KAYSERİ HABER ARŞİVİ
29.12.2014–04.01.2015
- Mhp Talas’da Yeni Başkan Mehmet Akbulut
Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçesi 11. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. İki listenin yarıştığı
ilçe kongresini Mehmet Akbulut Kazandı. İlçe kongresinde yaptığı konuşma ile AKP
iktidarını sert bir dille eleştiren Milliyetçi Hareket...
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Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçesi 11. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. İki listenin yarıştığı
ilçe kongresini Mehmet Akbulut Kazandı. İlçe kongresinde yaptığı konuşma ile AKPiktidarını
sert bir dille eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, “AKP iktidarı yüzünden
çok acı bir fotoğraf ile karşı karşıyayız bu iktidardan kurtulmanın yolu 7 Haziran
seçimleridir” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe kongreleri coşkulu bir şekilde devam ediyor. 11. Talas İlçe
Kongresi Gökkuşağı Düğün Salonunda gerçekleştirildi. İlçe Kongresine Milliyetçi Hareket
Partisi Grupbaşkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu, Milliyetçi
Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, MHP MYK üyesi Mustafa Eraslan, Pınarbaşı Belediye
Başkanı Dursun Ataş, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Ülkü Ocakları Başkanı
Selim Gümüş, Kadın Kolları İl Başkanı Sevim Koçyiğit, Develi İlçe Başkanı Adnan Köksal,
Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, İl Yöneticileri, İlçe Yöneticileri ve çok sayıda partili
katıldı.
Divan Başkanlığını MYK üyesi Mustafa Eraslan’ın yaptığı genel kurulda, okunan faaliyet ve
mali raporlar oy birliği ile kabul edildi. Talas İlçe Başkanı Mehmet Erhan yaptığı konuşmada
4 yıldır sürdüğü ilçe başkanlığı görevini layıkı ile yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek
salonu dolduran partililerden helallik istedi. Konuşmanın ardından Milliyetçi Hareket Partisi
İl Başkanı Mete Eke, 4 Yıldır Talas İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Erhan’a
hizmetlerinden dolayı plaket verdi.
Genel Kurulda Talas İlçe Başkanlığına aday olan Durdu Akkoç ve Mehmet Akbulut birer
konuşma yaptı.
Siyasi konuşmalarda ilk sözü Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke,
aldı. AKPİktidarını sert bir dille eleştiren Başkan Eke, demokratikleşme paketi adı altında
PKK’ya tavizler verildiğini söyledi. Terörist başı baş müzakereci ilan ediliyor diyen Başkan
Eke, “Demokratikleşme paketleri adı altında çözüm süreci denilen çözülme sürecinde kaleme

alınan maddeler dahilinde maalesef teröristler cüretkarlaşıyor, yetmiyor terörist başı baş
müzakereci oluyor. Çok acı bir fotoğraf ile karşı karşıyayız” dedi.
AKP iktidarının yanlış politikaları yüzünden Ülkenin bir borç ülkesi haline geldiğini sözlerine
ekleyen Başkan Eke, şöyle devam etti: “ Ekonomi çökmüştür. İnsanlar açlık ve sefalet
içerisinde, borçlu olmayan insan yok, bir borçlular ülkesi haline geldik, el açar bir toplum
haline getirilirdik”
İktidarın 12 yıldır ülkede hiç bir şey düzeltmediğine de dikkat çeken Başkan Eke, “bu iktidar
yüzünden İşsizler ordusu çığ gibi büyüyor. Atanamayan öğretmenler sokaklarda işportacılık
yapıyor. Ülke ekonomik anlamda kaos içerisindedir” diye konuştu.
2015 seçimlerinin önemine de dikkat çeken Başkan Eke, Talaslılara seslenerek “7 Haziranda
yapılacak seçimlerde Üç Hilali Ali Dağının tepesine dikmeye varmasınız” dedi. Salonu
dolduran partililer “ VARIZ” diyerek Başkan Eke’nin sorusuna cevap verdi.
Partililer tarafından coşkulu alkış alan Başkan Eke’nin konuşmasının ardından kürsüye
Milliyetçi Hareket Partisi Grupbaşkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu
geldi. AKP iktidarına seslenen Halaçoğlu, “bir toplum adil bir şekilde yönetilmediği takdirde
o toplumu bir arada tutamazsınız” dedi. AKP’nin Adalet ve Kalkınma ismi ile gelerek bunu
slogan haline getirdiğinin altını çizen Halaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de
adalete güvenen kaç insan vardır. O kadar düşüktür ki mahkemeler gittiğinizde alınan
kararları herkes temyize göndedirler. Nedeni adil karar verildiğine inanmadıklarından. 17-25
Aralık geçti birçok tapeler vardı, görüntüler vardı. Bu konuşmalarda sürekli olarak ayakkabı
kutularda ki paralardan, hediye paketleri içerisindeki paralara kadar sözler sarf edildi. 4
bakanda bundan dolayı yüce divana çıkarılmak için TBMM’ye fezleke gönderildi. Öyle bir
durum aldı ki TBMM kuracağı komisyon ile bunun sonucu 2 ayda alması gerekirdi. Ama 6 ay
geçti halen sonuç yok. Birileri çalmış, buna toplumun birçok kısmı inanıyor.AKP’liler de
çaldılar ama yaptılar diyor.”
AKP’nin Kayseri’de dağıttığı kömür ve makarnalarla övündüğünü belirten Halaçoğlu,
“Kalkınma dediğimiz zaman ülkenin ayağa ekonomik olarak kalkmasıdır. O ülkede yaşayan
insanların refah düzelinde yaşamaları anlamına gelir. Ancak ülkede 20 milyon açlık sınırının
altında yaşayan insan var. Kayseri’de kaç kişiye kömür ve makarna dağıtıldı. Geçen yıla göre
yüzde kaç arttı. Bununla da övünüyorlar” diye konuştu.
Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Akbulut Talas
İlçe Başkanlığını kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/-h10539.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Yavru Zürafaya Özel Isıtma Sistemi
Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi’nde, 3 zürafanın
barınaklarına ek ısıtma sistemi yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş
Genel Müdür Yardımcısı Erdal Gürlek,”Yavru zürafamızın...
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Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi’nde, 3 zürafanın
barınaklarına ek ısıtma sistemi yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş
Genel Müdür Yardımcısı Erdal Gürlek,”Yavru zürafamızın hassasiyetini dikkate alarak
barınağa yedeklemeli ısıtma sistemi yaptık” dedi.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte Hayvanat Bahçesinde yeni çalışmalar yaptıklarını
söyleyerek, bazı barınakları yenilediklerini ifade etti. Yenilemelere geçtiğimiz temmuz ayında
dünyaya gelen zürafa yavrusu ve diğer zürafa barınaklarından başladıklarını belirten Gürlek,”
Kış ayının gelmesiyle alakalı Anadolu Harikalar diyarı hayvanat bahçesinde bir takım
çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımız devam etmektedir. Hayvanat bahçemizin en uzun
misafirlerinden olan zürafalarımızın kapalı mekanlarında yedeklemeli ısıtma sistemlerini
devreye geçirdik. Buda temmuz ayında doğan yavru zürafamızın hassasiyeti de vardır.
Bunların yaşam koşullarını ve iklimlendirme sistemlerini gözden geçirdik. Yedeklemeli bir
ısıtma sistemini hayata geçirdik”dedi.
Erdal Gürlek ayrca, “Kışın büyük oranda hayvanat bahçesindeki hayvanlarımız kapalı
mekanda kaldığı için zürafaların kapalı barınaklarına anti bakteriyel zemin uygulaması yaptık.
Buradaki yaşam standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10540.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

“Taşeron sorunundaki taleplerimizi ısrarla
devam ettiriyoruz''
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi
Halil Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
taşeron uygulamaları, sendikal mevzuat ve iş sağlığı...
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi
Halil Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
taşeron uygulamaları, sendikal mevzuat ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yeni bir paket
hazırlığı yapıldığını belirterek, “Taşeron sorunundaki taleplerimizi ısrarla devam ettiriyoruz
ve takipçisi olacağız” dedi.
Düzenlemenin Ocak ayının ilk haftasında gündeme geleceğini ifade eden Özdemir,
açıklamasında: “Genel Merkezimizde bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Son taşeronluk
yasası bizim taleplerimizi bütünüyle karşılamadı ama önemli bir adım atıldı. Taşeron
firmalarda çalışan işçiler, sendikalara üye oldukları zaman, sendika yetkiyi alır ise, işveren
Kamu işveren sendikalarına üye olur ise Kamu işveren sendikası işveren adına Sendika ile
toplu sözleşmeyi yapacak ve sözleşme farkları da Kamu tarafından ihale sözleşmesinin
üzerine ilave olarak ödenecektir. Bu önemli bir düzenlemedir. Hizmet-İş Sendikası olarak,
kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz. Çünkü yaptıkları iş kamu
hizmetidir. Atılan adımlar var. Türkiye’de 1 milyonu geçen sayıda taşeron işçisi var. Kamuda
çalışan işçilerin 4 katından fazla taşeron işçi çalışıyor. Onun için Taşeron gerçeğini
kamuoyuna yeterince anlatmamız gerekiyor. Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezimiz
“Türkiye’de ilk defa, “Taşeron gerçeği” isimli bir araştırma yaptırdı, bunu kitap haline de
getirecek. İşçilerin %80’i asgari ücret civarında ücret alıyor. Büyük bölümü kıdem tazminatı
alamıyor. Bu sorunun bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Taşeron sorunundaki
taleplerimizi ısrarla devam ettiriyoruz ve takipçisi olacağız.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçede
yaklaşık 30 şirkette 3 bin 664 üyeyi sendikamıza kaydını yaparak örgütlendik. Halan de
çalışmalarımız devam ediyor.
“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EN TEMEL SORUNUMUZ, ÖNCELİĞİMİZDİR”
İşçiler ‘İş Kanununa aykırı olarak çalıştırılıyoruz’ diye dava açıyor. ‘Kamuda kadrolu işçinin
yaptığı işi yapıyoruz’ şeklinde dava açıyor. Mahkeme muvazaa kararı vermiş. Ama bu
kararlar uygulanmıyor. Asıl işverenin işçisidir kararı çıkıyor fakat kadro verilmiyor.
Mahkeme kararıyla kadro alınamıyor. Bu konuda yeni bir hazırlık var. Hem muvazaa
kararlarının hayata geçmesi, hem de üniversite mezunu olup işçi statüsünde kalan
arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışıyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımız da
mağdur durumdadır. Belediyelerde yaklaşık 3 bine yakın arkadaşımızın haksızlıklarının

giderilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. 2007 yılında geçici işçilere kadro
verilirken bugünkü taşeron gerçeğinin yaygınlaşmasını sağlayan düzenleme yapılmıştı. 5 ay
29 günden fazla geçici işçi çalıştırılamayınca taşeronluk mecburi hale geldi. Yeni bir
düzenleme yapılırsa Taşeron gerçeğinden uzaklaşmış olacağız. Geçici işçiler 5 ay 29 günden
fazla çalıştırılamaz hükmünün değiştirilmesi gerekiyor.Genel Merkezimiz Bakanlıkla
görüşmelerini devam ettiriyor. Ciddi dirençler var, ama biz bunu seslendirmeye devam
edeceğiz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10541.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Erciyesspor Eski Yardımcı Antrenörü
Sebehattin Tekin Kayseri Şeker Spor’da
Türkiye 3.Lig 3.Grup’ta mücadele veren Kayseri Şekerspor’da antrenör değişikliği yapıldı.
Yozgat Spor ve Tokat Spor kulüplerinin antrenörlüğü, Kayseri Erciyes Spor kulübünde
Bülent Korkmaz’ın yardımcılığı görevlerinde bulunan...
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Türkiye 3.Lig 3.Grup’ta mücadele veren
Kayseri Şekerspor’da antrenör değişikliği
yapıldı. Yozgat Spor ve Tokat Spor
kulüplerinin
antrenörlüğü,
Kayseri
Erciyes
Spor
kulübünde
Bülent
Korkmaz’ın yardımcılığı görevlerinde bulunan teknik adam Sebahattin Tekin Kayseri Şeker
Spor ile anlaşarak ikinci yarı hazırlıklarını başlattı. Tekin’in yardımcılığına Ferhat Timoçin,
kaleci antrenörlüğü görevine de Murat Kesmez getirildi.
İlk antrenmanlarına Kayseri Şeker spor tesislerinde başlayan teknik ekibi ziyaret eden Kayseri
Şeker Spor Kulüp Başkanı Levent Benli ve diğer yöneticiler antrenman sonrası sporculara
tatlı ikram ettiler.
Öte yandan Kayseri Şeker Spor takımının Sebahattin Tekin yönetiminde 2-16 Ocak tarihleri
Arasında Antalya’da kampa gireceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10542.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kazada Savruldu Ağaca Çarparak Durdu
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ağaca
çarparak durabildi.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı ile Kartal
Kavşağı’nde meydana gelen trafik kazasında 38 PS 579...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ağaca
çarparak durabildi.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı ile Kartal
Kavşağı’nde meydana gelen trafik kazasında 38 PS 579 plakalı otomobil ile 38 BY 522
plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyse savrulan 38 PS 579 plakalı otomobil, refüje
çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi.Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri kaza ile
ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10543.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

‘’Yılbaşı Kutlamıyoruz’’
Kayseri’de yılbaşı ve yılbaşı kutlama hazırlığında olanlara tepkiler çığ gibi büyüyor.
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Ne dinimiz de nede kültürümüz de yeri olamamasına rağmen her yıl artarak devam eden
yılbaşı kültürüne her kesimden tepki yağmaya devam ediyor. Yılbaşı kutlama hazırlığında
olan kesimlere Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sitemkâr açıklamalar yapılırken,
vatandaşlarda farklı yöntemler ile durumu protesto ettiler.Bazı vatandaşlar sosyal medya
üzerinden tepkilerini dile getirirken, bazıları da araçlarını afiş ve pankartlar ile donatarak
sokaklarda tur attı. Üzerinde ‘Milli Piyango Haramdır’’ ve ‘Yılbaşı Kutlamıyoruz’’ yazılı
afişler ile araçlarını süsleyen duyarlı vatandaşlar cadde ve sokaklarda dolaşarak, vatandaşları
yılbaşı ve piyango illetine karşı bilinçlendirmeye çalıştılar.Farklı manzaraların ortaya çıktığı
protesto yöntemi vatandaşların da hayli dikkatini çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10544.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Gelişmiş Bir Türkiye İçin Teknoloji Üretmek
Şart!
Kalite Yönetim Derneği Başkanı Mete Taştan "İçinde Dünya Olmayan, Dünya İçinde Olamaz
" adlı konferansta yaptığı konuşmada, ‘’Gelişmiş bir Türkiye için teknoloji üretmemiz
gerekiyor’’ dedi.
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Özel bir restoranda gerçekleştirilen "İçinde Dünya Olmayan, Dünya İçinde Olamaz " isimli
konferansa kayılan Kalite Yönetim Deneği Başkanı Mete Taştan, Türkiye ve Dünya
ülkelerine ait istatistiki verileri katılımcılar ile paylaşarak, Ülkelerin gelişimi için inşaların
üzerlerinde yaşadıkları ülkeleri yakından ve tam anlamıyla tanımanın önemine dikkat çekti.
Yoğun bir katılımcı topluluğu ile gerçekleştirilen konferansta Mete Taştan ülkelerin gelişimi
için teknoloji üretmenin önemine dikkat çekerek, ‘’ Her zaman verdiğimiz bir örnek var iyi
mobilya üretebilirsiniz, ancak bunu ihraç ederken bir tıra ancak 200 mobilya sığdırabilirsiniz.
Bir flaş disk üretirsiniz bir tıra 1,5 milyon tane sığdırırsınız. Bu dikten elde edeceğiniz ihracat
geliri, mobilyadan elde edeceğiniz gelirin iki veyahut üç katıdır. Bu konunun daha kolay
anlaşılabilmesi için çok mikro bir örnek. Ülkemizin gelişebilmesi ve dünya pazarında söz
sahibi olabilmesi için teknoloji üretmesi şart’’ dedi.
Gelişmişlik düzeyinin sadece ekonomik göstergelere dayandırılmamasını da ifade eden
Taştan, ‘’ üzerinde yaşadığınız ülkeyi, şehri, ilçeyi, mahalleyi en ince detayına kadar
bilmelisiniz. Eğer siz işçi ölümlerinde dünya ülkeleri arasında ikinci sıradaysanız, kitap
okuma ve eğitimde dünya ülkeleri arasında 90 sıradaysanız, dünyanın 17’inci büyük
ekonomisi olmanız çokta fazla bir şey ifade etmez. Bu konuya da yakından bakacak olursak
aslında ülkemiz ilk defa ekonomi sıralamasında bu seviyede yer almıyor. Araştırdığınızda
göreceksiniz ülkemiz 20 yılı aşkın bir dönemdir dünya ekonomileri sıralamasında 16-20
seviyelerin de gidip gelmektedir’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10545.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Gürpınarlılar Derneğinde Görev Değişimi
Kayseri Gürpınarlılar Derneği’nde yapılan kongre ile Başkan Mustafa Karagöz, yönetimi Faik
Badem’ e devretti.
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Geniş bir katılım ile gerçekleştirilen kongre sonucunda Gürpınarlılar Derneği’nde yönetim
değişti. Gürpınarlılar Derneği devir teslim töreninde konuşlan eski Başkan Mustafa Karagöz,
25 yıllık dernek döneminde ilk defa borçsuz devir yapıldığına dikkat çekerek, ‘’Yapmış
olduğumuz çalışmalar her kesimce takdir gördü. Yapılan çalışmalarda ve atılan adımlarda her
daim hemşerilerimizin ve Gürpınar’ın menfaatlerini ön planda tuttuk. Bu nedenle görevimi
büyük bir huzurla devrediyor, yeni yönetime başarılılar diliyorum’’ dedi.
Yapmış olduğu başarılı işlerden dolayı Mustafa Karagöze teşekkür eden yeni Başkan Faik
Badem, Karagözden aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için gayretle çalışacaklarını ifade
etti.
Gürpınarlılar Derneği yeni yönetim listesi ise şu şekilde: Başkan Faik Badem, Başkan
Yardımcısı Ahmet Karakaya, Genel sekreter Mustafa Aydoğdu. Yönetim kurulu üyeleri
Mustafa Uçan Alibey Eğilmez Yakup Salır, Ercan Keskin.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10546.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

‘Bizim İller 6’ Çıktı
Kayseri, Kayseri ilçeleri ve Kayseri’nin önemli şahsiyetlerine yazdığı şiirler ile tanınan
Kayserili şair İsmail Deniz’in, ‘Bizim İller 6’ isimli kitabı yayınlandı.
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Son olarak Cumhurbaşkanı’na yazdığı şiir ile gündeme gelen ve daha önce 5 baskı yapan
İsmail Deniz’in ‘’ Bizim İller’’ şiir kitabının altıncı baskısı kitapçılardaki yerini aldı.

Amacının yerel değerlerin ve Kayseri’nin önemli şahsiyetlerinin bir sonraki kuşak tarafından
unutulmamasını sağlamak olduğunu belirten Kayserili şair İsmail Deniz, bu yolda
kendisinden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Yeni kitabından
sadece Kayseri değil Türkiye’nin birçok şehrine ve kıymetli yöneticilerine hitaben şiir
bulunduğunu söyleyen Deniz, Bizim İller 6’nın mutlaka alınıp okunması gereken bir eser
olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10547.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Tasavvuf Esintisi
Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri Türk Tasavvuf Musikisinin
ünlü ismi Halil Necipoğlu’nun konseri ile devam etti. Necipoğlu, Kayseri’de olmaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirtti.Türk Tasavvuf Musikisinin...
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Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri Türk Tasavvuf Musikisinin
ünlü ismi Halil Necipoğlu’nun konseri ile devam etti. Necipoğlu, Kayseri’de olmaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirtti.Türk Tasavvuf Musikisinin ünlü isimlerinden Halil Necipoğlu
Büyükşehir Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’ye geldi. Şehir
Tiyatrosu’nda bir konser veren Halil Necipoğlu, Kayseri’de böyle bir etkinliğe katılarak
Kayserililere hitap etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tasavvuf musikisinin seçme
eserlerini seslendiren Halil Necipoğlu’na, Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tasavvuf
Musikisi Bölümü eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10548.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Parti Yeni, Söylem Eski
Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan Emine Ülker Tarhan öncülüğünde kurulan Anadolu
Partisi’nin(Anaparti) Kayseri İl Başkanı Mazhar Polat, parti tanıtım toplantısı yaptı. Tanıtım
toplantısında yapılan konuşmaların eski söylemleri andırması dikkat çekti.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan Emine Ülker Tarhan öncülüğünde kurulan Anadolu
Partisi’nin(Anaparti) Kayseri İl Başkanı Mazhar Polat, parti tanıtım toplantısı yaptı. Tanıtım
toplantısında yapılan konuşmaların eski söylemleri andırması dikkat çekti. Cumartesi günü
yapılan tanıtım toplantısına Anaparti Genel Başkan Yardımcısı Sami Ağca, Kayseri İl
Başkanı Mazhar Polat ve partililer katıldı.Toplantıda yapılan konuşmalar, CHP sonrasında
yeni partinin yeni söylem ve fikirlerle siyasette yer alacağı düşüncelerinin tam aksine yapıldı.
Konuşmasında Anaparti’yi tanıtan İl Başkanı Mazhar Polat’ın konuşmasında, eski yıllardaki
siyasetçilerin söylemlerini andıran bölümlerden bir kısmı şöyle: “ Biz yaylada çobanız, biz
tarlada ekinciyiz, biz hudutta bekçiyiz, biz gökte bayrağız, biz Anadolu’yuz. Biz evine ekmek
götüremeyenlerin, hastasına şifa için ilaç alamayanların yürek burkuntusuyuz. Biz ellerindeki
nasırlardan veya yüzlerindeki kırışıklıklardan başka takınacak süsü olmayan, yüzünki mahcup
gülüşü onun en büyük süsü olan, yüreğindeki demli hüznü her zaman bir mahsunluk, bir
mahcubiyet iççinde ama şerefle taşıyan bu memleketin köylüsüyüz, biz ekincisiyiz, biz
rençperiyiz, biz köylünün Anadolu’suyuz. Sokaklarda elinden hür iradesi alınan, özgürlüğünü
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu ülkede yaşayan ama birilerinin yaptığı zorbalıklara
asla boyun eğmeyen Ali İsmail Korkmaz’larıyız Anadolu’nun.”
Yapılan konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Sami Ağca, basın mensuplarının
sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10549.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Rektör Keleştemur Yabancı Uyruklu Öğretim
Elemanları İle Buluştu
Erciyes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur Erciyes Üniversitesinde çalışan
yabancı uyruklu öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.Rektör Keleştemur, Erciyes
Üniversitesi’nde farklı birimlerde çalışmakta olan yabancı bilim...
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Erciyes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur Erciyes Üniversitesinde çalışan
yabancı uyruklu öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.Rektör Keleştemur, Erciyes
Üniversitesi’nde farklı birimlerde çalışmakta olan yabancı bilim adamlarına hitaben yaptığı
konuşmasında; “Çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelerek üniversitemizin uluslararası bir yapıya
kavuşmasına ve bilimsel anlamda daha ileri bir düzeye gelmesine katkı sağlayan yabancı
uyruklu öğretim elemanlarımızı Erciyes Üniversitesi’nde çalışmayı tercih ettikleri için
kutluyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10550.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Büyükşehir’de Mesai De Yok Tatil De
Büyükşehir Belediyesi, daha güzel bir Kayseri için mesai ve tatil mefhumu gözetmeksizin
çalışıyor. Başkan Mehmet Özhaseki, yatırımcı birimlerle Erciyes’te bir toplantı yaptı.
Toplantı akşam başladı, sabah saatlerine kadar devam etti.Büyükşehir...
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Büyükşehir Belediyesi, daha güzel bir Kayseri için mesai ve tatil mefhumu gözetmeksizin
çalışıyor. Başkan Mehmet Özhaseki, yatırımcı birimlerle Erciyes’te bir toplantı yaptı.
Toplantı akşam başladı, sabah saatlerine kadar devam etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bürokratları ile bir toplantı yaparak 2014
yılında yapılan yatırımları değerlendirdi ve 2015’teki yatırımların planlamasını yaptı.
Toplantıda öncelikle Erciyes’e yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ele alındı. Ardından Raylı
Sistem, dönüşüm projeleri, ilçelere yapılacak yatırım ve hizmetler, kültür yolu güzergahındaki
yatırımlar başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin tüm projeleri masaya yatırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 2014 yılının sonuna gelinen bugünlerde yeni
yılın hesaplarını ve programını yaptıklarını dile getirerek, "Hafta sonundan istifade ederek
2015 yılında yapacağımız programları bir kez daha masaya yatırıyoruz. Özellikle yatırımcı
olan birimlerimizle rahat bir ortamda projeleri ele alıyoruz. Geçen yıldan başlayan ve devam
eden işlerimiz var, 2015’te başlayacağımız işler var. İşte bütün bunların hesabının yapıldığı,
zamanlamasının yapılacağı, bütçelerinin belirleneceği kurum içi bir çalışma
gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çalışma şehrimiz için hayırlı olur" dedi.
Başkan Mehmet Özhaseki ve bürokratlarının katıldığı toplantı akşam saatlerinde başladı ve
sabaha kadar devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10551.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Her Gün İş Yükü Artan Bir Teşkilatız
Bugün kim bizlerle onu hemen size aktaralım ve söyleşimize başlayalım. Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan bizlerle birlikte. Yine merak edilen tüm sorularınızın
yanıtını burada bulabileceksiniz.
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**Her geçen gün iş yükü artan bir teşkilatız. (Hangisi başlık olursa)
**Bizim amacımız kimseye ceza yazmak, canlarını yakmak değil. (Başlık olurmu?)
*Merhaba Sevgili Okurlarımız;
Yine farklı bir konu ve konukla yeni bir söyleşide daha sizlerle birlikteyiz.
* Bugün kim bizlerle onu hemen size aktaralım ve söyleşimize başlayalım. Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan bizlerle birlikte. Yine merak edilen tüm sorularınızın
yanıtını burada bulabileceksiniz.
*Öncelikle hoş geldiniz Müdürüm.
Hoş bulduk teşekkür ederim, sağ olun.
*İlk sorumu hemen yönelterek söyleşimizi başlatmak istiyorum. Gıda Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri, faaliyet alanları nelerdir?
Uçan kuştan, denizdeki balığa kadar sofranızdaki yediğiniz yemeğe kadar herhangi bir gıdaya
kadar her şeyden sorumlu bir teşkilatız biz.
Şimdi aslında böyle bir soruya ben şöyle cevap veriyorum uçan kuştan, denizdeki yüzen
balığa kadar sofranızdaki yediğiniz yemeğe kadar herhangi bir gıdaya kadar her şeyden
sorumlu bir teşkilatız biz. Baktığımızda 63 disiplin 700 civarında işimiz var, geçmişte sadece
Tarım Teşkilatı kırsalla ilgilenen bir Teşkilat iken, bu gün kırsalın yanında, şehir’de
ilgilendiren bir teşkilat çünkü bu gün Gıda Denetimine kadar, şehrimizde üretilen her türlü
ürüne kadar İl Müdürlüğümüz denetim yapmakta. Aynı zamanda çevrenin korunması, toprak
korunması, yine arazi planlanması, mera ıslahı projeleri ve aklınıza gelebilecek her türlü
Gıda ile ilgili bunu biz Bakanlık olarak şöyle diyoruz: ‘Tarladan, çatala kadar bu safaların
hepsinde yer alan bir teşkilatız, Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak, tabii Bakanlık daha çok
Ulusal Politikaları belirlerken, İl Müdürlüğümüz yerel ölçekteki planlamaları ve denetimleri
yapmakta ve bu anlamda Tarımsal ve Hayvancılık üzerine aklınıza gelen her türlü konuyu
denetleyen, üreten, projelendiren, yöneten bir teşkilatımız var.
Son yıllarda ki gıda denetimleri de çok yoğun bir şekilde gündemimize geldi, malum işte
Dünyadaki artık baktığımızda son derece sağlıksız gıdaların arttığı, doğal beslenmenin
sıkıntıya girdiği ortamlarımız var bütün bunları da üst üste koyduğumuzda, her geçen gün iş
yükü artan bir teşkilatız.
*Peki, Vatandaşlar Gıda İle İlgili Şikâyetlerinde Nasıl Bir Yol İzlemelidir?
Bakanlığımız bünyesinde ücretsiz olarak oluşturulan 174 Alo Gıda hattını arayarak şikâyet
konusu her neyse bildirmektedir. Bununla ilgili şikâyet konusuna göre gıda denetçisi
personellerimiz tarafından gerekli işlemler yapılmaktadır.
*İl Müdürlüğü Olarak Uyguladığınız Projeler Nelerdir?

“Halk Elinde Kontrollü Damızlık Koyun Yetiştirme Projesi” İl Müdürlüğümüz, Erciyes
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince 2011 yılında
uygulamaya konulmuştur.
Nasip olursa ilerleyen yıllarda Kayseri’den bir tır dolusu çileği dışarıya satmak hedefimiz bu.
2012 yılında Kayseri’de neler yapabiliriz diye kafa yorduğumuzda, öncelikle söyleşimizi
sizinle yaptığımız için, kadın çiftçilerimize uyguladığımız projelerden biraz bahsedelim.
Çilek Yetiştiriciliği Projesi: Tarımsal faaliyetlerin her aşamasında aktif rol oynayan ve kırsal
alanda yaşayan kadınların, daha üretken ve verimli bir şekilde tarımsal faaliyetlere
katılımlarını sağlamak amacıyla yürütülen “ Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi
kapsamında İlimiz Kocasinan İlçesi Cırgalan Mahallesinde“Açıkta Malçlı Çilek Yetiştiriciliği
Projesi ” 11 kadın çiftçi ile uygulanmaya başladık. Nasip olursa ilerleyen yıllarda Kayseri’den
bir tır dolusu çileği dışarıya satmak hedefimiz bu.
Kayseri’de Tarım 3 veya 4 ay yapılabiliyor.
Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi: Organik Tarımın Yaygınlaştırılması
ve Kontrolü projesi kapsamında 2013 yılında 53 üretici ile 10 ilçede (İncesu, Yeşilhisar,
Yahyalı, Pınarbaşı, Tomarza, Felâhiye, Sarıoğlan, Bünyan, Hacılar, Özvatan) 534 da alanda
organik tarımsal üretim yapılmıştır. İl Müdürlüğümüz, Kocasinan Belediye Başkanlığı,
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri
Birliği arasında 27.05.2013 tarihinde “Organik Pazar” kurulması ile ilgili protokol
imzalanmıştır. Bu kapsamda; 21.07.2013 tarihinde Erciyes evler Semt Pazarı’nda “Organik
Ürün Pazarı” açılış töreni yapıldı. Her hafta Pazar günleri Erciyes evler Semt Pazarı’nda
İlimizde yetiştirilen organik ürünlerin satışı yapılmaktadır. Kayseri’de Tarım 3 veya 4 ay
yapılabiliyor.
İnsan sağlığı birinci önceliğimiz olduğu için bu da büyük ve güzel bir projemiz.
2013 Yılı için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na Sunulan Projeler
Coğrafi Bilgi Sistemi, Erken Uyarı İstasyonları ve Toprak Analizi Laboratuarı ile ilgili
projelerimiz uygulamaya değer görülmüş olup sözleşmeleri imzalanmış ve uygulaması devam
etmektedir. Erken uyarı sistemlerimiz var, şuan 6 ilçemizde faal olup tüm Kayseri geneline
hitap edecek durumda, erken uyarı sistemleri de özellikle meyvecilik sektöründe çok işimize
yarıyor bizim her türlü ilaçlamalarımızda fazla ilaç kullanımının önüne geçiyoruz, bu
gerçekten çok büyük bir artı olacak, insan sağlığı birinci önceliğimiz olduğu için buda büyük
ve güzel bir projemiz.
Gıda Takip Merkezi diye bir merkez kurduk bünyemizde.
Yine sıra dışı olan projelerimizi söylüyorum, diğer rutinlere girmek istemiyorum, biz mesela
geçen aylarda bunun tanıtımını yaptık ama, Bakanlıktan sıkıntımız oldu büyütemedik, Gıda
Takip Merkezi diye bir merkez kurduk bünyemizde, tablet bilgisayarlı arkadaşlarımız sahaya
çıkıyorlar ve yaptıkları tüm çalışmayı anında Bakanlığın Güvenilir Gıda Bilgi Sistemi
dediğimiz, GGBS dediğimiz bir sistemi var. Aradaki evrakı kaldırarak çok hızlı ve seri bir
şekilde yaptığımız tüm çalışmayı Baklanlık Web sayfasına atabiliyoruz, Bakanlık anında
görebiliyor, Bakanlık bu konuda yeni bir proje hazırlama noktasında olduğunu söyledi, biraz
bizi bekletti, hala da bekliyoruz, ama bu süreçte Gıda Takip Merkezinin biz 2. 3. aşamalarını
yapacağız Türkiye’de bir ilk olacak bununla da ilgili aynı zamanda çalışmalarımız devam
ediyor.
Kayseri’de tüketilen maydanozun ancak %2’si%3’ü Kayseri’de tarafından üretiliyor,
maydanozu dahi dışarıdan getiren bir şehiriz.
Seracılık Projesi: İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülen Seracılığı
geliştirme Projesi kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde yapılan çalışmalarda şartları uygun
görülen 38 üreticilerimizin her birine 500 m2’ lik seralar alınarak kurulumları yapılmıştır.
Bu arada ilginç bir rakam vermek istiyorum, Kayseri’de tüketilen maydanozun ancak
%2’si%3’ü Kayseri’de tarafından üretiliyor, maydanozu dahi dışarıdan getiren bir şehiriz. Biz

seraları kurduğumuzda dediler ki ne üreteceksiniz, hiçbir şey üretmesek bile maydanoz
üretsek yeter dedim yani ki bunun yanında 2014 yılında, Yahyalıda Nar, Zeytin ve Goji
dediğimiz bir bitki var bunları Yahyalının rakımı düşük yerlerinde denemelerine başlıyoruz,
bunları da proje kapsamına getiriyoruz. Oralarda kapama bahçe yapmak zor ama şahıs
bazında bile olsa,30–40 kişi bile olsa bunları şahıslara vererek oralarda denemeler kuruyoruz.
Hiç denenmemiş bitkiler şuanda ama biz bunların olacağını biliyoruz, bunları deniyoruz. Aynı
şekilde bu Seralarımızda şuanda fidecilik üzerine bir kafa yoruyoruz. Nasip olursa mesela
Bünyan’da bir işletmemizi fideye yönlendirdik, önümüzdeki fide döneminde inşallah Sivas’ın
değil Orta Anadolu’nun fidesini karşılayacak bir potansiyele sahip hale getireceğiz. Bütün
çalışmalarımız, gayretlerimiz onun üzerine.
Projelerinizle hem ekonomiye can katmışsınız, hem birçok İl’e önayak olmuşsunuz önder
olmuşsunuz, hem de kaynaşmayı da sağlamışsınız. Kadınlar arasında da özgüvenin
geliştirilmesini sağlamışsınız, bu bağlamda ben sizi tebrik ediyorum, gerçekten güzel
projelere imza atmışsınız.
Peki, Gıda Denetimlerinde Gıda Denetçileri Tarafından Dikkat Edilen Hususlar Nelerdir?
Bizim amacımız kimseye ceza yazmak, canlarını yakmak değil ama öbür taraftan da sağlıklı
gıda üretilmesini istiyoruz.
Gıda denetçileri gittikleri yerdeki yapıya göre kendi tedbirlerini alıyorlar, genel olarak
bahsedeyim bunlardan çünkü her sektörün bakılması gerekenler ayrı, ama her şeyden önce biz
öncelikle mekâna bakıyoruz. Bu mekân sunuşun yapıldığı mekânda olabilir, hazırlığın
yapıldığı mutfak kısmı da olabilir. Öncelikle mekanın büyüklüğü, havalandırması ve her
şeyden önemlisi hijyen koşullarına bakıyoruz. Gerçekten ham madde veya mamül maddenin
hazırlandığı mutfaklar nerelerde işte havadar bir yermi, rutubetli bir yer mi veya mutfağın
ölçüleri uyuyor mu, gerçekten kullanılan alet makineler temiz mi, hijyen şartlarına uyuyor mu
veya kullanılan yağlar gerçekten önemli, kullanılan işte yumurtadır, ettir veya diğer mutfakta
kullanılan her türlü girdiyi denetliyoruz. Hatta İl Müdürlüğü olarak şuanda personelimizin
elinde gittiği yerdeki bakteriyi ölçebilecek cihazlarımız dahi mevcuttur. Herhangi bir kızartma
yağını çok rahat ölçerek bu yağ kullanılabilir veya kullanılamaz diyebiliyoruz. Şuanda her
türlü donanıma sahip bir teşkilatız. Aynı zamanda imalat yapan ve bu imalatı toptan olarak
satan pazarlayan yerlerde de işletme onayı var mı buna bakıyoruz, burası üretim yapıyor ama
üretim izni var mı, bunlara bakılıyor ki bunlar olmayan yer zaten üretim yaptırmıyoruz,
faaliyetten men ediyoruz, para cezası uygulayarak, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunuyoruz. Normal şartlarda onayı olan üretim izni olan yerlerimizde de en başta
yaptığımız hijyen şartları ve etiket bilgileri de çok önemli, herhangi etiketinde bir sıkıntı var
mı bunları kontrol ediyoruz. En çok karşılaştığımız konu hijyen konusu ve ham maddenin
geliş şekli, depolama şekli, kullanış şekli, pişirilme teknikleri, bütün bunlar sektörel boyutta
arkadaşlarımız tarafından inceleniyor. Geçen sene göreve başladığımızda Kayseri’deki Gıda
İşletme sayısı 2.500 civarında idi, bugün itibari ile kayıtlı işyeri sayımız yaklaşık 7.150 oldu.
Yani 2.500’ü neredeyse 3’e katladık. Kayıtsız onay numarası olmayan birçok iş yerimizi
şuanda kayıt altına aldık. Bu bize ne getirdi kayıt altına alınan işyerlerimiz artık bizim
elimizde bir belgedir bu ve bunlar sürekli kontrol edebiliyoruz. Eskiden A mahallesindeki
herhangi Bakkal, Kasap, Fırın vs. bizim kayıtlı olmadığı için denetime tabi olmuyordu,
denetlenmiyordu. Bizim amacımız kimseye ceza yazmak, canlarını yakmak değil ama öbür
taraftan da sağlıklı gıda üretilmesini istiyoruz. Hedefimiz gayretimiz, Kayseri’de her yere
gönül rahatlığı ile girebilmeniz.
Müdürüm ben çok teşekkür ediyorum bu güzel ve bilgilendirici sohbetinizi bizimle
paylaştığınız için.

Bende çok teşekkür ediyorum.
Değerli okurlarımız farklı konu ve konuklarımızın yer aldığı bir başka söyleşide yeniden
birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
SÖYLEŞİ: SELDA AVCI/MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10554.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

TEOG Galipleri Yemekte Buluştu
Erkilet General Emir Ortaokulu öğretmenleri, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş(TEOG)
sınavında başarılı olan öğrencilerini özel bir restorantta verdikleri yemekle ödüllendirdi.
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Erkilet General Emir Ortaokulu tarafından tertip edilen yemeğe TEOG’da başarılı olan 25
öğrenci ile Türkçe Öğretmeni; Cihangir Toz, Matematik Öğretmeni; Oğuz Yiğiter ve Sosyal
Bilgiler Öğretmeni Mahmut Cömert katıldı.Yetkili öğretmenler, öğrencileri teşvik amaçlı
böyle bir program tertip ettiklerini söylediler. Yetkili öğretmenler yaptıkları açıklamada:
“Okulumuzda eğitim gören, derslerindeki başarısı ve örnek davranışlarıyla ön plana çıkan
öğrencilerimizle yemekte buluştuk. Hem başarılı öğrencilerimizin başarılarını pekiştirmek
hem de diğer öğrencilerimize örnek olmasını amaçlıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10555.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Çocuğunu Göremeyen Şahıs Adliye Önünde
İntihara Kalkıştı
Kayseri’de 1 kişi, ayrıldığı eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini söyleyerek, adliye
önünde intihara kalkıştı.Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan A.A.’ya (28)
çocuğu gösterilmedi. Bunun üzerine bunalıma
girdiği...
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Kayseri’de 1 kişi, ayrıldığı eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini söyleyerek, adliye
önünde intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan A.A.’ya (28) çocuğu gösterilmedi. Bunun
üzerine bunalıma girdiği öne sürülen A.A., Kayseri Adliye Sarayı önüne gelerek intihar
kalkıştı. Elindeki pompalı tüfek ile kendisini vuracağını söyleyen A.A., çocuğunu görmek için
yetkililerden yardım istedi. Cinayet büro amirliği ekiplerinin uzun uğraşı sonucu ikna olan
A.A., elindeki tüfeği vererek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10556.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Ab Projelerine Bekliyoruz
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin sosyal,
ekonomik, istihdam, kültürel, sportif, eğitimsel, çevre ile fiziki gelişimine katkı sağlayacak
her türlü AB projesini (Avrupa Birliği) değerlendireceklerini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin sosyal,
ekonomik, istihdam, kültürel, sportif, eğitimsel, çevre ile fiziki gelişimine katkı sağlayacak
her türlü AB projesini (Avrupa Birliği) değerlendireceklerini söyledi.
AB danışma kurulumuzda değerlendirilecekMelikgazi Belediyesi olarak AB projeleri ile hibe
programlarından yararlanabilmek amacı ile Belediye bünyesinde 2005 yılında AB DANIŞMA
VE UYGULAMA BİRİMİ oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "
Melikgazi Belediyesi olarak AB gelişme, geliştirme, yatırım ve uygulama programlarından
yeteri kadar yararlanamadığımız gözlenmektedir. Bu amaç ile sadece belediye olarak değil
kişisel, kurum, kuruluş, dernek, oda ve kuruluşların da hazırlamış olduğu projelere belediye
olarak her türlü destek ve yardıma hazırız. Gerektiğinde proje ortağı, proje destekleyicisi veya
proje iştirakçilerinden olabiliriz. Yeter ki Melikgazi’nin gelişimine, büyümesine, sosyal ve
kültürel hayatına katkı sağlasın “ dedi.
Müracaat Melikgazi Belediyesi…
AB hibe ve gelişme programlarından yararlanabilinecek projesi olan ve müracaat ile başvuru
konusunda yardıma ihtiyacı olan kişi ve kuruluşların Melikgazi Belediyesine müracaat
etmelerini isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, AB proje destekli iş geliştirme, iş kurma ile
çevre ve eğitim konularına ağırlık ve önem verdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10557.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Oran Yönetim Kurulu Toplantısı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2014 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı
gerçekleştirildi. ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Yazıcı, "2014 yılı içerisinde
bölge illerimizden toplam 65 projeyle 47 milyon TL destek sözleşmesi...
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2014 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı
gerçekleştirildi. ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Yazıcı, "2014 yılı içerisinde
bölge illerimizden toplam 65 projeyle 47 milyon TL destek sözleşmesi imzalandı" dedi.
Toplantıya, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, ORAN
Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ORAN Yönetim Kurulu
Üyesi ve Sivas Valisi Alim Barut, ORAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivas Belediye Başkanı
Sami Aydın, ORAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz ve ORAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Osman Yıldırım katıldı. Toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir
Yazıcı, "Ajansımız geride bırakmaya hazırlandığımız 2014 yılı içerisinde hizmet kalitesini
artırma adına bir taraftan kurumsal kapasitesini güçlendirirken diğer taraftan bölgedeki kurum
ve kuruluşlarında desteğini alarak bölgesel kalkınma alanında birçok faaliyet
gerçekleştirmiştir. 2014 yılı içerisinde özetle, bölge planının uygulanmasına yönelik
faaliyetler gerçekleştirilmiş, tematik ve sektörel araştırma raporları ve fizibiliteler hazırlanmış,
başta üniversitelerimiz olmak üzere bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri
geliştirilmiş, bölgesel kalınma alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla ve diğer ajanslarla ortak çalışmalar yürütülmüş, yatırımcılara yönelik olarak
danışmanlık, bilgilendirme ve yatırım destek hizmetleri sağlanmıştır.
2014 yılı içerisinde 65 projeyle 47 milyon TL destek sözleşmesi imzalandığını belirten
Yazıcı, Ajans burada belirttiğim planlama, araştırma ve yatırım destek faaliyetleri dışında da,
teknik ve mali desteklerle bölgede kar amacı güden ve gütmeyen kurumların farklı
alanlardaki projelerine destek sağlamıştır. 2014 yılı içerisinde bölge illerimizden toplam 65
projeyle toplam 47 milyon TL tutarındaki destek sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca bölgede
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği teknik
destekler kapsamında da bölgede faaliyet gösteren kurumlarımızda görevli 2 bin 657 kurum
personelinin belirlenen konularda eğitim almaları sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10558.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

ANESİAD Kayseri Şubesi’nin tanıtım toplantısı
yapıldı
Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Kayseri Şubesi’nin teşekkül ve
tanışma toplantısı yapıldı. İlim Hikmet Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda
ANESİAD Kayseri Şubesi kurucularından Osman Gerçek ve Veysel Tüfekçi yeni kurulan
dernek hakkında bilgiler verdi.

29 Aralık 2014 Pazartesi 12:48

Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Kayseri Şubesi kurucularından
Osman Gerçek, dernek ile ilgili verdiği bilgilerde şunları aktardı: “Ülke genelinde 30 yıllık bir
kardeşlik, dostluk ve çalışmanın bir sonucu olarak faaliyet yürütmeye devam eden Anadolu
Platformu’nun katkı ve destekleriyle, 2010 yılında başlayan ANESİAD (Anadolu Esnaf
Sanayici ve İşadamı Derneği) oluşum süreci 2013 yılı başlarında resmen dernek statüsüne
kavuşmuştur.”
Gerçek, konuşmasında son iki yüzyıla dikkat çekerek: “Sözde aydınlanma ve akabinde gelen
sanayileşmenin dayattığı liberal, kapitalist ve ferdiyetçi yaklaşımlar, İslam dünyasının
müntesibi Müslümanların dokularına kadar sirayet etmiş bulunmaktadır. Müslim veya gayrı
Müslim iktisadi dünya görüşü arasındaki pratik farklar neredeyse ortadan kalkmış
durumdadır. Küresel kapitalist ekonomik düzenin bu müsadere ve dayatması altında
Müslümanların kendi ürettikleri özgün değerleri varlık sorunu yaşamaktadır.
Bu kuşatma altında Müslümanların ‘mülk’ algısında önemli açmazlar bulunmaktadır. Mülk
kavramının bünyesinde idari ve iktisadi gücü temsil eden iki yön bulunmaktadır. Mülk, malik,
melik, mülkiyet, emlak gibi özdeş kavramların hepsinde, yönetim ve ekonomik erk’e yönelik
vurgu vardır. Ne yazık ki, geçmişten günümüze Müslümanlar bu alanda önemli sınavlar
vermişler, önemli sarsıntılara düçar olmuşlardır. Müslümanlar açısından günümüzdeki durum
bundan farklı değildir” ifadelerini kullandı.
ANESİAD’ın yol haritası ile ilgili bilgiler de aktaran Gerçek: “Yerel bazda, kent ölçeğinde,
esnaf, sanayici ve işadamlarının, ticaret, üretim ve istihdam problemleri, bunların çözümüne
ilişkin öneriler, helal ve temiz kazanca yönelik teklifler, sektörel ticari analizler, hızla evrilen
ticari hayata adaptasyon çalışmaları, geliştirici yurt içi ve yurt dışı gezileri, sosyal ve kültürel
etkinlikler gibi organizasyonlar için önümüzdeki günlerde harekete geçilecektir” şeklinde
konuştu.
ANESİAD Kayseri Şubesi kurucularından Veysel Tüfekçi ise, ANESİAD Genel Başkanı Ali
Kılavuz’un geçen sene Kayseri’de gerçekleştirdiği tanıtım toplantısının ardından Kayseri’de
yapılan çalışmaları ve işleyen süreci anlattı. ANESİAD’ın çalışma düzeni hakkında da bilgiler
veren Tüfekçi: “STK’lar, 5. kuvvet olarak görev görüyor. Yasama, yürütme, yargı, medya ve
STK’lar. STK’ların hem siyasal hem de ekonomik olarak bir varoluşu var.
ANESİAD, 6 tane sektör belirlemiş durumda. Bu sektörlerin ana başlıkları ise şöyle: tekstil ve
hazır giyim, gıda- elektrik-elektronik ve bilgi işlem, eğitim-yayın -hizmet, inşaat – makina –

mobilya ve perakende karma sektörü… Her sektörün bir komisyonu ve bir başkanı var. Kendi
adlarına çalışmalar yapıyorlar. Bunların da bir satın alma portalları oluşturulmuş ve satın
almalar yapılabiliyor. Mesela Kayseri’den bir malzeme alacaksanız, satın alım portalleri
üzerinden birine ulaşabiliyor ve referans olabiliyorsunuz… Böylelikle üyelerin daha verimli
çalışmaları sağlanıyor” dedi.
ANESİAD değerlerimizin ve ilkelerimizin olması gerektiğinden bahsettiğini kaydeden
Tüfekçi, sözlerine şöyle devam etti: “ANESİAD, değerlerimizi; hak, adalet, ahlak, sevgi,
sorumluluk, özgürlük, erdemlik, kalite, yenilenme ve israftan kaçınma, ilkelerimiz
ise; baskılara ve haksızlıklara karşı direnç göstermek, çevreye ve doğal kaynaklara karşı
duyarlı olmak, suiistimale ve istismara mani olmak, her değeri yerinde ve zamanında ve
ölçüsünde kullanmak, Üretkenliği teşvik etmek ve desteklemek, yenilik ve teknolojileri en
hızlı bir şekilde transfer etmek, Reel sektörü öncelemek, sivil toplum duyarlılığını ön planda
tutmak, değerlerimizi kurumsal kimlik ile bütünleştirmek ve her platformda temsil edebilmek,
karar verirken istişareye önem göstermek, uygulamayı azim ve ısrarla takip etmek, sabırlı
olmak, öğrenmek ve eğitmek, toplam faydayı esas almak, eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap
verilebilirlik yasalarına uygun hareket etmek. Bunlar ANESİAD’ın ortaya koyduğu ilkeler
bütünüdür.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10559.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Özkanlı, Kahraman Maraş Kitap Fuarında’ydı
Toplumların hayatında kültür sanat ve edebiyat olmazsa olmazların başında gelir. Kültür,
sanat ve edebiyata gereken değerin verilmediği zaman o toplumun eli ayağı tutulmuş ve dili
suskun kalmıştır. Böyle toplumların geleceğinden endişe duyulması normaldir.
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Kitap, insan hayatında ruhsal beslenmenin en önemli faktörlerinin başında gelir. Rabbimizin
ilk emri “ Oku” emriyle başlar. Bu okumanın önemini en güzel şekilde ifade etmektedir.
Kitap okumayı sevdirmenin en kısa yolu kitaba kolay ulaşmaktan geçer. Bu anlamda kitap
fuarlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Her ilde yapılması gereken kültür ve sanat ve edebiyat
etkinliklerinin ilk basamağı kitap fuarlarıdır.
Son zamanlarda Adana Çukurova Tüyap, Kayseri ve Konya Kitap fuarlarında imza
günlerinde bulundum. Son olarak 12-21 Aralık 2014 Kahramanmaraş Kitap Fuarına katıldım.
Kahramanmaraş Belediyesini hizmetin zirvesini yakaladığı için kutluyorum. Hizmet çıtasını
çok yüksek tutmuşlar. Yazar, yayınevi ve halk oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Bu
kaliteli hizmetlerini bir yazar olarak ayakta alkışlıyorum. Gerek belediye gerekse halk fuara

gerekli desteği verdiler. Binlerce insanla fuar alanı dolup taştı. BK,tap fuarının önümüzde ki
yıllarda da başarılarla devamını diliyorum.
Kahramanmaraş Belediyesi davet ettiği 100 e yakın yazarın her türlü ihtiyacını düşünmüş ve
ona göre işlerini programlamış. Kaldığım üç gün boyunca saat gibi tıkır tıkır işleyen bir
organizasyonda bulunmanın mutluluğunu bir yazar olarak doyasıya yaşadığımı açık
yüreklilikle ifade ediyorum.
Yol parasından konaklamaya, yemekten ulaşıma, tanıtımdan hediyelere kadar her şey en
ince ayrıntısına kadar düşünülüp uygulamaya konulmuş. Kahramanmaraş Belediyesi kültür
sanat ve edebiyata nasıl destek verilirmiş onu cümle âleme göstermiş oldu. Yazara ve
yayınevlerine hak ettiği değerin nasıl verileceğini tüm Türkiye’ye duyurdu. Hizmeti
geçenlerden Allah razı olsun.
Bu güzelliğe emek verenleri tek tek saymak istiyorum. Çünkü bu çalışma başka şehirlere de
örnek olsun. Başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet ERKOÇ,
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Mehmet Fethi YANARDAĞ, Kütüphane ve Müzeler
Şube Müdürü Necati KAHVECİ, Kültür Sanat ve Turizm Şube Müdürü Serdar YAKAR,
Sosyal İşler Şube Müdürü Yaşar KAYMAK, Basın Yayın Şube Müdürü Mustafa SEMERCİ,
Kütüphane ve Müzeler Müdür Yardımcısı Ali Ufuk GÖÇKIRAN, Âdem KARATEPE, Hakan
KOCABIYIK, Samet KAYMAK, Harun DEDEOĞLU VE Burak ÖZGER’e çok teşekkür
ediyor başarılarının devamını diliyorum.
Yazarlara en güzel hizmeti sunan Sular Oteli personeline, güler yüzleri ve nezaketleriyle
bizleri sürekli otelden fuara taşıyan değerli kardeşlerime, ismini hatırlayamadığım emeği
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.
Fuar için aylar öncesinde çalışmalar yapıldığına da şahit oldum. Ekim ayında Kayseri
Fuarında Kahramanmaraş Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Şube Müdürü Serdar YAKAR
ve ekibinin titiz ve hassas çalışmalarını biliyorum. İnceleme ve araştırmalarına şahit oldum.
Başarı öyle kolay gelmiyor. “Emek olmadan yemek olmuyor.” “Zahmet olmadan rahmet
gelmiyor.” “Cefa çekmeden sefa sürülmüyor.” Büyük ve hummalı bir çalışma sonucunda
ortaya mükemmel 4x4 lük bir hizmet çıkmış. “Marifet iltifata tabidir.” “Müşterisiz mal
zayidir” Yapılan güzellikleri anlatalım ki başka kurum ve kuruluşlara bu güzel organizasyon
örnek olsun.
Kitap Fuarlarının yazarlar açısından diğer bir güzelliği dostlarımızla yeniden bir Raya gelmek
ve muhabbet sofrasını yeniden oluşturmaktır. Fuarlar aylardır hatta yıllardır sanaldan
tanıdığımız ama yüz yüze görüşemediğimiz değerli yazar dostlarımızla yeniden buluşmaya
vesile oluyor.
3 günlük imza günümüzde görüştüğümüz şu anda aklımda kalan dostlarımı da hatırlatmak
istiyorum. Öncelikle “63 Damla Mürekkebin Aşkı” eserinin imza gününe aciz şahsımı davet
eden Vefa Yayın Dağıtıma, yayınevi bünyesinde hizmet veren Önemli, İlmek, C Planı, Hepsi
Çocuk, Rika Yayınlarına, yayınevinin vefakâr ve cefakâr erleri Vefa SOSYAL ve Said
GİRAY’a çok teşekkür ediyorum. Standa emeğini ve yüreğini koyarak hizmet eden Hasan
GÜL kardeşime de şükranlarımı sunuyorum.
Fuar esnasında Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan KÜÇÜKDAĞLI ile
görüşme imkânımız oldu. İlgilerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Vefa Yayınları
standında birlikte imza günü yaptığımız çok değerli yazar kardeşlerim Demirhan
KADIOĞLU, Hatice Kübra ERGİN, Cihangir İŞBİLİR’e de teşekkür ediyorum. Demirhan
kardeşimizle otelde ve fuarda 3 gün birlikte güzel anılarımız oldu. Değerli ve saygın kişiliği,
nezaketi ve beyefendiliğine, usta kalemine hayran kaldım. Can Kardeş ve Bizim Radyo’da
değerli hizmetine devam etmektedir. Cihangir İŞBİLİR kardeşimiz 20 yılık usta gazeteciliği
ve yazarlığıyla okuyucularına A. Muhsin MERİÇ imzasıyla hitap etmektedir. Bu
kardeşlerimle aynı ortamda bulunup, aynı yayınevi standında imza atmak bizim için mutluluk
oldu. Kardeşimizin başarıları daim olsun.

3 günlük süre içerisinde az da olsa Bahaeddin KARAKOÇ, İhsan Süreyya SIRMA, Fahrettin
GÜN, İsa KOCAKAPLAN, Cemal NAR, Arif EREN, Mehmet MORTAŞ, Mola
Yayınlarından Gönül AKTÜRK, Uğur Tuna Yayınlarından Uğur TUNA, Ercan TUNA, Necla
Arslan KURT, İnci OKUMUŞ, Nagable Ayşe AKPINAR, Canan Meydanlı SARIOĞLAN
gibi değerli yazarlarla az da olsa sohbet imkânımız oldu. Yıllar önce “Yedi Güzel Adam”dan
biri rahmetli Mehmet Akif İNAN üstadımızın genel başkanımız olduğu süre içinde Eğitim Bir
Sendikasından tanıştığımız Kahramanmaraş’ta “Edebiyat Yaprağı” dergisini başarıyla çıkaran
Ali Haydar TUĞ üstadımızla görüşüp konuşma imkânımız oldu. Ayrıca Yıllardır sanaldan
tanıştığımız Rana İslam DEĞİRMENCİ, Sinan KARAKAŞ, Mehmet Ali ABAKAY ile
görüşmek ve muhabbet etmek nasip oldu. Ayrıca Hayrat Vakfından gül yürekli
kardeşlerimizle de sohbet imkanı bulduk. İmza günümüzde bizi yalnız bırakmayan Ali
Ramazan ALAS, İsmail AKKÖK, Erkan ÇANGAL gibi değerli kardeşlerimiz de oldu.
Rabbim onlardan razı olsun. İsimlerini yazmayı unuttuklarım olduysa haklarını helal etsinler.
“Gönül ne çay ister ne kahvehane, gönül sohbet ister çay bahane” derler. Önemli olan gönül
birlikteliği ve insanlar arasında hoş sohbet yürek yüreğe muhabbettir gönülleri mutlu eden.
Biz de bu fuar süresince bu güzelliği yaşamış olduk.
Kültür sanat ve edebiyat adına yapılan bu çok güzel ortamı bizlere sağlayan Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesine ve Vefa Yayın Dağıtıma bir kez daha teşekkür ediyor hizmetlerinin
daim ve başarılarla geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Kültür sanat ve edebiyat dolu nice
günlerde buluşma dualarımla…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10560.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Eğitim Bir-sen Şube Başkanı Aydın Kalkan:
Okul müdürleri ile yapılan istişare toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube
Başkanı Aydın Kalkan, "İşini iyi yapacaklar okul yöneticisi olsun" dedi.Anadolu Otelcilik ve
Turizm Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda...
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Okul müdürleri ile yapılan istişare toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube
Başkanı Aydın Kalkan, "İşini iyi yapacaklar okul yöneticisi olsun" dedi.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Sendikamıza üye okul müdürü
sayısının artmasını hazmedemeyenler var. Bunlar birçok yalan yanlış haberlerle bizi
karalamaya çalışmaktadır. Allah’a şükür bizim alnımız ak, başımız diktir. Bu darbeci ve
vesayetçi yapılar zamanında sınavı kazanan arkadaşlarımızın atamasını yapmadılar, onlardan

bazıları şu an aramızda. Bu gün ise böyle bir durum yok. Sınav kazanıp atanamayan bir tane
müdür gösteremezler” dedi.
Kalkan, "6528 sayılı kanunla 4 yılını dolduran idarecilerin idarecilikleri sona erdi. İlimizde
dört yılını dolduran 336 okul müdürü puan değerlendirmesine tabi tutuldu. Bildiğiniz gibi
puanları yönetmelikte belirtilen okul aile birliği başkanları, okuldan en genç, en kıdemli ve
öğretmenleri kurulunun seçtiği öğretmenler, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri
verdi. Bu puanlama sonunda bizimde 40 tan fazla üyemiz elendi. Puan değerlendirmesi ile
atamadan sonra boş kalan okul müdürlüklerine ek-2 ve mülakat puan sonuçlarına göre
atamalar yapıldı. Neden sizin okul müdürü üyeniz daha fazla diyorlar. Çünkü bizim
Kayseri’de ki üye sayımız diğer bütün sendikaların üye sayılarından daha fazladır. Ayrıca
idarecilik konusunda kurslar açarak ve kaynak kitaplar bastırarak üyelerimize destek olduk”
diye konuştu.
Üye okul müdürlerinin çok başarılı çalışmalar yaptığını da belirten Kalkan, “İlimizin en
merkezi okullarının birinde 20 müdürlük yapan bir müdürün okulunda pislikten geçilmez
üyemiz biri aynı okula müdür olunca bir yıl içerisinde ilimizin en temiz okulu haline geldi ve
ödül aldı. Biz milli eğitimin bir paydaşıyız. Üye müdürlerimizle beraber hedefimiz ilimizin
başarısını ülke genelinde ilk üçe çıkarmaktır. Okullardaki bütün öğretmen ve öğrencilerin
ibadetlerini en huzurlu şekilde yapmalarını sağlamanın okul idarecilerinin sorumluluğudur.
Yetim Projesi de bizim en önemli çalışmalarımızdandır. Yetimler için vereceğimiz ayda 90
TL gerçek dünyada bizimle beraber olacaktır. Bu dünyadan hayırlarımızdan başka bir şey
götüremeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Bu konu üzerinde de hassasiyetle durmamız
gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Okul temsilcilerinin görevlerini en iyi şekilde yapan arkadaşlardan seçilmesini arzu ettiklerini
de belirten Kalkan, “Genç-Memursen de önemli bir projemiz, 18-38 yaş arası herkesin üye
olabileceği bir projedir. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bu projeye de hep beraber sahip
çıkmalıyız. Herkes elinden gelen desteği vermelidir. Şu anda müdür yardımcıları atamaları
var. Her müdür çalışmak istediği yardımcısını kendisi seçerek ilçesine bildirecek, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün inhası ve valilik makamının onayı ile atamalar gerçekleşecektir.
Burada birilerinin himmetle idareci yapılmasının etik olmadığını düşünüyoruz. Buna il ve ilçe
yöneticilerinin eşleri de dâhildir. Kimler eğitim-öğretime daha faydalı olacaksa onların idareci
olmalarını arzu etmekteyiz" dedi.
Yetim Projesi hakkında bilgiler veren Eğitim ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Rıza Bozdağ,
"Bildiğiniz gibi sendikamız, İHH, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının
paydaş olduğu yetim projesi ortağıdır. Sendikamızın yetim projesi iki ayrı kolda
çalışmaktadır. Birincisi İHH’nın önceden beri devam ettirdiği “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi
Var” kampanyasıdır. Bu kampanyada bizler İHH yetkilileri ile görüşüp onların okulları
ziyaret etmelerini ve öğrencilere bu projeyi tanıtmalarını sağlıyoruz. Her ilçede ve her okulda
bu projeyi takip edecek arkadaşlarımızın isimlerini İHH yetkililerine bildirdik. Onlar okula
geliyor ve önce randevu alıyorlar. Okul yönetiminin uygun gördüğü bir tarihte tekrar okula
gelerek slaytlar eşliğinde projeyi tanıtıyorlar. Okullar yaz tatilinde açık olmadığından dolayı
yaz aylarına denk gelen miktarın karşılanabilmesi maksadıyla aylık 90 TL’ yerine 135 TL
toplanması gerekiyor. İkinci çalışmamız ise kendi üyelerimiz üzerinde gerçekleşiyor. EğitimBir-Sen’in en az 50.000. Kayseri şubemizin de en az 5 bin yetim almasını hedefliyoruz. Bir
yetim, bir yıllığına alınıyor. Gelecek sene devam etmek istiyorsanız yeniden müracaat
etmeniz gerekiyor ya da ilk müracaatınızda devam edeceğinizi belirtiyorsunuz. İster internet
aracılığı ile isterseniz kredi kartı ile ödeme yapabiliyorsunuz. Müracaatınızı İHH’nın resmi
internet sitesindeki “Yetim” bölümünden veya “yetimkardes.org” sitesinden yapabilirsiniz.
Sendikamızdaki yetim sponsorluk formlarını doldurarak da yapabilirsiniz. Bize Allah’ın
emaneti olan yetimlerimize sahip çıkıp en az bir yetim alarak onları köprü altı çocukları,
tinerci balici veya bonzai kullanıcısı olmaktan kurtarabilir ve insanlığa kazandırabilirsiniz.

Bundan böyle Ramazan ayının 15. gününü “Dünya Yetimler Günü” olarak değerlendireceğiz.
Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10561.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri Emniyeti 80 İl Emniyet
Müdürlüklerine Örnek Oldu
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada sokak düğünlerindeki
olumsuzluklar en aza indirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün bu uygulaması Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün talimatıyla diğer illerde de uygulanacak. İl Emniyet...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada sokak düğünlerindeki
olumsuzluklar en aza indirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün bu uygulaması Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün talimatıyla diğer illerde de uygulanacak.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Kayseri İl Mahalli Çevre Kurulunca sokak düğünlerinin bazı mahallelerde yasaklanmasına
rağmen halen düzenlenmeye devam etiğinin tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet
Müdürlüğümüzün sokak düğünleri ile ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde geliştirdiği bir
uygulama sonucunda;
Sokak düğünlerinin yasak olduğu ve diğer dikkat edilmesi gereken hususlar belediye nikâh
görevlileri tarafından nikâh müracaatı yapan vatandaşlarımıza tebliğ edilerek, tebliğ belgeleri
Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne gönderilmektedir. Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün
Belediyeden kendisine gelen tebliğ belgelerine göre tespit ettiği adresleri Asayiş Şube
Müdürlüğüne ve mahalli polis merkezlerine bildirmesiyle birimlerimizin sorumluluk
bölgesindeki düğün merasimlerinden bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.
Ayrıca, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından her düğün adresi
ziyaret edilerek düğün sahibine tebligat hususları hatırlatılıp, bilgilendirme çalışması
yapılarak muhatabın imzasının bulunduğu tutanak tanzim edilmektedir.
Uygulamanın başladığı tarihten itibaren Şehir Merkezinde toplam 1600 düğün adresi ziyaret
edilerek gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde yasaklanan
mahallelerde sokak düğünlerinin yapılmaması, izin verilen mahallelerde silah ile havaya ateş
edilmediği ve proteknik malzemelerin (Havai fişek) kullanımının mevzuata uygun olduğu
tespit edilmiştir.Düğün sahibinin düğün öncesinde en az iki defa yazılı ve sözlü olarak
bilgilendirilmesi sokak düğünlerinde meydana gelen olumsuzlukları en aza indirmiş, herhangi
bir olumsuzluk durumunda ise görevli personel ile düğün sahipleri arasında işbirliğini
artırmıştır.Bu uygulamadan verim aldığının görülmesi üzerine, uygulamanın diğer illerimizde
de yapılabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bilgilendirilmiş, Emniyet Genel
Müdürlüğü ise Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu uygulamanın diğer illerde
de yapılmasının faydalı olacağını değerlendirdiğini 80 İl Emniyet Müdürlüğüne yazı ile
bildirmiştir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10562.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Anadolu Harikalar Diyarı Kimsesizleri Ağırladı
İHH’nın düzenlediği programda 45 kimsesiz çocuk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu
Harikalar Diyarı Buz Pistini ziyaret etti.İHH’nın düzenlediği program ile Anadolu Harikalar
Diyarı içerisinde bulunan buz pistini gezen çocuklar, keyifli...
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İHH’nın düzenlediği programda 45 kimsesiz çocuk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu
Harikalar Diyarı Buz Pistini ziyaret etti.
İHH’nın düzenlediği program ile Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan buz pistini
gezen çocuklar, keyifli anlar geçirdi. Eğlenceli dakikaların geçtiği ziyarette, buzda kayak
yapan kimsesiz çocuklar mutlu olduklarını söyledi.
Buz Pisti Sorumlusu Özgür Sinopluoğlu, "Bugün buz pistinde 45 kimsesiz çocuğumuzu
ağırladık. Onların burada mutlu olması bizi de oldukça mutlu etti" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10563.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Ahi Evran’de Kentsel Dönüşüm Sevinci
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in geçtiğimiz günlerde basın toplantısı
düzenleyerek kentsel dönüşüm projesini Ahi Evran mahallesinden başlatacaklarını
açıklamasının ardından, mahalle sakinlerini kentsel dönüşüm projesinin...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in geçtiğimiz günlerde basın toplantısı
düzenleyerek kentsel dönüşüm projesini Ahi Evran mahallesinden başlatacaklarını
açıklamasının ardından, mahalle sakinlerini kentsel dönüşüm projesinin başlayacağı günü
heyecanla bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Kocasinan ilçesinde kentsel dönüşüm projesini Ahi Evran mahallesinden başlatacaklarını
duyurmuştu. Çelik açıklamasında ayrıca kentsel dönüşüm projesinde ilk kazmayı bahar
ayında vuracaklarını açıklamıştı. Kararı öğrenen Ahi Evran mahalle sakinleri kentsel
dönüşüm projesinin başlayacağı günü beklerken, konu ile ilgili açıklama yapan Ahi Evran
mahallesi muhtarı Battal Elbaşı, “Öncelikle kentsel dönüşüm projesinde mahallemize öncelik
tanıdığı için Kocasinan Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e teşekkür ediyorum. Yapılacak
plan ve projenin güzel olmasından dolayı kentsel dönüşümün bir an önce başlayıp,
bitirilmesini diliyoruz. Konuşulanlara göre de 2018 yılında projenin tamamlanması
planlanıyor. Mahallemizde çok güzel bir değişim olacak. Bunu da inşallah Kocasinan
Belediye Başkanımız Mustafa Çelik yaptıracaktır" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Nuhali Yalçın ise, “Kentsel dönüşüm projesini iyi karşılıyoruz ve iyi
olmasını diliyoruz. Kocasinan Belediye Başkanımız bize oturduğumuz gecekondunun yerine
değerine göre yer vermesini istiyoruz. Biz 45-50 yıldır gecekondu da oturuyoruz. Yerimiz çok
güzel. Böyle bir proje olmasından dolayı da çok memnunuz" ifadelerini kullandı.
Ahi Evran mahallesinde oturan İsa Akburak da, “Biz mahalle sakini olarak kentsel dönüşüm
projesinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Mahallemize biran önce marketler ve sağlık
ocağı yapılmasını istiyoruz. İnşallah proje biran önce gerçekleşir. Bu proje ile mahallemizde
değer kazanır. Bu da bizi mutlu eder" dedi.
Mahalle sakini Mehmet Güneş ise, “Kentsel dönüşüm projesinin bizim mahallemizden
başlayacak olması güzel. Buralara marketler, sağlık ocağı yapılırsa daha iyi olur. Tabi bu
proje yapılırken de kimse mağdur edilmesin. Burada tapusu olan da var, olmayan da var.
Bunun göz önünde bulundurulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10564.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri’de Kayıp-kaçak Elektrik Bedeli
Kuyruğu
Kayseri’de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun aldığı karar ile kayıp-kaçak elektrik bedelinin
vatandaşa geri verileceğini duyurması üzerine vatandaşlar paralarını almak için uzun
kuyruklar oluşturdu.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ‘karar düzeltme’...
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Kayseri’de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun aldığı karar ile kayıp-kaçak elektrik bedelinin
vatandaşa geri verileceğini duyurması üzerine vatandaşlar paralarını almak için uzun
kuyruklar oluşturdu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ‘karar düzeltme’ talebi üzerine 17 Aralık’ta yaptığı toplantıda,
elektrik abonesinden kayıp-kaçak parası alınamayacağına karar vermesinin ardından
vatandaşlar ödedikleri kayıp-kaçak bedelini geri almak için Kayseri ve Civarı Elektrik Türk
AŞ (KCETAŞ) önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatleri ile beraber
KCETAŞ’ın önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruğa rağmen paralarını almak için sıra bekledi.
Kayıp-kaçak bedelini almak için beklediğini dile getiren Nurettin Ardıç isimli vatandaş,
"Burada kaçak elektrik faturalarını vereceğiz. Eğer doğru ise parasını vereceklermiş. Sabahtan
beri burada bekliyoruz. Saat 4’e kadar alacaklarmış ama saat 3 oldu. Başka günlerde alacaklar
mı bilmiyoruz" dedi.
Mesut Çin isimli vatandaş ise "Elektrikten fazla kesilen parayı almak için bekliyoruz.
Sabahtan beri bekliyorum. Geldiğimde kuyruk daha da uzundu ama buraya kadar geldi.
Burada para veren yok. Burada kaçak elektrik parasını çıkarıyorlarmış. 2015’te tekrar
Kaymakamlık içerisinde Tüketiciler Kurulu’na gidip şikayet edecekmişiz. Orası da parayı
almaya uğraşacakmış" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10565.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kocasinan Erkilet Kavşağına Erciyes’i
İşleyecek
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kuzey Çevreyolu’nun Erkilet Kavşağı ile
birleşen noktasındaki yonca yaprağı kavşağa çiçeklerle Erciyes’i işleyeceklerini
söyledi.Erkilette yonca yaprağı kavşakta yürütülen çalışmaları...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kuzey Çevreyolu’nun Erkilet Kavşağı ile
birleşen noktasındaki yonca yaprağı kavşağa çiçeklerle Erciyes’i işleyeceklerini söyledi.
Erkilette yonca yaprağı kavşakta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çelik
kavşaktaki dörtte birlik bölümde kış mevsimine rağmen çalışmaların büyük bir gayret ve
özveriyle sürdürüldüğünü belirterek; “Kuzey Çevreyolu’nun Erkilet Kavşağı’ndaki peyzaj
çalışmalarımız 64 kişilik ekibimizle bütün hızıyla devam ediyor. Kesme çimle yapılan
çimlendirme işini inşallah bugün itibarıyla bitirmiş olacağız. Yonca yaprağı olarak
nitelendirilen alanın
tamamladık” dedi.

dörtte

birlik

bölümünün

ağaçlandırma

çalışmalarını

da

Başkan Çelik çimlendirilen alana Erciyes Dağı siluetini çiçeklerle işleyeceklerini belirterek
şöyle devam etti; “Bu alanın tam ortasına da Kocasinan Belediyemizin logosunu çiçeklerle
işleyeceğiz. Karşı yamaca ise yine bal çiçeği bitkisiyle Erciyes Dağı siluetini işleyeceğiz.
Böylece şehrimizin girişindeki bu alan şehrimize yakışır bir vitrin olacak. Gayretli

çalışmalarından dolayı Park Bahçeler Müdürü ve ekibine teşekkür ediyorum. Kış mevsimine
rağmen soğuk havada son derece titiz çalışıyorlar.”
Yonca yaprağı kavşağın sadece dörtte bir alanının dolgusu için 600 kamyon toprak taşındığını
vurgulayan Başkan Çelik, ”Bu alanın tamamı için 3 bin kamyon bitkisel toprak temin ettik.
Yine altyapı olarak sondajla su çıkararak otomatik sulama sistemini tamamladık. Bahar
aylarıyla beraber çalışmalarımızın tamamı bitmiş olacak. Çimlendirme işleminin yanı sıra
ağaçlandırma çalışmaları da devam ediyor. Yüksek boylu ağaçlar da dikildi. Bu ağaçların
büyük çoğunluğu, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak katlı kavşak çalışmaları
sırasında refüjlerden sökülen ağaçların nakledilmesiyle temin edildi. Bu ağaçlar artık hayatına
o kavşakta değil, bu kavşakta devam edecek, buradaki vitrinimizde yeşerecek” diyerek
sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10566.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Büyükşehir’den Zabıtaya Seminer
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor. Zabıta personeline yönelik
seminerde zabıtaların karşılaştığı hukuki durumlara ilişkin bilgi verildi.Büyükşehir Belediyesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı...
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Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor. Zabıta personeline yönelik
seminerde zabıtaların karşılaştığı hukuki durumlara ilişkin bilgi verildi.
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından verilen
seminer Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Zabıta
personeline yönelik düzenlenen, "Tebligat Kanunu ve Mevzuatı" konulu seminere konuşmacı
olarak Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Av. H. İbrahim Yıldırım ile Av. Burak
Çakır ve Av. Orhan Erdoğan katıldı.
Seminerin açılışında konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Güneş,
eğitim seminerinin gayesinin değişen mevzuatları aktarmak ve karşılaşılan sorunlarla ilgili
görüş alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi. Güneş, amaçlarının hayırlı hizmetler için
faydalı bilgiler sunmak olduğunu kaydetti.
Seminere konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Av. Halil
İbrahim Yıldırım ise önce zabıtanın tarihçesini anlattı, ardından da kanun ve yönetmeliklerle
ilgili bilgiler verdi. Av. Burak Çakır ve Av. Orhan Erdoğan’ın da Tebligat Kanunu ve
Mevzuatı konusunda bilgiler aktardığı seminerde zabıta personelinden gelen sorular da
cevaplandırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10567.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kepez Planlı Büyüyecek
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yukarı mahallelere haftalık yaptığı ziyaretler
kapsamında Kepez’de, "4,5 yıl içinde inşallah Kepez çok farklı bir görünüme kavuşacak"
dedi.Başkan Palancıoğlu, haftalık yaptığı ziyaretleri...
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yukarı mahallelere haftalık yaptığı ziyaretler
kapsamında Kepez’de, "4,5 yıl içinde inşallah Kepez çok farklı bir görünüme kavuşacak"
dedi.
Başkan Palancıoğlu, haftalık yaptığı ziyaretleri Kepez’de sürdürdü. Kepez Kültür Evi’nde
mahalleliyle bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, yukarı mahallelere verdiği önemi belirterek,
"Kepez’i seviyoruz. Buranın gelişip kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Halka hizmeti
Hakk’a hizmet için yapıyoruz." şeklinde konuştu.
Başkan Palancıoğlu, yukarı mahallelerin düzgün ve planlı yapılaşmasına dikkat çekerek,
"Başakpınar, Zincidere, Kuruköprü, Kepez gibi yukarı mahallelerimizin düzgün yapılaşması
için mücadele ediyoruz. Tarlaların ortasına farklı farklı yerlere evler yapıldığında elektrik, su,
kanalizasyon, alt ve üst yapı için harcanan maliyet, düzenli bir alana yapılanın çok fazlasına
eşdeğer" diye konuştu.
Yeni imar planı çalışması hakkında bilgiler de veren Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:
"İlkbahar mevsimine kadar kaçak yapı yapmayın. Bu zamana kadar bizim tespit çalışmamız
bittikten sonra sizlerle birlikte istişare edip, gerekirse sizlerden mütevelli heyeti belirleyip
sizlerin ev sahibi olmanızı sağlayacağız. Bununla beraber size, plan proje maliyetinizi
yaklaşık yarı yarıya indirecek 5 farklı tipte ve metrekarede projeyi ücretsiz sunacağız. Biz bu
tür destekleri vereceğiz, ama sizlerin de mülkiyet sorunları varsa onları çözmeniz gerekecek.
Bu kadar uğraşımız sizin için. Yapılaşma dağınık olduğunda burası köy olmaktan öteye
gidemez, ama planlı yapılaşma olduğunda hem mahalle olarak hizmet alırsınız, hem de
devletin buranın kalkınması için yaptığı harcamalar minimuma iner. Okulu, yeşil alanı, park,
bahçe ve yoluyla pırıl pırıl bir Kepez yapmak için çalışıyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10568.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Şeker Yerine Tarçın, Tahıl Ve Bitter Çikolata
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, basit şeker yerine tam tahıllı
yiyecekler, meyve, tarçın ve bitter çikolata tüketmenin kilo vermeye yardımcı olacağını
söyledi.Vücuttaki fazla şekerin doğrudan yağa dönüşerek kilo...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, basit şeker yerine tam tahıllı
yiyecekler, meyve, tarçın ve bitter çikolata tüketmenin kilo vermeye yardımcı olacağını
söyledi.
Vücuttaki fazla şekerin doğrudan yağa dönüşerek kilo aldırdığını belirten Kayseri Özel
Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, basit yöntemlerle vücudun fazla şeker alımının
önlenebileceğini dile getirdi. Şekerin basit ve kompleks karbonhidrat olarak iki grupta ele
alındığına değinen Diyetisyen Duygu Deniz, “Şekerin tıptaki karşılığı karbonhidratlardır.
Basit şeker dediğimiz endüstriyel olan çay şekeri ve benzeridir. Kompleks şeker ya da
karbonhidrat dediğimiz de kepekli tahıl grubudur. Kişi, basit şekerden uzaklaşıp tam tahıllı
yiyecekleri artırdığında hem şeker ihtiyacı karşılanacak hem de kilo vermesi kolaylaşacaktır.”
dedi.
VÜCUT BASİT ŞEKERE İHTİYAÇ DUYMUYOR
Kompleks karbonhidratların, kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra, vücut için faydalı
olduğuna da dikkat çeken Diyetisyen Duygu Deniz, “Bunlar hemen kana karışmaz ve yağa
dönüşmez. O nedenle tahıl grubunu çok tükettiği zaman kişinin şekere olan iştahı azalır.
Ayrıca şekeri tamamen hayatımızdan çıkarırsak da hiçbir sıkıntı olmaz. İnsanlar şeker
almadıkları zaman güçsüz kalacaklarına inanırlar ama bunun gerçekliği yoktur. Almamız
gereken miktarda günlük karbonhidratı alırsak, hem güçsüz kalmayız hem de şekere olan
iştahımız azalır.” diye konuştu.
ŞEKER İŞTAHI BİR HAFTADA AZALTILABİLİR
Diyetisyen Duygu Deniz, basit şekerden uzak durmak için şu önerilerde bulundu:
“Kişi bir hafta şekerden uzak durup tam tahıllı yiyeceklere yönelirse zaten şekere olan iştahı
azalacaktır. Ama bunun yanı sıra, basit şeker yerine günde iki porsiyonu geçmeyecek biçimde
çeyve tüketmek, meyveli yoğurt yemek, tatlının yanında ayran içmek de uygulanabilecek
basit yöntemlerdir. Ayrıca, kan şekerini düzenleyici etkisi kanıtlanmış olan tarçın ve
antioksidan olması ile bilinen kakao miktarı fazla bitter çikolata da basit şeker yerine
tüketilebilecek sağlıklı ve kilo aldırmayan yöntemlerdir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10569.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Cidde’den Mektuplar Umre Hatıraları: Gel Ey
Amerika!
2013 senesinde başladığım ilk umre anılarımı anlatmaya devam edeceğim. Umre anıları
demişsem yakından tanıyan okurlarım bilirler bu sıradan bir umre hatırası değildir. Ahlarla,
vahlarla ve ağlamalarla örülmüş bir hatıra zinciri ‘çoğu’nun yaptığıdır. Yahut işlev
kazanmamış bir Mekke-Medine ziyareti enfüsî anlamda elbette hepimize iyi gelebilir,
rahatlatabilir. Ancak sizi rahatsız etmeye geldim diyen Ali Şeriatî’nin geleneğini takiben ben;
çoğunluğun yapmadığı şeyi yapmak istedim. Cümlelerim alışkın olduğunuz kelimelerden
oluşacak muhakkak ama emin olun alışkın olduğunuz şeyleri söylemeyeceğim.
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Merhaba kıymetli okur. 2013 senesinde başladığım ilk umre anılarımı anlatmaya devam
edeceğim. Umre anıları demişsem yakından tanıyan okurlarım bilirler bu sıradan bir umre
hatırası değildir. Ahlarla, vahlarla ve ağlamalarla örülmüş bir hatıra zinciri ‘çoğu’nun
yaptığıdır. Yahut işlev kazanmamış bir Mekke-Medine ziyareti enfüsî anlamda elbette
hepimize iyi gelebilir, rahatlatabilir. Ancak sizi rahatsız etmeye geldim diyen Ali Şeriatî’nin
geleneğini takiben ben; çoğunluğun yapmadığı şeyi yapmak istedim. Cümlelerim alışkın
olduğunuz kelimelerden oluşacak muhakkak ama emin olun alışkın olduğunuz şeyleri
söylemeyeceğim.
Doğduğum ve doyduğum topraklardan Hareme gelişimi tesadüfî ve kesbî görmüyorum.
İbrahim’in diriliş çağrısını işiten bir kuşum ben ve uçarak O’na geldim. Harem-i Şerif ile
tanışıklığım (Türkiye’deki rüyalarımı saymazsak) umre ile başladı. Tavâf alanındaki hislerim
ve çağrışımları geçmiş yazılarımda var. Sa’y alanına geçtiğimde Hâcer’i ve İsmail’i yanyana
benle yürürlerken görüyordum adeta. Hâcerin zemzeme kavuşması s’ay neticesinde idi.
Allâhû a’lem, hacıların bu kadim sünneti ihya etmeleri -zemzem gibi- ruhlara ve bedenlere
dinginlik veren bir quran sofrasına koşmayı ihyâ içindi. Ve yedi gidiş geliş olması da yedi
kıt’anın da bu menba’a muhtaç olmasıydı. Böyle düşünerek ilk sa’yimi Afrika kıt’asına, ikinci
sa’yimi Avrupa kıt’asına adamıştım. Şimdi ise üçüncü şavtımı Amerikaya adayarak sa’ye
devam ediyorum. Safâ tepesinden Merve tepeciğine yürürken kendimi bedenen burada, rûhen
Amerika kıt’asının üzerindeki bulutlarda buluyorum.
Gel ey yeryüzünün şımarık çocuğu Amerika! Dinle; Haremden ellerini Mevlâya açmış bu
Hâcerî kadını: Kulak ver Lebbeyk Allâhumme lebbeyk diyen şu kara, sarı, beyaz ama
yürekleri ve secde uzuvları nûrlu insanlara. Vahdet diyârından teslis diyârına varsın bu
mesajlar. Gel ey Amerika! Bırak yeni teslisler icad etmeyi. Hamburger, jean, pop teslisiyle
gençlere sahte cennetler sunarken; Demokrasi, Liberalizm, Humanizm teslisiyle sence
gerikalmış milletlere yalancı cennetler kuruyorsun. Modern teslisleri bırak vahide gel…
Gel ey çağdaş Roma imparatorluğu! Gel ey pax Americana! Roma için iyi olan dünya için de
hayırlıydı bir zamanlar değil mi? Amerika için hayırlı olan tüm dünya için de hayırlıdır
dediğimiz bu noktada dur ve bir düşün! Yolunu takip ettiğin pax romacılık olsa olsa silahların
gölgesinde bir korku imparatorluğu yapar seni. Barış için savaş techizatına gösterdiğin özen

seni Amerikan İmparatorluğu yapar, doğru ama birbirinin bahçesine bile yaklaşamayan
“bireysel komşu” ve “çekirdek ailecik” halindeki halkın gözündeki korkuyu tâmir ve telâfî
edemezsin. Anla ki pax americana olman bile senin temelindeki çukurları doldurmayacaktır.
Senin vatandaşlarının mutluluğu başka ülkelerin vatandaşlarının mutsuzluğuna orantılanmış,
senin cennetin başka halkların cehennemleşmesine bağlı. Sen hangi doğruları buldun ki
sözüm ona bulduğun bu doğruları diğer halklara kabul ettirmeye çalışıyorsun? Romanın
Mısır’a müdâhalesi neyse senin Irak’a müdâhalen odur. Onlar barbar sen medenî öyle mi?
Germen kavimlere romalı bakışı ile senin, okyanus ötende yaşayanlara bakışın aynıdır. Kendi
defolu üretimlerin ile dünyaya ayar verme çabaları ancak seni Amerikan imparatorluğu yapar
ama, seni insan, seni medenî, seni münevver, seni müreffeh yapmaz. Tâmir-i bilâd, terfîh-i
ibâd” nedir duydun mu hiç? Medeniyet beldeleri tamir ederken, kulları da mes’ud etmeli.
Yani beldeler imar edilip ihtiyaçları karşılayacak seviyeye getirilirken insanlar da ihmal
edilmemeli; Ruh, madde, fikir ve ahlâken terfî ettirilmeli. Çevir gözünü bir bak: Kendi
vatandaşların huzurlu mu, sömürge valileri atadığın sömürgelerin refah için de mi?
Evet ey Amerika! Senin altın oyuk, temelin çürüktür. Tıpki Sebe’ ashâbı gibi. Tıpkı Semûd
gibi. Şimdi ben Hûd peygamber gibi seni yaklaşmakta olan bir azâb için uyarsam diyeceksin
ki: ‘Bu muhakkak yağmur dolu bir buluttur.’ Halbu ki gece yanlarınız üzeri yatarken, ya da
bir milletin soyunu kuruturken, ya da konforizmin kucağında israf içindeyken; yakalayan
yakalayacak seni! Kapını çalacak Qaria, kulaklarını parçalayacak şiddetli sayhâ,
gökdelenlerini yerle bir edecek Wakıa. Aklını başına al, vicdanına bak, Haqq’a rücû et…
Şimdi geçmişinle yüzleş. Avrupalı dedelerin, aralarında barındırmadıkları katil, yankesici,
hırsız ve ağır ceza mahkumlarını Amerika kıtasına sürgün ettiklerinde ilk yapmamaları
gereken şeyi yaptılar ve kıt’anın esas yerlilerini katlettiler. Halbu ki Allâh’ın arzı genişti…
Suyu bol, havası temiz, yeşili herkese yeterdi. Duydun mı hiç Semûdu? Dişi deveyi, dokuzlu
çeteyi? Bismillâh: “Semûd (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı. Hani onlara kardeşleri
Salih: Sakınmaz mısınız? demişti. Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.
Artık Allâh'tan korkup-sakının ve bana itaat edin.Buna karşılık ben sizden bir ücret
istemiyorum; Siz burada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız? Bahçelerin, pınarların içinde,
ekinler ve yumuşak tomurcuklu göz alıcı hurmalıklar arasında? Dağlardan ustalıkla zevkli
evler yontuyorsunuz. Artık Allâh'tan sakının ve bana itâat edin. Ve ölçüsüzce davrananların
emrine itâat etmeyin. Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik-düzenlik
kurmuyorlar (ıslah etmiyorlar). Dediler ki: Sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen yalnızca
bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin; eğer doğru sözlü isen, bu durumda bir
ayet (mucize) getir-görelim. Dedi ki: İşte, bu bir dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onun,
belli bir günü su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle dokunmayın, sonra büyük bir
günün azabı sizi yakalar. Sonunda onu (yine de) kestiler, ancak pişman oldular. Böylece azab
onları yakaladı. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve
şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. Şuârâ sûresi
Toprak deveydi ey Amerika. Hava deveydi, su deve. Allâh’ın yeryüzüne bağışladığı herşey
bereketliydi ve dişi deveydi. Onu yularından yakalayıp ayaklarını başka ihtiyac sahiplerinin
beldelerinden kestiğinde sen bir Semud olmuştun… Allâh’ın tüm yeryüzüne ihsân ettiği
zenginlikler ancak âdil kullanılırsa tüm insanlığa faydalıdır. Dünya nüfûsunun yalnızca yüzde
dördünü oluşturduğun halde Dünya enerjisinin dörtte birini kullanman hangi adâletle
açıklanabilir ki? Allâh insanla üç şekilde konuşur. Senin gibi maddeten ilerlemiş toplumlara
Allâh eşyanın gerisinden yani perde arkasından konuşur. O zaman hiç bir şey yapamıyorsan
hükmettiğin maddenin gerisinde senin vicdanına seslenen Allâh’ını bul. Bunu da yapamazsan
bil ki "Biz, bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman, onun 'varlık ve güç sahibi önde
gelenlerine' emrederiz, böylelikle onlar onda bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz
haq olur da, onu kökünden darmadağın ederiz.'' (İsrâ Sûresi, 16) âyetinden kork.

Helakının nerden geleceğini de tahmin edebilir miyiz? Okyanus ortasında deli fırtınaların,
hortumların, kasırgaların gölgesinde öyle çok da emin yaşama! Kadim kitapların peygamber
kıssalarına bir bak. Her peygamberin kavmine felaket getiren davranışlar senin topraklarında
bi’l-fiil mevcud. O zaman her peygamberin kavmini helak eden felaketlerden herhangi
birinin, bazılarının ya da hepsinin senin başında da patlayacığını unutma.
Kellâ inne’l amerika le yetqa! Hayır, şüphesiz azar Amerika, kendini ihtiyaçsız sanınca…
Sana yok ol, kahrol da demiyorum. Yıllarca senin kahrolmanı isteyenleri bile yalancı
cennetlerine girdirme vaadiyle kendi potanda erittin. Nice dâva arkadaşlarımı mâide-i Qur’an
taamlarından vazgeçmiş, senin zehirli balını yerlerken görüyorum.
Kıymetli Okur; Bu ilenişlerle Hâcer’in yürüyüşünü hızlandırıp, koştuğu aralığa gelmiştim.
Sağımdan solumdan Malezyalı, Endonezyalı, İranlı, Pakistanlı, Türkiyeli pek çok grup
görüyorum. Ben üçüncü şavtımı Merve’ye doğru yaparken, solumdan Safâ’ya yürüyenleri
görüyorum. Senin vatandaşlarını bir grup halinde görüyorum. En öndekinin elinde yukarıya
kaldırılmış bir levha. Üzerinde usa yazıyor. Gruptakilere bakıyorum. Erkekleri de kadınları da
son derece kendinden emin, ortama farklı bir hava katıyorlar. Demek ki müslüman ülkelerin
yakalayamadığı birşeyleri yakalıyor müslüman vatandaşların. Burada aklıma Bediüzzaman
hazretlerinin Emevî Cami-inde va’zettiği cümleler geliyor; “Ey Cami-i Emevîdeki
kardeşlerim ve yarım asır sonraki âlem-i İslâm cami-indeki ihvânlarım! Acaba baştan buraya
kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki, istikbalin kıt'alarında hakikî ve mânevî
hâkim olacak ve beşeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnız İslâmiyettir ve
İslâmiyete inkılâp etmiş ve hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak İsevîlerin hakikî dinidir ki
Kur'ân'a tâbi olur, ittifak eder.”
İttihâd-ı İslâma açık destek veren Bediüzzaman’ın ruhuna fatihalar okuyarak Merve
tepeciğinin yokuşundan yukarı tırmanıyorum. Burada bir müddet durup Kâbe’yi selâmlayıp
tefekküre devam ediyorum: Amerika’ya yapılan beyin göçünün İttihâd-ı İslâm’a olmamasını,
olamamasını hüzünle hatırlayarak mırıldanıyorum:
Fıtratları îcâbı KALPLERİNİ Kâbe-i Muazzama’ya hicret ettirmekle mükellef insanların
KALIPLARINI alıp sana gelmeleri, kendi elleriyle, kendi ayaklarıyla beyinlerini altın tepside
sana ikrâm etmeleri, gönüllü BEYİN GÖÇÜ’ne razı olmaları senin kusursuz güzelliğinden
değil; elinde tuttuğun ve BÜTÜN NUFUS-U EMMARE hesabına zaptettiğin geçici kuvvet ve
kudretin BİR GÜN İNSANLIĞA HİZMET EDECEĞİ inancındandır... Fıtrattaki haq ve
haqiqat aşkındandır… Haqqı kuvvetli görme sevdasındandır… Fakat KUVVET HAQTA
OLMALI, KUVVETLİ OLAN HAQLIDIR düşüncesi yıkılmalı… Sendeki kuvvetin bir gün
HAQQA edeceği hizmetin hayâli ve rüyası , nice LUTHER MARTIN KING’lerin bir ömür
boyu gaye-i hayâllerini süsledi… Ne rüyalar gördü mazlumlar… Ne ümitler beslediler
senden: ‘’ Dostlarım, şu anın getirdiği güçlüklere ve engellemelere rağmen bir rüyam var
benim.
Amerikan
rüyasına
derinden
kök
salmış
bir
rüyadır
bu.
Bir rüyam var. Gün gelecek, bu ulus ayağa kalkıp kendi inancını gerçek anlamıyla yaşayacak.
Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır.
Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları,
Georgia'nın
kızıl
tepelerinde
kardeşlik
sofrasına
birlikte
oturacaklar.
Bir rüyam var. Gün gelecek, Mississippi eyaleti bile, adaletsizliğin ve baskıların sıcağıyla
bunalıp çölleşmiş olan o eyalet bile, bir özgürlük ve adâlet vâhâsına dönüşecek.
Bir rüyam var. Gün gelecek, dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil,
karakterlerine
göre
değerlendirildikleri
bir
ülkede
yaşayacaklar.
Bugün bir rüyam var benim. Bir rüyam var. Gün gelecek, Alabama eyaleti, valisinin ağzından
hep müdahale etme ve izin vermeme yönünde sözler dökülen o eyalet, küçük siyah oğlanlarla
küçük siyah kızların, küçük beyaz oğlanlar ve küçük beyaz kızlarla el ele tutuşup kardeşçe
birlikte
yürüdüğü
bir
yere
dönüşecek.
Bugün bir rüyam var benim. Bir rüyam var. Gün gelecek, bütün vadiler yükselip bütün tepeler

ve dağlar alçalacak, engebeli yerler düzlük yapılıp girintilerle çıkıntılar düzleşecek ve Allah'ın
şanı
yeryüzüne
inecek,
bütün
canlar
hep
birlikte
görecek
onu.
Bizim umudumuzdur bu... İşte bu inanç sayesinde umutsuzluk dağını yontup bir umut anıtı
dikeceğiz. Ulusumuzu saran ahenksiz bağırtıları, bu inanç sayesinde güzel bir kardeşlik
senfonisine dönüştüreceğiz. Bu inanç sayesinde bir gün özgür olacağımızı bilerek hep beraber
çalışacak, hep beraber dua edecek, hep beraber mücadele edecek, hep beraber hapse düşecek,
özgürlük için hep beraber ayağa kalkacağız…’’
Bütün mazlumların âhı Arş-ı Rahmân’a yükselip, mazlûm insanlığın duâlarının kabul olduğu
gün, Martin Luther KING’lerin rüyasının gerçeğe dönüştüğü gün olacaktır inşa’allâh… İşte o
gün hep birlikte Allâh’in yüce şanının bütün ihtişamıyla yeryüzünde tecellî ettiği, âdil isminin
haqq burcu’nda tulû ettiği gün olacak… İşte o gün bütün mazlumlar rahata erecek, zulüm ve
figânla hayâlleri kelepçelenmiş KUNTA KİNTE’nin çocukları kabirlerinde huzura erecek…
İşte güneş o gün adâletle yeniden doğacak… İşte o günün gecesi zifiri karanlıkla değil,
HAQQ’ın AY’dan yansımasıyla bütün insanlığın gecesini gündüze çevirecek... İşte o gün
AY’a ve GEZEGENLER’e sadece Amerika değil, bütün bir insanlık yükselmiş olacak…. İşte
o gün: ’’İşte Amerika ve Avrupa'nın zekâ tarlaları Mister Carlyle ve Bismarck gibi böyle dâhi
muhakkikleri mahsulât vermesine istinaden, ben de bütün kanaatimle derim ki: “Avrupa ve
Amerika İslâmiyetle hamiledir; günün birinde bir İslâmî devlet doğuracak. Nasıl ki
Osmanlılar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu.’’ Diyen Bediüzzaman’ın
rüyası gerçeğe dönüşüp, duâsı makbuliyet semâsına yükselecek… İşte o gün kalıplari haqq’a
ve haqiqate teslim olmuş beyin tarlaları beşerîyete hizmet sevdasıyla gece gündüz çalışırken,
KALPLERİ KÂBE-İ MUAZZAMA’nın muhteşem atmosferinde TAVÂF’a duracak… İşte o
gün, yalan söylemeyen fitrat, ne olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini, kendisini
yeryüzüne indiren kudret sahibinin marziyatını bilecek ve bulacak… İşte o gün, şu an önümde
hûşû içinde tavâf eden Amerikalılar gibi, bütün Amerika mânen tavâf’a duracak… Kalpler,
insanlığın saâdet ve selâmeti için ittihâd edecek… İşte o gün Amerika’nın şahsında bütün
insanlık eli kârda, gönlü yâr’da olacak…
Dinle Eyy Amerika haq ve adalet üzre kardeşimiz olursan, ittihâdımız kuvvetlenecek. Ama bil
ki sen kendini mustağni görmeye devam edersen beni ve benim gibi muvahhidleri her zaman
karşında görecek ve senin yalancı cennetine tamâh etmediğimize hayret edeceksin. Beni
vicdanında her görüşünde, İsmet Özel gibi bir dava adamının cümlesini hep suratına
çarpacak! Amerikalı değilim ve hiç olmayacağım!!!
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10570.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Özkanlı, Kahramanmaraş Kitap Fuarında’ydı
Toplumların hayatında kültür sanat ve edebiyat olmazsa olmazların başında gelir. Kültür,
sanat ve edebiyata gereken değerin verilmediği zaman o toplumun eli ayağı tutulmuş ve dili
suskun kalmıştır. Böyle toplumların geleceğinden endişe duyulması normaldir.
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Toplumların hayatında kültür sanat ve edebiyat olmazsa olmazların başında gelir. Kültür,
sanat ve edebiyata gereken değerin verilmediği zaman o toplumun eli ayağı tutulmuş ve dili
suskun kalmıştır. Böyle toplumların geleceğinden endişe duyulması normaldir.
Kitap, insan hayatında ruhsal beslenmenin en önemli faktörlerinin başında gelir. Rabbimizin
ilk emri “ Oku” emriyle başlar. Bu okumanın önemini en güzel şekilde ifade etmektedir.
Kitap okumayı sevdirmenin en kısa yolu kitaba kolay ulaşmaktan geçer. Bu anlamda kitap
fuarlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Her ilde yapılması gereken kültür ve sanat ve edebiyat
etkinliklerinin ilk basamağı kitap fuarlarıdır.
Son zamanlarda Adana Çukurova Tüyap, Kayseri ve Konya Kitap fuarlarında imza
günlerinde bulundum. Son olarak 12-21 Aralık 2014 Kahramanmaraş Kitap Fuarına katıldım.
Kahramanmaraş Belediyesini hizmetin zirvesini yakaladığı için kutluyorum. Hizmet çıtasını
çok yüksek tutmuşlar. Yazar, yayınevi ve halk oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Bu
kaliteli hizmetlerini bir yazar olarak ayakta alkışlıyorum. Gerek belediye gerekse halk fuara
gerekli desteği verdiler. Binlerce insanla fuar alanı dolup taştı. BK,tap fuarının önümüzde ki
yıllarda da başarılarla devamını diliyorum.
Kahramanmaraş Belediyesi davet ettiği 100 e yakın yazarın her türlü ihtiyacını düşünmüş ve
ona göre işlerini programlamış. Kaldığım üç gün boyunca saat gibi tıkır tıkır işleyen bir
organizasyonda bulunmanın mutluluğunu bir yazar olarak doyasıya yaşadığımı açık
yüreklilikle ifade ediyorum.
Yol parasından konaklamaya, yemekten ulaşıma, tanıtımdan hediyelere kadar her şey en ince
ayrıntısına kadar düşünülüp uygulamaya konulmuş. Kahramanmaraş Belediyesi kültür sanat
ve edebiyata nasıl destek verilirmiş onu cümle âleme göstermiş oldu. Yazara ve yayınevlerine
hak ettiği değerin nasıl verileceğini tüm Türkiye’ye duyurdu. Hizmeti geçenlerden Allah razı
olsun.
Bu güzelliğe emek verenleri tek tek saymak istiyorum. Çünkü bu çalışma başka şehirlere de
örnek olsun. Başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet ERKOÇ,
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Mehmet Fethi YANARDAĞ, Kütüphane ve Müzeler
Şube Müdürü Necati KAHVECİ, Kültür Sanat ve Turizm Şube Müdürü Serdar YAKAR,
Sosyal İşler Şube Müdürü Yaşar KAYMAK, Basın Yayın Şube Müdürü Mustafa SEMERCİ,
Kütüphane ve Müzeler Müdür Yardımcısı Ali Ufuk GÖÇKIRAN, Âdem KARATEPE, Hakan
KOCABIYIK, Samet KAYMAK, Harun DEDEOĞLU VE Burak ÖZGER’e çok teşekkür
ediyor başarılarının devamını diliyorum.
Yazarlara en güzel hizmeti sunan Sular Oteli personeline, güler yüzleri ve nezaketleriyle
bizleri sürekli otelden fuara taşıyan değerli kardeşlerime, ismini hatırlayamadığım emeği
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.
Fuar için aylar öncesinde çalışmalar yapıldığına da şahit oldum. Ekim ayında Kayseri
Fuarında Kahramanmaraş Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Şube Müdürü Serdar YAKAR
ve ekibinin titiz ve hassas çalışmalarını biliyorum. İnceleme ve araştırmalarına şahit oldum.
Başarı öyle kolay gelmiyor. “Emek olmadan yemek olmuyor.” “Zahmet olmadan rahmet
gelmiyor.” “Cefa çekmeden sefa sürülmüyor.” Büyük ve hummalı bir çalışma sonucunda
ortaya mükemmel 4x4 lük bir hizmet çıkmış. “Marifet iltifata tabidir.” “Müşterisiz mal
zayidir” Yapılan güzellikleri anlatalım ki başka kurum ve kuruluşlara bu güzel organizasyon
örnek olsun.
Kitap Fuarlarının yazarlar açısından diğer bir güzelliği dostlarımızla yeniden bir Raya gelmek
ve muhabbet sofrasını yeniden oluşturmaktır. Fuarlar aylardır hatta yıllardır sanaldan
tanıdığımız ama yüz yüze görüşemediğimiz değerli yazar dostlarımızla yeniden buluşmaya
vesile oluyor.

3 günlük imza günümüzde görüştüğümüz şu anda aklımda kalan dostlarımı da hatırlatmak
istiyorum. Öncelikle “63 Damla Mürekkebin Aşkı” eserinin imza gününe aciz şahsımı davet
eden Vefa Yayın Dağıtıma, yayınevi bünyesinde hizmet veren Önemli, İlmek, C Planı, Hepsi
Çocuk, Rika Yayınlarına, yayınevinin vefakâr ve cefakâr erleri Vefa SOSYAL ve Said
GİRAY’a çok teşekkür ediyorum. Standa emeğini ve yüreğini koyarak hizmet eden Hasan
GÜL kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. Fuar esnasında Kahramanmaraş İl Kültür ve
Turizm Müdürü Seydihan KÜÇÜKDAĞLI ile görüşme imkânımız oldu. İlgilerinden dolayı
şükranlarımı sunuyorum. Vefa Yayınları standında birlikte imza günü yaptığımız çok değerli
yazar kardeşlerim Demirhan KADIOĞLU, Hatice Kübra ERGİN, Cihangir İŞBİLİR’e de
teşekkür ediyorum. Demirhan kardeşimizle otelde ve fuarda 3 gün birlikte güzel anılarımız
oldu. Değerli ve saygın kişiliği, nezaketi ve beyefendiliğine, usta kalemine hayran kaldım.
Can Kardeş ve Bizim Radyo’da değerli hizmetine devam etmektedir. Cihangir İŞBİLİR
kardeşimiz 20 yılık usta gazeteciliği ve yazarlığıyla okuyucularına A. Muhsin MERİÇ
imzasıyla hitap etmektedir. Bu kardeşlerimle aynı ortamda bulunup, aynı yayınevi standında
imza atmak bizim için mutluluk oldu. Kardeşimizin başarıları daim olsun.
3 günlük süre içerisinde az da olsa Bahaeddin KARAKOÇ, İhsan Süreyya SIRMA, Fahrettin
GÜN, İsa KOCAKAPLAN, Cemal NAR, Arif EREN, Mehmet MORTAŞ, Mola
Yayınlarından Gönül AKTÜRK, Uğur Tuna Yayınlarından Uğur TUNA, Ercan TUNA, Necla
Arslan KURT, İnci OKUMUŞ, Nagable Ayşe AKPINAR, Canan Meydanlı SARIOĞLAN
gibi değerli yazarlarla az da olsa sohbet imkânımız oldu. Yıllar önce “Yedi Güzel Adam”dan
biri rahmetli Mehmet Akif İNAN üstadımızın genel başkanımız olduğu süre içinde Eğitim Bir
Sendikasından tanıştığımız Kahramanmaraş’ta “Edebiyat Yaprağı” dergisini başarıyla çıkaran
Ali Haydar TUĞ üstadımızla görüşüp konuşma imkânımız oldu. Ayrıca Yıllardır sanaldan
tanıştığımız Rana İslam DEĞİRMENCİ, Sinan KARAKAŞ, Mehmet Ali ABAKAY ile
görüşmek ve muhabbet etmek nasip oldu. Ayrıca Hayrat Vakfından gül yürekli
kardeşlerimizle de sohbet imkanı bulduk. İmza günümüzde bizi yalnız bırakmayan Ali
Ramazan ALAS, İsmail AKKÖK, Erkan ÇANGAL gibi değerli kardeşlerimiz de oldu.
Rabbim onlardan razı olsun. İsimlerini yazmayı unuttuklarım olduysa haklarını helal etsinler.
“Gönül ne çay ister ne kahvehane, gönül sohbet ister çay bahane” derler. Önemli olan gönül
birlikteliği ve insanlar arasında hoş sohbet yürek yüreğe muhabbettir gönülleri mutlu eden.
Biz de bu fuar süresince bu güzelliği yaşamış olduk.
Kültür sanat ve edebiyat adına yapılan bu çok güzel ortamı bizlere sağlayan Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesine ve Vefa Yayın Dağıtıma bir kez daha teşekkür ediyor hizmetlerinin
daim ve başarılarla geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Kültür sanat ve edebiyat dolu nice
günlerde buluşma dualarımla…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10571.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Öğrencisinden Arvasi’ye Vefa
Mütefekkir-yazar Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 26. yıldönümünde İstanbul’da anılacak.
Tekden Grup ve TÜZDEV (Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı) tarafından
birlikte düzenlenecek organizasyon, 31 Aralık Çarşamba günü...
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Mütefekkir-yazar Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 26. yıldönümünde İstanbul’da anılacak.
Tekden Grup ve TÜZDEV (Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı) tarafından
birlikte düzenlenecek organizasyon, 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Saat 11:00’da Edirnekapı’da kabri başında dualar edilip Kur’an-ı Kerim okunarak anılacak
olan Arvasi için saat 12:30’da da Eyüp’teki TDED (Türkiye Dil Ve Edebiyat Derneği) Ahmet
Yesevi Salonu’nda bir program gerçekleştirilecek.
Arvasi için hazırlanan kısa bir film gösteriminin ardından şiirleri ve sözleri okunacak.
Öğrencisi ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜZDEV Genel Başkanı Op. Dr.
Kemal Tekden burada bir konuşma yaparak anılarını ve Arvasi’nin idealini anlatacak.
“Bu programı hocasına bir vefa borcu” olarak gerçekleştireceklerini belirten Tekden, merhum
Arvasi’yi seven dostlarını beklediklerini söyledi.
Hocasının iki vasiyetini de yerine getirdi
Organizasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Kemal Tekden “Gençliğimizde kendisinden feyz
aldığımız hocamız Seyyid Ahmet Arvasi’nin iki tür vasiyetini yerine getirdiğimi
düşünüyorum.” diyerek şu şekilde konuştu:
“Mutlaka deha çapında çocuklarla ilgilenin demişti. Bu fikirden yola çıkarak TÜZDEV’i
kurduk. Böylece ilk isteğini yerine getirdim.
O zaman tıp öğrencisi olduğumuz için bize İnsanlık Bilgisi Bilimi’ni öğrenin ve öğretin derdi.
Antropoloji olarak bilinen bu bilim dalı maalesef batının materyalist bakış açısıyla
öğreniliyordu. Oysa insanı ruh ve beden olarak bir bütün halinde incelememiz ve metafizik
boyutunu ihmal etmememiz gerekiyordu. ‘İnsanın Sırrı’ kitabımı yazarak ve bu konuda
konferanslar vererek de ikinci arzusunu yerine getirdiğimi düşünüyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10572.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Çanakkale Ruhu’nun 15. Konferansı Yapıldı
Kocasinan Kyamakamlığı tarafından başlatılan 100. Yılında Çanakkale Ruhu Projesi’nin 15.
konferansı gerçekleştirildi.Kocasinan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 100.Yılında
Çanakkale Ruhu Projesi kapsamında düzenlenen "Çanakkale...
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Kocasinan Kyamakamlığı tarafından başlatılan 100. Yılında Çanakkale Ruhu Projesi’nin 15.
konferansı gerçekleştirildi.
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 100.Yılında Çanakkale Ruhu Projesi
kapsamında düzenlenen "Çanakkale Ruhu" konferansları devam ediyor. Konferansa bu hafta

Osman Düşüngel, Oymaağaç, Refika Küçükçalık, Özel Sağnak, Şehit İstihkam Er Suat Özgen
, Şıh Mehmet Gazioğlu , Özel Ted , Sadiye Nuhoğlu ortaokulları ve Kocasinan Mesleki
Teknik ve Eğitim Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. 15.konferansın bu hafta yapıldığı Projede
bugüne kadar yaklaşık 20.000 öğrenciye Çanakkale Ruhu yaşatıldı. 15.si olmasına rağmen
Çanakkale Konferanslarına ilgi artarak devam etmesi yetkilileri sevindirirken, bin 300 kişilik
salonun tıklım tıklım dolması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10573.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

KTO Aralık Ayı Meclis Toplantısı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Aralık ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan KTO Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, "11 aylık sürede 1 milyar 711 milyon TL ihracatımız söz konusudur"
dedi.KTO Aralık ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Aralık ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan KTO Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, "11 aylık sürede 1 milyar 711 milyon TL ihracatımız söz konusudur"
dedi.
KTO Aralık ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Bütçe komisyonu mizan raporunun
okunması ile başlayan toplantıda, 2014 faaliyet raporu okunarak oybirliği ile kabul edildi.
Toplantıda bir konuşma yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Meclis
üyelerimiz yeni hizmet binası inşaatı yapılmasıyla alakalı, meslek komitelerinin
çalışmalarıyla alakalı görüşlerini bildirdiler. ARGE çalışmalarıyla ilgili görüşlerini bildirdiler.
Proje yarışmamız bitti. Çok zorlu çalışma neticesinde ihale şamasına geldik. İhale aşamasında
tabi emanet usulüyle yapılmasının çok riskli olduğunu, bizi çok yoracağını düşünüyorum. Bir
yerde daha ifade ettim ama burada da ifade etmek istiyorum. Benim gönlümden geçen, benim
hayalimde olan bir dünyada yaşamıyoruz maalesef. Yani ben öyle bir dünya hayal ediyorum
ki, herkesin birbirine güvendiği, her şeyin adaletli şekilde tecelli ettiği ve neticesinde yapılan
işlerden hayır ve bereket doğduğu bir dünya hayal ediyorum. Ama maalesef bugün
yaşadığımız dünya çok da fazla benim hayal ettiğim dünya değil. Dolayısıyla emanet usulü ile
yaptırmanın çok riskli olduğunu ve birçok şaibeye yol açabileceğini düşünüyoruz,
arkadaşlarda böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla bir ihale yoluyla anahtar teslim şeklinde burayı
ihale etmek istiyoruz. Aynı şekilde bakınız proje yarışması konusunda dediler ki; Kayseri’de
8-10 tane proje firmasını davet edelim onlara verelim dediler. Tamam, 8-10 tanesini davet
edeceksiniz de diğer 8-10 tanesi ne olacak. Çünkü Kayseri’de herkes her şeyi söyleyebilir,
beni niye davet etmedin derler. Kayseri geneline açalım dedik o da içimize sinmedi. Türkiye
genelinde açmaya karar verdik gerçekten çok doğru bir iş yaptık. Yarışmamız Türkiye’nin
genelinde konuşulur oldu, görüşülür oldu ve özellikle mimarlar tarafından da takdir edildi.
Onun için bakınız gerçekten iyi niyetler şöyle yapalım böyle yapalım diyoruz ama biraz önce

o hayal ettiğim dünyada değiliz maalesef. Onun için adımlarımızı atarken çok dikkatli atmak
zorundayız onun için mümkün olduğu kadar herhangi bir şaibeye mahal vermeyecek her türlü
önlemi alarak bu inşaatı hayırlısı ile tamamlamak istiyoruz, öncelikle bunun altını çizmek
istiyorum" dedi.
Hiçyılmaz, "Kayseri’de savunma sanayi ile alakalı zaten alt yapımız var dediğiniz gibi;
tayyare fabrikamız, ana tamir fabrikamız bunlar zaten bir alt yapı oluşturmuştu. İnanın bu
konularda da faal olduk. Sayın savunma bakanımızla görüştük. Kayseri’de mutlaka savunma
sanayinin bir bölümünün yapılması gerektiğinden bahsettik. Ama kendileri o günkü şartlarda
ben öyle hatırlıyorum. Zaten birçok işi dışarıya verdiklerinden, artık kendilerinin yapmayıp da
özel sektöre bazı şeyleri yaptırmak istediklerinden bahisle böyle bir durum olduğunu artık
yapmak istemiyoruz dediklerini hatırlıyorum ama yine de mutlaka bir şeyle yapılabilir diye
ben de düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu konu üzerindeki çalışmalarımıza
devam edeceğiz inşallah. Çünkü gerçekten Kayseri’de böyle bir alt yapımız var, savunma
sanayi ile alakalı sanayimizi geliştirebiliriz diye bende düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ARGE çalışmalarına da değinen Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası’nın kendisinin bir ARGE
kurmasını hiç düşünmedik. Ancak ARGE çalışmalarının özel sektörün kendisinin yapması
noktasında teşvikler veriliyor. Yani her özel sektörde çalışan fabrikalarımız kendi ARGE
birimlerini kurmaları noktasında teşvikler veriliyor. Hatta sanki böylede olursa daha başarılı
olunur diye düşünüyorum. Yapılacak ürünlerde yönetilecek ürünlerde ARGE çalışmalarını
kendilerinin yapması daha uygun olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar epey bir zaman
geçti ama birkaç hususa değinmek istiyorum" diye konuştu.
Meslek komitelerinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Hiçyılmaz, "Gerçekten biz
meslek komiteleri çalışmaları olarak çok büyük faaliyet içerisindeyiz. Alper Bey’inde
söylediği gibi tabi bu bir örnektir. Madencilik sektöründeki sıkıntıları muhtelif yerlerde dile
getirdik. Meslek komitelerinde bunları zaten konuşuyoruz. Bu sorunların çözülmesi
bakımından gerekli yerler ile temasımız vardı. Ancak geçenlerde Enerji verimliliği toplantısı
Kayseri Ticaret Odasında gerçekleşti. Sayın Bakanımızın da davetli olduğu, kendisinin
bulunduğu bir toplantıydı. O toplantı bittikten sonra yönetim kurulu başkanlık makamına
kendisini alarak madencilik sektörüyle ilgili sıkıntıları bizzat kendisine iletme imkanı bulduk.
Sadece madencilik değil bu arada başka sektörlerdeki arkadaşlarımızın ileri gelenleri de
meslek komitesi üyeleri de sayın bakanımızla orada görüşme yapmak suretiyle sıkıntılarını
anlatabildiler. Bu çalışmaları bizim daha sağlıklı yapabilmemiz gerekir. Ama biz bu
çalışmaları yaparken hem meclis üyelerimizi hem meslek komitesi üyelerimizin,
başkanlarının bizi bu mana da teşvik etmesi, bize heyecan vermesi gerekir diye
düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hükümetimiz birkaç hafta önce ekonomide dönüşüm programı altında bir program açıkladı.
İthalata bağımlılığın azaltılması, yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi, enerjinin verili
kullanılması, sağlık enstitüsünde yapısal dönüşüm, sağlık turizminin geliştirilmesi gibi
konularda hükümetin açıklamış olduğu bazı tedbirler oldu. Bu tedbirler ile beraber bundan
sonraki süreçte ekonomimizin daha da ivme kazanacağı konusuna ümit beslemek istiyoruz.
Arkadaşlar 2014 yılı biz iş adamları bakımından rahat geçti, kolay geçti dersek yanlış olur.
Yani sıkıntılı geçti. 2013 yılının mayıs ayının gezi olaylarından başlamak üzere 17-25 Aralık
darbe operasyonları, ondan sonra 30 Mart belediye başkanlık seçimi, 10 ağustos
cumhurbaşkanlığı seçimi ve Suriye’den Türkiye’ye gelen 2 milyon kadar insanın vermiş
olduğu sıkıntılar, 2014 yılını sıkıntılı hale getirdi. Zaten dünyada kriz yaşanıyor. Ekonomik
konjonktür bakımından dünya rahat değil. ABD’de büyüme oranları fena değil. Yüzde 5
kadar büyümeye başladılar ama Avrupa Birliği istenen düzeyde henüz değil. Yüzde 0,4’ler
gibi bir büyüme var. Ancak bizde de ihracatımızın çoğunluğu Avrupa Birliği ülkelerine
yapıyoruz. Ama buna rağmen 2014 yılındaki büyümemizi ihracat ve kamu yatırımlarından

elde ettik. Yüzde 3 kadar bir büyüme elde ettik. Etrafımızdaki yangınlara baktığımız zaman
ve biraz önce söylediğim faktörleri de göz önüne getirdiğiniz zaman 2014 yılındaki yüzde
3’lük büyümeyi başarı olarak görmemiz lazım. Tabi ekonomiyi yönetenler, gerçekten işinin
başında ve gerekli tedbirleri almak suretiyle Türkiye’nin daha fazla zarar görmemesi için
ellerinden geleni yapıyorlar. Onun neticesinde de yüzde 3 lük bir büyümenin sağlandığı
kanaatindeyim.
“2014 yılı ilk 11 aylık sürede 1 milyar 711 milyon kadar ihracatımız söz konusu. Bu rakam
geçen yılın aynı dönemine göre 113 milyon dolarlık artış gösterdi.12 aylık ortalamaya
bakıldığında 1 milyar 860 milyon dolar civarında ihracatımızın söz konusu olacağı görünüyor.
Burada sevindirici bir olay veya bizi endişeye sevk eden bir olayı düzeltmek gerekiyor. 2014
yılı ilk 11 aylık dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkenin yine Irak olduğu gözüküyor. 273
milyon dolarla. Arkasında Almanya, ABD, Belçika, İtalya , Türkmenistan gelmektedir."
’2014 yılında biz harcamalarımızı kıstık’ diyen Hiçyılmaz:
"Çünkü inşaatımız var diye düşündük hatta kendimize bir slogan çıkardık her hangi bir
yardım dileyen olursa aman inşaatımız var elimiz dar diye tutumlu olmaya çalıştık. 2015 yılı
tahmini bütçeye baktığınızda yine aynı şekilde hareket edeceğimizi görürsünüz. İnşallah
birkaç ay içerisinde inşaatımıza başlamak üzere temel atma noktasına geleceğiz. Ticaret odası
yeni binasının yapılmasında TOBB başkanının kaynak sağlayacağı konusunda kendisine
yöneltilen soruyu da yanıtlayan Hiçyılmaz, “Böyle hizmet binaları yapılırken Odalar Borsalar
Birliği’nin bir yardımı oluyor. Ama ben başkanla bu manada üç dört kez görüşmeme rağmen
sağlıklı bilgi alamadım. Ya bize bir jest yapacak biraz daha fazla verecek. Onun için
alamadım ama belirli kriterlere bağladığından bahsetti. Üye sayısında göre bu işler oluyor gibi
geliyor bana. Üye sayısına göre verilebilecek rakam ne ise verecekler. Ama biz 2014 yılında
her hangi bir talepte bulunmadık. Çünkü belki 2015’e geçince bizim bu zamlar gibi bir zam
olursa diye düşündük. Bu nedenle 2015’e girdikten sonra böyle bir talebimiz olacak inşallah"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10574.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Büyükşehir Sosyal Hayata Renk Katıyor
Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleriyle sosyal hayata renk katmaya devam ediyor.
Ocak ayında birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek ve dört ayrı tiyatro oyunu
sahnelenecek.Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat faaliyetleri...
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Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleriyle sosyal hayata renk katmaya devam ediyor.
Ocak ayında birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek ve dört ayrı tiyatro oyunu
sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında Ocak ayında 13 ayrı etkinlik
yer alacak. 2 Ocak Cuma günü başlayacak olan etkinlikler çerçevesinde ünlü isimler
Kayserililerle buluşacak.
DÖRT ÜNLÜ SANATÇI GELİYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinliklerine dört ünlü sanatçı katılarak
konser verecek. İlk konser 9 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Merkezi’nde yapılacak. Ünlü Sanatçı Ayhan Aşan’ın katılacağı konser saat 19.30’da
başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziğinin en önemli isimlerinden Melihat
Gülses’i de Kayserililerle buluşturacak. 17 Ocak Cumartesi günü Kayseri’ye gelecek olan
Melihat Gülses, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde bir konser verecek. 24
Ocak Cumartesi günü ise Kayserili Ünlü Sanatçı Reyhan Karaca Büyükşehir Belediyesi’nin
kültür sanat etkinlikleri vesilesiyle hemşehrileriyle buluşacak. 31 Ocak Cumartesi günü ise
Şehir Tiyatrosu’nda Tasavvuf Müziği’nin önemli isimlerinden Mustafa Demirci sahne alacak.
DÖRT AYRI OYUN SAHNELENECEK
Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde dört ayrı oyun tiyatro severlerle buluşuyor. 2
ve 10 Ocak tarihlerinde “Omuzumdaki Melek”, 16 Ocak’ta “Vur Emri”, 23 Ocak’ta “Yeşil
Papağan”, 4, 11 ve 18 Ocak tarihlerinde ise “Balıklar Firarda” adlı çocuk oyunu Şehir
Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
ŞİİR DE VAR, ÖYKÜ DE
Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri Türk şairler ve yazarların anılmasına da
vesile olacak. 19 Ocak Cumartesi günü Şairlere Vefa Gecesi düzenlenecek ve önemli şairlerin
şiirleri seslendirilecek. 27 Ocak Salı Günü ise ilkokul öğrencilerine yönelik “Türk
Öykülerinden Seçmeler” adlı etkinlik gerçekleştirilecek. Türk Edebiyatının önde gelen
yazarlarının tanıtılmasına vesile olacak etkinlikle öğrencilere okuma alışkanlığının
kazandırılması amaçlanıyor.
ARALIK AYI KÜLTÜR-SANAT TAKVİMİ
TARİH PROGRAM YER SAAT
2 Ocak Tiyatro "Omuzumdaki Melek" Şehir Tiyatrosu 19.30
4 Ocak Çocuk Tiyatrosu "Balıklar Firarda" Şehir Tiyatrosu 13.00
9 Ocak Ayhan Aşan Konseri Kültür Merkezi 19.30
10 Ocak Tiyatro "Omuzumdaki Melek" Şehir Tiyatrosu 19.30
11 Ocak Çocuk Tiyatrosu "Balıklar Firarda" Şehir Tiyatrosu 13.00
16 Ocak Tiyatro “Vur Emri” Şehir Tiyatrosu 19.30
17 Ocak Melihat Gülses Konseri Kültür Mrkz. 19.30
18 Ocak Çocuk Tiyatrosu "Balıklar Firarda" Şehir Tiyatrosu 13.00
19 Ocak Şiir Dinletisi “Şairlere Vefa” Şehir Tiyatrosu 17.30
23 Ocak Tiyatro “Yeşil Papağan” Şehir Tiyatrosu 19.30
24 Ocak Reyhan Karaca Konseri Kültür Merkezi 19.30
27 Ocak Türk Öykülerinden Seçmeler Şehir Tiyatrosu 11.00
31 Ocak Tasavvuf Musikisi-Mustafa Demirci Şehir Tiyatrosu 19.30
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10575.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

“İnsan Hakları, Bütün İnsanlığın Hakları
Olmalıdır”
İlim Hikmet Vakfı, öğretmenler komisyonunun aralık ayı konuğu İlahiyatçı Yazar Mustafa
Yıldız oldu. Program İlim Hikmet Konferans salonunda gerçekleşti.
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Yazar Yıldız, İnsan Hakları konusunun batıda ve insanlık tarihindeki sürecini anlattı. Daha
sonra İslam’da insan hakları kuramının imkanı üzerinde teorik saptamalarda bulundu.
“İnsan hakları ilk insan ve çocukları arasındaki mücadelenin devamıdır”
Yıldız, bu günkü aktüel /batılı anlamda İslam’da insan haklarının olmadığını belirtti. Yıldız
“İnsan hakları ilk insan ve çocukları arasındaki mücadelenin devamıdır. Habil, bu dünya
yaşamaya değmez diyerek Kabil karşısında ölmeyi tercih ederken, Kabil dünyayı önemsiyor,
baba ve annesinin geldiği cenneti dünyada ikame etmeye çalışıyor, öldürmeyi tercih ediyor.
Kavga burada başlıyor. Kabil artık daha küresel, sistematik ve kitlesel ölümler
gerçekleştiriyor. İşte batının/ya da insan hakları diye egemen güç zihniyetiyle hareket edenler
böyledir.” Tespitinde bulundu.
Batı’daki insan hakları ile İslam’da insan haklarının farkını da vurgulayan Yıldız, “Batı insan
derken seküler yurttaş, laik ve tanrı ile irtibatını koparmış bir insan anlayışı ya da hayvandan
insana dönüşmüş sonra da tanrılaşmış bir insan prototipi seçiyor. İnsan haklarını da, seçkin,
elit ve özel kendi paradigmasına uygun olanlara görürken Afrika, Hint alt kıtası, Müslüman
ülkeleri sömürge görüyor ve onlar için gereksiz olarak lanse ediyor” dedi.
“Peygamberlerin mücadelesi, insan hakları mücadelesi olmuştur”
Yıldız, insan hakları konusunda batının ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek: “Batı’dan birileri
öldürülürse, isimleri-kariyerleri ile afişe ederken dünyaya, kendinden olmayan kimseleri
yuvarlak hesaplarla ilan ediyorlar“ ifadelerini kullandı.
Peygamberlerin mücadelesinin insan hakları mücadelesi olduğunu belirten Yıldız, “Tevhid
Allah’a çağrıyla başlar. Sonra tağutlara, yani tuğyan eden kişi, kurum sistemlere karşı
mazlumları, mustazafları koruyan bir kalkan olur” şeklinde konuştu.
Ayrıca İslam’daki insan haklarını, fıtri doğuştan gelen ve müktesep haklar olarak ikiye ayıran
İlahiyatçı-Yazar Mustafa Yıldız, “Fıtri olanlar: Can, mal, akıl, din ve nesil güvenliğidir.
Müktesep yani sözleşmelerle elde edilen haklar: beyat (siyasal haklar), Nikah(medeni haklar),
muahede(vatandaşlık hakları), akit(ticari haklar)lerdir. Bu hakların korunma önceliği ise;
Zaruriyyat, Haciyat ve tahsiniyyattır” ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10576.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

AGÜ Öğrencilerinden Kızılay’a Kan Bağışı
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına
destek verdi.AGÜ Sümer Kampüsü’ne gelen Kızılay Kan Merkezi gezici ekibi, Dil Okulu’nda
gönüllü öğrencilerin kan bağışını kabul...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına
destek verdi.
AGÜ Sümer Kampüsü’ne gelen Kızılay Kan Merkezi gezici ekibi, Dil Okulu’nda gönüllü
öğrencilerin kan bağışını kabul etti.
Öğrenciler, gün boyu süren kan bağışı kampanyasında, Kızılay Kan Merkezi
Doktoru Ali Cemal Hüsnügil nezaretinde 53 ünite kan verdi.
Dr. Hüsnügil, kan bağışı kampanyası sırasında öğrencilere kan bağışının önemini anlatarak,
kan vermenin hücreleri yenilediğini, kanı temizlediğini ve birçok kan hastalığının erken
teşhisine yardımcı olduğunu söyledi.
Dr. Hüsnügil, kan bağışında bulunan öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10577.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

BEF’ten Akıl Oyunları
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın
(ORAN) birlikte yürüttüğü "Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi" programı sona erdi. Eğitimin
sonunda katılımcılara sertifika verildi.Orta Anadolu Kalkınma...

Bu haber 41 kez okundu. BEF'ten Akıl Oyunları 0 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi Eğitim
Faaliyetleri (BEF) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) birlikte yürüttüğü "Akıl
Oyunları Eğitici Eğitimi" programı sona erdi. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın bölgedeki kurumlara teknik destek sağlayan programına,
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri bünyesindeki KAYMEK, Genç KAYMEK ve
Huzur Çınarı eğitmenleri katıldı. Beynin anatomik yapısı, zeka türleri, üstün zekalı öğrencileri
tanıma yolları ve eğitim metotları gibi bir çok alanda bilgiler alan BEF personeline eğitimin
sonunda, Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi sertifikası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10578.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

ERÜ'de Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı
Vefatının 78. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı.Erciyes Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi tarafından vefatının 78. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı
düzenlendi.Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen...
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ERÜ'de Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı 0 0 0 0 Vefatının 78. yıldönümünde Mehmet
Akif Ersoy anıldı. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından vefatının 78.
yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi. Erciyes Üniversitesi
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen programa Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu konuşmacı olarak katılırken Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
H. Fahrettin Keleştemur da salonda hazır bulundu. Kalabalık bir öğrenci topluluğu da takip
ettiği programda konuşma yapan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Keleş;
“Mehmet Akif’i anlamak, onun felsefesini, şiirini anlamak adına bu program düzenlendi”
dedi. Anma töreninde Mehmet Akif Ersoy’un hayatından ve veteriner kimliğinden bahseden
Ömeroğlu ise; Mehmet Akif Ersoy’un veteriner kimliği; şairliği, mücadele adamlığı yanında
hep ikinci planda kaldığını onun veteriner hekimlik konusunda çalışmalarına çok fazla
değinilmediğini belirtti. İstiklal Marşı hakkında düşüncelerini de söyleyen Ömeroğlu; “Bazı
milli marşlar var ki müzikle, icrayla, ama sözlü olan milli marşlar içinde de ait olduğu milleti
bu kadar iyi ifade eden ikinci bir milli marş yoktur” dedi. Konuşmaların ardından şiir
dinletileri ve yabancı uyruklu öğrencilerin İstiklal Marşı’nı seslendirmeleriyle program son
buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10579.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

ERÜ’de Oda Müziği Konseri
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yıl sonu konseri verdi.ERÜ Güzel Sanatlar
Fakültesi Müzik Bölümü ve Kayseri FMG Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü işbirliğiyle
“Oda Müziği Konseri” düzenlendi.Piyanoda Gulnara Jorobekova,...
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ERÜ'de Oda Müziği Konseri 0 0 0 0 Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yıl sonu
konseri verdi. ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ve Kayseri FMG Güzel Sanatlar
Lisesi Müzik Bölümü işbirliğiyle “Oda Müziği Konseri” düzenlendi. Piyanoda Gulnara
Jorobekova, Viyolonselde Mehmet Andaç, Flütte Bahadır Aytaş, Kemanda Fikret Çınar’ın
sahne aldığı konser Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Konser
Salonu’nda gerçekleşti. Konserde Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gulnara Jorobekova konserin bir yılsonu etkinliği olduğunu ve seyircilerin yoğun
katılımlarından dolayı mutlu olduğunu belirtti. ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu Öner“ tatlı bir iş birliğiyle gerçekleşen bir konser, bir
yılsonu faaliyeti oldu” ifadelerini kullandı. Öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından ilgiyle
takip edilen müzik dinletisi bir saat sürdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10580.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri Valiliği’nden Dolandırıcılık Uyarısı
Kayseri Valiliği, Valilik makamı ve personelinin adını kullanarak yardım toplayanlara karşı
vatandaşları uyardı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik makamına gelen ihbarlardan
kötü niyetli bazı kişilerce Valilik makamını ve...
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Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı 1 0 0 0 Kayseri Valiliği, Valilik makamı ve
personelinin adını kullanarak yardım toplayanlara karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan
yazılı açıklamada, Valilik makamına gelen ihbarlardan kötü niyetli bazı kişilerce Valilik
makamını ve personelinin, zaman zaman da milletvekillerinin adını kullanarak kişi ve
kuruluşlardan yardım amaçlı para talebinde bulunulduğunun anlaşıldığı belirtildi. Türkiye
genelinde bazı valiliklerde gündeme gelen ve basın yayın kuruluşları aracılığıyla uyarılar
yapılmasına rağmen Kayseri’de de ortaya çıkan üzücü durum karşısında vatandaşların bir kez

daha uyarılmasının doğru olacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: "Son günlerde
ilimiz genelinde kendini Valilik Özel Kalem veya Vali Yardımcısı unvanı ile tanıtan kişiler
tarafından çeşitli hayır ve yardım bahaneleri ile vatandaşlarımızdan ve özellikle büyük
kuruluşlar ya da iş adamlarımızdan para talep edilerek verdikleri banka hesap numaralarına
para yatırmaları ve bu yolla vatandaşlarımızın dolandırılmak istendiği anlaşılmıştır. Hiçbir
devlet kurumu veya görevlisi tarafından vatandaşlarımızdan bu gibi taleplerde bulunulması
söz konusu değildir.’’ Valilik açıklamasında, telefonlarla gelen bu tür yardım taleplerine itibar
edilmemesi ve böyle durumlarla karşılaşılması halinde, aranılan telefon numarası da
belirtilerek emniyet birimleri ile irtibata geçilmesi gerektiği de vurgulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10581.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kışın Sağlık İçin Her Renkte Sebze Ve Meyve
Tüketin
Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Hülya Tulgar, "Havaların soğumasıyla grip ve
bronşit gibi solunum yolu hastalıkları artış gösterirken, bu hastalıklardan korunmak için taze
sebze ve meyve tüketimi önem kazanıyor. Daha lezzetli, daha...
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Kışın Sağlık İçin Her Renkte Sebze Ve Meyve Tüketin 1 0 0 0 Memorial Kayseri Hastanesi
Diyetisyeni Hülya Tulgar, "Havaların soğumasıyla grip ve bronşit gibi solunum yolu
hastalıkları artış gösterirken, bu hastalıklardan korunmak için taze sebze ve meyve tüketimi
önem kazanıyor. Daha lezzetli, daha besleyici ve daha sağlıklı (hormonlardan uzak)
beslenmek için mevsim sebze ve meyvelerinin tercih edilmesi gerekiyor" dedi. Memorial
Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Hülya Tulgar, kışın tüketilmesi gereken mevsim meyve
sebzeleri hakkında şu bilgileri verdi: Beyaz sebzeler stresi önler, sindirimi düzenler Toksin
atıcı lahana: Toksinleri vücuttan dışarı atan en etkili sebzedir. İçerdiği antioksidanlar
sayesinde bağırsak kanserine karşı korur. Düşük kalorili, A, B ve C vitaminlerinden zengin,
bol posa içeren ve tohumları idrar söktürücü özelliğe sahip bir bitkidir. Enfeksiyon önleyici
karnabahar: Karnabahar hem idrar yolu enfeksiyonlara karşı etkindir, hem de antibakteriyel
özelliktedir. İçerdiği bol miktarda fosfor sayesinde osteoporozu önleyici ve kemik oluşumunu
destekleyici etkiye sahiptir. Stres karşıtı kereviz: Antioksidan ve sindirim sistemini rahatlatıcı
etkiye sahiptir. Kerevize özel kokusunu veren madde kandaki stres hormonunu azaltır,
damarların gevşemesini ve tansiyonun düşmesini sağlar, kolesterolü düşürür. Karaciğer dostu
enginar: Kan şekerini dengelemede ve kandaki üre ve kolesterolün düşürülmesinde ve
karaciğer detoksunda çok etkili bir sebzedir. Tansiyon düşürücü sarımsak: Yüksek tansiyon
ve kalp hastalığı riskini azaltır. Kışın hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini
güçlendirici etkiye sahiptir. Yeşil sebzeler kanserden korur Kanser düşmanı brokoli: Mineral

ve demir eksiliğini gideren brokoli vitamin deposudur. Kanserden ve kemik erimesinden
korur. Lif oranı yüksek bir besindir. Sindirim düzenleyici pırasa: Potasyum, kalsiyum, demir
ve fosfor bakımından oldukça zengindir. E, C, B1, B2 ve A vitamini içeriği yüksektir. Böbrek
taşlarının oluşumunu önler ve posa içeriği sayesinde kabızlığı önler. Demir deposu ıspanak:
Başta demir olmak üzere çeşitli mineral tuzları ile A ve C vitaminleri açısından zengindir.
Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır. Magnezyum, fosfor, iyot ve vücudun
dengesini koruyan mineraller içerir. Gözlerin dostu havuç: Havuç, A vitamininin ön maddesi
olan karotenleri içerir. Bu maddenin aktif hale geçmesi için havuçlu salataların mutlaka
yağıyla yenmesi gerekir. Turuncu ve sarı meyveler vücuda direnç verir C vitamini zengini
portakal: Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden portakal, C vitamini yönünden oldukça
zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. İçerdiği A, B1,
B2, P vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kandaki kolesterol seviyesinin
düşmesini ve tansiyonun dengelenmesini sağlar. Damarları güçlendirir ve kalbi korur. Gripten
koruyan mandalina: Zengin C vitamini içeriğiyle, vücudun soğuk algınlığına, nezle ve gribe
karşı savunma mekanizmasını güçlendirir. Vücudu güçlendiren greyfurt: C vitamini yönünden
zengindir. Toksinlerin etkisini azaltır, hastalıklardan ve özellikle de kanserden korur. A ve B
vitaminleri içeriği ile yorgunluğu ve halsizliği önler; zengin potasyum içeriği ile kasları ve
dolaşım sistemini güçlendirir. Mide dostu muz: Mideyi güçlendirir, ülser ve gastrite iyi gelir.
Kolesterolü düşürür, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Rahatlatıcı etkileri ile stresi
azaltır ve tansiyonu düşürür. Varisi önleyen ayva: Grip ve nezle gibi enfeksiyon
hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandırır. İshale iyi gelir. Vücudu zinde tutar, yorgunluk ve
bitkinlikten korur. Ağız kokusunu önler. Kalp ve damar hastalıklarından korur, varisi önler ve
varis hastalarının tedavisine yardımcı olur. Yeşil meyveler sindirimi düzenler Bağışıklık
güçlendirici elma: İçerdiği E ve C vitaminleri gibi antioksidan öğeler ile bağışıklık sistemini
güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Potasyum içeriği de oldukça zengin olan elma
bu özelliği ile de bağırsak faaliyetlerini düzenler ve hücrelerarası besin iletiminin
düzenlenmesine yardımcı olur. Vitamin deposu kivi: Vücudu ve bağışıklık sistemini
güçlendirir. Nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir. Lif açısından da zengin bir besin
olan kivi, bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10582.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Şekerspor İlk Etap Çalışmalarının Son
Antrenmanını Bugün Yapacak
Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup’ta ligin ilk yarısını 13 puan ile son sırada tamamlayan Kayeri
Şekerspor, ikinci yarı hazırlıklarının Kayseri etabanı bugün noktalayacak. Yeşil-Beyazlı takım
iki gün tatil yaptıktan sonra 2 Ocak’ta Antalya’da...
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Bu haber 97 kez okundu. Şekerspor İlk Etap Çalışmalarının Son Antrenmanını Bugün
Yapacak 1 0 0 0 Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup’ta ligin ilk yarısını 13 puan ile son sırada
tamamlayan Kayeri Şekerspor, ikinci yarı hazırlıklarının Kayseri etabanı bugün noktalayacak.
Yeşil-Beyazlı takım iki gün tatil yaptıktan sonra 2 Ocak’ta Antalya’da toplanarak
çalışmalarına devam edecek. İlk yarının sona ermesinin ardından Teknik Direktör Tugay
Aydemir ile yollarını ayıran ve göreve Sebahettik Tekin’i getiren Kayseri Şekerspor, ikinci
yarı hazırlıklarına 26 Aralık Cuma günü başlamıştı. Köksal Demirok Tesisleri’nde 5 günlük
bir çalışma programı uygulayan ekip, bugün yapacağı çalışma ile ilk etaba nokta koyacak.
Teknik Direktör Sebahattin Tekin, oyuncularına iki gün izin verecek. Oyuncular iki günlük
tatilin ardından kamp çalışmaları için 2 Ocak’ta Antalya’da toplanacak. 16 Ocak tarihine
kadar devam edecek olan kamp çalışmalarında Yeşil-Beyazlı takım 4 hazırlık maçı oynamayı
planlıyor. Teknik Direktör Sabahattin Tekin, imkanlar dahilinde transfer yapacaklarını
söylerken, Antalya kampı ile sezona hazır hale gelmeye çalışacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10583.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın!
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy, 6552 Sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’a ilişkin olarak yaptığı açıklamada vergi
borçlarının yapılandırılması için son tarihin 31...
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Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın! 0 0 0 0 Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Başkanı Suat Özsoy, 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanun’a ilişkin olarak yaptığı açıklamada vergi borçlarının yapılandırılması için son tarihin
31 Aralık 2014 olduğunu söyledi. Halk arasında “Torba Yasa” olarak bilinen 6552 sayılı “İş
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Özsoy, “ Maliye Bakanlığı’na
borcu olan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin, vergi dairelerine olan her türlü borçları için
yapılandırma taleplerini 31.12.2014 tarihine kadar ister vergi dairelerine giderek
bildirebileceklerini, isterlerse de www.gib.gov.tr adresinden kimlik bilgilerini girerek
borçlarını yapılandırma yoluna gidebileceklerini söyledi. Özsoy, mükelleflerin
yapılandırdıkları borçlarını peşin, 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebileceklerini ve
taksit ödemelerinin iki ayda bir ödemeli olacağını sözlerine ekledi. Kayseri Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy ayrıca yoğun bir seneyi ve çalışma
dönemini daha tamamladıklarını dile getirerek, ” Yeni yılın ve yeni çalışma döneminin

ülkemize, şehrimize ve tüm meslektaşlarıma hayırlar getirmesini diliyorum “ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10584.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Özel Dünyam Hastanesi Diyetisyen Esma
Birkol’dan Yılbaşı Yemeği Uyarısı
Özel Dünyam Hastanesi’nden Diyetisyen Esma Birkol, "Yeni Yıl akşamı yediklerinize dikkat
ederek yeni yılı daha sağlıklı karşılayın" uyarısında bulundu.Birkol, "2015’i Karşılarken
iyisiyle, kötüsüyle, hüzünlerle, sevinçlerle,...
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Özel Dünyam Hastanesi Diyetisyen Esma Birkol'dan Yılbaşı Yemeği Uyarısı 1 0 0 0 Özel
Dünyam Hastanesi’nden Diyetisyen Esma Birkol, "Yeni Yıl akşamı yediklerinize dikkat
ederek yeni yılı daha sağlıklı karşılayın" uyarısında bulundu. Birkol, "2015’i Karşılarken
iyisiyle, kötüsüyle, hüzünlerle, sevinçlerle, aldığımız-verdiğimiz kilolarla, sağlıkla ve bazen
hastalıklarla koca bir yılı geride bıraktık. Şimdi ise telaşımız 2015’i karşılamak için öncelikle
2014’nin son akşamında ne yenmeli, nerde ve nasıl yenmeli diye düşünüyoruz. Elbette ki
yılbaşı sofrasının hem göze hem mideye hitap etmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçek. Ancak
bu geceyi rahat geçirebilmemiz ve yeni yıla sağlıklı bir şekilde girebilmemiz için dikkat
etmemiz gereken birkaç ayrıntı var" dedi. Birkol, "Yılbaşını rahat geçirebilmenin ilk kuralı;
gün içerisinde mideyi rahatlatacak öğünler tüketmektir. Akşam öğününde tüketilecek
besinlerin enerji yoğunluğunun yüksek olduğunu düşünürsek, gün içerisinde yenilecek
besinleri daha hafif, daha düşük kalorili olarak tercih etmekte yarar var. Güne başlarken;hafif
bir kahvaltı, gün içerisinde hafif bir öğle yemeği ve aralarda yapacağımız küçük atıştırmalar
hem kan şekerimizi düzenleyecek, hem bizi zinde tutacak, hem de akşam öğününe daha tok
girmemizi sağlayacaktır" diyerek şu uyarılarda bulundu: "Yemeklerinizi kısa bir zaman
diliminde tüketmeyin. Bu durum midenize fazla yük bindirir ve sizi rahatsız eder. Uzun bir
zaman aralığında yavaş ve iyi çiğneyerek yemeklerinizi tüketmeye özen gösterin. Yemek
esnasında porsiyon ölçülerini ayarlamanız ise en önemli kuralımız. Her şeyin tadına
bakabilirsiniz ancak kesinlikle midenizi tıka basa doldurmamalısınız. Gün içerisinde
tüketeceğimiz 2- 2,5 lt su metabolizmamızı düzenlememize yardımcı olur. Vücuttaki
toksinlerden arınmamızı sağlar. Yılbaşı akşamının hem göze hem mideye hitap eden gösterişli
sofrasında, ağır kızartmalar yerine fırın ya da ızgara et yemeklerini ve buharda pişmiş
sebzeleri tercih etmemiz daha yararlı olacaktır. Yemeğe güzel hafif bir çorba ile başlamak
mide gerginliğini azaltacak ve midenin bir sonraki yemeğe hazırlanmasını sağlayacaktır.
Çorbaların ağır, unlu, kremalı, yağlı olmamasına özen gösteriniz. Yılbaşı akşamının olmazsa
olmazı et yemekleridir. Yemekte 1-1,5 porsiyon et yemeği tüketmek lezzet açısından bizi

doyuma ulaştıracaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta; Kırmızı et yerine balık,
tavuk ve hindiyi tercih edin. Ancak et miktarlarına ve pişirme şekline mutlaka dikkat edin. et
yağlı ve yanmış olmalıdır. Yağlı et; kolesterol ve diğer kan yağlarınızın yükselmesine sebep
olur, baş ağrısı, ağırlık, terleme gibi sıkıntılara yol açabilir. Güzel bir et yemeğini lezzetli
mezelerle süslemek şart tabi ki. Sağlıklı bir yılbaşı öğünü için zeytinyağlı mezeler iyi bir
seçenek olabilir. Besin değeri yüksek olan kısır, barbunya pilaki, taze fasulye, haydari, yeşil
mercimek salatası, közlenmiş sebze salatası, kırmızı biber ezmesi gibi meze seçenekleri;
kızartmalar, şakşuka, rus salatası gibi yağlı mezelerin yerine tercih edilebilir. Yılbaşı
sofralarında şarküteri ürünlerinin tüketilmesini önermiyorum. İçeriğindeki doymuş yağ asitleri
özellikle kalp damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Eğer tüketilmek istenilirse miktarını
minimumda tutarak ve beraberinde C vitamininden zengin yiyecekleri de bulundurmaya özen
gösteriniz. İçeriğindeki nitrit ve nitratın etkilerini minimuma indirmek için domates, limon,
yeşil biber, maydanozdan oluşan bir salata uygun bir seçenek olacaktır. Öğünün karbonhidrat
yoğunluğunu dengelemek adına eğer; pilav, makarna veya börek türü bir besin
tüketecekseniz, ekmek tüketmemeniz daha uygun bir tercih olur. Az yağlı, bol yeşillikli bir
salata hem sofranızı süsler, hem de midenizde hacim kaplayarak tokluk hissi oluşturur. Eğer
kilo probleminiz varsa içecek tercihinizi light ürünlerden yana kullanabilirsiniz. Sağlık
açısından ayran veya şeker ilavesiz meyve suları ölçülü olmak koşuluyla tavsiye edilebilir.
Eğer alkollü bir içki alacaksanız; kadınlar için 1 ölçü, erkekler için 2 ölçü içki ideal olanıdır.
Fazla alkol alınması vücudumuzda ödem oluşmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı su
atıcı ve toksinlerden arındırıcı bir beslenme programı uygulanması gerekmektedir. Yılbaşı
gecesi alkol fazla alacaksak; ağır mezelerden, kızartma türü yiyeceklerden, deniz
mahsullerinden uzak duralım. Kuruyemişler yemekten 1 ya da 1,5 saat sonra en fazla bir avuç
içi kadar, karışık olarak tüketilebilir. 2 ceviz, 5 badem, 5 fındık ve 1 avuca yakın kabak
çekirdeği yeterli olacaktır. Yemekten 2- 2.5 saat kadar sonra meyve yenebilir. 2 dilim ananas
ve 1 muz ile oluşturulmuş meyve tabağı hem mutluluk hormonu salgılanmasına hem de
yorgunluk hissinin kaybolmasına katkıda bulunur. Tatlınızı yemeğin hemen ardından değil,
yemekten en az yarım saat sonra tüketin. Şerbetli ve hamurlu ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar
veya meyve tatlılarını tercih etmeniz, geceyi rahat geçirmenize yardımcı olacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10585.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Taş Mektep’ten Yeni Yıl Mesajı
TAŞMEKTEP 1893 Kayseri Lisesi Mezunları Derneği, yayınladığı mesajla tüm mezunların
yeni yılını kutladı.Dernek Başkanı Fevzi Önder, 2 Mayıs 2015’te geleneksel lise
buluşmasında bir araya geleceklerini hatırlatarak, mezunlar olarak yeni...
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Bu haber 63 kez okundu. Taş Mektep'ten Yeni Yıl Mesajı 0 1 0 0 TAŞMEKTEP 1893
Kayseri Lisesi Mezunları Derneği, yayınladığı mesajla tüm mezunların yeni yılını kutladı.
Dernek Başkanı Fevzi Önder, 2 Mayıs 2015’te geleneksel lise buluşmasında bir araya
geleceklerini hatırlatarak, mezunlar olarak yeni yılda daha kalıcı görevler üstleneceklerini
müjdeledi. Önder, “Kayseri Lisesi’nin sorumlu mezunları olmaktan gurur duyuyoruz. Bu
sorumlulukla kurduğumuz derneğimiz; öğrencilerimizin eğitim kalitesini ve donanımlarını
artırmak için kısa sürede büyük başarılara imza attı. Eminim ki yeni yılda daha büyük ve
kalıcı görevler üstleneceğiz. Bunu başaracak azim ve kararlılık fazlasıyla var” diye konuştu.
2014 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlere emeği geçen yönetim kurulu üyeleri ve eski
mezunlara da teşekkür eden Önder, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yeni bir yıla girerken sevgi
ve barış diliyor, savaşların, acıların ve felaketlerin geride k?lm?sı umut ediyorum. Derneğimiz
adına herkesin yeni yılını kutluyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10586.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Ziraat Oda Başkanlarından Şeker Kurumu
Ziyareti
Kayseri Şeker’in 2015-2016 Kampanya dönemine ilişkin bin 400 ton şeker kotasının
düşürülmesi ile ilgili olarak başlattığı hak arayışına Ziraat odalarından tam destek
geldi.Kayseri’den Kocasinan, Develi, Tomarza, Felahiye, Pınarbaşı,...
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Ziraat Oda Başkanlarından Şeker Kurumu Ziyareti 1 0 0 0 Kayseri Şeker’in 2015-2016
Kampanya dönemine ilişkin bin 400 ton şeker kotasının düşürülmesi ile ilgili olarak başlattığı
hak arayışına Ziraat odalarından tam destek geldi. Kayseri’den Kocasinan, Develi, Tomarza,
Felahiye, Pınarbaşı, Yahyalı, İncesu, Bünyan, Sarız İlçeleri, Sivas’tan Gemerek, Şarkışla,
Altınyayla İlçeleri, Yozgat’tan Boğazlıyan ve Yenifakılı İlçeleri, Nevşehir’den Avanos ve
Hacıbektaş İlçelerinin Ziraat oda başkanları olmak üzere 16 Ziraat Oda Başkanı Şeker
Kurumu başkanı ile görüşmek üzere Ankara’ya gitti. Ankara yolculuğu öncesinde Ziraat oda
başkanları yaptıkları açıklamalarda Kayseri Şeker’in kotasının düşürülmemesi için gereken
hukuki mücadelenin de verileceğini belirtti. Felahiye Ziraat Odası Başkanı Adem Acer,
"Çiftcinin hakkını savunmak için Kayseri Şekerle el ele verdik Ankara’ya gidiyoruz" derken,
Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek, "Kayseri Şekerin çiftçilerinin hakkını savunmak

için Ankara’ya gidiyoruz. Ziraat Odası Başkanları olarak sivil toplum örgütü olarak her
zaman çiftçinin hakkını savunmaya hazırız. Her zaman da arkalarındayız" diye konuştu.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise, "16 Ziraat odası başkanıyla Şeker
Kurumundan randevu aldık 13:30 da görüşmeye gidiyoruz. Amacımız 1400 ton değil. Esas 78 önce 75 bin ton kotamızın peşine düştük hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Kayseri’de
çevre illerde sulama problemi var. Bununla alakalı projelerimiz bitmek üzere . devletimizden
Allah razı olsun bize bu kapalı sistem sulama hizmetini verdi. Biz bu suyu boşa akıtacak
değiliz. Biz burada pancar buğday mısır üreteceğiz. Şu anda Kayseri’de 600 bin dönüm arazi
sulu tarıma açılıyor. Bahçecik boğazından Dadağ tünelinden Felahiye’de küçük bir barajdan
10 bin dönüm arazi sulu tarıma açıldı. Bunları iyi değerlendireceğiz bunlarda pancar
önceliğimiz. Çocuklarımızın evlenmesi okuması traktörlerimizin alınması, bütün evimizin
geçimi pancardan, Bundan dolayı kotamızı istiyoruz 75 bin kotamız için sonuna kadar
mücadele edeceğiz" dedi. Yozgat Yeni Fakılı Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu da,
"Çiftçimizin sahipsiz olmadığını, haklarının savunacak sivil toplum kuruluşları olduğunu
göstermek için , alınmış hakların tekrar iade edilmesi için çaba sarf etmeye gidiyoruz" diye
konuştu. Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de Kayseri Şeker’in 2015-2016
Kampanya dönemine ilişkin kotasının düşürülmesi ile ilgili olarak "Gösterdikleri duyarlılık
dan dolayı bütün ziraat odalarımızın başkanlarına teşekkür ederim .Göründüğü gibi bu gün
fabrikamız kampanyasını bitirmiş durumda. Ekim ayının başında başlamıştık 82 gün bir
fabrikamız 83 gün de bir fabrikamız çalıştı 40 gün daha çalışacak kapasitemiz var. Ürünün
satılmasında hiçbir sıkıntımız yok. Sadece bölge çiftçisine bir katma değer katmak istiyoruz.
Para kazandırmak istiyoruz amacımız budur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10586.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

İl Müftüsü: Günahlar ile bir mutluluk
kutlanabilir mi!
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili, "Her yılbaşı geldiğinde
televizyonlarda, gazetelerde resimler görüyoruz. Trafik kazaları, sarhoş bir şekilde araba
kullanan insanlar neyi kutluyorsunuz? Neyin sevincini yaşıyorsunuz? Günahlar ile bir
mutluluk kutlanabilir mi?" dedi.
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İl Müftüsü: Günahlar ile bir mutluluk kutlanabilir mi! 1 0 0 0 Maraşlıgil, "Hristiyanlar
Peygamberlerinin doğum gününü havalara maytap atarak, içki, kumar ve bir yığın fuhşiyat ile
kutlamaya çalışıyorlar" diye konuştu. "Müslümanlardaki Peygamberlerinin doğum gününü
kutlama ile Hristiyanlardaki Peygamberlerinin doğum gününü kutlama arasında uçurumlar
var" diyen Maraşlıgil, "Dağlar kadar farklar var. Müslümanlar asla Hristiyanlara
benzememeliler. Mevlit Kandili ile zaten beslemiyoruz ama eğer Müslüman olarak biz Hz.

İsa’nın doğum gününü kutlayacak olursak ne olur Hristiyanlar gibi kutlamayalım. Bugün her
yılbaşı geldiğinde televizyonlarda, gazetelerde resimler görüyoruz. Trafik kazaları, sarhoş bir
şekilde araba kullanan insanlar neyi kutluyorsunuz? Neyin sevincini yaşıyorsunuz? Günahlar
ile bir mutluluk kutlanabilir mi? Bizim toplumumuzda ve kültürümüzde bu gibi şeyler yok.
Sabaha kadar şekil verici maddeler alınıyor, ondan sonra direksiyona geçip bir yığın
insanların canına kıyılıyor. Bir bakıyorsunuz alkol komasında ölen insanlar" ifadesinde
bulundu. Maraşlıgil, "Noel baba bizim neyimiz? Bizim dinimiz ile inancımız ile itikatımız ile
en ufak bağlantısı olmayan şeyler. Bunlara bizim dikkat etmemiz lazım. Biz Müslümanlar
olarak ağır başlı bir şekilde eğer yılbaşı Hz. İsa’nın doğum günü ise onu biz sevgi ve
muhabbet ile kutlayalım ama onun ötesinde Hristiyanlara benzememeye çalışalım. Onların
görevi bizi kendilerine benzetmektir. Helaller bellidir. Haramlar bellidir. Milli piyango ve bu
tip çekilişlerin helal olup olmadığını öğrenmek için bir din adamına gitmeye bu ülkede
yaşayan insanların ihtiyacı yok. Herkes neyin helal neyin haram olduğunu biliyor. Milli
piyango haramdır. Haram para ile ibadet yapmakta İslam uleması tarafından çok hoş
karşılanmamıştır. Haram para ile hayır yapmakta çok hoş bir şey değildir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10588.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

‘Kayakçı Dede’ Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, ‘Kayakçı dede’ olarak tanınan 78
yaşındaki Hasan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı. Hasan dedenin tabutunun üzerine kayak
sporuna yaptığı hizmetten dolayı aldığı madalyası...
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‘Kayakçı Dede' Son Yolculuğuna Uğurlandı 1 0 0 0 Kayseri’de geçirdiği trafik kazasında
hayatını kaybeden, ‘Kayakçı dede’ olarak tanınan 78 yaşındaki Hasan Mutlu son yolculuğuna
uğurlandı. Hasan dedenin tabutunun üzerine kayak sporuna yaptığı hizmetten dolayı aldığı
madalyası konuldu. Kayseri’de ‘Kayakçı dede’ olarak tanınan 78 yaşındaki Hasan Mutlu, dün
akşam saatlerinde buz pistinden çıkmış ve karşı yola geçerken araba çarpması sonucu hayatını
kaybetmişti. Hasan Mutlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından
toprağa verildi. Hacılar Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanvekili
Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Yaşar Karayel, Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici, Mutlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze
öncesinde Hasan Mutlu’nun tabutuna sarılarak gözyaşı döken yakınları, Mutlu’nun kayak
takımlarının da getirilmesini istedi. Bu arada, Hasan Mutlu’nun Erciyes Dağı’nda kayak
yaparken aldığı madalyası da tabutunun üzerine konuldu. Hasan Mutlu’nun cenazesi Hacılar
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10589.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Saadet Partisi Bünyan İlçe Kongresi
Saadet Partisi Bünyan 6. Olağan Kongresi yapıldı. İlçe başkanlığına Mehmet Sarıçiçek
seçildi.Kongreye İl Başkanı Mahmut Arıkan, Melikgazi İlçe Başkanı Erhan Arıcı, Talas İlçe
Başkanı Metin Ekici’nin yanı sıra diğer partililer...
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Saadet Partisi Bünyan İlçe Kongresi 1 0 0 0 Saadet Partisi Bünyan 6. Olağan Kongresi
yapıldı. İlçe başkanlığına Mehmet Sarıçiçek seçildi. Kongreye İl Başkanı Mahmut Arıkan,
Melikgazi İlçe Başkanı Erhan Arıcı, Talas İlçe Başkanı Metin Ekici’nin yanı sıra diğer
partililer katıldı. Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, "Ortadoğu’nun darmadağın
edildiği, İslam ülkelerinin parçalandığı, Müslümanların bilinçaltının işgal edildiği ve
kafalarının karıştırıldığı çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz" dedi. Arıkan, partisinin
düzenlenen 6. Olağan Kongresi’nde, yeni oluşacak yönetimin büyük disiplin içinde çalışarak,
Bünyan’da başarıya ulaşmak için gerekli çalışmayı yapacağına inandığını söyledi. Türkiye ve
dünyada gelişen olayların televizyon ve gazetelerden takip edildiğini belirten Arıkan,
"Bunların içinde yaşıyoruz. En önemlisi ülke ve bölge olarak çok karanlık, karışık, kritik ve
hassas dönemden geçiyoruz. Ortadoğu’nun darmadağın edildiği, İslam ülkelerinin
parçalandığı, Müslümanların bilinçaltının işgal edildiği ve kafalarının karıştırıldığı çok
tehlikeli bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu. İnsanların hayatlarını, canlarını kurtarmak ve
yaşamlarına devam etmek için memleketlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken
Arıkan, "Bugün gerçekler saklanıyor. Seçimler öncesi yaptığımız kongrelerle manevi yığınak
yapıyoruz. Seçim sonuçları şimdiden belliymiş gibi davranıyorlar. Birileri bunu bilinçaltına
işlemeye çalışıyor. Bütün bu oyunları bozacağız. Bu anlamda tüm çalışmalarımızı yapıyoruz.
Partimizin her kademesini eğitiyoruz" ifadesini kullandı. Arıkan, şöyle devam etti: "Bu
ülkenin düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek şekilde kutuplaştırılıyoruz. Bu ülkede
ekonomik, ahlaki ve eğitimle ilgili sıkıntılar var. Burada en büyük sıkıntı, kutuplaştırma ve
ötekileştirmektir. Bir ülke için en önemli olan birlik ve bütünlüktür. Birlik ve bütünlüğü güçlü
ülke, ne kadar büyük sorunları olsa da onları yener. Birlik ve bütünlük yok ve kutuplaşma
zirve yapmışsa sorunları çözmek mümkün bile değil. Sadece güçlü ülkelerin oyuncağı oluruz.
10 yıldır ihtilaf ettiğimiz konuları konuşuyoruz. Sen ’Sünnisin, Kürtsün, Lazsın, Çerkezsin ve
ulusalcısın’ diye sesleniyorlar. 20 yıl önce bu şekilde kategorize edilmezdi. Ülkemizde
yaşanan iki grubun savaşında Türkiye kaybediyor. Güneydoğu noktasında herkes tedirgin.
Ülke, bir gün zora düştüğünde herkesin birlikte mücadele edeceğine inanıyorum. Ortak
paydalara kimsenin zarar vermeye hakkı yok. Zarar verdiğiniz zaman kendinizi toparlamanız
kolay olmaz. Seçmenler, partisinin yanlışına ’yanlış’ diyemiyor ise ve bu yanlışında ısrar
ederse, onun bu ülkeye faydası olmaz. Ekonomik olarak zor durumdayız. Herkes borçlu.
Devletin de borcu var. Devletin borcunu da biz ödüyoruz." Son zamanlarda yaşanan olaylara
da değinen Arıkan; “Saadet Partisi hiçbir kavganın taraftarı değildir. Çünkü kavgaya değil
birliğe ihtiyaç vardır. Saadet Partimiz hiçbir kumpasın içinde yoktur, bundan sonra da
olmayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece ve sadece Hak’kın ve halkın
yanında olacaktır. Kınayanların kınamasına aldırmadan, inandığı doğruları en gür sesle

söylemeye devam edecektir. Biliyorsunuz, şimdilerde böyle haykırdığımız için bize
’Paralelci’ suçlaması yakıştırmaya çalışıyorlar. Şunu bilmeliyiz ki üzerimize oynanan bu oyun
yeni değildir." Saadet Partisi olarak Ergenekon operasyonu yapılırken "Elbette cuntacılarla
hesaplaşılsın. Elbette millete tezgah kuranların yakasına yapışılsın. Elbette darbeciler en ağır
cezalara çarptırılsın. Ama bu ordumuz yıpratılmamalı" dedik, "Hatırlayın, bunu dedik diye
bize ne dediler? ’Bunlar Ergenekoncu!’ Ama ilahi adalete bakın ki bize Ergenekoncu
diyenler, şimdi, ’Saadet haklıymış’ diyemedikleri için, ’Safmışız. Orduya kumpas kurulmuş’
diyorlar" "Aynı iktidardan nimetlenenler, aynı havuzdan beslenenler, 12 yıl boyunca cemaatle
el ele, kol kola beraber yürüyenler şimdi bize ’Bunlar Paralelci’ diyorlar. Kendi suçlarını
örtbas etmek için bize saldırıyorlar, biz şucu ya da bucu değiliz, biz Milli Görüşçü’yüz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10590.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kocasinan’dan Filosuna 5.3 Milyonluk Yeni
Araç
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çeşitli birimlerin sunduğu hizmetlerde
kullanılmak üzere 5,3 milyon lira harcama yaparak 49 araç ve iş makinesi satın aldıklarını
söyledi.Yeni alınan 39 aracın atölye binasında tanıtımını gerçekleştiren...
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Kocasinan'dan Filosuna 5.3 Milyonluk Yeni Araç 1 0 0 0 Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, çeşitli birimlerin sunduğu hizmetlerde kullanılmak üzere 5,3 milyon lira
harcama yaparak 49 araç ve iş makinesi satın aldıklarını söyledi. Yeni alınan 39 aracın atölye
binasında tanıtımını gerçekleştiren Başkan Mustafa Çelik, yeni araçlar sayesinde mahallelere
daha hızlı ve daha etkin hizmet sunacaklarının altını çizerek, "4x4 kamyonetten 2, açık kasa,
çift kabin pikaptan 8, mini yol süpürgesinden 8, elektrikli temizlik aracından 20 ve çekilir tip
yol süpürme aracından 1 olmak üzere yeni araç aldık" dedi. Kocasinan olarak 55 merkez
mahallenin yanı sıra 60 da kırsal mahalleye hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Çelik, "Bu
mahallelere hizmetlerimizi daha seri, daha çabuk ve daha güzel iletebilmek adına yeni
aldığımız araçlarımızı hizmet filomuza kattık. Bunların içerisinde en önemlisi zorlu kış
şartlarında kırsal mahallelerimizin yollarını açacak 2 bıçaklı kar küreme ve tuz serici
kamyonumuz, minibüsler ve temizlik hizmetlerinde kullanacağımız araçlardır” şeklinde
konuştu. Daha önce kullanılmaya başlanılan akülü yol süpürme araçlarıyla yol ve kaldırımları
aynı anda temizleyen akrobat tipi araçların da yenilerini alarak araç filosuna dahil ettiklerine
dikkat çeken Başkan Mustafa Çelik, “Daha önce aldığımız akülü araçlarımızla yol ve
kaldırımları aynı anda temizleyen akrobat tipi aracımızın yenilerini alarak filomuzu
genişlettik ve zenginleştirdik. Bundan böyle hizmetlerimizi daha seri şekilde mahallelerimize
ulaştıracağız. Satın alınan araçlarımızı kendi bütçemizden temin ettik. Birçoğunu da Devlet
Malzeme Ofisi kanalıyla aldık. Nisan 2014 tarihinden itibaren alınan araçlarla birlikte bu yıl

içerisindeki toplam 49 aracın maliyeti de 5 milyon 330 bin lira oldu" şeklinde bilgiler vererek
sözlerini tamamladı. Makina İkmal Müdürü Gökhan Doruk da Başkan Çelik’e araç filosuyla
ilgili son durum hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10591.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Pınarbaşı Türk Eğitim-Sen’den Belediye
Başkanı Ataş’a Ziyaret
Pınarbaşı Türk Eğitim-Sen temsilcisi ve Kayseri Sosyal faaliyetler sekreteri Hasan Çolak ve
sendika üyeleri, Pınarbaşı ilçe Belediye başkanı Dursun Ataş’ı ziyaret etti.Başkan Ataş’ı
makamında ziyaret eden heyet adına açıklama yapan...
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Pınarbaşı Türk Eğitim-Sen'den Belediye Başkanı Ataş'a Ziyaret 1 0 0 Pınarbaşı Türk EğitimSen temsilcisi ve Kayseri Sosyal faaliyetler sekreteri Hasan Çolak ve sendika üyeleri,
Pınarbaşı ilçe Belediye başkanı Dursun Ataş’ı ziyaret etti. Başkan Ataş’ı makamında ziyaret
eden heyet adına açıklama yapan Çolak "Öğretmenler gününde olsun, başka zamanalarda
olsun her zaman yanımızda olan, bizlere ilgisini eksik etmeyen Belediye Başkanımız Sayın
Ataş’ı ziyaret edelim ve bir teşekkür edelim istedik. Sadece bizlere değil tüm Pınarbaşı’lılara
emeği geçiyor. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayıda teşekkür ediyoruz’’dedi. Başkan Ataş
da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğretmenler bizim en çok değer
vermemiz gereken insanlardır. Onlar ülkemizin geleceğine şekil veren, geleceğimiz olan
çocuklarımı yetiştiren insanlardır. Onlara değer vermek bizim boynumuzun borcudur.
Belediye olarak her zaman onların yanındayız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10592.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri Şeker Fabrikası’nda 314 Bin Ton Şeker
Üretimi Gerçekleştirildi
Kayseri Şeker Fabrikasında 2014-2015 Kampanya dönemi 8 Ekim 2014 Çarşamba günü
başlayıp, 30 Aralık 2014 Salı günü sona erdi. Kayseri Şeker’de 83 gün, Boğazlıyan Şeker’de
82 gün süren kampanya süresince toplamda 314.003 ton şeker...
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Kayseri Şeker Fabrikası'nda 314 Bin Ton Şeker Üretimi Gerçekleştirildi 3 0 0 Kayseri Şeker
Fabrikasında 2014-2015 Kampanya dönemi 8 Ekim 2014 Çarşamba günü başlayıp, 30 Aralık
2014 Salı günü sona erdi. Kayseri Şeker’de 83 gün, Boğazlıyan Şeker’de 82 gün süren
kampanya süresince toplamda 314.003 ton şeker üretimi gerçekleşti. Kayseri Şeker’e ait
Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve Entegre tesisinde 26 Eylül 2014 tarihinde pancar işlenmeye
başlanıp 82 gün süren kampanya dönemi 17 Aralık 2014 tarihinde sona ererken kampanya
süresince işlenen 1.105 bin ton Pancar’dan, 160.503 ton şekerin yanı sıra 33.220 ton melas
elde edildi. Kayseri Şeker’de ise 83 gün devam eden kampanya süresi içerisinde 1.053 bin ton
pancar işlenerek 153.500 ton şeker, 37.400 ton melas elde edildi. Kayseri ve Boğazlıyan
Şeker Fabrikalarında 2014-2015 kampanya süresi içerisinde toplam 2.158 bin ton pancar
işlenerek 314.003 ton şeker elde edildi. Kayseri Şeker Fabrikasında 8 Ekim 2014tarihinde
başlayıp 30 Aralık 2014 tarihinde sona eren 60 ncı kampanya döneminin son pancarları Sivas
Gemerek’ten teslim edildi. Gemerek taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri kazasız belasız bir
kampanya dönemi geçirdiklerini belirtip 61. Kampanya döneminde buluşma dileklerini
ileterek Fabrikaya veda ettiler. Kayseri Şeker çalışanları günün ilk ışıkları ile sirenlere basarak
kampanyanın sona erdiğini müjdelerken, Havuzlarda çalışanlar da dualarla kazasız belasız
kampanyanın sona erdiğinden dolayı şükrederek kampanyayı kapattı. 2014-2015 Kampanya
döneminde 222 köyde 8.858 pancar eken çiftçi tarafından 391.886 dekar hasat sahasında
şeker pancarı ekimi yapılmış olup, toplamda 366.802.365,69 TL Pancar bedeli ödeneceği,
Geç teslim, temiz pancar pirimi ve Fabrika merkezine teslim pirimi olmak üzere toplamda
8.245.118,30 TL pirim ödendiği, Kayseri şeker tarafından çiftçiye Pancar nakliye, Maus
yükleme, Tohum destekleme, Karadina ilaç, Pancar müdahele kapsamında karşılıksız olarak
53.904.708 TL destek sağlandığı açıklanırken, Türkiye’de 33 şeker fabrikası arasında
Verimlilik, randıman ve şeker kalitesi açısından Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları
birinci ve ikinci sırada yer almasında Pancar ekicisinin bilinçli üretim yapmaya başlaması
yanı sıra işletmelerde görev yapan personelin çalışma gayreti, işe gösterdiği büyük hassasiyet,
işe sahiplenmesinin teknolojiyle birleşmesiyle oluşan bir başarıdan kaynaklandığı belirtildi.
Öte yandan Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında 2014-2015 üretim döneminin sona
ermesi münasebetiyle, ebediyete irtihal etmiş, çiftçi ve çalışanlar için 2 Ocak 2014 Cuma
günü İkindi namazı öncesinde Kayseri’de Hunat camiinde,

Boğazlıyan’da ise Akşam namazını müteakiben Merkez çarşı camiinde Mevlid-i şerif
okutularak dualarla açılan kampanyanın yine dualarla sona erdirileceği açıklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10592.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Develi’de Av Tüfeğini Düşüren Avcı Kendini
Yaraladı
Kayseri’nin Develi ilçesinde, düşen av tüfeğinin ateş alması sonucunda bir kişi ayağından
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Tombak mahallesinde M.İ.’nin av
yaptığı sırada av tüfeğini düşürdüğü öğrenildi....
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Develi'de Av Tüfeğini Düşüren Avcı Kendini Yaraladı 2 0 0 Kayseri’nin Develi ilçesinde,
düşen av tüfeğinin ateş alması sonucunda bir kişi ayağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre,
Develi ilçesine bağlı Tombak mahallesinde M.İ.’nin av yaptığı sırada av tüfeğini düşürdüğü
öğrenildi. Düşen av tüfeğinin ateş alması sonucunda çıkan saçmalardan ayağına isabet eden
M.İ.’nin yaralandığı bildirildi. Develi Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından
M.İ.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10594.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Yaralanan 7 Acemi Kayakçının Yardımına Jak
Timi Yetişti
Kayak sezonu açılan Erciyes Kayak Merkezi’nde çeşitli yerlerinden yaralanan 7 acemi
kayakçı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından 112 ekiplerine teslim
edildi.Edinilen bilgiye göre Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yapan E.Ç., N.Ç., Z.A.,...
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Bu haber 202 kez okundu. Yaralanan 7 Acemi Kayakçının Yardımına Jak Timi Yetişti 2 0 0
Kayak sezonu açılan Erciyes Kayak Merkezi’nde çeşitli yerlerinden yaralanan 7 acemi
kayakçı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından 112 ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yapan E.Ç., N.Ç., Z.A., G.K.,
B.Z.K., B.B.D. ve A.Ş.’nin kayak yaptıkları sırada düşerek çeşitli yerlerinden yaralandıkları
öğrenildi. Yaralanan 7 kişinin, Erciyes Kayak Merkezi’nde görev yapan JAK timleri
tarafından mahsur kaldıkları yerden alınarak 112 ambulansına teslim edildiği bildirildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10594.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Türk Telekom’un Bin 100 Metre Kablosunu
Çaldılar
Pınarbaşı ilçesinde Türk Telekom’a ait bin 100 metre kablo kimliği belirsiz kişi veya kişiler
tarafından çalındı.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Beyçayırı
mahallesinde Türk Telekom’a ait bin 100 metre telefon...
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Bu haber 144 kez okundu. Türk Telekom'un Bin 100 Metre Kablosunu Çaldılar 2 0 0
Pınarbaşı ilçesinde Türk Telekom’a ait bin 100 metre kablo kimliği belirsiz kişi veya kişiler
tarafından çalındı. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Beyçayırı
mahallesinde Türk Telekom’a ait bin 100 metre telefon kablolarının kimliği belirsiz kişi veya
kişiler tarafından çalındığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10596.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Vali Orhan Düzgün’ün “yeni Yıl” Kutlama
Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Vali Düzgün,
"Şehrimiz ve ülkemiz adına önemli bir yılı geride bırakırken, umut ve beklentileriyle 2015
yılına giriyoruz. Her yeni yıl olduğu gibi 2015 yılı da,...
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Vali Orhan Düzgün'ün 'yeni Yıl” Kutlama Mesajı 2 0 0 Kayseri Valisi Orhan Düzgün, yeni yıl
nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Vali Düzgün, "Şehrimiz ve ülkemiz adına önemli bir yılı
geride bırakırken, umut ve beklentileriyle 2015 yılına giriyoruz. Her yeni yıl olduğu gibi 2015
yılı da, geçmiş tecrübe ve deneyimlerimizin ışığında, ülkemizin ve Kayseri’mizin gelişmesi
ve refahı için, Kayseri halkının geleceğe huzur ve güvenle bakması için gereken çalışmaları
yapmak adına bizler için fırsat olacaktır. 2014 yılında, mevcut potansiyelleri, ticari ve sanayi
alanında başarıları, eğitim ve spor branşlarında övünç kaynakları ile bölgesinde ve
uluslararası alanda belirli bir yer edinmiş Kayseri’ye gelen turist sayısını artırmak ve turizm
alanında hak ettiği yere ulaştırmak adına çalışmalarda bulunduk" ifadesinde bulunduğu
mesajını şu şekilde sürdürdü: "Bu çalışmalarda edindiğimiz bilgi ve birikimle, Kayseri’nin
bütün güçlerini seferber ederek tek bir amaç doğrultusunda kamu ve özel sektörü bir araya
getirerek, 2015 yılını tanıtım yılı olarak geçirmeye ve Kayseri’nin turizm değerlerini tek bir
çatı atında ulusal ve uluslararası fuarlar aracılığı ile turizm sektörünün beğenisine sunmayı
hedeflerimiz arasına aldık. Bu hedefler doğrultusunda, Aralık ayı içerisinde 2014 Travel
Turkey Fuarı’na Kayseri olarak ilk kez katıldık ve Kayseri’nin en önemli turizm değerleri
olan Erciyes Kayak Merkezi, Kapuzbaşı Şelaleleri, Soğanlı Ören Yeri ve yeraltı şehirleri gibi
pek çok öğenin canlandırıldığı Kayseri standında hem şehrimizi tanıtma hem de mantı, sucuk
ve pastırma gibi yöresel lezzetlerimizi hedef kitlelerle buluşturma fırsatı bulduk. Ulusal ve
uluslararası fuarların şehrimize sağlamış olduğu katkıları göz önünde bulundurarak 2015 yılı
içinde de Kayseri olarak EMITT Fuarı’nda ve diğer turizm organizasyonlarında yer alarak
ilimizin turizm değerlerinin tanınırlığını ve turizm gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. Turizm
konusunda ayrıca Kayseri ve Nevşehir işbirliğinin sağlanması ve her iki ilin turizm
imkanlarının entegre edilmesi yönünde çalışmalar yaparak, Erciyes ve Kapadokya’yı ortak bir
platformda buluşturma konusunda sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunduk. Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı’nın da desteğini alarak önemli tanıtım çalışmaları yürüttük. Kayseri’nin
turizmdeki mevcut yeri ile olması gereken yer ve bu noktaya ulaşılabilmesi için yapılması
gerekenleri tespit etmek amacıyla “Kayseri Turizm Geliştirme Çalıştayı’nın
gerçekleştirilmesini sağladık. Kayseri’nin tanıtımında “Akıllı Dönem” diye adlandırdığımız
“Step to Kayseri” projesi ile Kayseri’nin tanıtımında önemli mesafe kat ettik, akıllı telefonlar
üzerinden istenilen bilgiye anında ulaşılabilmesi adına çalışmalarımızı tamamladık. Kent
turizminde eksikliğini hissettiğimiz ve turistlerin başvurabileceği önemli bir kaynak olacağını
düşündüğümüz Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi ile şehrimizi daha iyi
anlatabilme imkanına kavuştuk. Yerli ve yabancı birçok temsilciyi şehrimize davet ederek
Kayseri’nin değerlerini yerinde tanıtma fırsatı bulduk. Kayseri’de göreve başladığımız
günden bugüne öncelikli amaçlarımızdan biri de “Eğitim-öğretim” konusu olmuştur. Çünkü
“Eğitim-öğretim” geleceğimizin temellerini atan bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimi içeren ve
üzerinde titizlikle durulması gereken ve çok sağlam adımlarla birlikte kararlılık isteyen bir
süreci kapsamaktadır. Bu sebeple, geleceğin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın
eğitim gördüğü mekânların fiziki imkânlarını geliştirilebilmesini sağlayabilmek amacıyla
yoğun çalışmalarımız oldu. Onların daha sağlıklı, daha verimli ve daha modern ortamlarda
eğitim almalarını sağlayacak projelerin bundan sonra da takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Toplum sağlığının korunması, oluşan sağlık sorunlarının giderilmesinin büyük önem taşıdığı
bilinciyle, Kayserili vatandaşlarımıza da kolay, etkili ve hızlı bir şekilde sağlık hizmetinin
aksatılmadan sunulması Valiliğimizin takip ettiği en önemli görevlerden olmuştur. Hasta ve
hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının çok daha geniş ve modern mekânlarda hizmet
alabilmesi ve sunabilmesi için özel sektör yatırımlarının yanı sıra devlet yatırımlarına da hız
kesmeden devam ettik ve bu anlamda yapılan yatırımların hep destekçisi olduk. Gençlerimizi
ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı
sağlayacak organizasyon ve etkinliklere, sağlıklı nesiller yetişmesi ve ülkemizin her anlamda
ilerlemesi noktasında kritik önem taşıdığının bilinciyle pozitif ayrımcılık uyguladık. Spor ve

kültürel aktivitelerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini, bu faaliyetlerin artırılması
konusunda teşvik edilmesini kendimize çok önemli misyon edindik. Birçok sportif ve kültürel
etkinliğe Kayseri olarak ev sahipliği yapma konusunda da her zaman gönüllü olduk.
Bahsettiğimiz ve bu satırlara sığdıramadığımız birçok çalışma gibi Kayseri’de her alanda
gerçekleşen atılımların mutluluğunu hep beraber yaşadık ve yaşıyoruz. Gerçekleştirilen bu
çalışmalar ve gelişmeler hiç şüphesiz Valiliğimizin, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel
yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve halkımızın el ele vererek, işbirliği içerisinde
yürüttüğü çalışmaların bir sonucudur. Bu vesile ile emeği geçen herkese göstermiş olduğu
gayretlerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. Bu duygu
ve düşüncelerle, öncelikle insani değerlerin ve insan haklarının ön plana çıktığı bugünlerde
yurdumuzda ve dünyada tüm insanlığa barışı, huzuru, mutluluğu temenni ediyor, kardeşlik ve
yardımseverlik duygularının arttığı, hayallerin ve beklentilerin gerçekleştiği, istikrarlı bir
şekilde büyüyen Kayseri ve Türkiye dileği ile Kayserili vatandaşlarımızın, tüm mesai
arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10597.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Asgari ücret açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret
2015 yılı ilk yarı için brüt bin 202 lira, ikinci yarı için bin 274 lira olarak belirlendi. Yıllık
artış 6+6 oldu.
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Asgari ücret açıklandı 2 0 0 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2015'te geçerli olacak asgari
ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Konferans
Salonu'nda dördüncü kez toplandı. İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını ise TİSK'in temsil
ettiği toplantının ardından Bakan Faruk Çelik, 2015 yılında asgari ücrette yılın ilk ve ikinci 6
ayı için yüzde 6 zam yapıldığını belirterek, asgari ücret yılın ilk 6 ayında net 949 lira, ikinci 6
ayı için bin lira olduğunu bildirdi. Asgari ücret 2015 yılı ilk yarı için brüt 1,202 TL, ikinci
yarı için 1,274 TL olarak belirlendi . Türk-İş, asgari ücret kararına muhalefet ettiğini açıkladı.
Şu an net asgari ücret 891 TL.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10598.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Yeşil Mahalle Halı Saha Ayda 6 Bin Kişiye
Ücretsiz Hizmet Veriyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Yeşil Mahalle Halı Sahası ayda altı bin
ziyaretçiye ücretsiz hizmet veriyor.Yenişehir İlk ve Ortaöğretim Futbol takımları,Barbaros
Avukat Ahmet Ulucan İlk ve Orta Öğretim Futbol takımları,...
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Yeşil Mahalle Halı Saha Ayda 6 Bin Kişiye Ücretsiz Hizmet Veriyor 4 0 0 Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Yeşil Mahalle Halı Sahası ayda altı bin
ziyaretçiye ücretsiz hizmet veriyor. Yenişehir İlk ve Ortaöğretim Futbol takımları,Barbaros
Avukat Ahmet Ulucan İlk ve Orta Öğretim Futbol takımları, Boztepe, Sancaktepe,Mithatpaşa
İlköğretim Okulları Futbol takımları, Mehmet Akif Ersoy Kız Futbol takımı, Genç Kaymek
İlk ve Ortaöğretim futbol takımları, Enderun Vakfı, Muradiye Vakfı, Abdullah Meydani
Gençlik Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, İstiklal Öğrenci Yurdu, Yavuzlar Gençlik Kuran
Kursu, Ampute Futbol takımları, Görme Engelliler, zihinsel Engelliler, ve İşitme Engelliler
Futbol takımları olmak üzere 4 bin kişiye ücretsiz hizmet veriyor. Sabah sporu yapan
vatandaşların da sabah saatlerinde ücretsiz olarak tesislerden yararlanmasıyla birlikte aylık 6
bin ziyaretçi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Yeşil Mahalle Halı
Sahasını kullanmış oluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10597.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

7 İlçe Ziyaret Edildi
TBMM Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, 5. Olağan İlçe Kongreleri’nin
tamamlanmasının ardından, ilçelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.TBMM Başkanvekili ve
AK parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, geçtiğimiz ay tamamlanan...
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7 İlçe Ziyaret Edildi 2 0 0 TBMM Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, 5.
Olağan İlçe Kongreleri’nin tamamlanmasının ardından, ilçelere hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. TBMM Başkanvekili ve AK parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, geçtiğimiz ay
tamamlanan AK Parti 5. Olağan İlçe Kongreleri’nin ardından, 7 ilçeyi ziyaret ederek, ilçe
başkanlarına ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun temennisinde bulundu. İlçe ziyaretlerinde
Yakut’a, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe
koordinatörleri eşlik etti. İlk ilçe ziyareti, Kayseri’ye en uzak ilçe olan Sarız ilçesine
gerçekleştirildi. Burada, İlçe Başkanı Cesur Abdullah Kınık ve ilçe yönetim kurulu üyeleri
tarafından karşılanan heyet, burada yeni ilçe başkanlığının da açılışını yaptı. Açılış sonrası
ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen heyet, yönetim kurulu üyeleri ile kısa bir
tanışma toplantısı yaptı. Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "
Sarız yönetim kurulu üyelerimizin yüzündeki bu mutluluğu görmek bana da ayrı bir mutluluk
veriyor. İnşallah bu yüzünüzdeki mutluluk, bu birlik ve beraberlik inşallah 2015 seçimlerine
de yansır. Ve iyi sonuç alırsak, AK Parti Sarız teşkilatı olarak, istediğimiz başarıyı elde etmiş
oluruz" dedi. AK parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, ilçelerdeki her ferdin, her türlü
hizmeti hak ettiğini belirterek, "Burada yaşayan her kişi, her fert bizler için değerlidir.
Dolayısı ile buralarda yaşayan vatandaşlarımız için ne gibi hizmetler yapmamız gerekiyorsa
elimizden geldiği kadarı ile yapmaya hazırız. Geçen yıl itibari ile açılan Sağlık Meslek
Lisesi’nin gelişme için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Toplum Sağlığı Merkezi’ni,
Entegre Hastaneye çevirebilmenin yollarına bakacağız. Bu sizlerin en tabii hakkıdır" şeklinde
konuştu. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise, AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren, Türk
siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi: "Ağustos 2001 yılında
kurulduktan sonra, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 35 ile birinci parti oldu.
Bu Türk siyasi tarihinde bir ilkti. Bir parti kurulduktan 1,5 sene sonra, tek başına iktidara
geliyor. Türk siyasi tarihinde şimdiye kadar olmamış, bundan sonra da olması mümkün
olmayacak bir başarıya imza attı. Kurulduğu günden bu taraf tüm seçimlerde birinci parti
oldu. Şunu net bir şekilde ifade edeyim ki; Dünya’da böyle bir siyasi örgütlenme yok. Birinci
siyasi örgütlenme AK Parti teşkilatı. Tabii bizim hedeflerimiz var. 2023, 2053 ve 2071
hedeflerimiz. Bu hedefleri de gerçekleştirmemiz için, bu teşkilata mensup partililerimizin el
ele, gönül gönüle yılmadan, usanmadan çalışmaları. Diğer siyasi partilere baktığımız zaman
bırakın karlı kış gününde, diğer günlerde teşkilatlarını ziyaret etme gibi, çalışma gibi bir
düşünceleri olmadı. Olacağını da çok muhtemel görmüyorum. Şimdi bizim üç dönemimiz
bitti. 2015 Haziran ayında seçim var. Hep birlikte aday olmadığımız halde geleceğiz. Dağ, taş
demeden gezeceğiz. Niye, o 2023 vizyonunu gerçekleştirmek için. Nedir 2023’ün özelliği
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. 2053 İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü.
2071 Anadolu’ya gelişimizin 1. yılı. Bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz de, 2023’te Büyük
Türkiye. 2017’de de inşallah Dünya’nın sayılı ülkeleri arasında Süper Türkiye halini
gerçekleştireceğiz. Buna kimse engel olamayacak." Sadık Yakut ve beraberindeki heyet Sarız
İlçe ziyaretinin ardından, sırası ile Pınarbaşı, Tomarza, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu
ilçe teşkilatlarını da ziyaret ederek, ilçe yönetimlerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Akşam saatlerinde Kayseri’ye gelen heyet İl Yönetim Kurulu toplantısını da gerçekleştirdi.
Heyet bir günde 7 ilçe ziyaret edip, 450 km yol kat ederek, bir günde en fazla ziyaret
gerçekleştirme rekoru da kırmış oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10600.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip
Öğrencilerine Melikgazi Belediye Çalışmaları
Anlatıldı
Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesinin bu ayın konuğu olan Melikgazi belediye
başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 11 ve 12. Sınıf öğrencilere hitaben konuşma yaparak yerel
yönetimler, Belediyeler ve Melikgazi Belediye çalışmalarından...
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Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Öğrencilerine Melikgazi Belediye Çalışmaları
Anlatıldı 2 0 0 Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesinin bu ayın konuğu olan
Melikgazi belediye başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 11 ve 12. Sınıf öğrencilere hitaben
konuşma yaparak yerel yönetimler, Belediyeler ve Melikgazi Belediye çalışmalarından
örnekler vererek bilgilendirdi. Beşikten , Mezara Kadar Hizmetlerin Bütünlüğü Kayseri ilinin
520 bin nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Melikgazi Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğunu
yatırım ve hizmetlerden dolayı örnek ve referans belediye gösterildiğini hatırlatan Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi yeşil’e önem veren ve çevreyi koruyan bir
belediyedir. Bölgemizde 515 adet büyük ölçekli ve çok amaçlı parkımız mevcuttur. Çocuk
meclisimiz ile birçok konuyu gündeme getiriyoruz. Çocuklara birey olarak toplumda görev
almayı ve paylaşmayı öğretiyoruz. Spora ve sporculara önem veriyoruz. Birçok açık alan spor
merkezinde ücretsiz hizmet veriyoruz. Yerel yönetimler olarak ‘ beşikten mezara’ kadar geniş
bir hizmet çeşidimiz vardır. Evde akan su, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerin
toplanılması, dar gelirli ailelere, yaşlılara yardım ile cadde ve sokakların açılması, parkların
yapılması ve bakımı, spor merkezleri ve salonları, kültürel ve eğitimsel hizmetler gibi çok
geniş bir hizmet ağımız vardır. “ dedi. Öğrencilere başkandan seminer… Ali Rıza Özderici
Anadolu İmam Hatip Lisesinin konuğu alan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Okul Müdürü
Hüseyin Efe, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanarak okul tanıtım gezisine iştirak
etti. Okul ve eğitim hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, eğitim ve eğitimcinin dostu
olduklarını 7 okul binası inşa ederek ilçeye kazındırdıklarını, spor salonları, öğretmen odası,
tiyatro ve spor salonları yaparak eğitimin hizmetine sunduklarını kaydetti. Hikaye kitabı
hediye etti Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, seminere iştirak eden öğrenci ve öğretmenlere
birer hikaye kitabı hediye ederek hatıra fotoğraf çektirdiler. Öğrencilerde ziyaretin anısına
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’a hat sanatı eseri olan bir tablo vererek verdiği bilğilerden
dolayı teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10601.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Mhp Melikgazi İlçesi Çift Adayla Seçime
Gidiyor
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 4 Ocak Pazar günü yapacağı Melikgazi ilçe kongresinde
yapılacak olan başkanlık seçimi için Ertuğrul Yücebaş ve Mehmet Özet düzenledikleri basın
toplantısı ile adaylıklarını açıkladı.Parti binasında...

30 Aralık 2014 Salı 15:12

Mhp Melikgazi İlçesi Çift Adayla Seçime Gidiyor 2 0 0 Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP)
4 Ocak Pazar günü yapacağı Melikgazi ilçe kongresinde yapılacak olan başkanlık seçimi için
Ertuğrul Yücebaş ve Mehmet Özet düzenledikleri basın toplantısı ile adaylıklarını açıkladı.
Parti binasında basın açıklaması yapan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş,
"Milliyetçi Hareket Partisi 11. Olağan Kongre takvimi devam etmekte olup, bu süreçte 4
Ocak 2015 Pazar günü Melikgazi ilçe kongremiz yapılacaktır. Türk milletinin ve yegane göz
bebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin hızla belirsizliklere götürüldüğü günler
yaşamaktayız. Vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünün tehlikede olduğu devlet
mekanizmasının ve adalet sisteminin kamu vicdanında ağır yaralar aldığı bir süreci yaşıyoruz"
dedi. Yücenbaş ayrıca, "Millet iradesinin yok sayıldığı birliğin ve beraberliğin zedelendiği,
yolsuzluk ve hırsızlığın ayyuka çıktığı, bölücü ve hainlerin peşrev çektiği şu günlerde, yüce
Türk milletinin ve Türk’ün kanı ile canı ile kurduğu vatanın yegane umudu ve son kalesi
Milliyetçi Hareket Partisinin saflarında yer alarak hem ülkeme, hem de şehrime siyaset ve
insani olarak katkı sunmak için mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket
Partisinden 4 Ocak 2015 Pazar günü yapılacak olan olağan kongrede Melikgazi ilçe
başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum. Milliyetçi Hareket Partisinde bir bayrak yarışı
olduğu bilinci ile fitne fesata fırsat vermeden partimizi bu kongreden çok daha güçlü
çıkaracağımıza, kazanan ise mutlak surette Milliyetçi Hareket Partisi olacağına inancımız
tamdır. Bu vesile ile çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda her şeyin hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. MHP Melikgazi ilçe başkan adayı Mehmet Özet,
"Ülkemiz ateş çemberinden geçerken MHP’nin Kayserimizde ve Melikgazi ilçemizde daha
iyi temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bir bayrak yarışı olan kongremizde
bizlerde partimizi temsil etmeye talibiz. Yaklaşık 45 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan
Milliyetçi Hareket Partisinin son 30 yılında ülkücü hareketin çeşitli kademelerinde görev
yapmış bir kardeşiniz olarak Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi ilçe başkanlığına adayım"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10602.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

’Geçmişim Geleceğim’ Projesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği ’Geçmişim Geleceğim’ Projesi kapsamında
Bilim Sanat Merkezi’nde eğitim gören üstün ve dahi çocuklar, Sosyal Bilgiler dersindeki
’Ahilik Kültürü ve Ahi Evran’ konusunu Ahi Evran...
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'Geçmişim Geleceğim' Projesi 3 0 0 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği ’Geçmişim
Geleceğim’ Projesi kapsamında Bilim Sanat Merkezi’nde eğitim gören üstün ve dahi
çocuklar, Sosyal Bilgiler dersindeki ’Ahilik Kültürü ve Ahi Evran’ konusunu Ahi Evran
Müzesi’nde işledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ’Geçmişim
Geleceğim’ Projesi devam ediyor. Proje kapsamında Bilim Sanat Merkezi’nde eğitim gören
üstün ve dahi çocuklar, Sosyal Bilgiler dersindeki ’Ahilik Kültürü ve Ahi Evran’ konusunu
Ahi Evran Müzesi’nde işledi. Projenin faydalı olduğunu söyleyen Beril Özer, "Ben çok
heyecanlandım. Böyle etkinlikler çok hoşuma gidiyor. Etkinlikleri görerek derslerimizi
işliyoruz. Hem öğretmenimiz anlatıyor hem de biz gezerek öğreniyoruz. Çok yaralı oluyor.
Burayla ilgili gördüğümüz şeyleri yazıyoruz. Bize de çok faydalı oluyor. Gördüklerimiz
işlediğimiz konuların içinde geçiyor ve bize çok artısı var" dedi. Başer Tokmak ise, "Normal
okullarımızda ders işlemektense burada yaşayarak görmek bizim için çok faydalı oluyor.
Dersimiz bittikten sonra buradan çıktıktan sonra bile gördüğümüz için ve oradaki duyguları
yaşadığımız için iyi öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10603.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Alperenlerden Fetih Gecesi’ne Davet
Kayseri Alperen Ocakları Sosyal Faaliyet Birimi Başkanı Selami Gürgil, Mekke’nin fethinin
1384. yıl dönümü vesilesiyle ‘Fetih Gecesi’ adlı sine-tiyatro gösterisi yapacaklarının duyurdu.

31 Aralık 2014 Çarşamba 10:18

Bu haber 639 kez okundu. ALPERENLERDEN FETİH GECESİ'NE DAVET 2 0 0 Kayseri
Alperen Ocakları Sosyal Faaliyet Birimi Başkanı Selami Gürgil, Mekke’nin fethinin 1384. yıl
dönümü vesilesiyle ‘Fetih Gecesi’ adlı sine-tiyatro gösterisi yapacaklarının duyurdu. Kayseri
Alperen Ocakları Sosyal Faaliyet Birimi Başkanı Selami Gürgil, 31 Aralık’ın Mekke’nin
1384. fetih yıl dönümü olduğunu belirterek: “ Mekke’nin fethi tüm Müslümanlar için çok
önemli bir olaydır. 1384 yıl sonra bu önemli hadiseyi tekrardan anmak için sine-tiyatro
gösterisi yapmak istedik. Fetih Gecesi adlı programımız bu akşam Şehir Tiyatrosunda, saat
18: 45’te başlayacaktır. Tüm dostlarımız bu güzel geceye davetlidir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10604.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

AGD’den Mekke’nin Fethi Programı
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi olarak 31 Aralık 2014 Çarşamba günü saat
19:00'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde (Fuar alanı) Mekke'nin Fethi programı düzenlenecek.
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AGD'DEN MEKKE'NİN FETHİ PROGRAMI 2 0 0 Anadolu Gençlik Derneği Kayseri
Şubesi olarak 31 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 19:00'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde
(Fuar alanı) Mekke'nin Fethi programı düzenlenecek. Dr. Şerafettin Kalay hocanın Mekke'nin
Fethi'ni anlatacağı bu programda, tanınmış ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu da bir konser
verecek. Ayrıca AGD, geçtiğimiz günlerde yapılan "Liseli Gençler Efendimiz (sav)'in İzinde
Siyer-i Nebi Yarışması"nın sonuçlarını açıklayacak ve dereceye giren liselilere hediyeleri
takdim edilecek. Sinevizyon gösterileri ve Suriyeli çocukların da sahne alacağı programa
yoğun katılım bekleniyor. AGD Kayseri Şubesi tüm halkımızı aileleri ile birlikte programa
davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10605.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

İşten Dönen Kadın Kocasının Cesediyle
Karşılaştı
Kayseri’de 3 çocuk babası şahıs, eşi tarafından evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, 3
çocuk annesi kadın, akşam saatlerinde işten çıkarak Karacaoğlu mahallesi Osmanlı sokaktaki
evine geldi. Zili çalan kadın açan olmayınca anahtarı...
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İşten Dönen Kadın Kocasının Cesediyle Karşılaştı 1 0 0 Kayseri’de 3 çocuk babası şahıs, eşi
tarafından evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi kadın, akşam saatlerinde
işten çıkarak Karacaoğlu mahallesi Osmanlı sokaktaki evine geldi. Zili çalan kadın açan
olmayınca anahtarı ile kapıyı açtı. Eve giren kadın, eşi H.Y.’nin (50) cansız bedeniyle
karşılaşınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, H.Y.’nin
hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Olayı duyan H.Y.’nin
yakınları eve gelerek gözyaşı döktü. H.Y.’nin cansız bedeni Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10606.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Yolcu Treninde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir yolcu treninde yapılan aramalarda bin 290 paket
kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin İncesu ilçesinde bir yolcu treninde
yapılan aramalarda S.A.’ya ait çantanın içinden bin...
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Yolcu Treninde Kaçak Sigara Ele Geçirildi 2 0 0 Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir
yolcu treninde yapılan aramalarda bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye
göre Kayseri’nin İncesu ilçesinde bir yolcu treninde yapılan aramalarda S.A.’ya ait çantanın
içinden bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Kaçak sigaralara el konulurken,
gözaltına alınan S.A.’nın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Ayrıca
yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundurduğu belirlene I.B.’nin de yakalanarak
gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10607.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pistinde
Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan buz pateni
pistinde yenileme çalışmaları devam ediyor.Buz Pistinin içerisine 77 çift 144 adet paten
kurutma ve dezenfektan yapan yeni paten standı kuruldu. Buz pateni pistini...
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Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pistinde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor 2 0 0 Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan buz pateni pistinde
yenileme çalışmaları devam ediyor. Buz Pistinin içerisine 77 çift 144 adet paten kurutma ve
dezenfektan yapan yeni paten standı kuruldu. Buz pateni pistini kullanan misafirlere daha
hijyenik bir hizmet vermek için yapılan stant 20 gündür hizmet veriyor. Bunun yanı sıra Buz
pateni pistinin daha güvenli hale gelmesi için buz pateni pisti giriş kısmına 1 adet güvenlik
kamerası yerleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10608.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Bir Zamanların Bulunmazı Şimdi Süs Eşyası
Eskiden insanların yük taşımak için kullandıkları araçların başında gelen kanı günümüz de süs
eşyası olarak kullanılıyor.
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BİR ZAMANLARIN BULUNMAZI ŞİMDİ SÜS EŞYASI 2 0 0 Kayseri Cumhuriyet
Meydan’ında elinde kağnı ile dolaşan Mehmet Çal’ı görenler tebessüm ile geçmişe yolculuk
ediyor. Evinde ürettiği ahşap kağnıları satarak geçimini sağlayan Mehmet Çal, eski tarihlerde
bulunmaz bir nimet olan kağını arabalarının insana hala ekmek yedirdiğini söyledi. Süs eşyası
olarak satışa sunduğu kağnı arabalarını evinde kendi imkânları ile ürettiğini ifade eden Çal,
‘’eskiyen birçok şey gibi buda artık süs eşyası olarak kullanılıyor. Dekor amaçlı ürettiğim bu
kağnı arabalarıyla aile ekonomisine bir girdi sağlıyorum’’ dedi. Kendisini gören ihtiyar

vatandaşların iç geçirerek kendisini seyrettiğini ifade eden Çal, yaptığı küçük kağnı arabaları
üzerinden, bir zamanların en kıymetli aracı olan Kağnılar hakkında bilgi verdi. Çal:’ Kağnı
genellikle öküzler tarafından çekilmek suretiyle, bazen de at veya eşekle de kullanılır.
Kağnılar; 3 parçadan meydana gelir. Tekere demir çember kızdırılarak geçirilir. Böylece tahta
tekerleğin kısa zamanda parçalanıp elden çıkması önlenmiş olur. Boyunduruk ise hayvana
kayışla bağlanan kısımdır. Kağnıyı idare eden kimse ayakta veya oturarak, elindeki 2 metre
boyundaki meses veya üvendere yani değnekle öküzlere yön verir. Birde ısınmayı ve dönerin
yanmasını önlemek için kağlağı denen bir kap olur, içine yağ ve kayısı çekirdeği ezmesi
konur’’ şeklinde konuştu. Kağnın tarih ve kültürümüzdeki önemini hatırlatan Çal, ‘’ Kağnı
sadece yük taşımak yada tarla sürmek için kullanılmadı, dünya harbinde, kurtuluş savaşında
babalarımız, dedelerimiz, analarımız cepheye mermi erzak yemek taşıdılar. Bunların kıymeti
bilinmeli. Genç ve çocuklar merak içinde seyrediyor. Yaşadığımız zamanın nimetlerinin
kıymetinin anlaşılması için bu araçların gelecek nesillere aktarılması gerekiyor’’ dedi.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10609.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kamu Şantiyelerinde Ne Oluyor?
DSİ İNŞAATINDA KALIP ÇÖKTÜ 2 İŞÇİ YARALANDI
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KAMU ŞANTİYELERİNDE NE OLUYOR? 2 0 0 Kocasinan Dadağı Mahallesinde Meydana
gelen olayda DSİ sulama inşaatına beton döküldüğü esnada kalıbının çökmesi sonucu iki işçi
yaralandı. Gün geçmiyor ki iş kazlarına bir yenisi eklenmesin. İş kazası ve işçi ölümlerinde
Türkiye dünya sırlamasında ikinci sırda bulunurken, ilimiz Kayseri Türkiye sırlamasında en
çok kaza ve ölümün yaşandığı iller sırlamasında ilk 5’te yer alıyor. Yaşana üzücü olaylar
hafızalardaki yerini korurken yaşanan kazların devam etmesi acıdan hiç ders almadığımızı
gösteriyor. Özellikle son aylarda kamu kurumlarında yaşanan ihmal ve kaza ve iddialar balık
baştan kokar yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Henüz bir hafta önce Kayseri Bölge
Hastanesi inşaatında vinçten düşen demir yığının altında kalan 38 yaşındaki Hasan Kıpçak
yaşamını yitirmişti. Daha önce Kızılay'ın Kayseri Merkez Şubesinin inşaatın da çalışan bir
işçi inşaattan düşerek yaralanmıştı. Yine bir kamu kurumunda yaşanan kaza durumun
vahametini gözler önüne serdi. Kocasinan Dadağı Mahallesinde Devlet Su işleri sulama
inşaatında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. DSİ sulama inşaatında beton attıkları
esnada kalıbın çökmesi sonucu yaralanan A.Ö. ve M.K. Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde ki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akıllarda da ise kamu şantiyelerinde ne
oluyor soruları kaldı. HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10610.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

2014’ün 50 önemli olayı…
İşte, siyasetten ekonomiye, sanattan spora birçok alanda acı tatlı olaylarla geride bırakmaya
hazırlandığımız 2014'ten dikkat çeken satır başları.
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2014'ün 50 önemli olayı… 3 0 0 Cumhurbaşkanlığı seçimi: Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı oldu
Yeni Başbakan Ahmet Davutoğlu, 62. Hükümeti kurdu Soma'da maden faciası: 301 madenci
öldü 17-25 Aralık Operasyonu'nun yankıları sürdü Haliç'teki metro köprüsü ulaşıma açıldı
Türkiye hava sahasını ihlal eden Suriye jeti düşürüldü Twitter'a erişim engellendi 30 Mart
yerel seçimleri yapıldı Anayasa Mahkemesi, Twitter'a ve Youtuba'a erişim engelini kaldırdı
Ergenekon'dan hüküm giyen sanıklar tahliye edildi Balyoz Davası sanıkları tahliye edildi
Gezi Parkı olaylarının birinci yıldönümünde polis olağanüstü önlemler aldı 12 Eylül Davası
sonuçlandı: Evren ve Şahinkaya'ya ömürboyu Diyarbakır'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki
Türk bayrağı indirildi 2014 Dünya Kupası Brezilya'da yapıldı: Almanya Dünya Şampiyonu
Berkin Elvan öldü IŞİD Irak'ta saldırıya geçti: Musul düştü Türkiye'nin Musul
Konsolosluğu'ndaki görevliler kaçırıldı IŞİD Kobani'yi kuşattı Güneydoğu'da Kobani olayları:
40'tan fazla kişi öldü Diyarbakır'da 30 yıl sonra sokağa çıkma yasağı kondu, tanklar kente indi
Süleyman Seba öldü Malezya Hava Yolları'nın bir uçağı kayboldu, biri de düşürüldü
Hollywood yıldızı Robin Williams intihar etti Ebola salgını Afrika kıtasını sarstı IŞİD'in
kaçırdığı konsolosluk çalışanları serbest bırakıldı 17 Aralık sanıklarının malları üzerindeki
tedbir kaldırıldı 17 ve 25 Aralık soruşturması sanıkları hakkında takipsizlik kararları verildi
CHP'de Olağanüstü Kurultay: Kılıçdaroğlu tekrar Genel Başkan Şişli'de asansör kazası: 10
işçi öldü Ermenek'te maden faciası: 18 madenci öldü Cem Garipoğlu hapishanede intihar etti
Cumhurbaşkanlığı Ak Saray'a taşındı Papa Francis, Türkiye'yi ziyaret etti "Paralel Yapı"ya
yönelik operasyonlar başlatıldı Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı "kırmızı
bülten" süreci başladı Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti gerçekleşti. Türkiye'nin
5. uydusu TÜRKSAT 4A, Kazakistan Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı Kış Uykusu: Nuri
Bilge Ceylan, Cannes'da Altın Palmiye kazandı HSYK, Yargıtay ve Danıştay'ın yapısını
değiştiren düzenleme kabul edildi "Çözüm süreci" konusunda Kandil ve Öcalan, Hükümetle
uzlaştı İmralı ile "Derin Müzakere Süreci" başlatıldı Çolpan İlhan öldü Bedelli askerlik
çıkarıldı Petrol fiyatları dip seviyeleri gördü Altın fiyatları 1000 dolar seviyesini zorladı Türk
Lirası Dolar karşısında ilk kez 2.40 seviyesini aştı Rosetta uzay aracı kuyruklu yıldıza iniş
yaptı Neslişah Osmanoğlu öldü Rusya'da Ruble, Dolar karşısında tarihi kayıp yaşadı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10611.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

2014 Yılında 3 Bin 950 Çift ’evet’ Dedi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı içerisinde Melikgazi
Belediyesi Evlendirme Dairesince şu ana kadar 3950 çift’in nikah işlemlerinin yapıldığını
söyledi.14-Şubat-2014 günü 35 nikah ile rekor kırdı…Birçok...
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2014 Yılında 3 Bin 950 Çift 'evet' Dedi 1 0 0 Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, 2014 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Evlendirme Dairesince şu ana kadar
3950 çift’in nikah işlemlerinin yapıldığını söyledi. 14-Şubat-2014 günü 35 nikah ile rekor
kırdı… Birçok insanın hafızalarda daha kolay kalması ve bir bakıma matematiksel olarak
görsel olması sebebi ile 10.12.2014 günü nikâh işlemlerini yerine getirmek için aylar öncesi
talepte bulunduklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi
Nikah Memurluğu 14.02.2014 Sevgililer Gününde 35 nikah ile bir günde kıyılan nikah sayısı
ile rekor kırmıştır. Görsel ve matematiksel veya hafızalarda kolay kalabilecek rakam olması
nedeni ile bazı günler özel seçilmektedir. 10.12.2014 ‘de 34 ve 04.04.2014 tarihinde ise 22
nikâh işlemi yapılmıştır. Melikgazi Belediyesinin “evet“lerle mutluluklarına ortak
olunmuştur. En çok nikâh işleminin ise 843 nikâh ile Ağustos ayında yapılmıştır.”dedi.
Evleneceklerin yeni hedefi 05-05-2015 ile 10.10.2015 tarihleri… 05-05-2015 ile 10.10.2015
tarihlerinde nikâh işlemlerini yerine getirmek için şimdiden talepte bulunduklarını ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, evlenme işlemleri için yasa gereği en erken 3 ay önce
randevu verebildiklerini kaydetti. Mutluluklar diliyorum Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
evlenmek sureti ile en kutsal birliktelik olan evlilik müessessini kuran bütün gençlere
mutluluklar dilediğini onlar için ve nesilleri için modern ve sağlıklı bir şehir inşa etmeye
devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10612.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Büyükşehir’den Satılık Arsa Ve Daireler
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait dört adet daire ve 11 adet arsa ihale ile satışa
sunulacak. İhaleler 7 ve 14 Ocak tarihlerinde yapılacak.Kavakyazısı ve Yeşilyurt
Mahalleleri’nde bulunan dört adet dairenin satış ihalesi 7 Ocak Çarşamba...
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Büyükşehir'den Satılık Arsa Ve Daireler 1 0 0 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait dört
adet daire ve 11 adet arsa ihale ile satışa sunulacak. İhaleler 7 ve 14 Ocak tarihlerinde
yapılacak. Kavakyazısı ve Yeşilyurt Mahalleleri’nde bulunan dört adet dairenin satış ihalesi 7

Ocak Çarşamba günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.
14 Ocak Çarşamba günü yapılacak ihalede ise mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait İncesu
ilçesinde bulunan 11 adet arsa satışa sunulacak. İhale saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi
Encümen Salonu’nda yapılacak. Her iki ihale ile ilgili şartname ve ekleri, Büyükşehir
Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10613.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Takımın Başında Çıktığı 4 Maçta Sadece İki
Beraberlik Alabildi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da ligin 12.
haftasında takımın başına geçen Teknik Direktör Uğur Tütüneker, takımın başında çıktığı 4
maçta galibiyet yüzü göremedi.Sezona Teknik Direktör...
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Bu haber 131 kez okundu. Takımın Başında Çıktığı 4 Maçta Sadece İki Beraberlik Alabildi 2
0 0 Spor Toto Süper Lig takımlarından Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da ligin 12.
haftasında takımın başına geçen Teknik Direktör Uğur Tütüneker, takımın başında çıktığı 4
maçta galibiyet yüzü göremedi. Sezona Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile başlayan Suat
Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, genç çalıştırıcı ile çıktığı 10 maçta 9 puan topladı. MaviSiyahlı takım Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Ligin 11. haftasında oynanan Balıkesirspor maçına Altyapı Teknik Sorumlusu Mustafa
Şimşek Özkeş ile çıkan ekip, bu maçı kazanarak ligdeki son galibiyetini almış oldu. Daha
sonra anlaşmaya varılan Uğur Tütüneker, ilk defa ligin 12. haftasında deplasmanda oynanan
Sivasspor maçında takımın başında yer aldı ve bu maç 1-1 berabere sonuçlandı. Ardından
Mersin İdman Yurdu deplasmanına giden Mavi-Siyahlılar, bu maçtanda 1-1’lik beraberlik ile
ayrıldı. Ligin 14. haftasında Kadir Has Stadı’nda Uğur Tütüneker nezaretinde Kadir Has
Stadı’nda Fenerbahçe’yi konuk eden Mavi-Siyahlı takım, rakibine 1-0 mağlup oldu. Son
olarak deplasmanda İstanbul Başakşehir ile mücadele eden ekip, sahadan 3-1 yenilgi ile
ayrılarak galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu. Uğur Tütüneker nezaretinde çıktığı 4 maçta
galibiyet yüzü göremeyen Mavi-Siyahlı takım 2 puan toplarken kalesinde ise bu periyotta 6
gol gördü. Rakip filelere 3 gol bırakabilen ekip toplamda 10 puan kaybetmiş oldu. İlk yarının
son haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da şimdi
tek hedef bu maçı kazanarak hem Tütüneker ile ilk galibiyeti almak, hem 4 haftalık üç puan
hasretine son vermek, hemde ikinci yarıya moralli girmek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10614.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliğine
Katılacak
Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen
Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliğine katılacak.Kayseri Valiliği’nin 4 Ocak’ta Erciyes
Dağı’nda yapacağı Sarıkamış Şehitlerini anma proğramına...
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Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliğine
Katılacak 2 0 0 0 Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü, Kayseri Valiliği tarafından
düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliğine katılacak. Kayseri Valiliği’nin 4 Ocak’ta
Erciyes Dağı’nda yapacağı Sarıkamış Şehitlerini anma proğramına davet edilen Sultan Sazlığı
Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü ciritçileri program öncesi istişare toplantısı yaptı. Sultan
Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, "Öncelikle bizi bu anlamlı ve
kutlu bir organizasyonun parçası ettikleri için Kayseri Valiliği’ne Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’ne, Develi Kaymakamlığına ve Develi Belediyesine teşekkür ediyorum. Pazar
günü Sarıkamış Şehitlerini anma proğramındaki yürüyüşe atlarımızla birlikte katılacağız
bütün Kayseri halkını Develi halkını ve tüm ilçelerimizin katılımlarını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10615.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayserispor İç Sahada 6 Maçtır Puan
Kaysetmiyor
PTT Birinci Lig’de liderlik koltuğunda oturan Kayserispor’da bu başarının altındaki en
önemli nedenlerden birisi iç saha maçlarında alınan sonuçlar. Sarı-Kırmızılı takım, Kadir Has
Stadı’nda oynadığı son 6 lig maçında puan kaybetmezken,...
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Kayserispor İç Sahada 6 Maçtır Puan Kaysetmiyor 2 0 0 0 PTT Birinci Lig’de liderlik
koltuğunda oturan Kayserispor’da bu başarının altındaki en önemli nedenlerden birisi iç saha
maçlarında alınan sonuçlar. Sarı-Kırmızılı takım, Kadir Has Stadı’nda oynadığı son 6 lig
maçında puan kaybetmezken, en son ligin 4. haftasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1
berabere kalarak puan kaybı yaşamıştı. PTT Birinci Lig’de şampiyonluk adayı olan
Kayserispor, geride kalan 15 hafta sonunda 31 puan ile lider durumda bulunuyor. SarıKırmızılı takım 15 hafta sonunda topladığı 31 puanın 18’ini ise kendi sahasında oynadığı son
6 lig maçında topladı. Kayserispor, Kadir Has Stadı’nda oynadığı son 6 maçın tamamınıda
kazanarak bu konudaki gücünü göstermiş oldu. Bu seride rakip filelere tam 17 gol gönderen
Sarı-Kırmızılılar, kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü. En son ligin 4. haftasında Kadir Has
Stadı’nda oynadığı Samsunspor maçından 1-1 eşitlikle ayrılarak puan kaybı yapan SarıKırmızılı takım ardından bu sahada oynadığı 6 maçıda alibiyet ile tamamladı. Kayserispor,
sırası ile 6. haftada Bucaspor’u 5-1, 8. haftada Denizlispor’u 3-0, 10. haftada Albimo
Alanyaspor’u 2-0, 12. haftada Osmanlıspor’u 3-1, 13. haftada Adanaspor’u 3-1 ve son
olarakta 15. haftada Elazığspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10616.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Ahır Yangınında 40 Büyükbaş Hayvan Telef
Oldu
Kayseri’nin Develi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 40 adet büyükbaş hayvan dumandan
zehirlenerek telef oldu.Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesi’nde
Ramazan Kılıç’a ait olan ahırda, elektrik kontağından...
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Ahır Yangınında 40 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu 2 0 0 0 Kayseri’nin Develi ilçesinde bir
ahırda çıkan yangında 40 adet büyükbaş hayvan dumandan zehirlenerek telef oldu. Edinilen
bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesi’nde Ramazan Kılıç’a ait olan ahırda, elektrik
kontağından kaynaklanan yangın çıktığı öğrenildi. Çıkan yangında saman balyayarının alev
aldığı ve yoğun dumandan zehirlenen 40 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü, 11 büyükbaş hayvanın ise kurtarıldığı
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10617.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Büyükşehir’den Hizmet İçi Eğitim Semineri
Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor. Büyükşehir
Belediyesi personeline "Torba Kanun ve Getirdiği Yeni Düzenlemeler" konulu seminer
verildi.Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca...
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Büyükşehir'den Hizmet İçi Eğitim Semineri 4 0 0 0 Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet içi
eğitim seminerleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi personeline "Torba Kanun ve
Getirdiği Yeni Düzenlemeler" konulu seminer verildi. Büyükşehir Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen seminer Belediye Konservatuarı
Tiyatro Salonu’nda yapıldı. "Torba Kanun ve Getirdiği Yeni Düzenlemeler" konulu seminere
konuşmacı olarak Rıza Karaman katıldı. Seminerin açış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları
ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Güneş, seminerin amacının yapılan iş ve işlemlerin kanun,
kanun hükmünde kararname, genelge, talimat, mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda en
sağlıklı şekilde yapılması olduğunu söyledi. Seminerin konuşmacısı Rıza Karaman ise Torba
Yasa’nın getirmiş olduğu hizmet alımı, ihale süreleri gibi düzenlemelere ilişkin detaylı
bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10618.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Özden’in Mekke’nin Fethinin Yıldönümü
Mesajı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Mekke’nin Fethi sebebiyle bir kutlama
mesajı yayınladı.Özden, mesajında, Mekke’nin İslam ordusu tarafından fethedilişinin yıl
dönümü dolayısıyla yeryüzü tarihinin değiştiğini, insanlığın...
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Özden'in Mekke'nin Fethinin Yıldönümü Mesajı 1 0 0 0 AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Mekke’nin Fethi sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Özden, mesajında,
Mekke’nin İslam ordusu tarafından fethedilişinin yıl dönümü dolayısıyla yeryüzü tarihinin
değiştiğini, insanlığın içinde bulunduğu karanlık dehlizlerden aydınlığa kavuştuğunu ifade
ederek, şu görüşlere yer verdi: "Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) gücünün zirvesinde

olmasına rağmen intikam yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam’a açmıştır.
’Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç
kimseyi öldürmeyeceksiniz.’ Emrini vermişlerdir. Kan dökülmeden gerçekleştirilen bu fetih
merhamet ve adaletin zirve noktasıdır. Bu fetih sadece bir zafer değildir. Zulümden adalete,
karanlıktan aydınlığa kavuşmanın simgesidir. Fetih sonrasında peygamberimiz Hz.
Muhammed (S.A.V) Kâbe’de ilk hutbesini vermiş; ’Size bugün hiçbir başa kakma ve
ayıplama yok. Allah, sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. [Yusuf
Suresi] 92).’ Gidiniz; sizler serbestsiniz. Diyerek bütün dünyaya müsamaha ve insan hakları
dersi vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam dünyası olmak üzere yeryüzünde
yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşının son bulmasını diler, Mekke’nin
fethinin yıldönümünü kutlarım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10619.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri Şeker’de Faiz Yükünden Kurtuluş
Davul Zurna Eşliğinde Halaylar Çekilerek
Kutlandı
Kayseri Şeker’de 2014 yılının son gününde büyük bir borç ve faiz yükünden daha kendi
imkanları ile kurtuluş, çalışanlar tarafından davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek
kutlandı.Türkiye’nin İMF’e olan borcundan kurtulduğu...
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Kayseri Şeker'de Faiz Yükünden Kurtuluş Davul Zurna Eşliğinde Halaylar Çekilerek
Kutlandı 2 0 0 0 Kayseri Şeker’de 2014 yılının son gününde büyük bir borç ve faiz yükünden
daha kendi imkanları ile kurtuluş, çalışanlar tarafından davul zurna eşliğinde halaylar
çekilerek kutlandı. Türkiye’nin İMF’e olan borcundan kurtulduğu gibi 30 Aralık 2014
tarihinde Kayseri Şeker de sırtındaki bir kamburu daha yok etti. Kayseri Şeker’in ve pancar
çiftçisinin alın terinin artık faiz borcuna gitmeden, çiftçiye ve çalışana katma değer olarak
dönecek olduğu belirtilerek, Faiz yükünden kurtuluş anına tanıklık eden Kayseri Şeker
çalışanları davul zurna eşliğinde halay çekerek bu mutluluğu kutlayıp bu gün tarihe altın
harflerle yazılacaktır. Bu gün Kayseri Şeker’in Bayram günüdür dediler. Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve diğer yöneticiler de çalışanların sevincine ortak
olarak halaya eşlik ettiler. Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli bu mutlulukla
ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu gün kampanyamızın son günü pancarımızı bitirdik. Fakat
bu günün ayrı bir önemi var yılsonu itibari ile bu şirketin 3 yıllık olan borçlarının büyük bir
kısmının kapatma dönemi yaşıyoruz. Değerli Başkanımız Hüseyin Akay ve Yönetim
Kurullarımızın değerli üyelerinin dik duruşları, çalışanlarımızın gayretleri, fabrikamızın kar
marjının yükselmesi sayesinde Faiziyle birlikte yaklaşık 114 milyon lira olan borcumuzu tek
kalemde bu gün kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 yıldan beri İstanbul Bayrampaşa’da

Kayseri Şeker’in Pancar Motor’a ait arazisinin satışına endeksli olarak yapılandırılan
borcumuzu, bu araziyi satmadan Allah’ın izni ile kendi imkânlarımızla kapatmayı başardık.
Borçlarımızın çoğu kapandı. Borç ödemeyle ilgili hiç bir sıkıntımız kalmadı. Kayseri
Şeker’de hizmet çarkı artık çiftçiden, çalışandan yana dönüyor" dedi. Kayseri Şeker
çalışanlarının mutluluklarına tanıklık eden Şeker İş Sendikası Başkanı İsmail Yücer de,
"Çiftçilerimiz, nakliyecilerimiz, emeği geçen arkadaşlarımız, memurlarımız, bu şirketten
ekmek yiyen ne kadar insan varsa katkıları için teşekkür ediyoruz. Tabi bu hadise büyük bir
hadise bizim için bayram havası oldu faiz giderlerinden kurtulmanın ne demek olduğunu tabi
işi bilenler tabloyu okuyanlar çok iyi bilirler. Genel Müdürümüz de ifade etti. Yönetim
kurullarımızın da bu konuda üstün gayretleri oldu. Bu gelişmenin çiftçilerimize,
çalışanlarımıza herkese pozitif olarak döneceği kanaatindeyiz. Yani bu gelişme şirketin kısa
sürede bir yükselişe geçtiğinin ifadesidir. Bunu herkesin iyi anlamasını istiyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10620.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Ses’den Asgari Ücret Tepkisi Ses
Kayseri Şubesi Başkanı Orhan Karakaya yaptığı basın açıklamasında asgari ücrete yapılan
yüzde 6+6 zamma tepki gösterdi.Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan basın
açıklamasında konuşan Ses Kayseri Şubesi Başkanı Orhan Karakaya,...
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Ses'den Asgari Ücret Tepkisi 1 0 0 0 Ses Kayseri Şubesi Başkanı Orhan Karakaya yaptığı
basın açıklamasında asgari ücrete yapılan yüzde 6+6 zamma tepki gösterdi. Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Ses Kayseri Şubesi Başkanı
Orhan Karakaya, “Ülkemizdeki en büyük toplu sözleşme anlamına gelen ve aileleri ile birlikte
15-20 milyon civarında yurttaşımızı, emekçileri ilgilendiren asgari ücret zammı dün açıklandı.
Dün asgari ücretle çalışanlara verilen günlük 2 TL, aylık 58 TL asgari ücret zammı emekçileri
kuru ekmeğe, simide talim etmeye devam anlamına gelmektedir. Ayrıca bu komik zam sadece
asgari ücretliyi değil tüm emekçileri ilgilendirmektedir. Çünkü bu zam oranı biz memurlara
2016-2017 yılında yapılacak zammın da habercisidir” ifadelerini kullandı. Karakaya ayrıca,
“Devletin, hükümetin resmi kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu ülkemizde açlık sınırını
bin 470 TL, yoksulluk sınırını ise 3 bin 200 TL civarında açıklamaktadır. Hükümet kendi
resmi kurumunun açıkladığı yoksulluğun altında rakam vererek milyonlarca işçiyi, emekçiyi
yine açlığa, yoksulluğa mahkum etmiştir. Emekçilerle dalga geçmiştir. Devletin kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu açıklamalarına göre dahi bu zam oranı kabul edilemezdir. Biz
asgari ücretin net bin 500 TL olmasını istiyoruz. Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını

istiyoruz. Artık çocuklarımızın isteklerini karşılamak, onları yedirmek, giydirmek istiyoruz.
Ek iş yapmak zorunda kalmak istemiyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10620.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Türk Halk Müziği Sanatçısı Emre Doğan’dan
Konser
Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Doğan birbirinden güzel türküleri seslendirdiği konserde
herkesi kendine hayran bıraktı.Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı konferans
salonunda düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı....
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Türk Halk Müziği Sanatçısı Emre Doğan'dan Konser 1 0 0 0 Türk Halk Müziği sanatçısı
Emre Doğan birbirinden güzel türküleri seslendirdiği konserde herkesi kendine hayran bıraktı.
Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen konsere
çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde önce Baran Suyani sahne aldı. Suyani, sazıyla
birbirinden güzel türküler seslendirdi. Ardından sahneye çıkan Zeki Aksu da seslendirdiği
türkülerle izleyicilere güzel bir gece yaşattı. Daha sonra sahne alan Türk Halk Müziği
sanatçısı Emre Doğan seslendirdiği türkülerle izleyicileri kendine hayran bıraktı. Çeşitli
türküler söyleyen Doğan konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10622.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Tekden Emeklilerle Elele
Kayseri Özel Tekden Hastanesi, Türkiye Emekliler Derneği üyeleri için obezite, sağlıklı
beslenme ve diyabet konularında seminer düzenledi.Tekden Hastanesi tarafından çeşitli
kurum, kuruluş ve STK’lar için düzenlenecek olan bilgilendirme...

31 Aralık 2014 Çarşamba 14:19

Tekden Emeklilerle Elele 1 0 0 0 Kayseri Özel Tekden Hastanesi, Türkiye Emekliler Derneği
üyeleri için obezite, sağlıklı beslenme ve diyabet konularında seminer düzenledi. Tekden
Hastanesi tarafından çeşitli kurum, kuruluş ve STK’lar için düzenlenecek olan bilgilendirme
seminerlerinin ilki, Türkiye Emekliler Derneği üyeleri için yapıldı. Tekden Hastanesi
konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut
Şenel şişmanlık, obezite ve obezite ameliyatları; Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Ekici,
diyabetin sinir sistemindeki etkileri ve zararları; Diyetisyen Duygu Deniz ise sağlıklı
beslenme ile diyabet arasındaki ilişkiye dair bilgiler verdi. Doktorlara sorularını yönelten
katılımcılar, Tekden Hastanesi personeline teşekkür etti. Seminer sonunda Tekden Hastanesi
Müdürü Abidin Karabulut, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri
Şube Başkanı Gazi Aykırı’ya plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10623.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş’ın Yeni Yıl
Mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, yeni yıl nedeni ile bir
mesaj yayımlayarak, "Yeni umutlarla karşıladığımız 2015 yılının, milletimiz için istikrarlı,
başarılı ve beklentilerin karşılandığı bir yıl...
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Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın Yeni Yıl Mesajı 2 0 0 0 AK Parti Grup Başkanvekili ve
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, yeni yıl nedeni ile bir mesaj yayımlayarak, "Yeni
umutlarla karşıladığımız 2015 yılının, milletimiz için istikrarlı, başarılı ve beklentilerin
karşılandığı bir yıl olması hepimizin dileğidir." dedi. Elitaş, mesajında, geride bıraktığımız
2014 yılının ülkemiz ve dünya açısından önemli badirelerin atlatıldığı bir yıl olduğunu
belirterek şunları söyledi; "Hedef 2023’e bizi bir yıl daha yaklaştıran, büyük ve güçlü yeni
Türkiye idealine kavuşturacak olan bir yılı daha geride bıraktık. 2014 seçimlerle dolu bir yıl
olarak içerden ve dışarıdan yapılan tüm zorlama ve dayatmalara rağmen demokrasinin ve
milletin ortak beraberliğinin sağlandığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın
ve AK Parti’nin dolayısıyla yeni Türkiye’nin başarılarıyla dolu bir yıl olarak tarihteki yerini
aldı. Acısıyla tatlısıyla hüznüyle coşkusuyla bir yılı daha geride bırakıyor, umut ve
beklentilerle yeni bir yıla giriyoruz. 2015 yılının sorunların çözüldüğü, huzur ve güven
ortamının sağlandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, daha iyi hayat şartlarına ulaşıldığı bir yıl
olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10625.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Çocukların Doğum Günü Mutluluğu
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan 89 çocuk için doğum
günü ve yeni yıl etkinliği düzenlendi.Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün ev
sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Garnizon...
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Çocukların Doğum Günü Mutluluğu 2 0 0 0 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı
Çocuk Evleri’nde kalan 89 çocuk için doğum günü ve yeni yıl etkinliği düzenlendi. Vali
Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Garnizon
Komutanı Hv Plt.Tümgeneral Ali Demiral’in eşi Hatice Demiral, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki, Vali Yardımcısı Yasemin Özata
Çetinkaya, Aile ve Sosyal Polikitalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, Vali Yardımcıları,
Kaymakamlar ve bazı birim müdürlerinin eşleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
katılarak çocukları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. İlimizdeki Çocuk Evlerinde ve
koruyucu ailelerin yanlarında kalan 4-17 yaş grubundaki doğum günleri birbirine yakın
çocuklar ile birlikte toplam 89 çocuk ile yakından ilgilenerek mutluluklarına ortak olan Gül
Düzgün çocuklarla birlikte doğum günü pastasını kesti. Gül Düzgün, sevgi gösterileri
arasında, "Sağlıklı ve uzun bir ömür” dilediği çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve onların yeni
yılını kutladı. Gecenin sonunda Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşadamı
Abdullah Keskinkılıç tarafından çocuklar için hazırlanan hediye paketi çocuklara dağıtıldı.
Gönüllerince eğlenen çocuklar, kendilerine doğum günü ve yeni yıl kutlamasını hazırlayan
Gül Düzgün ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10626.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Başkan Çelik, “Ankara’dan Projelerimize
Destek Aldık“
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri ve Kocasinan’ı ilgilendiren çok sayıda
projeyle ilgili olarak Ankara’da bazı bakanlıklarda ve kurumlarda görüşmeler yaptıklarını
söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Mekansal Planlama...
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Başkan Çelik, 'Ankara'dan Projelerimize Destek Aldık' 2 0 0 0 Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Kayseri ve Kocasinan’ı ilgilendiren çok sayıda projeyle ilgili olarak
Ankara’da bazı bakanlıklarda ve kurumlarda görüşmeler yaptıklarını söyledi. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığında, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar’la Ahi
Evran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yeni aşaması olan mekansal planlama işini ve projesinin
detaylarını görüştüklerini belirten Başkan Mustafa Çelik, " Sayın Kayapınar’a planla ilgili
detaylar hakkında bilgi verdik, tavsiye ve görüşlerini aldık. Kocasinan’da Kentsel
Dönüşümün bütüncül olarak ele alınıp, bir master plan hazırlayarak işe başlamamızı takdir
etti. Kentsel dönüşüm çalışanların konuya bu şekilde yaklaşması gerektiğini belirterek, bu
çalışmanın herkese örnek olmasını istedi. Sayın Kayapınar dosya kendilerine ulaştığında
bizzat ilgileneceğinin sözünü verdi" dedi. Başkan Mustafa Çelik, evsel ambalaj atıkları
dönüşüm ve yeniden kazanım tesisi projesiyle ilgili olarak bakanlığa sundukları hibe desteği
dosyası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş’la da
görüştüklerinin altını çizerek, "Önümüzdeki yıl yapacağımız projemizi tüm detaylarıyla
anlatarak desteklerini istedik. Bakanlığa şimdiye kadar hibe destek talebiyle ilgili gelen
dosyalardan çok farklı hazırlık yaptığımızı ifade eden Sayın Mücahit Demirtaş ve ilgili
müdürlükteki arkadaşlar da dosyayı çok beğendiklerini, Bakan Bey’e sunacaklarını belirtti"
şeklinde konuştu. Şehrin ana taşkın koruma kanalı Sarımsaklı hakkında DSİ Genel Müdür
Yardımcısı Yakup Başoğlu’ndan bilgi aldıklarını vurgulayan Başkan Çelik, "Sarımsaklı
Kanalı’nın bazı bölümlerinin yeniden düzenlenmesi ve kanal kenarlarındaki kamuya ait yerde
Ortayol yapılmasıyla ilgili bilgi verdik. Konuyla ilgili olarak kanalın devri için detaylı bilgialışverişinde bulunduk" diye konuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda da Besi
Hayvancılığı Projesi’ni ve Pervane Mahallesi’nde yapılacak plan değişikliğini de Müsteşar
Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’la görüştüklerine dikkat çeken Başkan Çelik, "Pervane
Mahallesi’nde yapacağımız 18. Madde uygulamasındaki Harman Yeri’nin planlara yeni
haliyle işlenmesi konusunu görüşerek çözdük. Konu hakkında bilgi verdik ve onaylarını aldık.
Ayrıca hem Mehmet Hadi Tunç hem de Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan’la
Kayserimizin tarım ekonomisine büyük katkı sağlayacak Besi Hayvancılığı Bölgesi hakkında
görüştük. Konunun ülke ekonomisi için de önemini vurgulayan Mustafa Kayhan, projemizin
bütün Türkiye’ye örnek olacağını, Bakanlık olarak gereken her türlü desteği vereceklerini
söyledi" şeklinde müjde verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk
Dursun’la Kayseri’nin turizm potansiyelinde önemli yer tutan Bayramhacı’nın termal turizme
kazandırılması için bilgi alışverişinde bulunduklarını aktaran Başkan Çelik, "Ayrıca Milli

Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya’yla da Besi Hayvancılığı Projemiz, Bayramhacı
Projemiz ve diğer kamu taşınmazlarıyla ilgili görüşmeler yaptık. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ı da makamında ziyaret ederek, yenilenebilir enerji ve biyogaz başta
olmak üzere ilgili konularda hem bilgi verdik hem de desteklerini aldık. Kocasinan için her
zaman yanımızda olan Bakanımız Sayın Taner Yıldız’a teşekkür ediyoruz. Projelerimizin
peşinde koşarak, yaptığımız gayretli çalışmalar neticesinde Ankara’dan elimiz dolu
dönüyoruz İnşallah" şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10627.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kendini Yaralayarak Polise Direnen Şahsa Özel
Harekat Müdahale Etti
Kayseri’de kendini bıçakla yaralayarak polise direnen bir kişi, özel harekatçıların
müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bekar evinde
kalan 3 kişinin sabah erken saatlerde gürültü yapmaları sonucunda...
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Kendini Yaralayarak Polise Direnen Şahsa Özel Harekat Müdahale Etti 1 1 0 0 Kayseri’de
kendini bıçakla yaralayarak polise direnen bir kişi, özel harekatçıların müdahalesiyle etkisiz
hale getirilerek gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bekar evinde kalan 3 kişinin sabah
erken saatlerde gürültü yapmaları sonucunda komşularının 155’e şikayette bulunduğu
öğrenildi. Yapılan şikayet sonrasında daireye gelen polis ekiplerinin, 27 yaşındaki H.V.’nin
direnişi ile karşılaştığı bildirildi. İlk gelen polis ekibinin ikna çabalarına olumsuz tepki veren
H.V.’nin kendini bıçakla yaralaması üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uzun süren uğraşlara rağmen ikna edilemeyen H.V.’nin kendi boğazına bıçak dayadığı
öğrenilirken, ikna çabaları sırasında bölgeye kalkanlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri de sevk
edildi. Bir türlü ikna edilemeyen H.V.’nin gözaltına alınabilmesi için olay yerine Özel
Harekat ekipleri talep edildi. Olay yerine gelen Özel Harekat ekiplerinin de müdahalesiyle
H.V., etkisiz hale getirildikten sonra hazır bekleyen ambulansa konularak hastaneye
götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10628.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

ERÜ’de Birlik Ve Beraberlik Konseri
Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) ’Dünya Azerbaycanlılar Birlik ve Beraberlik Günü’
düzenlenen konseri ile kutlandı.Erciyes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Koordinatörlüğü tarafından ’Dünya Azerbaycanlılar Birlik ve Beraberlik...
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ERÜ'de Birlik Ve Beraberlik Konseri 2 0 0 0 Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) ’Dünya
Azerbaycanlılar Birlik ve Beraberlik Günü’ düzenlenen konseri ile kutlandı. Erciyes
Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından ’Dünya Azerbaycanlılar
Birlik ve Beraberlik Günü’ kapsamında konser düzenlendi. Sabancı Kültür Sitesinde
gerçekleştirilen konserde Azerbaycan müzik grubu ’Jangi Group’ Türkçe ve Azerice
şarkılarla salondaki izleyicileri mest etti. Erciyes Üniversitesinden birçok akademisyen ve
öğrenci katıldığı konserde Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur iki
ülke arasındaki kardeşlik bağlarının önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Keleştemur,
“Bugün özel bir gün, hem bizim için hem Azerbaycan Türk’leri için. Bugün, Dünya
Azerbaycan Türkleri Dayanışma Günü. Üniversitemizde birçok Azeri Türk’ü öğrencimiz var.
Onlar bizim kardeşlerimiz” dedi. Erciyes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenciler Başkanı
Elşan Ganbarov Rektör Keleştemur’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Eğlenceli anların
yaşandığı konserin sonunda Türk ve Azeri bayrakları sahnede açılarak birlik ve beraberlik
mesajları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10629.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Orman Bölge Müdürlüğü’nden Yılbaşı
Çıkartması
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, yılbaşı gecesinin geleneksel ağacı olan ’çam’ ağacına
dikkat çekmek için çam fidanı dağıttı.Kayseri’de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yılbaşı
gecesinde çam fidanı dağıtıldı. Yılbaşı...
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Orman Bölge Müdürlüğü'nden Yılbaşı Çıkartması 3 0 0 0 Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü,
yılbaşı gecesinin geleneksel ağacı olan ’çam’ ağacına dikkat çekmek için çam fidanı dağıttı.
Kayseri’de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yılbaşı gecesinde çam fidanı dağıtıldı. Yılbaşı
gecelerinde süslenen çam ağacının kesilmemesine dikkat çekmek için vatandaşlara çam fidanı
dağıtan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 bin çam fidanının dağıtılacağını belirtti. Kayseri
Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara, "Bu akşam yılbaşı akşamı. Uzun yıllardan beri ülkemizde
yılbaşı geleneksel olarak kutlanmaktadır. Ne yazık ki çam ağaçları kesilerek bir gelenek
olarak süslenmekteydi. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Zaten orman varlığı yönünden
ülkemizde orman alanları kısıtlıdır. Birde bu geceye mahsus olarak çam ağaçlarının
kesilmesini doğru bulmuyoruz" dedi. Kara ayrıca, "Bu algının yıkılması anlamında yılbaşına
ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim kampanyası kapsamında bugün burada 2 bin adet
çam fidanını halkımıza dağıtmayı planladık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/%20-h10630.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

