KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.01.2015–04.01.2015
Kayseri’de Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu
Kayseri’de yeni yılın ilk bebeği saat 12.02’de dünyaya geldi.Yeni yılın ilk bebeği olan Halim
Kayseri Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde dünyaya geldi. Kayseri’de ikamet eden
Selma ve Mehmet Yıldırım’ın 2. çocuğu olan Halim,...
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Kayseri’de yeni yılın ilk bebeği saat 12.02’de dünyaya geldi.
Yeni yılın ilk bebeği olan Halim Kayseri Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde dünyaya
geldi. Kayseri’de ikamet eden Selma ve Mehmet Yıldırım’ın 2. çocuğu olan Halim, normal
doğum ile dünyaya geldi. Anne Selma Yıldırım, “Güzel bir duygu. Normal doğum oldu.
Mutluyum 2015’in herkese huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu. Küçük Halim’in
babası Mehmet yıldırım ise, “Çok mutluyum inşallah hayırlısı ile büyür geleceği parlak olur.
Mutluyum 2015’in ilk çocuğu bize nasip oldu. İsmini babamın ismi olan halim olarak
koyduk” dedi.
Kadın Doğum Uzmanı Doktor Mahmut Sarıoğlu doğumun rahat bir şekilde geçtiğini
belirterek, “Selma hanımın 2. bebeği erkek ilki de kız. Normal doğum oldu. Gayet sağlıklı bir
sıkıntıları yok. Her yeni doğan bebek bir umuttur bizim için, inşallah sağlıklı iyi bir hayatı
olur” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10631.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Erciyes’te Yeni Yıl Coşkusu
Kayseri’de vatandaşlar yeni yıla çeşitli kutlamalarla bazıları da Erciyes’te kayak yaparak
girdi.Erciyes’te yeni yılı karşılamayı tercih eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak
yeni yılı karşıladı. Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar,...
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Kayseri’de vatandaşlar yeni yıla çeşitli kutlamalarla bazıları da Erciyes’te kayak yaparak
girdi.
Erciyes’te yeni yılı karşılamayı tercih eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak yeni yılı
karşıladı. Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar, ateşle Erciyes yazarak geri sayım yaptı. Saatler
00.00’ı gösterdiğinde vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı. Soğuk havada ateşle ısınan
vatandaşlar, yeni yıldan sağlık, mutluluk ve huzur beklediklerini söyledi. Yeni yıla
girilmesinden itibaren Erciyes’teki eğlence merkezlerinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10632.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Yeni Yılda Otomobillerle Tehlikeli Hareketler
Kayseri’de yeni yılının ilk dakikaları ile birlikte otomobilleri ile tehlikeli hareketler yaparak
eğlenen bir grup, vatandaşlara zor anlar yaşattı.Kent meydanı Ahmet Paşa caddesi üzerinde
yeni yılı kutlamak için otomobilleri ile gelen bir...
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Kayseri’de yeni yılının ilk dakikaları ile birlikte otomobilleri ile tehlikeli hareketler yaparak
eğlenen bir grup, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kent meydanı Ahmet Paşa caddesi üzerinde yeni yılı kutlamak için otomobilleri ile gelen bir
grup, otomobilleri ile yan vererek ve lastik yakarak yeni yılı kutladı. Trafiği ve canlarını
tehlikeye atan sürücüleri, vatandaşlar şaşkın gözlerle izledi. Çevredeki apartman sakinleri
gürültünün artması ile birlikte polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler grubu
uzaklaştırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10633.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri’de Yılın İlk Kazası
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu yılın ilk trafik kazası meydana geldi.Edinilen
bilgiye göre Talas ilçesi Atatürk bulvarı üzerinde 38 EP 894 plakalı otomobil ile 50 AU 022
plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası polis ekipleri...
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Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu yılın ilk trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Atatürk bulvarı üzerinde 38 EP 894 plakalı otomobil ile 50
AU 022 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken,
yara almadan kurtulan vatandaşlar kucaklarında bebekle bekledi. İncelemelerin ardından
otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10634.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri’de Faciadan Dönüldü
Kayseri Eski Sanayi Bölgesi’nde bina çöktü. Binanın gece saatlerinde çökmesi olası faciayı
önledi.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi Bölgesi 3. cadde
üzerinde elektrik elektronik ve hırdavat malzemeleri satılan...
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Kayseri Eski Sanayi Bölgesi’nde bina çöktü. Binanın gece saatlerinde çökmesi olası faciayı
önledi.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi Bölgesi 3. cadde üzerinde
elektrik elektronik ve hırdavat malzemeleri satılan iki katlı bir bina gece saatlerinde çöktü.
Gürültüye uyanan vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri
geldi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri göçük altında
insan olup olmadığını inceledi. Olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri binanın elektriğini
keserken, KASKİ ekipleri de olası su patlaklarına karşı önlem aldı.
Göçüğün gece saatlerinde olması olası faciayı önlerken, polis ekipleri çöken binayı
incelemeye aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10635.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri’deki Göçük
Kayseri’de gece meydana gelen göçükteki hasar, hava aydınlanınca ortaya çıktı.Kayseri’de
2015’in ilk saatlerinde Eski Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı binada göçük
meydana gelmiş, gece saatleri olması nedeniyle göçükte...
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Kayseri’de gece meydana gelen göçükteki hasar, hava aydınlanınca ortaya çıktı.Kayseri’de
2015’in ilk saatlerinde Eski Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı binada göçük
meydana gelmiş, gece saatleri olması nedeniyle göçükte ölen ya da yaralanan olmamıştı.
Havanın aydınlanması ile hasarın boyutu ortaya çıkarken, sabah işyerlerini açmak için gelen
esnaflar enkazı görünce şaşkınlıkla olan biteni anlamaya çalıştı. Polis ekipleri göçüğün
meydana geldiği alanı güvenlik çemberine aldı. Esnaflar ise göçük altında kalan mallarını
kurtarmak için seferber oldu. Enkaz altından sağlam kalan malları çıkartan vatandaşlar, daha
sonra kamyonetlere yükledi.Göçük meydana gelen binadaki çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10636.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Milli Gazete Köşe Yazarı Sadettin İnan
Köşesinde Akay’ı Övdü
Milli Gazete Köşe Yazarı Sadettin İnan, bugün ki ’Demek ki oluyormuş’ başlıklı köşe
yazısında Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan övgü ile bahsetti.İnan
kaleme aldığı köşesinde şu ifadeleri kullandı:"Daha...
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Milli Gazete Köşe Yazarı Sadettin İnan, bugün ki ’Demek ki oluyormuş’ başlıklı köşe
yazısında Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan övgü ile bahsetti.
İnan kaleme aldığı köşesinde şu ifadeleri kullandı:"Daha dün bankalar kredi vermeye bile
yanaşmıyordu! Batık durumdaydı! Çiftçi kuruluşu olmasına rağmen çiftçinin yüzüne bile
bakacak durumu yoktu!Ama bugün bankalara bile rest çeker hale geldi… Evet… Kimden
bahsediyorum… Geçen gün Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
yanımızdaydı sohbet ettik… O anlattı… “Geçmiş dönemdeki sıkıntıları aşmak için
bankalardan, Kayseri Şeker’in İstanbul’daki pancar motor arsasının satışına endeksli
kullandığımız 75 milyon TL kredi borcumuz vardı. 4 yıl geçmesine rağmen bu arsa bir türlü
satılamadı. Bankalar da faizlerdeki yükselişi gerekçe göstererek, bu kredi borcunun faizini
yeniden yapılandırmak istediler. Biz de `hayır arkadaş’ dedik, 75 milyon TL’yi kendi
imkanlarımızla bir kalemde ödedik. Bu borçtan kurtulduk. Herkes şaşırdı tabii…” Hüseyin
beyin bu anlattığı, batma eşiğine gelen Kayseri Şeker’in nereden nereye geldiğini gösteriyor.
Sayın Başkan, şu rakamları da paylaştı bizimle…“Kullandığımız 450 milyon kredi
borcumuzdan 240 milyon lira kaldı… Bu yıl da inşallah bunun 150 milyon lirasını
kapatacağız. Geriye 90 milyon lira kredi borcumuz kalacak… Kredi borcumuzun
azalmasından dolayı da işletmenin faiz yükü azaldı. Geçmişte 67 milyon lira olan faiz
giderimiz 2013’te 50 milyon liraya bu sene ise 40 milyon liraya düşecek inşallah…” Çiftçi
kuruluşu olan Kayseri Şeker’in bugün bankaların fırsatçılığına boyun eğmeyerek, gerekli
cevabı verecek güce ulaşması, başta pancar üreticisi ve şeker işçisi olmak üzere ülke
ekonomisi için sevindirici bir durum.Demek ki istenince oluyormuş…"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10637.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Bizim Kampüs
Bizim Kampüs'ün bu haftaki yazıları sizlerle...
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Kim bilir, belki de bir sonbahar misali süpürülen yada iki tarafı kapakla çevrili bir kitap misali
bu nesli, çağın empoze ettiği fikri ve zihni tasavvurlarla baş başa bıraktılar. Yani sözün özü
ALLAH’tan ve o sevgililer sevgilisi Rasûlü’nden uzaklaştırmaca, bir o kadar da
yalnızlaştırmaca, dünyaya aşırı bir meyil etme politikasını uyguladılar. Gençler, her dönemin
mimarı yada bu mimaride başrol gençler... Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’e baktığımız
zaman tarihin değişik safhalarında önemli roller üstlenen gençlerden bahseder: Hz Adem ve
oğullarından (maide:27-31), Hz İbrahim’in putlarla genç yaşında mücadelesinden (şuara:6983) ve benzeri kıssalardan… Aslında pek çok olayı inceleyip, irdelediğimizde başrolde
gençler ve ortada HAKK-Batıl mücadelesi...
Evet aldanan ve aldatılan nesilden, özlenen ve beklenen nesle diyoruz zira özlem duyuyoruz
efendimize, o pak ashabına, ecdadımıza: dedem Fatihe, Yavuza, Abdulhamid Han’a… Özlem
duyuyoruz çünkü biz yeniden diriliş muştusunda o sancağı taşıyan ve taşımaya aday gençleri
arzuluyoruz.
Üstad Necip Fazıl , bir fikir adamı, Büyük Doğu’nun mimarı, onun şu dizeleri ne kadar da
manidar:
Yürü Altın neslin, o tunç oğuzun
Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun
Nur yolu, izinden git, KLAVUZUN
Fethine çık, doğru, güzel, sonsuzun...
Yani kardeşim üstad sana bana diyor ki: Ahlak, ilim, maneviyat ve heyecanlı bir gençlik ile
içindeki cevheri büsbütün yitirmiş bir nesli yeniden ayağa kaldırmak istiyorum. Ben özlenen,
beklenen, arzulanan bir nesle, gençliğe örnek vermek için çok gerilere efendiler efendisine
onun o pak ashabına kadar gitmeden, hemen yanı başımızda bizlere şehadetleriyle ufuk olan,
bizlere kendinize gelin SİZLER İSLAM GENÇLERİSİNİZ, bu ümmetin sancağını taşıyacak
olan sizlersiniz diyen adeta içimizdeki heyecanın ortaya çıkmasına vesile olan ROTAMIZ
FİLİSTİN YÜKÜMÜZ GAZZE sloganıyla Kayseri’den Mavi Marmara’nın en genç şehidi
Şehid FURKAN DOGAN ağabeyimden ve de RABİATUL ADEVİYYEDE şehid olan
ESMA BİLTACİ kardeşimizden bahsetmek isterim.
İKİGENÇ...
Zamanlar,
mekanlar, haller başka fakat ortak bir yön, ortak bir dava, ortak bir düstur: ‘’İSLAM SİZİNLE
YADA SİZSİZ HEP VAR OLACAK,FAKAT SİZ İSLAMSIZ YOK OLUP
GİDECEKSİNİZ!’’ve sonunda beklenen iki güzel Şehadet, Allah şehadetlerini kabul etsin.
Yani yüreklerinde hesaplaşma inancını taşımayanlar, zillet altında ezilmeye mahkum olurlar
anlayışıyla dediler ki: Sen ey genç kardeşim sen, sen bu ümmetin yetimlerinin, katledilen
çocuklarının, gasp edilen mallarının, kirletilen namuslarının hesabını sen soracaksın ve
diyeceksin ki EY BATI sen bu ümmetin namusunu kirlettin, yetim yavruların hakkını gasp
ettin, sen daha ne kadar bu ümmetin yetim yavrularına zarar verebilirim diye
LAHOR'da İNGİLTERE'de FRANSA’da İSRAİL’de toplantılar yaptın, işte ben buradayım
ben bu yetimlerin, öksüz bıraktığın bu yavruların hesabını sormaya ben geldim EY BATI
diyeceksin. Eger sen kardeşim; Olur mu böyle şey, nasıl olur, nasıl sorabilirim inancını
taşımıyorsan yüreğinde, ümmetin yetinmeri aklına gelip uykuların kaçmıyorsa, içtiğin sıcak

çorba boğazında düğümlenmiyorsa bu zillet bir gün senide bulur ve bu zilletin altında sende
ezilir gidersin kardeşim.
Bugünün İLAHİYAT fakültelerinde oryantalizm ile beslenip, ulemaya sövmekle, Allah
Resulunu itibarsızlaştırmaya çalışıp, ittiba-i hayattan söküp almaya çalışmakla ne elde
edeceksiniz? Ümmet kan ağlarken, yetimlerin hakkı gasp edilirken sizler nelerle
uğraşıyorsunuz? Yarın huzurda ALLAH sizlere, bizlere gençliğini nerede harcadın diye
sorduğunda ne cevap vereceksin, ne cevap vereceğiz kardeşim? Cihad ayetlerinden,
şehadetten, mazlumun hakkını savunmaktan daha ne kadar kaçacaksın?
Bu çağda bu ümmetin toplumlarına MODERN İSLAM diye bir kavram yerleştirdiler, bu
toplumların kız çocuklarına baş örtüsü diye bez parçalarını, Allahın emri dedirtip fakat
modacıların emirlerine göre uydurup kapatmak yerine soyundurdular. Modern çağda baş
örtüsü de nedir? Aç saçlarını güzelliğini göster dediler. EY BACIM, bilesin ki senin saçların
islamda o kadar değerlidir ki, batı haydutlarının şiirlerine konu olmayacak kadar kıymetlidir.
‘Sen bir mektupsun o mektubu da mahremiyetin okusun.’ İslam sana bu değeri veriyor, seni
sokaktan alıyor, cenneti ayaklarının altına seriyor, sende bunun karşılığını Allah’a itaat eden
bir nesil yetiştirerek, yani Fatihler Yavuzlar Şib'iler yetiştirerek öde kardeşim...
Son olarak bir anımı paylaşarak yazımı bitirmek istiyorum, Somali’den Türkiye’ye okumak
için gelen bir kardeşimle geçenlerde sohbet ediyoruz, ona Osmanlı Devleti’ni sordum:
ABDÜLHAMİD HANI, YAVUZU, FATİHİ yani ecdadımızı... Hani hatırlar mı veya
hatırlatıldı mı? Nasıl tanırlar, nasıl bilirler düşüncesi ile dedelerimizi sordum. Bana şunları
söylemeye başlıdı: Bundan 2 yıl evvel idi Türkiye’ye okumak için gelmeyi düşünüyordum,
heyecanlı, istekli bir o kadar da kaygılıydım, nasıllar, kimler acaba diye,Türkiye hakkında
bilgi almak için aileme, babama, büyük babama Türkiye’yi sordum. Büyük babama Türkiye
deyince şaşırdı, sevindi bir o kadar da gözleri doldu, hüzünlendi sonra bana baktı ve şöyle
dedi: Onlar, evlat onlar OSMANLI torunları… İlk anda Osmanlı kim acaba bir tek şahıs mı
diye düşündüm sonra dedem sözlerine şöyle devam etti: Onlar dedi, onlar çok VEFAKAR
insanlar... Bizler buralarda açlık, susuzluk sıkıntısı çekerken insanlar bizi kâle almazken
Anadoludan bizlere su kuyuları açmaya buralara geldiler. Dedem bunları söylerken
gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Bense böylesi vefakar insanların torunlarıyla aynı ortamda
bulunmak, onlarla tanışmak için çok heyecanlıydım böylece kararımı verdim ve Türkiye’ye
okumaya geldim. Gelmeden önce dedemle vedalaşırken bana şunları da söylemeden geçmedi;
Evladım onların emeği üzerimizde büyük, olurda birgün bir yerlere gelirsen asıl atalarını
OSMANLIYI unutma diye de nasihatte bulundu.
Yani kardeşim kimselerin kimseleri hatırlamadığı anda dedelerimiz bu GENÇLİĞE (Kur'an-ı
Hakim'i ve Resulu Ekrem efendimizi örnek alarak) yardım eli uzatmayı öğrettiler ve bizlere
de şu duruşta olmamız gerektiğini ifade ettiler;
Ey Müslüman Genç!
Ne batının kölesi, Nede kuklası ol. FURKANLAR, ESMALAR, MURSİLER gibi dimdik
ayakta, Kıyamda ol. Sadece İSLAM, YALNIZ İSLAM, ALLAHIN DİNİ İSLAM demeyi,
Din-i Mübin-i İslamı, Allahı ve Rasûlünü bütün bir dünyaya anlatmayı kendine bir vazife
bil…
Vesselam...
AHMET PARLAK ahmedparlak2023@gmail.com
***
KUDÜS AŞKIYLA
Çöl kumunda yanacak ayaklarım
Ve bir rüzgar getirecek bana
Kudüs'ü
Sonra bir kan akacak damarlarımda

Alllah diye haykıran bir nida,
Tutuşturacak kalbimi adeta!
İnanır mısın o an üşüyeceğim,
Kavurucu sıcakta titreyeceğim
Tutuşacakya hani kalbim
Lakin vucudum buz kesecek!
Yüküm ağır gelip
Bedenim dona kalacak.
Belki,
Belki tutuşan kalbim
Isıtacak beni yeni baştan
Güç verecek damarlarımdaki nida!
Bileklerimdeki buz çözülecek...
Ve BEN
Kudüs'ü yaşıyacağım
Yazacağım,
Yazmaktan öte
İlmek ilmek işleyeceğim satırlara
Kalplere bir ateş salacağım
Tutuşturacağım yeri ve gögü
KUDÜS AŞKIYLA
İsmet Mavi ismetmavii@gmail.com
***
YÜREKTEN KAĞIDA SÖZLER
· Her ağızda, her teIde faniIik diriItisi , sonunda tek bir şarkı, tabutun gıcırtısı!
· Benim ayağımın aItıda müsait başımın üstüde nerde oIacağını sen beIirIe
Necip Fazıl Kısakürek
· Güzel fakat uygulaması olanaksız sözler, kokusuz güzel çiçeklere benzer.
· Aşk mücadelesi içinde olma, mücadele aşkı içinde ol.
Peyami Safa
· Bir insan treni kaçırırsa başka bir tren gelir onu alır. Bir ulus treni kaçırırsa başka bir ulus
gelir onu alır.
· Sustuğunu bilen olgundur, bildiğini susan değil.
Özdemir Asaf
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10638.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Esder Genel Başkanı Mahmut Çelikus:
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Kayseri’nin
kapitalizmin acımasız çarklarına direnen bir şehir olduğunu söyleyerek, Kayserili esnafları
ESDER’e davet etti.ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ESDER Kayseri...
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Kayseri’nin
kapitalizmin acımasız çarklarına direnen bir şehir olduğunu söyleyerek, Kayserili esnafları
ESDER’e davet etti.
ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ESDER Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek şubenin
çalışmaları hakkında Şube Başkanı Kemal Erçalık’tan bilgiler aldı. Ziyarette konuşan Çelikus,
"Ülkemizin önemli ticaret merkezlerinden hatta başta gelenlerinden Kayseri’deyiz. ESDER
Kayseri Şubesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında sayın başkanımızdan bilgiler alıyoruz.
15 gün önce Ankara’da gerçekleştirdiğimiz bir şubeler toplantısı vardı. Şimdi de şubeleri
ziyaret ediyoruz. Malatya’dan geldik ve inşallah Kayseri’den sonra Kırıkkale şubemizi ziyaret
edeceğiz. Tabi Kayseri esnaf ve sanatkarları için büyük bir hizmet alanı olan ESDER’i açmış
bulunuyoruz. Hemen arkadaşlarımızda kolları sıvadılar. Kayseri esnaf ve sanatkarları için
çalışmaları başlattılar. Bunlardan birincisi KOSGEB ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği
yeni iş kuracak olan girişimcilere 21 saatlik bir dersin sonunda 30 bin TL hibe, 2 yıl ödemesiz
70 bin TL faizsiz olarak ödüyoruz. Tabi bu yeni girişimcilere, ticaret yapacak
arkadaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin önünü açan bir çalışmadır. Yurt genelinde 750
girişimciyi hazırladık ve iş yerlerini açtılar. İnşallah bu kervana Kayserimiz de katılacak.
Kayserililerin genlerinde ticaret yapmak, helal kazanmak, alın teriyle bu işleri kurtarma var.
Daha geri gidecek olursak ahilik geleneğinde var" dedi.
Çelikus ayrıca, "Kayseri ahilik kurallarını en güzel şekilde yaşayan yaşatan bir şehirdir.
Gerçekten çalışkan bir şehir ve dayanışma ruhunun hala her şeye rağmen devam ettiği bir
şehir. Kapitalizmin acımasız çarklarına direnen, teslim olmak istemeyen ve bununla mücadele
eden bir şehir ve onun için bir aradayız. Kayseri esnaf ve sanatkarı ESDER ile inşallah
geleceğe dair projeler üretecektir. Buradan esnaf ve sanatkarlarımıza sesleniyoruz;
derneğimize gelin. Birlikten güç doğar, herkese kapımız ve gönlümüz açıktır. Üye olun,
yönetimde yer alarak sesinizi duyurun. Artık zaman bir araya gelme zamanı, zaman beraber
olma zamanıdır. Dünyanın en büyük şirketleri artık bir araya gelerek ayakta kalıyorlar. Onun
için esnaf ve sanatkarı hem bugün geliştirilecek ticaret için hem de yarına bırakacakları ticari
ve kültürel miras için ESDER’e davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10639.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Sarıkamış Şehitleri Anısına Erciyes’te
Buluşuyoruz
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Sarıkamış Destanının 100. yılı anısına Pazar günü Erciyes’te
yürüyüş düzenlendiğini belirterek, Allahuekber Dağları’nda kara kışa yenik düşen 90 bin
vatan evladını anmak için tüm Kayserilileri...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Sarıkamış Destanının 100. yılı anısına Pazar günü Erciyes’te
yürüyüş düzenlendiğini belirterek, Allahuekber Dağları’nda kara kışa yenik düşen 90 bin
vatan evladını anmak için tüm Kayserilileri yürüyüşe davet etti.Vali Düzgün yaptığı
açıklamada, Sarıkamış Destanı’nın 100. yılında gençlere tarihi ve kültürel mirasın daha iyi
tanıtılmasının yanı sıra Sarıkamış ruhunun canlılığının sürdürülmesi ve manevi ikliminin
toplumun tüm bireyleri tarafından yaşanabilmesi maksadıyla Erciyes’te anma yürüyüşü
düzenlendiğini kaydetti.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde Kayseri Valiliği ve
Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde “Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde Erciyes’te Buluşuyor”
başlığıyla düzenlenen yürüyüşte Erciyes Dağı’nın beyaz gelinliğiyle, şanlı bayrağımızın al
rengi ve ay yıldızının bütünleşerek Sarıkamış ruhunun yeniden yaşatılacağını ifade eden Vali
Düzgün, Sarıkamış ruhunun yaşatılması ve unutulmaması gerektiğine işaret etti.Sarıkamış
şehitlerinin evlatları ve torunları olarak toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü
dile getiren Vali Düzgün, tüm Kayserilileri Pazar günü Erciyes’teki yürüyüşe davet etti.Vali
Düzgün, saat 10.00’da başlayacak yürüyüşe katılmak isteyenler için 08.30’dan itibaren
Kayseri Valiliği önünden servislerin kaldırılacağını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10640.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Ülkücüler Mekke’nin Fethini Kutladı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ’Mekke’nin Fethi ve Seyyid Ahmet
Arvasi’yi anma programı düzenlendi.İl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Salonu’ndaki düzenlenen
programa, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke,...
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ’Mekke’nin Fethi ve Seyyid Ahmet
Arvasi’yi anma programı düzenlendi.İl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Salonu’ndaki düzenlenen
programa, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Ülkü Ocakları İl Başkanı Selim
Gümüş, Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ve çok sayıda partili katıldı. Anma
programı saygı duruşu ardından İstiklal Marşı ve Kuran’ı Kerim okunmasıyla başladı.
Programda bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş, Mekke’nin Fethi’nin
1384. yıl dönümünü ve ölümünün 26. yılında Seyyid Ahmet Arvasi hocayı anmak için böyle
bir program organize ettiklerini söyledi. Bugün aynı zamanda Yılbaşı kutlamalarının
olduğunu, ancak yapılan bu eğlencelerin ülkücülere zıt olduğunu belirten Gümüş, "Bugün
Yılbaşı kutlamaları adı altında alkol ve kumar batağına saplanan insanlar var ama sizler bugün
bizim programımıza iştirak ederek Hz. Peygamberin yolunda olduğunuzu gösterdiniz. Türk
milletine yakışan davranış da budur" diye konuştu.
Düzenlenen gece, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Abdulkadir Yuvalı’nın
“Ahmet Arvasi’yi Anlamak” konulu paneli ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10641.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Osmanlı Ocakları Develi Teşkilatı Mekke’nin
Fethini Kutladı
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Teşkilatı Mekke’nin Fethini kutladı.Osmanlı Ocakları Develi
İlçe Teşkilatı Mekke’nin fethinin yıldönümü dolayısıyla program düzenledi. Kur’an
tilavetiyle başlayan program ilahi, slayt gösterimi ile...
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Osmanlı Ocakları Develi İlçe Teşkilatı Mekke’nin Fethini kutladı.
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Teşkilatı Mekke’nin fethinin yıldönümü dolayısıyla program
düzenledi. Kur’an tilavetiyle başlayan program ilahi, slayt gösterimi ile devam etti. Programa,
Sindelhöyük, Soysallı ve Kızık Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi.
İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak, "Yeni ilçe teşkilat binamızı Kur’an tilaveti ve bu kutlu
programla bize açmayı nasip eden Allah’a sonsuz şükrediyorum. Bu anlamlı gün ve anlamlı
programda bu programa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biz Osmanlı Ocakları
olarak Osmanlı kültürünü yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız ve fırsat buldukça da bu
tür programlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10642.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Paşa’nın Bisiklet Tutkusu
Kayseri’de 5 aylıkken sahiplenilen ve eğitim alan 8 aylık terrier cinsi süs köpeğinin sahibi ile
birlikte bisiklete binmesi görenleri hayrete düşürüyor.Kayseri’de yaşayan Can Ali, 5 ay önce
terrier cinsi köpek sahiplendi. Köpeği aldıktan...
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Kayseri’de 5 aylıkken sahiplenilen ve eğitim alan 8 aylık terrier cinsi süs köpeğinin sahibi ile
birlikte bisiklete binmesi görenleri hayrete düşürüyor.
Kayseri’de yaşayan Can Ali, 5 ay önce terrier cinsi köpek sahiplendi. Köpeği aldıktan sonra
aşılarını tamamlayan ve eğitim veren Demir, ’Paşa’ ismi verdiği köpeği için bisikletinin

arkasına kabin yaptırdı. Paşa’yı bisikletinin arkasında gezdiren Demir, bir süre sonra yavru
köpeğin bisiklete alıştığını ve sürekli bisiklet ile dolaşmak istediğini fark etti. Paşa ile sürekli
gezen Caner Demir, köpeğini biran olsun yanından ayırmıyor. Vatandaşların şaşkın bakışları
arasında bisikletin arkasında seyahat eden Paşa, sahibinin sözünü de dinliyor.
Köpeği aldıklarında eğitimsiz olduğu ve eğitim verdiklerini söyleyen Caner Demir, "Paşayı 5
ay önce aldık. Eğitimsizdi. Bisiklet ile eğitim verdik. Bisiklete bindiğinde çok mutlu oluyor.
Şu anda aşağıya inmek istemiyor. O yüzden havlıyor. Bisikleti çok sever hava güzel oldukça,
bisiklet ile gezdiririm" dedi.
Vatandaşların da çok şaşırdığını söyleyen Demir, "Gören vatandaşlar çok şaşırıyor. Ben bile
ilk defa paşa ile şahit oluyorum böyle bir duruma. Paşa eğitildikten sonra alıştı bu duruma.
Bisiklet ile gezmeyi sevdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10643.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Başkan Çelik, Göçük Alanını Ziyaret Etti
Kayseri’de gece saatlerinde meydana gelen göçüğün yaşandığı Eski Sanayi Bölgesi’ni ziyaret
eden Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ”Bu kaza hepimizi üzüntüye boğdu. Can
kaybının olmaması bizleri teselli etti” dedi.Kayseri’de...
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Kayseri’de gece saatlerinde meydana gelen göçüğün yaşandığı Eski Sanayi Bölgesi’ni ziyaret
eden Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ”Bu kaza hepimizi üzüntüye boğdu. Can
kaybının olmaması bizleri teselli etti” dedi.
Kayseri’de Kocasinan İlçesi’ne bağlı Eski Sanayi Bölgesi’nde dün gece saatlerinde meydana
gelen olayda 2 katlı binanın çökmesi sonucu maddi hasar meydana gelmişti. Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, olayın meydana geldiği Eski Sanayi Bölgesi’ni ziyaret
ederek bilgi aldı. Çelik, burada yaptığı açıklamada, olayda can kaybının olmamasının teselli
edici olduğunu söyledi. 2015 yılının ilk gecesinde elim bir kaza yaşadıklarını söyleyen Çelik,
olayın gece olmasının can kaybını önlediğini söyledi. Çelik, "Bu bölge 1950’li yıllarda
yapıldı. Eski teknolojiye göre yapılmış binalar. Düz demirlerle ölçüleri eski deprem
yönetmeliğini göre yapılmış binalar. Bu olay Eski Sanayi Bölgesi’nde kentsel dönüşümün ne
kadar gerekli olduğunu vurgulamış oldu. İnşallah bu projeyi daha da öne alacağız. Biz
Kocasinan Belediyesi olarak enkazın kaldırılması konusunda gerekeni yapacağız” dedi.
Göçüğün meydana geldiği 2 katlı binada hırdavat işi yapan Orhan Ünlüsavran da, "Veren
Allah, alan Allah. Şimdi de aldı. Zararın toplam bilgisinde değiliz. Asıl mallar alttaydı şu
anda bilemiyoruz” diye konuştu.
"GÜNDÜZ ÇÖKSEYDİ FACİA OLURDU"
Eski sanayi bölgesi esnafları ise, olayın gündüz meydana gelmediği için şükrettiklerini
söyledi. Mustafa Yılmaz isimli bir esnaf, "Meydana gelen göçükten dolayı civarda ki esnaf
vatandaşlar da büyük üzüntü yaşadı. Bir esnaf olayın gündüz meydana gelmesi halinde can
kaybının olabileceğini vurgulayarak,”Göçük gündüz olsaydı, çok sıkıntılı durum olabilirdi.
Belediye başkanımız da geldi. Binanın çok eski olduğunu söylediler. Ama biz ne zaman

yapıldığını bilmiyoruz. Bunların yanlarında 10 kişi adam çalışıyor. 10 - 15 kişinin faciası
olabilirdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10644.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Başkan Hiçyılmaz’dan Mevlid Kandili Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Mevlid Kandili
dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.Hiçyılmaz mesajında, Hazreti Muhammed’in (SAV)
doğduğu gece olarak kutlanan Mevlit Kandil’ine bir kez daha ulaşmanın...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Mevlid Kandili
dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.Hiçyılmaz mesajında, Hazreti Muhammed’in (SAV)
doğduğu gece olarak kutlanan Mevlit Kandil’ine bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi. Hiçyılmaz, mesajında şunları kaydetti:
"Toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatların en
iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu gece, insanlık alemine bir kurtuluş
müjdecisi olarak gönderilen Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği gecedir. Ellerin
semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu geceden hepimizin en iyi şekilde
faydalanmasını dileyerek, üyelerimizin ve tüm Kayserililerin Mevlid Kandilini kutlarım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10645.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

ESKİ SANAYİ BÖLGESİ GÖÇÜYOR
Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi Bölgesi 3. cadde üzerinde elektrik elektronik ve
hırdavat malzemeleri satılan iki katlı bir bina gece saatlerinde çöktü. Sanayi esnafı ise her biri
65 yıllık binalardan oluşan eski sanayi bölgesinin her an göçük tehlikesi ile karşı karşıya
olduğunu söyledi.
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Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen olayda gürültüye uyanan vatandaşların durumu
bildirmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik
önlemi alırken, itfaiye ekipleri göçük altında insan olup olmadığını inceledi.
Günün ağarması ile birlikte olayın boyutu gözler önüne çıkarken, kazanın gece saatlerinde
meydana gelmesi can kaybının önüne geçti. Sabah dükkânını açmak için gelen esnaf durumu
şaşkın gözlerle seyrederek ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Göçen dükkânın sahibi Orhan
Ünlüsavran ve yakınları göçük altından sağlam kalan malları kurtararak kamyonetler ile
taşıdı. Ünlüsavran verdiği beyanatta, "Veren Allah, alan Allah. Şimdi de aldı. Zararın toplam
bilgisinde değiliz. Asıl mallar alttaydı şu anda bilemiyoruz” İfadelerini kullandı.
ESKİ
SANAYİ
PROJESİ
ÖNE
ALINACAK
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, olayın meydana geldiği Eski Sanayi Bölgesi’ni
ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı. Çelik, burada yaptığı açıklamada, olayda can kaybının
olmamasının teselli edici olduğunu söyleyerek, ‘’Bu olay Eski Sanayi Bölgesi’nde kentsel
dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu vurgulamış oldu. İnşallah bu projeyi daha da öne
alacağız’’ dedi. Çelik, "Bu bölge 1950’li yıllarda yapıldı. Eski teknolojiye göre yapılmış
binalar. Düz demirlerle ölçüleri eski deprem yönetmeliğini göre yapılmış binalar. Biz
Kocasinan Belediyesi olarak enkazın kaldırılması konusunda gerekeni yapacağız” şeklinde
konuştu.
BELEDİYE VE DÜKKÂN SAHİPLERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK VAR
Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnaflar ise yapılacak olan kentsel dönüşümde belediye ve
mal sahipleri arasında anlaşmazlık olduğunu iddia etti. Belediye tarafından belirlenen bedelin
dükkan sahiplerini memnun etmemesinden dolayı bazı sıkıntıların yaşandığını belirten esnaf,
‘’burası 1950li yıllarda yapılmış, o zamanın en lüks sanayi sitelerinden biriydi. Ancak
günümüz şartlarına karşılık veremiyor. Gördüğünüz gibi fazla mal konulmasından dolayı
göçük yaşandı’ dedi.
BÜTÜN DÜKKÂNLAR TEHLİKEDE
Sanayi esnafı bölgede yer alan dükkânların hep bir birine bağlantılı olduğunu belirterek,’’ Bu
sanayi bölgesinde bütün köşe başı dükkânlar aynı durumda. Hiçbirinde kolon yok. İlerleyen
dönemde Allah korusun daha büyük facialar yaşanabilir. Bodrum kat yasak olmasına rağmen
birçok dükkânda bodrum mevcut buda göçük ihtimalini yükseltiyor. Temennimiz belediye ve
dükkân sahipleri arasında var olduğu söylenen sıkıntının biran önce aşılması’’ diye konuştu.
HABER/FOROĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10646.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Nevşehir’de Yeni Yıl Bilançosu: 9 Yaralı
Nevşehir’de yeni yıl kutlamalarına çıkan kavgalar sonrasında 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye
göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri tarafından Uçhisar Beldesinde
düzenlenen yeni yıl partisinde henüz sebebi bilinmeyen...
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Nevşehir’de yeni yıl kutlamalarına çıkan kavgalar sonrasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri tarafından Uçhisar
Beldesinde düzenlenen yeni yıl partisinde henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı kavga

çıktı. Çıkan kavgada 4 üniversite öğrencisi yaralanırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri
kavgayı ayırdı.
Nevşehir’in Göreme Beldesinde ise yeni yıl kutlamalarında çıkan kavgada 5 kişinin çıkan
kavgada yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10647.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

O BİR SERVET SAHİBİ
BU KUŞLARIN ÇİFTİ YİRMİ BİN LİRA
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda tanesi on bin lira olan güvercinleri gören vatandaşlar,
şaşkınlıkla kuşları izledi.Akkışla ilçesinden Kayseri’ye getirdiği dört âdet Mardin ve Urfa
cinsi güvercini Kayseri Cumhuriyet meydanında satışa çıkaran Şaban Akkaya kuşlarına
istediği fiyatla herkesin dikkatini üzerine çekti. Kafese koyduğu dört adet güvercine çifti 20
bin lira fiyat biçen Akkaya evinde 20 den fazla aynı cins güvercini olduğunu ve dünyanın
hiçbir servetine değişmeyeceğini söyledi.Güvercinin bir zevk ve aşk olduğunu söyleyen
Akkaya,’’ Bu kuşlarıma istediğim fiyat aslında çok düşük. Genelde Urfa, Mardin gibi illerde
ihalelere gidiyorum. Evimde bu kuşlar gibi 22 tane daha var. Onlar benim için o kadar
kıymetli ki fiyat dahi biçemem’’ dedi.Akkaya’nın kuşlarına olan sevgisini ve istediği fiyatı
gören vatandaşlar ise şaşkınlık içerisinde ortaya çıkan manzarayı seyrettiler. Fiyatı hayli
yüksek bulan bazı vatandaşlar altı üstü kuş neden bu kadar pahalı yorumları yaparken bazıları
da fiyatları 100 bin liraya kadar çıkan kuşların olduğunu belirterek Akkaya’ya destek oldu.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10648.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri 112’de Çağrıların Yüzde 50’si Görev
Dışı
Kayseri İl Afet Koordinasyon Merkezi telefonları günde 6 bin 688 kez çalıyor. Günlük
değerlendirilen çağrı sayısı ise bu istatistiğin yarısını oluşturuyor. Diğer yüzde 50’lik kısım da
görev dışı çağrılardan ibaret.Kayseri İl...
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Kayseri İl Afet Koordinasyon Merkezi telefonları günde 6 bin 688 kez çalıyor. Günlük
değerlendirilen çağrı sayısı ise bu istatistiğin yarısını oluşturuyor. Diğer yüzde 50’lik kısım da
görev dışı çağrılardan ibaret.
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İl Afet Koordinasyon Müdürlüğü’nün günlük santral
istatistikleri üzücü nitelikte. 2014 yılı içerisinde, İl Afet Koordinasyon Merkezi günde 6 bin
688 çağrı aldı. Bu çağrıların, 3 bin 23’ü değerlendirilen çağrı, 3 bin 248’i ise görev dışı
çağrılardan oluşuyor. Günde 416 kez de karşılıksız çağrı alınıyor.
“PİZZA SİPARİŞİ VEREN VAR"
112 Acil Servis santrallerinin gereksiz yere meşgul edilişinin çok üzücü bir davranış olduğu
söyleyen İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr.Tuna Sedef, 112’yi arayarak pizza
siparişi verenlerin olduğunu söyledi. Sedef, "Konuşmadan kapatan, başka şeyler konuşan,
telefonu kontrol eden, sipariş veren gibi lüzumsuz çağrılar olmaktadır. Bunlar aynı zamanda
normalde ambulans ve acil yardıma ihtiyacı olan diğer hastalara cevap vermeyi
geciktirmektedir. Bu kişiler hatta beklemiş oluyor ve o insana daha geç cevap veriliyor ya da
hiç verilemiyor. Bu gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bu ciddi bir toplum sorunudur. Bu bir
bilinci gerektirmektedir. Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlar burayı arasın ki zamanında
müdahale edebilelim” diye konuştu. 112’nin meşgul edilecek bir numara olmadığını ifade
eden Sedef, "Bunun için 24 saat hizmet vermekteyiz. İl merkezlerimizdeki ambulanslarımız
da 24 saat çalışmaktadır. Burayı telefonla meşgul edenlerin bir başka yerde yakınları
rahatsızlanabilir. Burası meşgul edilebilecek bir kurum değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın
daha duyarlı davranmalarını istiyoruz” dedi.
112 SAPIĞI MAHKEMELİK OLDU
Sürekli değişik numaralardan arayan kişilerin olduğunu söyleyen Dr. Tuna Sedef, uzun
zamandır 112’yi arayarak küfür ve hakaret eden bir şahıs hakkında suç duyurusunda
bulunduklarını söyledi. Sedef, "Hakaret edecek şekilde arayanlar mevcut. Biz bu numaraları
belirledikten sonra, kara liste dediğimiz listemiz var, bunları engelleyebiliyoruz. Bize çağrıda
bulunamıyorlar. Bu işlemi devam ettirenler için yasal yollara başvuruyoruz. Bununla ilgili
mahkemede olan ve süreci devam eden bir kişi bulunmaktadır. Buradaki personelimiz
şikayetçi oldu. Bu kişi burayı çok fazla arıyordu. Bıktıracak derecede sürekli arıyordu.
Çalışanlarımıza hakaret ve küfür içeren sözler söylüyordu. Bu şekilde bir rahatsızlık boyutu
mevcuttu” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10649.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Büyükşehir Belediyesi’nden Felahiye Ve Akkışla
İlçesine Kadın Ve Gençlik Merkezi Yapacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Felahiye ve Akkışla ilçesine Kadın ve Gençlik
Merkezi yapacak.Büyükşehir Belediyesi Felahiye ve Akkışla ilçesine yapacağı Kadın ve
Gençlik Merkezi işini ihaleye çıkardı. 4734 sayılı Kamu İhale...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Felahiye ve Akkışla ilçesine Kadın ve Gençlik
Merkezi yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Felahiye ve Akkışla ilçesine yapacağı Kadın ve Gençlik Merkezi işini
ihaleye çıkardı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile
yapılacak ihalede iş, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi
yapılacak.
İşin bitme süresi ise, yer tesliminden sonra 180 gün olarak belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10650.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kocasinan Kaymakamlığının ’hayaller
Gerçekleşiyor’ Projesi Sürüyor
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan ’Hayaller Gerçekleşiyor’
projesinin çalışmaları sürüyor. Kocasinan ilçesinde ikamet eden maddi durumu iyi olmayan
vatandaşlar tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak...
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Kocasinan Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan ’Hayaller Gerçekleşiyor’
projesinin çalışmaları sürüyor. Kocasinan ilçesinde ikamet eden maddi durumu iyi olmayan
vatandaşlar tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için tedavilerini sürdürürken, çalışmalar
hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi hekimlerinden
Yrd. Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, proje kapsamında hastaneye şimdiye kadar 10 hastanın
yönlendirildiğini belirterek, 5 hastanın uygulamasına başladıklarını, 3 hastaya da uygulama
yaptıklarını kaydederek, uygulama sonuçlarını beklendiğini söyledi.
’Hayaller Gerçekleşiyor’ projesi ile maddi imkanı olmadığı için tedavilerini yaptıramayan
ailelerin çocuk sahibi olabilmeleri için ilaç, aşılama ve tüp bebek uygulamaları dahil her türlü
tedavi giderlerini Kocasinan Kaymakamlığı karşılıyor. Tüp bebek çalışmaları hakkında bilgi
veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi hekimlerinden Yrd. Doç. Dr.
Semih Zeki Uludağ, "Şimdiye kadar bize 10 hasta yönlendirildi. Bunların 5 tanesinin
uygulamasına başladık. 3 hastamıza uygulama yaptık. Sonuçlarını bekliyoruz. Şuanda halen 2
hastamız tedavi altında. Diğer hastalarında işlemleri tamamlanıyor. İşlemleri tamamlandıktan
sonra onları da tedavi programına alacağız. Kocasinan Kaymakamlığı ile birlikte toplamda
hasta sayısı yaklaşık 50 civarında ama bu 50 hastayı aynı anda alma durumumuz yok. Bunlar
zamanla bize gönderildikçe bizde programımıza uygun olarak hastalarımızı tedavi etmeyi
düşünüyoruz" diye konuştu.
Uludağ ayrıca, "Bu tüp bebek uygulamaları masraflı tedaviler. Hem kullanılan ilaçların pahalı
olması hem de uygulanan yüksek teknolojiler girişimleri nedeniyle pahalı tedaviler ama
maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar Kocasinan Kaymakamlığına başvurdukları takdirde
oradaki arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Gerekli hastaları değerlendirip bize yönlendiriyorlar.
Bizde burada hastaların gerekli muayenelerini yaparken sadece doğum kontrollerini değil

başka hastalıkları olup olmadığını da kontrol ediyoruz. O açıdan yardıma ihtiyacı olan
vatandaşları gerekli yerlere yönlendiriyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10651.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri’de Yağışlı Hava Salı Gününe Kadar
Sürecek
Kayseri’de dün başlayan yağışlı havanın Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji
Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün başlayan yağışlı havanın
Salı gününe kadar devam edeceği öğrenildi....
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Kayseri’de dün başlayan yağışlı havanın Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün başlayan
yağışlı havanın Salı gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Kayseri’de havanın Cumartesi
günü karla karışık yağmur, Pazar günü parçalı bulutlu olması tahmin edilirken Pazartesi ve
Salı günleri de karla karışık yağmurun yağmasının beklendiği bildirildi. Hava sıcaklığının ise
2 ile 4 derece arasında olması tahmin ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10652.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun!
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2 Ocak Cuma gününü, Cumartesi gününe
bağlayan gecenin Mevlit Kandili olması sebebi ile yayınlamış olduğu, mesajda “Mevlit
Kandili milletimiz için hayırlara vesile olsun “ dedi.Alemleri...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2 Ocak Cuma gününü, Cumartesi gününe
bağlayan gecenin Mevlit Kandili olması sebebi ile yayınlamış olduğu, mesajda “Mevlit
Kandili milletimiz için hayırlara vesile olsun “ dedi.

Alemleri şereflendirdi.Başkan Memduh Büyükkılıç, İslam âleminin bu gece Peygamber
efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ‘nin dünyaya gelişini, âlemleri şereflendirdiği, nurlu
vücudunun dünyaya intikal ettiği Veladet Kandilini kutladığını kaydetti.1436 ‘nci yılını idrak
edeceğiz.Peygamber Efendimiz Rebiuvlevvel ayının 12. gününde dünyaya teşrif ettiğini ve bu
itibar ile bu ayın 12. gecesi Hicri senesinin ilk kandili olduğunu ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Peygamberimiz (S.A.V) ‘in teşriflerinin 1436 ‘nci yılının idrak edileceğini ve bu
gecenin manevi zenginliğinden istifade etmek gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10653.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

100. Yılında Sarıkamış Asrın Yürüyüşünde
Erciyes’te Buluşuyoruz
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığının bir
çalışması olarak Kayseri Valiliğince organize Melikgazi Belediyesi’nde ortak olduğu proje
kapsamında 100. YILINDA SARIKAMIŞ isimli yürüyüş etkinliğine...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığının bir
çalışması olarak Kayseri Valiliğince organize Melikgazi Belediyesi’nde ortak olduğu proje
kapsamında 100. YILINDA SARIKAMIŞ isimli yürüyüş etkinliğine Kayserililerin davetli
olduğu söyledi.Sarıkamış şehitlerin anısına düzenlenen4 Ocak 2015 Pazar günü düzenlenecek
olan ‘Asrın Yürüyüşünde Erciyes’te Buluşuyoruz’ etkinliğinin sabah saat: 08.00’de Kayseri
Valiliğin önünden başlayacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıkamış
yürüyüşünün Tarihimizde önemli bir olay olduğunu vatan, millet ve bayrak sevgisinin bu
Anadolu insanı için ne kadar önemli olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.Bundan yüz yıl
önce Sarıkamış Yürüyüşüne katılanların aziz hatıralarının her zaman yüreklerde yaşayacağını
vurgulayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç açıklamadı bulundu:“Anadolu insanı her zaman
tarihi yaşamamış bizzat tarihi kendisi yazmıştır. Tıpkı bundan 100 yıl önceki Sarıkamış
Şehitlerimiz gibi bu topraklar için kendilerini nasıl feda ettikleri en iyi örneklerdendir.
Anadolu İnsanı için vatan-millet-bayrak ve ezan ayrı bir önem arz eder. Bunun için bir canın
önemi yoktur. Bugün Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak bu evlatların
sayesindedir. Bu neden ile Sarıkamış şehitlerimizi anmak, gelecek kuşaklara örnek
davranışlarını aktarmak adına çeşitli etkinlikler ile gündem de tutmamız gerekmektedir. Bu
neden ile Asrın yürüyüşü Erciyeste buluşuyor etkinliğine herkesin katılmasını bekliyor ve
davet ediyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10654.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Alperenlerden Sine-Tiyatro İle Fetih
Kayseri Alperen Gençli Merkezi düzenlemiş oldukları sine-tiyatro gösterisiyle Mekke’nin
fethinin yıl dönümünü andı. Şehir Tiyatrosunda Kayseri Alperen Gençlik Merkezi tarafından
Mekke’nin fethinin 1384.yıl dönümü münasebetiyle sergilenen sine-tiyatro gösterisinde
Peygamber Efendimiz (SAV)’in doğumundan, Mekke’nin fethine kadar geçen süre zarfı
içerisinde vuku bulan hadiseler usta tiyatrocu Muhammet Emin Kutlu ve ekibi tarafından
sergilendi.
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Programın başlangıcında Alperen Gençlik Merkezi İletişim ve Tanıtım Birimi Başkanı
Tunahan Kaya tarafından Alperen Gençlik Merkezi’nin bir yıllık faaliyetleri ve projelerinden
oluşan faaliyet sunumu yapıldı. Faaliyet sunumunun akabinde Sosyal Yardımlaşma Birimi
Başkanı Selçuk Yücesoy tarafından Alperen Kumbara projesi tanıtıldı. Tanıtım sunumlarının
ardından Alperen Gençlik Merkezi Başkanı Mahmut Cömert kısa bir konuşma yaptı.
Konuşmasında ekip olarak heyecanlarının hiçbir zaman bitmediğini belirten Cömert: “ Geçen
yıl ki tiyatro gösterimizin ardından değerli dostlarımızla tekrardan buluşabilmek için dua
etmiştik. Duamız kabul oldu ve bu yılda çok güzel bir vesileyle güzel dostlarımızla bir
aradayız. Bizler sözün bittiği yerde icraatın başlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de
icraatlarda bulunuyoruz. Nizamı Âlem davasına gönül vermiş dostlarımızla daha büyük
organizasyonlarla tekrardan buluşmayı arzuluyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Fetih konulu sine-tiyatro gösterisi başladı. Mekke’nin Fethine kadar
Peygamber Efendimiz(SAV)’in ve Müslümanları çekmiş oldukları çiler ve savaşlar sunuldu.
Gösterinin son bölümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğum günü vesilesiyle yapılan fasıl
ayakta alkışlandı.
Program, tiyatro ekibinin Kayseri Alperen Gençlik Merkezi’ne yaptığı teşekkür konuşmasıyla
son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10655.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Tuncay Sergen; Annem Derdi Ki
Tuncay Sergen, Kayseri’de dünyaya gelmiştir. Kayseri İnönü İlkokulu, Talas ve Tarsus
Amerikan Kolej'leri, Robert Kolej (Boğaziçi Üniversitesi) inde okumuştur. İş İdaresi
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Endüstri yönetimi konusunda master yapmıştır.
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Tuncay Sergen, Kayseri’de dünyaya gelmiştir. Kayseri İnönü İlkokulu, Talas ve Tarsus
Amerikan Kolej'leri, Robert Kolej (Boğaziçi Üniversitesi) inde okumuştur. İş İdaresi
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Endüstri yönetimi konusunda master yapmıştır.
Çalışma hayatına 1978 yılında inşaat demiri ticareti ile başlayan Sergen,1985–1991 yılları
arasında Çolakoğlu Metalürji ve Çolakoğlu Dış Ticaret A. Ş. şirketlerinde demir çelik
ticaretinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1991 yılında Sergen
Metal Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti’ni kurmuştur.
Tuncay Sergen, 2010-2013 yılları arasında, İstanbul Sanayi Odası’nda sektör temsilcisi olarak
seçilip görev yapmıştır. Sergen Metal, YİSAD’ın kurucu üyelerindendir. 2011 yılından
itibaren YİSAD’ın başkanlığını yapmaktadır.
Tuncay Sergen, Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesinde Yönetim Kurulu üyeliği
(başkan yardımcısı) yapmış. Dernek başkanımız Yunus Emre Özulu Hoca’mın “Bizim
Kayseri” kitabını ikinci kez basılmasını sağlamıştır. Derneğimizin İstişare Kurulu üyesidir.
Yaptığı etkinliklere mutlaka katılır.
Her yıl bursiyer öğrencilerimizi Çanakkale’ye gönderir. Bütün masrafları karşılar. Gençlerin
tarihlerini öğrenmelerini, bu ülkenin nasıl kazanıldığını bilmelerini ister. Bizim Kayseri
dergimizin önceki sayılarında Kayseri kültürüne ait makaleleri yayınlandı. Edebiyata ve
sanata, meraklı kişiliği ile de bilinir.
NEBAHAT SERGEN (1930-2013)
Tuncay Sergen, annesi Nebahat Hanım’ın anısına bir takvim çıkararak onu yâd etmek istemiş.
Biricik annesine olan sevgisini şu cümlelerle anlatmış:
En çok pembeyi severdi. Pembenin yirmi tonunu bilirdi. Ben onu, gülümsediğinde güle
benzetirdim.
O yüzden ben anneme daha çok “pembe gülüm ”derdim.
Yaşlanınca güzel kızım olmuştu.
Bazen “fıstıkım” derdim ona. Bazen “ minnoşum” canım, güzelim.
Bazen “sen güzel bir kediye benziyorsun ama bıyıkların eksik” derdim.
Kedileri severdi. Gülümserdi.
Ben annemi çok seyrederdim.
O, doğduğumdan beri beni en iyi bilenimdi. En iyi anlayanımdı. Annemdi.
Hep beyaz sayfa açanımdı. Beni altmış yaşına kadar çocuk tutanımdı.
Sevindiğinde en çok sevindiğimdi. Ona, onun deyimiyle “kuşun kanadında “giderdim.

Güzeldi. Otururken, vazoda bir demet çiçeğe benzerdi.
Ev, onunla dolar, güzelleşirdi. Hasta yatağında, yaprakların arasına saklanmış serçeye
benzetirdim.
Anne derdim,
“Bir de sen, neye benziyorsun, biliyor musun?
Hani Kayseri’de meydandaki parkın girişinde ayakkabı boyacıları vardı.
Cızır’ın kocası Palabıyıklı Bekir’in sandığını hatırlar mısın? Göbeği sandığa kadar sarkardı.
En gösterişli onunkiydi.
Sandığın iki yanında parlak pirinç kapaklı, renk renk boya şişeleri, ortasında ayak konan yer.
O sandığın altında, uçuk mavi-beyaz tonlarla çizilmiş bir resim vardı 50 yıl önce.
Hatırlar mısın? Resimde, gökyüzünde bulutlarla uçuşan melekler vardı.
Şimdi seni o meleklerin birine benzetiyorum”.
Gülümser, gül gibi uçar, ama susardı.
Bir gün, bir eylül günü, annem, uçup o meleklere gitti.
Burada artık çocukluğu bitmiş yaşlıca bir adam bırakarak.
Kim bilir, belki zamanla “hayal-meyalleşecek” anıları, sevdiği şiirleri, her gün bir yenisini
bulduğu güzel sözleriyle. Sözleri uçup gitmesin istedim. Diyor ve takvimin yaprakları tek tek
açılıyor;
ANNEM DERDİ Kİ;
·
Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.
·
Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.
·
Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.
·
Aç ölmez gözü kararır, borçlu ölmez benzi sararır.
·
Acemi imam minareyi yıkar sesinen, acemi kadın kurnayı kırar taşınan.
·
Allah yatanı utandırmasın, bakanı usandırmasın.
·
Atını alan, yolunu da almadı ya.
·
Ayıyı vurmadan postunu satma.
·
Az ekmeğe çok bismillah ne yapsın.
·
Balı, parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.
·
Başkasının ölüsü başkasına uyuyor gelir.
·
Bereket versin tipiye, sürdü getirdi kapıya.
·
Bey görmeyen, Hacı Bey’i bey sanırmış.
·
Bir gemiyi iki reis batırır.
·
Borçlunun duacısı alacaklısıdır.
·
Burada deve desem, oraya gelinceye kadar kervan oluyor.
·
Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur
·
Davacın kadı olursa, yardımcın Allah olsun.
·
Doğru söz yemin istemez.
·
El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır.
·
Fareye aslan kimdir demişler, kediyi göstermiş.
·
Garibe bir selam, bin altına değer.
·
Görünen dağın uzağı olmaz.
·
Her tarlada bir çakıl, her insanda bir akıl.
·
Herkes sarığını sarar, elinin yettiği yere sokar.
·
Karga kekliği taklit edeyim derken, kendi yürüyüşünü şaşırmış.
·
Karnının doymayacağı yere, açlığını belli etme.
·
Kul kulunu, yağmur olsa ıslatmaz.
·
Kurt ne bilsin koyunun pahalı olduğunu.
·
Lafla pilav pişerse, deniz kadar yağı benden.

·
Malın iyisini bilmiyorsan pahalısını al, fiyatını bilmiyorsan yarısını ver.
·
Misafir on kısmetle gelir, birini alır, dokuzunu bırakır.
·
Namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmaz.
·
O zamanlar attığım taş yerine giderdi.
·
Odunu kendi kesen, iki kere ısınır.
·
O Hacı, bu Hacı, kim boyacı.
·
Olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bitmiş.
·
Onmadık yılı yağmuru harman vakti yağar.
·
Oturduğu ahır sekisi, Okuduğu İstanbul türküsü.
·
Ödünç güle güle gider, Ağlaya ağlaya gelir.
·
Sattığın bağın kaç salkım üzümü var?
·
Sütlü koyunu sürüden ayırmazlar.
·
Şeytanla ortak buğday eken, samanını alır.
·
Verdiğin parayı saymazsan bedava.
Annem derdi ki;
·
Yolcuya sormuşlar;
- Aç mısın, susuz musun, uykusuz musun?
- Gelirken çeşme başında az uyumuştum demiş.
Yazan : m. Orhan CEBECİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10656.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Mhp İl Başkanı Eke’den Kandil Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mete Eke, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj
yayımladı.Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke Mevlid Kandili nedeniyle
yayımladığı mesajında, “2 Ocak akşamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mete Eke, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj
yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke Mevlid Kandili nedeniyle yayımladığı
mesajında, “2 Ocak akşamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ( S.A.V) efendimizin
dünyayı şereflendirilişinin 1444. yılıdır. Bir mevlid kandiline daha erişmenin mutluluğunu
yaşayarak adalet, merhamet, muhabbet ve hikmet peygamberini tazim ile yad ediyorum.
Peygamberimizin dünyayı şereflendirişi ile gelen vahyin ışığı gönüllerimizi bir kez daha
aydınlatırken, bu ışığın bütün insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura dönüşmesini;
vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve topyekun yeryüzü ahalisi için mevlid kandilinin

barış, bereket ve selamete vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerini
kullandı.
Eke ayrıca, “Peygamber Efendimizin adalete ve merhamete dayalı kuşatıcılığı birlikte
yaşadığı ashâbına olduğu kadar, gelecek ümmetini de kapsar. O’nun sözleri, insanı özüyle
tanıştıran, kendisiyle barıştıran, tabiatla kaynaştıran, Rabbine yönelten hatırlatıcı düsturlardır.
Onun hayatı bizim için insafın, vicdanın, affın, sabrın, hoşgörünün ve şefkatin örnekliğidir.
Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor, başta ülkemiz ve İslam dünyası
olmak üzere tüm insanlığın Peygamber Efendimizin yüce örnekliğinden nasibdar olmasını
Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10657.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Başkan Büyükkılıç Ve Ekibi Tınaztepe
Mahallesi Halkı İle
Tınaztepe Mahallesinde Cuma namazı sonrası Melikgazi Belediyesi tarafından Tınaztepe
Mahallesinde yaptırılan Çok amaçlı Sosyal ve Spor Tesisi Kayseri Ak Parti Milletvekilleri
İsmail Tamer, Yaşar Karayel, Ak Parti il başkanı Hüseyin Cahit özden...
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Tınaztepe Mahallesinde Cuma namazı sonrası Melikgazi Belediyesi tarafından Tınaztepe
Mahallesinde yaptırılan Çok amaçlı Sosyal ve Spor Tesisi Kayseri Ak Parti Milletvekilleri
İsmail Tamer, Yaşar Karayel, Ak Parti il başkanı Hüseyin Cahit özden Ak Parti melikgazi ilçe
başkanı Sami Kadıoğlu Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda mahalleli tınastepe
sosyal tesisisi gezerek yapılan işler hakkında bilgilendirildiler.
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Tınaztepe halkına çok amaçlı, büyük ölçekli, modern yapısı
ile ve kapalı yüzme havuzu bulunan sosyal ve spor tesisin açılışına hazır olun mesajını verdi.
Bu tesis ile sosyal yaşamınız renklenecek…
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak yeni yollar açıyor ve parklar
inşa ediyoruz. Sosyal ve Spor tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlerin sonucu olarak hızlı bir
kentleşme olmaktadır. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır.
Bunun en büyük göstergesi büyük ölçekli alış veriş merkezlerin açılmasıdır. Belediye olarak
Tınaztepe Mahallesinde çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisi inşa ettik. 2015
yılının Ocak ayında hizmete açacağız. Bu tesis sosyal ve spor merkezi olmaktan çok bu
bölgenin yaşam alanı olacaktır. Çünkü bu tesis ile mahalle halkının sosyal yaşamı
renklenecek, çeşitlenecek ve herkesin spor yapmasına imkan tanınacaktır. Biz seyirci değil
sporcu bir nesil yetişmesi için spor tesisleri inşa ediyoruz. “ dedi.

Kayseri Ak parti Millet vekili İsmail Tamer yapılan tesisi yerinde olduğunu ve buradaki
büyük eksikliğin giderildiğini belirtti. Başkanımızın hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz
mahalle sakinlerine hayırlı olsun dedi
Kayseri Ak parti Millet vekili Yaşar Karayer de aynı temennilerde bulunarak açılışın en kısa
zamanda yapılarak mahalle halkımızın hizmetine sunacağız dedi
Gençlere spor takımlarımızın formaları
Tınaztepe Mahalle gezisinde esnaf ve mahalle halkı ile sohbet eden ve gençlerin yoğun ilgisi
ile karşılaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalle gençlerine spor takımlarımızın
formalarını hediye ederek açılacak olan spor tesisi için yapılacak maçlara hazır olmalarını
istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10658.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor,
Kasımpaşa İle 10. Randevuda Karşılaşacak
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Lig’in 16.
Haftası’nda Kasımpaşa ile 10. randevuda karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig’in 15. Haftası’nda
İstanbul Başakşehir’e 3 -1 skor ile mağlup olan Suat Altın...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Lig’in 16.
Haftası’nda Kasımpaşa ile 10. randevuda karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’in 15. Haftası’nda İstanbul Başakşehir’e 3 -1 skor ile mağlup olan Suat
Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, bu hafta oynayacağı Kasımpaşa müsabakasına bileniyor.
Kayseri ekibi, Kasımpaşa ile 8. kez karşı karşıya gelecek. Mavi - Siyahlı takım, Kasımpaşa ile
şuana kadar, 4 kez birinci lig, 2 kez süper lig, 1 kez Türkiye Kupası, 2 kez de hazırlık
maçında kozlarını paylaştı. Şu ana kadar oynanan 7 resmi karşılaşmanın, 5’inden Kasımpaşa
galip ayrılırken, 2 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Takımlar arasında İki kez oynanan
hazırlık maçları da Kasımpaşa lehine sonuçlanırken, Suat Altın inşaat Kayseri Erciyesspor,
Kasımpaşa karşısında hiç galibiyet alamamış oldu. Kasımpaşa ve Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor takımları arasında geçen, 7 resmi, 2 hazırlık maçında toplamda 29 kez top fileleri
havalandırırken, gollerin 22’si Kasımpaşa hanesine, 7 ‘si de Kayseri temsilcisi hanesine
yazıldı.
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa arasında gerçekleşecek müsabaka 4 Ocak
2015 Pazar günü saat 13.30’da Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10659.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Milletvekili Bakır, İncesu İlçesinde
AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, İncesu ilçesinde bir ziyaretler
gerçekleştirdi.AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, İncesu
Koordinatörleri Ahmet Akdemir, Mehmet Fidan ve İncesu İlçe teşkilatı...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, İncesu ilçesinde bir ziyaretler
gerçekleştirdi.AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, İncesu
Koordinatörleri Ahmet Akdemir, Mehmet Fidan ve İncesu İlçe teşkilatı ile İncesu
meydanındaki esnafları ziyaret ederek, vatandaşların kandilini kutladı.Ziyaret sonrası teşkilat
binasına geçen heyet, ilçe teşkilatı ile yılın ilk yönetim kurulu toplantısını
gerçekleştirdi.Yönetim kurulu toplantısında teşkilat mensupları ile tanışmasının ardından,
konuşan Milletvekili Bakır, "İncesu ilçesinde sıcak bir şekilde karşılandık. AK Parti’yi bir
dava partisi olarak görüyoruz. Bu dava, kökü Osmanlıya dayanan bir hareketin devamıdır. Ne
mutlu ki bize, bu hareketin bir neferi olarak görev yapıyoruz. O yüzden ben, bir siyasi hareket
veya bir yürüyüş olarak bakmam AK Partiye. AK Parti aynı zamanda kutlu bir yürüyüştür.
AK Parti olarak tüm ulaşabildiğimiz yerlere ulaşarak, insanlara yardım etmemiz lazım. Çünkü
biz biliyoruz ki; Dicle de bir kurt koyunu aşırsa, Cenab-ı Allah ondan bizleri mesul tutacak.
Biz bu şuur içinde siyaset yapıyoruz. İşte bizim medeniyetimizde yöneticinin nasıl olması
gerektiğini Mehmet Akif bu gün bile bizlere anlatır ve hatırlatır. Hz. Ömer’den bizlere
örnekler verir. İnsanlar arasında üstünlük sadece takva iledir. Başka hiç bir üstünlük ve
farkımız yoktur. Zencinin, beyaza, esmerin, sarışına, acemin, araba hiç bir üstünlüğü yoktur.
Biz bu medeniyetin ve anlayışın evlatlarıyız. O bakımdan hep birlikte çalışacağız. Tevazu ile
çalışacağız. İnsanların sesi olacağız. Ve insanların sesini ulaştırabildiğimiz yere kadar
ulaştıracağız." şeklinde konuştu.
Milletvekili Prof Dr. Pelin Gündeş Bakır, toplantı sonrası teşkilat mensupları ile sohbet
ederek, ilçeye yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10660.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Yılbaşında Erciyes’teki Oteller Doldu
Erciyes AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, yılbaşı gecesinde Erciyes’te ve kent
merkezinde bulunan otellerin dolduğunu söyledi.Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden
olan Erciyes, yılbaşı tatilini fırsat bilen kayaksevelerin...
02 Ocak 2015 Cuma 16:06

Erciyes AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, yılbaşı gecesinde Erciyes’te ve kent
merkezinde bulunan otellerin dolduğunu söyledi.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, yılbaşı tatilini fırsat bilen
kayaksevelerin akınına uğradı. Yılbaşı gecesini ve izinlerini Erciyes’te geçirmek isteyen yerli
ve yabancı turistler, karın tadını çıkardı. Erciyes’te uzun zamandır böyle bir kar olmadığını
söyleyen İlker Kafkas, "Bu hafta yağan karla beraber pist çok güzel olmuş. Umarım diğer
pistler de en kısa zamanda açılır ve tüm kayakseverlerin hizmetine sunulur. Şu anda çok güzel
bir hava ve ortam var. Bu ortamı hazırlayan yetkililere teşekkür ederim" dedi.
Erciyes’te kar yağışının devam ettiğini ve elverişli bir hava olduğunu kaydeden Ali Özeç ise
"Bugün düne oranla güzel bir hava var. Dün kar yağışı ve sis vardı. Kısacası kayağa çok
elverişli bir hava var. Yılbaşında daha çok yoğun olmasını bekliyorduk ama hava
muhalefetinden ve yılbaşı gecesinin rehavetinden dolayı, insanlar bugünü değerlendirdiler"
ifadelerini kullandı.
"KAYAK MEVSİMİNİ KASIM AYINDA AÇTIK"
Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, "Son yağışlar ile birlikte suni
karlamamızın da desteğiyle güzel bir sezon geçiriyoruz. Özellikle yılbaşı yoğunluğunu doya
doya yaşadık. Sadece Erciyes’te bulunan otellerimiz değil, kent merkezindeki otellerimiz de
doldu. Erciyes’te bulunan 4 kapıdan biri olan Tekir kapı da hem kayakçıların hem günübirlik
misafirlerimizi ağırladığımız bir yerimizdir. Yarından itibaren inşallah Hisarcık kapıyı ve
Hacılar kapıyı açacağız. Hisarcık ve Tekir bağlantı pistlerinde de suni karlamamız çalışıyor.
Önümüzdeki hafta içerisinde yağacak karla beraber tam anlamıyla sezonumuz devam ediyor.
Hep beraber 15 Nisan’a kadar kayak sezonunu burada geçireceğiz" diye konuştu.
İkiler ayrıca, Erciyes’in kar garantili kayak merkezi olduğunu söyleyerek, "Erciyes
Türkiye’nin tek kar garantili veya sezon garantili kayak merkezidir. Biz Aralık’ın en geç ilk
haftasında suni karlamalarımız ile sezonumuzu açıyoruz. Nisan’ın 2. haftasına kadar bu
devam ediyor. Bu sene inşallah Erciyes’te Avrupa Snowboard Şampiyonası’nı yapacağız.
Bununla beraber birçok etkinlik ve yarışımız olacak" şeklinde konuştu.
"KAYAK PİSTLERİMİZ AÇIK"
Erciyes’te kapalı bir pist olmadığını dile getiren İkiler, şunları söyledi:
"Şu anda Erciyes’te kayak pistlerimizin birçoğu açık durumdadır. 40 santimetreye yakın
ezilmiş karımız var. Yer yer bu kar kalınlıkları farklılık göstermekle beraber, suni karlama
sistemlerimiz sürekli devam etmektedir. Erciyes’te kar sorunu yaşamıyoruz. Sadece hava
sıcaklığının -4 olması, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımlar ile 1 milyon 700
metrekare alan sadece kayak pistlerini kapsayan bir alan. Bu alanda biz suni karlama yaparak
insanları kaydırabiliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10661.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Gününü Çeşitli Etkinliklerle
Kutlayacak
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü çeşitli etkinlikler
düzenleyerek kutlayacak.
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle önce 09 Ocak Cuma günü Saat: 14.00’de
İletişim Fakültesi ile futbol maçı yapılacak. 10 Ocak Cumartesi günü ise saat 10.00’da
Atatürk anıtına çelenk bırakılacak. Ardından 10.30-15.00 saatleri arasında Kayseri
Gazeteciler Cemiyetinde kokteyl yapılacak. Son olarak ise saat 18.00’de Ommer Otelde
gazeteciler ile akşam yemeği yenilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10662.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa’ya Bileniyor
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynayacağı,
Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Ligin 15. haftasında İstanbul Başakşehir’e 3 -1 skor
ile mağlup olan Suat Altın İnşaat Kayseri...

02 Ocak 2015 Cuma 16:02

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynayacağı,
Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligin 15. haftasında İstanbul Başakşehir’e 3 -1 skor ile mağlup olan Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor, bu hafta oynayacağı Kasımpaşa maçına bileniyor. Teknik direktör Uğur
Tütüneker yönetiminde, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Tesisleri’nde gerçekleşen
antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Mavi-siyahlı ekip ilk olarak kondisyon ve taktik çalışması
gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan antrenman, streching
hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları ile
devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda kontrol pas
çalışması gerçekleştirdi.Kayseri ekibinde, Mandjeck, Cem Can, Mangane ve İlhan’ın
sakatlığının sürdüğü öğrenilirken, John Boye’nin de Gana Milli Takımı’nın kampınagittiği
öğrenildi.Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa arasında müsabaka Pazar günü
saat 13.30’da Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10663.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı
Erkinbeğ Uygurtürk:
Kayseri’de Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneğinin düzenlediği toplantıda konuşan
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk “Doğu Türkistan’da
namaz kılmak yasaklandı” dedi.Bağımsız Doğu Türkistanlılar...
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Kayseri’de Bağımsız Doğu Türkistanlılar
Derneğinin düzenlediği toplantıda konuşan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı
Erkinbeğ Uygurtürk “Doğu Türkistan’da namaz kılmak yasaklandı” dedi.
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk “ 1949 yılından beri
Doğu Türkistan’ı işgali altında bulunduran Çin devletinin, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle Doğu
Türkistan’da resmi kurumlar, okullar ve iş yerlerinde 1 Ocaktan itibaren Müslüman Uygur
Türklerinin namaz kılmalarının resmi olarak yasakladı” Dedi.
Uygurtürk “ İşgalci Çin hükümeti, dinimizim temeli olan namazı yasaklayarak, Uygur
Türklerini İslam dininden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Ancak İslam dinine karşı yürüttüğü
bu alçakça uygulamalar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Aksine Uygur Türkleri İslam
dinine daha çok sahip çıkarak Çin hükümetinin zulmüne son vereceklerdir” şeklinde konuştu.
Uygurtürk “ Bu kardeşlerimizin Çin’e iade edilmeleri engellenmelidir. Böyle bir durum
olurda kesinlikle bu insanlar idam edileceklerdir. Bizim isteğimiz, Türkiye’nin uluslararası
platformda konuyu gündeme getirerek 300 Uygur Türkü kardeşimizi Türkiye’ye getirmektir”
ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10664.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Huzurevinde Mevlid Kandili Kutlandı
Kocasinan Müftülüğü ve Kayseri Beşir ve Şefkat Derneklerinin de katkılarıyla hazırlanan
mevlid kandili programı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevinde
kutlandı.Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kocasinan...
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Kocasinan Müftülüğü ve Kayseri Beşir ve Şefkat Derneklerinin de katkılarıyla hazırlanan
mevlid kandili programı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevinde
kutlandı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kocasinan Müftü Vekili Mahmut Bektaş’ın
konuşması ile devam etti. Bektaş, “Yaşlılarımızın her zaman hatırlanması gerekmektedir”
dedi. Emekli Müftü Mustafa Gürarslan’ın da katıldığı programa Huzurevi sakinleri büyük ilgi
gösterdi. Kocasinan Müftülüğü ilahi ekibinin söylediği ilahi ve kasidelerle oldukça duygulu
anlar yaşandı. Kayseri semazen ekibinin gösterisi huzurevi sakinleri tarafından beğeniyle
izlendi.
Huzurevi Müdürü Osman Özgür Göveç, "Huzurevi sakinlerimiz için yapmış olduğunuz bu
programdan dolayı sizlere teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Böylesine anlamlı bir günde
sakinlerimizi yalnız bırakmadınız. Sakinlerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile
tüm Kayserili hemşehrilerimizi huzurevimize davet ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10665.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

2014’TE İSLAM COĞRAFYASI KAN
AĞLADI
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, ‘’2014 yılı savaşlar, işkenceler, iç çatışmalar,
kadın ve çocuk cinayetleri, sığınmacı ölümleri, yoksulluk ve insanların insanlara yaptığı
katliamlarla geçen bir yıl oldu’ ’dedi.
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Geride bıraktığımız yıl içinde dünya üzerinde gerçekleşen insan hakları ihlallerine dikkat
çekmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, özellikle Müslüman coğrafyada gerçekleşen
ve dünyanın sesiz kaldığı katliamlara değinen Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş,
‘’ 2014 yılında birçok acıya şahitlik etmek durumunda kaldık. Doğu Türkistan da Çin Halk
Cumhuriyetinin Uygur Müslümanlarına yaptığı insanlık dışı asimilasyon, sindirme, haksız ve
hukuksuz işkence ve idamları. Suriye’de ise 4. Yılına giren ve halen devam eden Beşar ESED
zulmü ve buna bağlı yüz binlerce insanın ölümü, milyonlarca insanın da ülke içinde ve
dışında mülteci durumuna düşmesi en acı olanlardandı’’ ifadelerini kullandı.
Müslüman Coğrafya kan gölüne döndürüldü
İslam coğrafyalarında yaşanan darbe ve zulümleri hatırlatan Ahmet Taş, ‘’ Mısır da kanlı bir
darbe ile iktidara gelen Sisi cuntasının Müslüman Kardeşlere ve Mısır halkına uyguladığı
hukuk dışı hapis, idam ve işkence uygulamalar. Işid’in Irak ve Suriye’de Türkmenler,
Ezidiler, Kürtler ve diğer gruplara karşı yaptığı katliamlar. Irak’ta yaşanan çoğunluğu mezhep
eksenli binlerce cana mâl olan çatışmalar ve bombalamalar. Yemen’de, Libya’da yaşanan
binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan çatışmalar. Pakistan’da Taliban’ın
yaptığı okul baskınında 148 kişinin ölümüne yol açan katliam ve yine bu ülkede binlerce

insanın hayatına mâl olan iç çatışmalar. Orta Afrika’da Fransızların desteklediği Hıristiyan
Anti Balaka örgütünün yaptığı saldırılarda binlerce Müslüman’ın katledilmesi, on
binlercesinin de komşu ülkelere sığınmak zorunda kalması. Myanmar’da Müslümanlara
yönelik olarak Hindular ve güvenlik güçlerinin yaptığı katliam, işkence ve sürgün gibi insan
hakları ihlalleri damgasını vurdu’’ dedi.
Paralel yapı 2014’e damga vurdu
Ülke içinde yaşanan olaylara değinen Ahmet Taş; ‘’ 6 – 7 Ekim tarihlerinde bir siyasi parti
başkanının çağrısı ile sokaklara çıkan silahlı, silahsız eylemcilerin Güneydoğu illeri başta
olmak üzere ülkenin bir çok şehirlerinde sebep olduğu yakma, yıkma, öldürme, yaralama ve
bu olaylarda 50’den fazla insanımızın hayatını kaybetmesi, okulların, ambulansların, belediye
binalarının, kamu araçlarının, iş yerlerinin, bankalarla özel mülkiyetin tahrip edilip
yağmalanması, Paralel yapılanma diye bilinen devlet içindeki yapılanmanın önceki yıllarda
binlerce vatandaşı haksız ve hukuksuzca dinlediklerinin, asılsız suçlama ve belgelerle sayısız
insanın haksız ve hukuksuz delillerle mahkum edildiklerinin ortaya çıkması gibi olaylar 2014
yılına insan hakları ihlalleri olarak damgasını vurdu’’ diye konuştu.
Doğu Türkistan’da namaz kılmak yasaklandı
Aynı basın toplantısında söz alan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ
Uygurtürk, “Çin, Doğu Türkistan’da resmi kurumlar, okullar ve iş yerlerinde 1 Ocak’tan
itibaren Müslüman Uygur Türklerinin namaz kılmalarını Çin hükümeti tararından resmi
olarak yasakladı. Namaz yasağının yanında dini giysilerle iş yerlerine gelme, kadınların
başörtüsü takması ve İslam dinine ait sembollere yasak konuldu” dedi.
Çin hükümetinin daha önce Oruç tutmayı yasakladığını hatırlatan Başkan Erkinbeğ
Uygurtürk, “ İşgalci Çin hükümeti, dinimizin temeli olan namazı yasaklayarak, Uygur
Türklerini İslam dininden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Ancak, İslam dinine karşı yürüttüğü
bu alçakça uygulamalar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Aksine Uygur Türkleri İslam
dinine daha çok sahip çıkarak Çin zulmüne son vereceklerdir inşallah” diye konuştu.
Tayland’daki Uygur kardeşlerimiz yardım bekliyor
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk,Tayland’ta tutuklu
bulunan 300 Uygur Türkünün adeta ölümü beklediğini ifade ederek, “ Bu kardeşlerimizin
Çin’ e iade edilmeleri engellenmelidir. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse kesinlikle bu insanlar
idam edilecektir. Bizim isteğimiz, Türkiye’nin uluslar arası platformda konuyu gündeme
getirerek, 300 Uygur kardeşimizin Türkiye’ye getirilmesini sağlamasıdır” dedi.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10666.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Pelin Gündeş Bakır; Şehit Furkan Doğan
Öğrenci Yurdu’nu Ziyaret Etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Prof.Dr. Pelin Gündeş Bakır, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesi tarafından yaptırılan Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.
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Faaliyete geçtiği günden bu yana birçok siyasi, edebi ve ilmi kişiliği misafir eden Şehit
Furkan Doğan Öğrenci Yurdu, AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ı ağırladı.
Yurdu ziyaret eden Bakır, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş’ten yurt
hakkında bilgi aldı. Yurtta incelemelerde bulunan Bakır’a, yapılan çalışmalar ve inşaatı
devam eden gençlik merkezi hakkında bilgi verildi.
Ziyaretin ardından yurt önünde hatıra fotoğrafı çektiren Pelin Gündeş Bakır İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan ve yurt
yönetimine teşekkür ederek yurttan ayrıldı.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10667.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Noel Baba'nın Akrabaları Bulundu!
Yılbaşından önce ‘’Noel baba bizim neyimiz olur?’’ diyen Kayseri İl Müftüsü Ali
Maraşlıgil’e bir takım çevrelerden gelen tepkiler ‘’bunlar Noel babının yakınları olsa gerek’’
yorumlarının yapılmasına neden oldu.
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Bir Gün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu, ,Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil’in yılbaşı ve
Noel baba hakkında yaptığı açıklamaları köşesine taşıyarak, ‘’Hıristiyanların bile bir efsaneyi
bu kadar gerçekmiş gibi yaşamadığı yüzyılda, Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, kamuoyuna
seslenerek Noel Baba'nın Türkiye halkıyla yakınlığını sorguladı’’ dedi.Bedeloğlu’nun herkesi
hayretler içersin de bırakan ve Maraşlıgil’i hedef gösteren o yazısı şöyle:’’ Kayseri Müftüsü
Ali Maraşlıgil, kamuoyuna seslenerek Noel Baba'nın Türkiye halkıyla yakınlığını sorguladı.
"Noel Baba bizim neyimiz olur!" Atamız değil, babamız değil, kimdir yani bu adam? Bu
soruya en güzel cevabı, konunun yegâne uzmanı çocuklar verebilirdi ancak. Müftü beyin
ayrıca, ağaç katliamında adını tarihe altın harflerle yazdıran iktidarı pas geçerek, "o kadar
kesilen çamlar, ağaçlar var" diye devam ettiği şikâyetleri üzerine, plastik çam ağacı sektörü
başarısının dikkate alınmadığından üzüntü duyarken, Hıristiyan dünyasında bile eşi benzeri
görülmemiş bir çam ağacı katliamının yaşandığı var sayılan ülkemizde, bir yıla daha utançla
girildi!’’Akılara ise toplumun dini ve kültürel değerlerine dayanarak yapılan açıklamaları
böylesine eleştirel bir üslupla kaleme alan yazarlar gerçekten Noel babanın neyi oluyor
soruları geldi. Bedeloğlu’ndan önce Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun’da aynı üslup ile
Maraşlıgil’i hedef almıştı.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10668.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kar Geliyor
Ocak aynın gelmesine rağmen kara hasret bir kış geçiren Kayseri’nin doğu kesimlerinde kar
20 santime ulaştı.
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Ocak aynın gelmesine rağmen kara hasret bir kış geçiren Kayseri’nin doğu kesimlerinde kar
20 santime ulaştı.
Hafta sonu itibari ile kar yağışı beklenen Kayseri’de şehrin doğu kesimleri beyaza büründü.
Kara hasret bir kış geçiren Kayseri’de hafta sonu başlaması beklenen kar yağışının hafta
boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10669.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

‘Tarihsel Süreçte Şiilik’
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Prof. Dr.
Muharrem Akoğlu ‘Tarihsel Süreçte Şiilik’ konusunu anlattı.
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“Mezhepler Cenab-ı Hakk’ın bir merhametidir”
İlim Hikmet Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta Prof. Dr. Muharrem
Akoğlu Hz. Peygamberden sonraki süreçte özellikle Hulefa-i raşidin döneminin sonlarından
itibaren toplumsal ve sosyal yapıda bir takım değişiklikler meydana geldiğini belirterek: “Bu
değişmeler bağlamında toplumda görülen kırılmaların kurumsallaşması sonucunda mezhep
dediğimiz hadiseler ortaya çıkmıştır.
Mezhepler, dini pratiklerimizi uygulamada tatbik edebilmemiz için bize kılavuzluk yapan
yapılardır. Bu anlamda dini hayatımızı daha rahat ve daha kolay bir şekilde şekillendirmemize
katkı sağlayan unsurlardır. Bun anlamda ben mezhepleri Cenab-ı Hakk’ın bir merhameti
olarak görüyorum. Aksi halde bizim dini hayatımızı şekillendirmemiz çok zor olacaktır.

Şiilik İslam kültür tarihi içerisinde çok ses getirmiş ve birçok tarihsel kırılmalara kaynaklık
etmiş, İslam toplumu içerisinde pek çok olayların menşei olma özelliğine sahiptir. Şuanda
İslam dünyasının %10-15’inin nüfus potansiyelini bugün Şii’ler oluşturmaktadır. Ehli Sünnet
%85-90 civarındadır.”
“Şiilik, İran’dan ibaret değil”
Akoğlu, bizim toplumumuzda Şiilik denildiğinde akla İran’ın geldiğini kaydetti. İran’ın resmi
dini anlayışının Şiilik olmasının buna kaynaklık ettiğini belirten Akoğlu, sözlerine şöyle
devam etti: “Şiilik kavramı sadece İran’dan ibaret bir kavram değil. Şii yapı içerisinde
Yemen’de meydana gelen Zeydiler vardır. Afganistan, Pakistan ve Hindistan coğrafyasında
yaygın olarak bilinen İsmailliler vardır. Bunlar yine Şii yapı içerisinden çıkmıştır.
Her ne kadar Hz. Peygamber ve Hulefa-i raşidin döneminde mezhepçilik yok desek de, bu
gün mezheplerin iddiaları farklıdır. Bu gün hangi mezhebe bakarsak bakalım kendisini ilk
dönem ve ilk kaynakla irtibatlandırmak mecburiyetinde hisseder. Bir mezhep ismini, eğer
dayandırabiliyorsa Kur’an-ı Kerim’de bir kelimeye, bir ayete dayandırmaya çalışır. Eğer bunu
başaramıyorsa Hz. Peygamberin bir sünnetine, bir hadisine dayandırmaya çalışır. Bunu da
yapamıyorsa, ve Hulefa-i raşidinden veya Ashab-ı Güzin’den birisinin bir sözüne ve bir
davranışına kendisini dayandırmaya çalışır. Böylelikle bizim sahip olduğumuz din anlayışı
İslam’ı temsil etmektedir, Hz. Peygamber’in rahleyi tedrisinden yetişmiş olan insanlar bizim
yaşamış olduğumuz İslam’ı yaşamışlardır, dolayısıyla bizim dışımızdakiler eksiktir mesajı
verilmeye çalışılır. Bütün mezheplerde bu vardır. Bu Şii’lik içinde son derece geçerlidir.
Şia, Hz. Peygamber’in kendisinden sonra imam olması için Hz. Ali’yi vasi ilan etti. Hatta
daha ileri iddialar var. Bazıları diyor ki, Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber döneminde Mushaf
halinde değildi. Hz. Ebu Bekir bunları topladı. Hz. Osman bunu Mushaf haline getirdi. Daha
sonra Hz. Osman mushafı İslam alemine dağıtıldı. Kur’an’ın toplanması döneminde Hz.
Ali’nin imametini istemeyen bir takım kimseler Kur’an’ın Hz. Ali’nin imametine işaret eden
ayetlerinin devre dışı bıraktılar diyorlar.”
“Şia ikinci asırdan sonra inançlaştırılmaya başlandı”
Akoğlu: “Hicri birinci yılda imamiyet nazariyesi diye bir nazariye yok. Bu ancak 2. asırdan
itibaren İslam toplumunda gündeme geldi. Ondan sonra da bugünkü Şia tarafından
inançlaştırıldı. Bu inanç sisteminin oluşmasında mezhepler kendilerini meşru zemine
oturtabilmek için bu iddialarını tarihsel olarak temellendirmeye çalışıyorlar.
Şia ikinci asırdan sonra inançlaştırılmaya başlandı. Şia, çıkıp ikinci asırda inançlaştığını
söylese vatandaş derki ben dine inanırım sana niye inanayım ki! Bu eleştiriyi devre dışı
bırakabilmek için mezhepler tarihsel arka planı yeniden okuyup, yeniden kendi ideolojilerini
göre şekillendiriyorlar.Şia’nın temel inanç nazariyesi, imamiyet nazariyesidir. Hz.
Peygamberden sonra Hz. Ali’nin halife olması inancı... Biz biliyoruz ki Hz. Peygamber
döneminde de sahabe dönemlerinde de böyle bir şey yok. Ama Şia var diyor. Bu nedenle
bunu temellendirmesi lazım. Şia’nın kendisine temel referans ettiği bir durum var. Gadir-i
Hum hadisesi… Bu gün Şii, dünyada Gadir-i Hum bayramı diye bir bayram vardır. Bunu da
şu şekilde izah ediyorlar: Hz. Peygamber veda haccını gerçekleştirdikten sonra Medine’ye
dönerken Gadir-i Hum denilen bir yerde bir öğle vakti mola verdi. Orada namaz kıldılar.
Namazdan sonra Hz. Ali’yi yanına çağırdı. Orada ashaptan başkaları da vardı. Ashaba dedi ki:
“Kim Ali’ye dost ise bana da dosttur. Kim Ali’ye düşmansa bize de düşmandır.” Hz. Ali’yi
diğer ashabın huzurunda ve diğer ashabın gözünün önünde adeta ön plana çıkardı. Ona bir
paye verdi. Ondan sonra Hz. Peygamber Medine’ye döndü. Bu durumu eğer Hz. Peygamber,
Hz. Ali’yi övdüyse demek ki diğerlerine göre bir ayrıcalığı var diye yorumladılar.
Kendisinden sonra Hz. Ali’yi işaret etti diyorlar. Bu Şia’nın en kuvvetli tarihsel argümanıdır.
Fakat Şii olmayan kaynaklara baktığımız zaman bize şunu söylüyorlar: Hz. Peygamber veda
haccına gitmeden önce Hz. Ali komutasında bir ordu hazırlattı. Orduyu yemen sefere
gönderdi. Bu ordu yemende başarılar elde etti. Ganimetler edindi. Daha sonra Hz. Ali elde

edilen ganimetleri askerler arasında dağıttı. Hazineye ayrılması gereken 5/1’lik bir hisse var.
Hz. Ali bu hisseyi ayrı tuttu. Askerler, Hz. Ali’den bu hisseyi de istedi. Hz. Peygamber zaman
zaman veriyordu sen de bize ver dediler. Hz. Ali bu ganimeti size verme hakkına sahip
değilim dedi. Bu sadece Hz. Peygamberin hakkıdır. Ben bunu elimde tutarım siz bunu daha
sonra Hz. Peygamberden istersiniz. O yetki ona aittir diyor. Hz. Peygamberin Mekke’ye veda
haccı için geldiğini duyunca Hz. Ali, kendi yerine başkasını vekil tayin ediyor. Kendisi de
Mekke’ye gidiyor. Hz. Ali, Hz. Peygamberin yanındayken o Yemen’deki ordusunun da
Mekke’ye geldiğini duyuyor ve ordusunu Mekke’nin dışında karşılıyor. Fakat bakıyor ki
askerlerin üzerine farklı kıyafetler var. Bunları nerden aldığını soruyor. Onlarda bizim senden
istediğimiz senin de bize vermediğin ganimet malları… Hz. Ali, buna benim yetkim yok
diyor. Hazinenin malını hazineye verin diyor. Fakat insanların ellinden mallarının geri
alınması bir takım kimseler arasında huzursuzluk kaynağı oluyor. Hz. Ali’yi, Hz. Peygambere
şikayet ediyorlar. Hz. Peygamber ortaya çıkan bu manzaradan çokta hoşnut değil. Veda haccı
süresince bu konuya hiç girmiyor. Medine’ye giderken, Gadir-i Hum denilen yerde Hz. Ali’ye
az önce bahsettiğimiz cümleleri sarf ediyor
Gadir-i Hum Medine yakınlarında, Medine kabilelerine ayrılan yolun kavşak noktasında,
orası geçildiğinde kabileler dağılacaklar. İnsanlar dağılmadan önce Hz. Ali ile Hz. Peygamber
arasında bu konuşma geçiyor. Bu durumlardan dolayı Hz. Peygamber adeta diyor ki: ‘Hz. Ali
hakkında ileri geri konuşuyorsunuz, Hz. Ali haksızlık yapmaz, ben Ali’ye kefilim.”
Fotoğrafın tamamına baktığımızda çıkan anlam bu. Şia kaynaklar Yemen hadisesine asla
girmezler. Ganimet konusuna girmezler. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye giderken
sanki durup dururken yanına çağırmış gibi takdim ederler. Burada tarihsel manipülasyon
vardır ve bir tarih inşası vardır.İnanç nazariyeleri muhkem deliller üzerine oturur. Yani
yorumlar üzerine inanç inşa edilmez. İmamet konusu eğer bir inanç konusuysa bir iman
meselesiyle bu Kur’an’ı Kerim’de mutlaka belirtilmelidir. Hz. Peygamber Arap dilini ve Arap
balagatını en güzel şekilde kullanan kişidir. Dolayısıyla Hz. Peygamber de yoruma mahal
bırakmayacak şekilde bu konuda açıklamada bulunurdu. Ama Hz. Peygamberin bir
işaretinden ve imasından Şia, bir delil çıkarıyor. Dolayısıyla tarihi sistemine göre yeniden inşa
edilmeye çalışılıyor” dedi.
“İran, Sasani ve Farisi kültürünün hakim olduğu bir coğrafya”
İran Coğrafyasının eski Sasani ve Farisi kültürünün hakim olduğu bir coğrafya olduğunun
bilgisi veren Akoğlu: “Bunların siyasal bir kültürleri var. Bu siyasal kültür içerisinde devlet
yöneticileri masumdur. İsmet sıfatına sahiptir. Hata yapmaz, yanlış yapmaz. O yeryüzünde
Allah’ın gölgesi pozisyonundadır. İlahi özellikleri vardır. Bu özelliklere sahip birisi beşeri
hatalar yapması mümkün değil. Bu coğrafyada böyle bir siyasal algı var. İmamiyet nazariyesi
bu coğrafyada şekillenmiştir. Bu nedenle bu siyasal algı içerisinde yetişen insanların
İslamiyet’i seçtikten sonra bu siyasal algıdan tamamıyla vazgeçmemişlerdir. Bu siyasal
anlayışları İslam’ın içerisine dahil ettiler. Dolayısıyla o yapıyı dinleştirildiler.
1917’de Rusya’da bir devrim gerçekleştirildi. Dünyada sosyalist bir dalga esiyor. Bu herkesi
etkiliyor. İran’da da Şah Pehlevi, toprak reformu gerçekleştiriyor. Toprak reformu
çerçevesinde Şah İsmail döneminde başlayan bu dini eğitim kurumların mülklerine el
konuluyor. Bu dini eğitim kurumlarının ekonomik bağımsızlıklarının ortadan kalkması
anlamına geliyor. Bundan sonraki süreçte o dini eğitim kurumlarının varlıkları ekonomik
anlamda risk altında kalıyor. Tam böyle bir dönemde Humeyni diye biri ortaya çıkıyor. Şah’a
senin yaptığın şey yanlıştı, bundan vazgeç. Eğer bundan vazgeçmezsen ey genç şah senin
kulağından tutar hakkettiğin yere fırlatırım diyor. Şah denilen kişi sonuçta bir kuraldır. Şah’a
böyle bir şey söylenemez. Humeyni apar topar yargılanarak hapse atılıyor. Fakat Azeri Türkü
olduğu söylenilen Ayettullah Mütahhari denilen birisi var. Kendisi Ayettulah’tır. 400 tane
müçtehidin, Humeyni’nin müçtehit olduğuna dair içtihatlarını ve fetvalarını alarak Tahran’a
geliyor. Şah ile görüşüyor. Şah’a sen Humeyni’yi müçtehit olmasından dolayı

yargılayamazsın diyor. Bunun üzerine Humeyni hapisten çıkarılıyor. Ama 1963 yılında
Bursa’ya sürgün ediliyor. 1 yıl kadar Bursa’da kalıyor. Daha sonra Irak Necef’e geçiyor. 1978
yılına kadar Necef’te kalıyor. Orada Velayeti Fakih derecesi denilen İran Şii’liğine has yeni
bir içithatta bulunuyor. Yeni bir sistem geliştiriyor. Devlet yöneticilerinin Velayeti Fakih’e
bağlı olmasının yollarını açıyor.1978 yılında Humey’ni Necef’ten Fransa’ya geçiyor.
Humeyni’nin aslında Fransa’da kalmayacağı, Kuzey Afrika’ya geçeceği düşündüğü iddia
ediliyor. Kuzey Afrika ise Tunus, Fas, Cezayir sömürgesidir. Fransa’da oturma işlemleri
halledildikten sonra Kuzey Afrika’ya geçmeye düşünürken, Humeyni 12 Şubat 1979 günü
İran’a geliyor. Tahran’da bir devrim gerçekleşiyor. Bu devrimde anayasada İran, İslam
Cumhuriyeti olarak yer alıyor.Bu şekilde söylenmekle birlikte dünyada egemen güçler var.
Osmanlı’dan sonra 18. Yüzyılla 2. Dünya savaşına kadar dünyanın egemen gücü İngiltere.
1948’den sonra yapılan bir anlaşma ile bu egemenlik hakkını Amerika’ya devrediyor. Ancak
İngiltere yine beyin olmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz çağ sanayi çağı… Sanayi
çağını yakıtı petrol ve doğalgazdır… Dünya petrol ve doğalgaz rezervinin 3/2’si
Ortadoğu’dadır. Osmanlı’nın yıkılmasının en büyük sebebi bu kaynaklara
ulaşmaktır.Ortadoğu’nun petrol ve doğalgazına sahip olan çağa sahip olur. Dolayısıyla bu
coğrafyada kendiliğinden bir sineği uçmasına dahi izin vermezler diyorum. Belki abartılı
söylüyorum ama böyle düşünüyorum. Humeyni’nin Fransa’dan gelip İran’da devrim yaptığı
söylemi bana biraz fantezi gibi geliyor” şeklinde konuştu.
“İran devriminde, ABD parmağı”
Star Gazetesi’nde Ardan Zentürk’ün de bunu işlediğini aktaran Akoğlu: “Ardan Zentürk diyor
ki: 1979 yılı Ocak ayında ABD’nin başında Jimmy Carter var. Jimmy Carter, demokrat parti
adayı… Almanya ve Fransa cumhurbaşkanları ile birlikte İngiltere başbakanını da bir
toplantıya davet ediyor. Bu toplantı Güney Amerika’da Fransa’nın Guadalupe diye bir
sömürge ülkesi var. Orada bir toplantı yapıyorlar. Sene 1970 ve ocak ayı… O yılın genel
panoramasına baktığımız zaman soğuk savaş dönemi… Bir tarafta Amerika diğer tarafta ise
Rusya var. İkisi de Ortadoğu’ya sahip olmak istiyor. O dönemde de Ortadoğu’da sol
ideolojiler güçlendirilmiş. İran’da da çok güçlü bir sol parti olan Tudeh partisi güçlü ve seçimi
kazanma şansı yüksek. İran’ın Rusya’ya bağlanma riski var. En azından ikiye bölünüp bir
parçasının Rusya’ya bağlanma riski var. Böyle bir ortamda Jimmy Carter Avrupalı
yöneticileri çağırıyor. Eğer biz İran’ı kendi haline bırakacak olursak İran, Rusya’ya
bağlanacak diyor. Bu batılılar olarak geleceğimizi riske edecek bir durumdur. Buna bir çözüm
bulunması gerekir. Ocak ayında yapılan bu toplantıdan sonra İran’da devrim meydana geliyor.
Sol ideoloji tamamıyla devre dışı kalıyor. Aynı yıl kasım ayında da ABD’de başkanlık
seçimleri var. ABD’de seçimlerde şöyle bir teamül vardır: bir demokratlar bir cumhuriyetçiler
iktidara gelir. İkişer dönem dönüşümlü olarak bunu yaparlar. Jimmy Carter’ın birinci dönemi
ve ABD’de başkanlık seçimleri var. Tam bu dönemde İran’da Humeyni yanlısı gençler,
Tahran’da ABD büyükelçiliğini basmışlar. Oradaki diplomatları rehin almışlar. Ronald
Reagan’da o dönemde başkanlığa aday ve danışmanı baba Bush… Baba Bush vasıtasıyla
Reagan’ın veya cumhuriyetçilerin İran ile anlaşmak suretiyle oradaki büyükelçi baskınını
devam ettirmeleri şeklinde bir anlaşmanın yapıldığından söz ediliyor. Çünkü Jimmy Carter
yönetimde, büyükelçiliğin işgal altında olması Jimmy Carter’in bir acziyetidir.
Cumhuriyetçilerde kapı kapı gezip işte bir büyükelçiliğe sahip çıkamadılar diye propaganda
yapıyorlar. Bu propaganda Amerika’da etkili oldu. Jimmy Carter, tek dönemle yönetime veda
etti. Daha sonra Ronald Reagan seçildi. Ronald Reagan’ın seçimi kazanmasından sonra elçilik
binası teslim edildi” ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10670.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Mhp Kocasinan İlçesinde 11. Olağan Kongre
Heyecanı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan İlçesinde 11. Olağan Kongresi başladı. Kongrede
mevcut başkan Serkan Tok ile Murat Yibur aday oldu.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Merkezinde yapılan MHP Kocasinan İlçesi 11. Olağan Kongresine...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan İlçesinde 11. Olağan Kongresi başladı. Kongrede
mevcut başkan Serkan Tok ile Murat Yibur aday oldu.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Merkezinde yapılan MHP Kocasinan İlçesi 11. Olağan Kongresine MHP İl Başkanı Mete Eke
ve MHP il ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. 11. Olağan Kongrede konuşan MHP Kocasinan İlçe
Başkanı Serkan Tok, “11. Olağan Kongremiz Milliyetçi Hareket Partisine, ülkücülere, milli
düşünen tüm dava arkadaşlarımıza ve memleketimize hayırlar getirmesini yüce mevlamdan
niyaz ediyorum. Yıllardır bu hareket içerisinde bulunmanın gururuyla adaylığımı önceden
açıklamıştım. Bugünde devam ettiriyorum. İnşallah kongremiz hayırla sonuçlanır. Birlik,
beraberlik içerisinde biter. Partimize, davamıza, insanlarımıza daha farklı şekilde hizmet
etmenin yolunu açmış olmak bizim için bir gurur kaynağı olmalıdır. Bu kongreyi kim
kazanırsa, Milliyetçi Hareket Partisi kazanacaktır” diye konuştu.MHP Kocasinan İlçe Başkan
adayı Murat Yibur ise, “Bugün buraya Kocasinan ilçe teşkilatımızın 11. Olağan Kongresi için
geldik. İnşallah bu seçimde ülkücüler kazanacak, partimiz kazanacak ve bunun içinde seçim
dönemi içinde herkese ulaşmaya çalıştık. Bu doğrultuda partimizin bundan sonraki 2015
seçimlerinde iktidara gelmesi için göreve gelmemiz halinde elimizden gelen bütün
sorumluluğu hissederek, o şekilde davranıp 2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisinin genel
seçimlerinde iktidara gelmek için bütün çabamızı sarfedeceğiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10671.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Büyükşehir’den Planlama Toplantısı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, her ilçe ile ayrı ayrı yatırım ve planlama
toplantısı yaptı.Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Mehmet
Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, her ilçe ile ayrı ayrı yatırım ve planlama
toplantısı yaptı.
Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe
başkanları katıldı. Yatırım ve planlama toplantısı ilk olarak Felahiye ve Akkışla ilçeleriyle
başladı. Her iki ilçenin belediye başkanlarının iştiraki ile gerçekleştirilen toplantıda, Felahiye
ve Akkışla’da yapılacak hizmet ve yatırımlar tek tek ele alındı.
Felahiye ve Akkışla’nın ardından Yeşilhisar ve Yahyalı belediye başkanları ile bir toplantı
gerçekleştirildi. Daha sonra sırasıyla Develi ve Tomarza, Bünyan ve Talas, Hacılar ve İncesu
ilçelerinin belediye başkanları ile ayrı ayrı toplantılar yapıldı. İlçelerde yapılacak
yatırımlardan proje safhasındakiler, ihale aşamasındakiler ve temel atılan işlerin tek tek ele
alındığı toplantılarda bir kez daha planlama yapılarak eksiklikler giderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10672.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Aırbus A 300, Kayseri’de Restoran Oluyor
Belçika’da yıllardır uçak restoranda garson olarak çalışan Yavuz Kılıç ve ortağı Kahraman
Yıldız, memleketi Kayseri’de de uçak restoran açmak için kolları sıvadı. İstanbul’dan
aldıkları Aırbus A 300 tipi uçağı parçalar halinde...
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Belçika’da yıllardır uçak restoranda garson olarak çalışan Yavuz Kılıç ve ortağı Kahraman
Yıldız, memleketi Kayseri’de de uçak restoran açmak için kolları sıvadı. İstanbul’dan
aldıkları Aırbus A 300 tipi uçağı parçalar halinde 6 TIR’la Kayseri’ye getiren ortaklar, yapımı
1 milyon euro tutan uçak restoran açacak.
Kayseri’de uzun yıllar Belçika’da uçak restoranda garson olarak çalışan 32 yaşındaki Yavuz
Kılıç ile ortağı 34 yaşındaki Kahraman Yıldız, Kayseri’de bir ilke imza atıyor. İstanbul
Atatürk Havaalanı’ndan aldıkları Aırbus A 300 tipi uçağı alıp, parçalar halinde 6 TIR’la 4
günde Kayseri’ye getiren iki kafadar, Talas ilçesinde satın aldıkları arsa üzerine uçak restoran
açacak. Yapımı 1 milyon euro tutan projede, 300 kişilik uçak restoran açmayı hedefleyen
ortaklar, 90 tonluk uçağın restorana dönüştürülmesi için gece gündüz çalışıyor. 2 mühendis ve
2 işçinin çalıştığı proje, Nisan ayında hizmete açılacak.
Yurtdışında böyle bir projede faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kahraman Yıldız, "Ortağım o
projenin içerisinde 8 sene çalıştı. Biz orada çalışırken de Türkiye’ye yatırım yapmayı
planladık. Böyle bir projeyi neden Türkiye’de uygulamayalım dedik. Geçen sene bu uçağı
Atatürk Hava Limanı’ndan satın aldık. Uçağın arsası bulunana kadar 10 ay bekledik. Arsa işi
çözülünce uçağı getirdik. İki hafta oluyor. Uçağımızın modeli Airbus A 300’dür. Uçağımız

lokanta olacaktır. Uçağın içinde 200 kişilik alan toplam 220 metrekarelik bir alan vardır.
Kanatlarda 50 kişilik teras olacaktır" dedi.
Proje tamamlandıktan sonra toplam 300 kişiye hizmet vereceklerini söyleyen Yıldız, "Bu
uçak İstanbul’dan 6 TIR’la geldi. 4 gün yolculuk sürdü. Uçağın montajını Türk mühendisler
yapmaktadır. Montaj için İstanbul’dan geldiler. Bir buçuk ay montajı sürmektedir. Montaj
bittikten ve her şey tamamlandıktan sonra Türk mutfağı, yöresel yemekler, Fransız yemekleri,
İtalyan yemekleri, tatlılar olacaktır. Lokantamız alkolsüz olacaktır ve kokteyl çeşitleri
bulunacaktır. İsteyenler yemek yiyecekler isteyenler kahvelerini içecekler. Maliyeti 1 milyon
Euro’yu bulmaktadır. 70 araçlık otopark alanı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10673.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

İş Başvurusuna Giderken Öldü
Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişi, kaldırımda yürürken demire takılıp başını korkuluklara
vurması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Harman Mahallesi Erhan Caddesi
üzerinde bulunan bir restorana iş başvurusu için gitmekte...

03 Ocak 2015 Cumartesi 09:16

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişi, kaldırımda yürürken demire takılıp başını korkuluklara
vurması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Harman Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde bulunan bir restorana iş
başvurusu için gitmekte olan Ö.S. (34), kaldırımda yürürken ayağının demire takılması
sonucu dengesini kaybederek düştü. Yoldan geçen vatandaşlar, Ö.S.’nin kaldırım üzerinde
hareketsiz yattığını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen
sağlık ekiplerinin, Ö.S.’nin hayatını kaybettiğini belirlemesiyle polis çevrede güvenlik önlemi
aldı.
KÜÇÜCÜK DEMİR HAYATINA MAL OLDU
Polis ekipleri, olay yeri ve ceset üzerinde yaptığı incelemede, Ö.S.’nin yürüdüğü sırada
kaldırımda bulunan demire ayağının takıldığını ve düşerken kafasını bahçe duvarı üzerindeki
demir korkuluklara çarptığını belirledi. Ö.S.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10674.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Gaspçı Şahıs Kovalamaca Sonucu Yakalandı
Kayseri’de gasp suçundan aranan şahıs, polis ekiplerinin kovalaması sonrası yakalandı.
Kovalama anı, kamera tarafından saniye saniye saniye kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, gasp
suçundan arandığı öğrenilen ve bir süre takip edilen Ö.Y.,...
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Kayseri’de gasp suçundan aranan şahıs, polis ekiplerinin kovalaması sonrası yakalandı.
Kovalama anı, kamera tarafından saniye saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, gasp suçundan arandığı öğrenilen ve bir süre takip edilen Ö.Y., saat
03.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde 07 NAA 44 plakalı
otomobilde görüldü. Otomobilin durdurulmak istenmesi üzerine Ö.Y. araçtan inerek
kaçarken, sürücü de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis, otomobilin hızla
Ahmetpaşa Caddesi’ne girdiğini ve aracın peşinde olduklarını anons etti. Anonsun ardından
ekipler bir yandan otomobili kovalarken, diğer yandan da caddenin diğer bağlantı noktalarını
kapattı. Cumhuriyet Meydanı’na ilerleyen otomobil, İstasyon Caddesi girişinde yolu kapatan
polis ekibi tarafından durduruldu. Şahsı etkisiz hale getiren polis, şahıs üzerinde ve
otomobilde arama yaptı. Yaşanan kovalamaca, İHA kamerası tarafından saniye saniye
görüntülendi.
Öte yandan, polisten kaçan Ö.Y., sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından ikametinde
yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10675.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri Şeker Fabrikasından Mevlid Kandili
Prgramı
Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının 2014-2015 üretim döneminin sona ermesi
münasebetiyle, hayatını kaybeden çiftçi ve çalışanlar için Kayseri Hunat Camiinde ve
Boğazlıyan Çarşı Camiinde mevlid okutuldu.Kayseri Şeker’in hayatını...
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Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının 2014-2015 üretim döneminin sona ermesi
münasebetiyle, hayatını kaybeden çiftçi ve çalışanlar için Kayseri Hunat Camiinde ve
Boğazlıyan Çarşı Camiinde mevlid okutuldu.
Kayseri Şeker’in hayatını kaybeden çiftçi ve fabrika çalışanları için düzenlediği mevlit
programına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetimi, Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası personelinin yanı
sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Camilerin çıkışlarında vatandaşlara kandil simidi ve mevlid
şekeri ikram edildi.
İlk defa böyle bir düzenleme yapıldığını belirten Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "60. kampanyamız kazasız belasız, verimli, başarılı
bir şekilde sonuçlandığı için bir şükrün edası olarak bizler de ’dua edelim’ diye düşündük. Bu
günün de aynı zamanda mevlid kandiline tekabül etmesi nedeniyle Kur’an tilaveti, salat selam
ve dualar ile ilk defa böyle bir icraatı gerçekleştirildi. Çeşitli bölgelerden çiftçilerimizde bu
mevlid-i şerife iştirak ettiler. Emeği geçen katkısı olan başta müftülüklerimiz, din
görevlilerimiz, çiftçilerimiz ve iştirak eden herkese tüm yönetim kurulu üyelerimiz adına
teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10676.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

13 Yaşındaki Kız Çocuğundan 2 Gündür Haber
Alınamıyor
Kayseri’de, 1 Ocak günü kaybolan 13 yaşındaki Rabia Çokkaçar’dan 2 gündür haber
alınamıyor.1 Ocak günü evden çıktıktan sonra bir daha eve gelmeyen Rabia Çokkaçar (13), 2
gündür her yerde aranıyor. Kızlarını her yerde aradıklarını...
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Kayseri’de, 1 Ocak günü kaybolan 13 yaşındaki Rabia Çokkaçar’dan 2 gündür haber
alınamıyor.
1 Ocak günü evden çıktıktan sonra bir daha eve gelmeyen Rabia Çokkaçar (13), 2 gündür her
yerde aranıyor. Kızlarını her yerde aradıklarını belirten baba Serdal Çokkaçar, "Kızım saat 10
gibi gitti, saat 16.00-17.00 gibi otogarda gözükmüş. Yılbaşının 1. günü gitti bir daha da
gelmedi. Gelmesini istiyoruz. Çocuğumuz gitti, gideli perişan olduk. Hiçbir sıkıntısı yoktu.
Ama çocuk ne olduysa birden bire kayboldu" dedi.
Kızına seslenen baba Çokkaçar, "Kızım neredeysen çık gel. Hem annen hem ben perişan
olduk. Çık gel memleketimize gidelim. Bu şekilde olmasındansa evimize gidelim. Kızımı
görenler en yakın karakola bildirsin. Bir haber bekliyoruz. Zaten kıt kanaat geçiniyoruz.

Görenler ve bilenler en yakın karakola bildirsinler. Biz de onlardan haber alalım" ifadelerini
kullandı.
Anne Özlem ise, "Rabia’nın bulunmasını istiyorum. Rabia otogarda görülmüş bir daha da eve
gelmedi. 2 gün oluyor gelmedi. Biz kızımızı istiyoruz. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Evde el bebek
gül bebek büyüdü. Kendisi bunu biliyor. Kendisini sevdiğimiz gibi kimseyi sevmedik. Bizi
bırakıp gitti amacı nedir? Bize bildirsin. Biz onu istiyoruz, çok istiyoruz. O da bizi istesin"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10677.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayseri’de Şişli Kavga
Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi şiş ile yaralandı.Edinilen bilgiye göre Sivas
bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda iki grup arasında
henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı....
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Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi şiş ile yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana
gelen olayda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada
silah da kullanılırken, F. Y. (34) isimli şahıs vücuduna aldığı şiş darbesi ile yaralandı. Daha
sonra çevredekilerin müdahalesiyle grup ayrılırken, F. Y., olay yerine çağırılan ambulans ile
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın
meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10679.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Vali Düzgün, Turizm Gazetecileri Ve
Yazarlarına Kayseri’nin Turizm Potansiyeli İle
Erciyes’i Anlattı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, turizm çalışmaları ve tanıtımı kapsamında kente davet ettiği
turizm gazetecileri ve yazarlarına, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri’nin turizm potansiyeli
ile Erciyes Kayak Merkezi’ni anlattı.Ulusal basın...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, turizm çalışmaları ve tanıtımı kapsamında kente davet ettiği
turizm gazetecileri ve yazarlarına, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri’nin turizm potansiyeli
ile Erciyes Kayak Merkezi’ni anlattı.
Ulusal basın temsilcileri, turizm gazetecileri ve seyahat dergisi yazarları Kayseri Valiliği ile
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında yürütülen Kayseri turizminin tanıtımına
yönelik proje kapsamında Kayseri’ye geldi.
Vali Düzgün, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültür ve doğa turizminde sahip
olduğu değerlerle birlikte Erciyes Kayak Merkezi’ne yapılan önemli yatırımlarla kış
turizminde de iddialı hale gelen Kayseri’nin tanıtımı için düzenlenen 2 günlük info tur
kapsamında kente gelen turizm gazetecileri ve yazarları ile Erciyes’te bir araya geldi.
Vali Düzgün, toplantının açılışında, tanıtımın önemini vurgulayarak tanıtımın en önemli
unsurlarından biri olarak gördüğünü belirttiği turizm gazetecilerini Kayseri’de ağırlamaktan
memnuniyet duyduğunu söyledi.
Turizmin gelişebilmesi için ulaşım, konaklama ve tanıtımdan oluşan üç ana unsurun büyük
önem taşıdığının altını çizen Vali Düzgün, Türkiye’nin 35 milyon turist ile dünyanın en fazla
turist kabul eden ilk altı ülkesi arasında yer aldığını belirterek, Kayseri’nin de bu turizm
gelirinden daha fazla pay elde etmesi için başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu ve
özel sektör kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.
6 bin yıllık geçmişi ile son derece zengin bir kültüre sahip Kayseri’nin, Kültepe - Kaniş
Karum’da çıkartılan tabletlerden de anlaşıldığı gibi önemli bir ticaret merkezi konumunda
olduğunu anlatan Vali Düzgün, “Kültepe-Kaniş Karum’daki kazılarda ortaya çıkan tabletlerde
karşılıklı sözleşmelerden, ailevi ilişkilerden tutun da çok farklı konulardaki tabletlere
rastlıyoruz. Bundan dolayı da Kültepe 2014 yılının nisan ayında UNESCO tarafından ‘Dünya
Geçici Miras’ listesine alındı. Aslında bu nisan ayında sadece Kültepe değil, Kayseri’yle
beraber Konya ve Sivas’taki Selçuklu eserleri de UNESCO Geçici Miras Listesine dahil
edildi.Ayrıca UNESCO tarafından değerlendirilmesini istediğimiz bir başka husus da
Kültepe’deki tabletler. Bugüne kadar 25 bin civarında tablet kazılar sonucu ortaya çıkartıldı.
Bunların da ‘Dünya Belleği’ listesine alınması için çalışmalarımız ve gayretlerimiz var.” dedi.
Vali Düzgün, uzun bir dönem Kapadokya Krallığı’na başkentlik yapan Kayseri’nin
Kapadokya’nın giriş kapısı olduğuna işaret etti.

İl sınırları içerisinde Kapadokya’nın bir bölümünün bulunmasının yanı sıra Selçuklu
dönemine ait önemli eserlerin varlığı ile Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi
olmaya aday olan Erciyes’e sahip olmasının Kayseri’nin avantajları arasında yer aldığını
kaydeden Vali Düzgün, şöyle devam etti:
“Turizmde bölgemizin gelişebilmesi için 3 ana unsurun tamamlanmış olması gerekiyor.
Sadece bölgemizde değil bir bölgede turizmin gelişebilmesi için o bölgenin 3 ana noktada o
eksikliklerini gidermiş olması gerekiyor. Birisi ulaşım, birisi konaklama diğeri de tanıtım.
Bugün sizlerle buluşmamızın en önemli unsurlarından birisi de bu tanıtım konusundaki
eksikliğimizi gidermek. Çünkü Kayseri ulaşım bakımından gerçekten Türkiye’de en kolay
ulaşılabilir olan şehirlerden birisi. Özellikle İstanbul’dan ulaşımı ve uluslararası uçuşların da
çok önemli bir kısmının İstanbul bağlantılı olduğunu düşündüğümüzde, İstanbul’dan 1,5
saatte ulaşılabilen bir kayak merkezi. Bugün İstanbul’daki her iki havalimanından da 1 saatlik
uçuş sonrası, duble yol standartlarında konforu yüksek yarım saatlik bir karayolu ulaşımı
sonrası toplamda 1.5 saatte Erciyes’e ulaşabiliyorsunuz. İstanbul’u esas alırsak Türkiye’de bu
kadar kolay ulaşılabilir bir kayak merkezi olduğunu sanmıyorum ve İstanbul’dan da şuan
itibariyle günde yaklaşık 15-20 adet uçak seferi var.Bunun ben ilimiz ve Erciyes için çok
önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Zaten Kapadokya bölgesi olarak
isimlendirdiğimiz ve özellikle yaz döneminde gelen turistlerin de önemli bir kısmı, yarıdan
fazlası, Kayseri Havalimanı’nı kullanarak, bölgemize ulaşıyorlar. Diğer unsurlardan birisi de
konaklama. Konaklama konusunda Kayseri’de şuanda merkez ve Erciyes’i birlikte ele
aldığımızda yaklaşık 6 bin yatak kapasitesine sahibiz. Şehrin buraya çok yakın olması aslında
kayak turizmi için gelenlerin günün diğer saatlerinde şehri, çevreyi gezmesi için de bir fırsat
veriyor. Gelenlerden bir kısmı Erciyes’teki otelleri tercih ederken, bir kısmı da şehirdeki
otelleri tercih ederek günün geri kalan saatlerinde hem Kayseri’yi hem de çevredeki diğer
ören yerlerini, kültür merkezlerini gezme fırsatı buluyorlar. Sadece Erciyes’te 21 tane otel
yapımı planlanıyor, şuanda bunlardan 9’unun inşaatı devam ediyor, 3’ü de önümüzdeki
haftalarda hizmete açılacak ve bölgede konaklama tesisleri konusundaki eksikliği giderecek
ve standartların da yükselmesine imkân hazırlayacak.”
Vali Düzgün, turizmin gelişebilmesi için ihtiyaç duyulan unsurlardan üçüncüsünün ise tanıtım
olduğunu dile getirerek, “Tanıtımın çok değişik yolları var ama en etkili tanıtımlardan birinin
ben sizler olduğu gibi başta tüm turizm gazetecileri, seyahat dergisi yazarları ve tur
operatörlerinin bölgemize davet edilerek buranın tanıtılmasını, bizzat yerinde görülerek
buranın imkânlarının kendilerine gösterilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Geçtiğimiz aylarda da ilimize yönelik değişik tanıtım turları düzenledik. Bunlar; yurtiçinden
seyahat dergisi, yazarları, turizm gazetecileri oldu. Özellikle yaz döneminde, ilimizin sahip
olduğu kültür varlıkları ve doğal güzellikleri tanıtmak için örneğin başta Kapuzbaşı şelaleler
olmak üzere Sultan Sazlığı, ilimizdeki Selçuklu eserleri, müzeler ve değişik kültür rotalarını
kendilerine gezdirmek suretiyle bu konuda da olumlu sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim.
Bunların yansımalarını gördük, birçok seyahat dergisinde ilimize yönelik tanıtımlara yer
verildi, ulusal düzeyde yayın yapan birçok gazetede de hafta sonu nereye gidelim sorusuna
cevap olarak Kayseri’ye yönelik tanıtımlar yapıldı. Bunun dışında tabi özellikle yurtdışındaki
yabancı turizm gazetecilerini ve diğer ülkelerdeki tur operatörlerini de bölgemize davet
ederek onların buraları tur kapsamına almaları yönünde çalışmalarımız oldu. İşte bugün
sizlerle buluşmamızın önemli sebeplerinden birisi de Erciyes’in bu tanıtım noktasındaki
eksikliğini gidermek ve sizlerin aracılığıyla bölgemizi çok daha iyi tanıtmaktır” diye konuştu.
Kayseri’nin turizm anlamında çok iyi tanınmadığını, daha çok sanayisi, ticareti, pastırması,
mantısı ve sucuğuyla ön planda olduğunu belirten Vali Düzgün, turizmde yemek kültürünün
de önem taşıdığına işaret ederek, kentin bu yöndeki değerlerinin ‘Gastronomi Turizmi”ne
yönelik çalışmalar ile değerlendirileceğini anlattı.

Bölge turizminin geliştirilebilmesi amacıyla Kapadokya Bölgesi’ni bünyesinde barındıran
Nevşehir ile Kayseri’nin birlikte hareket edebilmesine yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade
eden Vali Düzgün, Kapadokya ve Erciyes’in ortak bir pakette sunularak her iki ilin dönemsel
avantajlarının kullanılmasının sağlanacağını da sözlerine ekledi.Vali Yardımcısı Yasemin
Özata Çetinkaya ve Erciyes’teki bazı sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantının devamında
Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı tarafından, Erciyes Master Planı ve yapılan
çalışmalar detaylarıyla anlatıldı.Vali Düzgün ve Erciyes Master Planı’nı ilgiyle dinleyen
turizm gazetecileri ve yazarları toplantının sonunda merak ettikleri sorulara cevap
buldu.Programın devamında konuk turizm gazetecileri ve yazarları ile Vali Düzgün
başkanlığındaki heyet Erciyes Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10680.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

2015 Yılının İlk Meclis Toplantısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin
gündeminde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 05 Ocak 2015 Pazartesi günü
saat: 16.00 ‘da Melikgazi Belediye Meclis salonunda toplanacağını bildirdi.5...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin
gündeminde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 05 Ocak 2015 Pazartesi günü
saat: 16.00 ‘da Melikgazi Belediye Meclis salonunda toplanacağını bildirdi.
5 Ocak 2015 Pazartesi saat:16.00’ da…
Belediye Meclisinin Almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine
imkân tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
kararların ilgili komisyonlarda tek tek incelenerek oylandığını belirtti.
İlgili komisyonlarda detaylı inceleme ve araştırmaBelediye Meclislerin yatırım ve hizmetlerin
karar mercisi olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi İlçesinin
örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları
yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açından Belediye Meclisleri çalışmaları
yönlendirmeli, önünü açmalı ve gelişmeyi teşvik etmelidir. 2015 yılının ilk meclis
toplantısının gündeminde 16 madde bulunmaktadır. Bunlardan 5 madde idari ve 11 ise imar
konusunda gündem maddeleridir.”
Hayırlı olsun…Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclisinde alınacak kararların
hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10681.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Mhp Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu:
MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Kayseri’nin Melikgazi MHP ilçe kongresinde
yaptığı konuşmasında, “Bugün başı boş üç-beş çapulcunun iktidardan destek alarak
Güneydoğu’da hakimiyet kurması, zannetmeyin ki bu toprakları onlara...
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MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Kayseri’nin Melikgazi MHP ilçe kongresinde
yaptığı konuşmasında, “Bugün başı boş üç-beş çapulcunun iktidardan destek alarak
Güneydoğu’da hakimiyet kurması, zannetmeyin ki bu toprakları onlara bırakacağız, o
toprakları kan dökerek almak zorundalar. O topraklar kanla alınmıştır yine kanla geri
alınacaktır” dedi.
MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Kayseri’nin Melikgazi MHP ilçe kongresine
katıldı. Burada konuşan Halaçoğlu, “Birilerinin vicdanı olmayabilir. Vicdanı olsa 17-25
Aralık olmazdı. Aklı olsa, 17-25 Aralık’tan önce birlikte oldukları, paralel yapının devleti
yıkmanın peşinde olduklarını söyleyerek gaflet içinde bulunmazlardı” diye konuştu.
Halaçoğlu, “Gaflet içinde bulundular ve dediler ki, ‘Ne istediniz de vermedik? Siz mi açtınız
o okulları bizim desteğimiz ile açtınız’ dediler. Suçladıklarının işbirlikçileri olduğunun
farkına varırdık aklımızı kullansak. Hep birilerinin esiri olmak zorunda kaldığımızı
düşünüyoruz.
Bugün başı boş üç-beş çapulcunun iktidardan destek alarak Güneydoğu’da hakimiyet
kurması, zannetmeyin ki bu toprakları onlara bırakacağız, o toprakları kan dökerek almak
zorundalar. O topraklar kanla alınmıştır yine kanla geri alınacaktır.
Hiç kimse zannetmesin ki oldu bittiye getirilerek şehitlerimizin kanı akmış o topraklar birkaç
çapulcuya peşkeş çekilecektir. Eğer ülkücüler susuyorsa bunun bir sebebi vardır. Vaktinden
önce çiçek açmaz, açarsa meyve vermez. Her şeyin bir vakti vardır. Sabrın gücü kadar başka
güç yoktur. Sabır patladığı zaman, Türk milleti patladığı zaman dünya sarsılır. Bunu da
herkes böyle bilsin” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10682.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Binlerce Kişi 100. Yılında Sarıkamış Asrın
Yürüyüşünde Erciyes’te Buluştu
Gençlik ve Spor Bakanlığının bir çalışması olarak Kayseri Valiliği tarafından organize edilen
‘Yüzüncü Yılında Sarıkamış’ yürüyüşüne Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen binlerce
vatandaş katıldı.Sarıkamış şehitleri...
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Gençlik ve Spor Bakanlığının bir çalışması olarak Kayseri Valiliği tarafından organize edilen
‘Yüzüncü Yılında Sarıkamış’ yürüyüşüne Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen binlerce
vatandaş katıldı.Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen ‘Yüzüncü Yılında Sarıkamış’
yürüyüşüne binlerce vatandaş katılım gösterdi. Marşların söylendiği yürüyüşe katılan
vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Sarıkamış yürüyüşüne Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik ve binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş sonrası Sarıkamış’ta hayatını kaybeden askerler
için dualar edildi.Sarıkamış’ı anma yürüyüşünde konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
“Yüz yıl önce Ekim ayından itibaren Sarıkamış’a Ruslara karşı savaşmaya gönderilen
vatandaşlarımız gençlerimiz 15.16.17.20 yaşında gençlerimiz herkes elindeki kıyafetleri ile
kimisi bulabildiği ayakkabısı ile ayakkabısı olmayan terlikleri ile kazağı olan kazağı ile
kazağı olmayan kısa kollu kıyafetleri ile geldi. Çünkü Türkiye’nin dört bir tarafından
Konya’dan, Adana’dan, Kayseri’den, Sivas’tan, İzmir’den yüz binlerce vatandaşımız yüz
binlerce vefakar atalarımız ülkemizi düşman işgalinden korumak için o yola kendilerini
seferber ettiler” dedi.Vali Düzgün, “Allah-u Ekber dağlarında eksi 10-15 derece soğuklukta
bizim şimdi gördüğümüz gibi güneşi göremeden şehit oldular. Bazılarının gözleri buzdan
donarak taşlaştı, bazıları ayakları kolları var mı onu bile fark edemediler. Bu nedenle onların
hatırasını yaşatmak, onların çektiği sıkıntıları bizde hatırlamak, en azından onların bize
bıraktıkları bu topraklara laiki ile sahip olabilmek amacıyla onların hatırasına yad etmek,
onların çektiği cefaları eziyetleri bugünde hatırlamak bizim içinde bir gönül borcudur” diye
konuştu.Düzgün son olarak, “Sarıkamış’ta Mehmetçiklerimiz şehit olurken aynı anda ülkenin,
Anadolu’nun, Osmanlı coğrafyasının birçok yerinde askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz
Çanakkale’de de, Ege’de Güney’de Kuzey’de pek çok düşmana karşı savaşmaktaydı. Bu
nedenle dört bir tarafından kuşatılan milletimiz kendisini korumak amacıyla kadını çocuğu,
erkeği genci yaşlı demeden herkes ülkeyi korumak için seferber oldu. O şehitlerimiz bugün
rahmetle minnetle anıyoruz. Yeni yetişen gençlerimizin o bilince sahip olması, ülkenin
birliğini dirliğini koruması için gerek bu tür etkinliklerle gerekse okullarda bu ruhu
yaşatmalıyız” ifadelerinde bulundu.Sarıkamış Asrın Yürüyüşü programı Kuran’ı Kerim
okunması ve çeşitli aktivitelerle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10683.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Tütüneker: "ağır Bir Yenilgi Aldık"
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Kasımpaşa
karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor, sahasında Kasımpaşa’ya...

04 Ocak 2015 Pazar 15:51

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Kasımpaşa
karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, sahasında
Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında
konuşan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Ağır bir
mağlubiyet aldık. Burada şapkamızı önümüze alıp değerlendirmek lazım. Başkanımız ile
oturup konuşacağız. Biz de kendimizi değerlendireceğiz. Önümüze bakacağız bakalım ne
olacak. Ağır bir mağlubiyet aldık. Çok fazlasıyla sakatlıklar da vardı. Yapılacak bir şey yoktu.
Devam etmek zorundayız. Son değerlendirmeyi başkanımız ile yapacağız” diye konuştu.
KASIMPAŞA CEPHESİ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze ise, “Burada olmak beni mutlu etti. Bizim için
iyi bir maç oldu. Kötü başladık, saha biraz ağır geldi bana ama çabuk döndük. Tartışılan
pozisyonlar olabilir ama penaltı kesin penaltıymış. Rakip daha fazla hamle yaparak geldi
ikinci yarı. Pozisyonlar bulduk, golleri attık. Çok önemli bir puan aldık. Sakatlar da düzelecek
ve geri dönecek. İkinci yarı öncesinde birkaç transfer düşünüyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10684.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Kayserispor Taraftarı Hüseyin Deniz İçin
Yardım Kampanyası Başlattı
3 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Kayserispor
taraftarı Hüseyin Deniz’e taraftar gruplarından destek geldi.Geçirdiği trafik kazası sonrası
tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Kayserispor taraftarı...
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3 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Kayserispor
taraftarı Hüseyin Deniz’e taraftar gruplarından destek geldi.
Geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Kayserispor taraftarı
Hüseyin Deniz’e Kayserispor ve Erciyesspor taraftarlarından destek verdi.
Kapalı Kale Taraftar Grubu basın sözcüsü Yavuz Soner Coşkun “ Birlik, beraberlik ve
dayanışmanın güzel bir örneği, bugün burada sizlerle duyuracak olmanın mutluluğu
içerisindeyiz. Biliyoruz ki acılar paylaşınca azalır yerini sevinç ve mutluluğa bırakır” dedi.
Coşkun “Herkesin her an başına gelebilecek kazalar ve belalar olabilir. İşte bunlardan biride
henüz 3 yaşında iken Hüso Deniz kardeşimizin başına gelmiştir. Yıllardır tekerlekli
sandalyeye mahkum olan ve bir daha yürüyebileceği günün hayalini kuran bu kardeşimizin
rüyasındaki bu ışığın sönmemesi için bu birliktelik tablosunu sergiliyoruz” diye konuştu.
“Kayserispor’a sevdalı bizler olarak tekerlekli sandalyede olmasına rağmen Kayserispor
maçlarının gerek iç saha maçları gerek se deplasman maçlarına gelerek aşığı olduğu takımına
destek veren Hüso’nun hayalini gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Lakin bazı olumsuzluklar
yüzünden Hüso kardeşimizin tedavisi tamamlanamadı. Işığının sönmemesi için biz
Kayserispor taraftarı olarak kolları sıvadık” diyen Coşkun “ Kayserispor’a destek veren ve her
platformda takımına sahip çıkan kapalı kale arkası grubu olarak, Hüso kardeşimizin bu önemli
süreçte her an yanında olacağımızı bilinmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.
Coşkun “ Kayserispor sevdalısı ve tutkunları olarak yardım kampanyası başlattık. Yarın
izinlerin alınması ile birlikte banka hesap numaralarını alıp bunu kamuoyu ile paylaşacağız.
Hedefimiz ilk olarak ameliyat parası olan 45 bin TL’nin toplanmasıdır. Bu parayı toplamakla
bitmiyor. Ameliyat sonrası da Fizik-Tedavi ve ilaç tedavisi süresi olacak. İnşallah bu süreci el
birliği ile başarıya ulaştıracağız” şeklinde konuştu.
Coskun son olarak “ bu süreçte Kayseri kapalı kale grubu olan bizlere maddi ve manevi
desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler ederiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10685.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Mhp Melikgazi’de Ertuğrul Yücebaş Güven
Tazeledi
MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı seçimi iki adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Ertuğrul
Yücebaş 307, Mehmet Özet 80 oy aldı. Kongrede konuşan İl Başkanı Mete Eke, MHP MYK
toplantısının Kayseri’de yapılacağını, MHP Genel Başkanı...
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MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı seçimi iki adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Ertuğrul
Yücebaş 307, Mehmet Özet 80 oy aldı. Kongrede konuşan İl Başkanı Mete Eke, MHP MYK

toplantısının Kayseri’de yapılacağını, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve milletvekillerinin 3 gün
boyunca Kayseri’de olacağını duyurdu.
Yapılan genel kurula MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, MKYK Üyesi Mustafa
Eraslan, MHP İl Başkanı Mete Eke ve partililer katıldı.
MHP İl Başkanı Mete Eke, “Ülkemizin 12 yıldır hangi şartlarda yönetildiğini hepiniz iyi
biliyorsunuz. Ülke milli hassasiyetler noktasında nerelerden nerelere gelinmiştir. Ne Mutlu
Türküm Diyene tabelaları yere indirilmiş, Andımız kaldırılmıştır. Türklüğe dayalı ne varsa bu
iktidar tarafından tahrip edilmiştir. MHP Bu saydığım kötü gidiye bir dur demenin geldiğini
biliyor ve hissediyor. BU kötü gidişe dur demek genel seçimlerle olacak ve hesap
sorulacaktır. Ülkede ekonomi kötü, işçi ve emekli perişan, bütün orta kesim dediğimiz
insanlar çökmüş, insanlarımız biçare duruma getirilmiştir.
Ey ülkeyi yönetenler, sadece yandaşlarınızı zengin ettiniz. Cumhuriyet tarihinin en büyük cari
açığı ortada. İç politika demokratikleşme paketleri adı altında terörist başı müzakerece başı
olmuş. Demokratikleşme paketleri açıklandı, teröristler kanun hukuk tanımaz hale geldi. Vali
atıyor, kaymakam atıyor, haraç topluyor, özerklik ilan ediyor ama hükümet yetkilileri sadece
seyrediyor” diyerek hükümeti eleştirdi.
Başkan Eke, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Kayseri’yi onurlandırdı. Cuma,
Cumartesi ve Pazar günü MKY toplantısını Kayseri’de yapacak. Bizleri onurlandıracaktır”
dedi.
Mevcut İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, kongrede yaptığı konuşmasında, “Bu hareket bir
bedel ödemiştir. Bu bedel üzerinde kimsenin tepinmeye hakkı yoktur. Bu kongreler bizlere
birlik ve beraberliğe nasip olacak. Kazananın MHP’nin olacağı toylardır. Söylemlerle bu
düğünlerin önünün kesilmesi doğru değildir. Bizler MHP’yi Melikgazi’de birinci parti
çıkarmak için aralıksız çalışmaktayız. Gelecekte de Allah izin verirse çalışmaya devam
edeceğiz” dedi.
Adaylardan Mehmet Özet, “Ülkemiz ateş çemberinde geçerken MHP’nin Kayseri ve
Melikgazi’de daha iyi temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle partimizi temsil
etmeye adayım. 30 Yıldır partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış bir kardeşiniz olarak
aday oldum. Partimizin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla göreve talip oldum” diye
konuştu.
İlçe Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Ertuğrul Yücebaş ve Mehmet Özet yarıştı. Oy
kullanımının tamamlanmasının ardından yapılan sayımlarda Ertuğrul Yücebaş 307, Mehmet
Özet 80 oy aldı.
Ertuğrul Yücebaş, “Bu gün sonuç ne olursa olsun, halisane niyetlerle yola çıktık. Tek
hedefimiz Haziran’da yapılan seçimlerdir. Ne ikbal ne koltuk kaygımız oldu. Melikgazi’de üç
hilali zirveye dikmekten başka bir gayemiz olmadı. El ele hep birlikte MHP’yi Melikgazi’de
başarıya ulaştıracağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10686.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

Sarıkamış Şehitleri İçin Allahuekber’e
Tırmandılar
90 bin Türk Askeri’nin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 100. Yılı etkinliği
düzenleyen Kayserili dağcılar, Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili’nde
anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.Dipi Dağcılık...
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90 bin Türk Askeri’nin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 100. Yılı etkinliği
düzenleyen Kayserili dağcılar, Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili’nde
anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Dipi Dağcılık tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitleri’nin 100. Yılı Anma Etkinliği
çerçevesinde, Kayseri’den Sarıkamış’a hareket eden ekip, Allahuekber Dağları’na zirve
tırmanışı yaptı, ekip zirvede hem Peygamber Efendimiz için hem de Sarıkamış Harekatı
sırasında donarak can veren 90 bin şehidimiz için dualar etti.
Dogumevi doktorlarından Dr. Münevver Tuncel, Dr. Başak Cıngıllıoğlu ve Dipi Dağcılık
ekibinde yeralan Mustafa Kılıçaslan, Celal Topaktaş, Kemal Bayır, Hamdi Günay, Menşure
Okur, Metin Öz, Yaşar Şahmetlioğlu, Erhan Değirmenci, Metin Demircan, Seyfettin Esen ve
Meliha Kaya’dan oluşan ekip adına konuşan Basın Sözcüsü Metin Demircan, Sarıkamış
Harekatı’nın 100’üncü Yılı’nda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Demircan, "Dipi Dağcılık olarak, tırmanma etkinliklerimize bukez çok anlamlı bir tırmanış
eklemenin hazzını yaşıyoruz, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliginin yüzüncü yılının
Peygamber Edendimiz’in doğum günü olan Mevlut Kandili’ne denk gelmesi de tevafuk oldu,
dışarıda kalan saçlarımızın bile 5 dakika içerisinde donduğu Allahuekber’in zirvesinde 90 bin
şehidimizin neler yaşadığını daha iyi idrak ettik, hem şehitlerimize hem Peygamber
Efendimiz’e dualar ettik, ruhları şad cennette mekanları komşu olsun" dedi.
Demircan, Sarıkamış şehitleri için gerçekleştirdikleri tırmanışı gelenekselleştirmeyi
düşündüklerini de belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10687.html
Erişim Tarihi: 05.01.2015

