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Metin KÖSEDAĞ

GAZETECILIK - YÖNETICILIK (!)

1980 yılından beri basın men-
suplarının her daim yanında olan Kayseri 
Gazeteciler Cemiyeti bir ilke daha imza atarak, 
basın tarihinin an kapsamlı konut projesini hayata 
geçiriyor. Daha önce Belsin ve Talas’ta Gazeteciler 
Cemiyeti’nin ortaklığında konut projeleri hayata geçi-
rilmiş olsa da basın mensuplarının ihtiyaçları karşıla-
namamış; sınırlı sayıda konut üretilmişti. Ancak “Basın 
tarihinin en büyük projesi” olarak adlandırılan TOKI 
Basın Sitesi 521 konuttan oluşarak basın mensup-
larının konut ihtiyacını büyük oranda karşıla-
dı.

BİR gazeteci nasıl olmalı, nelere 
dikkat etmeli.

Hangi yönergeleri izlemeli, 
meslek etik kurallarını nasıl kullanmalı, 
herkesin penceresinden olaylara nasıl 
bakmalı.

Gazeteciliği, kin, nefret, kişisel kapris-
ler aracı olarak kullanmamalı, demiş-
tim.

Ama şunu da peşinen belirtmiştim; 
bu saatten sonra kimseye gazetecilik 
dersi verecek halim yok. Haddime de 
değil, diye.

 Hâlâ da aynı düşüncedeyim. Amacım 
bazı durumları hatırlatmaktan öte bir 
şey değildir.

 ***

 Ülkemizde gazetecilik yapmak çok 
kolay. Hem de çok basit.

Ufak bir köşe kapan, eline makine 
alan, bir koltuğa oturan “oldum” edası 
ile kendini dev aynasında görmeye 
başlar.

Böyle olunca da gazetecilik kisvesi 
altında her türlü terane çevirmek ken-
dilerine göre “mübah(!)” görülür.

 Elbette öyle değil. Aslında bindikleri 
dalı kestiklerinin farkında değiller.

Maalesef toplum yozlaşmasının en 
belirgin örneği medyada gözleniyor.

Kişisel kaprisler, ferdi menfaatler, uçuk 
kaçık hareketler ve dahası...

Maalesef ne ararsanız var.

Gelin Gazetecilik Meslek Ilkeleri’n-
den bir kaçını hatırlayalım, belki bazı 
şeyleri düzeltmeye vesile olur.

 - Gazetecinin temel görevi, gerçek-
leri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, 
sansürlemeden aktarmaktır.

 - Haber, yorum ve görüşler okur ve 
izleyicinin yayının niteliğini anlaya-
bilmesini sağlayacak biçimde, açıkça 
birbirinden ayrılmalıdır.

- Yayımlanan haber, görüş ve yo-
rumlarda, bir insanın davranışının 
veya işlediği suçun, haber konusu 
olayla doğrudan ilgili olmadıkça, 
onun ırkından, milliyetinden, dinî 
veya mezhepsel inancından, cinsi-
yetinden, cinsel kimliğinden, cinsel 
yöneliminden, yaşından, “engelin-
den” veya başka bir özelliğinden 
kaynaklandığını ima eden vurgular 
yapılmamalıdır.

- Tekzip ve cevap hakkına saygı göste-
rilmelidir.

- Gazeteci, haber ajanslarından 
veya başka medya kuruluşlarından 
alarak doğrudan kullandığı veya 
geliştirdiği haberlerde kaynak be-
lirtmelidir.

- Habere konu edilen veya edilmesi 

düşünülen kişi ve kurumlardan, hediye, 
maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edil-
memelidir.

 - Gazeteci, elde ettiği bilgileri doğ-
rulatmak için çaba göstermelidir.

- Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri 
sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret 
içeren ifadeler kullanmamalıdır.

- Üstün kamu yararı olmadıkça, 
gizli kamera, izinsiz ses kaydı, kimlik 
gizleme ve benzeri yöntemlerle ha-
ber araştırmaktan kaçınılmalıdır.

- Gazeteci, bir haberin yayımlanması 
veya yayımlan[1]maması karşılığında 
“maddi veya manevi çıkar” peşinde 
koşmamalıdır.

 (...*...)

Gazeteci böyle olmalı da, ya memle-
keti yönetenler nasıl olmalı!?

 ***

Son günlerde Kayseri’deki koca 
koca kurumların sırf birilerine “paye” 
vermek adı altında yaptıkları orga-
nizasyonlara baktığımızda yukarıda 
gazeteciler için yazdıklarımızın aynısını 
yöneticiler için de ger[1]ekli olduğunu 
söyleyebiliriz.

Ancak sözüm ona memleketi yöne-
tenler hâlâ elma ile armudu birbirin-
den ayıramayacak kadar “âmâ” ise 
ne söylesek boş!

4
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BASIN TARİHİNİN 
EN BÜYÜK PROJESİ 

İÇİN GERİ SAYIM 

1980 yılından beri basın men-
suplarının her daim yanında olan Kayseri 
Gazeteciler Cemiyeti bir ilke daha imza atarak, 
basın tarihinin an kapsamlı konut projesini hayata 
geçiriyor. Daha önce Belsin ve Talas’ta Gazeteciler 
Cemiyeti’nin ortaklığında konut projeleri hayata geçi-
rilmiş olsa da basın mensuplarının ihtiyaçları karşıla-
namamış; sınırlı sayıda konut üretilmişti. Ancak “Basın 
tarihinin en büyük projesi” olarak adlandırılan TOKI 
Basın Sitesi 521 konuttan oluşarak basın mensup-
larının konut ihtiyacını büyük oranda karşıla-
dı.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve S.S. Gazeteci-
ler Konut Yapı Kooperatifi öncülüğünde TOKİ 
tarafından ihale edilerek yapımına başlanan 
konutlar kısa sürede yükseldi. Üyeler, heyecanla 
beklediği sıcak yuvalarına 2023 yılının ilkbahar 
ayında kavuşacak. 

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Kayseri Gaze-
teciler Konut Yapı Kooperatifi tarafından, Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile sözleşme 
imzalanarak başlanan konutların kaba inşaatı 
bitme aşamasına geldi. Kayseri Gazeteciler Ce-
miyeti ve S.S. Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi 
öncülüğünde TOKİ tarafından ihale edilerek 
yapımına başlanan konutların kura çekimi 4 
Ocak 2022 Salı günü TOKİ Merkezinde noter 
huzurunda gerçekleştirilmişti. Kura çekiminin 
ardından daireleri belli olan kooperatif üyelerini 
şimdi sıcak yuvalarına kavuşmanın heyecanı 
sardı. 

BAŞKAN METİN
KÖSEDAĞ’DAN 
MÜJDE

Toki Basın 
Sitesi için 

geri sayım

35 blok ve 521 konuttan oluşan TOKİ Basın Sitesi’nin 
gördüğü ilgi nedeniyle Kayseri’de görev yapan basın 
mensuplarına bir müjde veren Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Metin Kösedağ; “Meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına 
binaen Tavlusun’da daha büyük, daha kapsamlı konut pro-
jesi geliştiriyoruz. Hiçbir basın mensubu arkadaşımız evsiz 
kalmayacak” dedi. 
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Gazeteciler Cemiyeti ve S.S. Gazeteciler Konut 

Yapı Kooperatifi Başkanı Metin Kösedağ; ’’İlk başkan 

seçildiğimde hedefimin üyelerimizi ev sahibi yapmak 

olduğunu söylemiştim. Bunu çok dillendirmesem de 

önceliğim hep üyelerimizin evinin olmasıydı. Hem 

Cemiyet yönetim kurulu olarak hem de kooperatif 

yönetimindeki arkadaşlarımla ince eleyip sık doku-

duk. Yaklaşık 6 yıllık çalışmanın ardından bugünlere 

geldik. Diğer illerdeki projeleri inceledikten sonra TO-

Kİ’nin hem daha uygun fiyata hem daha kaliteli evler 

yaptığını hem de daha güvenilir olduğunu gördük. 

Bir diğer amacımız ise daha fazla kişiyi konut sahibi 

yapmaktı” dedi.

6 YILLIK
ÇALIŞMA 

MEYVESINI 
VERDI

Kösedağ; “Amacımız daha 

fazla kişiyi konut sahibi 

yapmaktı”

>>
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TOKİ’nin Kayseri ihalesini Can İnşaat 
firmasının kazandığını ve çalışmalara baş-
ladığını da vurgulayan Başkan Kösedağ; 
“Yüklenici firma, konutları önümüzdeki 
yılın sonunda teslim etmeyi planlıyor. 35 
Bloktan oluşan 2+1 ve 3+1 daireler yatay 
mimariye uygun olarak 5’er katlı olarak 
yapıldı” diye konuştu.

Üyeleri ev sahibi yapma hayalini ger-
çekleştirmek üzere olduğu için çok mutlu 
olduğunu da belirten Başkan Kösedağ, 
şunları kaydetti: 

“Meslektaşlarımızın hangi koşullarda 
çalıştığını ve yaşadığı ekonomik sıkıntıları 
biliyorum. O nedenle tüm üyelerimizi 
uygun koşullarda ev sahibi yapmak için 
yola çıkmıştık. Çok şükür ki bu hayalin 
gerçekleşmesine çok az kaldı. Amacımız, 
tüm üyelerimizin uygun koşullarda sıcak 
yuvalarına kavuşmaları. Şimdiden tüm 
üyelerimize hayırlı olsun diyorum.”
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Canan BAYRAM

UMUT FAKIRIN DEĞIL TÜM INSANLIĞIN EKMEĞIDIR!

Hedefi olmalı insanın, süslü ha-
yalleri, geleceğe dair planları…

***

Umut bir bahar güneşi gibi doğmalı 
beklentisi olmalı hayattan…

Dünden, çıkartılan dersleri, bugünden 
yarına alınacak tedbirleri olmalı…

***

Umut bir insanın yaşama dair içinde 
beslediği en kıymetli duygudur…

***

Eskiyen bir yılı geride bırakırken yeni 
bir yıla sımsıkı sarılıp, “Keşkeleri olma-
sın” umuduyla yeni bir yılın başında-
yız… 

***

Umut ekmeli insan gönül bahçesine, 
mücadele etmeli, ayakta durmak ve 
hayatta kalabilmek için umudunun 
peşinden gitmeli azimli ve kararlı 
şekilde…

***

Pandemisi, savaşı, ekonomik krizi gibi 
ağır hasarlar yaratan, derin izler bırakan 
hüzün dolu bir yıllara tanıklık ettiğimiz 
bir dönemde yarınlara dair kaygılarımız 
da yok değil. 

***

Endişemiz de olsa pes etmek yok 
mücadeleye devam..! 

***

Umut sadece fakirin değil, günümüz-
de tüm insanlığın ekmeğidir, dolayı-
sıyla işimize, aşımıza dört elle sarılıp 
umudumuzu kaybetmeden yolumuza 

devam etmeliyiz…

Yeni yılı yani 2023’ü hasarlı yıllardan 
ayıracak en önemli özelliği ülkenin 
seçime girecek olması. 

***

Bugüne kadar flu olan birçok konu 
kısa sürede netlik kazanacak ve ülke-
mizin geleceği ile ilgili çok önemli bir 
tablo ortaya çıkacak. 

***

Bunu söylerken seçim sonrası dertler 
bitecek algısını da doğru bulmuyorum.

Hep söylüyorum ve altını çiziyorum 
“Geçimin karşılığı seçim mi?” diye… 
Değil tabi ki ancak gerek iktidar partisi 
gerek muhalefet ülke menfaatlerini 
üst seviyede tutmak için bu dönemde 
taşın altına ellerini değil gövdelerini 
koymak zorundalar…

***

Karamsar tabloların çizildiği son yıl-
larda şehrin durumunu da özetlemekte 
yarar var… 

***

İş dünyasında ihracat rakamlarının 
yükseliş eğiliminde olması sanayicinin 
yüzünü güldürüyor, küçük ve orta 
ölçekli işletmeler ise hala enkazın altın-
dan kalkma çabasında… 

***

Vatandaşın enflasyon altında ezilme-
mesi için iktidarın ardı ardına yaptığı 
hamleler ise kısmen nefes aldırdı. 

***

Şehrin sporunda ise belirsizlik hâkim. 

Her ne kadar şehrin marka değeri 
olan Kayserispor’un kongresinde birlik 
beraberlik mesajları verilse de kısa sü-
rede toparlanma ihtimali yok denecek 
kadar az. 

***

Şehrin siyaseti ise hareketli, umarız 
ülke için bereketli olur… 

Ancak gerek yerelde gerekse genelde 
seviyenin düşeceği nettir. 

***

Bu günlerde hiç tanımadığınız, bilme-
diğiniz, ya da yüzlerini unuttuğunuz 
birçok siyasiyi cadde ve sokaklarda, iş 
yerinizde, evinizde göreceksiniz. Birço-
ğu hayal satacak, doğru ve inandığınız 
değerlerden asla vazgeçmeyin…

***

Özetle; Yeni yıl yeni hayaller, umut-
lar ve hedefler demek. Umarım; 2023 
umutların yeniden yeşerdiği, hayallerin 
gerçeğe dönüştüğü, beklentilerin karşı-
lık bulduğu, yaşanılabilir bir yıl olur…

Şehrin sporunda ise 
belirsizlik hâkim. 

Her ne kadar şehrin 
marka değeri olan 

Kayserispor’un kongre-
sinde birlik beraberlik 

mesajları verilse de 
kısa sürede toparlanma 

ihtimali yok denecek 
kadar az. 
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Yeni turizm Yeni turizm 
destinasyonudestinasyonu  
SoganlI SoganlI 
VadISIVadISI
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Göreve geldiği günden bu yana 

Kayseri’de yaptığı yatırımlarla adın-

dan söz ettiren Vali Gökmen Çiçek, 

ticaretin ve sanayinin merkezi olan Kayseri’de 

turizm atağı gerçekleştiriyor. Erciyes Kayak 

Merkezi gibi var olan turizm merkezlerinin 

yanı sıra Kapadokya’nın kapısı olarak gös-

terilen Soğanlı Vadisi’nde de turizmde yeni 

bir açılım yaptı. Peri bacaları ile görsel şölen 

sunan ve balon uçuşlarının başladığı Soğanlı 

ziyaretçilerini bekliyor. Vali Çiçek gece gündüz 

demeden tüm enerjisini Kayseri için harcıyor.
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“Erciyes’in karı, Kayseri’nin 
kârı” olarak zihinlerde yer 
etmiş olan Erciyes Kayak 
Merkezi hakkında projeleri 
ve beklentileri hakkında bil-
gi veren Vali Gökmen Çiçek; 
Erciyes’i Kayseri’nin olmazsa 
olmazı olarak tanımlıyor.  
Bunu şehirde kime sorar-
sanız ilk söyleyecekleri şey 
Erciyes’in Kayseri turizmi-
nin lokomotifi olduğudur. 
Turizm gelirleri ve turist 
sayısı bakımından bu yıldan 
ümitli olduğunun altını 
çizen Vali Gökmen Çiçek; 
“Türkiye’nin en uzun ve 
çok sayıda kayak pistlerinin 
olduğu yine en modern ka-
yak tesislerinin bulunduğu 
harika bir yer. Ben özellikle 
bu seneden çok ümitliyim. 
Geçen iki sene de pandemi-
de yaşanılan durum sonrası 
insanların yeniden harekete 
geçebilmesi, bunun yanı 
sıra ilk defa bu sene Rusya 
ile direkt uçuşların başlamış 
olması bizi çok heyecanlan-
dırıyor” dedi.  

Erciyes’in 4 mevsim kullanıla-
bilmesi için çok büyük atılımlar 
yapıldığını belirten Vali Çiçek; şu 
şekilde konuştu:

“Büyükşehir Belediyemize ait 
8 adet çim saha ve yüksek irtifa 
kamp merkezimiz sayesinde Fut-
bol takımlarımız temiz hava ve 
yüksek oksijen ortamında kamp 
yapma imkânı sağlanmış oldu. 
Yine yaz aylarında düzenlenen 
bisiklet ve diğer organizasyon-
larla ilgili çalışmalarla Erciyes ilk 
defa yaz aylarında da tam mesai 
yaptı diyebilirim.  Bu bizim için 
de bir ilkti. Ayrıca dağdaki otelle-
rimizin sayısını ve yatak kapa-
sitemizin arttırılmasına yönelik 
çalışmalarımızda söz konusu. 
Birçok otelimiz şimdiden rezer-
vasyonları doldurmaya başladı. 
Bunda Rusya’dan başlayan direk 
uçuşların olumlu etkisini gör-
mekteyiz. Ben bu yıl çok ciddi bir 
turist alacağımızı düşünüyorum.”

“Erciyes’in karı, “Erciyes’in karı, 
Kayseri’nin kârı” Kayseri’nin kârı” 



KAYSERİ CEMİYET / OCAK 2023 

13

Kapadokya’nın giriş kapısıKapadokya’nın giriş kapısı
Soğanlı Vadisi

Soğanlı Vadisi’nde 
yapılan ve yapıla-
caklar ile ilgili bilgi 
veren Vali Çiçek, 
Kayseri olarak 
“Kazan kazanı 
başarmak zorunda-
yız” diyor.  Neden 
turizme özellikle de 

Soğanlı Vadisi’ne bu 
kadar önem verdiği 

ise şu sözlerle anlatı-
yor:

“Kapadokya var. Biz bir 
sanayi şehriyiz. Nevşehir 

Kapadokya ise bir turizm 
şehri. Biz sadece Soğanlı 

Vadisini değil Kayseri’nin sahip 
olduğu tüm tarihi ve doğal 
güzellikleri Erciyes ile birlikte 
kullanabilmeliyiz. Çünkü Erci-
yes’e gelen yabancı turistler aynı 
zamanda Kapadokya’yı da gö-
recek. Buradaki rekabeti birlik-
telikle sürdürmemiz gerekecek. 
Nevşehir buraya çok yakın, 45 
dakikada buradan Ürgüp’tesiniz, 
Kapadokya’dasınız. Bu manada 
iki şehrin rekabetinde Erciyes’e 
gelen turistler Kapadokya’yı 
görecek. Kapadokya’ya gelen 
turistler de tüm ihtişamıyla 
Erciyes’i görecek. 2 il olarak da 
bu konuda paylaşımcı olmamız 
lazım. Bu cümleyi söylerken 
temkinli olmakla birlikte Soğanlı 
Vadisi için Kapadokya’nın giriş 
kapısı denilir. Biz o kadar yakın 

bir coğrafyayız ki sınırlarımız 
adeta sadece kalemle çizilmiş 
şekildedir. Hemen yanımızda 30 
kilometre mesafede Ürgüp var. 
Dolayısıyla bu kadar yakın bir 
alanda tarihte coğrafya da birbi-
rine benzer. Aradaki tek farkı şu, 
Soğanlı Vadisi biraz daha bakir 
kalmış. Oradaki çalışmalar daha 
yeni başlıyor.” 

Soğanlı Vadisi’nde başlamış 
olan balon uçuşlarının rağbet 
görmeye başladığını belirten 
Vali Çiçek, “Biz bir cümle söyle-
yerek çok uzun vadede olmasını 
beklediğimiz sonuçların çok 
kısa sürede olduğunu gördük. 
Soğanlı Vadimizde sıcak hava 
balonu uçuşları başlattık ve bu 
uçuşları yapan firmamızda de 
Ürgüp’lü. İki şehir arasındaki el 
ele vermek durumundan bunu 
kastetmiştim. Şu anda aktif uçuş 
yapan 10 adet balonumuz var ve 
günlük 6-7 tane balon yükseli-
yor. Buraya yatırım yapmak için 
Ürgüp’ten birçok arkadaşımız 
geldi. Biz de onlara hemen kucak 
açtık. Şunu artık anlamamız 
gerekiyor Soğanlı Vadisi’nde 
ve o bölgede birlikte çalışmak 
durumundayız. Çünkü orada 
balonla uçan kişiler bunu bir iki 
defa yaşadıktan sonra farklı bir 
deneyim istiyor. Hiç olmazsa 
orada otelde kalıp burada uçuşu 
deneyimliyor” dedi.  
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BAŞKAN  MEMDUH
BÜYÜKKILIÇ’TAN

2023’TE “YÜZYIL”“YÜZYIL”
VURGUSU
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 

Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılını 
dolu dolu geçirdiklerini, 2023 yılında 

da yatırımdan yatırıma koşacaklarını belir-
terek, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü 
yılı da olan 2023 yılında çocuklarla, 
gençlerle, hanımlarla, erkeklerle, ulu 
çınarlarımızla, 7’den 70’e sağlam 
adımlarla, daha güçlü yürümeye 
devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında belediye-
cilikte ilkleri gerçekleştiren “Kayseri Modeli 
Belediyecilik” anlayışıyla marka şehir imajını 
pekiştiren önemli yatırımlara imza attıklarını 
ifade etti. 
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Başkan Büyükkılıç, “Akkışla’mız, 
Bünyan’ımız, Develi’miz, Felahi-
ye’miz, Hacılar’ımız, İncesu’muz, 
Kocasinan’ımız, Melikgazi’miz, Öz-
vatan’ımız, Pınarbaşı’mız, Sarız’ımız, 
Sarıoğlan’ımız, Talas’ımız, Tomar-
za’mız, Yahyalı’mız, Yeşilhisar’ımızla, 
dünya markası Erciyes’imiz ile 1 yılı 
daha geride bıraktık” dedi.

Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, 
eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, 
spordan kültür sanata hemen her 
alanda yatırım ve hizmetlerimizle 
Kayserililerin gönlünde taht kurduk-
larını vurgulayarak, 1 yıl içerisinde 
yapılan çalışmaları özetle şu şekilde 
anlattı:

“Kayseri Modeli bir yerel yönetim 
anlayışıyla pek çok vizyon, bü-
yük-küçük projeyi hayata geçirerek 

halkımızın hizmetine sunuyoruz. 
Bunların örneği olarak özetle, Erciyes 
Kayak Merkezi’ni, Beydeğirmeni Besi 
Bölgesi’ni, Biyogaz Tesisi’ni, Yüksek 
İrtifa Kamp Merkezi’ni, Recep Tayyip 
Erdoğan Millet Bahçesi’ni, Engelsiz 
Yaşam Merkezi’ni, Havalimanı Yeni 
Terminal Binası’nı, Hasta ve Hasta 
Yakınları Misafirhaneleri’ni, Hospi-
ce Projesi’ni, Şehir Hastanesi Yeni 
Tramvay Hattı ile Talas Mevlana Yeni 
Tramvay Hattını, Yerli ve Milli Tram-
vay Aracı’nı, Uluslararası Kayseri Yarı 
Maratonu’nu, Sahabiye, Oruçreis ve 
Alsancak Kentsel Dönüşüm Projele-
ri’ni, Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye ve 
Özvatan Dağol Gaz Altyapı Çalışma-
ları’nı, yeni kütüphane ve müzeleri, 
tarihi ve turistik dokunuşları ve daha 
pek çok sayamayacağımız irili ufaklı 
projeyi söyleyebiliriz.”

Büyükkılıç, 1 yılı dolu dolu geçirdiklerini vurgulayarak, 
ulaşımdan altyapıya, sosyal belediyecilikten vizyon projelere 
kadar hemen her alanda, gerek merkezde gerekse kırsalda el 
değmedik yer bırakmamaya özen gösterdiklerini kaydetti.

BÜYÜKKILIÇ İLE 
BÜYÜKŞEHİR’DE 

DOLU DOLU 
1 YIL

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘yatı-
rım lideri’ olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, 
“Yüzde 61.31’lik oran ile Türkiye’deki 30 
büyükşehir arasında yatırıma en çok 
kaynak ayıran büyükşehir belediyesi 
olarak bir kez daha zirvede yer aldık. Bu 
gurur tüm Kayseri’nindir. Bu yeni yılda 
da ‘durmak yok, koşmaya devam’ diyerek 
yine yatırımdan yatırıma koşacağız” dedi.

2022 yılına şehri tüm dünyaya tanıtmak 
için yatırımları hayata geçirip, kente artı 
değer kattıklarını söyleyen Büyükkılıç, 
“Endüstrisi, ticareti, sanayisi, üniversite-
leri, gastronomisi tarihi ve doğal güzel-
likleri ile Anadolu’nun parlayan yıldızı 
kadim kentimiz Kayseri’yi kültür sanatın 
merkezi yapma yönündeki çalışmaları-
mız, zengin içeriklere sahip hizmetlere, 
yatırımlara, etkinlik ve faaliyetlerle 2022 
yılında da devam etti” diye konuştu.

“BU GURUR TÜM 
KAYSERİ’NİNDİR”
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Bu çalışmaların meyve-
si olarak başta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere 
devlet büyüklerinin 
elinden yapılan hizmet-
lerin ödüllendirildiğini 
belirten Başkan Büyük-
kılıç, ödüllü Büyükşehir 
unvanını hak ettiklerini, 
üretmeye, çalışmaya, 
yatırım ve istihdama 
hep birlikte el ele, gönül 
gönüle vermek suretiyle 
katkı sunmayı sürdüre-
ceklerini ifade etti.

ÖDÜLLÜ 
BÜYÜKŞEHİR: 
KAYSERİ

“7’DEN 70’E 
SAĞLAM  

ADIMLARLA, 
DAHA GÜÇLÜ 

YÜRÜMEYE 
DEVAM  

EDECEĞİZ”
Kayseri’nin öneminden bahse-

den Başkan Büyükkılıç, “Kayseri 
olarak, kadirşinas ve hayırsever 
insanımız ve tarihinden gelen 
engin ufku sayesinde her dönem 
adeta bölgede örnek, ülkede 
timsal olmuş, şehircilik ve bele-
diyecilik anlamında da saygın bir 
duruş ortaya koymuş bir şehir 
olarak anılmaya bundan sonra 
da devam edeceğiz. Cumhuri-
yet’imizin 100’üncü yılı da olan 
2023 yılında çocuklarla, genç-
lerle, hanımlarla, erkeklerle, ulu 
çınarlarımızla, 7’den 70’e sağlam 
adımlarla, daha güçlü yürümeye 
devam edeceğiz. Ülkemize, ay 
yıldızlı Türk bayrağımıza, dinimi-
ze, vatanımıza, milletimize bağlı 
olup, bu değerleri her zaman el 
üstünde tutmaya devam edece-
ğiz” şeklinde konuştu.
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Rifat AÇIKGÖZ

BIZ GAZETECIYIZ

Türküm demek suçsa ben de suçluyum
Dünya yıkılsa da değişmez huyum
Her zaman haklıyım ve de güçlüyüm
Ben bu gücü milletimden alırım.
 

Hak, hukuk, adalet en büyük ülküm
Aslımı sorarsan Türkoğlu Türküm
Vatan millet için bin kez ölürüm
Ben böyle öğrendim böyle bilirim.

 

Doğruluk ilkemdir yumuşaklık huyum
Herkes gibi yaradan’ ın kuluyum
Vatan, millet sevgisiyle doluyum
Ben böyle öğrendim böyle bilirim.

 

Dostumu severim düşmandan korkmam
Kuru gürültüye pabuç bırakmam
Ilahi nizamın emrinden çıkmam
Ben böyle doğmuşum böyle ölürüm.

 

Kul köle olmadım dünya malına
Hiç minnetim olmaz Allah kuluna
Baş koymuşum vatan millet yoluna
Ben böyle doğmuşum böyle ölürüm. 

Mertleri severim namerdi sevmem
Öldürseler bile yanlışı övmem
Doğruyu severim yalan söylemem
Ben böyle öğrendim böyle bilirim.

 
Huyum değil yalakalık, yağcılık
Her zaman böyleyim değişmem kılık
Sözümden dönersem olayım alık
Ben böyle doğmuşum böyle ölürüm.

 

Allah bir Kur’an hak inandım buna
Canım kurban olsun Allah yoluna
Bir can için minnet etmem kuluna
Ben böyle doğmuşum böyle ölürüm.

 

Batsın bu dünyanın malı, parası
Bozulmasın vatanımın havası
Kötüler ölünce hiç tutmam yası
Ben böyle öğrendim böyle bilirim.

 

Korkutamaz beni şantaj ve tehdit
Kervan yürür gider ulusa da it
Hak yoldan dönmedim yaradan şahit
Ben böyle doğmuşum böyle ölürüm.
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BİRÇOK İLDEN 
FAZLA HİZMET 
ÜRETİYOR

MELİKGAZİ 
BELEDİYESİ 

HİZMETLERİYLE



KAYSERİ CEMİYET / OCAK 2023 

19

Melikgazi’de 2022 yılını değerlendirerek 

rekor hizmet yaptıklarını söyleyen Melik-

gazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palan-

cıoğlu Melikgazi’nin her geçen yıl gelişti-

ğini ve büyüdüğünü yeni projelerle birçok 

ile göre rekor hizmet yaptıklarını ifade etti.

2022 yılında Melikgazi’de 
birçok yatırımın hayat 
bulduğunu 2023 yılında da 

birer birer hizmetlerin açılacağını 
vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu 
şunları söyledi:

“2022 yılı Melikgazi Belediye-
si açısından yoğun çalıştığımız 
hizmet ve rekorlara dolu bir yıl 
oldu. Yeni projelerle birçok ihtiyacı 
gidermiş olduk. 600 bin nüfusu ile 
Türkiye’nin en büyük ilçelerinden 
olan ilçemizdeki faaliyetler oldukça 
yoğun. Özellikle 2024 yılına kadar 
ilçemizde sağlık ihtiyacı kalmaya-
cak. Okul, kütüphane, Kuran kursu, 
cami, sağlık ocağı, sosyal tesis, 
park gibi birçok alanda Türkiye’de 
bizden çok hizmet yapan yok di-
yebilirim. Özellikle sağlık ocağında 

rekor kırıyoruz. 11 sağlık ocağı yap-
tık. 17 okul yaptık. 2022 yılı temel 
atamalar yılı, 2023 yılı açılışlar yılı 
olacak demiştim. Şuanda tam 13 
tane açılışını yapacağımız yer var. 
Hemen hemen her hafta bir açılış 
veya temel atma törenimiz oluyor. 
Burada nüfusumuz çok yoğun 
bunun için yoğun çalışmamız 
gerekiyor. Bu kapsamda gücümüz 
yettiğinde ihtiyaçları gidermeye 
devam ediyoruz. Şehir merkezinde 
çok hızlı bir şekilde muazzam bir 
değişim oldu. Özellikle Çarşı Me-
likgazi projemiz bizi heyecanlan-
dırıyor. 7 gün meyve sebze satışı 
burada olacak. Biz koştur koştur 
çalışarak Melikgazi Belediyesi 
olarak vatandaşlarımızın hizmetin-
deyiz.”
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 Birçok yatırımı hayata geçirdiklerinin altını 
çizen Başkan Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın 
mutluluğu ve refahı için çalışıyoruz. Dolu dolu 
bir hizmet yılı geçirdik. 20 adet ibadethane, 
8 adet diyanet eğitim ve kültür merkezi, 11 
aile sağlığı merkezi, 17 adet okul, 10 adet Akıl 
Küpü Kütüphanesi, 3 adet teknoloji atölyesi, 
16 adet sosyal tesis, 2 adet aşevini ilçemize 
kazandırdık. Ayrıca 9 adet yapının ve mekanın 
restorasyon çalışmasını yaptık. 4 semt pazarı, 
10 adet futbol sahası, 8 adet mahalle fırını, 8 
adet şadırvan, 3 adet taksi durağı gibi çalış-
malarımız oldu. 1 yılda şimdiye kadar 105 km 
yol yaptık. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız 
durmadan devam etti. Ben hizmetlerle dolu 
bu yılda emeği geçem mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. 2023 yılının çok daha güzel 
bir yıl olmasını dilerim. Özellikle Cumhuri-
yeti’n kuruluşunun 100. Yılı olması hasebiyle 
birçok ilkler 2023’te olacak. Örnek hizmetlerle 
Melikgazi’mize hizmet etmeye devam edece-
ğiz. Melikgazi Belediyesi olarak yıl içinde hiç 
durmadan gayretle çalıştık.” dedi. 

Palancıoğlu:  “2023 yılında çok daha yoğun bir çalışma bizi bekliyor olacak. Palancıoğlu:  “2023 yılında çok daha yoğun bir çalışma bizi bekliyor olacak. 

Projelerimiz çok, yapacak işlerimiz çok, hemşerilerimizden aldığımız güç ile onla-Projelerimiz çok, yapacak işlerimiz çok, hemşerilerimizden aldığımız güç ile onla-

rın ihtiyaçlar doğrultusunda, ilçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her rın ihtiyaçlar doğrultusunda, ilçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her 

alanda çok önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”alanda çok önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”
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N Başkan Çolakbayrakdar; 
“Dönüşümle 2 bİn 185 

aİle bu kışı, sıcacık 
evlerİnde geçİrİyor”
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Kocasinan Belediyesi olarak kentsel 
dönüşüm çalışmalarının hızlı bir 
şekilde devam ettiğini ve dönü-

şümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı 
anda gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı 
geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme 
büyük önem verdiklerini ve dönüşüm 
projeleri tamamlandığında yeni bir 
kayseri ve yeni bir Kocasinan’ın şekillene-
ceğini belirtti.

“Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli 
olarak sosyal bir dönüşümdür” diyen 
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Rutin belediyecilik fa-
aliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en 
başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçla-
rından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, 
olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğim-
den beri 8 yıldır, 11 bölgemizde kentsel 
dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde 
devam ediyor. ‘Kocasinan’ delinince ilk 
akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, 
eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel 
dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. 

Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve 
çocuklarımız için uygun çevre şartları 
olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, ca-
misi, sosyal donatıları yapılmış her türlü 
belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş 

standartlarda bir mahalle inşa etmek, 
ancak kentsel dönüşümle mümkündür. 
Bunun için vatandaşlar için fırsat olan 
dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemiz-
de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimi-
zin yaşamlarına dokunarak, onlara daha 
güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahalle-

lerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor 
ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetler-
le çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da 
yetişmiş olacaklar. İnsana yakışır, hizmet 
verebileceğimiz, mahalle kültürünün 
korunduğu, insanların bir araya gelebil-
diği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak 
için kentsel dönüşüm projeleri üretiyo-
ruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 
7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal 
ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içeri-
sinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, 
kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Ko-
casinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Kentsel 
dönüşüm projeleri kapsamında şu ana 
kadar  toplamda 2 bin 185 konutu teslim 
etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvala-
rında huzur içerisinde yaşıyorlar. Bin 245 
konutu ise inşaatı devam ediyor. Yani 
bu zamana kadar 3 bin 430 adet konutu 
kentsel dönüşümle bölgemize kazan-
dırıyoruz. Hedefimiz; ilçemizde kentsel 
dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgeler-
de dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, 
Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir” .

KOCASİNAN=KENTSEL DÖNÜŞÜM= 
MUTLU VE HUZURLU YUVALAR

Başkan Çolakbayrakdar, 
Türkiye’ye örnek gösterilen 
kentsel dönüşüm projeleriy-

le yeni çağdaş mahalleler 
inşa ederek, ilçeye yeni bir 

kimlik yeni bir çehre kazan-
dırmaya devam edecekleri-

ni sözlerine ekledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet 
Çolakbayrakdar’ın hayata geçir-
diği vizyon projelerle Kocasinan 
Belediyesi, ‘Kendi kendine yeten 
bir belediye’ oldu. Her defasında 
“‘Kendi kendine yeten belediye’ 
ve ‘Kendi kendine yeten bir şehir’ 
olmalıyız” diyen Başkan Çolakbay-
rakdar; “Kendi kaynaklarıyla Dünya 
genelinde stratejik olarak öne çıkan 
şehirler, gelecekte kendi kaderlerini 
yönetecek” dedi.

Şehrin insanına değer katan 
projeleri hayata geçirdik-
lerini vurgulayan Başkan 

Çolakbayrakdar, dünya genelinde 
gıdanın stratejik olarak öne çıktı-
ğını, bundan dolayı da Türkiye’nin 
ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi 
için seferberlik ilan ettiklerini belir-
terek; “Özellikle pandemi sürecinde 
yaşadığımız gıdaya güvenin ve 
öneminin ortaya çıkışını gördük. 
Kendi kendine yetebilen şehrimiz 
için yaptığımız projeler çok önemli 
ve değerlidir. Yaptığımız Tarımda 
Dijital Dönüşüm Projesi kapsamın-
da sebze fideleri, 2017 yılında tıbbi 
ve aromatik bitkiler, 2020 yılında 
ceviz ve badem ağacı üretimi, 2019 
yılında siyez ve 2020 yılında gacer 
buğdayı ve organik domates fidesi 
üretimi gibi çalışmalarla tarımsal 
kalkınmaya büyük destek oluyo-
ruz. Gelecek nesiller ve sağlıklı 
toplumlar için özellikle ata tohum-
ların yetiştirilmesi noktasında 
büyük önem veriyoruz. Kayseri’de 

en büyük tarımsal üretimi yapan 
ilçemizde ciddi manada her alanda 
destek veriyor ve her zaman çiftçi 
kardeşlerimizin yanında yer alıyo-
ruz. Yerelden hareketle Türkiye’ye 
model olacak işler yapıyoruz. 
Ayrıca ilçe belediyeler ölçeğinde 
Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığı-
mızla yeşillendirme çalışmalarıyla 
Kayseri’mizi daha da güzelleştiri-
yoruz. Büyük bir sanayi sitesi gibi 
çalışan Makina İkmal Bakım ve 
Onarım Merkezi’mizde belediyenin 
ihtiyaçlarını karşılayarak, şehri-
mizin ve ülkemizin ekonomisine 
büyük katkı sağlıyoruz. 2016 yılının 
son aylarında hayata geçirdiğimiz 
Kocasinan Akademi ile birçok bran-
şta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin 
almış oldukları eğitim sonunda 
ortaya çıkardıkları eserler, hem 
yerli malı kullanımının öneminin 
göstergesi olurken hem de yerli 
üretim olan ürünleri kullanmaya da 
teşvik ediyor” diye konuştu.

‘KENDİ KENDİNE 
YETEN BELEDİYE’! 

KOCASİNAN
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Türkiye’nin ilk uçak fabrikası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

 “İnanıyoruz ki TOMTAŞ’ın yarım ka-
lan hüzünlü hikayesi burada yapı-

lacak çalışmalarla büyük bir başarı 
hikayesine dönüşecek”

KÜLLERİNDEN KÜLLERİNDEN 
DOĞUYORDOĞUYOR

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası 
olarak 1925’te kurulan Tay-
yare ve Motor Türk Anonim 

Şirketinin (TOMTAŞ) adını yaşata-
cak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji 
AŞ’nin “Ortak Girişim Sözleşmesi”, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 
da katıldığı törenle imzalandı.

Akar, TOMTAŞ Havacılık Ortak 
Girişim Sözleşmesi İmza Töreni’n-
de yaptığı konuşmada, 1925’te 
kurulan ilk uçak fabrikası TOM-
TAŞ’ın 1928-1941 yıllarında ürettiği 
uçaklarla dönemin en iyi havacılık 
fabrikalarından biri olduğunu 
belirtti.

Fabrikanın faaliyetlerinin birtakım 
sebepler dolayısıyla akamete uğra-
dığını dile getiren Akar, fabrikanın, 
Türkiye’nin havacılık tarihinde acı 
bir hatıra olarak kaldığını söyledi.

Hayata geçirilen TOMTAŞ’ın adının 

yaşatılmasına yönelik girişimle 
büyük bir sinerji oluşturulduğunu 
vurgulayan Akar, “Kayseri Büyük-
şehir Belediyesinin desteği, ASFAT, 
TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes 
Teknopark’ın katkısıyla savunma ve 
havacılık sanayisinde yeni başarı-
lara imza atacağız. İnanıyoruz ki 
TOMTAŞ’ın yarım kalan hüzünlü 
hikayesi burada yapılacak çalışma-
larla büyük bir başarı hikayesine 
dönüşecek. Türkiye’nin en önemli 
sanayi kentlerinden, aynı zamanda 
savunma ve havacılık alanında 
köklü tecrübeye sahip Kayseri’miz 
bu yapılanmaya da ev sahipliği 
yapacak.” diye konuştu.

Girişimin hayırlı olması temenni-
sinde bulunan Akar, Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanı Memduh 
Büyükkılıç’tan 15 Ocak’a kadar 
arazi tahsisinin yapılmasını istedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliği, desteği ve teşvikiyle 
savunma sanayisinde yerlilik ve millilik 
oranının yüzde 80’lere ulaştığını ifade 
eden Akar, daha gidilmesi gereken 
önemli yolların olduğunu belirtti.

Türkiye’nin savunma sanayisiyle ilgili 
parasını verdiği ürünleri alamadığı 
dönemlerin olduğunu anımsatan Akar, 
şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifade 

ettiği gibi kendi göbeğimizi kendimiz 
keseceğiz. Şu ana kadar yaptığımız, 
İHA/SİHA/TİHA, diğer ürünler hepsi 
ortada. Bunlar süratle gelişiyor. Daha 
düne Mehmetçiğin kullandığı tüfeğin 
patenti yabancıya aitti. Tabancamız, 
makineli tüfeğimiz yoktu. Şu anda 
geldiğimiz noktada bütün hafif silahla-
rımızı, obüslerimizi, helikopterlerimizi, 
İHA/SİHA/TİHA, deniz topu yaptık. 
Harp silah araç ve gereçlerini tasarlayıp 
imal, inşa ve ihraç noktasına geldik. 

MİLGEM’leri ihraç ediyoruz. Büyük me-
safeler katettik, daha gideceğimiz çok 
mesafe var. Artık cin şişeden çıktı. Tankı 
da uçağı da yapacağız ve ülkemizin, 
asil milletimizin savunması ve güvenli-
ğini sağlayacağız.”

Konuşmaların ardından TOMTAŞ 
Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekşi, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil 
ve ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün 
tarafından ortak girişim sözleşmesi 
imzalandı.
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Talas Belediyesi olarak hizmet 
ve yatırım yönünden dolu 

dolu yıllar geçiriyoruz. Pren-
sibimiz ‘güzel işler yapmak, 

işlerimizi güzel yapmak’ oldu. 
Bunun neticesinde Talas hızla 

gelişen, şehircilik, altyapı, 
sosyal donatı ve sosyal-kültü-
rel etkinlikler yönünden gıpta 

ile bakılan bir ilçe haline geldi.

“GÜZEL “GÜZEL 
ISLER ISLER 

YAPTIK, YAPTIK, 
ISLERIMIZI ISLERIMIZI 

GÜZEL GÜZEL 
YAPTIK”YAPTIK”
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Görevimizin ilk yılında hayata 
geçirdiğimiz kırsal mahal-
lelerimize yönelik Belediye 

Mahallemizde uygulaması ile aynı 
anda 45-50 iş makinesi ve 95-100 
personelle hizmet çıkarması yaptık. 
Mahallelerimizde yol, park, yeşil 
alan, temizlik, aydınlatma vs. gibi 
konularda ne tür eksiklikler varsa 
hepsini tek bir hamle ile ortadan 
kaldırdık. 

‘Kırsala sahip çıkmayan şehrini 
yönetemez’ anlayışından yola çıka-
rak bir yandan tarım ve hayvancılık 
konusunda yaklaşık 100 ton tohum 
yardımı, küçükbaş hayvan dağıtımı 
ve tarım makineleri gibi destekle-
rimiz sürerken bir yandan daha yaşa-
nabilir ortamlar oluşturmak ama-
cıyla kırsal mahallelerimizde sosyal 
tesis, yol, çevre düzenlemesi, çocuk 
oyun grubu, mezarlık vs. gibi her 
biri kendi içinde ayrı önem arz eden 
tesis ve yatırımları hayata geçirdik. 

INSANA DEĞERIN 
GÖSTERGESI: 

TARIM IŞÇILERI IÇIN 
KONTEYNER KENT

Mevsimlik tarım işçileri için içerisin-
de buzdolabı, set üstü ocak, tuva-
let, banyo ve sıcak su bulunan 30 
adet yaşam konteyneri ile 1’er adet 
eğitim ve çamaşırhane konteyneri 
bulunan konteyner kenti hizmete 
sunduk. Tarım işçileri, artık aileleriyle 
birlikte daha konforlu bir ortamda 
yaşam sürüyorlar. 
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Buna paralel olarak şehir merkezinde de 
değişmeden hızlı bir gelişim yaşandı. Yeşil 
alan, yol, asfalt, kaldırım ve refüj çalışmaların-
da rekorlar kırarken eğitimde, sosyal ve sportif 
alanda hem yeni tesisler yaptık hem de çok 
önemli etkinliklere imza attık. 

Halka dönük yönetim anlayışımızın bir gös-
tergesi olarak Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa 
uygulamasını hayata geçirdik ve her hafta 
Çarşamba günleri Mevlana Mahallesi Mey-
danında vatandaşlarımızla buluşarak istek ve 
taleplerini dinledik, projelerini ve önerilerini 
aldık. Salı ve Perşembe günleri esnaf buluş-
malarıyla esnaflarımızı dinledik, sohbet ettik, 
istek ve görüşlerini aldık. 

DEĞİŞMEDEN 
GELİŞİM 

SÜRÜYOR

DEĞER KATACAK 
PROJE VE 

YATIRIMLAR

ŞEFFAF ODA 
TÜRKİYE’YE 

ÖRNEK OLDU 

Bunlarla birlikte Talas’a değer katacak önemli proje ve yatırımlarda 
da çok önemli gelişmeler kaydettik. Talas Millet Bahçesi, Zincidere 
Göleti Mesire Alanı, Zincidere Yetimhanesinin Restorasyon Okuluna 
Dönüştürülmesi ve Ali Dağı Füniküler Hattı gibi çok önemli proje-
lerde önemli ilerlemeler kaydettik. Zincidere Göleti Mesire alanının 
adını ‘Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’ olarak belirledik ve 2023 yılı 
baharında hizmete açmayı planlıyoruz. E spor ve İnovasyon merke-
zini tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunduk.  
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Bir şehrin büyüklüğü, binaların yük-
sekliğiyle değil kültürüyle, sosyal haya-
tıyla ve medeniyete verdiği hizmetlerle 
ölçülür. 

Ünlü mimar ve düşünce insanı Turgut 
Cansever, “Şehri imar ederken nesli ihya 
etmeyi ihmal ederseniz; ihmal ettiğiniz 
nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder” 
der. O yüzden biz Talas Belediyesi olarak 
Şehrin imarı, şahsın ihyası anlayışı ile bir 
yandan ilçemizi daha mamur hale ge-
tirmeye gayret ederken bir yandan da 
başta gençliğimiz olmak üzere insanımı-

zı maddi-manevi daha donanımlı hale 
getirmek için faaliyetler düzenliyoruz. 

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, 
Altıntepe Semt Kütüphanesi, Tıpkıbasım 
Mushaflar Kur’an-ı Kerim Müzesi, Hayır 
Çarşısı, Biz Pişirelim Siz Dağıtın uygula-
ması, Talas Sanat Galerisi, Pati Evi, Pati 
Yolu, okullar, camiler, Kur’an kursları, 
aile sağlığı merkezleri, makine parkının 
güçlendirilmesi gibi önemli tesisleri ve 
yatırımları ilçemize kazandırdık. 

Ali Dağı 360 Kafe ve yeşil alanı, 
Azerbaycan Kardeşlik Parkını, Sağlık 
Çalışanları Parkını ve onlarca parkı 
hizmete sunduk, yeşil alanlar oluştur-
duk. Eğitime ve sağlığa destek nokta-
sında Mevlana İlkokulu, Hikmet Cıngıllı 
Anaokulu ve Hanım Aydoğan Anaokulu 
ile Hasibe-Durmuş Akçakaya Aile Sağlığı 
Merkezi ve Osman-Neyire Akgöz Aile 
Sağlığı Merkezini ilçemize kazandırdık. 
Talas Millet Bahçesi’ne yaptırılacak olan 
Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu ve 
İlkokulları ile Emine Gönen Ortaokulu-

nun temelini attık, Mehmet Karamercan 
Kütüphanesi’ne ilk harcı koyduk. Yeni 
Kızılay binası ise tamamlanmak üzere. 
Uzaktan eğitimden yararlanamayan 
Talaslı öğrencilere 1000 adet tablet 
armağan ettik.

Talas Festivali, Akrobasi Sirki, Altın 
Çınar Film Festivali, Açık Havada Sinema 
Günleri, Antika Pazarı, Maharetli Eller 
Kadın Üretici Pazarı, Sporcu Fabrikası, 
Okulumda Şenlik Var, Engelli Araçları 
Bakım Onarım Atölyesi, Atlı Okçuluk 
Türkiye Şampiyonası, Uluslararası Yamaç 
Paraşütü Şampiyonaları başta olmak 
üzere halk oyunları gösterileri, online 
sohbetler, konserler, tiyatro oyunları, 
söyleşiler gibi sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklerle dolu dolu günler geçirdik. 

Bundan sonrasında da yine güzel 
hizmetlerle, kalıcı yatırım ve tesislerle 
Talas’ı, yaşayanların keyif aldığı, huzur 
bulduğu bir şehir yapmaya gayret 
edeceğiz.

ŞEHRİN İMARI, 
ŞAHSIN İHYASI
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YENİ YAPILAN TESİS
VE BİNALARLA 

MODERN 
HACILAR YÜKSELİYOR

Başkan Özdoğan, “Hacılar’ın bugünü ve yarını için önem arz eden birçok projeyi 
devlet ve millet el ele vererek hayata geçirmenin mutluluğu yaşıyoruz”

30
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HACILAR’DA DEVLET VE MİLLET EL ELE

Hacılar ilçesinde vatandaşlara 
daha iyi hizmet sunabilmek 
adına yeni yapılan bina ve 

tesislerin yanı sıra altyapı ve üstyapı 
ile yeşil alanlarda birçok proje gerçek-
leştiriliyor. 

Hacılar’a kalıcı eserler kazandırdık-
larını ifade eden Hacılar Belediye Baş-
kanı Av. Bilal Özdoğan, vatandaşların 
daha iyi hizmet almaları ve ilçenin 
modern bir görünüme kavuşması 
için birçok alanda çalışmalara devam 
ettiklerini söyledi. 

“Hacılar’ın bugünü ve yarını için 
önem arz eden birçok projeyi devlet 

ve millet el ele vererek hayata geçir-
menin mutluluğu yaşıyoruz” diyen 
Başkan Özdoğan, yaptığı açıklamada 
şu ifadelere yer verdi;  

“İçişleri Bakanlığımız tarafından yap-
tırılan Hükümet Konağı ve Belediye 
Hizmet binamızın yapım çalışmaları-
na başladık. Arsası belediyemiz tara-
fından verilen bu binaların ilçemize 
kazandırılmasında büyük desteği 
olan İçişleri Bakanımız Sayın Süley-
man Soylu’ya teşekkür ediyorum. 
Yeni binalarımızı kısa sürede tamam-
lanarak vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulacağız.”

31
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Hacılar’ın önemli sorunlarından birisi 
olan göçü yürütülen Kentsel Dönüşüm 
Projesi ile tersine çevirdiklerine vurgu 
yapan Başkan Özdoğan, “Hacılar’da mo-
dern şehircilik anlayışı içinde yapımına 
başladığımız Vizyon projemiz Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nde yeni konutların 
inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. 
152 dairelik 2’inci Etap 4 bloğun yapım 
çalışmaları hava şartları el verdiği 
sürece devam edeceğiz. Ayrıca TOKİ ile 
yaptığımız görüşmeler neticesinde 400 
konutun da Hacılar’a yapılmasına karar 
verildi. Bu bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 
Kuraları çekilen konutların yakın bir 
zamanda inşaat çalışmalarına başla-
nacak. Yapacağımız konutlar şimdiden 
ailelerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Öz-
doğan, Halit Özkaya Kütüphanesi’nde 
sona doğru gelindiğini, kütüphanenin 
yapımının tamamlanmasının ardından 
gençlerin hizmetine sunulacağını 
belirtti.

Arsası Hacılar Belediyesi tarafından 
tahsis edilen ve Özkaya Ailesi tarafın-
dan yaptırılan Halit Özkaya Kütüpha-
nesi’nin inşaat çalışmalarında sona 
yaklaşıldığını ifade eden Özdoğan, 
“İnşallah yakın bir zamanda kütüp-
hanemiz hizmete açılacak. Burada 
hem kolektif hem de bireysel çalışma 
alanlarının bulunduğu konumu itibarı 
ile hem kadın gençlik merkezine yakın 
olması hem de 15 Temmuz şehitler 
parkımıza yakın olması durumu ile 
gençlerimiz hem ders çalışıp hem de 

sosyal alanlarımızdan faydalanacaklar. 
Burası yaklaşık bin 300 metrekarelik 
bir alanda son derece modern ve son 
derece konforlu çalışma alanlarının 
bulunduğu öğrencilerimizin gerek 
toplu, gerekse bireysel olarak çalışabi-
lecekleri bir kütüphane olacak. Böyle-
sine önemli bir kütüphaneyi ilçemize 
kazandıran Özkaya Ailesi’ne teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Doğal güzellikleri ve turizm alanları 
ile Anadolu’nun güzel ilçesi Hacılar’ın 
daha da güzelleşmesi için birçok proje 
ürettiklerini, bunların tamamına yakı-
nını devletin ve hayırseverlerin katkı 
ve destekleri ile hayata geçirdiklerine 
vurgu yapan Özdoğan, “ilçede yürü-
tülen tüm çalışmalar Hacılar halkına 
hayırlı olsun” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJESİ HACILAR’A 
DEĞER KATIYOR

HALİT ÖZKAYA 
KÜTÜPHANESİ
GENÇLERİMİZİN 
HİZMETİNE 
SUNULACAK 
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Türkİye’de İlk kez 
vegan mantı üretecekler
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Kayseri Valisi Gökmen 
Çiçek’in öncülüğünde ilçe-
lerde 17 kadın girişim ko-

operatifi kuruldu. İlçelerin 
yöresel ürünlerini ürüten 

kadınlar kısa sürede başa-
rılı işlere imza attı. Tomar-
za’da 10 kadın tarafından 
kurulan kooperatifte üre-

tilen istiridye mantarları 
Tarım Kredi Kooperatif 

Marketlerde satışa sunul-
du. Ürünlere rağbet büyük 

olunca gelen taleplere 
karşılayamayan koopera-

tifin kapasitesinin yüzde 
200 artırılmasına karar 

verildi. 

Birçok ilki de hayata 
geçiren kadın kooperatif-
leri birbirleri arasında da 

işbirliğine gitti. Mantar üreten 
Tomarza Kadın Kooperatifi 
ile mantı üreten Develi Kadın 
Kooperatifi ortak vefan mantı 
üretimi için harekete geçti. Et 
yemeyen ya da sağlık sorunları 
nedeniyle yiyemeyenler için 
mantarlı vefan mantı ise kısa 
sürede satışa sunulacak.   

Kayseri’nin Tomarza İlçesi’nde 
Kayseri Valiliği öncülüğünde ku-
rulan Tomarza Kadın Kooperatifi 
10 kadına istihdam kapısı oldu. 
Kooperatifte hem üreten hem 
de kazanan kadınlar Şıhbarak 
Mahallesindeki mantar üretim 
tesisinde istiridye mantarı üreti-
yor. Yılda 12 ton mantar ürete-
bilen kadınlar şimdiye kadar 1 
milyon lira gelir elde etti.  

TALEPLERE 
YETIŞEMIYORUZ
Tomarza Kadın Kooperatifi’nin 

kısa sürede çok başarılı işlere 
imza attığını belirten Tomarza 
Kaymakamı Metin Eyüp Koca, 
kadınların kooperatifleşmeye 
giden sürecini anlattı. Kayseri 
Valisi Gökmen Çiçek’in öncülü-
ğünde Tomarza Kadın Kooperat-
fi’nin (TOKA) kurulduğunu belir-
ten Kaymakam Koca; “Tomarza 
ilçemizde kadınlarımız “üretime 
katılıyor, sevgiyle yoğuruyor” 
parolasıyla valimiz Gökmen 
Çiçek ‘in himayelerinde Tomarza 
kadın girişimcileri kooperatifini 
kurduk. Birinci öncelikli amaç 
kadınlarımızın üreterek eko-
nomiye katkı sağlamalarıydı. Ko-
operatifleşme sürecinden sonra 
mantar üretimine başladık. Şim-
dilik 1 çadırda üretim yapıyoruz. 
Aylık 3 ton yıllık 12 ton kapasi-
teyle çalışıyoruz. Kadınlarız yılda 
1 milyon lira gelir elde etti. Başta 
tarım Kredi Kooperatif marketler 
olmak üzere diğer marketlere 
de mantar satıyoruz ama talep-
lere yetişemiyoruz” dedi

vali çiçek 

öncülük etti, 

kadınlar harekete geçti
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KAPASITEMIZI YÜZDE 200 
ARTIRIYORUZ
Tomarza Kadın Kooperatifi’nde kadınla-

rın ürettiği istiridye mantarlarının büyük 
ilgi gördüğünü belirten Kaykamam Me-
tin Eyüp Koca; “Mantara olan talep çok 
fazla. Şuan marketlerin yanı sıra ilçemiz-
de vatandaşlarımıza da pazarda direkt 
satış yapıyoruz. Hasadı yaptıktan sonra 
tüm ürünler satılıyor. Taleplere yetişeme-
diğimiz için şuan ki mevcut tesisimize 
ek olarak iki tesisi daha kazandırarak 
kapasitemizi yüzde 200 artıracağız. Böy-
lece mantar üretim kapasitemiz 30 tona 
çıkacak. Diğer taraftan mantar kurutma 
tesisimizi de kurutarak kurutulmuş ve toz 
mantarı tüm Türkiye’ye 
satacağız. Kooperatifi-
miz çok hızlı bir şekilde 
yol alıyor. Buda Kayseri 
Valimiz Gökmen Çi-
çek’in sayesinde oluyor.” 
diye konuştu. 

“TÜRKIYE’DE ILK
 KEZ VEGAN 
MANTI 
ÜRETECEĞIZ”
ayseri’de 17 kadın 

kooperatifi kurulduğunu 

belirten Kaymakam Metin Eyüp Koca, 
kooperatifler arasında işbirliği de yap-
tıklarını belirterek; “Biz Tomarza Kadın 
Kooperatifi olarak mantar üretiyoruz. 
Develi ilçemizdeki kooperatif ise mantı 
üretiyor. İki kadın kooperatifimiz burada 
ortak bir işe girişti. Et yemeyen ya da 
sağlık sorunları nedeniyle et yiyemeyen-
ler için vegan mantı üretimine geçiyoruz. 
Bizim ürettiğimiz mantarlarla Develi 
Kadın Kooperatifi üyeleri mantarlı mantı 
üretecekler. Bu mantılar satılarak her iki 
kooperatifin üyelerine kazanç olacak. Ve-
gan mantı Türkiye’de bir ilk olacak” dedi. 

KADINLARDAN DEV 
ÜRETIM HAMLESI

Kurdukları kooperatif ile istiridye 
mantarı ürettiklerini hem de sosyalleş-
tiklerini belirten Tomarza Kadın Koope-
ratifi Başkanı Mevlana Can ise; “Valimiz 
Gökmen Çiçek’i basından takip ediyor-
duk. Afyon Valisi iken Kadın girişimcilerin 
sayısını artırmaya yönelik takdire şayan 
çalışmalarını görünce imreniyorduk. 
Kayseri’ye Vali olarak gelmesi biz kadınlar 
için büyük şans oldu. Onun teşvikiyle 
ve Kaymakamımız Metin Eyüp Koca’nın 
büyük gayretiyle kooperatifimizi kurmuş 
olduk. Kaymakamımız bu konuda olduk-
ça heyecanlı. Üretim öncesi tüm fizibilite 
çalışmalarını yaptırdı. Konunun uzmanı 
kişileri Tomarza’ya davet etti. Modern 

tesis kurulumunda çok büyük 
gayretleri oldu. Nihayetinde 
modern mantar üretim tesisi-
ne Tomarza olarak kavuşmuş 
olduk. Tesisimiz aylık 3 ton yıllık 
ise 12 ton üretim kapasitesi-
ne sahip. Kapasite artırımı ile 
yıllık 30 ton üretime ulaşmayı 
hedefliyoruz. Aynı zamanda 
kooperatifimizin üye sayısını 
artırarak bu güzel ortaklığa 
tüm Tomarzalı kadınlarımızı 
dahil ederek tabana yayaca-
ğız” diye konuştu. 
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DİJİTALLEŞME VE 
YEŞİL DÖNÜŞÜM

• Kayseri Ticaret Odası’nda 2022 
yılının son meclis toplantısı ger-
çekleştirildi.  2022 yılının genel 
bir değerlendirmesini yapan 
Başkan Ömer Gülsoy, “Jeopolitik 
gerilimler, yüksek enerji mali-
yetleri ve enflasyonist baskılar 
ile şekillendiğini görüyoruz.“ 
dedi.  

•  Gülsoy, “2023 yılında; döngüsel 
ekonominin gereklerine uya-
rak, ihracat odaklı, verimli ve 
rekabetçi bir büyümenin gerçek-
leşmesini, reel sektörümüz için 
belirsizlik yerine umut hakim 
olmasını ve bereketli bir büyü-
me süreci diliyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

Toplantıda aralık ayında 
gerçekleştirilen faaliyetler 
oda bütçesi ele alındı. 

Görüşülen gündem maddeleri 
ile 2023 yılı tahmini gelir ve gider 
bütçesi oy birliği kabul edildi.    

Gündeme ilişkin değerlendir-
melerde bulunan KTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 
2022 yılının küresel ekonomide 
jeopolitik gerilimler, yüksek enerji 
maliyetleri ve enflasyonist baskı-
lar ile şekillendiğini belirtti.

Türkiye’nin AB tedarik zincirle-
rindeki konumunun pandemi ve 
gelen Rusya ile Ukrayna arasın-
daki savaş sonrası daha da önem 
kazandığını belirten Gülsoy, 
Türkiye’nin kritik bir aktör olarak 
öne çıktığını hatırlattı.

Enerjide dışa bağımlılığın 
azaltılmasının önemli olduğunu 
vurgu yapan Gülsoy, şöyle devam 
etti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan yılın son ka-
bine toplantısında Karadeniz’de 
58 milyar metreküplük yeni 
doğalgaz rezervinin bulunduğu-
nu müjdeledi. Toplam rezervin 
710 milyar metreküpe yükseldi-
ğini, bunun da piyasa değerinin 
1 trilyon dolar olduğunu açıkladı. 
Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 

ülkemizin doğal zenginlikleriyle 
dışa bağımlılığımızı minimuma 
indireceğiz. Kendi mühendisleri-
miz, sondaj gemilerimiz ve kendi 
iç dinamiklerimizle daha güçlü 
bir Türkiye haline geleceğiz.”

2023’TE 
hedef
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‘FIRSATÇILARA GÖZ 
AÇTIRMAMALIYIZ’
İş adamlarına da çağrıda bulunan Gül-

soy, “Fırsatçılara göz açtırmamalıyız. Biz 
ahilik kültürü ile yetişmiş, ahilik kültürünü 
benimseyen, genlerinde ahilik kültürünü 
taşıyan iş insanlarıyız. Ahilik kültürü ile 
yoğrulan iş insanlarımızdan beklentimiz 
bu yöndedir. Enflasyonu yükselten, piya-
salarımıza güveni azaltan bu fırsatçılara 
göz açtırmamamız gerekiyor. İş dünya-
mızın da bu hassasiyeti göstereceklerine 
inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

‘ASGARI ÜCRETTE DENGE
MEKANIZMASINI ÖNEMLI
BULUYORUZ’
Açıklanan yeni asgari ücret ile ilgili de 

açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy 
şöyle konuştu: 

“Asgari ücrette denge mekanizmasını 
önemli buluyoruz. Emekçi olmadan üre-
tim olmaz. Emekçinin emeğine değer ka-
zandırmadan, üretilen mal ya da hizmette 
de değer olmaz. Bu yüzden üretimin dört 
temel unsurundan biri olan emek, mutlu 
olmadan bereketli bir üretim gerçekleş-
mez. İşçiye verilen, emekçiye verilen ilave 
her zam, onun daha insanca bir ortamda 
yaşaması için gösterilen gayret, karşılıksız 
kalmaz. Açıklanan asgari ücretin çalı-
şan vatandaşlarımıza nefes aldıracağını 
düşünüyoruz.  İşverene yönelik devlet 
desteklerinin artarak devam etmesini 
temenni ediyorum. İşverenler üzerinde 
oluşan vergi yüklerinin enflasyon ora-
nında hafifletilmesi, enflasyonun kontrol 
altına alınarak alım ve üretim gücünün 
korunması da önem taşıyor”

Başkan Gülsoy sözlerinin sonunda da 
Kayseri Ticaret Odası’nda 2022 yılında 2 
bin 490 firmanın kurulduğunu, kapanan 
firma sayısının ise 744 olduğunu ifade 
etti. 

Küresel ekonominin pande-
mi ile sarsıldığını hatırlatan 
Gülsoy, 2023 yılına ise jeopolitik 
gerilimlerin arttığı bir seyirde 
girildiğini aktardı.

Küresel ölçekte yaşanmakta 
olan enflasyon, parasal sıkılaş-
ma eğilimi, küresel resesyon ve 
artan enerji maliyetlerin 2023’te 
başlıca riskler arasında yer aldı-
ğını ifade eden Gülsoy, şunları 
kaydetti:

“2023 yılına girerken; yeşil dö-
nüşüm, dijitalleşme ve sürdü-
rülebilirliğin artarak gündemi-
mizde olmaya devam edeceği 
görülüyor. Geleceği şekillendir-
meye başlayan bu önemli geliş-
meleri yakından takip etmemiz 
gerekiyor. Eksenimizi geniş-
letmeli, daha fazla ticaretle ve 
yatırımla bölgesel ve küresel 
bir ekonomik güç olma konu-
mumuzu kuvvetlendirmeliyiz. 
Geçmiş tecrübelerimiz, hızlı 
adapte olan dinamik yapımızla 
ve yeni ortaklıklar kurarak, bu 
süreçte en büyük payı alabiliriz. 

Reel sektör olarak yeni bir yıla 
girerken ekonomide başlayan 
toparlanmayı gelecek için umut 
verici görüyoruz. Nüfus yapımız, 
üretim kapasitelerimiz, merkezi 
konumumuzla büyüme potan-
siyeli en yüksek ülkelerden biri-
siyiz. Özel sektör olarak üretime, 
istihdama, yatırıma ve ihracata 
devam etmeliyiz. Risklere değil, 
fırsatlara odaklanmalıyız ve 
ekseni genişletmeliyiz. Temkinli 
ama kararlı bir şekilde ilerleme-
yi sürdürmeliyiz. Türkiye çok 
büyük bir ülke. Karşımıza çıkan 
her sıkıntıyı geride bırakacak 
azme, inanca ve imkana sahibiz. 
Burada esas olan bizim birlik ve 
beraberliğimizi sürdürmemiz 
ve kardeşliğimizi unutmamız-
dır. Biz birlikte güçlüyüz. 2023 
yılında; döngüsel ekonominin 
gereklerine uyarak, ihracat 
odaklı, verimli ve rekabetçi bir 
büyümenin gerçekleşmesini, 
reel sektörümüz için belirsizlik 
yerine umut hakim olmasını 
ve bereketli bir büyüme süreci 
diliyorum.”

2023’TE DIJITALLEŞME VE YEŞIL 
DÖNÜŞÜM GÜNDEMIMIZDE 

BAŞ SIRADA OLACAK“ 
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KOBİ’lere 1 mİlyon destek!
Kayseri Model Fabrika, aktif
danışmanlık hizmeti 
sunmaya başladı

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan KAYSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Büyüksimit-

ci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
himayelerinde hayata geçirilen Kayseri 
Model Fabrika’nın göstermiş olduğu 
performans bakımından Türkiye’deki 
tüm model fabrikalar arasında birinci 
sırada yer aldığını kaydederek;  “Model 
Fabrikamız aktif danışmanlık hizmeti 
sunmaya başladığı 2021 yılı ocak ayın-
dan günümüze kadar, 70’e yakın projeyi 
tamamlayarak, bir yılda tamamlanan 
projelerin sanayiciye sağladığı tasarruf 
yıllık 133 milyon TL oldu. Aynı zamanda 
Kayseri Model Fabrika, üniversite-sana-
yi iş birliğinin en güzel örneklerinden 
biridir” diye konuştu. 

Kayseri’den 190 ülkeye ihracat ger-
çekleştirdiklerinin altını Büyüksimitci 
şunları söyledi; “3 OSB ve üretim amaçlı 
bir serbest bölgemizin bulunduğu 
toplam 50 milyon metrekarelik sanayi 
alanında, 2 bin 200 fabrikada üretim 
yapıyoruz. İSO verilerine göre; ilk 1000 
büyük sanayi kuruluşu listesinde 31 fir-
mamız bulunuyor. 4 milyar doları aşan 
ihracatımız, 2 milyar dolar ithalatımızla 
6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine 
sahibiz. Bugüne kadar yaklaşık bin 700 
ihracatçımızla 190 ülkeye ihracat yaptık. 
Kayseri olarak ithal ettiğimizin iki katını 
ihraç ederek, cari açığa pozitif katkı 
sunan bir iliz”

Konuşmasında sanayicilerin 
taleplerine de değinen Büyük-
simitci, “Yatırım teşvik belgeleri 
kapsamında yılsonu bitecek, artı 15 
puanlık yatırıma katkı oranının de-
vamı yönünde sanayicilerimizden 
talepler alıyoruz. Bu sürenin tekrar 
uzatılması yeni yatırımlarımız için 
itici güç olacaktır. Yatırım Teşvik Bel-
gesi Sisteminin yeniden düzenlen-
mesi ile bölgesel ve sektörel teşvik 
sistemine geçilmesi, ayrıca “Kayseri, 
Konya, Aksaray, Niğde, Adana, Mer-
sin, Hatay” ana hattında yer alan 
illere yapılacak yatırımların teşvik 
edilmesiyle, “Orta Anadolu Üretim 
Havzası” oluşturularak Anadolu’da 
kalkınma hamlesi başlatılmalıdır” 
diye konuştu. 

Bakan Varank’tan destek
Başkan Büyüksimitci ayrıca, İncesu 

OSB genişleme bölgesi ve 4’üncü 
OSB için Bakan Varank’tan destek 
talebinde bulundu.

Dünyada yaşanan birçok olumsuz-
luklara rağmen, ülkemizin Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde büyümesini sürdürdü-
ğüne dikkat çeken Büyüksimitci, 
“Kayseri olarak bizde; Türkiye’nin 
dünyanın ilk 10 ekonomisi içine 
girmesi için, güçlü bir Türkiye için; 
sanayici ve iş adamları olarak var 
gücümüzle yatırıma, üretime, ihra-
cata ve istihdama devam edeceğiz.  
Biz, ülkemizin geleceğine inanıyo-
ruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Dijital Dönüşüm adım adım
Önümüzdeki yıl en önemli konuların 

başında Yeşil Mutabakat geldiğini açıklayan 
Başkan Büyüksimitci, “Bildiğiniz üzere Av-
rupa Birliği, sınırda karbon uygulamasına 1 
Ekim 2023’ten itibaren başlanacağını duyur-
du. Bu sürece hem ülke hem de sanayiciler 
olarak çok hızlı bir şekilde hazırlanmamız 
gerektiğinin bilincindeyiz. Oda olarak bu 
süreçte, bünyemizde kurduğumuz Yeşil 
Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Ofislerimiz 
aracılığı ile sanayicilerimize her türlü deste-
ği verme gayretindeyiz. Bu konuda KOSGEB 
ve Kalkınma Ajansının sunmuş olduğu 
destekler, sanayicilerimize etkin bir şekilde 
hizmet sunabilmemiz adına büyük önem 
arz ediyor” dedi.

Çevre dostu yeşil OSB yolda
Kayseri’ye 4’üncü OSB’yi kazandırmak için 

çalışmalarına devam etiklerini ifade eden 
Büyüksimitci, bugüne kadar 4’üncü OSB için 
bin 400 yatırımcıdan 27 milyon metrekare-
ye yakın ön talep aldıklarını açıklayarak, kısa 
bir süre içinde kuruluş çalışmalarını tamam-
layarak, Kayseri’ye orta-yüksek ve yüksek 
teknolojik ürünler üreten, çevre dostu yeşil 
bir OSB’yi kazandıracaklarını söyledi. 

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 
Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı-
sı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank’ın katılımı ile KAYSO 
meclis salonunda gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında konuşan 
Bakan Varank, İleri Girişimcilik 
Destek Programı kapsamında, 
Kayseri’de mobilya sektöründe fa-
aliyet gösteren KOBİ’lere 1 milyon 
liraya kadar destek vereceklerini 
açıkladı. 
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ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI BAKAN ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI BAKAN 
VARANK’IN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİVARANK’IN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank ise, sanayileşmede ve 
katma değer üretmede Kayse-

ri’nin Türkiye’de örnek şehirlerin başında 
geldiğini belirterek, kendilerinin de Ba-
kanlık olarak Kayseri’ye ellerinden gelen 
desteği vermeye çalıştıklarını açıkladı.  

Model fabrikaların çok ciddi projeler 
olduğunu ifade den Bakan Varank, “Açık 
söyleyeyim, arkadaşlarımız model fab-
rikalarla ilgili verimliliklerden bahsettik-
lerinde ben bunlara şüphe ile yaklaştım. 
Ama bugün çok güzel neticeler aldığı-
mızı görüyoruz. Bu manada her bir işlet-
memiz, yalına dönük bu tür destekleri 
alması lazım. Buradaki maliyetlerin 100 
bin liraya kadar olan kısmını KOSGEB 
olarak biz karşılıyoruz. Yeter ki siz nasıl 
daha verimli oluruz bunun peşine dü-
şün. Biz devlet olarak yanınızdayız.” dedi. 

Bakan Varank, “2002 yılında Kayseri’de 
OSB’lerde 20 bin kişi çalışıyormuş, şimdi 
80 bin kişi çalışıyor. 2002 öncesi 335 par-
selde üretim yapılıyormuş, şimdi 1547 
parselde üretim yapılıyor. Bu rakamlarda 
Kayseri sanayisinin nereden nereye gel-
diğini gösteriyor. Ülke olarak üretmenin 
tadını aldık. Son iki senede Türkiye 
dünyanın en önemli tedarik zincirindeki 
oyunculardan biri olabileceğini tüm 
dünyaya gösterdi. Biz kalkınma ajansla-
rımız aracılığı ile illerimize desteklerimizi 

sürdürüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, 
sanayicilerin sorularını cevaplayarak 
taleplerini dinledi. Toplantının sonunda, 
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin 
Özkaya tarafından günün anısına Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 
vazo takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank, Kay-
seri’nin Türkiye’de örnek 
şehirlerin başında geldiğini 
belirterek, kendilerinin de 
Bakanlık olarak Kayseri’ye 
ellerinden gelen desteği ver-
meye çalıştıklarını açıkladı.  

Mobilya sektörünün Kayseri için 

önemli bir sektör olduğuna vurgu 

yapan Bakan Varan, “Aslında mo-

bilya sektöründe yeni girişimlerin, 

özellikle yeni teknoloji üreticilerinin 

ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu ma-

nada da sadece Kayseri’ye dönük 

İleri Girişimcilik Destek Programı 

çağrısına çıkıyoruz. Burada mobilya 

sektöründe yeni teknolojiler gelişti-

recek firmalarımıza destek verece-

ğiz. Bizim ileri girişimcilik desteği-

miz 375 bin lira. Ama Kayseri için 

bu açıkladığımız çağrıda KOBİ’leri-

mize 1 minyon liraya kadar destek 

vereceğiz. Yeter ki yeni teknolojiler 

geliştirelim. Bu çağrıyı açıyoruz, 

bunu da buradan duyurmuş olalım” 

şeklinde konuştu. 
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BAŞKANDAN
MESAJ VAR!

Başkan 
Bağlamış; 
“Borsamız, her ge-
çen gün birikimini artı-
rarak kendi dinamiklerini 
yeniden keşfederek, şehrin 
hayallerini gerçekleştirme nokta-
sında payına rolü en iyi şekilde icra 
etmeye çalışmaktadır.”

40
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ÜLKEMİZE 
ÖNCÜLÜK 
EDECEĞİZ!

Kayseri Ticaret Borsası’nın, Kayseri’nin gıda ve 
tarım ürünleri piyasasının düzenlenmesi, bu 
ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile başlayan 

hikayesi, yarım asrı geçmiş durumda.

İlimiz, tarım ve hayvancılık ürünleri üretiminde ülke 
çapında en üst sıralarda yer almaktadır. 2018 yılın-
da göreve geldiğimizde, Kayseri Ticaret Borsasının 
yapacağı çalışmaların sadece Kayseri’nin gıda, tarım ve 
hayvancılık sektörüne hitap etmesinin yeterli olmaya-
cağını belirtmiş ve ortaya yeni bir vizyon koymuştuk. 

Bu vizyon doğrultusunda ve geniş katılımlı çalışma-
lar neticesinde; Kararlı ve sistemli bir şekilde dört yıl 
boyunca stratejik planlamamızın gerekliliklerini yerine 
getirdik. Şimdi geldiğimiz noktada, çok daha tecrübeli, 
ne yapılması gerektiğini çok daha iyi bilen bir yapıya 
kavuştuk.

 Üyelerimizin dijital teknolojiyi daha fazla hayatları-
nın içerisine entegre etmesi için gerçekleştirdiğimiz 
eğitimler ile de üye odaklı bir stratejik plan oluşturma 
konusuna özen gösterdik.

Bu vizyon ile hazırladığımız 2023 – 2026 Stratejik Pla-
nımızın başarıyla uygulanması için iş programlarının 
her yıl güncelleneceği dinamik bir sistem oluşturduk. 
Böylece heyecanımızı her sene yeni baştan tazele-
yecek, Kayseri ve ülkemize hizmet etmeye devam 
edeceğiz. 

İktisadi başarının yolu, hedef belirleme planlama ve 

bu hedef ve planlar doğrultusunda çok çalışmaktan 

geçer.

Stratejik planımızdaki vizyon projelerimizi gerçek-

leştirirken üyelerimize verdiğimiz hizmet kalitesini her 

geçen gün arttırarak ülkemizin ve bölgemizin 2026 

hedeflerine ulaşmak için bütün gücümüzle çalışacağız.

Ticaret Borsaları üretici, tüketici ihracatçı ve sanayi-

ciye piyasa ekonomisi ortamında dinamik ve rasyonel 

bir ortam hazırlayan bulundukları ilin, bölgenin ve 

ülkenin sosyal kalkınmasına ve ekonomisine sayısız 

faydaları olan kurumlardır. 

Borsamızı önümüzdeki periyotta; Meclisimiz, yöne-

tim kurulumuz, idari kadromuzun gayretleri ve üyele-

rimizin desteği ile İlimizde, bölgemizde ve ülkemizde 

yapılan proje ve faaliyetlere öncülük eden gösterilen 

saygın ve etkin bir kurum haline getireceğiz. 

Borsamız, her geçen gün birikimini artırarak kendi 

dinamiklerini yeniden keşfederek, şehrin hayallerini 

gerçekleştirme noktasında payına rolü en iyi şekilde 

icra etmeye çalışmaktadır. 

 2023 yılının Borsa’mıza, ilimize, bölgemize ve ülke-

mize hayırlı olmasını dilerim.
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Mustafa DURAN

KAYSERISPOR’DA YÖNETIM ŞEFFAF OLURSA ŞEHRIN 
DESTEĞINI ILLAKI ALIR! 

Kayserispor’da Bağımsız denetçiler 
iş başında imiş. Hakikaten de yeni 
yönetimi tebrik etmek gerekir. Çün-

kü şeffaf yönetim şehrin de tüm desteğini 
almalarına büyük katkı sağlar. 

Evet gelelim bağımsız denetçi mese-
lesine;

 Kayseri’de spor kamuoyunun meraka 
beklediği konu açıklığa kavuşacak. Tabi 
Başkan Ali Çamlı bu konuda yeterince 
şeffaf olmalı ve bağımsız denetçilerin 
çalışmalarını yine şeffaf bir şekilde Kayseri 
kamuoyu ile paylaşmalı.

Kayserisopr Kulübünün borcu son 3 yılda  
yüzde 450 gibi astronomik bir şekilde 
arttarak sezon sonu itibarıyla 1.2 milyar TL 
olması tahmin ediliyor. 

Kayserispor’u kulüp tarihinde 1.2 mil-
yar TL’lik borç yükü ile en çok borçlan-
dıran başkan olarak tarihe geçen Berna 
Gözbaşı dönemi mercek altına alınmaya 
başlandı. 

Kayserispor Kulübü’nde görevlendirilen 
iki bağımsız denetçi Berna Gözbaşı’nın 
görev yaptığı son 3 yıllık dönemin 
bütün mali yapısını bütün harcamaları 
incelemeye altına aldı. 

Kayserispor Kulübü’nde çok tartışılan 
Berna Gözbaşı döneminde yapılan bütün 
harcamalar mercek altına alındı. Bağımsız 
denetçiler kulübün geçmiş son 3 yıllık 
mali yapısını didik didik inceliyor..

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda ya-
pılan genel kurulda,  900 milyon TL borçla 
kulübü devralan yeni başkan Ali Çamlı, 
Berna Gözbaşı dönemine ait yapılan 
harcamaları ve mali yapının denetlen-
mesi amacıyla bağımsız denetçilerin 
görevlendirileceği sözünü vermişti. 

İşte Ali Çamlı verdiği o sözün arkasında 
durdu ve geçtiğimiz günlerde Kayserispor 
Kulübü’ne bağımsız iki denetçi görevlen-
dirdi.  

Kayserispor’da 2 bağımsız denetçinin 
Berna Gözbaşı dönemindeki mali yapıyı 
yapılan  denetlemeye başladığı belirtil-
di.

Bağımsız denetçiler özellikle son 3 sezon-
da Kayserispor kulübünün yaptığı bütün 
transferleri, oyunculara ödenen paraları 
merajerlere ve menajerlik şirketlerine 
ödenen ücretleri, sağlık harcamalarını 
kulübün bütün alacaklarını, özellikle de  
kulübe yapılan bağışları mercek altına 
alacak. 

Öteyandan Kayseri kamouyu  Kayserispor 
Kulübü’nün yeni başkanı Ali Çamlı’dan 
şeffaf bir çalışma yürmesini bekliyor.  Aksi 
halde sezon sonu 1.2 milyar TL’yi bul-
ması tahmin edilen borcun hesabını Ali 
Çamlı vermek zorunda kalacaktır.. 

BU BORÇ YÜKÜ KAYSERISPOR IÇIN 
KORKUNÇ BIR FACIADIR

Kayserispor Kulübü’nün borç yükü ile 
ilgili bu korkunç facianın 10 dakikalık genel 
kurul raporu ile başkan Berna Gözbaşı’nın 
ağlamaklı duygusal konuşması neticesin-
de kalkan ellerle kesinlikle ve kesinlikle 
kapatılmaması gerektiğini genel kurul 
sonrasında söylemiştik.

Bu sözlerimizin takipçisi olacağımızı 
da tekrarlıyoruz.

Kayseri’de Kayserispor’ gönül vermiş 
binlerce vatandaşımız binlerce taraftarımız   
adına tekrar diyoruz ki;

Kayserispordaki bu korkunç borç yükü-
nün sebepleri,  Kayserisporumuz adına, 
dürüstlük adına, hak ve adalet adına, 
inançlarımız adına, asla ve asla kapatıl-
mamalı.!!

Kayserispor’un sezon sonu ulaşması tah-
min edilen .1.2  milyar TL’lik bu borcu,  nor-
mal futbol harcamaları ile asla açıklanamaz. 
Böyle olsa bile  bu kadarlık borç sadece 
transfer yanlışlarından kaynaklanamaz.!

ÜSTÜNE BASA BASA SÖYLÜYORUM,  

BU KADAR BORCUN OLUŞMASINDAKI 
ESAS FAKTÖRLER MUTLAKA ORTAYA 
ÇIKARTILMALI! 

Şu anda Kayserispor Kulübü’nde çalış-
ma yürüten bağımsız denetçiler; Kayse-
risopr’u tarihinin en büyük borç batağına 
sokan Berna Gözbaşı yönetiminin sorum-
luluğunda oluşan bu borçların oluşma-
sındaki esas faktörler mutlaka deşifre 
etmeli sebeplerini ortaya koymalı..

Kayserispor mali yapısını inceleme altına 
alan bağımsız denetçiler, Berna Gözbaşı 
yönetimi Kayserispor Kulübünü böyle 
korkunç bir borç yüküne nasıl ulaştırdı 
mutlaka ortaya çıkartmalı.  

BAĞIMSIZ DENETÇILER, 
KAYSERISPOR’UN TRILYONLARI KIMLE
AKTARILDI BUNU ORTAYA ÇIKARMALI
Bu durum sıradan bir durum değildir. 

Bunun üzerine kesinlikle gidilmelidir.

Bu şehrin kaynaklarının Kayserisporu-
muz kullanılarak hangi menejer ve onların 
şehrimizdeki aracılarına gittiği,  hangi çöp 
futbolculara ne kadar harcama yapıldıığı  
ama futbolcunun eline ne geçtiğİ yine ba-
ğımsız denetçilerin yapacağı bu denetimle 
mutlak suretle ortaya çıkacaktır..!

Kayserispor’un trilyonları 
kimlere aktarıldı?

Bu arada bağımsız denetçilerin yapacağı 
bu çalışma neticesinde   Kayserispordan 
nemalananlar da  mutlaka ortaya çıkacak-
tır. Kayserispor’un trilyonlarının kimlere 
aktarıldığı gün yüzüne illaki çıkacaktır.. 

Umarım Kayserispor’un yeni başkanı Ali 
Çamlı bu konuda Kayseri kamuoyunu da 
şeffaf bir şekilde bilgilendirir, umarım ba-
ğımsız denetçilerin bu çalışmaları Kayseri 
kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılır aksi 
halde Ali Çamlı bu yükün altından kalka-
maz. ! Son üç yılda Kayserispor’un yüzde 
450 artan borç oranın izahı vakit geçirme-
den kamuoyu ile paylaşılmalı..! 
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KAYSERİ’DE YENİ KAYSERİ’DE YENİ 
TEKNOLOJİYE TEKNOLOJİYE 
KAVUŞUYORKAVUŞUYOR

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN 

Tank, tank kurtarıcı, zırhlı 
personel taşıyıcı gibi Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) en-
vanterindeki paletli araçlar, 
Kayseri’deki 2’nci Ana Bakım 
Fabrika Müdürlüğünde yeni 
teknolojiyle donatılıyor.

Osman Kavuncu Bulva-
rı’nda 387 bin metrekarelik 
alanda 1954 yılından bu 
yana faaliyet gösteren 2’nci 
Ana Bakım Fabrika Müdür-
lüğü, üstlendiği tank ile 
diğer paletli araçların mo-
dernizasyonu ve yenileme 
çalışmaları ile ülke eko-
nomisine de önemli katkı 
sağlıyor.

“VURUCU GÜÇLERİ”“VURUCU GÜÇLERİ”
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TSK’nin karadaki en önemli “vurucu 
güçleri” arasında yer alan tanklar 
ile tank kurtarıcı ve zırhlı personel 

taşıyıcılar, 2’nci Ana Bakım Fabrika Mü-
dürlüğünde modernize ediliyor.

Kalifiye ve konusunda uzman personeli 
bünyesinde çalıştıran fabrika, yenileş-
tirme, bakım ve onarım görevlerinin 
yanı sıra paletli araçlara ait yedek parça 
imalatı, ordu yağ analizi, elektronik ile 
mekanik cihazların kalibrasyonu, dost 
ve müttefik ülke personeline “görev başı 
mesleki eğitim” verilmesi görevlerini de 
üstleniyor.

Fabrikada baştan aşağı yenilenen 

veya modernize edilen araçlar, gelişmiş 
bilgisayar kontrolleri ile frenleme, meyil 
tırmanma ve inme, yan eğim, slalom, 
hendek geçme gibi aşamaların yer aldığı 
iki test pistinden de geçiyor.

Paletli araçların yenileştirme ve onarım-
ları için ihtiyaç duyulan muhtelif yedek 
parçalarının çok eksenli CNC tezgahlarla 
yüksek hassasiyette imal edildiği fabrika-
da, araçlar son kat kamuflaj boyası yapı-
larak birliğine sevke hazır hale getiriliyor.

2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay 
İbrahim İlhan Coşkun, AA muhabirine, 
fabrikada gerçekleştirilen her türlü ima-
lat, yenileştirme, modernizasyon faali-

yetlerinin kalite yönetim sistemi, çevre 
yönetim sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği 
yönetim standartları gereklerine uygun 
olarak yürütüldüğünü söyledi.

Fabrika olarak önemli bir görev üstlen-
diklerinin altını çizen Coşkun, “2’nci Ana 
Bakım Fabrika Müdürlüğü tank, tank 
kurtarıcı, zırhlı personel taşıyıcı gibi Türk 
Silahlı Kuvvetleri envanterindeki paletli 
araçların modernizasyonu ile bu araç-
lara ait motor, transmisyon, tali komple 
malzeme, atış-kontrol ve optik cihazların 
komple yenileştirmesini yaparak birlik-
lerin desteklenmesinde önemli hizmet 
vermektedir.” diye konuştu.
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Gelişen teknolojiye uygun faaliyet göster-
diklerini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

“2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü geç-
mişte uyguladığı modernizasyon projelerinde 
M48A5T1/T2 tankları, TAMAY Tank Kurtarıcı 
ve İstihkam Savaş Aracı, M60T Tankı, MLC 70 
Sınıfı Kayar Köprü Tankı, ADOP Aracı ve ADY 
gibi M113 zırhlı personel taşıyıcı araçları Türk 
Silahlı Kuvvetlerine kazandırmıştır. Proje-
lerden elde ettiği bilgi birikimi, kazandığı 
kabiliyetler ve yeni teknoloji ürünü donanımı 
sayesinde ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlayan bir merkez haline gelmiştir. Tezgah 
parkı gelişen teknolojiye uygun olarak sürekli 
yenilenmektedir.”

Coşkun, ayrıca müdürlük personel gelişimini 
desteklemek için eğitime büyük önem ver-
diklerini belirterek, “2. Ana Bakım Fabrika Mü-
dürlüğünün tüm imalat ve kontrol faaliyetleri 
kalifiye ve konusunda uzmanlaşmış personel 

tarafından gerçekleştirilmektedir.” dedi.

TSK’nın önemli bir birliği olduklarını vurgu-

layan Coşkun,”Fabrikamızda onarımı, yeni-

leştirmesi ve modernizasyonu yapılan paletli 

araçlar ile terörle mücadele kapsamında yü-

rütülen operasyonlarda hasar gören araçların 

onarım sonrasındaki gövde ve kule sistem-

lerinin performans testleri ve son muayene 

işlemleri tank test pistlerinde gerçekleştiril-

mektedir. 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlü-

ğü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin bir birliği 

olmanın ve yüklendiği görevlerin haklı gururu 

ve onuru içerisindedir. Kalifiye personeli, 

başarıyla gerçekleştirdiği modernizasyon pro-

jelerinden edindiği tecrübeyle, verilecek her 

türlü görevi başaracak azim ve kararlılıktadır.” 

değerlendirmesinde bulundu.

“Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 
seçkin birliği”
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RÖPORTAJ / Dilek BAYRAM

Erciyes Üniversitesi Süleyman Çe-
tinsaya İletişim Fakültesi Öğretim 

Görevlisi Prof. Dr. Vahit İlhan ile çok 
tartışılan dezenformasyon yasasını 

konuştuk. Vahit ilhan, ‘Dezenfor-
masyon yasasına karşı çıkmak, yalan 

haberi kabullenmek ve kaos ortamı-
na destek vermek demektir’ dedi.

‘Dezenformasyon 
yasası tartışılacak 

bir şey değil’
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Şu an gündemde, 
basın dezenformas-
yon yasası var. Bu 
sürece nasıl gelindi?

Bu konuya daha ge-
riden başlamak lazım. 
Gazeteler ilk yayın 
hayatına başladığı 
zaman tüm devletler 
bunları düzenleme ve 
denetleme gereğini 
öne sürüyor ve yasalaşı-
yor. O zamanki dirençte 
sansür üzerineydi. O za-
manda her şey konuşul-
malı, her şey söylenmeli 
diyorlardı. İş burada ifade özgürlüğü ve 
medya özgürlüğüne gidiyor. Ama medya 
özgürlüğü örneğin yalan haber yapma 
özgürlüğü değildir. Dünya genelinde 
yayınlanan ilk gazetelere bakıyorsunuz. 
İngiltere’de bir yönetici kendisini öv-
dürmek için gazeteye para veriyor. Evet, 
gazetede sizden övgüyle bahsediyorlar 
ancak bu sizde o meziyetler olduğundan 
değil, para verdiğinizden kaynaklanıyor. 
Ya da rekabet ettiğiniz kişi yine gazete-
ye para veriyor bu kez de sizi yeriyorlar, 
aleyhinizde olmadık sözler yazıyorlar. 
Gazetelerin başlangıcında da maalesef 
bu tür olaylarla karşılaşılmış.

Aynı sorunlar televizyon için de 
geçerliydi…

Sonrasında televizyonlar hayatımı-
za giriyor. Bu kez de yine aynı 
sebeplerden, yine denetleme 

sebebiyle RTÜK kuruluyor. 1990 
ile 1994 arasındaki RTÜK kurul-

larına kadar bakın. Denetleyeme-
diğiniz zaman ne oldu? Yalan haber 

vardı. Aşırı şiddet vardı. Aşırı cinsellik 

vardı. İnsanlara zarar veriyor artık bu 
içerikler. Kurumlara zarar veriyor, devlete 
zarar veriyor. Bu zarardan korumak için 
ne yapıldı? RTÜK Kurumu kuruldu. Yasası 
geliştirildi. Ondan sonra en azından 

ekranlarda kan görüntü-
sü kalmadı mesela. Aşırı 
şiddet kalmadı. Yalan 
habere en azından mü-
dahale edildi. İnsanları 
yönlendirme, insanların 
fikri veya ideolojik açıdan 
etkilenme devam etti, 
hala devam ediyor. Med-
yanın zaten yapısında bu 
var. Muhalefeti de iktidarı 
da sesini kanallardan du-
yurdu. Bu olmaya devam 
edecek.

Esasında çok seslilik 
demokratikleşmeyi getirmez mi?

Burada medya demokrasiye hizmet 
etmiyor. Kendi siyasi gücü, bağlantısı 
neyse ona hizmet ediyor. Kendi ticari 
bağlantılarına hizmet ediyor. Yani ege-
men güçlere hizmet ediyor. Halk merkezli 
bir yayıncılık yapmıyor o zaman. Güçlüyü 
daha güçlü yapan bir sistem. Hâlbuki 
medya dediğiniz zaman merkezinde halk 
olmalı, halkın özgürlüğü olmalı, halkın 
sesi olmalı. Egemen güçlerin sesi oluyor. 
İktidar derken sadece hükümeti kastet-
miyoruz. STK’lar da iktidardır, muhalefet 
de iktidardır bu anlamda. Yani egemen 
bloklardır. O yüzden denetlemediğiniz 
zaman maalesef insana zarar veren bir 
sisteme dönüşüyor. Bıçak gibi düşünün. 
Bıçak, insana bin yıllardır hizmet eden bir 
araç. Ancak onunla insan da öldürülüyor. 
Medyaya da böyle bakabiliriz; evet çok 
faydası var ancak zararları da yok değil. 
Yalan haber yaptığınız zaman kurumla-
ra, insanlara zarar veriyor. İftira olduğu 
zaman bir insanın hayatı kararıyor, siyasi 
hayatı kararıyor veya sosyal hayatı bu 
anlamda müthiş zarar görebiliyor.

Tekelleşmenin bir sebebi de 
denetimsizlik diyebilir miyiz?

Medya eğer denetlenmezse, 
eğer medyayla ilgili kararlar 

getirilmezse bu herkese zarar 
veriyor. Sisteme de zarar veri-
yor. Aslında çok da demokra-
tik bir şey olmamaya başlıyor. 

Tüm dünyaya baktığımız 
zaman birçok olumsuzluğu da 

görebiliyoruz. Medyanın ta-
mamen önünü açtığın zaman 

tekelleşme oluyor. Tekelleşme-
nin ne piyasaya, ne insanlara 
faydası var, ne de devletlere 

faydası var.

47
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Dezenformasyon yasası neden 
bu kadar çok tartışılıyor?

Dezenformasyon ile misenformas-
yon, ikisi de farklı şeyler.  Misenfor-
masyon bilinçli olmadan medyadaki 
yanlış bir haberdir. Örneğin bir 
tecavüz haberinde yanlışlıkla Ahmet 
yerine Mehmet diyorsunuz. Meh-
met’in bu haberden dolayı hayatı 
kararıyor.  Ancak dezenformasyon 
bilinçli bir şekilde yalan haber üretilip, 
yaygınlaştırılıyor. Hedefinde kişi veya 
kurum olabilir; büyük zarar veriyor. 
Çok ünlü bir yoğurt firmasının ismini 
karıştırıyorsunuz, kötü bakteriler çıktı 
diyorsunuz. O firma hem maddi hem 
manevi açıdan etkileniyor. Yani çok 
ince, hassas bir çizgi bu. O yüzden 
şimdi dezenformasyon yasasındaki 
karar çok ağır algılanıyor ama aslında 
verdiği zarar çok daha büyük.

Burada amaç dijital medya 
diyebilir miyiz?

Gazetede, televizyonda yaşa-
nan bu tarz tecrübe var. Televiz-
yon sürecinde yaşanan böyle bir 

tecrübe var. Sıra geldi internete. İnsan-
lar sosyal medyada. Günlük 8 saat 
internetteyiz. Sosyal medya kulla-
nımı oranı günde 3 saat. Eskiden 
televizyon izleme oranının fazlalı-
ğından yakınırdık, çok fazla zama-
nımızı alıyor diye. Şimdi internet 
ve sosyal medyanın aldığı zamanı 
tartışıyoruz. Öyle olunca sorunlar 
da oraya taşınıyor. Tabii imkânları da 
var ama riskleri de var, sorunları da 
var. Yani bunun en büyük sıkıntıla-
rından biri bu. Yani yalan haber. Yalan 
haberi çok hızlı bir şekilde dolaşıma 
koyabiliyorsunuz. İçerik üretip çok 
hızlı yayınlanıyor. Kötü olan içerik 
maalesef çok hızlı yaygınlaşı-
yor. Aşırı şiddet, aşırı cinsellik 
veya siyasilerle ilgili yalan da 
olan veya kurumlarla ilgili ya-
lan bir bilgi dolaşıma koyun. Anında 
hızlı bir şekilde yayılır, ses de getirir 
aynı zamanda. Şu an neredeyse devlet 
kurumla- rının derdi 

inter-
net yasası ve sos-
yal medya oldu. 
Çünkü orada çok 
fazla sorun var.

Sosyal med-
yada özellikle 
çocuklar çok 
zarar görüyor. 

Bu anlamda sizlerin de ne gibi 
çalışmaları vardı?

Sosyal medya ve çocuk dediğiniz 
zaman evet imkânları var. Çocuğu sos-

yalleştiriyor, etrafıyla bu anlamda 
iletişim kurmanın bir aracı olmuş, 

özgüvenini sağlıyor. 4 - 5 kalem 
faydasını sayabiliriz.  Ancak 

riskler o kadar fazla ki. Ona 
zarar veren orada o kadar 
ortam var ki. Bir kere onunla 
çok vakit geçiriyor. Değerli 
zamanı gidiyor. Yabancılarla 
iletişim kurmaya başlıyor. 
Cinsel istismara kadar giden 

bir sürece dönüşüyor. Yaşına 
uygun olmayan içeriklerle 

orada ilk kez karşılaşıyor. Bu ta-
mamen onun psikolojisine zarar 

veriyor. Reklam içerikleri onu büyük 
oranda yanıltmaya başlıyor. Yaşının 
gereğinden fazla aşırı sosyalleşme 
oluyor. Ama sosyalleşmenin içinde de 
denetleyemediğiniz için farklı ilişkiler 
söz konusu oluyor.  O yüzden dijital 
okuryazarlığı çıkardık. Dijital ebevey-
nlik diyoruz.  Hem o alanın içinde ola-
caksın hem denetleyeceksin hem de 
çocukla iş birliği sağlayacaksın. Yoksa 
o kadar sorunlu bir alan ki, o sorunlu 
alandan çocuğun sağlıklı çıkmasının 
ihtimali yok. O yüzden denetim her 
alanda şart.
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Dezenformasyon yasası ne-
den çıktı?

İnsanlara zarar veren, kurum-
lara zarar veren bir yapısı var. 
Ve onu durdurmanın yöntemini 
arıyor devlet şu anda. Bunu neyle 

yapacak? Tabii ki yasa geliştirerek yapacak. Şu andaki 
dezenformasyon yasası da buradan çıkıyor. Demek ki 
bu alan insanlara, kurumlara zarar veriyor. Düzenlen-
mesi lazım, denetlenmesi lazım. Bunun ihtiyacı şart. O 
yüzden dezenformasyon yasasının varlığı tartışılacak 
bir şey değil kesinlikle. İçindeki maddeleri tartışabilirsi-

niz ama yasanın kesinlikle olması gerekiyor.

Gerçekten gerekli mi?

Örneğin bankayı denetlemeye ge-
rek yok diyebilir misiniz? Bankacılar 

istediği gibi her şeyi yapsın. Gördük 
2000 yıllarındaki krizde içi boşaltıldı bankaların. Hem 
devlet zarar gördü, hem kişiler paralarını kaybettiler. 
O yüzden denetlemesen böyle sonuçlanıyor. Bakanlık 
lokantaları, gıdayı denetlemese bize neler yedirdikleri-
ni görüyoruz. O yüzden internet alanı da denetlenecek. 
Çünkü orada yayın 

yapılıyor. Ve bu yayının amacı büyük oranda herkesin 
toplumsal refahı artsın, çok demokratik olsun, insanlar 
hoşça yaşasın. Yok, herkes kendi fikrini, zikrini, birilerine 
aşılamak için veya para kazanmak için yapıyor. İşin içine 
para girince de ne paylaştığı mühim değil. İçeriği iyi 
olsun, kötü olsun; yeter ki insanlar izlesin, ben paramı 
kazanayım diyor. O zaman da işin rengi değişiyor. Biz 
önümüze gelen her şeyi yemediğimiz gibi internette 
de önümüze gelen her şeyi beynimize dolduramayız. 
Olmaması lazım. O yüzden de orası denetlenecek, 
onun da bir yasası olacak ve şu anda oldu.

Yasa içeriğinde neler var?

Bir kere gazetecilik oraya kaymış durumda internet 
gazeteciliği ve bunların siteleri var. Bunlara da devlet 
tarafından deniliyor ki ben artık seni tanıyorum. Yani 
resmi ilan alabilirsin. Basın kartı vereceğim çalışanları-
na. Ama yerin belli olacak. Yaz işleri müdürün, sorum-
lun belli olacak. Bir sorun olduğu zaman, bir dava 
olduğu zaman ben muhatabımı bileceğim.

Yasa temsilci bulundurma zorunluluğu hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Belirli orana ulaşmış sosyal medya 
platformları Türkiye’de yasal temsilci 
bulundurmak zorunda. Çünkü orada 
da fake hesaplar, bot hesaplar var. 
Onun üzerinden yığınlarca insanlara 
zarar veren; şiddet, psikolojik şiddeti 
uygulayan yalan haber ortaya koyan 
hesaplar var. İnsanları yönlendiriyor-
lar.  Hem de yanlış bir şekilde, yalan 
bir şekilde yönlendiriyorlar. İnsanlara 
zarar veren bir sistem var. Denili-
yor ki yeri gelince bakın şu gerçek 
olmayan hesapları kapatın. Terör 
örgütü mensubu bu mesela. Bunu 
kapatman lazım diyorsun. Kapatmı-
yor. Şimdi yasa diyor ki bak buraya 
temsilci koyacaksın, ben onu mu-
hatap alacağım. İnternet dezen-
formasyon yasası aslında internet 
gazeteciliğini gayet resmileştiren, 
Basın İlan Kurumundan reklam al-
masını sağlayan, basın kartı sahibi 
olmanın önünü açan bir kanun. 
Artık habercilik oraya kayıyor. Ve 
ben sizi tanıyorum diyor.
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“ÇALIŞINCA “ÇALIŞINCA 
OLUYOR”OLUYOR”

BAŞKAN ÖZTÜRK

Göreve başladığı 2014 yılı itibariyle yaptığı çalışmalar son-
rası Yahyalı’nın çehresini değiştiren Yahyalı Belediye Başkanı 
Esat Öztürk, 2. kez göreve seçildiği Nisan 2019 tarihinden son-
ra yapılan belediye çalışmaları hakkında açıklamalarda bulun-
du. Başkan Esat Öztürk, 2. dönemlerinde 44 ayı geride bırak-
tıklarını, bu süre zarfında ilçede önemli çalışmalar yaptıklarını 
ve 200’den fazla projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.



KAYSERİ CEMİYET / OCAK 2023 

51

YA
H

YA
L

I
YA

H
YA

L
I

Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; “ 
İlk dönemimizde olduğu gibi ikinci dö-
nemimizde de çalışmalarımıza büyük 

bir aşkla devam ediyoruz. Görev süremizde 
44 ayı geride bıraktık. Bu süre zarfında çok 
önemli çalışmalara imza attık. “Az Maliyet, 
Çok Faaliyet” sloganı ile çıktığımız bu yolda 
200’den fazla çalışmayı hayata geçirdik. Şu 
ana kadar yapılan projelerin toplam maliyeti 
25 Milyon TL. Çalışmalarımıza dur durak ver-
meden devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan projeler hakkında da bilgiler veren 
Başkan Öztürk; “ Yeşilköy Şelalesi peyzaj ça-
lışması, üniversite öğrencilerine misafirhane 
yapımı, 1. Elma ve Turizm Festivali düzenlen-
mesi, kapalı pazar yeri yapımı, caddelerimize 
sıcak asfalt serilmesi, kırsal mahalleler ve ara 

sokaklarda sathi kaplama çalışması, ilçe mer-
kezi ve mahallelerimizde parke çalışmaları, 
okul yapımları, halı saha yapımları, mahal-
le konaklarının yapımı, meydan ve cadde 
ışıklandırmaları, cami çevre düzenlemeleri 
ve WC yapımları, mesire alanı yapımları, yeni 
imar yolları, arazi yolları reglaj çalışmaları, 
öğrencilere eğitim seminerleri, ağaçlandır-
ma çalışmaları, taziye evi yapımları, okullara 
spor aletleri, çocuklarımız için ödüllü bilgi 
ve sportif yarışmalar, yeni sulama kanalları, 
ağaçlandırma çalışmaları, yeni araç  alımları 
gibi 200’den fazla çalışma yaptık, yapmaya 
da devam ediyoruz. Her zaman bu ilçe için 
en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ben tüm 
mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ge-
lişmiş, şehirleşmiş, turizmi ile ön plana çıkmış 
bir Yahyalı en büyük hayalimiz.” diye konuştu.

4 YILDA 200.000 m² YOL 
SICAK ASFALT KAPLANDI
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 2018-

2022 yılları arasında ilçe merkezi ve mahalle-
lerde yapılan çalışmalarda 200 bin metrekare 
yolun sıcak asfalt ile kaplandığını belirtti.

Doğalgaz, su ve kanalizasyon hattı döşeme 
çalışmaları nedeniyle ilçedeki yolların bozul-
duğunu ifade eden Yahyalı Belediye Başkanı 
Esat Öztürk; “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz 
ile birlikte ilçemizin bozulan yollarını düzen-
leyerek yeniden asfaltladık. İlçemizin yoğun 
olarak kullanılan Atatürk Bulvarı, Kayseri 
Caddesi, Hacı Hasan Efendi Caddesi, Seydili 
Caddesi, Gözbaşı Caddesi, Şehit Osman Kirik 
Caddesi, PTT Caddesi, Sosyal Konutlar Cad-
desi, Kapuzbaşı Mahallesi, Kavacık Mahallesi 
ve TOKİ Evlerinde sıcak asfalt çalışması yaptık. 
Ayrıca merkez mahallelerimizde önem arz 
eden bir çok yolumuzu da sıcak asfalt ile 
kapladık. Çalışmalar sırasında bizlere destek 
olan muhtarlarımıza ve sabırlarından dolayı 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Asfaltla-
ma çalışmalarımızda yaklaşık 20 bin ton asfalt 
kullandık. Asfaltlama konusunda bizlerden 
desteğini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na, Fen 
İşleri Daire Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.  
Büyüklerimiz “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” 
demiş. Biz Büyükşehir ile birlikte büyüyoruz. 
Biz hizmete aşığız, hizmet bize aşık. Bizim 
başka bir kaygımız yok. Çalışmalarda emeğini 
esirgemeyen personellerimi kutluyorum. Biz 
kocaman bir ekibiz.” diye konuştu.
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İncesu’da
2022 yatırımları 
dİkkat çektİ

INCESUINCESU
oo

İncesu Belediyesi 2022 yılında yaptığı yatırımlarla 
dikkat çekti. İlçe genelinde bütün mahallelerin alt 

yapı çalışmaları yapılırken, yıl genelinde turizm 
çalışmalarına da ağırlık verildi.
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2022 yılında İncesu’da yatırım geçmiş yıllara 
oranla iki kat arttı. Turizm bölgesi olması 
noktasında önemli faaliyetlerin sürdürüldüğü 
ilçede İncesu Belediye ve Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi birçok ortak projeyi hizmete dönüş-
türdü. Yeni Meydan projesi 1’nci Etap Dükkan 
cephe giydirme çalışması, Örenşehir Mozaik 
kazı çalışmaları, Aziz Eustathios Rum Kilisesinin 
Restorasyon çalışması ve restorasyonu tamam-
lanan Arasta Çarşısı ile turizm merkezli çalış-
maların sürdürüldüğü ilçede İncesu Belediyesi 
ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 33 mahallede 
toplam 170 bin metrekare parke hizmetini sun-
du.  Kızılören mahallesine Doğalgaz’ın verildiği 
ilçede Süksün ve Kızılören mahallesinde sıcak 
asfalt, Küllü, Tahirini ve Karahöyük mahallele-
rinde yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. 
Kırsal mahallelerde 5 yeni halı sahanın hizme-
te açıldığı ilçede iki büyük parkında yapımı 
tamamlandı. 

BAŞKAN ILMEK:  “IKI KAT 
HIZMETLE AÇIĞI KAPATTIK”

Okul ve cami bakım onarım işlerinin yapıldı-
ğı İncesu’da hizmet atağının 2023 yılında da 
kaldığı yerden iki kat artarak devam edeceğini 
söyleyen İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa 
İlmek “ Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de 
etkili olan Pandemi hizmette iki yıla yakın aksa-
maya neden oldu. Bu iki yıllık açığı kapatmak 
için 2022 yılında iki kat çalışma içerisine girdik. 
Tespit ettiğimiz noktalarda ilçe genelinde 
170 bin metrekare parke hizmeti yaptık. 2023 
yılında da en az 200 bin metrekare parke yapa-
cağız. İlçede 2023 yılında yeni meydan projesi 
kaldığı yerden devam edecek. Örenşehir’de 
mozaik kazı çalışmaları, kilise restorasyonu de-
vam edecek. İlçemize en güzel şekilde hizmeti 
sunacağız” diye konuştu.INCESUINCESU
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10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü

Kayseri Valiliği önünde başlayan programda saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Kayseri Gazeteciler 
Cemiyeti’nde devam eden programda konuşma yapan 
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, 
“Biz gazeteciler olarak kalemimizi konuşturuyoruz 
fakat iş her türlü dönüyor dolaşıyor siyasete geliyor. Bu 

anlamda her şartta yanımızda olan şehrin büyüklerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. Kimsenin şehrin yararına 
olacak işlere imza atacağımızdan şüphesi olmasın. Tüm 
gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kut-
luyorum. Bu özel günümüzde yanımızda olan herkese 
de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kayseri’de görev yapan basın mensup-
ları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 

dolayısıyla düzenlenen programda 
buluştu.
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Kayseri’de görev yapan basın 
mensupları 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla 

düzenlenen programda buluştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde 
düzenlenen programa Kayseri Valisi 
Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl 
Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mem-
duh Büyükkılıç, Melikgazi Beledi-
ye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet 
Çolakbayrakdar, Talas Belediye Baş-
kanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Bele-
diye Başkanı Mustafa İlmek,  Erciyes 
Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, 
Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtu-
luş Karamustafa, İletişim Başkanlığı 
Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin, 
Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Baş-
kanı Önder Narin, kurum temsilcileri 
ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Yararlı işleri imza 
atacağımızdan kimsenin 

şüphesi olmasın”
Kayseri Valiliği önünde başlayan 

programda saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından Ata-
türk büstüne çelenk sunuldu. Burada 
konuşma yapan Kayseri Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, 
“Biz gazeteciler olarak kalemimizi 
konuşturuyoruz fakat iş her türlü 
dönüyor dolaşıyor siyasete geliyor. 
Bu anlamda siyasilerimizin çabalarını 
görüyoruz. Her şartta yanımızda olan 
şehrin büyüklerine şükranlarımızı su-
nuyoruz. Her zaman bizimle paydaş 
olduklarını biliyoruz. Ne gerekiyorsa 
ellerinden geleni yapıyorlar. Kimse-
nin şehrin yararına olacak işlere imza 
atacağımızdan şüphesi olmasın. Tüm 
gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü’nü kutluyorum. Bu özel 
günümüzde yanımızda olan herkese 
de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyo-
rum” dedi.

Vali Çiçek’ten gazetecilere
gezi sözü

Gazetecilere gezi sözünü baharda 
yerine getireceğini söyleyen Kayseri 
Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri’de 
sizlerle beraber ilk 10 Ocak Gaze-
teciler Günü’m. Bugün özellikle 

buraya gelip sizlerin günün tebrik 
etmek, yaptığınız haberlerle bizle-
re yol gösterdiğiniz için hepinize 
teşekkür etmek istedim. Cemiyette 
yapılan organizasyonlarda yapılacak 
çalışmalarda Kayseri Valisi olarak 
elimden geldiğince beraber olmak 
istediğimi belirtmek istiyorum. Bir 
de bir sözümüz vardı. O sözü biraz 
uzattık. Hep birlikte Kayseri’nin tarihi 
ve turistik yerlerini gezecektik. Ben 
sözümdeyim. Metin başkanım günü-
nü ayarlayacak hep birlikte gezimizi 
yapacağız. Bunu da uzatmayacağız 
bahara yapacağız. Ben gününüzü 
kutluyorum. Aynı zamanda da Allah 
birlik ve beraberliğimizi bozmasın 
temennisinde bulunmak istiyorum.” 
ifadelerinde bulundu.

“Kayseri’de gençleşen bir ekip var”

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü’nü kutlayan AK Parti 
Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 
“Tüm basın mensuplarımızın günü 
kutlu olsun. Tabi sadece sözde kutlu 
olmasın. Gazetecilerimizin ne kadar 
zor şartlarda görevini yerine getirdi-
ğini hep birlikte görüyoruz. Gençle-
şen bir ekip var Kayseri’de. İnşallah 
bundan sonraki süreçte çok daha 
güzel bir atmosferde güzel çalışmala-
rınızı görürüz” diye konuştu.

“Şehrimizin en güzel yönü
birlik, beraberlik ve 

dayanışma”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 

Memduh Büyükkılıç ise, “Çalışan 
gazeteci dostlarımın gününü kutlu-
yorum. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler 
temenni ediyoruz. Daha nice 10 
Ocak’lara diye dua ediyoruz. Gerçek-
ten Kayserimizde herhalde şehrimi-
zin en güzel yönü birlik, beraberlik 
ve dayanışma. Dolayısıyla bu şehrin 
huzurunu gerektiren, bu şehrin öne-
mini anlatan, bu şehri olumlu olarak 
kamuoyu ile paylaşacak her türlü ça-
lışmamızda dayanışmanın örneklerini 
sergilemekteyiz. Şehrimizin menfaati 
neyi gerektiriyorsa birlikte elimizden 
geleni yapıyoruz. Bu günü birlikte 
paylaşmak adına başkanlarımızla 
birlikte her zaman yanındayız” dedi.

Program Kayseri basın tarihinin yer 
aldığı gazetelerin bulunduğu Faruk 
Yaman Özel Sergisi ile son buldu. 
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 
yönetimi, Kayseri Mahalle-
si’nde kuruluş çalışmalarında 

sona gelinen Kayseri Gazeteciler 
Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müze-
si’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Metin Kösedağ başkanlı-
ğındaki yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri, açılışı için son aşamaya 
gelinen KGC Veli Altınkaya Basın 
Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Teknik altyapının tamamlandığı 
müzede eser, fotoğraf ve basın 
yayın materyallerinin yerleşimleri 

yapılmaya devam ediliyor. İnceleme 
gezisine ilişkin açıklamada bulunan 
Başkan Metin Kösedağ, kısa süre 
içinde müze içi işlerin tamamlana-
cağını ve Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından gerçekleştirilen 
çevre düzenlemesinin tamamlan-
ması sonrasında KGC Veli Altınkaya 
Basın Müzesi’nin şehrin hizmetine 
sunulacağını kaydetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 
yönetimi, inceleme gezisi sonrasın-
da Kayseri Mahallesi’nde bulunan 
Birlik Vakfı’nda Başkan Mehmet Adı-
güzel ve yönetiminin misafiri oldu.

KGC Yönetimi “KGC Veli Altınkaya Basın Müzesi”ndeki 
çalışmaları inceledi

Basın Basın 
Müzesi’nde Müzesi’nde 
sona yaklaşıldısona yaklaşıldı

“BASIN MÜZESI ÇALIŞMALARI SON 
AŞAMAYA GELDI”

Başkan Büyükkılıç, kente kazandırılacak olan 
Basın Müzesi çalışmalarında sona yaklaşıldığı-
nı duyurarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
olarak, eski Kayseri Mahallesi’ndeki bir kona-
ğımızı Belediye Meclisi kararıyla Gazeteciler 
Cemiyeti’mize ‘Basın Müzesi’ olmak üzere tah-
sis ettik. Basın Müzesi çalışmaları son aşama-
ya geldi. Yaklaşık 110 yıllık basının geçmişiyle 
ilgili tarihe ışık tutmak ve hatıraları canlandır-
mak amacıyla önemli bir çalışma yapıyoruz. 
Bu çalışmaya da gazeteci dostumuz, cemiyet 
başkanımız rahmetli Veli Altınkaya’nın ismini 
vermek suretiyle duygularınıza ve düşünce-
lerinize tercüman olduğumuzu da buradan 
paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.
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Ziyarete, Yahyalı Kaymakamı Metin 
Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Baş-
kanı Esat Öztürk, Gazeteciler Ce-

miyeti Başkanı Metin Kösedağ katıldı. 
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 
yeryüzü cenneti Yahyalı’da gazetecileri 
ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Metin Kösedağ da Başkan Öztürk’e 
teşekkür ederek, plaket takdiminde 
bulundu. Kösedağ, bu organizasyona 
katkılarından dolayı Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a 
da teşekkür etti.

Gazeteci ve aileleri Yahyalı ilçe merke-
zini gezerek, Yahyalı yazısı ile fotoğraf 
çektirdi. Ardından gazeteci ve aileleri 
Kapuzbaşı Takım Şelaleri’ni ziyaret 
ederek gönüllerince eğlendi.

Ziyaretler, Aladağlar Milli Parkı idare 
ve ziyaretçi Tanıtım Merkezi’nde sine-
vizyon izlenilmesi ile son buldu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üye ve aileleri Yahyalı’da unutulmaz bir 
gün yaşadı.  Gazeteci ve ailelerine; Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, 

Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi ortaklığı ile Yahyalı 
gezisi düzenlendi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı gezide ilk olarak 

Yahyalı Belediyesi ziyaret edildi.

Gazetecilerden Gazetecilerden 
Yahyalı çıkarmasıYahyalı çıkarması
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116 YILDIR116 YILDIR
116 yıldır kusursuz biçimde 

zamanı hatırlatan Kayseri 
Tarihi Saat Kulesi adeta 

tarihe meydan okuyor. Kapı 
numarası Kayseri’nin 1 numara-
sını taşıyan saat kulesi 30 yıldır 
Saatçiler Odası’na emanet.

Osmanlı döneminde padişah-
lardan Sultan 2. Abdülhamid’in 
fermanıyla insanların zamanı 
takip edebilmesi için bütün bü-
yük şehirlere saat kulesi yaptırıldı. 
Kayseri’de 1906 yıllarında, Tav-
lusunlu Salih Usta’ya yaptırılan 
Tarihi Kayseri Saat Kulesi tarihi 
mimari özelliklerinin yanında 
milli mücadeleye yaptığı yakın 
tanıklıkla da öne çıkıyor. 1924 
yılında Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, Kayseri’ye 
gelerek tarihi saat kulesini ziyaret 
edip halkın şikayet ve dileklerini 
bu odada tek tek dinlediği de 
edinilen bilgiler arasında yer 
alıyor.

30 YILDIR SAATÇILER
 ODASI’NA EMANET

Kayseri Saatçiler Anahtarcılar ve 
Bujitericiler Odası Başkanı Murat 
Sancak, Kayseri Saat Kulesi’nin 
bakım ve onarım çalışmaları, 
kulenin tarihi ve teknik yapısı 
hakkında bilgiler verdi.  20 yıldır 
odanın başkanlığını yürüten Mu-
rat Sancak, 30 yıl öncesine kadar 
kuleyle Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilgilendiğini ancak son 30 yıldır 
bütün bakım ve onarım faaliyet-
lerini Oda’nın üstlendiğini belirtti. 

AYDA 4 KERE KURULUM 
YAPILIYOR

Başkan Sancak, Saat Kulesi’nin 
rutin bakımlarına değinerek, 
“Günlük ve haftalık olarak yap-
tığımız faaliyetler var. Günlük 
olarak kontrol ediyoruz, ayarlarını 
yapıyoruz herhangi bir aksaklık 
olup olmadığı konusunda. Varsa 
müdahale ediyoruz, durmasına 

mahal vermiyoruz. Sürekli göze-
timimiz altında. Haftalık olarak 
yaptığımız bakım faaliyetinde de 
saatimizin kurulumunu yapıyo-
ruz. Böylece ayda 4 kez kurulum 
işlemi gerçekleştiriyoruz” ifadele-
rinde bulundu. 

TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR

Kış şartlarından olumsuz etki-
lenen Saat Kulesi’nin en ufak bir 
takılmasında anında müdahale 
ettiklerinin altını çizen Başkan 
Murat Sancak, “Yelkovan takılıyor 
ve durma yapıyor. Kısa sürede 
müdahale ediyoruz ve takılma-
yı gideriyoruz. Faaliyetlerimizi 
aksatmadan tamamen kendi 
personellerimizle mükemmel bir 
şekilde yapıyoruz. Böylece 116 
yaşındaki saatimiz tıkır tıkır çalışı-
yor” diye konuştu.

TARIHI ANLARA ŞAHITLIK ETTI

Saat Kulesi’nin tarihi hakkın-
da da açıklamalarda bulunan 
Sancak, “Cumhuriyet Meydanı’nın 
ortasında bulunan Saat Kulesi ve 
ona bitişik olan Muvakkithane 
Kayseri Mutasarrıfı Haydar Bey 
döneminde 1906 yılında yaptı-
rılmıştır. Sultan 2. Abdulhamid’in 
fermanıyla büyün büyük şehirlere 
birer saat kulesi muvakkithane 
(güneşe bakılarak vakitlerin 
belirlendiği yer) inşa edilmiştir. 
Saat Kulesi’nin yapım masrafları 
Vilayet Muhaseb-i Hususiye (Özel 
İdare) tarafından karşılanmıştır. 
Saat Kulesi’nin bitişiğinde Mu-
vakkithane’nin Muvakkitlik için 
kullanılıp kullanılmadığı da belli 
değildir. Bu yapı önce yakınında-
ki askerlik dairelerinin mübaya 
işlemleri için kullanılmış, daha 
sonra Belediye Turizm Bürosu 
olarak hizmet görmüştür. Atatürk 
13 Ekim 1924’te Kayseri’ye ikinci 
gelişinde burada halkın dilek ve 
şikayetlerini dinlemiştir” ifadeleri-
ni kullandı.
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TIKIR TIKIRTIKIR TIKIR
116 yıldır kusursuz biçimde zamanı hatırlatan Kay-

seri Tarihi Saat Kulesi adeta tarihe meydan okuyor. 
KAYSERI’NIN 1 NUMARASI

Osmanlı döneminde padişahlardan Sultan 2. Abdülhamid’in ferma-
nıyla insanların zamanı takip edebilmesi için bütün büyük şehirlere 

saat kulesi yaptırıldı. Kayseri’de 1906 yıllarında, Tavlusunlu Salih 
Usta’ya yaptırılan Tarihi Kayseri Saat Kulesi tarihi mimari özellikleri-
nin yanında milli mücadeleye yaptığı yakın tanıklıkla da öne çıkıyor. 

116 yıldır tıkır tıkır çalışan saat kulesinin kapı numarası, Kayseri’nin 1 
numarasını taşıyor. 30 yıldır saat kulesiyle ilgilenen Kayseri Saatçiler 
Anahtarcılar ve Bujitericiler Odası Başkanı Murat Sancak kule ile ilgili 
bilgiler verirken, “En ufak bir arızada hemen müdahale ediyoruz. Böy-
lece 116 yaşındaki saatimiz tıkır tıkır çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

HABER / SELMA KÖSEDAĞ
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BAŞKANI 
ALİ ÇAMLIALİ ÇAMLI

Kayserispor’un yeni Kayserispor’un yeni 

Yukatel Kayserispor’da 
Yukatel Kayserispor’da 

Olağanüstü Genel Kurul’da 
Olağanüstü Genel Kurul’da 

başkan seçilen Ali Çamlı, 
başkan seçilen Ali Çamlı, 

798 milyon TL borçla kulü-
798 milyon TL borçla kulü-

bün yeni başkanı oldu. 
bün yeni başkanı oldu. 

> >> > > >> >
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“IŞIMIZ ZOR GÖREVIMIZ ŞEREFLI”

Genel kurulda konuşan Kayserispor 
yeni Başkanı Ali Çamlı; “Bu bir bayrak 
yarışıdır, bu bir Kayserispor’a gönül ver-
me, Kayseri şehrine olan vefa borcudur. 
Neresinden bakarsanız bakın bu şehre 
olan borcumuz gereğiyle bu görevi bu-
rada yönetim kurulumuzla beraber kabul 
etmiş bulunuyoruz. İşimizin ne kadar zor 
olduğunu bilmekle birlikte bize tevdi 
edilen bu görevin bir o kadar da şerefli 
ve onurlu olduğunu kesinlikle biliyoruz. 
Kayserimize ve Kaysersiporumuza hizmet 
etmeyi, onun için mesai harcamayı görev 
bilinci içerisinde huzurunuza çıktık” dedi. 

Çamlı: Kayse-
risporumuza 
hizmet 
etmeyi, onun 
için mesai har-
camayı görev 
bilinci içerisin-
de huzurunuza 
çıktık” 

BORÇ 800 MİLYON TLBORÇ 800 MİLYON TL
Kayserispor’un 17 Aralık 2022 tarihinde gerçek-

leştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’da okunan 
denetim raporu sonrası, kulübün kısa vadeli 

toplam borç tutarının 798 milyon 425 bin 307 TL olduğu 
açıklanmıştı.

ÖZHASEKI: BERNA BAŞKANIN YANINDAYIZÖZHASEKI: BERNA BAŞKANIN YANINDAYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili 
Mehmet Özhaseki; önceki başkan Berna Gözbaşı’ya te-
şekkürlerini iletti. Özhaseki, Berna Gözbaşı’nın fabrikası-
nın ayakta kalması ve işçilerin işlerine devam etmesi için 
destek vereceklerini kaydetti ve şunları söyledi. “Bundan 
3 sene önce Berna Başkan’a teklif ettik, o da; ‘görevden 
kaçmayım’ dedi. Bir şey itiraf edeyim; bu kadar zaman 
içerisinde birçok başkan geldi, herkes fedakarlık etti. 
Berna Başkan kadar çıkarıp dükkanından, mağazasın-
dan, fabrikasından, özelinden veren de görmedim. Al-
lah razı olsun. Hakikaten tahta kapalıydı, açmaya da çok 
uğraştı, bizler de gayret ettik. 3-4 aydır sıkıntı çekiyordu, 
Ali hocam el aldı. Berna Başkana teşekkür ediyorum, 
elinde akrep yok. Çıkardı, çıkardı verdi. Kendi işleri de 
sıkıntıya girdi. Böyle olunca, daha önce güzel işler yapıp 
başarılı olan bir arkadaşımız, asla ortadan kalkmasın 
diye bir formül bulduk. O formülü devam ettireceğiz, 
inşallah önce biz fabrikayı yaşatacağız. Çalışan kardeş-
lerimizin işini devam ettirmesini sağlayacağız ve Berna 
Başkanımızın da sırtını yere getirmeyeceğiz. Kayse-
rispor’umuza da sahip çıkmaya devam edeceğiz” 
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Ali Çamlı’nın yönetim ku-
rulu listesinde şu isimler yer 
aldı:

“Hüseyin Beyhan, Nurettin 
Açıkalın, Tufan Koç, Batu-
han Samet Koç, Yücel Şahin, 
Erol Çetin, Veysel Serdar, 
Yusuf Hakan Özdemir, İlyas 
Yıldırım ve Ethem Mezgitli”
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GÖZBASI’DAN 
FEDAKÂRLIK

Sarı-kırmızılı kulübün önceki başkanı Berna 
Gözbaşı, “Kulübün bana olan borcu açıklandı 
ama onun 3’te 1 kadarını ben harcama limit-
lerindeki kısıtlama için silmiş durumdayım.” 
dedi. Borç konusunda feragat gösterdiğini 
ifade eden Gözbaşı, “Kulübün bulunduğu 
durumdan ve döviz kurundan dolayı ben ve 
yönetimdeki bazı arkadaşlarımız bu süreci 
çok fazla kaynak aktarmak zorunda kalarak 
geçirdik. Sürekli artan kur, artan maaliyetler, 
iki ay maaş vermezseniz ihtar geliyor, takımı 
ayakta tutmak gerekiyor. Bilmiyorum; ol-
madığı yerde ‘olmadım’ demek gerekiyordu. 
Hep olmayanı oldurmaya çalıştık. Bugün ku-
lübün bana olan borcu açıklandı ama onun 
3’te 1 kadarını ben harcama limitlerindeki 
kısıtlama için silmiş durumdayım. Bir o kada-
rını bağış yaptım, helal olsun. Hiçbir beklen-
tim olmadı. Ben sadece bu kulübü yaşatmayı 
kendime görev edindim.” dedi.
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Koç, çok emek vererek kazandık-
ları 3 puanın silinmesini hiç bir 
şekilde kabul etmeyeceklerini 

belirtti.

Koç, “Devre arası ya da sezon sonu 
olmadığı sürece, maçlar oynanırken 
kural değiştirmek hem FIFA’nın hem 
TFF’nin bence yapmaması gereken bir 
durum. Biz bunu bu şekilde düşünerek, 
buna inanarak tahkime gittik. Bu konu-
nun mutlaka çözüleceğine inanıyoruz. 
Kayserispor’un üç puanı çok kıymetli. 
Biz üç puanın heba edilmesine, silinme-
sine asla müsaade etmek istemiyoruz. 
Benim şahsi fikrim üç puan silinme 
cezası tahkimden dönecek.” ifadelerini 
kullandı.

Kulübün birçok sorunu olduğunu be-
lirten Koç, “Bunların en başında gelen 
sorunumuz transfer tahtamızın kapalı 
olması. Bir borç yükü altındayız. Bu 
borcun yapılandırılması, kısa ve uzun 
vadede belirli şekilde ödenmesi gereki-
yor. Bu sorunlar altından kalkılmayacak 
sorunlar değil. Şu an sportif bir başa-
rımız ve kurulu, düzenli bir kadromuz 
var.” dedi.

HERKESE EŞIT MESAFEDE 
OLACAĞIZ

“Basında her temsilciyle eşit mesafede 
olmak istiyoruz. Hiç kimsenin bu yö-
netimin gazetecisi ya da bu yönetimin 
taraftarı gibi bir ayrım yapmasına da 
müsaade etmek istemiyoruz. Bundan 
sonraki dönemde daha şeffaf ve sizin 
sorularınızı daha içtenlikle cevaplaya-
bilecek bir yönetim tarzı sergilemek 
istiyoruz. Yönetim kurulu olarak aylık, 
üç aylık ve yıllık bilançolar açıklayaca-
ğız. Kayserispor’a gelen her bir kuruşun 
ve harcanan her bir liranın hesabını 

içtenlikle vermek istiyoruz. Eleştirilere 
her zaman açığız. Hiçbir eleştiriyi red-
detmiyoruz. Sadece eleştirilerin yapıcı 
ve yol gösterici olmasını istiyoruz. Ali 
Çamlı başkanlığındaki bu yönetim şef-
faf, dürüst ve herkese eşit, aynı zaman-
da da ilkeli bir yönetim sergileyecek. 
Bunu buradan ilan ediyoruz. Bizden 
sonraki yönetimlere de bu borç yükünü 
bırakmak istemiyoruz.”

TRANSFER TAHTASI 
NE ZAMAN AÇILACACAK?

Hali hazırda transfer tahtası kapa-
lı olan Kayserispor’da kısa vadede 
ödenmesi gereken bir borç olduğunu 
belirten Koç, “Önümüzde bir borç yükü 
var. Özellikle kısa vadede 7-8 milyon 
Euro’ya yakın bir ödeme yapmamız 
gerekiyor. Bunu yönetim olarak yapa-
bilecek güçteyiz. Tabi yönetimin görevi 
sadece borç ödemek değil, şehirle birlik 
olmak. Burada özellikle Bakanımız, mil-
letvekillerimiz, belediye başkanımız ve 
valimize içtenlikle teşekkür ediyorum. 
Yılsonuna kadar bu transfer cezasına 
neden olan borcun ödenip, ardında 
takımın yeniden yapılandırılması ve 
uzun vadede sürdürülebilir bir bütçeyle 
yönetilmesi konusunda planlamamız 
var” şeklinde konuştu.

3 PUAN SİLİNECEK Mİ?3 PUAN SİLİNECEK Mİ?
Kayserispor Basın Söz-
cüsü Samet Koç, TFF 

Lisans Kurulu tarafından 
Kayserispor’a verilen 3 
puan silinme cezasına 
ilişkin, ‘3 puanın heba 

edilmesine asla müsaa-
de etmek istemiyoruz’ 
diyerek, Tahkim Kuru-

lu’ndan dönmesini bek-
lediklerini söyledi.

KOÇ “3 PUANIN HEBA EDILMESINE ASLA MÜSAADE ETMEK ISTEMIYORUZ”
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Kayserispor 2022’de Kayserispor 2022’de 
16 kez kazandı16 kez kazandı

Kayserispor, Kayserispor, 
Türkiye Kupası’nda Türkiye Kupası’nda 

final oynadıfinal oynadı

Kayserispor’un 17 Aralık 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Ku-
rulu’da okunan denetim raporu sonrası, 

kulübün kısa vadeli t Yukatel Kayserispor, 2022 
yılında 39 resmi maça çıkarken 16 kez kazandı, 
16 kez kaybetti. Sarı kırmızılılar, Türkiye Kupa-
sı’nda da final oynadı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 
2022 yılında 39 resmi maça çıktı. 34’ü Süper 
Lig, 5’i Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 39 
maçta 16 galibiyet 7 beraberlik alan sarı kırmı-
zılılar 16 kez de mağlup oldu. 

Süper Lig’de Galatasaray’ı yenerken Fenerbah-
çe ve Beşiktaş’a mağlup olan Kayserispor, son 
şampiyon Trabzonspor ile oynadığı lig maçları-
nı da kazanamadı. Türkiye Kupası serüveninde 
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u eleye-
rek finale yükselen Kayserispor, Sivasspor’a 3-2 
yenilmiş ve kupayı kazanamamıştı.

edim. Allah razı olsun. Hakikaten tahta kapa-
lıydı, açmaya da çok uğraştı, bizler de gayret 
ettik. 3-4 aydır sıkıntı çekiyordu, Ali hocam el 
aldı. Berna Başkana teşekkür ediyorum, elinde 
akrep yok. Çıkardı, çıkardı verdi. Kendi işleri de 
sıkıntıya girdi. Böyle olunca, daha önce güzel 
işler yapıp başarılı olan bir arkadaşımız, asla 
ortadan kalkmasın diye bir formül bulduk. O 
formülü devam ettireceğiz, inşallah önce biz 
fabrikayı yaşatacağız. Çalışan kardeşlerimizin 
işini devam ettirmesini sağlayacağız ve Berna 
Başkanımızın da sırtını yere getirmeyeceğiz. 
Kayserispor’umuza da sahip çıkmaya devam 
edeceğiz” 

2022 Kayserispor 2022 Kayserispor 
için nasıl geçti ?için nasıl geçti ?



Zİ-
YA-
RET-
LER
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“MEDYA ÇALIŞANLARININ ŞARTLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Metin Kösedağ, basında sansürün kaldı-
rılışının 114. yılı dolayısıyla bir açıklama 
yaptı. 

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Metin Kösedağ, açıklamasında, gazete-
cilerin 24 Temmuz 1908’de gerçekleş-
tirdiği direniş sonucu kalkan sansürün, 
aradan geçen süreçte yapılan çeşitli ya-
sal düzenlemelerle ve baskılarla yeniden 
gündeme geldiğini belirtti.

Zor şartlar altında yerel ve ulusal alan-
da çalışan tüm gazetecilerin 24 Temmuz 
Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayan 
KGC Başkanı Metin Kösedağ, bayramın 
bayram olarak kutlanabilmesi için şartla-
rın iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kösedağ, yaptığı açıklamada, “Her 
şeyden önce Türkiye’nin dört bir yanın-
da gece gündüz demeden, canını hiçe 
sayarak basın mesleğini sürdüren tüm 

meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteci-
ler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum. 
Gazetecilik zor bir meslek. Ayrıca ilin ve 
ülkenin sorunları doğru, tarafsız ve ilkeli 
bir şekilde yayınlandığı takdirde kutsal 
bir meslektir. Bir nevi kamu hizmetidir 

gazetecilik. Toplumun aynası, gözü 
kulağıdır. Bu bilinçle hareket ediyoruz. 
Gazeteciler olarak sırtımızda nasıl bir 
yük olduğunun bilincindeyiz. Gazeteci-
ler zor şartlar altında meslek hayatlarını 
sürdürmektedirler. Hakeza basın cami-
asının içerisindeki tüm çalışanlar maddi 
imkansızlıklardan yakınmaktadır. Basın 
kuruluşlarının ve basın sektöründe çalı-
şanların sorunları çözülmeden bir basın 
bayramından söz etmemiz mümkün 
değildir” dedi.

Kösedağ, özellikle internet medyasına 
ivedilikle bir düzenin getirilmesi gerekti-
ğini de söyledi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, “Bugüne 
kadar görevi başında yaşamlarını yiti-
renlere Allah’tan rahmet diliyor, bütün 
meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gaze-
teciler ve Basın Bayramını kutluyorum.” 
dedi.

Başkanlardan Kösedağ’a tebrik ziyareti

BBP Yönetiminden KGC’ye ziyaret…

Yahyalı Belediye 
Başkanı Esat Öz-
türk, Develi Beledi-
ye Başkanı Mehmet 
Cabbar ve Yeşilhisar 
Belediye Başkanı 
Halit Taşyapan 
Kayseri Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Metin Kösedağ’a 
hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundu.

Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Mehmet 
Yılmaz ve Alperen Ocakları Teşkilat Başkanı 
Mustafa Dirmen Kayseri Gazeteciler Cemiye-
tini (KGC) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yılmaz, Kayseri’de yeni 
bir yapılanma sürecine başladıklarını söyledi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ko-
nuklarına teşekkür etti.
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TÜFAD’dan KGC’YE ziyaret

AK Parti Kadın Kolları’ndan KGC’ye ziyaret

Türkiye Futbol Antrenörleri Derne-
ği Kayseri Şubesi, Kayseri Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TÜFAD Kayseri Şubesi Başkanı 
Osman Yozgat ve yönetim kurulu 
üyelerinden Ahmet Yıldız, Gökmen 
Başoğlu, İshak Kattaş, Mustafa Türk-
men ve Erhan Kan, Kayseri Gazete-
ciler Cemiyeti’nde yeniden başkan 
seçilen Metin Kösedağ’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Yozgat, Kösedağ’a yeni baş-
kanlık döneminde başarılar dilerken, 
Başkan Kösedağ da ziyaretten dolayı 
memnuniyetini dile getirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçek-
leşen ziyarette konuşan AK Parti Kayseri 
Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, 
“Gündemin yoğunluğundan başkanımıza 
gelemedik bir türlü. Gecikmeli bir hayırlı 
olsun oldu ama yeni dönemde Metin 
Bey’e başarılar diliyorum. Sizler şehrimizin 
nabzını tutuyorsunuz. Herkes bilmese de 
haber anlamında tüm şehrin sorumlulu-
ğu sizin üzerinizde. Bu anlamda da halka 
ilkeli, doğru haberi yansıtan da bir çizginiz 
var. Ben tekrar teşekkür ediyorum sizlere, 
çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. 

Güven tazelediniz tekrar başkan oldunuz 
hayırlı olsun diyorum, ekibimiz adına da 
tebrik ediyorum. Geciktik ama biz biriz, 
aileyiz.” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Metin Kösedağ ise, “Siz her zaman 
görüştüğümüz insanlarsınız. Aynı kulvar-
da yürüyoruz. Siz işin siyasetinde biz de 
işin servis etme tarafındayız. Dolayısıyla 
gittiğimiz yollar kesişiyor. Ben de size çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Kayseri 
Kadın Kolları Baş-
kanı Emine Timu-
çin, Kayseri Gaze-

teciler Cemiyeti 
Başkanı Metin 

Kösedağ’a hayırlı 
olsun ziyaretinde 

bulundu.
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Mehmet Büyüksimitci’den KGC’ye ziyaret

DEVA Partisi’nden KGC’ye ziyaret

Yahyalı Belediye 
Başkanı Esat Öztürk 
ve Yahyalı Kaymaka-
mı Mehmet Kaya’dan 

KGC’ye ziyaret..

30 Mayıs’ta ya-
pılan seçimlerde 
güven tazele-
yerek yeniden 
Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
seçilen Metin 
Kösedağ’a, Kayso 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Büyüksimitci ve 
Meclis Başkanı 
Abidin Özkaya, 
Başkan Yardım-
cısı Abdullah 
Oğuzbaş hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu.

Demokrasi ve Atılım Partisi Kayseri 
İl Başkanı Metin Özkaya ve yönetimi, 
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Metin Kösedağ’a ziyarette bulundu.

Ziyarette çalışmaları hakkında bilgiler 
aktaran Özkaya, “Mavi Yelekliler sahada 
söylemi ile sık sık vatandaşlarla bir 
araya geliyoruz. Sahada partimizi ve 
eylem planlarımızı anlatıyor, beklen-
tileri not ediyoruz. Vatandaşlarımızın 
Ali Babacan ve kadrolarına yoğun bir 
teveccüh gösterdiklerini görüyoruz. 

İlk defa seçime girecek olan bir parti 
olduğumuz için bilinirliğini arttırmanın 
gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda da 
il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe baş-
kanlarımız ve partili gençlerimizle özel 
çalışmalara hız vermiş bulunmaktayız.” 
ifadelerinde bulundu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Özkaya ve 
yönetimine teşekkür etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve 
Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya Kayseri 
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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Rektör Karamustafa’dan KGC’ye ziyaret

OSB Yönetiminden Kösedağ’a ziyaret

Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Kara-
mustafa Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Metin Kösedağ’a ziyarette bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleşen ziya-
rette Kayseri basınının önemini vurgulayan 
Karamustafa, “Cemiyetimize hem hayırlı olsun 
hem de iadeyi ziyaret anlamında bir ziyaret 
gerçekleştirmiş olduk. Kamuouyunun nitelikli 
bilgilendirilmesi, doğru bilgilendirilmesi, dü-
rüst habercilik, kamuoyunun hakkını gözettiği 
kadar devletimizin kurumlarının da onurunu, 
gururunu, haysiyetini gözeten gazetecilerimi-
ze, Gazeteciler Cemiyeti nezdinde şükranları-
mı sunuyorum.” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin 
Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getirerek Karamustafa’ya teşekkürlerini 
iletti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve 
yönetimi, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Metin Kösedağ’a, iadeyi ziyarette bulun-
du.

Ziyarette, Kayseri OSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Nihat Bozkurt ve Nuri Çetin 
Çağlar ile Bölge Müdürü Yakup Gültekin 
ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yönetimi 
ve basın mensupları yer aldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yönetimine 
iade-i ziyarette bulunduklarını belirterek 
çalışmalarında başarılar dilediklerini 
söyledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Metin Kösedağ ise nezaket ziyaretinden 
dolayı mutluluk duyduklarını dile getire-
rek Başkan Yalçın ve yönetimine teşekkür 
etti.

Kösedağ, salı günü Gazeteciler Cemi-
yeti önderliğinde Kayseri’de ki SMA’lı 
çocuklar için düzenlenen gecede katkı-
larından dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür 
ederek, “Bu gece, aslında Kayseri’deki 
birlik ve beraberliğin göstergesi oldu.  
Siyasi olarak A parti, B parti fark etmeksi-
zin Kayseri insanının yüreğinin ne kadar 
büyük olduğunu gördük. Bu da hepimizi 
sevindirdi” ifadelerinde bulundu.

70
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Düver Mahallesi’ndeki ovada 30 
bin metrekare alanda kurulu sera, 
Hollanda’daki benzerleri örnek 

alınarak oluşturuldu. Altıntaş ailesinin tüm 
fertlerinin iş bölümü yaptığı jeotermal 
serada, civarda yaşayan 30 kişi de istihdam 
ediliyor.

64 yaşındaki Hacı Ali Altıntaş, 11 yıl 
Almanya’da işçi olarak çalıştığını, 1993’te 
Türkiye’ye dönerek sondaj işine başladığını 
söyledi.

Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri’nin 
pek çok bölgesinde sondaj çalışması yaptı-
ğını belirten Altıntaş, oğlunun ve torunu-
nun da bu işle uğraştığını ifade etti.

“Modern tarımı Almanya’da, 
Hollanda’da gördüm”

Düver Mahallesi’nde soğuk su kuyusu 
açarken çamur ısısını fark ettiklerini anla-
tan Altıntaş, “Vatandaşa soğuk su kuyusu 
açarken altta çamur ısısını fark ettim, 
kendimize ruhsat alıp burada deneme 
yaptık, sıcak suyu bulunca da sera kurduk. 
Almanya’ya gitmeden zaten biz çiftçiy-
dik ama kara düzen çiftçiydik. Modern 
tarımı Almanya’da, Hollanda’da gördüm. 
Biz Almanya’dan para getirmedik, oranın 
prensibini getirdik, bol çalışmak ve proje 
üretmek. Yaptığın işi bilerek yapmak.” diye 

konuştu.

Altıntaş’ın torunu seradan sorumlu 24 
yaşındaki girişimci Ali Haydar Altıntaş da 
sondaj işinin dede mesleği olduğunu dile 
getirdi.

Bölgede 2018 yılında yaptıkları sondaj 
çalışmasında saniyede 50 litre akan ve sı-
caklığı 70 derece olan su bulduklarını ifade 
eden Altıntaş, topraksız tarım yapmak için 
sera kurmaya karar verdiklerini söyledi.

80 bin fide dikildi

Altıntaş, yaklaşık bir yıl süren çalışma-
lar sonucu İyi Tarım Sertifikası’na sahip 
seranın kurulduğunu, 5 Ekim’de 80 bin 
fide diktiklerini ve domateslerin kızarmaya 
başladığını anlattı.

Serayı genişleteceklerini belirten Altıntaş, 
şunları kaydetti:

“Antalya, Afyon, Aydın, Konya ve Yoz-
gat’taki seraları gezdik. Dedik ki ‘en iyisini 

biz yapalım.’ Şu anda bizim seramız tam 
otomasyonlu. Her şey modern, Hollanda 
sistemi. Buradaki çatılar, havalandırmalar 
otomatik, her şey bilgisayar üzerinden ya-
pılıyor. İnsan eli sadece domates toplama-
ya, yaprak almaya değiyor. Sıcak suyu 580 
metre derinlikte bulduk. Hollanda, İsviçre, 
Makedonya ve Bosna Hersek’e domatesle-
rimizi göndermeyi düşünüyoruz. Doma-
teslerin hepsi birinci sınıf.”

Hollanda’daki seraları enerji 
krizi olumsuz etkiliyor

Altıntaş, Hollanda’daki seraların pek 
çoğunun enerji krizinden dolayı kapatıldı-
ğına dikkati çekerek, “Seradaki en büyük 
maliyeti ısıtma oluşturuyor. Bizim burada 
jeotermal var, kömür veya doğal gaz kul-
lanmıyoruz. Hollanda’da doğal gaz olma-
dığı için insanlar kömüre döndü. Kömürün 
maliyeti çok fazla. Maliyetler kurtarmadığı 
için insanlar artık yazlık üretim yapıyor. Biz 
kışlık üretimdeyiz.” dedi.

İyi şartlarda, güneşin bol olduğu dö-
nemlerde seradan 1500 ton domates 
almayı beklediklerini dile getiren Altıntaş, 
“Fideler toprakta değil, Hindistan cevizi 
kabuğunun preslenmiş halinin içinde ekili. 
Fidelerimizi buna dikiyoruz. Bir fide orta-
lama 15-20 metre uzayabiliyor.” ifadelerini 
kullandı.
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Topraksız domates yetiştiriyor

HABER / ESMA KÜÇÜKŞAHİN

Kayseri’nin Kocasinan 
ilçesinde, saniyede 50 litre 
sıcak su çıkarılan arazide 

kurulan modern topraksız 
jeotermal serada domates 

yetiştiriliyor. 
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Demet ÖZTÜRK

TILSIM BOZULDU

Sezona sıkıntılarla başlayan ve 
herkesin küme düşer dediği 
Kayserispor, oynadığı futbol ve 

topladığı puanlarla ligin sürpriz ekibi 
oldu. Ancak son haftalarda sanki tıl-
sım bozuldu, Kayserispor yokuş aşağı 
gitmeye başladı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere veri-
len erken ara Kayserispor’a yaramadı.  

Sezona başlarken, ’Hayallerimiz büt-
çelerden büyük’ diyen, oynattığı fut-
bolla sadece Kayserispor taraftarının 
değil, tüm spor otoritelerinin takdirini 
kazanan Çağdaş Atan, son haftalarla 
genel duruma ayak uydurdu. O da 
takımla birlikte düşüşe geçti.

Berna Gözbaşı’nın 23 puanla bıraktı-
ğı takım hala yerinde sayıyor. Kayse-
rispor kaybederken, rakipler aradaki 
puan farkını kapatmaya başladı.

Kayserispor’un aldığı galibiyetlerle 
ilk 5 hayalleri kuran taraftar, şimdi 
‘Acaba’ korkusu yaşamaya başladı.

Peki ne oldu da her şey tersine 
döndü. Kayserispor 23 puan toplarken 
de transfer tahtası kapalıydı. Üst üste 
zaferler kazanırken de sakat ya da 

cezalılar nedeniyle yararlanamadığı 
futbolcular vardı.

Özellikle kendi sahasında rakiplerin 
korkulu rüyası olan ve ‘Zor deplasman’ 
olarak kabul edilen Kayseri, neden 
içerde dışarda kaybetmeye başladı. 

Dünya kupası öncesi Konya yenilgi-
siyle araya giden Kayseri, aranın ardın-
dan Alanya, Karagümrük ve Ankara-
gücü maçlarından eli boş ayrıldı.

Transfer tahtası kapalı, futbolcuların 
alacaklarını gecikmeli ödeyen, Kay-
serispor’da bir anda her şey tersine 
gitmeye başladı.

Sanki aranın ardından ‘Tılsım’ bozul-
du. Alt sıralardaki takımlarla aradaki 
puan farkı kapanmaya başladı, makas 
daraldı.

Sanki zamansız yapılan genel kurul 
Kayserispor’a yaramadı.

Daha oynanacak çok maç alınacak 
çok puan var. Ama Kayserispor o ışığı 
vermiyor.

Alınan başarısız sonuçlara rağmen 
takıma inancını kaybetmeye tek ke-
sim her zaman olduğu gibi taraftar. 

Sarı kırmızılı taraftarlar sonuçtan 
bağımsız içerde dışında tüm maçlarda 
takımın yanında.

Taraftarın bu desteği karşılık bul-
malı. Sarı kırmızılı futbolcular silkinip 
yeniden kendine gelmeli. Teknik 
patron Çağdaş Atan, macera arama-
dan elindeki kadroyu önceki maçlarla 
olduğu gibi motive etmeli. Hepsinden 
önemlisi Kayserispor yeniden takım 
olmalı.

Herkes taşın altına elini koymalı ve 
sorunlar bir an önce çözülmeli, neşter 
şimdiden vurulmalı.

Kayserispor küme düşerse Kayseri 
düşer. Sorunlar sümen altı edilmeden, 
çözüm odaklı çalışmalar yapılmalı. Bu 
sadece ‘atama’ yönetimin yapacağı iş 
değil. 

Şehrin yeniden ayağa kalkması, 
Kayserispor için herkesin tek yumruk 
olması şart. Yoksa kaçan balık büyük 
olur. Maalesef bu kadar borçla dönüşü 
de olmaz. Bizden uyarması!

 Son yaşananlar hayra alamet değil.
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