KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.10.2015–04.10.2015
Fatih Erbakan mesire alanı açaçak
Gazetemize Konuşan Erbakan Vakfı İl Başkanı Ahmet Çilsal Mimsin yapılan mesire alanına
Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın adının verildiğini ve açılışına Fatih Erbakan’ın katılacağını
belirtti
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Mimsin de yapımı tamamlanan mesire alanına Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın adı verildi.
Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan Ahmet Çilsal “ Misindeki araziye merhum
hocamızın adının verilmesi için Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç ile
görüştük. Kendisinde bu durumdan memnun kaldı. Erbakan Vakfı olarak oluşturulduğumuz
komisyonumuzun girişimleriyle bugün hocamızın adını mesire alanımıza verildi.” ifadelerinin
kullandı.
AÇILIŞA FATİH ERBAKAN’DA KATILACAK
Mesire alanının açılışın 2 Ekim Cuma günü gerçekleşeceğini söyleyen Çilsal “ Hocamızın
oğlu ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan beyde katılacak. Onun yanı sıra Ak
Parti’den MHP’den ve Saadet Partisi’nden de milletvekili adayları ve misafirlerinde katılacak.
“ şeklinde konuştu.
Öte yandan Çilsal Fatih Erbakan’ın Kayseri’ye gelişini instagram hesabı aracıyla takipçilerine
duyurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15238.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Kayseri'de ihracat ve ithalat azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Ağustos ayında, 2014 yılının aynı ayına göre
Kayseri'de ihracat % 6,3, ithalat % 21,7 azaldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Ağustos ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %2,8
azalarak 11 milyar 65 milyon dolar, ithalat %18,2 azalarak 15 milyar 951 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Kayseri'de de ihracat % 6,3, ithalat % 21,7 azaldı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15239.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Mehmet Cabbar'dan İlçe Milli Eğitim
Müdürü’ne ziyaret
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması
sebebiyle Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan'ı makamında ziyaret etti.
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin
okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha
başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Araştırıp sorgulama yeteneğine
sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir
heyecanla değerlendirilmesi gereken yeni eğitim öğretim dönemi, ülkemizi muasır
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli
bir eğitim olduğundan hareketle, çocuklarımızın pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli
ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirmesi anlamında da iyi bir fırsat olarak
görülmelidir,biz eğitimli bilinçli manevi değerlerini bilen kültürüne sahip çıkan bir nesil
yetiştirmek için Develi Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili Müdürüm ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim
camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2015-2016 eğitim öğretim döneminin Develi'mizde
ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum.”dedi
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan da, "Öncelikle Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar beye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.İnsan hayatında aileden sonra en
önemli basamak olan okul; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını
başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin
hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Hayatımızın önemli aşamalarından biri
olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı, birer yetişkin olarak, yaşayacağımız
hayatın temeli ve teminatı olacaktır.
Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân
sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı,
çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı

ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı
bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve
ailelerimizin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder, sevgi, saygı
ve başarı dileklerimi sunarım" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15240.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Paralel ve CHP çarpıttı, Boydak destekledi
Paralel Yapıya yakın TV kanaları, sözleşmeleri bittiği için Tivibu’nun yayın listesinden
kaldırıldı. CHP Milletvekilleri bu durumu çarpıtarak ‘Sansür’ yaygarası kopardı. Boydak
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak da edindiği yanlış bilgiler üzerinden tepki
göstererek: “İzlediğim kanallar yoksa bende yokum” dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Tivibu ile sözleşme yenilememesi üzerine paralel medya’nın yayın
organlarından, Samanyolu Haber, Bugün TV ve Mehtap TV gibi bazı televizyon
kanallarının Türk Telekom bünyesindeki TT Net’in kamusal nitelikteki dijital yayın
platformu olan Tivibu’daki yayınlarına son verilmişti. Paralel medya tarafından yayının
Tivibu’dan kaldırılması sanki hükümet eliyle kaldırılmış ve bir sansür varmışçasına servis
edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ise sözleşme yenilememesinden dolayı
yayından kaldırılan kanallar konusunda “basına sansür yapılıyor” diyerek açıklamada
bulunmuşlardı. Bu tartışmalara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Boydak Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD üyesi olan Bekir Boydak da katıldı. Boydak paralel
yapıya yakın olan medya organlarının Tivibu sözleşmesi bittiğini görmezden gelerek
takipçileriyle Tivibu’yu eleştiren bir paylaşımda bulundu. Boydak, sosyal medya sitesi
Twitter’da “Tivibu konusunu önemsemiyorum, izlediğim kanallar yoksa ben de yokum,
aboneliklerimi iptal ederim olur biter” diye paylaşımda bulundu. Boydağın bu paylaşımı Gezi
parkı darbe girişiminde atılan “Mesele gezi parkı değil sen hala anlamadın mı ?” paylaşımını
akıllara getirdi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15241.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

KTO, eski bakan Titiz’i ağırladı
Kayseri Ticaret Odası, Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslek komiteleri başkanlarına yönelik
olarak düzenlenen Yüksek İş Ahlakı konulu programda, Eski Kültür ve Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz Titiz’i konuk etti.
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Programa; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan
Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahri Coşkun, Yönetim Kurulu
Üyeleri Serkan Topsakal, Uğur Payza, Mesut Haskahveci, Nedim Olgunharputlu, İsmail Tuna
ve Hüseyin Cindoruk’un yanı sıra meslek komitelerinin başkanları katıldı.Programın
açılışında kısa bir konuşma yapan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, Eski Kültür ve Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz Titiz başta olmak üzere katılan herkese teşekkür etti ve Oda olarak eğitim
konusunda çok hassas davrandıklarını belirtti. Hiçyılmaz, bu kapsamda düzenlenen Yüksek İş
Ahlakı konulu toplantının da çok önemli olduğunu kaydetti.Hiçyılmaz’ın açılış konuşmasının
ardından KTO heyetine 2 saati aşkın süre Yüksek İş Ahlakı konusunda sunum yapan Eski
Bakan Titiz, piyasada yer alan kurallar; yasalar, ahlaki kurallar, mesleki kurallar, töreler, tek
taraflı sözleşme, ticarette güven, yüksek ahlaklı olanların piyasadaki rekabet edebilme
durumları, yüksek ahlaklıların bir araya gelmesi gibi başlıklarında bilgiler paylaştı. Titiz,
sunumun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Programın sonunda, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Eski
Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tınaz Titiz’e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15242.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Büyükşehir'den çiftçiye destek
Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmaya destek vermek için çiftçilerin ihtiyaç duyduğu 53
adet araç aldı. Araçlar önümüzdeki günlerde ilçelere dağıtılacak ve Ziraat Odaları vasıtasıyla
tüm çiftçilere kullandırılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, taş toplama
makinesi, gübre dağıtma makinesi, sabit ve hareketli selektörler, goble gibi araçların
çiftçilerimize büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.
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İlçelerimizde kalkınmanın sağlanması için alt ve üst yapıda yatırım atağı başlatan Büyükşehir
Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek verecek önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Çiftçilerin
ihtiyaç duyduğu; ancak yüksek maliyetler nedeniyle alamadıkları araçları Büyükşehir
Belediyesi temin etti. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından
temin edilen ve yaklaşık maliyetleri 2 milyon TL'yi bulan 53 araç önümüzdeki günlerde
ilçelere dağıtılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelerimizde kalkınmanın sağlanması için
toplam maliyeti 250 milyon TL'yi bulan çok ciddi bir yatırım hamlesi başlattıklarını
belirterek, her ilçenin alt ve üst yapısında önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.
Yatırımların aynı hızla önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade eden Başkan Çelik,
"Bu arada ilçelerimiz ve bağlı mahallelerde ziraatın gelişmesine yönelik de çalışmalarımız
var. Topraklarımızın veriminin artırılması ve çiftçilerimizin daha fazla ürün alması için
gerekli olan bazı makineler var. Bunları maliyetleri yüksek olması nedeniyle hemşehrilerimiz
alamıyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm makineleri
temin ettik. Ziraat Odaları vasıtasıyla tüm çiftçilerimiz bu araçları kullanabilecek.
Çiftçilerimize çok büyük bir rahatlama getirecek olan bu hizmetin tüm ilçelerimize hayırlı
olmasını diliyorum" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiler için almış olduğu, önümüzdeki günlerde dağıtımı
yapılacak olan araçlar şunlar:
15 Adet Katı Gübre Dağıtma Makinası
7 Adet Ağır Tip Goble Makinası (22 Diskli)
6 Adet Ağır Tip Goble Makinası (24 Diskli)
10 Adet Taş Toplama Makinası
6 Adet Sabit Tip Sellektör
9 Adet Seyyar Tip Sellektör
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15243.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Özhaseki: Gönülleri de mamur edeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, MYK'da
üstlendiği göreve hızlı başladı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan
Mehmet Özhaseki, kısa süre içerisinde bölge toplantılarını başlatarak, 39 ili kapsayan üç ayrı
toplantı yaptı. Özhaseki başkanlığındaki 4. Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı 3 Ekim
Cumartesi günü Kayseri'de yapılacak.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Efsane
Başkan" unvanını aldığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki tecrübelerini Türkiye'nin tüm
illerine aktarıyor. Özhaseki, bu hafta üç ayrı toplantıda 39 ilin ve bu illere bağlı ilçelerin

belediye başkanlarını, yöneticilerini ve belediye meclis üyelerini bir araya getirdi. 28 Eylül'de
Ankara'da başlattığı 12 ili kapsayan Yerel Yönetimler İstişare Toplantısını, 29 Eylül'de 14 ilin
katılımıyla Kocaeli'nde, 30 Eylül'de ise 13 ilin katılımıyla Erzurum'da sürdüren Mehmet
Özhaseki, toplantıların dördüncüsünü Kayseri'de gerçekleştirecek.
Toplantılarla ilgili yapmış olduğu açıklamada sadece şehirleri değil gönülleri de mamur
etmeye devam edeceklerini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri
Milletvekili Mehmet Özhaseki, geleceğin şehirlerinin inşasının AK Parti kadrolarıyla
mümkün olacağını söyledi.
"İSTİKRARI KORUYUP, KALKINMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
1 Kasım seçimlerinde halkın teveccühüyle yeniden tek başına iktidara geleceklerini ve
istikrarı koruyarak kalkınmayı sürdüreceklerini vurgulayan Mehmet Özhaseki, "Yerel
Yönetimlerimizin çalışmalarındaki etkinlik ve verimliliği artırmak, belediyelerimiz arasında
bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, medeniyet tasavvurumuzdaki şehircilik anlayışımızı
ihya etmek ve genel seçim öncesi yerel yönetim stratejilerini değerlendirmek maksadıyla
toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılar vesilesiyle tecrübelerin paylaşılması belediyecilik
uygulamalarımıza büyük bir ufuk kazandıracak. Geleceğin şehirlerini inşa etmek dün olduğu
gibi bugün de yine AK kadroların başarısı olacak. Belediyecilik halkla iç içe olan bir hizmet
alanı. AK kadroların her zaman amacı sadece şehirleri değil gönülleri de mamur etmek
olmuştur. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Hep daha güzelin arayışındayız. Aynada
kendilerini görmeyen ve 50 yıldır iktidar olamayan siyasi partilerin bize yönelik eleştirilerde
bulunmalarına nasıl bir tanım getirilebilir. Sorumluluk almaya ve iktidar olmaya en hazır
partiyiz. İstikrarı korumaya ve kalkınmayı sürdürmeye en istekli partiyiz. İnanıyorum ki
milletimiz; elde edilen kazanımların kaybedilmemesi, istikrarımız ve memleketimizin
selameti için en doğru kararı verecektir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15244.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı…
Fiyonklu Börek
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Malzemeler:
5 adet günlük yufka
Arasına sürmek için:
2 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı sirke
İçi için:

4 5 adet haşlanmış patates
1 soğan
Sıvı yağ
Tuz, karabiber, salça, nane
Üzeri için:
Yumurta sarısı
Susam veya çörek otu
Yapılışı:
Önce patatesleri haşlayıp, soyup eziyoruz. Tavaya sıvı yağını koyup doğradığımız soğanları
içine atıyoruz ve pembeleşene kadar kavuruyoruz. Salçasını, karabiberini, nanesini ve tuzunu
atıp karıştırıyoruz. Patatesleri de koyup karıştırıyoruz ve ocağı kapatıp soğumaya bırakıyoruz.
Arasına sürmek için sıvı yağ, un, nişasta karışımını derin bir kapta hazırlıyoruz.
Gelelim yufkalara; düz bir zemine bir yufkayı seriyoruz, kenarlarını keserek bir kare yufka
oluşturuyoruz(resimlerde bakabilirsiniz). Oluşturduğumuz büyük kare yufkadan, küçük dört
kare yufka elde ediyoruz. Küçük kare yufkanın birinin üzerine hazırladığımız sıvı yağlı
karışımdan fırçayla her yerine sürüyoruz. Daha sonra çapraz iki köşeleri ortada
buluşturuyoruz. Ortada buluşan köşelerin kenarlarına(resimde görüldüğü gibi) patatesli içten
koyuyoruz ve diğer köşelerle patatesin üzerini kapatıyoruz. Büyük kare oluşturmak için
kestiğimiz kenarların üzerine de sıvı yağlı karışımdan sürüp katlayıp uzun şerit elde ediyoruz.
Fiyonk böreğin ortasına doluyoruz. Diğer kare yufkaları da böyle hazırlayıp bitiriyoruz. Yağlı
kâğıt serili fırın tepsisine yerleştirip, üzerine yumurta sarısı, ortasına çörek otu serpiyoruz ve
180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Çıtır çıtır fiyonk böreklerimiz afiyet
olsun…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15245.html
Erişim Tarihi: 01.10.2015

AGD Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip’den
açıklama
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, "Yeni başlayan bu eğitim öğretim
yılımızın bir milletin asıl gücü olan imanlı inançlı üretken dirayetli evlatlar yetişmesine vesile
olmasını diliyorum" dedi.
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Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, "Geçtiğimiz pazartesi günü
başlayan 2015-2016 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve
velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği olarak kaliteli bir
eğitim öğretim sisteminin, düşünen,üreten, çalışan, feraseti açık inançlı, ahlaklı ve dinamik bir
gençlik yetiştirme konusunda birinci derecede öneme haiz bir konu olduğunun idrakı

içindeyiz. Bu vasıflara sahip bir gençlik yetiştirmeyi başarabilen toplumlar maddi ve manevi
kalkınma konusunda geleceğe daha ümitle bakabilmekte ve emin adımlar atabilmektedir"
ifadesinde bulundu.
Vacit Kip, "Ancak bu yeni eğitim ve öğretim dönemi, bazı okullarda tabletlerin dağıtılması,
ders kitaplarının ücretsiz verilmesi, yeni ve modern dersliklerin oluşturulması v.s gibi bir
takım güzelliklerin yanı sıra yıllardan beri biriken sorunla birlikte başlamıştır. Bu sorunların
en başında eğitim sistemimizin adı gibi bir türlü millileştirilememesi gelmektedir. Maalesef
günümüz gençliği maddiyatı hep ön planda tutan kendi milli ve manevi değerlerinden yoksun,
batı değerlerini her şeyden üstün tutan bir zihniyete sahip olarak yetiştirilmektedir. Bu şekilde
materyalist ve menfaat odaklı düşünen bir gençlikten Topluma dinine inancına ve ülkesine
olumlu katkılar yapmasını beklemek abesle iştigaldir. Her türlü modern bilimlerin aktarılması
gereken okullarımızın önce ahlak ve maneviyat düsturunu ön plana koyan ilim irfan yuvaları
olması derneğimizin en temel amaçlarından birisidir.
Bununla birlikte diğer bir takım sorunlar hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimizi hemde
evlatlarını büyük umutlarla okullara gönderen velilerimizi zor durumda bırakmaktadır.
Öncelikle sistemde yapılan sürekli değişiklikler ve belirsizliklerle sistemin yapboz tahtasına
dönüştürülmesi özellikle velilerimizin kafasını önemli ölçüde karıştırmaktadır, bunun yanı
sıra öğretmen açıkları, atanamayan öğretmenler, yetersiz kalabalık derslikler gibi temel
sorunlar hala çözülmeyi beklemektedir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15248.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

“Her insanın gönlünde Saadet Partisi yatıyor”
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili adayı Mahmut Arıkan Serçeönü Mahallesi esnafını ziyaret
etti.
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1 Kasım Genel Seçimlerinde aday listelerinin açıklanmasının ardından çalışmalara başlayan
Saadet Partisi(SP) milletvekili adayları Serçeönü Mahallesi esnafını ziyaret etti. Esnafın
kendilerine olan tepkisinden memnun olduklarını belirten SP Kayseri Milletvekili adayı
Mahmut Arıkan “ Saadet Partisi olarak adaylarımızın açıklandığı 18 Eylül tarihinden bu yana
sahalardayız. İnsanlar ciddi bir sıkıntı içindeler” dedi.
Arıkan, her kesimden insanın ortak paydası olduklarını vurgulayarak ”Bugün Ak Parti’den,
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’den, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)’den her kesimden
insanların gönlünde Saadet Partisi yatıyor. Gittiğimiz her esnaf ve vatandaşlarımız bizi
bağırlarına basıyor. Bütün partilerin ortak paydasının Saadet Partisi olduğunu düşünüyoruz.
Bu seçimlerde diğer partilerden memnun olmayan vatandaşlarımızı ortak payda olan Saadet
Partisine oy vermeye davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Saadet Partisinin mecliste bulunduğu dönemlerde halkın daha mutlu olduğunu söyleyen
Arıkan, “Saadet Partisi ne zaman iktidar olduysa ne zaman mecliste olduysa bu milletin
yüzünü her zaman için güldürmüştür. Saadet Partisi, 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı, 1977’de
ağır sanayi hamlesiyle, 1996-1997’de Türkiye Cumhuriyetinin hala en başarılı hükümetini
kurarak çok önemli işlerin altına imza attı. Halkımızın tepkisi gerçekten güzel fakat 7
Haziranda destekledikleri partileri bu seçimde de destekleme durumundalar biz bu desteği 1
Kasıma kadar yapacağımız çalışmalarda Saadet Partisine geçirip Saadet Partisini inşallah
meclise bu seçimde sokacağız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15249.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Kayseri’de 5 bin kilometre fiber alt yapı var
Türk Telekom’nun, teknolojinin markalara katkısını aktarmak amacıyla düzenlediği ‘KOBİ
Dolu Anadolu Teknoloji Buluşmaları’nın bu yıl ilki Kayseri’de gerçekleşti.
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Türk Telekom tarafından Özel bir otelde gerçekleşen etkinliğe Türk Telekom Genel Müdür
Yardımcısı Kadir Boysan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Kayseri’de
yaşayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletme sahipleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan
Türk Telekom Grubu Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Kadir Boysan, “Kayseri’de 5
bin 234, bölge genelinde 17 bin 719 kilometre fiber altyapımız bulunuyor.” dedi.
Kayseri’nin ülkemizin en güçlü ekonomisine sahip şehirlerinden biri olduğunu söyleyen
Boysan “Türk Telekom olarak, Kayseri’de 5 bin 234, bölge genelinde 17 bin 719 kilometre
fiber altyapımız bulunuyor. Kayseri’deki tüm OSB’lerde fiber alt yapımız mevcut ve yeni
yapılan küçük sanayi bölgelerinde de fiber hizmeti veriyoruz. Kayseri’deki KOBİ’lerin yüzde
%90’ı Türk Telekom Grubu hizmetlerinden faydalanıyor.” şeklinde konuştu.
KOBİ’lerin sabit ses, geniş bant ve mobilde tüm iletişim ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayan
yegâne adres olduklarını belirten Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı
Kadir Boysan, “KOBİ’lerimiz, sağladıkları istihdam ve gerçekleştirdikleri yatırımlarla ülke
ekonomisinin lokomotifi sayılıyor. Türk Telekom olarak biz de KOBİ’lerimizin sahip olduğu
gerçek potansiyeli ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Onlara yalnızca bugüne değil, yarına da
hazır olmalarını sağlayacak yeni nesil çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Türk Telekom’nun
sunduğu iletişim teknolojilerini kullanan yeni nesil şirketler, daha fazla kazanmanın kapılarını
aralıyor; tasarruf sağlıyor, gelirlerini artırıyor, işletme risklerini azaltıyorlar. “ ifadelerini
kullandı.
KOBİ Dolu Anadolu Teknoloji Buluşmaları yıl boyunca Malatya, Trabzon, Konya, Denizli,
Eskişehir, İzmir, Afyon ve İstanbul’da KOBİ’leri ağırlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15250.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

KGC'den Kınama
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ yazılı bir açıklama yaparak Ahmet
Hakan’a yönelik saldırıyı kınadı.
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Halkın gerçekleri öğrenme, haber alma ve bilgi edinme hakkı olan basın özgürlüğüne vurgu
yapan KGC Başkanı Metin Kösedağ, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Basın özgürlüğü, sadece basın kuruluşlarının ya da gazetecilerin özgürlüğü demek değildir.
Bu bağlamda basın özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğüdür ve demokrasinin vazgeçilmez
unsurudur. Basın mensuplarına yönelik saldırılar da halkın haber alma özgürlüğüne yönelik
saldırılardır. Meslektaşlarımızın yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle saldırıya
uğraması asla kabul edilemez.
Evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğrayarak hastanede tedavi altına alınan meslektaşımız
Ahmet Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor, yakalanan saldırganların adalet
önünde hesap vermesinin takipçisi olacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum.
Basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması, hepimizin önceliği olmalıdır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15251.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Tamer: Tek başımıza iktidara geliriz
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer seçim çalışmaları kapsamında esnafları
ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer, 1 Kasım seçimlerinin yaklaşmasıyla
birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Kılıçarslan
Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret eden İsmail Tamer, esnaflarla sohbet ederek
sıkıntılarını dinledi. Çalışmaları değerlendiren AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail
Tamer, 1 Kasım seçimlerinde tekrar tek başına iktidara gelmek istediklerini söyledi. Tamer,
“Seçim çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Melikgazi İlçe Başkanlığımızın kontrolünde
onların yapmış olduğu programlara katıldık. Kılıçarslan Mahallesi’nde esnaflarımızı ve
vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Halkımızın partimize karşı büyük bir teveccühü var. Hepsine
teşekkür ediyorum. 1 Kasım seçimlerinin ülkemiz için çok önemli olduğunun altını
çiziyorum. Tek başımıza iktidar olabilmek adına, bu ülkenin geleceği adına, PKK’nın

bitirilmesi adına, ekonominin düzenlenmesi adına bunların gerekli olduğunu halkımızla
paylaşıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Şu son 3 ay içerisinde ülkenin 13 yılda edinmiş olduğu
kazanımların yok olduğunu halk tarafından bilinmesini kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah 1
Kasım’da yine tek başımıza iktidara gelip bu ülkenin ilerlemesini halkımıza anlatmaya
çalışıyoruz. İnşallah 1 Kasım seçimlerinde halkımızın teveccühü ile tekrar tek başımıza
iktidara geliriz diyoruz” ifadelerini kullandı.
İsmail Tamer’in temaslarına AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15252.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlileri tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yapan
şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
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Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde istihbari bilgiler elde
edilmesi sonrasında M.B.'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan
M.B.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 74.03 gram metamfetamin, 12 adet ecstasy,
uyuşturucu madde tartımında kullanılan bir adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, iki adet
şarjör ile 7 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.
Zanlı M.B.'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı kaydedildi.
Kayseri-Malatya karayolunda yapılan başka bir operasyonda ise durdurulan bir araçta
bilgisayar çantası içinde 2 kilo 55 gram esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili
olarak R.D. ve K.P.'nin yakalanarak gözaltına alındığı, haklarında yapılan soruşturma
sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15253.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Dikkat! Pazar günü bu semtlere elektrik
verilemeyecek
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ‘den yapılan açıklamada indirici trafo merkezlerinde
yapılacak zorunlu bakım onarım çalışmaları nedeniyle 4 Ekim Pazar günü bazı yerleşim
birimlerine elektrik verilemeyeceği bildirildi.
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Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’den yapılan açıklamada;
“04.10.2015 Pazar Günü 06:00 – 14:00 saatleri arasında Örnek Evler, Gevher Nesibe, Gülük,
Cumhuriyet, Kiçikapı ve Cami Kebir Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle
birer saatlik kısmi elektrik kesintisi olacaktır.” İfadeleri kullanıldı.
KCETAŞ yetkilileri yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji
verilmesinin amaçlandığını belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15254.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Ak Parti 4. Bölge yerel yönetimler toplantısı
Kayseri'de yapılacak
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti 4. Bölge Yerel Yönetimler
Toplantısı'nın Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 3 Ekim Cumartesi günü saat 10:30'da
gerçekleştirilecek olan toplantıya Adana, Adıyaman, Aksaray, Gaziantep, Hatay,
Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat
illerinin katılacağını bildirdi.Özden, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin emin adımlarla tek başına
iktidara yürüdüğünü belirterek, "10 Ekim'de Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Sayın
Başbakanımızı ağırlama hazırlığı içerisindeyiz. Parti olarak, tüm teşkilatlarımız sıkı bir

çalışma halinde. Bu vesile ile gerçekleştirilecek olan mitingimize tüm Kayserili hemşerilemizi
de davet ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15255.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Kayseri İtfaiyesi 89 yaşında
Kayseri İtfaiyesinin 89. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şubesi,
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, " Kendinizi
başkalarının canı ve malı için tehlikeye atıyorsunuz. Fedakarlık yapıyorsunuz. Herhangi bir
canlı için tehlikeye girerek kutsal bir görev yapıyorsunuz. Allah kaza bela vermesin nice 89
yıllara diyorum. İtfaiyecilik haftanızı kutluyorum hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ise, "Kayseri
itfaiyesinin 89. Kuruluş yıldönümü aynı zamanda itfaiye haftası. Biliyorsunuz bu itfaiye
haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler var İstanbul’da Konya’da Kayseri’de bu anlamda özellikle
bizi kuruluş yıl dönümümüzde Belediye başkanımız ziyarete geldi. Bu bizim için çok anlamı
bir ziyaret çünkü beklentiler yüksek. En önemli olaylardan bir tanesi de 89. Kuruluş yıl
dönümümüz sebebiyle sendikamız, varlığı güven veren yokluğu hüzün yaratan itfaiye
teşkilatımızın yanındalar. Bu duyarlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15256.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

AK Parti'den, Güven'e hayırlı olsun ziyareti
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Milletvekili adayı Kadir Can Gökalp, ve İl Başkan
Yardımcısı Mustafa Okutan, tarafından, Kayseri İl Müftülüğü'ne atanan Doç. Dr. Şahin
Güven'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.
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İl Müftüsü Doç Dr. Şahin Güven'e yeni görevinde başarılar dileyerek sözlerine başlayan AK
Parti İl Başkanı Özden, "Şahin Güven'in alanında oldukça başarılı olduğunu biliyoruz.
Kayseri için de önemli çalışmalar ve projeler yapacağına güvenimiz tamdır. Bu vesile ile,
emekliye ayrılan eski Müftümüz Ali Maraşlıgil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz."
dedi.
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"Kayseri için güzel hizmetler ve projelerimiz var. İlk projemiz engellilere yönelik olacak.
İşitme engeli olan kardeşlerimize yönelik projemizde, hocamız Cuma hutbesini okurken,
bizim belirlediğimiz bir arkadaşımızda beden dili ile hutbeyi işitme engelli kardeşlerimize
aktaracak. Bu uygulamamız ilk olarak üç camimizde başlayacak. Bundan sonra da engelli
kardeşlerimize yönelik çeşitli çalışmalarımız olacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15257.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Elitaş: "Terör 78 milyonun meselesidir"
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mustafa Elitaş, seçim çalışmaları kapsamında eski sanayi
bölgesindeki esnafları ziyaret etti. Ziyarette konuşan Elitaş, "Bu ülkede yaşayan kim varsa
siyaseti, seçimde elde edeceği rantı, şehit cenazelerini istismar etmeyi bir kenara bırakıp bu
ülkenin uzun yıllardır sorunu olan bu yarayı çözmek için elini taşın altına koymalı ve gayret
göstermeliler" dedi.
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Eski sanayi esnafına yapılan ziyarete, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mustafa Elitaş ve
AK Parti Kocasinan ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Ziyarette milletvekili adayı Elitaş, esnaftan 1
Kasım seçimleri için destek istedi. Esnafa yapılan ziyarette gündemi değerlendiren Elitaş, "1
Kasım seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. Biz Kayseri milletvekili adayları olarak
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 4 Ekim’de sayın genel başkanımızın başkanlığında
Ankara’da bir toplantı yapacağız. Orada 26. dönem 1 Kasım seçimlerinin AK Parti nezdinde
ki gelecekle ilgili seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaşacağız. Dün duyduğumuz
kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçim beyannamesini açıklamış. Her parti kendi
beyannamelerini açıklayacaklardır. 1 Kasım’da vatandaşlarımız sandığa gittiğinde AK
Partinin seçim beyannamesini ve başka partilerin seçim beyannamesini görüp,
değerlendirecekler. Vatandaş zihin süzgecinden geçirmeyi çok iyi biliyor. Hiç kimse bu
milletten kendisini daha iyi hesap bilen, daha akıllı olduğunu iddia etmesin. Çünkü seçimlerde
sandıkta herkes gerekli oyunu gerekli şekilde veriyor. 78 milyon vatandaş 54 milyon seçmen
kanaatlerini ortak noktaya doğru getiriyorlar" diye konuştu.
Terör olaylarına da değinen Elitaş, "Terör meselesi sadece AK Partinin değil, 78 milyonun
meselesidir. Bu ülkede yaşayan her kim varsa siyaseti, seçimde elde edeceği rantı, şehit
cenazelerini istismar etmeyi bir kenara bırakıp bu ülkenin uzun yıllardır sorunu olan bu yarayı
çözmek için elini taşın altına koymalı ve gayret göstermeliler. Her kim ki bu işte çözüm için

samimiyetle, iyi niyetle gayret gösteriyorsa onunla birlik ve beraber olmak çözüm için
sağduyulu siyasetçilerin, Türk vatandaşlarının en önemli görevidir. Buna katkı sağlayan
herkese ‘eyvallah’ deriz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15258.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

AB'nin Türkiye'ye yansımaları fotoğraf sergisi
ziyarete açıldı
Avrupa Birliği Merkezleri ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından ortaklaşa
düzenlenen Avrupa Birliğinin Türkiye’ye yansımaları konulu fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.
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Serginin açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal
Hasnalçacı, "Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında uzun yıllar temeline dayanan ve son yıllarda
daha da artan bir ivmeyle devam eden işlerimiz bu tür etkinlikleri pekiştirmektedir" dedi.
Hasnalçacı, "Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin otuzuncu kez düzenlediği yılın basın
fotoğrafları yarışmasında bu yıl açılan ‘Avrupa Birliğinin Türkiye’ye yansımaları’ başlıklı
özel kategoride ödül alan ve seçilen toplam 25 eserden oluşan sergimizi bugün açıyoruz.
Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu tarafından Türkiye’de Avrupa Birliği bilgi merkezleri
ağının desteklenmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğimizde yer alan fotoğraflar
Avrupa Birliğine katılım sürecinin günlük hayata etkilerini anlatmayı hedeflemektedir"
ifadesinde bulundu.
Hasnalçacı, "Bu sergimiz sayesinde Avrupa Birliğine yönelik algılar Avrupa birliği sürecinde
ekonomi, spor, sanat, çevre ve kent mimarisi gibi alanlarda Türkiye’nin modern ve çağdaş
yüzünü yansıtmayı amaçlamaktayız. Sergimizin Avrupa ile ilişkiler noktasında toplumda
duyarlılığın artırılması konusunda faydalı ve hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15259.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Türk Metal Sendikası'ndan emekli olan
üyelerine plaket
Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi, Kayseri'de örgütlü olduğu işyerlerinden çalışarak
emekli olan üyelerine plaket takdim ediyor.
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Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, "Her ay düzenli olarak örgütlü
olduğumuz işyerlerinde çalışarak emekli olan üyelerimizi bir araya getiriyor, bir vefa ve
minnet borcu olarak birer plaket takdim ederek uğurlama uygulaması başlattık" dedi.
Gökkaya, "Alınterinden başka sermayesi olmayan bu insanları emekliliklerinden dolayı veya
bu zamana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı ne kadar takdir ve tebrik etsek az sayılır.
Onlarca yıldır hizmet verip alınteri, göznuru döken ve ömrünü veren bu insanlara vefa
hepimizin bir borcu olmalıdır. Çünkü bu insanlar ömürlerini tezgah başında Türkiye'mizin ve
sanayimizin kalkınması ve gelişmesi için alınteri dökerek geçiriyorlar. Hizmet süreleri
boyunca uyumlu, özverili ve başarılı çalışmaları,sendikamıza verdikleri destek, gösterdikleri
birlik beraberlik azmi ve katkıları kesinlikle yadsınamaz.
Emekli üyelerimize bundan sonraki yaşamlarında mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15260.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Develi Belediyesi Voleybol Takımı Kaymakam
Başıbüyük'ü ziyaret etti
Bu yıl 3. Profosyonel Voleybol Liginde mücadele edecek olan Develi Belediye Voleybol
Takımı'nın Yönetimi, Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük 'ü makamında ziyaret etti.
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Develi Belediyesi Voleybol Takımı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kolay Kaymakam Harun
Başıbüyük 'e çiçek takdim etti.
Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, "Voleybol takımımızın 3. Ligde Develi'yi temsil
edecek. 3. Profosyonel Ligde Develi'mizi en güzel şekilde temsil etmesi ve başarılı olması
için Develi Kaymakamlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Develi Belediyesi
Voleybol takımına başarılar diliyorum nazik ziyaretlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerine
teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15261.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

“Bütün hainlerin idam edilmesini istiyoruz”
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki uzman çavuşun evlerinin önünde uğradıkları silahlı
saldırı sonucu şehit olmasına tepki göstererek” Bizim canımızı acıtanların canlarının
acıtılmasını istiyoruz. İdam cezasının acilen tekrar getirilerek teröre karışmış bütün hainlerin
idam edilmesini istiyoruz. İdam yasasının çıkarılması zor olmaması gerek” dedi.
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“Bu sabah Diyarbakır’dan gelen acı haber ciğerlerimizi yaktı” diyen Ali Yavuz, “Göreve
gitmek üzere otomobillerine binen askerlerimize hain teröristlerin otomatik silahlarla ateş
açması sonucu iki kahramanımız şehit oldu. Her gün gelen şehit haberleri, şehit aileleri ve
gazileri fazlasıyla üzmektedir” diye konuştu.
Asker ve polislerin haince, tuzak kurularak, şehit edilmelerinin herkesi endişelendirdiğini dile
getiren Yavuz, “Hainlerin siyasi sözcüleri pişkin pişkin konuşarak ermeni uşağı olduklarını
açıkça söylemektedirler. Huzur içinde yaşadığımız cennet vatanımızda dış güçlerden aldıkları
destekle içimizdeki hainler ülkemizi karıştırmak için ellerinden gelen her türlü canilikleri
yapıyorlar. Terör olaylarından sonra gelen şehit haberleri şehit aileleri ve gazilerin sabrını
taşırma noktasına gelmiştir. Televizyonlara bakamaz hale geldik. Psikolojilerimiz tamamen
bozuldu. Bizim canımızı acıtanların canlarının acıtılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
İdam cezasının acilen tekrar getirilerek teröre karışmış bütün hainlerin idam edilmesi
gerektiğini vurgulayan Yavuz, “İdam yasasının çıkarılması zor olmaması gerek. Bu ülkede
yaşayan hiç kimsenin bu vatan hainlerinin idam edilmesine karşı çıkacağını zannetmiyoruz.
Askerimize, polisimize, yüce milletimize kurşun sıkan kim olursa olsun kısasa kısas
uygulayarak hak ettikleri cezaların verilmesini istiyoruz. Terörün yoğun olduğu yerlerde
günübirlik sokağa çıkma yasağının uygulanması yerine bu hainlerin kökleri kazınana kadar
kararlılıkla terörün üstüne gidilmesi ve olağanüstü hal ilan edilmesi gerekmektedir. 470
milletvekilinin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek devletimize yakışır bir davranış

göstermelerini bekliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyoruz”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15262.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

“Deniz Çoban vicdanının sesini dinledi”
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan
Kayserispor’da maçın hazırlıkları devam ediyor. Hakemliği bırakan Deniz Çoban’ın onurlu
bir davranış sergilediğini dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Keşke
hakemliği başka şekilde bıraksaydı” dedi.
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Ligde son 3 haftayı da mağlubiyetle kapatan Kayserispor, Gençlerbirliği’ni yenerek milli
maçlar nedeniyle verilecek olan araya moralli girmek istiyor. Cumartesi günü deplasmanda
Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kayserispor’da bu maçın hazırlıkları hız kesmeden devam
ediyor. Futbolcular, kulüp tesislerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yaptıkları
antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda
bulunan Kafkas, son haftalarda alınan sonuçlar nedeniyle morallerinin bozuk olduğunu,
Gençlerbirliği’ni mağlup ederek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya daha moralli
girmek istediklerini kaydetti. Tecrübeli teknik adam, “Hazırlıklar devam ediyor. Bugün taktik
antrenmanımızı yapacağız. Yarın ter antrenmanımızı yapıp yola çıkacağız. Kazanmak
istiyoruz, milli takım arasına da kazanıp moralli girmek istiyoruz. Son 3 haftadır istediğimiz
sonuçları alamadık. Bu hafta Gençlerbirliği maçında telafi etmek istiyoruz” dedi.
"UMARIM MİLLİ TAKIM ARASINA MORALLİ GİRERİZ"
Son haftalarda gelen mağlubiyetlerin baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna Kafkas, “İster
istemez bunun bir moralsizliği oluyor. Sonuçta oynanan bu 3 maçta takım 9 puanda
çıkartabilirdi, 3 puanda çıkartabilirdi. Maalesef tam aksi oldu. Çünkü oynanan oyun maçların
hakkı değil. Sadece skor konusunda sıkıntımız var. Fakat bunları atlatmak zorundayız.
Geçmişi geri getirme şansı yok. Yapılan hataları tekrarlamamak önemli. Biz de bu hafta bu
hataların üzerinde durduk, çalıştık. Umarım bu maç bunları yapmayız, 3 puan alıp milli takım
arasına da moralli gireriz” ifadelerini kullandı.
"VİCDANININ SESİNİ DİNLEDİ"
Görevi bırakan hakem Deniz Çoban ile ilgili olarak onurlu bir davranış sergilediğini belirten
Kafkas, “Deniz hocayı tanıyorum, çok da üzüldüm. Çünkü gerçekten Deniz hoca bir hakem
talihsizliği yaşadı. Vicdanının sesini dinledi. Onun adına çok üzgünüm. Keşke böyle
olmasaydı, hakemliği başka türlü bıraksaydı. Bir karar aldı buna da saygı duymak gerekiyor.
Başkanların da hocaların da hakem hatalarını sık sık dile getirdikleri doğrudur. Olmasını
istemiyoruz ama hakemlere olan güvenimiz tam. Daha iyi olacaklar” diye konuştu.
Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Gençlerbirliği maçı öncesi takımda eksik
bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın oynanacağı Ankara’ya hareket
edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15263.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

Çolakbayrakdar, "Semt konağı hanımların
ufkunu açacak"
Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarının kişisel gelişimlerine
katkı sağlamak, sosyal refahı artırmak amacıyla farklı, ilk ve yeni hizmetler sunmaya devam
ediyor. Bunlardan biri olan Semt Konakları da ilgi çekiyor
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, semt konaklarının özellikle hanımların
ufkunu açıp kişisel gelişimlerine ve aile bütçesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Belediyelerin öncelikli görevinin yaşanabilir bir şehir sunarak vatandaşlarının hayatını
kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, semt konaklarından
yararlanacak mahallelerin muhtarlarına yapım ve kullanım amaçlarını anlatırken" İmar,
ulaşım, yol, asfalt, kaldırım, park ve yeşil alan gibi hizmetlerin kalitesi elbette şehrin
yaşanabilirliğini artırıyor. Sosyal refahı artıran, birlikteliğe ve kişisel gelişime katkı sağlayan,
eğlendiren, dinlendiren imkan ve mekanlar da belediye hizmetleri açısından önemlidir. Biz de
bu amaçla semt konakları ve kadın gelişim merkezleri gibi farklı projeleri şehrimize
kazandırıp, vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Semt konaklarında hanımlarımız
kendilerini geliştirecek, ufuk açacak projelere kavuşacak, ailesinin maddi ve manevi
zenginliğine katkı sağlayacak imkanlar bulacak " dedi.Kocasinan Belediyesi tarafından
yaptırılan ve açılışa hazır hale getirilen Semt Konaklarını yerinde inceleyerek son kontrolleri
gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar," Semt Konakları kültürel değerlerimizi, mahallenin
sosyal dokusunu geleceğe aktaracak. Semt konakları, Kayseri'de ilk, farklı, yeni ve
fonksiyonel bir yaşam merkezi olacak. Mahallenin pek çok farklı ihtiyacına çözüm getirecek,
mahalleye renk katacak. Semt Konakları'nın donanımında her şey düşünüldü. Çocukların
dersleri için yardımcı etüt programları düzenlenecek. Ödeme merkezi, muhtar evi, sohbet evi,
taziye, nikah ya da hanımların toplantı yapabilecekleri çok amaçlı salonlar olacak. Çevre
düzenlemesi ve son rötuşları yapıp iç tefrişiyle vatandaşımızın hizmetine açacağız. İnsanlar
arasında kaynaşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde sözlerini bitirdi.
Kocasinan Belediyesi'nin Beyazşehir, Kayabaşı, Ziya Gökalp, Mimarsinan, Mevlana, Boztepe
ve Yeni Mahalle'deki semt konakları tefrişlerinin ardından önümüzdeki günlerde açılışı
yapılarak hizmete sunulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15264.html
Erişim Tarihi: 02.10.2015

İlaç almada sıkıntı yaşanmayacak
Türk Eczacılar Birliği (TEB) 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, SGK
ile TEB arasındaki sözleşmenin 1 Ekim tarihi itibariyle sona erdiğini ancak genel seçimler
nedeniyle sözleşmenin Aralık ayına kadar uzatıldığını söyledi.

02 Ekim 2015 Cuma 10:31

TEB 12. Bölge Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, "1 Ekim itibariyle sona eren olan
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) sözleşmelerimizle alakalı görüşmelerin tamamlanamaması
neticesinde Aralık ayına kadar uzatılmış oldu. SGK ile Türk Eczacılar Birliği arasında
eczanelerden ilaç alımına ilişkin bir protokol imzalanmakta. Hastalarımızda SGK ile
anlaşmalı eczanelerimizden ilaçlarını temin etmekteler. Tabi bu protokoller süreli olduğu için
belli bir zaman sonra yenilenmesi gerekiyor" dedi.
Ulutaş, "Biz bunu daha önce de çeşitli mecralarda dile getirmiştik. Biz bu konuyla ilgili bir
sözleşmesizlik dönemine girmeden çözülmesini arzu ediyorduk" ifadesinde bulunarak şunları
söyledi:
"Bu konuyla ilgili Türk Eczacılar Birliği SGK ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde
ülkemizde genel seçimlerin de yakın olmasından dolayı seçimlerden sonraki bir tarihe
ertelemiş oldu. Tabi ki seçimlerden sonra olmasıyla alakalı olarak da mevcut kurulacak
hükümetle alakalı bu görüşmeler sürdürülecek ve eczanelerden ilaç alımı protokolüyle ilgili
yeni bir anlaşma yürürlüğe girecektir umut ediyorum. İnşallah sıkıntılı bir döneme girmeden
de çözülmesini temenni ediyoruz. Şuan itibariyle resmi olarak uzatılma yayınlandığı için yeni
protokol imzalanana kadar hastalarımız eczanelerden dün olduğu gibi bugün de eczanelerden
ilaçlarını rahatlıkla alabileceklerdir. Herhangi bir sıkıntıya ve ilaç alamama durumuna
düşmeyecekler."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15265.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Uzm. Dr. Güntürk: Kalbinizi koruyun
Dünyam Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ertuğrul Emre Güntürk, "Dünyada her yıl
17.5 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmekte, bu ölümlerin %80’i düşük ve
orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Ülkemizde her 7 kişiden 1’i kalp krizi riskiyle
karşı karşıya olup her yıl 170 bin kişi koroner kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmekte,
ölümlerin % 43’ü koroner kalp hastalığına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Kalp hastalıkları
yalnızca yetişkinleri değil çocukları da tehdit etmekte bugün dünyada yaklaşık 155 milyon
çocuk obezite sorunu yaşamaktadır" dedi.

02 Ekim 2015 Cuma 10:33

Dünyam Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ertuğrul Emre Güntürk, "Kalp
hastalıklarından korunmanın en etkili yolu hastalığa yol açan yaşam tarzını ve çevresel
faktörleri düzeltmek, yüksek risk altındaki kişileri belirleyerek bunlara özel önlemler
almaktır. Kalp hastalıklarını etkileyen risk faktörleri ; Yaş (erkeklerde 45 yaş ve üzeri,
kadınlarda menopoz sonrası, 55 yaş ve üzeri), Ailede kalp hastalığı bulunması , Sigara
kullanımı, Tansiyon yüksekliği ,Kolesterol değerlerinin yüksekliği, HDL kolesterolün
düşüklüğü , Şeker hastalığı varlığı (diyabet saptananlarda kalp ve damar hastalığının var
olduğu kabul edildiğinden ayrıca değerlendirmeye alınır) olarak sıralanabilir" diye konuştu.
Güntürk, "Saptanmış herhangi bir kalp ve damar hastalığı olanlar ve şeker hastaları yüksek
riskli grupta, henüz bir kalp ve damar hastalığı saptanmamış ancak ikiden daha fazla risk
faktörü olanlar orta derecede riskli grupta , iki ve daha az sayıda risk faktörü olanlar düşük
riskli grupta yer alırlar" diyerek şu bilgileri verdi:
"Bu risk faktörlerinin yanı sıra aşırı şişmanlık (obezite), fiziksel aktivite azlığı, kötü
beslenme, sosyal ve psikolojik faktörler de önem taşımaktadır. Kolesterol yüksekliği, tansiyon
yüksekliği ve diyabet olanlarda risk katlanarak artmaktadır. Özellikle ülkemizde sigara kalp
hastalıkları için en önemli risk faktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Kalp hastalığına
bağlı ölümlerin yaklaşık üçte birinin nedenini oluşturan sigaranın azaltılması değil tamamen
bırakılması gerekmektedir.
Peki Kalbimizi korumak için neler yapmalıyız?
1. Hareket edelim
Her yıl dünyada yaşanan ölümlerin %6'sı hareketsizlikten kaynaklanmaktadır. Obezite,
diyabet ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi risk faktörlerinin çocukluk çağında görülmeleri,
erişkinlikte kalp hastalığı gelişme riskini büyük oranda artırmaktadır.
Haftada beş kez 30 dakika süreyle yapılan orta zorlukta aktiviteler, kalp hastalığı ve inme
riskini azaltır.
· Fiziksel aktivite mutlaka egzersiz yapmayı gerektirmez! Örneğin bahçeyle uğraşırken,
yemek pişirirken ya da evi temizlerken çocuğunuzdan yardım etmesini isteyebilirsiniz!
· Gerçekçi hedefler koyun. Aktivite düzeyini yavaş yavaş artırın, zorlamayın. ilk günden
maraton koşmasını istemeyin.
· Yakınınızdaki fiziksel aktivite olanaklarını araştırın. Kentinizde uygulamaya konmuş olması
olası aktivite programları, yoğun iş temponuzda size yardımcı olabilir.

2. Kalp sağlığına iyi gelen besinler tüketelim
Günümüzde giderek daha fazla insan, şeker, tuz, doymuş yağ ya da trans yağ içeriği yüksek
olan işlenmiş gıdalar tüketmektedir. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, dünyada önde gelen 10
ölüm nedeninden 4'ü ile doğrudan bağlantılıdır!
Meyve ve sebzeler açısından zengin olan kalp sağlığı dostu bir beslenme şekli, kalp hastalığı
ve inmeden korunmaya yardımcı olur.
· Sevdiğiniz gıdalardan vazgeçmeniz zor olabilir. Şekerli gıdaları birden kesmektense, mesela
çikolata ya da şekerleme yerine çeşitli meyveleri tercih edebilirsiniz.
· Sağlıklı gıdaları çocuklar için ilginç hale getirin. Rengarenk gıdaları seçin ve yemek
pişirirken bunları kullanın.
· Tuz tüketimini günde beş gramla (bir tatlı kaşığı) sınırlandırın.
· Porsiyonlarınızı gözden geçirin; daha küçük tabaklar kullanın; tüketdiğiniz meyve ve sebze
porsiyonlarının et ya da karbonhidratlı gıdalardan daha fazla olmasını sağlayın.
3. Tütüne "hayır" diyelim
Tütün içen her iki kişiden biri, tütünle ilişkili hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Günümüzde
sigara içen çocukların ve gençlerin sayısı ne yazık ki giderek artmaktadır. Her yıl aralarında
çocukların da bulunduğu 600.000'den fazla insan, tütün kullanmadıkları halde pasif içicilik
nedeniyle yaşamlarını kaybetmektedir. Bebeklerde tütün dumanına pasif maruziyet nedeniyle
ani ölümler yaşanmaktadır.
Sigarayı bırakmak ve sigara dumanına pasif maruziyetten korunmak, kalp hastalığı ve inme
riskini azaltır.
· Evinizde sigara içilmesini yasaklamanız, ailenizin geleceği açısından çok önemlidir.
· Çocuklarınıza sigara kullanmanın tehlikelerini anlatın, sigaraya başlamamaları için onlara
yardımcı olun.
· Eğer sigarayı bırakmakta zorlanıyorsanız, tavsiyeler almak üzere hekime başvurun. Sigarayı
bırakmanıza yardımcı olabilecek destek hizmetlerinden faydalanın.
4. Kan değerlerinizi öğrenelim, kilomuzu kontrol edelim
Dünyanın neresinde olursanız olun yukarıdaki önerileri uygulamanız halinde hem kendinizin
hem de ailenizin kalp hastalığı ve inme yükünü hafifletebilirsiniz. Ancak düzenli sağlık
kontrollerinden geçmek en az bu adımlar kadar önemlidir.
· Hekime başvurun; kan basıncı, kolesterol ve glukoz düzeylerinizi, kilonuzu ve vücut kütle
indeksinizi (VKİ) ölçtürün.
· Toplam KVH riskinizi öğrendikten sonra, kalp sağlığınızı iyileştirmek yönünde daha elle
tutulur bir plan yapabilirsiniz. Bu planı evde kolayca görebileceğiniz bir yere koyun! Eğer
tedavi almanız gerekiyorsa doktorunuz bu konuda da size tavsiyelerde bulunacaktır.
Çoğunlukla yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, fazla kilo ve obezite, tütün kullanımı ya da
diyabet gibi risk faktörlerinin tetiklediği kalp hastalığı ve inme önlenebilir hastalıklardır.
Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak, düzenli egzersiz yaparak ve tütün kullanmayarak
bu hastalıklardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
Kalp hastalığı ve inmeyi içeren kardiyovasküler hastalıklar (KVH) nedeniyle insan yaşamı
vaktinden önce sona ermektedir.
Kalp hastalığı ve inmenin, yaşlıları, erkekleri ve zengin toplumları daha fazla etkilediği yanlış
bilinen bir gerçektir. Her ne kadar erkeklerin ve kadınların karşı karşıya oldukları risk ayrı
ayrı hesaplanmamış olsa da, KVH her iki cinsiyeti de etkiler. Aslını sorarsanız, kadınlar
arasında bir numaralı ölüm sebebi, her 3 kadından 1'inin ölümüne yol açan kalp hastalığıdır.
Her bir dakikada yaklaşık bir ölüm olayı yaşanması çok üzücüdür. Kadınların KVH risklere
ilişkin gerçekleri öğrenmeleri, ayrıca kendilerini ve ailelerini bunlara karşı korumaları, artık
bir ölüm kalım meselesi olarak görülmelidir.

Çocuklar da risk altında! KVH riskleri, doğum öncesinde fetal dönemde başlamakta ve
sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve tütün kullanımı sonucu çocukluğun ilerleyen
dönemlerinde giderek artmaktadır.
Kalp hastalığı ve inme açısından çocuklar, iki kat risk altında bile olabilirler. Sevdikleri birini
hasta görmenin yarattığı duygusal sonuçlara katlanmak zorunda kalabilen çocukların, kalp
hastalığı ve inmenin fiziksel sonuçlarından kaynaklanan riskiyle de yüzleşmeleri gerekebilir.
Modern toplumda çocuklar, "kötü" yağ ve şeker içeriği yüksek bol kalorili besinlerle
beslenmektedirler. Bilgisayar oyunları gibi kişiyi fiziksel aktivitelerden uzaklaştıran
bağımlılıkların yanı sıra, tütün kullanımını teşvik eden reklamlar ya da pasif içicilik nedeniyle
çocukların tütün dumanına maruz kalması sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Hem
çocuklarımızın iyiliği hem de kendi sağlığımız için KVH risklerden korunmalı ve bir an önce
sağlıklı yaşam için harekete geçmeliyiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15266.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Prof. Dr. Necmettin Erbakan parkı bu gün
açılıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde
yapımı tamamlanan 40.000 m² alan üzerindeki çok amaçlı ve büyük ölçekli
Prof.Dr.Necmettin ErbakanParkı’nın düzenlenen tören ile hizmete sunulacağını söyledi.
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Çok amaçlı ve büyük ölçekli parkın bölgeye nefes aldıracağını belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç “40.000 m² alan üzerine kurulan park içerisinde 1 km uzunluğunda sentetik
çimden yürüyüş yolu, 20 adet piknik amaçlı kamelya, çocuk oyun alanları, açık alan fitness
aletleri ve Şirintepe Sosyal ve Spor Tesisleri bulunmaktadır. 7’den 77’ye her yaş grubuna
hitap edecek Park bu gün 17:30’da Fatih Erbakan’ın katılımları ile hizmete açılacaktır. Açılış
törenine tüm halkımız davetlidir” dedi.
40.000 m² alan üzerine inşa edilen…
Mimarsinan Bölgesine yapılan yatırım ve hizmetler ile günden güne gelişen ve cazibe
merkezi haline gelen alanlardan birisi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
Şirintepe Mahallesi PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN PARKI açılış töreninin bu gün
saat:17:30’da düzenleneceğini ve törende belediyenin geleneksel aşure ikramının yapılacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15267.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Kazakistan kurban izlenimleri (1)
Gazetemiz yazarı Ahmet Taş Kurban Bayramı’nı Kazakistan’da geçirdi. Taş, Kazakistan
izlenimlerini Kayseri Gündem okuyucuları için kaleme aldı.
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22 Eylül 2015 Salı 2015 yılında da Kurban Bayramını yurt dışındaki Müslümanlarla birlikte
geçirdim.
Bu yıl geçen yıl olduğu gibi Yardımeli Uluslar Arası Yardım Derneği ile yurt dışı kurban
çalışmalarına katılmak nasip oldu. Bu çerçevede Kazakistan’ın Alma Ata şehrindeki
Müslümanlarla bayram yapıp Kayseri ve diğer şehirlerden Kazakistan’a gönderilen kurbanları
kesip buradaki Müslüman kardeşlerimize dağıtımını yaptık.
Yardımeli Derneğinin yetkilileri beni arayarak 22 Eylül’de İstanbul’dan Alma Ata’ya
uçacağımızı, 27 Eylül 2015 günü de İstanbul’a döneceğimizi bildirdiler. Bende yolculuk için
hazırlıklara başladım. Sözlerimin burasında bu yıl yurt dışı kurban organizesine katılmam için
bana teklifte bulunan Kayseri temsilcisi Celil TEKCAN hocaya, Yardımeli’nin merkez
yöneticilerinden Hasan HAFIZOĞLU hocaya teşekkürlerimi bildiriyorum.
Kurban Bayramından iki gün önce 22 Eylül Salı günü sabah 07.00’de kıymetli dostum Halil
İbrahim KARADAVUT beni evden alarak Kayseri havaalanına bıraktı, kendisine teşekkür
ediyorum. Saat 08.40’ta havalanan uçağımız ile 09.30 civarında İstanbul Sabiha Gökçen
havaalanına indi. Burada Kazakistan programına Konya’dan katılan Selsebil Derneği
yöneticileri Rafet GÜNEY ve Ahmet SERT ile buluştuk. Beraberce dernek merkezine geçtik.
Dernek yöneticileri Osman İLHAN, Bahri BULUT ve diğerleriyle görüştük. Hazırlıkları
tamamladıktan sonra gece saat 00.15’te Alma Ata’ya ulaşmak üzere havalandık.
22 Eylül 2015 Çarşamba
İstanbul’dan sonra 5 buçuk saatten fazla süren yolculuğun ardından yerel saatle 07.00’da
Alma Ata havaalanına indik. Burada şunu belirtmeden geçmek istemiyorum, Kazakistan’da
saat Türkiye’den 3 saat ileride yani güneş 3 saat önce doğuyor, öğle 3 saat önce oluyor, akşam
3 saat önce oluyor. Bende saatimi 3 saat önceye aldım. Havaalanında bizi genç bir Kazak
olan, daha önce Türkiye’den bulunmuş Yardımeli’nin Alma Ata’da temsil eden Darhan ve
arkadaşı Yargali. Bu 2 arkadaş burada kaldığımız süre içinde kalacağımız evin tutulması,
kurbanların kesilmesi, parçalanıp ihtiyaç yerlerine taşınmasına fedakârca yardımcı oldular.
Havaalanından ayrılıp doğruca kalacağımız daireye geçtik. Sabah kahvaltımızı yapıp bir
müddet dinlenmek için istirahata çekildik. Birkaç saat dinlendikten sonra hem 1. Bayram
günü yapacaklarımızın planını gözden geçirmek hem de Kazakistan’ın eski Başkenti olan
Alma Ata’yı dolaşmak için evden ayrıldık.
Alma Ata 1995’lere kadar Kazakistan’ın başkenti imiş daha sonra ülkenin kuzeyine yakın
olan Astana şehri kurulmuş ve başken oraya taşınmış. Alma Ata, geniş ve bakımlı caddeleri,
düzenli işleyen trafiği, bol ağaçlı park, bahçe ve caddeleri ile rahat edilecek bir şehir
görünümü verdi bize.
Türkiye’nin 3 katı büyüklükte yüz ölçüme sahip olan, nüfusu ise 20 milyona yaklaşan
Kazakistan’da Alma Ata’nın yanında Astana ve Çin Kent’de önemli şehirler arasında

bulunuyor. Ülke nüfusunun %60 kadarı Kazaklardan, %10 kadarı Kırgız, Uygur, Ahıska ve
diğer Türk gruplarından, geri kalanı da Ruslar ve diğer unsurlardan oluşuyor. Petrol, demir,
kömür, hayvancılık ve tarımda geçim kaynakları arasında bulunuyor. Kazakistanlılar kendi
hallerinde, sakin görünümlü insanlar. Türkiye’nin desteğiyle burada kurulan Hoca Ahmet
YESEVİ Üniversitesi Kazaklara ayrı bir heyecan getirmiş. Türkiye’den gelip bu üniversitede
okuyan öğrenciler ve burada görev yapan öğretim görevlileri de burada olmaktan memnunlar.
Ayrıca Kazakistan’dan Türkiye’ye gidip tahsillerini tamamlayan ve orada kazandıkları
tecrübeleri Kazakistan için uygulamaya koyan birçok gence de rastlamak mümkün
Kazakistan’da. Öğle yemeğini bizi karşılayan Darhan’la birlikte yedikten sonra kısa bir şehir
turu yaptık. Daha sonra Türkiye’de eğitim görmüş İstanbul’da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfının
Kur’an Kurslarında İslami dersler almış daha sonra Mustafa İSLAMOĞLU Hoca’nın
Kur’an Okulu derslerine katılmış olup Kazakistan’a dönmüş olan Azize Hanım’ın daveti
üzerine onun Alma Ata üniversitesinde okuyan kız öğrenciler için açtığı öğrenci evini ziyarete
gittik. Azize Hanım ve eşi Elmas Bey bizi güler yüzle karşıladılar, ikramlarda bulundular.
Alma Ata’da yaptıkları öğrencilere ve ailelere yönelik İslami çalışmalar ve dersler hakkında
bilgiler verdiler. Kurmak istedikleri eğitim derneği ve yenilerini ekleyecekleri öğrenci evleri
için İstanbul’dan destek talebinde bulundular. Azize Hanım ve eşi Elmas Bey, gayretli, azimli
ve hizmet heyecanı olan kişiler.
Azize Hanım’ın evindeki misafirlikten sonra Darhan’ın evini ziyarete geçtik. Burada hem
akşam yemeğimizi yedik hem de diğer misafirlerle birlikte bayramın ilk günü yapacağımız
çalışmaların planını yaptık. Vakit epey geçmişti, yarın bayramdı, yerel saatle 07.30’da bayram
namazına gidecektik, bu sebeple eve dönüp istirahata çekildik.
24 Eylül 2015 Perşembe - Bayramın ilk günü
Bugün erkenden kalktık, sabah namazından sonra saat 07.30’da kılınacak Bayram Namazı
için hazırlık yapıp namaz kılacağımız mescide doğru yola çıktık. Bayram Namazı için
gittiğimiz cami dolup taşmıştı. Bizde namazımızı trafiğe kapatılan cami önündeki caddede
kıldık. Hava oldukça soğuk, sıcaklık tahmini sıfır derece civarında idi. Namazdan sonra
doğruca Darhan’ın evine ulaştık. Zira kurbanlıklar onun evinde ve bahçesi de kesim için
oldukça müsaitti. Önce diğer misafirlerle bayramlaşıp kahvaltı yaptık. Daha sonra Türkiyeli
Müslümanların gönderdiği vekâleti bizde olan kurbanların kesimine başladık. Yardımeli
Derneğine bağışlanan Kazakistan da kesilmesi için vekâleti bize verilen kurbanları
bağışçıların ismini tek tek okuyarak dualarla kesimini yaptık.
Bu yıl Yardımeli Derneğine Kazakistan da kesilmek üzere çok sayıda kurban bağışlanmıştı.
Bunların içinde 25 hisse Kayseri’den bağışlanan kurbanlardı ve vekâleti de bana verilmişti.
Bende verilen vekâlete sadakatle bağışçıların isimlerini tek tek okudum, Bismillah diyerek
dua ederek kesimlerini yaptırdım.
Saat 12.00 olduğunda birinci günü kesilecek kurbanların kesim işi bitmiş, derilerinin
yüzülmesi, sakatatlarının çıkarılması ve parçalara ayrılmasına geçmiştik. Nasip olursa bugün
parçalara ayırma ve paketleme işi tamamlanacak yarında (2. Gün) dağıtımına başlanacaktı.
Kesim işinde tahmini 20 kadar genç vardı, güçlü, kuvvetli ve gayretli insanlardı, hepsine
teşekkür ediyorum.
Kazakistan’da yerel saatle 13.00 civarında öğle vakti oluyor. 13.30 olduğunda tüm
kurbanların derilerinin yüzüldüğünü, bir kısmının da parçalara ayrıldığını gördüm. Bu arada
paketleme işi de başlamıştı. Paketlerin bir kısmını yardım için gelen Ağmalar Derneğine
verdik. Dernek başkanı bir arkadaşıyla birlikte gelmişti, onlarla hem bayramlaştık hem de
paylarını teslim ettik.
Bugün öğleden sonra genellikle fakir ve muhtaçların yaşadığı bir mahallenin imamı geldi.
Yardımeli Derneğini tanıyormuş, mahallesindeki camii önünde fakir ve muhtaç insanların
toplandığını, bunlara da payların verilmesi gerektiğini söyledi. Bizde arabamızı kurban
paylarıyla doldurarak imamla beraber mahalledeki camii önüne gittik. Kalabalık oldukça

fazlaydı. Toplananların bayramlarını tebrik ettik. Payları imamım dağıtması için ona teslim
ederek buradan ayrıldık. Bugün ikindi vaktinde kurbanların tamamı kesilmiş, parçalara
ayrılmış, paketlenmiş, bir kısmının dağıtımı yapılmış hem de dağıtım yapılan yerde
bayramlaşma merasimine katılmış olduk.
Kısmet olursa 2. Bayram gün (Cuma) hem paketlerin kalanlarını dağıtacağız hem de dağıtım
yaptığımız yerde bayramlaşmalara katılacağız.
Bugün akşamüstü hava çok soğuktu hem yorulmuş hem de üşümüştük. Yatsı namazını
müteakip istirahata çekilecekken Mekke’de şeytan taşlama sırasında izdihamın yaşandığını,
750’nin üzerinde hacının hayatını kaybettiğini, 800 kadarının da yaralandığını öğrendik.
Bayram günü böyle acı bir haberi almak bizi oldukça üzdü. Hayatını kaybeden hacılarımıza
Allah’tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15268.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Sarız'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Sarız İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Sarız İlçesinde yapılan
uygulamada bir adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir otomobilde arama yapıldığı
öğrenildi. Yapılan aramalarda bir adet tabanca ve 30 gram metamfetamin ele geçirildiği
bildirildi. Konuyla ilgili olarak H.E. ve M.K. isimli şahısların gözaltına alındığı, haklarında
yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15269.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Kepez sokakları tozdan kurtuluyor
Talas'ın yukarı mahallelerinden Kepez'de ana yolların asfaltının ardından şimdi de ara
sokakların toz ve çamurdan kurtulması için kilitli parke yapımına başlandı.
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Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kepez
Mahallesi'nin hızlı büyüyüp gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda alt yapıyla
ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başkan Palancıoğlu, gelişmişliğin ölçüsü olarak yolların
büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Kepez ve diğer mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın
toz, toprak ve çamurdan kurtulması için bu yıl için planladığımız 49 bin metrekare kilitli
parke yapımı sürüyor. Mahallemizin ara sokakları ve okul civarı kilitli parke ile kaplanarak
hem vatandaşlarımızın hem de öğrencilerimizin daha kaliteli yollara kavuşmasını sağlıyoruz."
dedi.
Kilitli parke yapımının bir haftaya kadar bitirilmesinin planlandığını kaydeden Başkan
Palancıoğlu, öte yandan mahallelinin ekmek pişirebileceği umumi fırın ve camiye ise Kepez'e
yakışır bir tuvaletin sezon içinde yapılacağı sözünü verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15270.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Kayseri’de 3 bin servis ile 200 okula hizmet
veriliyor
Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, yeni eğitim
öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis ücretlerine yüzde 8 oranında zam yapıldığını
söyleyerek, 3 bin araç ile 200 okula hizmet verdiklerini bildirdi.
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“Yaklaşık üç buçuk aylık bir aradan sonra 2015-2016 eğitim öğretim sezonunu açtık” diyen
Yavuz Ay, “Yeni sezonumuzun tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, velilerimize ve
eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Meslektaşlarımızla ve Kayseri’de 796 öğrenci
servisimizle beraber hizmet etmeye başladık. Yaklaşık 1 aylık fizibilite çalışmasının sonunda
tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp pazartesi günü de işimize başladık” dedi.
Beklentilerin haricinde şuana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getiren Ay,
İki büyük sorunla karşılaştıklarını vurgulayarak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bunlardan ilki
adres idari sisteminin dışına çıkan velilerdir. Bu konuda servis bulma noktasında sıkıntı
yaşıyoruz. Çünkü okullara adres idari sisteminde belirli bir mahalle ve semtten öğrenci kaydı
yapıyorlar. Fakat bazı velilerimiz iş adresi olarak gösterdikleri zaman uzak yerlerden sadece
kendi çocukları geleceği konusunda sıkıntılıyız. Özellikle de meslek liselerinin giriş ve çıkış
saatleri çok farklı olabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığının müfredatından dolayı meslek liseleri
tek giriş bazen beş çıkışa kadar çıkanlar oluyor. Aralıklı olup iki gün ders alıp üç gün eğitim
görenler oluyor. Burada da tabi veliler çocukları için her şartta servis istiyorlar. Sabah gidip
öğle çok farklı saatlerde öğrenci grupları çıkıyor. Aynı zamanda haftada iki gün eğitim görüp
üç gün staj programları olan öğrenciler okula gelmiyorlar. Bu öğrenciler için de servis
ayarlamak zor oluyor. Bakanlar programına bakıldığında zaten ağırlıkla son zamanlarda

açılan okullar meslek ve Anadolu liseleri olduğu için yoğunlukta da çıkış saatlerinin tamamı
hemen hemen normal olanlar için Anadolu Liselerinde hep aynı saate denk geldiği için yani
yaklaşık 200 okula hizmet veriliyorsa bunun 150 tanesinin çıkış saati aynı oluyor. Özellikle
meslek liselerinde yaşanan bu durumlar işin kazanç kısmının ötesinde bizim hizmet kalitemizi
düşürüyor. Bu durum meslektaşlarımızı da zor durumda bırakıyor. “
Bu yıl kamera sistemlerinin yüzde 95’in üzerinde tamamlandığını belirten Yavuz,”
Araçlarımızın tamamında araç takip sistemleri var. Ahlaki değerleri ve çocuklarımızın
güvenliğini ön planda tutarak hizmet verebilmek bizim için önemlidir. Önümüzdeki hafta
itibariyle sezon sonuna kadar devam edecek olan yaklaşık 9 aylık bir eğitim programımız var.
İlk eğitim programlarımızı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerimizle önümüzdeki hafta bir programını yapacağımız ve daha önceden
düşündüğümüz ve alt yapısını hazırladığımız bir eğitim programımız var. Önümüzdeki hafta
itibariyle başlayıp Kayseri’de hizmet veren tüm meslektaşlarımızın katılacağı onları da
sertifikalandıracağımız bir eğitim programlarımız var. Ardından Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün farklı birimleriyle yapacağımız plan
programımızda ve daha sonra da yine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüzle
yapacağımız ve devam edecek bir eğitim programlarımız var” şeklinde konuştu.
Kayseri’de şuanda 796 öğrenci servisi ve 2 bin 205 tane de personel aracı bulunduğunu
söyleyen Yavuz, “ Toplam 3 bin araçla hizmet veriyoruz. 200 okula ve yaklaşık 30 bin
civarında da öğrencimize hizmet veriyoruz. Geçen yıla oranla yüzde 8’lik bir zam aldık. Bu
yıl 5 kilometre 120 TL, 5 ile 10 kilometre arası 130 TL, 10 ile 20 kilometre arası da 140
TL’dir. Her mesafe 20 kilometreden fazla ise her kilometre için 2 TL daha ücret alınmaktadır.
Yaklaşık yüzde 8’lik bir zamma karşılık geldi” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15271.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Hep doğruları söyleyeceğiz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanı Yaşar Bekir Soğman ve Kayseri Milletvekili
Adayları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni (KGC) ziyaret etti.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından kabuşl edilen heyet
çalışmalı hakkında bilgiler verdi.
Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yapılan çirkin saldırılardan dolayı çalışmalarına ilk
olarak Gazeteciler cemiyetinden başlamak istediklerini söyleyen BBP İl Başkanı Yaşar Bekir
Soğman “: Basın mensupları bu milletin gözü, kulağı ayrıca yapılacak işlerden sorumluluk
birinci vazifede sizlere düşüyor. Seçim dönemlerinde de keza diğer zamanlarda da öyle bütün
bilgi ve becerileri sizler sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Basına da düşen birinci görev
tarafsızlık ve doğru haberdir. İnşallah sizler de bu şeklide devam ettiğiniz sürece biz de siyasi

partiler olarak bu milletin menfaatleri için bütün doğruları sonuna kadar söyleyeceğiz. 23
yıllık siyasi parti olarak hep doğruları söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını söyleyen KGC Başkanı Metin Kösedağ, ise
“Daha önce ‘Milli İttifak’ olarak anılan Büyük Birlik Partisi’ni bugün Büyük Birlik Partisi
olarak burada ağırlamaktan mutluyuz. Umarım seçim çalışması çerçevesinde sükûnetin
sağlanmasını sağlayacak olan siyasilerdir. Bizlere de görevler düşüyor. Bizler de bu anlamda
üzerimize düşen görevi yapmaya gayret ediyoruz. Siyasilerden beklentimiz şu. Medyada yer
almak gerekiyorsa medya ile iyi ilişkiler içerisinde olmasını istiyoruz. Her partiden olduğu
gibi Büyük Birlik Partisi’nden de aynı beklentimiz var. İyi ilişkiler derken sadece
bilgilendirmek bize yetiyor. Yaptıkları ve yapacakları çalışmaları bize bildirmeleri yetiyor.
Biz de bunları televizyonlarımızda, gazetelerimizde yer vermek istiyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından BBP İl Başkanı Soğman, milletvekili adaylarını tanıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15272.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Abdullah Gül, Başkan Çelik'i ziyaret etti
11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bir dizi etkinliğe katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
Erkilet Havaalanı'nda karşılandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Abdullah
Gül, Kayseri'ye her gelişinde yenilikler gördüğünü ve her geçen yıl Kayseri'nin daha da güzel
olacağından emin olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de
şehrimize iz bırakacak yatırımlar yapmaya devam ettiklerini kaydetti.
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Erkilet Havaalanı'nda karşılandıktan sonra ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden
11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, belediye binası önünde Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik tarafından karşılandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ziyaretinde Vali
Orhan Düzgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili Yaşar
Karayel ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Büyükşehir'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını
ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Şehrimize her geldiğinizde
gördüğünüz gibi ilave yatırımlar yapmaya gayret ediyoruz. Şehrimizde kalıcı, iz bırakacak
yatırımlar yapıyoruz. Uzun vadede hedefimiz devasa bir şehir değil; butik, kaliteli ve konforlu
bir kent yapmak. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Kayseri'mize hoş geldiniz" dedi.
Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise
"Kayseri'ye her gelişimde yenilikler görüyorum. Kayseri, Anadolu'nun herhangi bir şehri
değildir. Anadolu'nun ortasında büyük bir metropol şehir. Belediye başkanlarının ve
milletvekillerinin çok emeği geçti. Şehri yaşanır hale getirmenin esas yolu o şehre vizyonel
bir bakış açısı getirmekten geçer. Kayseri'de de bu var. İnanıyorumki her yıl şehir daha da

güzel olacak. Şehrin Türkiye'deki örnek bir şehir olma vasfını daha da güçlendirecek. Sayın
Başkana bu hizmetleri daha ileriye götüreceği için hem teşekkür ederim hem tebrik ederim"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15273.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Çolakbayrakdar çalışmaları sürekli denetliyor
Yeni, ilk ve farklı hizmetler sunmak için gösterdiği yoğun gayretlerle şantiye alanına dönen
Kocasinan'da inşaat mühendisi de olan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar çalışmaları hemen her
safhasında yerinde denetliyor.

02 Ekim 2015 Cuma 19:05

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye çalışmalarının önemli bir
bölümünü oluşturan inşaat çalışmalarını başlangıcından kurdele kesimine kadar hemen her
aşamasında izleyip, inceleyip, denetlediğini söyledi.
Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak onlara söz verdikleri gibi yaşanabilir bir şehir sunmak için
aralıksız, yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar," Kayseri çok hızlı ve sürekli bir gelişim değişim ve yenilenmeyle kendini
geleceğe taşıyor. Biz 'Yeni Kayseri Kocasinan'da Kurulacak, Kocasinan, Kayseri'nin Yeni
Yüzü Olacak' sloganıyla kendimize bir rota çizdik. Bu amaca yönelik olarak her mahallede bir
çalışma, her alanda bir inşaatımız devam ediyor" dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcısı Ali Bulu, Fen İşleri Müdürü Ümit Tokcan ve
yüklenici firma yetkilileriyle birlikte sabah erken saatlerde Erciyesevler ve Mimarsinan
Mahallesi'nde yapılan çalışmaları denetledi. Belediyenin rutin hizmetlerinin dışında sabahın
erken, akşamın ilerleyen saatlerinde çalışmaları yerinde izleyip, inceleyip kontrol etmeye
gayret gösterdiğinin altını çizen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar," İşimizin her zaman
başındayız, yapılan her çalışmayı çeşitli safhalarında yerinde görüp inceliyor, aksaklık varsa
olması gereken şeklini anlatıyoruz. Milletimizin emanetini kuruşuna zeval getirmeden
layıkıyla kullanmak için özen gösteriyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15274.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Öğrenci ve eğitimcilerine 3 gün oryantasyon
eğitimi
Melikgazi Belediyesince organize edilen lise YGS ile LYS kurslarının 05 Ekim 2015
Pazartesi günü açılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
YGS ile LYS kurslarına iştirak eden öğrenciler ile öğretmenlere 3 gün süre ile
ORYANTASYON EĞİTİMİ verileceğini söyledi.
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Bu kursların ilk kez düzenlendiğini bu açıdan yeni bir ortama giren kişiye o ortama alıştırmak
ve bilgi vermek için verilecek eğitim ve hizmet ile eğitim kalitesi yükseltmek istediklerini
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu gün ilki verilen oryantasyon eğitimin Cumartesi
ve Pazar günleri devam edeceğini kaydetti.
12. sınıf öğrencileri ile 12. Sınıfı bitirmiş ama hiçbir yüksek eğitime kayıt olmamış
öğrencilere yönelik tüm dersler üzerinden verilecek YGS ile LYS kurslarının 6 ayrı merkezde
verileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi eğitim ve
eğitimcinin dostu, destekleyicisi ve yatırımcısıdır. Bunu her fırsatta her yatırım ve hizmette
sergilemektedir. Nitekim orta öğretimden mezun veya açık lisede okuyan öğrencilere yönelik
yüksek öğretime geçiş ile lisans yerleştirme sınavları için yol boyunca devam edecek kurslar
düzenledik. 6 ayrı eğitim merkezinde yer alan sınıflarda 2015-2016 eğitim yılı için 40 kurs
öğretmeni ile 885 öğrencinin iştirak edecektir. Kurs öğretmenleri, kurs öğrencilerini
bilgilendirme için 3 gün süre ile oryantasyon eğitimi verilecek” dedi.
Başkan Büyükkılıç, bu kursların Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda verileceğini ve kurs
sonrası 5 Ekim 2015 Pazartesi günü derslerin başlayacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15275.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi
cenaze namazı kılındı
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları üyeleri, Cuma namazı sonrasında, İsrail'in Mescid-i
Aksa'daki saldırılarını kınayarak öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

02 Ekim 2015 Cuma 19:14

Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Gönüllü Kültür Kuruluşları
adına açıklama yapan Ahmet Taş, "1948’den bu yana Filistin’i ve kutsal şehir Kudüs’te ki
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı işgal altında bulunduran bebek katili İsrail, son
günlerde Mescid-i Aksa’da ki saldırılarına ve Müslümanlara hakarete hız verdi" dedi.
Taş, "1 ay’a yakın bir süredir haftanın belli günlerinde kirli postallarıyla Müslümanların ilk
kıblesi Mescid-i Aksa’ya baskın yapan İsrail askerleri, işgale ve baskına karşı çıkan
Müslümanları kadın, erkek, yaşlı demeden darp etmeye, yerlerde sürüklemeye, 50 yaşın
altında olanları Mescid’e almamaya hız verdiği gibi haftanın belli günlerinde fanatik
Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya elini kolunu sallayarak girmelerine ortam hazırladı" diyerek
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Eli kanlı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik vicdansız saldırılarını, Müslümanlara yönelik
hakaretlerini şiddetle kınıyor, Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail işgal ve saldırılarının bir an
önce son bulması için İslam İşbirliği Teşkilatını, halkı Müslüman olan devletlerin idarecilerini
derhal harekete geçerek işgalcilere dur demeye davet ediyoruz.
Katliam gibi ölümler hacca yakışmıyor
Mübarek Kurban Bayramında Mekke’de hacıların şeytan taşlaması sırasında meydana gelen
izdihamda kesin olmayan bilgilere göre 800’e yakın hacı hayatını kaybetti, bin kadar hacı’da
yaralandı. Bayramdan önceki günlerde Kabe’de meydana gelen vinç kazasında da 100’den
fazla hacı hayatını kaybetmiş, çok sayıda hacı da yaralanmıştı. Gerek vinç kazasında gerekse
şeytan taşlama sırasındaki izdihamda hacıların hayatını kaybetmesi tüm İslam Dünyasında
büyük bir üzüntü ile karşılandı. Bu kazalarda hayatını kaybeden hacılarımıza Allah’tan
rahmet, yaralananlara acil şifalar, İslam Ümmetine başsağlığı diliyoruz.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, geçmişten bugüne yaşanan katliam düzeyindeki
hacı ölümlerine sebep olan sorumluların kim olursa olsun adil bir araştırma ile tespit edilerek
adalet önüne çıkarılması, bu tip olayların bir daha yaşanmaması, gerekli tedbirlerin alınması
için Arabistan hükümetini, İslam İşbirliği Teşkilatını derhal harekete geçerek gerekli
çalışmalarda bulunmaya davet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15276.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

“Türkiye hassas bir dönemden geçiyor"
1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Aslında Türkiye olarak hepimiz çok önemli, hassas bir
dönemden geçiyoruz. Çünkü etrafında çok önemli olaylar oluyor Suriye’de, Irak’ta. Yine
kuzeyimizde Rusya ile Avrupa arasındaki kriz Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor" dedi.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri’de kendisiyle aynı ismi taşıyan
Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) 2015-2016 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı. Gül,
beraberindekilerle birlikte Sümer Kampüsü içerisinde bulunan Ahmet Balcıoğlu
Misafirhanesi’nin açılışını yaptı. Misafirhane açılışının ardından AGÜ 2015-2016 Akademik
Yılı Açılış Töreni’ne geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu törenin açılış konuşmasını yaptı.
Konuşmanın ardından AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu tarafından AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’ye Fahri Doktora unvanı
verildi. Mehmet Özhaseki cübbesini giydikten sonra yaptığı konuşmada, bu unvanı taşımanın
kendisi ve ailesi için bir onur olduğunu söyledi.
Özhaseki, “58 yaşındayım 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Birçok törenlerde bulundum.
Birçoğunda çok rahattım ama bazılarında heyecanlandım. Genellikle üniversitede hocaların
yanında konuşma yaparken. Bana tevdi edilen bu unvandan dolayı değerli hocamıza ve
senatosuna çok teşekkür ediyorum. Benim ve ailem için bir onurdur. Emeklerimizin boşa
gitmediğini görmek hayatta yaşayan bir insan için çok önemli bir şey olsa gerek” ifadelerini
kullandı.
Törende konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gelişmenin eğitimden geçtiğini dile
getirerek eğitimin önemine değindi. Gül, “Büyük bir memnuniyetle görüyorum ki bu
üniversite kurulurken o zaman ‘herhangi bir üniversite olmasın, çok iyi bir üniversite
olabileceğini gösterecek bir çalışma olsun’ diye başlandı. Bugün de gurur duyduğum şey bu
vizyon istikametinde Anadolu’nun ortasında Kayseri’de çok güzel bir üniversite ortaya çıktı.
Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitenin bu şekilde Türkiye’de
model olmasını sağlayan vakfa destek veren hayırseverlerimize teşekkürlerimi sunmak
istiyorum. Yapılan en iyi hizmet eğitime yapılan hizmet oluyor. Dünyanın hangi ülkesine
bakarsanız bakın eğitimde başarılı olmuş ülkeler güçlü oluyor. Her alanda Türkiye önemli
faaliyetler yapılıyor. Ümit ederim ki bunların neticesini alırız” dedi.
"HASSAS BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"
Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini kaydeden Gül, "Aslında Türkiye olarak hepimiz
çok önemli, hassas bir dönemden geçiyoruz. Çünkü etrafında çok önemli olaylar oluyor
Suriye’de, Irak’ta. Yine kuzeyimizde Rusya ile Avrupa arasındaki kriz Türkiye’yi çok
yakından ilgilendiriyor. Suriye’deki gelişmeler yüzbinlerce insanın ölmesi, milyonlarca
insanın evinden barkından olması, insanların sokaklarda perişan olması bütün bunlar
Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor. Gördüğüm kadarıyla ABD ile Rusya arasındaki
ilişkiler Suriye’de yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Ümit ederim ki yeni dönem
Türkiye için daha kötü sonuçlara yol açmaz. Tüm bunlar olurken Türkiye’nin de kendi içini

sağlam tutması gerekiyor. Kutuplaşmaktan uzaklaşıp, sorunları barış, hukuk içerisinde
çözmesi daha uygun olur. Önümüzde yakında seçimler olacak. Seçimlerden sonra ümit ederiz
ki tekrar Türkiye’nin bütün enerjisini toplayıp kalkınmaya sevk edecek politikalara dönülür.
Bu açıdan ümitliyim. Siyasetçilerin ve politikacıların bunu başaracağına inanıyorum” diye
konuştu.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün temaslarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kayseri
Milletvekili Mehmet Özhaseki, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, milletvekilleri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15277.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Hizmet-İş sendikasından anlamlı yardım
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesine bağlı Melikgazi Belediyesinde talihsiz bir kaza sonucu
yaşamını yitiren Şenol Kart’ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 25 Bin Türk
Lirası verildi.

02 Ekim 2015 Cuma 19:31

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 2 buçuk yıldır tüm üyelerine sosyal
proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hizmet - İş Sendikası Şube
Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama da bulunarak şu şekilde devam etti, “ 22.06.2015
tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Şenol Kart’ın ailesine girişimlerimiz sonucu
sigortadan aldığımız 25 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu paralar ailelerin
acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri de bırakmış oldukları ailelerinin ve yakınlarına az da olsa
bir ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah dan rahmet geride
kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef iş kazaları hayatımızın ve ülkemizin acı
bir gerçeği keşke bu kazalar hiç yaşanmasa. Allah Kayseri’ye hizmet eden ve alın terini akıtan
çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu
olay da son olur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15278.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hatıra
ormanına ağaç dikti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri’de Ayşe Zehra-Ahmet Münir Gül
Hatıra Ormanı’na ağaç dikti

02 Ekim 2015 Cuma 19:37

Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) 2015 - 2016 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılmak
için Kayseri’de bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, törenin ardından Ayşe Zehra Ahmet Münir Gül Hatıra Ormanı’na ağaç dikti. Kayseri - Malatya karayolu üzerinde bulunan
AGÜ Mimar Sinan Kampüsü’nde düzenlenen törene, Abdullah Gül’ün yanı sıra eski Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Burada ağaca toprak atan Gül, daha sonra can
suyu ile suladı. Törene katılan bazı öğrenciler de Abdullah Gül ile fotoğraf çektirdi.
Gül ve beraberindekiler, hatıra ormanı tabelası önünde basın mensuplarına poz vererek
alandan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15279.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Erbakan, Kayseri Gündem’e konuştu!

02 Ekim 2015 Cuma 19:50

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nın açılışı için Kayseri’ye gelen Erbakan Vakfı Genel
Başkan’ı Fatih Erbakan Gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Öğle yemeğinde
gazetemiz muhabirlerinden Bünyamin Gültekin ve Taha Tayfun Bağcı ile bir araya gelen
Fatih Erbakan siyasi geleceği ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan
İle yaptığımız çarpıcı ama keyifli röportajımız pazartesi günü sizlerle…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15280.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları
Pınarbaşı’da
AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Hülya Nergis, İsmail
Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu ve Avşar Aslan Pınarbaşı ilçesinde esnaf ve sivil toplum
kuruluşlarını ziyaret etti.

04 Ekim 2015 Pazar 10:17

Pınarbaşı’da yapılan esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretine AK Parti Kayseri Milletvekili
adayları Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu
ve Avşar Aslan katıldı. Ziyarette AK Parti Kayseri Milletvekili adayları destek istedi. Esnaf
da milletvekili adaylarına sıkıntılarını anlattı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de
milletvekili adaylarına çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15281.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

“HDP’nin seçim beyannamesi bizi çok şaşırttı”
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, HDP’nin seçim beyannamesi hakkında
“HDP terörle alakalı bir noktada terörden bahsetti. Çok şaşırdık ama terörden bahsettiği konu
terörle mücadele yasasının kaldırılması, Türkiye’de sanki herhangi bir olağan durum
yokmuşçasına terörden bahsetmediler” dedi.

04 Ekim 2015 Pazar 10:23

Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin, Adıyaman, Aksaray, Kilis,
Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat illerinin belediye başkanları, İl ve ilçe başkanlarının katıldığı
Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri’de yapıldı.
Toplantıda konuşan Enerji Ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili
adayı Taner Yıldız, “Türkiyenin gelişmesine yerel ve merkezi yönetimin gayretleri katkı
sağlıyır. Herhangi birinin geride kalması bundan önceki yakın siyaset tarihinde gördüğümüz
gibi ciddi sıkıntılara yol açtı. Her iki yönetimin de aynı menzile doğru yönelmesi bir sinerji
oluşturdu. Biz bu yakaladığımız sinerjiyi çocuklarımıza taşımamız lazım. 1 Kasım seçimleri
öncesinde bunun çok daha farkında olduğumuzun vatandaşlarımız tarafından hissedilmesi

lazım. Seçim yaklaştıkça, AK Parti Genel Başkanımız da seçim beyannamesini açıklayacak.
Bütün partiler bu beyannamesi ile seçime girecekler.
İktidar partisinin seçim beyannameleri bir taahhüt şeklinde gerçekleşirken, her bahsettiği
cümlenin bir taahhüt cümlesi olduğu belirlenirken diğer partilerin beyannamesi vaat olacak.
Sorumluluğu kendi omzunda hissetmeyenlerin seçim beyannamelerindeki konular tamamen
vaat olarak kalacaktır. Hükümetin içinde ısrarla yer almamak için direnen kişiler şu anda AK
Parti’nin ne yapması gerektiğini konuşuyor. Vatandaşlarımız bunları çok iyi şekilde seçiyor.
Vatandaşımızın zekası ile onları hafife alan anlayışları hiçbir şekilde affetmeyecektir.
HDP terörle alakalı bir noktada terörden bahsetti. Çok şaşırdık ama terörden bahsettiği konu
terörle mücadele yasasının kaldırılması, Türkiye’de sanki herhangi bir olağan durum
yokmuşçasına terörden bahsetmediler. Vatandaşlarımız buna aldanmayacak. Bu ülkede
yaşayan bütün nimetlerinden faydalanan Kürtçülük yapan HDP’nin 1 Kasım seçimlerinde
alacağı cevap şimdiden belli olmuştur.
HDP eş başkanı diyor ki elektrik üretimi bizim bölgemizde olduğu için paraları bizimdir
diyor. Her birimize ait bir bölgeyi ayrıştırmak kesinlikle bizlere yakışmaz hem geçmişimize
hem geleceğimize hakaret demektir. Ayrılıkçı zihniyetlere prim vermediğimizi göstereceğiz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15282.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Prof.Dr. Necmettin Erbakan Parkı Abdullah
Gül ve Fatih Erbakan açtı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Bölgesi Şirintepe
Mahallesinde yapımı tamamlanan, Prof.Dr. Necmettin Erbakan parkının düzenlenen tören ile
hizmete açıldığını söyledi.
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Şirintepe Mahallesinde yapımı tamamlanan, Prof.Dr. Necmettin Erbakan parkınınaçılış
törenine 11. Cumhurbaşkanı Sayın Doç.Dr.Abdullah Gül,Fatih Erbakan, Kayseri
Milletvekilleri ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Av.
Mehmet Özhaseki, Eski Enerji Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri
Milletvekilleri, Ahmet Doğan ile Havva Çalış Talay, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas ve Kocasinan Belediye Başkanları, Ak
Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu,
Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda
semt halkı iştirak etti.
Aziz Şehitlerimizin anısına İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan tören daha sonra Kuran
Kerim tilavetinin okunması ile devam etti.

Semt halkının istediğini ve belediye olarak isteği yerine getirerek bu parkın yapımını
gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Şirintepe Mahallesinin 2000‘li
yıllara dayanın bir kuruluşu söz konusudur. Ancak şimdi çok katlı binaların yer aldığı, geniş
yolları olan, kapalı pazaryeri, büyük ölçekli parkları ile Şirintepe modern bir yerleşim
bölgesidir. Bugün de gelişen ve büyüyen Şirintepe’ye yakışır çok amaçlı ve büyük ölçekli
parkımızın ilk etabını hizmete açıyoruz. Parkın ismini vermemiz bir tesadüf değildir. Hocamız
Prof. Dr. Necmettin Erbakan aynı zamanda bizim hemşerimizdir. Kendileri babaların mesleği
gereği Kayseri Lale mahallesinde 6 yıl ikamet etmişlerdir. Bu düşünce ile yola çıkarak hem
hemşerimizin hem dava sahibi hocamızın hem de eski Başbakanlarımızdan olması sebebi ile
bu ismi vermeye uygun bulduk. Bu park açılışı için aramızda olan Fatih Erbakan’a
teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül
beyefendi açılışımızı onurlandırmıştır. Hayırlı olsun! Burada olduğu gibi hizmetler zincirini
tamamlayarak, her hafta bir tesisimizi bölge halkının hizmetine sunuyoruz”dedi.
Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ise Kayseri’nin çok büyüdüğünü ve
geliştiğini, çalışmalarının örnek alındığını ve Kayseri Modeli kavramı ile belediye
çalışmaların adeta ders konusu olduğunu ifade ederek “Çok amaçlı ve büyük ölçekli bir
parkın açışlında bir aradayız. Böyle büyük bir parkın isminin Babam Prof. Dr. Necmettin
Erbakın’ın isminin verilmesi ailemiz çok mutlu etmiştir. Bir dönene damgasını vuran ve
hizmetleri ve yatırımları ile Ülkemize yön veren fikirleri ve felsefesi ile ülkemizin bugünkü
oluşumunun temeli atan babamın anılması, hatırlanması ve isminin gelecek kuşaklara
aktarılması çok anlamlı buluyoruz. Melikgazi Belediyesine bu çalışmadan dolayı kutluyorum”
dedi.
Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki konuşmasında Kayseri belediyelerinin geleceğe
yatırım yaptığını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine getirdiklerini
belirterek Prof.Dr.Necmettin Erbakan ile anılırını allattı ve şunları açıklamalarda bulundu:
“Türkiye için 2 tarih çok önemlidir. 1994 ve 2002 yılları. 1994 yılında belediyeler açısından
bir dönem ve gelişim yılı olmuş ve Belediyeciğin adeta ne olduğunu vatandaş bizlerin
hizmetleri ile görmüş ve yaşamıştır. Belediyecilik hizmetleri ile yerel kalkınma ve ile genel
büyüme ve modern şehirleşme sağlanmıştır. 2002 yılında ise Türkiye için önemlidir. Bu yıl
ülkenin geleceği değişmiş ve yatırım yapan, halkın hizmetinde olan, dik duruşları ile halka
hizmet etmeyi görev yönetim ülkemizi yönetmeye başlamıştır. Yerel Yönetimlerde, enerjide,
ulaşımda, ekonomide, tarım ve sanayide ülke kalkınma hamlesi başlamıştır”
Kayseri’nin sürekli geliştiğini, büyüdüğünü ve belediye yönetimleri ile de örnek
gösterildiğinin altını çizen 11. Cumhurbaşkanı Doç.Dr. Abdullah Gül ise “Bu kadar güzelliği
bir arada görmek çok hoş. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, park
açılışına davet etti. Gelmez olur muyum? Üstelik ismi de çok anlamlı uzun yıllar beraber
çalıştığımız ve kabinesinde bakanlık yaptığım hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan isminin
verilmesini çok anlamlı buldum. Bu parkın yapımında emeği geçenleri kutluyorum. Kayseri
gün geçtikçe büyüyor ve güzelleşiyor. Büyük ölçekli ve çok amaçlı bu parkın açılışı ile semt
halkının sosyal yaşamına renk katılacaktır” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte tesisin açılışını
gerçekleştirdi. Açılış sonrası tüm katılımcılara etli ekmek ile ayran ve aşure ikramında
bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15283.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

"Kayseri gıpta ile bakılan bir şehir"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılan AK Parti 4.
Yerel Yönetimler istişare Toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında
Kayseri'deki huzur ve uyum kültürüne dikkat çeken Başkan Çelik, bu özelliği ile Kayseri'nin
herkesin gıpta ile baktığı bir şehir olduğunu söyledi.
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AK Parti 4. Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'in yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve
Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız,
Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri,
Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Aksaray, Kilis, Niğde, Sivas, Yozgat,
Adıyaman, Osmaniye ve Nevşehir illerinin Büyükşehir, İl, ilçe ve belde belediye başkanları
ile belediye meclis üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri gibi belediyeciliğin
duayeni olan bir şehirde belediye başkanlarını ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur
duyduklarını belirtti. İktidar olmanın da iktidardan olmanın da belediyelerden geçtiğini ifade
eden Özden, AK Partili belediyelerin bu bilinçle çalıştığını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de "6 bin yıllık kadim bir şehir olan Kayseri'de
sizleri ağırlamaktan mutluyuz" diyerek sözlerine başladı. Kayseri'nin bugün ticaret, sanayi,
sağlık ve sporun merkezi olduğunu, üniversiteler şehri konumunda bulunduğunu dile getiren
Başkan Çelik, şehirdeki huzur ve uyuma dikkat çekti. Valilik, belediyeler, siyasiler, odalar ve
diğer kurumlar arasında uyum kültürü bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, bu huzur ve
uyumun herkesin gıpta ile baktığı bir unsur olduğunu söyledi. Kayseri'nin yerel
yönetimlerdeki başarı hamlesi ile de örnek olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Bir
yöneticinin asıl görevi yönettiği coğrafyadaki insanların huzur içinde yaşamalarını sağlamak,
mutluluklarını artırmak ve yüzlerini güldürmektir. Günümüz dünyasında hem ülkeler hem de
şehirler arasında da müthiş bir yarış ve rekabet yaşanıyor. Dünyada adı ülkesinin önüne
geçmiş çok sayıda şehir var. Bu şehirler bir an bile durmaksızın sahip oldukları değerleri
yenilemeye, geliştirmeye ve uluslararası arenada pazarlamaya devam ediyorlar. İşte bu
yüzden biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ülke çapında elde ettiğimiz bu zirve
noktayı korumak için yeni projeler geliştiriyoruz. Şehir içi ulaşımı rahatlatacak köprülü
kavşaklar, yeni organize sanayi bölgeleri, sosyal ve kültürel mekanlar ile kentsel dönüşüm
faaliyetleri bunların başında geliyor" dedi.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ise Türkiye'nin gelişmesinin yerel
yönetimler ve merkezi hükümetin ortaklaşa çabaları ile mümkün olduğunu belirterek, her iki
yönetimin AK Parti döneminde aynı hedeflere gidiyor olmasının bir sinerji yarattığını söyledi.
Bu sinerjinin geleceğimize de yansıtılması gerektiğini ifade eden Yıldız, 1 Kasım seçimlerinin
bu anlamda çok önemli olduğunu kaydetti. Yıldız, 1 Kasım seçimlerine yönelik açıklanan
seçim beyannamelerine de değinerek, "Ülkeyi yönetme sorumluluğuna talip olmayanların
beyannameleri bir vaattir; ancak AK Parti'nin beyannamesi bir taahhüttür" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de
konuşmasında öncelikle 7 Haziran seçimlerini değerlendirdi. AK Parti'nin potansiyel oyunun
yüzde 50'nin üzerinde olduğunu, yüzde 60'lar, yüzde 70'lerde oy alabileceklerini ifade eden
Mehmet Özhaseki, bu potansiyeli hedef koyarak çalışma yaptıklarını söyledi. Cumhuriyet
tarihinin en başarılı hükümetlerinin AK Parti hükümetleri olduğunu da dile getiren Özhaseki,
"Hiç kimse şu hükümet sizden daha başarılıydı diyemez. Bizden daha çok yapısal reform
yapan hükümet yok" dedi. Konuşmasında dünyada ve Türkiye'deki belediyecilik tarihine de
değinen Mehmet Özhaseki, "Belediyecilikte Türkiye'de 1994 yılı dönüm noktası olmuştur.
1994'te ideolojik belediyecilikten hizmet belediyeciliğine geçildi" dedi. Bugün geldiğimiz
noktada belediyeciliğin alt ve üst yapıdan ibaret olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Artık
başkanlar kendi bölgelerinin avantaj ve dezavantajlarını belirleyerek şehrini geleceğe
taşımanın hesaplarını yapıyor. Bir şehrin geleceği, o şehrin yöneticilerinin ufukları ile doğru
orantılıdır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15284.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Sahipsiz bavul korkuttu
Kayseri'de cami yanına bırakılan sahipsiz bavul, bomba imha uzmanı ekip tarafından
incelendi.
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Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı yakınlarında bir cami yanında yol ortasında
sahipsiz bavul gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bavulun bulunduğu bölgeye gelen
ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak araç ve yaya trafiğini kapattı. Olay yerine gelen özel
kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından incelenen bavulun boş olduğu tespit edildi.
Bavulun boş olmasının belirlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15285.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Büyükkılıç: “Belediye olarak yolların güvenli ve
seri olmasını önemsiyoruz”
Şehir içi güvenli ve seri ulaşımına her zaman önem verdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehiriçi ulaşım ve alternatif yolların bağlantıları daha seri,
bilimsel ve özerk yapılabilmesi için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tahsis ettiklerini söyledi.
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Bir şehrin ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmasının en büyük etkisinin seri, alternatifli ve
güvenli yolların yer aldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu nedenle Melikgazi
Belediyesi olarak yolların güvenli ve seri olmasını önemsiyor, bu yönde yatırım yapıyoruz"
dedi.
Melikgazi Belediyesi olarak ulaşıma verilen önem ve hassasiyetten dolayı yeni bir müdürlük
tahsis edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, “Yol medeniyettir. Bu fikir ve ilke ile Melikgazi
Belediyesi olarak imar planlarında yer alan yolların açılmasına büyük önem veriyoruz. Yolları
açtığımız yetmiyormuş gibi bu yolların sürekli bakım ve onarımını gerçekleştirerek Güvenli
ve seri ulaşımı sağlıyoruz. Sadece araç trafiğini değil yaya trafiği için özel yayalara yollar,
geçişler ve bölümler oluşturuyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ulaşıma verilen önem ve
ciddiyetin bir ifadesi olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü adı altında yeni bir birim
oluşturuyoruz. Melikgazi de ulaşım bundan böyle daha bilgili, daha tecrübeli ve konusunda
ihtisaslaşmış bir kadro ile ulaşım işleri yürütecektir. Birçok gelişmiş ülkelerde Ulaşım
Mühendisliği bölümleri yer almaktadır. Ulaşım kendi başına artık ihtisaslaşmış bir kadro
istemektedir” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması, kadrosunun ihdas edilmesi
ve çalışma yönetmeliğinin oluşturulması için Meclis’den karar çıkaracaklarını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15286.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Taner Yıldız stres attı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Taner Yıldız
Galericiler Sitesi'nde masa tenisi oynayarak stres attı.
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Kayseri'de bulunan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili
Adayı Taner Yıldız Galericiler Sitesi'ni gezdi. Burada esnafları ziyaret eden Yıldız, esnaflarla
masa tenisi oynayarak stres attı.
Taner Yıldız daha sonra buradaki temaslarına devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15287.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Kayseri Erciyesspor: 0 - Adanaspor: 3
PTT 1. Lig'in 7. haftasında Kayseri Erciyesspor ile Adanaspor arasında oynanan karşılaşma
Adanaspor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mahmut Temür’ün ceza sahası içerisinden vurduğu
şut auta gitti.
32. dakikada sol çaprazdan Volkan Okumak’ın kaleye çektiği şutu kaleci Mert kurtardı.
33. dakikada Mehmet Bayram’ın ceza sahası içinde Mehmet Temür’e yaptığı müdahale
sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ergin Keleş’in kullandığı penaltıda top üstten auta
gitti.
42. dakikada Ercan Pülgir’in Ergin Keleş’e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını
gösterdi. Penaltı atışını kullanan Adanasporlu Ergin topu ağlara yolladı. 0-1
47. dakikada İlhan Parlak’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu
kurtardı.
64. dakikada sol kanattan Erçağ’ın serbest vuruşunda ceza sahası içerisinde Üstün'ün kafa
vuruşunda top auta gitti.

73. dakikada sol çaprazdan topla gelen Serkan Demirezen topu Üstün’e pas attı. Üstün’ün
kaleye çektiği şut auta gitti.
86. dakikada ceza yayında topla buluşan Ergin Keleş’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla
buluştu. 0-2
90. dakikada sol çaprazdan topla buluşan Ergin Keleş ceza sahası içerisine girerek vurduğu
şutla topu ağlara gönderdi. 03
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Cumhur Altay xx, Oğuz Terzi xx
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Zülküf Özer xx (Yusuf Balcıoğlu dk. 59 xx), Mehmet Bayram x,
Emre Toraman xx, Volkan Okumak xx, Çağrı Yarkın x, İlhan Parlak x (Üstün Bilgin dk. 55
x), Tugay Adamcıl xx, Ethem Pülgir x, Serkan Demirezen x, Sarris x, Mehmet Seçme x
(Erçağ Evirgen dk. 55 x)
YEDEKLER: Hüseyin Tokmak, Ahmet Özdemir, Cihan Yıldız, Nezir Özer
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Şimşek Özkeş
ADANASPOR: Mert Akyüz xx, Mehmet Sak xx, Sami Keskin xx, Mahmut Temür xx (Cem
Özdemir dk. 64 xx), Ozokwo xx, Emre Uruç xx, Ergin Keleş xxx, Merthan Açıl xx (Fahri
Akyol dk. 46 xx), Rodrigues xx, İgnacio xx, Nelson xx (Hakan Yılmaz dk. 86 ?)
YEDEKLER: Özgür Öçal, Olcay Turhan, Canberk Dilaver, Fahri Akyol
TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın
GOLLER: Ergin Keleş (dk. 43, 86 ve 90) (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Bayram, Ercan Pülgir, Çağrı Yarkın, Serkan Demirezen (Kayseri
Erciyesspor), Rodrigues, Cem Özdemir, Nelson (Adanaspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15288.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Kayseri Erciyesspor - Adanaspor maçının
ardından
PTT 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Kayseri Erciyesspor-Adanaspor maçının ardından her iki
takımın teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu.
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Adanaspor’un Kayseri Erciyesspor’u 2-0 yendiği karşılaşma sonrası açıklamada bulunan
Kayseri Erciyesspor Teknik Sorumlusu Mustafa Şimşek Özkeş, “Her maçtan sonra her şeyi
söylüyoruz. Yeni oluşum içerisindeyiz. Takıma yeni arkadaşlar katıldı. Futbolcularımıza yeni
antrenmanlar yaptırıyoruz. Gençleri kazanacaksak tahammül etmek zorundayız. İyi
gitmiyoruz. İnşallah düzeleceğiz. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda hakemi ağzımıza
almadık. Bugünkü maçta otursunlar izlesinler. Biz kendimizi öz eleştiriyoruz. Biz bu
mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz ama bizim canımız yandı” diye konuştu.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın ise, maç sonu açıklamasında, “Zor maç olacağının
bilinci içindeydik. Bu maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Erciyesspor’da zor bir
süreçten geçiyor. Allah yardımcıları olsun. Bizim Adanaspor takımızın bazı sorunları var.
Bunu buradan belirtmek istiyorum. Takımızın altyapı tesisi yok. Bize burada söz verip destek
vermeyenlere sitemimi söylemek istiyorum. Burada çabalarından dolayı da kulüp
başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15289.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Gül, KAYMEK'in açılışına katıldı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları
(KAYMEK) tarafından 12.’si düzenlenen sergi açılışına katıldı. Gül, “Eğitim, kültür, sanat bir
ülkeyi en güçlü yapan unsurlardan biridir” dedi.
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Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen KAYMEK sergi açılışı, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, serginin 12.’sini açmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
“Fırsat verildiğinde kültür ve sanata ne kadar yatkın olduğumuzu gösteren kursiyerlerle
beraberiz. Ne kadar üretken bir toplum olduğumuzu bir kez daha gösterdiler bize. Bunun için
de mutluyuz. Mutluyuz çünkü KAYMEK çalışanları ve kursiyerlerinin emek vererek ortaya
koydukları eserlerin sergisinin bugün 12.’sini değerli konuklarımızla birlikte açacağız. Bunun
için sevinçliyiz” dedi.
Daha sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki, uzun yıllar sonra bıraktığı belediyenin aynı gayretle çalışmalara devam etmesinden
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bugün burada açılışını yaptığımız bu kursun tüm
Kayserimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yıllardır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım.
Bugün geldiğimiz bu noktada Büyükşehir Belediyemizin aynı şekilde büyük bir gayretle dört
bir alanda yeni hizmetler peşinde koştuğunu görmek benim için en büyük mutluluk” diye
konuştu.
Vali Orhan Düzgün ise herkesin kendisini yenilemesi gerektiğini vurgulayarak, “Geçmişte
öğrendiklerimizle geçmişte kalmamak, üreten, gelişen bir dünyaya ayak uydurabilmek için
herkesin kendisini yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyemizin açmış
olduğu bu kurslarda diksiyondan İngilizce kursuna, çocuk bakımından yaşlı bakımına,
bilgisayar kurslarından değişik spor branşlarına varıncaya kadar gençlerimize ve özellikle
kadınlarımıza yönelik açılan bu kurslar vatandaşlarımızın kendilerini değişen dünyaya
kendilerini hazırlamak için gerçekten çok iyi bir fırsat” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT BİR ÜLKEYİ EN GÜÇLÜ YAPAN UNSURLARDAN
BİRİDİR”
Törende konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eğitim, kültür ve sanatın bir ülkeyi en
güçlü yapan unsurlar olduğunu dile getirerek, “Belediyeler artık imar işleri değil şehirleri
güçlü yapmak için, cazip yapmak için, yaşayan hemşehrilerini mutlu yapmak için başka
faaliyetler de yapmak sorumlulukları da var. Bunların başında kültür ve sanat faaliyetleri
geliyor. Zaten bir şehrin büyük bir şehir olması için sanat ve kültür faaliyetlerine çok önem
vermesi gerekir. Şüphesiz ki eğitim bunun önceliğidir. Eğitim, sanat, kültür bir ülkeyi, bir
şehri en güçlü yapan unsurlardan birisidir. Çünkü insanın eğitimi, insanın gelişmesi bunlarla
olur. Ne kadar çok fert fert hepimiz becerikli olursak toplum olarak, ülke olarak da çok
becerikli, bilgili ve vizyoner oluruz, güzel işler yaparız. Onun için belediyelerin bu
faaliyetlerine çok önem veririm. Bugün şehrimizde bu tip faaliyetlerin açılışında bulunmak
benim için çok mutluluk verici oldu. Herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Gül ve protokol üyeleri açılışını yaptıkları sergiyi gezdi. Abdullah
Gül’e burada kursiyerler tarafından yapılan bir tablo hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15290.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Abdullah Gül Üniversitesi: 80 - Yakın Doğu
Üniversitesi: 76
Erciyes Cup 2. gününde Abdullah Gül Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 80-76 mağlup
etti.
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SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Aydın Karaçam xx, Tahsin Kuzu xx, Ogün Cılız xx
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Pınar xxx 23, Gülşah x 6, Deniz x 6, Sinem x, Honti
xxx 15, Dimitrakou xx 7, Esra xx 10, Mccarville xxx 13
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Bone xx 11, Bahar x 4, Bouthrs xx 10, Hayes xxx 16,
Gizem x 2, Dabovic xx 10, Tuğçe x 2, Thomas xxx 21
1. PERİYOT: 18-16 (AGÜ lehine)
DEVRE: 36-32 (AGÜ lehine)
3. PERİYOT: 53- 60 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15291.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

“Tek başına iktidar için geliyoruz”
Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Karayel seçim çalışması kapsamında esnafları
ziyaret etti. Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Karayel, 1 Kasım seçimlerinin
yaklaşmasıyla beraber seçim çalışmalarını sürdürüyor
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Seçim çalışmaları kapsamında Cengiz Topel caddesinde bulunan esnafları ziyaret eden Ak
Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Karayel vatandaş ve esnafla sohbet ederek sorunlarını
dinledi. Vatandaşın sorunlarını çözmek için var gücüyle çalışacağını belirten Ak Parti Kayseri
Milletvekili Adayı İsmail Karayel, “Teşkilatımızla beraber sahadayız esnaf ziyareti yapıyoruz.
Vatandaşımızın dertlerini dinliyoruz, onların isteklerini alıyoruz ve yerine getirmek için çaba
sarf ediyoruz. Teşkilat olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de
de pozitif bir hava var. 7 Hazirandan farklı olarak vatandaşımız bizi bağrına basıyor” dedi.
7 Haziran’dan bu yana geçen süreçte meydana gelen ekonomik ve siyasi belirsizliğin
vatandaşı tedirgin ettiğini vurgulayan Karayel sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Tek başına
iktidar için geliyoruz. Vatandaşımızın bize gösterdiği teveccühün karşılığını vereceğiz. Onlar
inşallah bize destek verecekler. Bizde iktidarı kurarak, siyasi ve ekonomik istikrarı
sağlayacağız, vatandaşımızın döviz artışından dolayı meydana gelen mağduriyetini gidermeye
çalışacağız. Ak Parti her zaman olduğu gibi 1’inci parti olarak çıkacak, istikrarı devam
ettirecek hükümeti kuracak ve vatandaşın temel problemlerini çözmeye devam edecek.
Bundan sonra da milletimizi ve memleketimizi hep bir adım ileri taşıyacağız. İnsanımızın
ekonomik refahını yükselteceğiz, problemlerini çözeceğiz. İnşallah Kayserimizle beraber hep
birlikte Ak Parti diyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15292.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

AK Parti Kayseri milletvekili adaylarının seçim
çalışmaları sürüyor
Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Taner Yıldız, Sami
Dedeoğlu ve Kadir Can Gökalp, Doğu Garajı ve Anadolu Oto Galericiler Sitesinde esnafı
ziyaret etti.
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Doğu Garajı ve Anadolu Oto Galericiler Sitesinde yapılan esnaf ziyaretine Enerji ve Tabii
Kaynaklar eski Bakanı ve milletvekili adayı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili
adayları Sami Dedeoğlu, Kadir Can Gökalp, AK Parti Kocasinan ilçe teşkilatı katıldı.
Ziyarette milletvekili adayları esnaftan destek istedi. Ziyarette ayrıca, AK Parti Kayseri
Milletvekili adayı Sami Dedeoğlu bir esnafla tavla oynadı. AK Parti Kayseri milletvekili
adaylarının ziyaretini esnaf memnuniyetle karşıladı.
Yapılan esnaf ziyaretinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Sami Dedeoğlu, “
Seçim çalışmaları gayet güzel gidiyor. Ben doğma büyüme Kayseriliyim. Doğduğumuz yere
vefa borcumuzu ödüyoruz. Hükümetimiz bildiğiniz gibi yaptığı operasyonlar ile bizleri PKK
teröründen kurtarmaya çalışıyor ve bu sonuna kadar devam edecek” dedi.
Dedeoğlu ayrıca, “Ben sıradan bir milletvekilliği yapacaksam öyle yapmak istemiyorum.
Nasıl dernek başkanlığı ve diğer hizmetleri yaptıysam bu hizmetleri de en güzel şekilde
yapmaya gayret edeceğim. Bu insanlar bize teveccüh ettiği müddetçe de inşallah emeklerimiz
zayi olmayacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15293.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti
Kayseri'de arının soktuğu 43 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde kahvehanede otururken
boynunu arı sokan 43 yaşındaki Cemalettin L. fenalaştı. Bünyan Devlet Hastanesi'ne

kaldırılan Cemalettin L., buradan sevk edildiği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15294.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Develi Belediyesi'nden şehitler için dua
Develi Belediyesi Şehitler için Fatma Beyza Gündoğan'ın sunduğu Dursun Ali Erzincanlı ve
Mustafa Karataş hocanın da katıldığı dua programı düzenledi.
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Programa Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Sami Dedoğlu, Develi Kaymakamı Harun
Başıbüyük, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu,
Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan, Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı
Mahmut Kılınç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar. Develi halkının yoğun ilgi
gösterdiği program, Adana Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Hacı Mehmet Tan'ın Kur'an
tilavetiyle başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar açılış konuşması yaptı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek
istemez, yeryüzünde olan her şeyi orada vardır. Ancak şehit böyle değil o mazhar olduğu
ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp 10 kere şehit olmayı temenni eder" Şehit dünyadayken
Allah'ın nimetlerine şahitlik eden kimseye denir Dolayısıyla şehidin Rabbimiz katındaki yeri
peygamber ve sıddıklardan sonradır. Bizler Rabbimizin bize bir beyanından biliyoruz ki
şehitlerimiz ölü değil bizzat Allah tarafından rızıklandırılırlar, onların rızıklandırılıyor oluşu
onların bizden ayrı olduğu değil, bizim onlarla beraber olduğumuz, onlarla beraber aynı
havayı teneffüs ettiğimiz, onlarla hemhal olduğunuz anlamına gelir. Bizler onlarla olan bu
birlikteliğimizi daha iyi kavramak adına, onların can verdikleri değerleri daha iyi anlamak,
mukaddes hayatımıza birliğimize ve beraberliğimize daha sıkı sarılmak için Develi Belediyesi
olarak bu programı düzenledik" dedi.
Başkan Cabbar, "Hem ülkemizi hem de bütün ümmet coğrafyasını etkileyen, şeytani güçlerin
istilası altındayız. Rabbimden ümmetin bu Mazlum mahrum ve mahzun halini, saadete nura
ve refaha tedbir etmesini niyaz ediyor, başta Develili şehitlerimiz olmak üzere, ülkemizin
ümmetimizin bütün şehitlerine Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizler
şehit vermeyiz şehit kazanırız ve biliriz ki bütün bu zulümat şehitlerimizin kanıyla nura
dönüşecektir. Onların kanunun ve Can'ın bereketi İslam'ın en gür seda olmasını sağlayacaktır"
diye konuştu.
Başkan Cabbar 'ın konuşmasının ardından Dursun Ali Erzincanlı okuduğu "Falan dağlarında
açan sevgili, kırk yaşındasın, bedir aslanları" gibi okuduğu şiirlerle Develi halkını saadet
asrına götürdü ve gönülleri cezbetti. Program Mustafa Karataş hocanın sohbetiyle son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15295.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Çolakbayrakdar Emmiler'de pekmez şenliğinde
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sürekli halkın içinde, vatandaşın
yanında olup acısına ortak olmaya, sevincini ve mutluluğunu paylaşmaya devam ediyor.
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Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, belediye meclis üyeleriyle, Başkan Yardımcısı Gökhan
Doruk ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Yamula Barajı sahilinin güzel, hoş ve nostalji
kokan Emmiler Mahallesi'nde Dayanışma Platformu'nun kardeşlik kahvaltısı ve pekmez
kaynatma gününe misafir oldu.
Birlik ve beraberliğin toplumun sahip olduğu paha biçilemez büyük bir değer olduğunun altını
çizen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar," Güzel, hoş bir organizasyona bizi de davet ettiğiniz
için teşekkür ediyoruz. Çiftçi açısından emeğinin karşılığını aldığı, ürünün hasadının yapıldığı
gün onun için belki de yılın en güzel günüdür. Buğdayın biçilmesi, elma, armut, badem, kiraz
ve vişnenin indirilmesi, patlıcan, patates ve pancarın sökülmesi, bağ bozulup üzümün pekmez
yapılması böyle değerlendirilir. Biz de bu güzel günde vatandaşımızın yanında olmak istedik,
onlarla paylaştık, Rabbim bereket versin, dirliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın
" dedi.
Mahallelerin ihtiyaç duyduğu belediye hizmetlerini bizzat vatandaşın içinde kalarak, yanında
olarak ve kendine sorarak tespit ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar," Bütün meclis
üyelerimizle birlikte hiçbir şehirde olmayan güzel bir örnekle bir araya gelip sizlere hizmet
etmek için çalışıyoruz. İsteklerinizi not aldık, muhtarımız da bize bir rapor verdi. Kendi
yaptığımız ve yapacaklarımızın listesine baktığımızda bir çoğunun zaten yapılmış olduğunu
memnuniyetle gördük. Kalanların planlama ve proğram çalışmaları devam ediyor. İnşallah en
kısa zamanda onları da tamamlayacağız" şeklinde konuştu.
Emmiler Mahalle Muhtarı Bekir Karaca da davetlerine katıldığı için Başkan Çolakbayrakdar
ve misafirlerine teşekkür ederek," Biz Başkanımızdan ne istediysek yaptı, eline sağlık. Burası
her ne kadar mahalle olsa da biz köy hayatı yaşıyoruz. Zaman zaman eksiklerimiz olursa da
söylediğimizde onları karşılayacağınızdan eminiz" şeklinde görüşlerini ifade etti.
100 yaşındaki Mustafa Yıldız'la bir süre sohbet edip duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, her
köşe başında pekmez kaynatan vatandaşlara 'kolay gelsin, bereketli olsun' dileklerinde
bulundu. Pekmez kaynatan hanımlar da Başkan Çolakbayrakdar'a pekmez yapmanın
safhalarını görsel olarak anlatıp ilk pekmezi ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15296.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Kazakistan Kurban İzlenimleri (2)
Gazetemiz yazarı Ahmet Taş Kurban Bayramı’nı Kazakistan’da geçirdi. Taş, Kazakistan
izlenimlerini Kayseri Gündem okuyucuları için kaleme aldı.
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25 Eylül 2015 Cuma - Bayramın 2. günü
Bugün bayramın 2. günü sabah erken kalkıp, kahvaltımızı yapıp evden ayrıldık. Kısmet olursa
bugün 3 yerde kurban dağıtımı yapacağız. Bugün birinci kurban dağıtım yerimiz Alma Ata
huzurevi oldu. Huzur evinde Kazak, Uygur, Karakalpak, Rus ve diğer gruplardan yaşlı ve
sahipsiz çok fazla insan kalıyormuş. Huzurevi tertemiz, bakımlı bir mekan, bahçesinde açan
rengarenk güller, birbirinden güzel ağaçlar ile iç açıcı bir görünüm arz ediyor. Huzurevi
yöneticileri bizi güler yüz ile karşıladılar, ikramda bulundular. Buradaki sakinlerin ihtiyacı
olan kurban paylarını teslim edip Allah kabul etsin diyerek ayrıldık. Bugün ikinci kurban
dağıtım yerimiz çoğunluğu fakir öğrencilerin öğretim gördüğü bir okul oldu. Okul yöneticileri
bizi kapıda güler yüz ile karşıladılar. Bizde yöneticiler ve öğrencilerle bayramlaştık,
öğrenciler için Türkiye’den getirdiğimiz hediyeleri takdim ettik. Okul öğrencileri için
ayırdığımız kurban paylarını teslim edip buradan ayrıldık.
Bayramın 2. günü üçüncü kurban dağıtım ve bayramlaşma yerimiz yaşlı bir Kazak olan
Amina Hanım’ın işlettiği yetimhane oldu. Amina Hanım sağ olsun bizi kapıda karşıladı. Önce
yetim çocukların eğitim gördüğü odalardan birine misafir edildik. Burada Rus, Tatar, Kırgız,
Uygur ve diğer gruplardan oluşan yetim çocuklar Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Bizlere
hoş geldiniz diyerek bayram tebriklerini bildirdiler. Bizler de bunlar için Türkiye’den
getirdiğimiz hediyeleri takdim edip, kurban paylarını teslim ettik. İkram edilen çaylarımızı
içerken yetimhanede ki çalışmalar hakkında bilgi almaya çalıştık.
Aldığımız bilgilere göre yetimhane 20 yıl önce çalışmalara başlamış. Etnik grup farkı
gözetilmeden 1 yaşında bile olsa yetimler buraya kabul ediliyor. İslami bir eğitimle yetiştirilip
hayata kazandırılıyormuş. Bugüne kadar çok sayıda çocuk burada eğitilip hayata
kazandırılmış. Bugün halen 30 tane öğrencinin eğitim gördüğü yetimhanede yüz kızartıcı
suçlara karışan hiçbir insan çıkmamış. Yetimhane sahibi Amina Hanım’dan kurumun
ihtiyaçları hakkında bilgi aldıktan sonra vedalaşarak buradan ayrıldık.
Bayramın 3. günü son ziyaret yerimiz 10 yıldır yatağa mahkum bir Kazak vatandaşın evi
oldu. Müslüman mütedeyyin bir insan olan Kazak vatandaş geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 10
yıl önce yatağa mahkum bir hale gelmiş. Cefakar karısı 10 yıldan bu yana ona bir çocuk gibi
bakıyormuş. Bizim bayram ziyaretinde bulunup hediyeler ve harçlık vermemizden oldukça
memnun kaldılar.
Alma Ata’ya 45 kM mesafedeki köyünde yaşayan hasta Kazak vatandaşın evinin önünden
akan derenin çağıltısı ona ayrı bir moral veriyor diye düşündüm. Bugün akşam yemeğini ev
sahibinin ikramıyla burada yedik. Hediyelerimizi verdik. Bu yıl Konya Uluslar Arası İmam
Hatip Lisesini kazanıp Konya’da okuyacak olan oğlu ile ilgilenip Konyalı arkadaşların
telefonlarını onlara verdik. Daha sonra hayır dua edip vedalaşıp ayrıldık.

Alma Ata’dan buraya gelirken trafikteki yoğunluk nedeniyle 45 kM’lik yolu 4 saatte alabilmiş
idik. Dönüşte hem trafikteki yoğunluk geçmiş hem de daha düzenli bir yolu tercih ettiğimiz
için 1 saat içinde evimize ulaştık. Yatsı namazlarımızı kılıp hemen istirahata çekildik. Zira 3.
gün kesilecek 14 hisse kurbanımız var. Bunların kesim ve dağıtımını yapıp ziyaretlerde
bulunacağız.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15297.html
Erişim Tarihi: 06.10.2015

Davutoğlu, seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 1 Kasım seçim beyannamesini açıkladı.
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Davutoğlu, yeni Anayasa sözü vererek, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık tanımının "insan
onuru" üzerine kurulacağını söyledi.
Davutoğlu, Parlamenter sistemin "siyasi istikrarsızlığa yol açtığına" dikkat çekerek, yeni
Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti için "etkin başkanlık sistemi öngördüklerini" açıkladı.
Davutoğlu, merkezi yönetim ile yerel yönetimler ilişkisinin de, "Avrupa Yerel Yönetimler
Şartı" çerçevesinde yeniden düzenleneceğini açıkladı.
Davutoğlu'nun bir başka önemli çıkışı ise, çözüm süreci konusunda oldu. Davutoğlu, "Milli
birlik ve kardeşlik projesini koruyacağız" dedi. Çözüm sürecini ise, terör örgütünün
bozduğunu söyledi. Yargı reformu konusunda da önemli çıkışlarda bulunan Davutoğlu,
HSYK'nın yeniden yapılandırılacağını, yüksek yargıda TBMM'nin etkinliğinin arttırılacağını
vaat etti.
ASGARİ ÜCRET 1300 TL
Davutoğlu ayrıca asgari ücretin 1300 TL olacağını, yapılan işin tehlike maiyetine göre asgari
ücretin farklılaşacağını söyledi. yeni iş kuracak gençlere 50 bin TL karşılıksız destek
verileceğini açıklayan Davutoğlu, BAĞ-KUR ve işçi emeklilerine aylık 100 TL zam
yapılacağını, böylece yıllık 1200 TL ek destek sağlanacağını açıkladı. Davutoğlu'nun
açıkladığı AK Parti beyannamesinde öne çıkan unsurlar şöyle;
REFORMLAR
* Yeni anayasa özgürlük, eşitlik, adalet üzerine kurulacak
* İnsan onuru ancak insanın tercihlerini yansıtacak özgürlükle olur. Yeni anayasada
özgürlükler korunacak, geliştirilecek
* Milli birlik ve kardeşlik projesi korunacak
* özgürlük güvenlik dengesini korunacak
*Parlamenter sistemin yol açtığı siyasi istikrarsızlıklara karşı, etkin başkanlık sisteminin daha
uygun olduğunu düşünüyoruz
* Hiçbir paralel yapıya kesinlikle izin verilmeyecek
* Avrupa yerel yönetimler şartı çerçevesinde, merkezle yerel yönetim ilişkisini yeniden
düzenlenecek

* Siyasi partiler kanunu değişecek. Siyasi parti özgürlüğünü güvence altına alacak, parti içi
demokrasiyi güçlendirecek, siyasete katılımı teşvik edecek yeni bir siyasi partiler yasası.
* Siyasi etik kanunu çıkarılacak
* Türkiye insan hakları kurumu ve kamu denetçiliği kurumunu daha da etkin kılınacak
* Yargıda hızlılık, etkinlik, hesap verilebilirlik, şeffaflık sağlanacak.
* Yüksek yargıda birlik sağlanacak .içtihat düzeyinde dağınıklık giderilecek.
* Disiplin mahkemesi dışında, askeri yargıya son verilecek
* Yüksek Mahkemeler üzerinde TBMM'nin etkinliğini arttırılacak
* HSYK'nın yapısı yeniden düzenlenecek
* Yüksek mahkemelerde üyeliğin ömür boyu kazanılmış hak olmaktan çıkarıp, makul
sürelerle sınırlayacağız
* Kamu yönetimi reform gücü oluşturulacak. Bir başbakan yardımcısı önderliğinde kamu
yönetimi reformu gerçekleştirilecek
* Kamuda ihale yasası yeniden düzenlenecek *Kamu taşıtları için yeni kanun çıkarılacak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15298.html
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Mimar Sinan artık mimarlık haftasında da
anılacak
Ekim ayının ilk Pazartesi kutlanan Mimarlık Haftası Valiliğin ev sahipliğinde düzenlenen
törenle kutlandı.
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Ağırnas Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende ‘Kentin Ruhunda Mimar Sinan’
etkinliğiyle Türk ve dünya mimarisinde önemli bir yere sahip olan Mimar Sinan’da anıldı.
Törene Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar
Altıntuğ,Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet
Taymuş, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda
Velibaşoğlu, Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun ve Ağırnas halkı katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Belediyeciliğin üstadı olan Mimar Sinan bizim tek
rehberimizdi. Mimar Sinan iyi bir şehirciydi, iyi bir mimardı. Şehirciliği ve mimarlık
uygulamalarını bize öğretmişti. 50 yıllık ömrüne bilindiği kadarıyla tam 375 tane dev eseri
hayat geçirmek suretiyle bir ömre bunu sığdırmıştır. Her yıla neredeyse 7 tane eser
sığdırmıştır. Mimar Sinan’ın her yaptığı çalışma bizler için rehber olmuştur” dedi.
Mimar Sinan’ın Mimarlık Haftası etkinliklerinde düzenlenen programda anılmasının
Mimarlar Odası Başkanı, Melikgazi Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle yapılan
görüşmeler sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Vali Orhan Düzgün ise “Ekim ayının ilk
Pazartesi kutlanan Mimarlık Haftası ile Mimar Sinan’ı anma etkinliklerini birleştirdik. Mimar

Sinan sadece Türkiye’de değil dünyada da mimarlıkta söz sahibi olmuş ismini mimarlık
arasında önemli bir konuma koymuş olan önemli mimarlarımızdan bir tanesidir. Kendisinin
Ağırnas’lı olması ve Ağırnas’ta doğup büyümüş olması ve İstanbul’da yapmış olduğu pek çok
esere örneğin Süleymaniye’nin siluetiyle Ağırnas’tan Erciyes’in siluetinin benzemesi de
aslında Mimar Sinan’ın bu topraklardan ne kadar ilham aldığının bir göstergesidir” şeklinde
konuştu.
Mimar Sinan’ın eserlerine bugün imrenerek bakıldığını vurgulayan Düzgün, “Mimar Sinan’ın
yapmış olduğu camiler, köprüler, kervansaraylar başta olmak üzere bugün hala imrenilerek
bakılabilecek olan günümüzdeki mimarların bile yaptıkları eserlerde pek çoğunun ilham
kaynağı olarak bugüne kadar bu eserlerin ulaştıklarını görüyoruz. Mimar Sinan mimarlık
tarihimizde ilk sıradaki yerini tartışmasız açık ara hak eden en değerli üstad
mimarlarımızdandır. Yaptığı işler ile gönüllere taht kurmuş ve birçok mimarın eserlerinden
ilham alarak kariyerini oluşturduğu bir marka olan Mimar Sinan’ın bugün anlatılması
eserlerinin korunması ve yaşatılması günümüzün bilgi ve teknolojisiyle mimariye yeni bir
boyut kazandırılması bakımından da son derece önemlidir. 2014 yılında Mimar Sinan’ın en
önemli eserlerinden olan Selimiye Cami’nin UNESCO tarafından dünya mirası listesine dahil
edilmesi de bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15299.html
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