize hizmet etmeyi gaye edinen bir sivil toplum
kuruluşuz. Bu güzel ziyaretiniz nedeniyle, başta Sayın Akay olmak üzere tüm konuklarımıza
ayrı ayrı teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki; Sayın Đsmail Tamer, Federasyonumuzun genel
başkanıdır. Kendisi de aramızda bulunmayı çok istemesine rağmen, Ankara’daki yoğun iş
temposundan dolayı, bizlere selamlarını ve saygılarını iletti. Bizler, Kayseri Şeker

Fabrikası’nın Türkiye’ye yapmış olduğu hizmetlerden ve yakaladığı başarılardan dolayı,
şirketimizin ve kooperatifimizin yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Şeker Fabrikamızın bu
denli başarılı çalışmalara imza atmasından dolayı da kendileri ile çiftçilerimiz ve üyelerimiz
adına ayrıca bir gurur duyduğumuzu da bildirmek istiyoruz. Ülke insanı adına yapılan tüm
hizmetlerin destekçisi olduğumuzu da her zaman bilmenizi isteriz ” şeklinde konuştu.
Başkan Akay ise Kayseri Şeker Fabrikası’nın Sivas’ta önemli bir çiftçi kitlesine sahip
olduğunu belirterek, şöyle konuştu. “Burada Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifinden Yönetici arkadaşlarımız ile birlikte bu ziyareti gerçekleştirmeyi
düşündük ve bugün de kısmet oldu, sizleri ziyaret ettik. Bu ziyaret ile tamamen tanışma ve
yakınlaşmayı arzuladık, tüm arkadaşlarımız ile birlikte. Bizim faaliyet alanlarımız dahilinde
Sivas’tan da çok önemli bir çoğunluk var. Kayseri Şeker Fabrikamız, diğer komşu illerimizde
olduğu gibi Sivas’taki çiftçilerimize de hizmet veren bir kuruluştur. Dolayısıyla ortak bir
kitlemiz var, sizin üyeleriniz, bizim ortaklarımız hep aynı insanlar. Dolayısıyla bu insanlara
hizmet verirken, onların bünyesinde bulunduğu dernekler ile de bir arada olmak, karşılıklı
fikir alış verişinde bulunmak, çok önemli bir hizmet diye düşünüyorum. Bu ziyaretimiz
umarız, buna da vesile olacaktır inancındayız. Sivas bölgesinde önemli bir çiftçi kitlemiz var,
onlar bizim hizmetlerimizden dolayı son 3 yıl içerisinde önemli bir aşama kaydedip, bu
çalışmalarımızdan da hayli memnun olduklarını duyuyor ve görüyoruz. Tabi bizim asıl
gayemiz; onların gelirlerini arttırıp, refah seviyelerinin yükseltilmesi için azami ölçüde
katkıda bulunmaktır. Umarız bu ziyaretimiz de amaçladığımız bu hedefe katkıda
bulunacaktır” dedi. Ziyaretin anısına Sivaslı Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Metin
Ceran’a bir de plaket takdim eden Başkan Akay daha sonra Federasyon Anı Defterini
imzalayıp, ziyarete ilişkin düşüncelerini yazdı.
Bu ziyaretin hemen ardından Kayseri Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ne giden
Başkan Akay ve beraberindekiler, burada da dernek yöneticileri tarafından memnuniyetle
karşılandı. Dernek toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Kayseri Yozgatlılar
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kuddusi Erkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası’nın kendileri
için ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, “Bizler Sayın Başkanımız ve Yönetim
Kurulumuzu yakın bir dönemde ziyaret etmemizin hemen ardından, kendileri nezaket gösterip
bizleri iade-i ziyarette bulundular. Bizler şu an, çocukluğumuzda Meysu ve Şeker Fabrikamızı
nasıl ziyaret ettiğimizi, sizin ziyaretiniz ile yeniden hatırlamış olduk. Bu güzel anıyı yeniden
hatırlamaktan da ayrıca mutlu olduk. Daha sonra Şeker Fabrikamızı çeşitli sosyal aktiviteler
münasebetiyle de ziyaret etmiştik ama şimdi de sizleri derneğimizde ağırlamaktan ve bizleri
ziyaret edip, siz değerli yöneticilerimizi burada görmekten çok mutlu olduğumuzu bildirmek
istiyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Akay ise bu ziyaretlerin kendileri için önemine vurgu yaparak, “Bu aslında her zaman
gönlümüzden geçen bir ziyaretti. Bildiğiniz üzere ortak bir çatımız var, o çatıda
çiftçilerimizdir. Bu ortak kitlemize hizmet götürürken, sizler gibi değerli derneklerimiz ve
kuruluşlarımız ile görüşmemiz ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunmamızın, bu hizmet
anlayışımıza katkıda bulunacağını düşünüyoruz” dedi.
Başkan Akay daha sonra ziyaretin anlamına ilişkin Kayseri Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Kuddusi Erkılıç’a bir de plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3671.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kocasinan'dan 1 Milyonluk Mıcır Taşıma
Đhalesi
Kocasinan Belediyesi'nde yoğun asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Kocasinan
Belediyesi 2013 sonu ve 2014 asfalt sezonunda kullanacağı 150 bin ton mıcır taşıma
ihalesinin ikincisini de yaptı.Başkan Bekir Yıldız, yolların daha kaliteli...
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Kocasinan Belediyesi'nde yoğun asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Kocasinan
Belediyesi 2013 sonu ve 2014 asfalt sezonunda kullanacağı 150 bin ton mıcır taşıma
ihalesinin ikincisini de yaptı. Başkan Bekir Yıldız, yolların daha kaliteli ve modern bir
nitelikte olması için yoğun asfalt sezonu planladıklarının altını çizerek, "Muhammen bedeli
981 bin lira olan 150 bin ton mıcır nakil ihalesinin ikincisini yaptık. Daha önce de yaklaşık 2
milyon liralık 200 bin ton mıcır taşıma ihalesinin ilkini gerçekleştirmiştik" dedi. Đhale
Komisyonu Başkanı Mustafa Haspaylan yönetiminde Kocasinan Belediyesi Toplantı
Salonu’nda yapılan Mıcır Taşıma Đhalesi'ne Solmazlar ve Gema Nakliyat firmaları katıldı.
Mustafa Haspaylan ihale öncesi firmaları bilgilendirirken, "Yaklaşık 30 kilometrelik
mesafeden taşıma yapılacak. Đhaleyi alan firmanın en az 20 tonluk 5 damperli kamyonunun
olması gerekiyor. Kazıp çıkarma ve yükleme işi Kocasinan Belediyesi tarafından Akin’deki
ocaktan yapılacak. Đş 240 gün içinde tamamlanacak. Komisyonumuz firmaların belgelerini ve
yeterliliklerini inceledikten sonra ihaleyi kazanan firmayı açıklayacak” diye konuştu. Đhaleye
katılan firmalardan Solmazlar Nakliyat 900 bin ve Gema Nakliyat ise 823 bin lira teklif verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3672.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Ak Parti Milletvekili
Vatandaşlara Uyarı

Yaşar

Karayel’den

AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, milletvekillerinin isimlerini kullanarak
dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM
Darbe Araştırmaları Alt Komisyon Başkanı Yaşar Karayel, twitter...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, milletvekillerinin isimlerini kullanarak
dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe Araştırmaları Alt Komisyon Başkanı Yaşar
Karayel, twitter hesabından takipçileri ile paylaştığı konuda, “Kıymetli dostlar, son
zamanlarda isimlerimizi kullanarak hasta birisi için sanayici ve is adamlarından yardım
isteniyormuş, bu dolandırıcıları Emniyete ve yetkililere ihbar ettik” yazdı.
Yaşar Karayel, dolandırıcılar konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3673.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa
Çankal:
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından
organize edilen proje kapsamında, Ticari Araç Sürücülerini Bilgilendirme Toplantısı
düzenlendi.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler...
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından
organize edilen proje kapsamında, Ticari Araç Sürücülerini Bilgilendirme Toplantısı
düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından
organize edilen Ticari Araç Sürücülerini Bilgilendirme Toplantısı’nın son ayağı Kayseri’de
düzenlendi. Düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Trafik Hizmetleri Başkanı ve Emniyet Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Çankal, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi
Apaydın, Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve KESOB Başkanı Mustafa Alan
katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
dünyada hızlı bir değişim olduğunu söyledi. Yaşanan değişimin çok hızlı olduğunu dile
getiren Özhaseki, “Dünyada çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Belkide son yıllarda asrımıza
damgasını vuran olgu, değişim olgusudur. Bu değişim çok hızlı. Bizler değişimi çok
sevmeyiz. Ayak uydurmamız zor. Bizler muhafazakar insanlarız. Eskisi halimiz devam etsin
isteriz. Ama bu bizim dışımızda gelişiyor. Bu değişim çok hızlı. Son 20-25 yıllardaki değişim
geçtiğimiz yüzyıllardaki değişime bedel. O kadar hızlı. Aklınıza gelebilecek her alanda
değişim var. Biz bu değişimleri doğru anlamak zorundayız. Zamanında kavramak
durumundayız” ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde yılda 4 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Trafik
Hizmetleri Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çankal da, “Dünyada trafik
kazalarından 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybediyor. Ülkemizde 4 bine yakın insan
hayatını kaybediyor. Bugüne kadar da Kayserimizde 111 kişi hayatını kaybediyor. Bunları

nasıl azaltacağız? Bunlarla ilgili görevimiz nedir? Bunun için buradayız. Karayolunda
herhangi bir kaza olduğu zaman biz arkadaşlarımıza bakıyoruz. Kendi hayatlarını tehlikeye
atmak sureti ile hızla kazaya yardıma koşuyor” şeklinde konuştu.
Düzenlenen toplantıların amacının şoför esnafı bilgilendirmek amaçlı olduğunu söyleyen
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fedarasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da, toplantı
kapsamında konferanslar ve seminerler düzenlediklerini söyledi. Amaçlarının bilgi tazelemek
olduğunu belirten Apaydın, “Federasyon olarak kurulduğumuz tarihten beri değişmeyen en
önemli ilkemiz, şoför ve nakliyeci esnafımızın hak ve menfaatlerini savunmak, kazanılmış
haklarını korumak, birlik ve beraberliğimizi bilinçlendirmek, dolayısıyla hem trafik kazalarını
önlemek hem de ifa ettikleri önemli kamu hizmetinin kalitesini ve seviyesini artırarak,
kamuoyunun güvenini kazanmak en önemli hedefimizdir” diye konuştu.
“KAYSERĐ’DE MEVCUT 295 BĐN ARAÇ VAR”
Düzenlenen toplantıların faydalı olduğunun altını çizen Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın,
Kayseri trafiğinde 295 bin aracın olduğunu söyledi. Aydın, “Bugün burada hepimiz için önem
arz eden ve kanayan bir yaramızı masaya yatırmak için bir araya gelmiş olduk. Bu toplantılar
2011 yılından beri yapılıyor. Bu toplantının Kayseri’de icra edilmesi bizler için son derecede
önemli. Dünya sağlık örgütünün raporlarına göre gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye’de araç
sayısının 30 milyona çıkması bekleniyor. Şuan ilimizde araç sayısı 295 bin civarındadır. Her
yıl Türkiye’de yollara 900 bin araç katılıyor. 200 bin araç ise yollardan çekiliyor. Yani bu
Türkiye’de her yıl 700 bin araç sayısının artması demektir. Kayserimizde ise her yıl
yollarımıza katılan araç sayısı 2 bin civarında. 2012 yılında Trafik Şube Müdürlüklerimiz
yaklaşık 20 bin vatandaşımıza ve öğrencimize ulaşarak trafik konusunda çeşitli konferanslar
ve eğitimler vermiştir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3674.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Bilimsel Çalışmaları Teşvik Ödüllerinin Đlk
Sahipleri Ödüllerini Aldı
Melikşah Üniversitesi, Uluslararası Atıf Endeksi kapsamında TÜBĐTAK tarafından
sınıflandırılan dergilerde 2012 yılında bilimsel yayınları bulunan akademisyenlerine
düzenlediği törenle teşvik ödülü verdi.Fen Edebiyat Fakültesi Konferans...
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Melikşah Üniversitesi, Uluslararası Atıf Endeksi kapsamında TÜBĐTAK tarafından
sınıflandırılan dergilerde 2012 yılında bilimsel yayınları bulunan akademisyenlerine
düzenlediği törenle teşvik ödülü verdi.
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Melikşah Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Memduh Boydak ile heyet üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mahmut Mat,

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Vatansever, Genel Sekreter Veli Demirci, dekanlar,
akademisyenlerin aileleri ve idari personel katıldı.
Bilimsel Yayınları ve Çalışmaları Teşvik Ödülleri töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör
Prof. Dr. Mat; Melikşah Üniversitesi olarak ilk defa böyle bir ödül töreni düzenlediklerini ve
bundan sonra bu ödüllerin gelenek haline gelmesini umduklarını söyledi.
“MARĐFET, ĐLTĐFATA TABĐĐDĐR”
Bu tarz ödüllerin önemine değinen Prof. Dr. Mat: “Biz üniversite olarak kendimize önemli
hedefler koyduk, en önemli hedefimiz hem akademik alanda hem de eğitim alanında başarıyı
yakalarken diğer taraftan da toplumun faydasına olan bilgiyi üretmektir. Bu söylediklerimizin
bir çıktısı olması gerekiyor, bu çıktılar ise yaptığımız çalışmalar, araştırmalar ve diğer
faaliyetlerdir. Biz eğer hedeflerimizi çok iyi belirler ve bu hedefler konusunda da çok
çalışırsak ülkemizin ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girebiliriz. Hepimizin bildiği
gibi marifet iltifata tabiidir. Bu hususta Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Ödülleriyle
daha fazla bilimsel yayın ve çalışmanın çıkacağını ümit ediyoruz.” dedi.
Prof. Dr. Mat’ın ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Melikşah Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehduh Boydak: “Siz akademisyenlerimizin azimli ve gayretli
çalışmalarıyla üniversitemizin dünyanın ve ülkemizin başarılı üniversiteleri arasına girmesini
sağlamanızı mütevelli heyet olarak önemsiyoruz. Topluma ve bilime faydalı olacak tüm
çalışmalarınızın arkasındayız.” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde 2012 yılında Fen Bilimleri Alanında
yaptıkları faaliyetlerle ödüle layık görülen; Yrd. Doç. Dr. Esat Özmetin, Prof. Dr. Murat
Uzam, Doç. Dr. Halidun Keleştemur ödüllerini mütevelli heyet üyesi Nurettin Okandan’ın
elinden aldı. Sosyal Bilimler Alanındaki yayınlarıyla ödüle layık görülen; Prof. Dr. Murat
Şen, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yuvacı, Doç. Dr. Hayrettin Eren ödüllerini mütevelli heyet üyesi
Halit Gazezoğlu’nun elinden aldı. Fen Bilimleri alanında yaptıkları bilimsel yayınlarıyla
ödüle layık görülen; Prof. Dr. Murat Uzam, Yrd. Doç. Dr. Ercan Şevkat, Yrd. Doç. Dr.
Beyhan Bolak Hisarlıgil ödüllerini mütevelli heyet üyesi Mustafa Çetinbulut’un elinden aldı.
Ödül töreni sonrası yapılan kokteylde, mütevelli heyet üyeleri akademisyenlerle bir süre
sohbet ederek, akademisyenlerden yeni çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3675.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Tomarza’da Şüpheli Ölüm
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre
Tomarza’nın Akdere köyünde Y.T.’nin evin holünde sırt üstü yatar vaziyette akrabaları
tarafından bulunduğu öğrenildi. 112 ekiplerinin yaptığı...
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Tomarza’nın Akdere köyünde Y.T.’nin evin holünde sırt üstü yatar
vaziyette akrabaları tarafından bulunduğu öğrenildi. 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını
kaybettiği belirlenen Y.T.’nin ölümü ile ilgili olarak Olay Yeri Đnceleme ekipleri tarafından
çalışma yapıldığı ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi.
Yetkililer, Y.T.’nin kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak olan çalışma
sonrasında belirleneceğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3676.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak:
Avrupa Birliği-Türkiye Odaları ortaklı hibe programı kapsamında 'Kayso Global-Kayseri
Sanayi Odasının Uluslararasılaşma Hizmetlerinin Geliştirilmesi' projesinin kapanış toplantısı
yapıldı. Kayseri Sanayi Odasında yapılan 'Kayso Global...
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Avrupa Birliği-Türkiye Odaları ortaklı hibe programı kapsamında 'Kayso Global-Kayseri
Sanayi Odasının Uluslararasılaşma Hizmetlerinin Geliştirilmesi' projesinin kapanış toplantısı
yapıldı.
Kayseri Sanayi Odasında yapılan 'Kayso Global - Kayseri Sanayi Odasının Uluslararasılaşma
Hizmetlerinin Geliştirilmesi' projesinin kapanış programına, Kayseri Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Boydak, Zaragoza Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nieves Agreda
Gimenez de Cisneros, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet
Varol ve Kayser Sanayi Odası meclis üyeleri katıldı. Programda açılış konuşması yapan
Kayseri Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Boydak, "Biliyorsunuz AB tarafından
finanse edilen projemizi tamamlamakta olduğumuzu paylaşmak üzere birlikteyiz. Özellikle
verdiği hizmetler ile başarılı çalışmalar yürüten proje ortaklarımız Zaragoza Ticaret ve Sanayi
Odası ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyoruz. Ülkemizin dünyanın sayılı
ekonomileri arasında yer almasının en önemli faktörlerinden bir tanesi de özel sektörümüzün
yaptığı yatırımlar olmaktadır. Bu nedenle özellikle uluslararasılaşma noktasında üyelerimize
daha fazla hizmet sunmak amacıyla proje ve çalışmalar yürütmekteyiz. Bu projemizde
onlardan birisi" diye konuştu.
Projenin amacına değinen Boydak, "Uluslararasılaşma konusunda üyelerimize uzmanlaşmış
ve bu alanda başarılı faaliyetler yürüten AB üyesi temsilcilerin tecrübelerini buraya
aktarmaktı. Projemizin sonunda iki ana başlık seçildi. Birincisi kilometre sıfır adım adım
uluslararasılaşma projesi, diğeri de uluslararası pazarlara giriş projesi şeklinde iki başlığı daha
yoğun kullandık. Bu projelerle üyelerimize yeni kapılar açmış olduk. Bundan sonrada inşallah
yapacağımız çalışmalar hayırlı olur" şeklinde konuştu.
Zaragoza Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nieves Agreda Gimenez de Cisneros
ise, "2 Haziran 2010'da imzalanan ortaklık anlaşması kurumları değil kişileri ilk kez bir araya

getirdi. Zaragoza Sanayi ve ticaret Odası ile Kayseri Sanayi Odası temsilcileri arasında çok
sıcak bir bağ oluştu. Bu projenin asıl amacı bahsi geçen projenin bilinirliğini arttırmaktı ve bu
amaç basının da katkısıyla büyük kitleler tarafından tanındı. Bu amacın gerçekleşmesinde
özellikle Kayseri Sanayi Odasının çok büyük emeği oldu" dedi.
3 - 4 Nisan tarihlerinde Zaragoza Sanayi ve Ticaret Odasının Kayseri Sanayi Odası ile
Nevşehir Sanayi ve ticaret Odası yetkililerini ağırladığını belirten Cisneros,"Bu sayede bizim
Sanayi ve Ticaret Odasında çalışan arkadaşlarımızla tanıştılar. Bu çalışmalarda akıllarda kalan
ise iki kültür ve üç oda arasındaki iyi iletişimdir. 2013 yılının Temmuz ayında ithalat
hacmimiz 170 milyon Euro'yu geçmiştir. Bu elimizdeki son verilerdir. Bu projenin ana amacı
ise, Türk Sanayi Odaları ile AB Sanayi Odaları arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek bilgi
paylaşımını sağlamak ve şirketler arası etkileşimi kolaylaştırmak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3677.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Demokratikleşme Paketi’nin maddeleri birer
devrimdir
Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek Türkiye’nin en zor zamanlarında Başsavcılık
yapmış. 1955 Burdur doğumlu. Olaylara bakışı gayet net, yuvarlak ifadeler kullanmıyor. Ne
soruyorsanız kendine has üslübuyla cevap veriyor. Başörtü yasakçısı rektörlere Türkiye’de ilk
defa Kamu Davası açan Başsavcı! Biz de kendisiyle “Demokrasi Paketi” üzerine bir röportaj
gerçekleştirdik. Röportajımızda paketin uygulanabilirliği, 23 Nisan 1920 kurucu meclisi,
dokunulmaz kurumlar, nefret suçları, Türk Hava Kurumu, Abdurrahman Yalçınkaya, 28
Şubat davasında son durum gibi birçok güncel konuyu konuştuk:
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RÖPORTAJ: HACI YAKIŞIKLI
Türkiye’nin en yoğun gündemi demokratikleşme paketi. Bu paket uygulanmaya da
başlandı. Sonuna kadar gidilir mi?
Paket açıklanınca hayata geçirilip geçirilemeyeceğini takip ettim. Bir iki uygulama
bayramdan önce hayata geçti bile. Bu paket Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin
pek çok konusu anayasal düzenlemeyi gerektiriyor. Ancak bu tam olarak gerçekleşemeyince
iyileştirme paketleri yasa, kanun, yönetmelik çerçevesinde kalıyor. Büyük bir başlangıç
olması açısından bu paket önemlidir ve sonuna kadar da gerçekleştirilebilir.
Neden anayasa yapımında böyle bir paket yöntemi izlenmedi?
Benim de bilmediğim, ülkenin gelişmesini önlemeye çalışan sebepler var herhalde. (Gülüyor)
Bu paketle birlikte 23 Nisan 1920’nin özüne dönüş mü yaşıyoruz?
Aslında TBMM anayasa yapmak için 23 Nisan1920 “kurucu meclis” yetkilerini istedi. Meclis
yeni anayasa yaparken kurallarını ortaya koymalı. Ama bu kurallar ortaya konmadı. Hep 1982
Anayasası değiştirilecek dendi. Ak Parti sayı yeterli gelmeyince “uzlaşalım” dedi. Her

partinin eşit temsili esasen bir hatadır. 1982 anayasasının 175.maddesi ile elimizi bağladık.
Esas iş, dediğin gibi 23 Nisan 1920 kurucu meclisin iradesine sahip çıkabilmektir.
Anayasa yapımında yer alan diğer partiler olaya tamamen negatif mi bakıyorlar,
kendilerinin de bulunduğu bir mecliste millet için yapılacak yeni anayasada karşı
çıktıkları ne var?
Bakın Süheyl Batum olayın hemen başında itirazlara başlıyor. Batum “Biz yeni anayasa
yapmıyor, anayasayı sadece değiştiriyoruz.” dedi. Üstelik ilk 3 maddeyi söz konusu bile
ettirmeyeceklerini, köklü değişiklik taleplerini masaya dahi getirtmeyeceklerini söyledi. Đşte
başlangıç noktanız bu olursa siz yeni bir anayasa yapamazsınız, sadece anayasada değişiklik
yapabilirsiniz. Şimdi açıklanan demokrasi paketi ise ülkemizin yararına olmuştur.
PAKETĐN MADDELERĐ BĐR YANA, “AÇIKLANMASI” BĐLE ÇOK ÖNEMLĐDĐR
Bu pakette sizin gördüğünüz en önemli husus hangisi, yani en çok hangi madde sizi
umutlandırdı?
En önemli husus maddelerden ziyade bu paketin açıklanıyor olabilmesidir. Bu tarihi bir
dönemeç. Bundan 10 yıl evvel bu konuları konuşamazdınız bile, şimdi paket halinde
açıklanabilmesi çok önemlidir. Anayasada “Egemenlik milletin” deseler dahi birileri bu
egemenliği yine anayasa yolu ile kullandırtmadı. Milletin önüne set oldular. Bu ülkede
Anayasa Mahkemesi direkt olarak ve yetkisizce anayasanın aslına müdahele etmişti. Bu
Anayasa Mahkemesi’nden hesap soracak hiçbir kurum da yok. Oysa demokrasilerde böyle
“hesap vermeyen” kurumlar olmaz, olamaz.
DOKUNULMAZLIK VEKĐLLERDE DEĞĐL “DĐĞERLERĐNDE!”
Anayasa Mahkemesi üyelerinden hesap sorulamadığına göre bunların “dokunulmazlık”
zırhları var. Böyle dokunulamayan başka kurumlar var mı?
Anayasa Mahkemesi’nin yanında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK), Yargıtay,
Danıştay gibi kurumların kurumsal ve bireysel sorgulanacakları, hesap verecekleri makam
yok. Yani milletvekili dokunulmazlığından önce bu kurumların dokunulmazlığı gündeme
gelmelidir. Yıllardır asıl dokunulmazlığı olanlar bizim seçtiklerimiz değil diğerleridir ve onlar
milletin eliyle seçtiklerinin “muktedir” olmasını engellemiştir. Düşünün bizim hesap
sorulmuş, yargılanmış Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi üyemiz yok. Hepsi tertemiz.
Fakat bizim ülkemizde Başbakan asıldı, Adnan Menderes’i idam ettiler. Kendileri sorgusuz
olanların ülkesinde Đskilipli Atıf Hoca asıldı. Zulmü eleştirdi diye Şallı Bacı’yı astılar. Kadın
olduğu için de kafasına çuval geçirdiler, kadın olduğu belli olmasın diye. Şallı Bacı’yı üstelik
mahkeme değil sıkıyönetim komutanı astırmıştır.
ABDURRAHMAN YALÇINKAYA, YA HUKUK BĐLMĐYOR VEYA…
Vekillerin dokunulmazlığını konuşurken Sayıştay, Danıştay gibi kurumlar konuşulmalı
dediniz. Bir Abdurrahman Yalçınkaya vardı. Ak Parti’ye kapatma davası açmıştı. Bunu
hangi yetkiyle yapabildi?
Burada iki ihtimal aklıma geliyor. Birincisi topladığı delillere bakınca Abdurrahman
Yalçınkaya hukuktan yoksun, hukuk bilmez bir kişi; ikincisi ise “internet andıcı”
davasındakilerle işbirliği yapmış olabilir. Kapatma davasındaki delillere bakınca bunların
internet sitelerinden alınan kaynağı belirsiz yazılar olduğunu görüyoruz. Tamam internetten
delil toplanır; ancak bu delilleri kim yazmış, neye dayanıyor? “Falan yerde dinciler toplanmış,
hükümetten güç alıyorlar” diye web sitesinden alınıyor o kadar. Đrtica.org gibi web sitelerini
hazırlayanlara daha sonra “internet andıcı” diye dava açıldı.
Demokrasi paketine dönecek olursak, bir kısım kişiler bu paketi küçümsüyor. Haklılık
payları nedir?
Pakettekiler görüldüğü gibi basit değil. Bakın bir bakan şunu söylemişti: “Biz 2010’dan sonra
daha yeni yeni muktedir olabildik. Millet adına iktidara sıkıca tutunduk, ama hala sahte
iktidarlarını bırakmak istemeyenler var” Yani görüyorsun işte tek başına iktidar olsunlar,
haydi yapsınlar demekle hemen her şey olmuyor. Siyasi partileri yolcu, kendilerini hancı gibi

görenler yüzünden demokrasi paketleri hep geç kaldı. Bu açıdan son paket çok önemli.
Pakettekiler hayata geçirilebilecek şeylerdir.
Paketteki “nefret suçları” maddesi ucu açık bırakılmış gibi duruyor. Bu netleşir mi?
Yasal düzenlemenin iyi yapılması gerekir, aksi takdirde nefretten uzak kavramlar dahi “nefret
suçu” kavramına sokulabilir. Dinimizin özünden kaynaklanan bazı kavramlar var, Kuran’da
da geçer mesela “kafir” gibi. Bunu tamamen tebliğ amaçlı söylerken bile nefret suçu
işliyorsun diyebilirler. O sebeple yasal düzenlemede çok dikkatli olunmalıdır.
Türk Hava Kurumu artık deri peşinde koşamayacak. Bunun tekelciliği kırması
açısından önemi nedir?
THK’nın deri toplamasının tekelcilik olmaktan çıkması esasında devrimdir. Sana bir hatıramı
anlatayım. Yozgat’ta Abdülhamit cami var. Bir haber geldi. Deri toplanmış ve jandarma
buraya bakın yaparak adamı tutmuş kolundan getirmiş. Oysa bak şehir merkezinde polis
dururken jandarma müdahale edemez. Ayrıca tüzel kuruluş olan cami derneklerinin malına el
konamaz. Biz de jandarma hakkında dava açtık, derileri de camiye verdik.
CUMHURĐYET’ĐN DEĞERLERĐ KIYAFET DAYATMASI YAPMAK DEĞĐLDĐR
Asıl devrimi siz başlatmışsınız zaten. Milletin değerlerine öncelik vermişsiniz.
Cumhuriyetin değerleri milletin kendisidir. Cumhuriyet’in değerleri 6 ok değildir, millete
kıyafet dayatması yapmak değildir. 23 Nisan 1920’deki meclis Cumhuriyet’in değerleridir.
Son olarak 28 Şubat davası nasıl gidiyor? Sanki bu davaya yeterince önem verilmiyor
gibi duruyor?
Buradan millete de seslenelim. 28 Şubat davasında sadece 481 şikayetçi var. Oysa bu rakam 4
bin, 40 bin olmalıydı. Lütfen mağdur olanlar müdahil olsunlar. Başvurular bitmedi, isteyen
şimdi gidip bulunduğu şehirdeki mahkelemelere şikayet dilekçesi verebilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3678.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kayserispor, kendi evinde Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ
YARI)57. dakikada Mehmet’in ceza sahasının dışında sert vuruşunda...
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kayserispor, kendi evinde Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
57. dakikada Mehmet’in ceza sahasının dışında sert vuruşunda top auta çıktı.
65. dakikada Alper’in pasında topla buluşan Sefa’nın sert vuruşunda kaleci Ferdi son adan
tehlikeyi uzaklaştırdı.
75. dakikada Taner Yalçın’ın ceza sahasının dışında sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

86. dakikada Cleyton’ın sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Babacar’ın vuruşunda top
ağlarla buluştu. 2-0
89. dakikada sağ kanattan Alper’in ceza sahasının içine yaptığı ortada Abdullah Durak’ın topu
gelişine vuruşunda top auta çıktı.
STAT: Kadir Has Stadyumu
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu xx, Serkan Çimen xx,Mehmet Kapluhan xx
KAYSERĐSPOR: Gökhan xx, Cüneyt xxx, Zurab xx, Nobre xx (Babacar dk. 74 x), Abdullah
x, Bilal xx, Mouche x (Sefa dk. 60 xx), Cleyton xx, Salih xx, Okay x (Taner dk. 60 x), Alper
xx
YEDEKLER: Deniz, Fonseca, Sinan, Mijailovic
TEKNĐK DĐREKTÖR: Robert Prosinecki
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR: Ferdi xx, Yunus x (Mehmet dk.
55 x), Edip xx, Hakan x (Orhan dk. 66 x), Serdar xx, Fatih x, Mehmet Akif xx, Uğur x
(Bünyamin dk. 82 x), Melih xx, Volkan x, Devrim xx
YEDEKLER: Ramazan, Sefa Aktepe, Sefa Ayvaz, Halil
TEKNĐK DĐREKTÖR: Recep Aydemir
GOLLER: Nobre (dk. 42), Babacar (dk. 86) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Cleyton, Okay, Zurab (Kayserispor), Melih, Yunus (Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3679.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Kayseri Erciyesspor Taraftarlar Derneği, Tff'yi
Protesto Etti
Kayseri Erciyesspor Taraftarlar Derneği, takımlarının oynadığı karşılaşmalarda hakemlerin
verdiği kararları protesto etmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge
Müdürlüğü önünde eylem yaptı.Türkiye Futbol Federasyonu...
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Kayseri Erciyesspor Taraftarlar Derneği, takımlarının oynadığı karşılaşmalarda hakemlerin
verdiği kararları protesto etmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge
Müdürlüğü önünde eylem yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürlüğü önünde yapılan eyleme, Kayseri
Erciyesspor Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Đncialan ve Kayseri Erciyesspor
taraftarları katıldı. Yapılan eylemde Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürlüğü
önüne siyah çelenk bırakıldı. Ardından basın açıklaması yapan Kayseri Erciyesspor

Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Đncialan, "Uzun bir aradan sonra Kayseri şehri 2
takımla süper lige temsil edilmeye başlamış ve yine bazı çevrelerce '2 takımı kaldırmaz'
söylentileri kasıtlı olarak yayılmaya başlanmıştır. Bütün bu söylentilerin üzerine de Merkez
Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanan basiretsiz hakemlerin yönetimi, 'Kayseri'ye
topyekün bir saldırı mı var' düşüncesini akıllara getirmektedir. Herkes şunu çok iyi bilmelidir
ki, Erciyesspor bir leylek tarafından Süper Lig bacasından bırakılmış bir takım değildir.
Bileğinin hakkıyla şampiyon olmuştur. Kayseri'ye ikinci takım leyleğin bir lütfü değildir.
Ligimizde hakem hataları her zaman olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Đnsanın olduğu
her yerde hata olacağının bilincindeyiz. Fakat hataların boyutu ve zamanını incelediğimiz
zaman şeytanın avukatlığını yapmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Saha içindeki
mücadelede hakkımızla kaybetmek bizi hiç bir zaman üzmüyor. Fakat kurallarda bize farklı,
rakibe farklı bir standart uygulandığında içimizdeki adalet duygusu sınıfta kalıyor" diye
konuştu.
Ligde şuana kadar 9 maçın oynandığını hatırlatan Đncialan, "Gerek Erciyesspor, gerekse de
Kayserispor maçlarını incelediğimiz zaman hangi takımlarla oynuyorlarsa mutlaka sonuca
tesir edecek bir hakem hatasıyla karşılaşıyoruz ve sadece oynanan maçla sınırlı kalmayan bu
hatalar ertesi hafta oynanacak maçları da yakından ilgilendiriyor. Bir önceki maçta çıkan
kırmızı ve sarı kartlar sonucu gelecekteki rakiplerimize moral olarak bir üstünlük sağlanıyor.
Kayseri takımlarındaki futbolculara yapılan aynı hareketler aynı şekilde cezalandırılmıyor
veya görülmüyor. Eğer eşit şartlarda mücadele edilmeyecekse, boşuna kendimizi kandırmanın
bir manası yoktur. Verilen bunca emeğe yazıktır, günahtır" şeklinde konuştu.
Fikstür programına da değinen Đncialan, "Cuma ve Pazartesi oynadığımız maçlarımızın
toplamı 5. Henüz 1 maç bile Cuma-Pazartesi oynamayan takımlar dururken hep bize verilmesi
ne demek oluyor? Erciyesspor cami kapısına bırakılacak çocuk değildir. Hiç kimse yoksa bile
sahipleri biziz. Türkiye'de futbolun patronları ve uzantıları çirkin ellerini bu düzenden
çekmedikleri sürece futbolumuz bir adım ilerleyemez. MHK hakemlerinin hatalarını halı
altına süpürmek yerine cesaretle ele almalı ve adaleti sağlamalıdır. Bugün daha iyi anlaşılıyor
ki, biz bu işi yapamayacak durumdayız. Korumacılık uğruna tüm değerleri yerle bir edenleri
TFF Başkanlığına getirdiğimize göre başka ne bekleyebilirdik. Adam kendi kulübünü borç
batağına sokup, Avrupa kupalarından 1 yıl mali problemler sebebiyle men ettiriyor, şike
davasından da kulübü 1 yıl daha ceza alıyor ve biz o adamı TFF Başkanlığı ile
ödüllendiriyoruz. Bizim kararlarımızın ne kadar yanlış olduğunu bilen UEFA bizi adeta
terbiye ederek futbolumuz adına prestij bırakmamıştır" ifadelerini kullandı.
'Burada bir sözümüz de nüfus cüzdanında memleketi Kayseri yazanlara olacaktır' diyerek
sözlerine devam eden Đncialan, "Haydi Kayseri takımlarını desteklemiyorsunuz, bari üç
büyüklerle oynanan maçlarda rakip takım taraftarı olmayın. Kendi sahamızda deplasman
havası yaşatmayın. Bizler tribünde çırpınırken bizi üzen en özel şey kendi hemşehrilerimizin
rakip takımın golünde yaşadıkları coşkudur. Bu bizim için ölümden beter bir manzaradır.
Sizler de bir an önce toparlanın ve takımlarımızın yanında yer alın. Bize karşı başlatılan
topyekün ligden silme mücadelesinde bizim yanımızda yer alın. Bu takımlar sayesinde
beğendiğiniz futbolcuları seyrediyorsunuz. Yoksa beğendiğiniz futbolcuları televizyonlardan
izlemek zorunda kalabilirsiniz. Devletin en üst kademesinde yer alıyoruz. Türkiye siyasetine
yön veriyoruz. Ey bürokratlarımız uyanın. Biz kendimize çıkar sağlanmasını istemiyoruz.
Sadece bize haksızlık yapılmasına engel olun. Kayserili kendini unutanı unutmasını çok iyi
bilir" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Kayseri Erciyessporlu taraftarlar meşale yakarak, tezahüratta
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3680.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

Lösemi Hastası Çocuklar Đçin Pijama Partisi
Lösev Đl Temsilciliği, Kayseri'de lösemi tedavisi gören çocuklara pijama partisi
düzenledi.Erciyes Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe, Lösev Đl Temsilcisi Soner Yalçın,
Lösev gönüllüleri, lösemi hastası çocuklar ve aileleri katıldı....
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Lösev Đl Temsilciliği, Kayseri'de lösemi tedavisi gören çocuklara pijama partisi düzenledi.
Erciyes Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe, Lösev Đl Temsilcisi Soner Yalçın, Lösev
gönüllüleri, lösemi hastası çocuklar ve aileleri katıldı. Düzenlenen etkinlikte lösemi hastası
çocuklar canlı müzik eşliğinde eğlenerek oynadı. Çocuklar ayrıca eğlenceye katılan
palyaçolar ile oynama fırsatı bularak güzel vakit geçirdi. Düzenlenen programla ilgili konuşan
Lösev Đl Temsilcisi Soner Kıvanç, “Kayseri’de bulunan 176 lösemili çocuğumuzun
tedavisinde moral desteği vermek, onları hastane ortamından bir nebze olsun uzaklaştırmak
amacıyla pijama partisi adıaltında eğlence tertip ettik. Neden pijama partisi? Çünkü
çocuklarımız 9 ay boyunca hastaneye mahkum olarak yaşamaktalar. Bizde hepimiz
pijamalarımızı giyerek onlardan biri olduğumuzu göstermek amacıyla hepimiz
pijamalarımızla katıldık. Aynı zamanda 29 Ekim cumhuriyet Bayramımız vardı. Burada
çocuklarımıza ay yıldızlı tişörtleri giydirerek Cumhuriyet sevgisini aşılamak istedik. Bunu
sadece kendimiz gerçekleştirmedik. Türkiye’nin farklı illerinden gelen arkadaşlarımız oldu.
Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Burada Türk halkından isteğimiz çocuklarımıza destek
olmalarını istiyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3681.html
Erişim Tarihi: 31.10.2013

