KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.12.2015–06.12.2015
Burhan Kuzu, Anayasa Komisyonu'nda görev
almadı
13 yıl boyunca TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığını sürdüren AK Parti İstanbul
Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, bu kez hiç bir komisyonda görev almadı.
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13 yıl boyunca TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığını sürdüren AK Parti İstanbul
Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, bu kez hiçbir komisyonda görev almadı.
22, 23. ve 24. dönemlerde TBMM'de Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan
Anayasa profesörü AK Partili Burhan Kuzu, 26. dönemde yeniden seçilerek Meclis'e girdi.
KUZU'NUN YERİNE ŞENTOP
AK Parti'de Burhan Kuzu, yıllarca yürüttüğü Anayasa Komisyonu Başkanlığı ile birlikte
komisyon üyeliğini de bıraktı. Kuzu'nun yerine, Mustafa Şentop'un seçilmesi bekleniyor.
Kaynak: Yeni Akit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15866.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

İlim Yayma’da ilim meclisleri
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İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Şehit Furkan Doğan Erkek Yurdu öğrencileri ilim
yolunda adım adım ilerliyor. İlk kitap okumalarına Ramazan Kayan’ın kitaplarıyla başlayan
yurt temsilcileri, edebiyat kulübü ve yurt öğrencileri okudukları kitapların tahlilleriyle hem
zihin dünyalarını açıyor, hem de farklı görüş ve fikirlere sahip arkadaşlarıyla hasbihallerde

bulunuyorlar. Yıl boyunca devam edecek kitap okumalarıyla öğrencilerin ilim yolunda ileri
seviyelere gelmesi hedefleniyor.
Okumalar ve tahliller yurdun kütüphanesinde gerçekleştiriliyor. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15867.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Hilal’der’den Bayırbucak Türkleri’ne yardım
Kayseri Hilal-der Yardımeli Derneği Bayırbucak Türkmenlerine yardım tırı gönderdi.
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Eskişehirbağları’ndaki yardımeli dernek binasına yanaşan yardım tırına gıda, yiyecek,
giyecek, yatacak, temizlik ve insani ihtiyaçlarını giderecek yardımlar yardımeli gönüllüleri
tarafından yüklendi. Yardım malzemelerinin tırlara yüklenmesinin ardından olayın
ehemmiyetine vurgu yapan Kayseri Yardımeli Başkanı Celil Tekcan, ‘’Bizi yalnız
bırakmayan her türlü maddi ve manevi emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, zulüm
neredeyse acı neredeyse dini dili ırkı ne olursa olsun mazlumun ve mağdurun yanındayız her
türlü desteğimizi de esirgemekten geri durmayacağız‘’ dedi. Konuşmanın ardından eller açıldı
ve Allah’a tevekkülde bulunuldu. En kısa zamanda ulaştırılmak üzere için de Celil
Tekcan’ında bulunduğu Yardım tırları sınıra doğru yola çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15868.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Halk en güzel cevabı verdi
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi Kasım Ayı İlçe Danışma Meclisi
Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Kasım seçimleri ve paralel yapıya değinen
Kadıoğlu, "1 Kasım seçimleri öncesi bizlere hakaret edenlere, halk en güzel cevabı verdi."
dedi.
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Kefenimize dantel bile ördüler
1 Kasım seçimlerinde, AK Parti'ye gönül veren, inanan tüm insanlara gönülden teşekkür
ettiğini belirten Kadıoğlu, " Bu seçimlerde bizlere hakaret ettiler. Kefenimize dantel bile

ördüler. Anamıza, bacımıza olmadık laflar söylediler. Ama bu halk onlara gereken cevabı en
iyi şekilde verdi. Bizler her zaman dik olduk ama, diklenmedik. Bizler bu yola baş koyduk.
Bu yola nasıl baş koyduysak o şekilde de gideceğiz.
Biz yönetime geldiğimizde Melikgazi olarak, yüzde 70 gibi bir hedef koymuştuk. Ama 1
Kasım seçimlerinde yüzde 67oranında bir oy elde ettik. Yine de Melikgazi olarak, en yüksek
oy oranını alarak rekor kırmış olduk. 1 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında, Melikgazi
teşkilatının arttırdığı oy sayısı yaklaşık 51 bin oy. Bu da bir milletvekili demektir." şeklinde
konuştu.
Adım döndü, soyadım fır döndü.
Kayseri'deki paralel yapı destekçilerine de değinen Kadıoğlu, şu ifadelere yer verdi:
" Kayseri'de şöyle bir konuda var. Dikkatinizi birazda oraya çekmek istiyorum. İki ortak, iki
kardeş, beraber iş yapan insanlar. Biri bir partiye, diğeri de başka bir partiye destek veriyor.
Sen orada aktif ol. Biz burada aktif olalım gibi bir yol izliyorlar. Birseniz bir olun. İkiyseniz
iki olun. Ama gerçek anlamda o şekildeyseniz eyvallah. Ama ilerde menfaat elde etmek için
bu şekle bürünüyorsan yazıklar olsun.
Kardeşlerden biri çıkıyor, olmadık şeyler yapıyor. Diğeri çıkıyor, bizim adımızın başka bir
şeyle anılmasını istemiyoruz, bundan sonra biz devletle beraberiz diyor. Bunca sene yap, et
ondan sonra da bir çırpıda dön. Adım Döndü, soyadım fırdöndü. Böyle bir dönmeyi hiç kimse
kabul etmez. Bizler AK Parti teşkilatları olarak bu yola baş koyduksak, sende o yola baş koy
o şekilde git. Kafan o yolda kopana kadar git. Bizim kafamız kopana kadar bu teşkilatta, bu
yolda da gideceğiz. Herkes dürüst olsun. Doğru yolunda gitsin. Sen döndün ama, seni
destekleyen ortalıkta dolanan insanlar ne oldu şimdi? Düşündün mü, onların ne olacağını? O
insanları sattı bir çırpıda. Biz bundan sonra işimizle uğraşacağız diyor. Bu güne kadar işin
vardı zaten. Niye şimdiye kadar işinle uğraşmadın da, şimdiden sonra işinle uğraşıyorsun?
Şimdi mi aklına geldi işinle uğraşmak? Bizim sanayicimiz elbette ki büyük. Bizim
sanayicimiz bu güne kadar alnına kara leke çaldırmadı. Eminim ki bundan sonra da
çaldırmayacak. Bu lekeyi de bizim sanayicimiz en iyi şekilde günü geldiğinde
temizleyecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15869.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Şaşırtan kaza
Kayseri'de, dün meydana gelen trafik kazası görenleri şaşırttı.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana gelen kazada,
yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda 38 VP 579 plakalı otomobilin hızını alamayarak 58 ES
797 plakalı otomobile arkadan çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle 58 ES 797 plakalı
otomobil, arkadan çarpan 38 VP 579 plakalı otomobilin üzerine çıktı.

Kaza sonrasında oluşan görüntüye şaşıran vatandaşlar cep telefonları ile çekim yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15870.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Türkiye ile savaşmak Rusya’nın sonu olur
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev, Rusya’da 20
milyon Müslüman yaşadığını Moskova’nın yanı başında Tataristan, Başkurdistan ve diğer
Türki Cumhuriyetlerin olduğunu hatırlatarak, Rusya’nın Türkiye ile girişeceği savaşın,
Rusların sonunu getireceğini söyledi.
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Enderun FM’de Bünyamin Gültekin’in hazırlayıp sunduğu ‘Misafir Odası’ programının
konuğu olan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev, son
günlerde gerilen Türkiye-Rusya gerilimini değerlendirdi.
Türkiye ve Rusya’nın birbiriyle iyi ilişkiler kurmasının her iki ülkenin menfaatine olduğunu
dile getiren Mehdiyev, “Umarım böyle de olacak. Onlar da düşmanlık politikasının doğru
olmadığını anlayacaklar. Yakındoğu’da herkesin kendi çıkarları var. Rusya’nın da kendi
çıkarları var. Rusya’nın Suriye’de askeri bir üssü var. Suriye, Rusya’nın Yakındoğu’ya
açıldığı tek kapısıdır. Bu nedenle Rusya’nın burayı bırakmayacağını bilmeliyiz” dedi.
“Rusya işgalci bir devlettir”
Rusya’nın yaşanan kriz sonrasında gösterdiği sert tepkiye de değinen Mehdiyev, “Rusya ve
Amerika arasındaki mücadeleden dolayı tepkinin bu kadar sert olduğunu düşünüyorum.
Dünyanın gözünde Rusya bir işgalci devlet görünümündedir. Rusya, Sovyetler döneminde
bunu yapmıştır ve Putin döneminde ise bunu güçlendirmiştir.
Rusya bir gecede Ukrayna toprağı olan Kırım’a girdi. Ukrayna’nın doğu bölgeleri Donetsk ve
Luhansk de şuanda Rusya ordularının kontrolündedir. Ermenistan, Rusya’nın destekleriyle
Azerbaycan topraklarını işgal etmiş durumda… Yani Rusya bir işgalci devlettir. Amerika’nın
da zaman zaman buna tepkisi olur. 2008’de Gürcistan’da da 5 günlük bir savaş oldu. Rus
orduları Tiflis’e kadar yürüdü. Rusya’nın bu tavrı dünyaya bir tehdittir. Amerika, Rusya ile
karşı karşıya gelmek istemiyor. Bu yüzden zaman zaman başka ülkeleri Rusya’nın karşısına
çıkarıyor” ifadelerini kullandı.
“Rusya mutlaka dağılacak”
Türkiye ve Rusya ilişkilerinde gelinen durumda iki ülkeye de zarar vereceğini söyleyen
Mehdiyev açıklamalarına şöyle devam etti; “Rusya’da Türkiye’nin kasıtlı bir şekilde Rus
uçağını vurduğu algısı var. Rusya’nın bu tutumu kendisine zarar verecek. Rusya’da 20 milyon
Müslüman yaşıyor. Moskova’nın yanı başında Tataristan var. Başkurdistan var. Diğer Türki
Cumhuriyetler var. Dolayısıyla Türkiye ile girişilecek bir savaşta bunu Putin’in yanına
bırakmazlar. Tataristan bağımsızlığını talep etti. Rusya, petrol ve doğalgazda ortak ilişkileri
olan Türkmenistan’dan doğalgaz ve petrolü ucuza alıp diğer ülkelere daha pahalıya
pazarlıyor. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı seviyesinde Rusya’nın Türkiye’ye karşı
sergilediği tutumla ilgili uyarıda bulundu.

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Sovyetler Birliği’nin dağılacağını
söylüyordu. Ben de şimdi diyorum ki Rusya mutlaka dağılacak. Çünkü Rusya bu durumda
yaşayamaz. Rusya değişmelidir. Eğer değişmezse dağılacak ve parçalanacak. Analistler
Rusya’nın 3 ayrı parçaya dağılacağını öngörüyorlar. Diğer Türki Cumhuriyetler de mutlaka
bağımsızlıklarını ilan edeceklerdir. Rusya çokuluslu bir devlet. Moskova, Tatarların elindedir
diyenler var. Eğer savaş çıksa Moskova’da olaylar çıkabilir.”
Rusya’da savaş senaryoları!
Mehdiyev, yaşanan kriz sonrasında Rusya kamuoyunu yakından takip ettiğini ve Rus
kamuoyunda Türkiye’ye karşı savaş senaryolarının işlediğini belirtti. Mehdiyev, “Rusya
televizyonlarında son zamanlarda en çok gösterilen şey tarihteki Rusya-Türkiye savaşlarıdır.
Bu savaşları nasıl kazandıklarını anlatıyorlar. Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen Duma
Meclisi Başkan yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Vladimir Jirinovski, katıldığı
televizyon programında Türkiye’ye karşı derhal bir savaşın başlatılması gerektiğini söyledi.
Jirinovski, programda “Çünkü biz her zaman Türkiye’ye karşı savaşlar kazanmışızdır. Bu
savaşı da kazanacağız. Biz PKK’ya yardım etmeliyiz. Ermenilere yardım etmeliyiz” dedi.
Savaş söylemi Rusya medyasının gündeminde… Jirinovski’nin bu söylemlerini provokasyon
olarak görenler de var.
Rus askerlerinin de söylemlerine bakıyorum. Onlar da eğer savaşa girersek, “Suriye
tarafından Türkiye’ye saldıracağız. Rusya’nın askeri filoları da oradadır. İkincisi Kırım’dan
saldıracağız. Üçüncüsü da Ermenistan’dan saldıracağız” diyorlar. Jirinovski, İstanbul ve
Ankara’nın da derhal bombalanmasını istiyor. Bir zamanlar gelecek İstanbul, bizim olacak
diye bir söylemi de var” şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15871.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Taksit bitti, halay başladı
Kayseri Şeker’e bağlı olarak Türkiye’de yapılan en son şeker Fabrikası olarak kurulan ve 1
Eylül 2006 tarihinde hizmete açılan Boğazlıyan Şeker Fabrikası için Fransız Natıxıs Bank’tan
alınan kredinin son taksitinin 1 Aralık 2015 günü ödenerek Kayseri Şeker’in bu büyük borç
yükünden kurtulmasını yöneticiler ve çalışanlar Boğazlıyan Fabrika önünde davul zurna
eşliğinde halaylar çekerek kutladılar.
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Adeta bayram günü gibi büyük bir coşku içerisinde Boğazlıyan Fabrika önünde yapılan
kutlamalara Kayseri Şeker Fabrikasındaki Yöneticiler telekonferans ile katılarak coşkuya
ortak oldular.
Fransız Natıxıs Bank’tan alınan kredinin son taksitinin ödenmesi ile ilgili olarak konuşan
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu; Normalde
124 milyon Euro’ya Fransızlara yaptırılmak istenen Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 258
milyon Euro’ya mal olduğunu ve Fabrikanın yapımı ile ilgili olarak Fransız Natıxıs Bank ve

Vakıfbank ile yapılan ticari kredi anlaşması gereği 1 Mart 2011 tarihinden itibaren 5 yılda 51
Milyon Euro yani 158 Milyon TL’ ödendiğini, 1 Aralık 2015 Salı günü kullanılan kredilerin
son taksiti olan 2 Milyon 696 Bin Euro’yu da ödemek suretiyle borcun son taksitinin ödemiş
olduğunu belirtti. Hokka Ömeroğlu "Ödenen paralar aslında çiftçiye gitmesi gerekirken
borçlara gitmiştir. Bu gün bir dönüm noktasıdır artık sona gelinmiş bulunmaktadır. İnşallah
şirketimiz bir daha bu kadar ağır bedeller ödemek zorunda kalmayacaktır" dedi.
Kayseri şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, " Boğazlıyan Şeker
Fabrikasının borcunun bitmesi tarihi bir gün olup son taksitini 1 Aralık itibari ile ödemenin
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Harun Halıcı; "Bu tarihi günü bize yaşatan Yönetim
Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay ve yönetimin ekibine çok teşekkür diliyorum bütün
çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Niğmetullah Sevim ise, "Bu gün tarihi bir gün
olup Kayseri şeker ve Boğazlıyan Şeker adına Bayram günü olarak düşünüyoruz emeği geçen
katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.
Boğazlıyan Fabrikadaki coşkuya telekonferansla katılan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu üyesi Abdulkadir Güneş, "Boğazlıyan Şeker Fabrikası 258 milyon Euro ya yapılmıştı
o zaman yapılırken bu parayla 2 tane fabrika yapılacağı konusunda büyük şaibeler vardı
kamuoyu da bunu biliyordu. Ama her şeye rağmen Hüseyin Akay başkanlığındaki Kayyum
heyeti göreve başladıktan sonra büyük bir özveri gösterdiler. Burası şuanda altın çağını
yaşamaktadır. Boğazlıyan Şeker Fabrikamızın son taksitini yatırıyoruz çok şükür borcumuzu
bitirdik dediğimiz gibi rekor ciro rekor kar borç bitti sırada yatırım var bundan sonra yatırıma
devam edeceğiz bu son taksitimizi yatırıyoruz Boğazlıyan ve Kayseri çiftçimize hayırlı uğurlu
olsun" ifadesinde bulundu.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Hurşit Dede ise, "Biliyorsunuz Aralık ayı
şeker fabrikası için benim için çok önemlidir çünkü 12. ayda buraya kayyum olarak
atanmıştık 12. Ayda da şeker fabrikasının son taksitini son borcunu ödedik Boğazlıyan Şeker
Fabrikasının bu benim için çok önemli benim için bugün çok önemli bir gündür. Geldiğimiz
günden buyana yaklaşık 51 milyon Euro Boğazlıyan Şeker Fabrikasının borcunu biz ödedik.
Hani derler ya lafa bakılmaz icraata bakılır biz çok laf değil çok iş yapıyoruz. Bizim
geldiğimizde Panpet’in TIR'ları vardı diyorlardı ki TIR aldık boy, boy TIR'ların fotoğraflarını
çektiler biz geldiğimizde bunun 1 taksiti ödenmişti 35 taksitini biz ödedik TIR'ları biz almış
oluyoruz. Bunun yanında doğal gaz hattı için 5 milyon Euro biz ödedik. Pansu’nun bir şirkete
15 milyon lira kadar borçları vardı bunları da biz ödedik. Halkımızda, çiftçilerimizde,
çalışanlarımız da biliyor herkese hayırlı olsun" diye konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de telekonferansla coşkuya ortak olarak,
"Bugün tarihi bir gün yaşamaktayız. Kayseri Şeker sıkıntılı günleri geride bıraktı tüm
borçlarımızı kapattık bugün de en son Boğazlıyan Şeker’in borcunun son taksitini ödemiş
olduk. Artık yönetim kurulu Başkanımız Hüseyin Akay’ın da dediği gibi Türkiye’de Şeker
sektöründe en güçlü şirketiz. Daha önce düşük şeker iskontolarıyla sektörü bozan ve bununla
anılan şirketimiz artık piyasayı belirleyen ve bu konuda şirketin ve Türkiye’nin sektöründe en
önemli aktörlerinden birisi şimdi çok şükür bugün borcumuzu yatırmış durumdayız. Bu tarihi
ana hep birlikte tanıklık etmekten dolayı mutluyuz" dedi.
Kayseri’den Boğazlıyan’a verilen Müjdeli haber sonrasında Yönetim kurulu üyeleri ve
çalışanlar davul zurna eşliğinde halay çekerek mutluluğu hep birlikte yaşadılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15872.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

KTO'dan Elitaş ve Özhaseki'ye hayırlı olsun
ziyareti
Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden oluşan heyet,
Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Ankara’da gerçekleştirilen ziyaretlere; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, Meclis Başkanı Mehmet Filiz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal
Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Bahri Coşkun, Serkan Topsakal, Hüseyin Cindoruk ve
İsmail Tuna ile Meclis Başkan Yardımcıları Mustafa Ay ve Halit Suvar ile Katip Üye Selda
Duruöz katıldı. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’a yaptıkları ziyarete ilişkin değerlendirmede
bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ekonomi Bakanlığı görevine
hemşerileri Mustafa Elitaş’ın getirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Başkan Hiçyılmaz, ziyaret sırasında ekonomik gelişmelerin gündeme geldiğini ve iş
dünyasının beklentilerinin konuşulduğunu ifade ederek, Bakan Elitaş’ın söylemleri ile
kendilerine güven aşıladığını vurguladı. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın, 2023 yılına doğru
giden yolda iş dünyasının görüş, öneri ve eleştirilerini dinleyeceklerini ve kapılarının tüm
kuruluşlara her zaman açık olduğunu kaydettiği ziyaretin sonunda; Kayseri Ticaret Odası
Heyeti tarafından Bakan Elitaş’a plaket takdim edildi ve günün anısına fotoğraf çektirildi.
ÖZHASEKİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
KTO Heyeti, Ekonomi Bakanlığı’nda gerçekleşen ziyaretin ardından, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcılığı görevini üstlenen Özhaseki’nin Kayseri için büyük bir kıvanç kaynağı olduğunu
belirtti.
KTO Heyeti ile Özhaseki görüşmesinde, Rusya ile yaşanan kriz ve gelişmeler, ekonomik
durum ve yerel yönetimlerle iş dünyası arasındaki ilişkiler gündeme geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15873.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Ülkü Ocakları Bayırbucak Türkmenleri'ne 2 tır
yardım gönderdi
Ülkü Ocakları Kayseri Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası sonucunda toplanan 2
TIR ihtiyaç malzemeleri, teslim edilmek üzere yola çıktı.
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Ülkü Ocakları tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan ve kent merkezinde açılan stant ile
Bayırbucak Türkmenlerine gönderilmek üzere Kayserililerden toplanan ihtiyaç malzemelerini
taşıyan 2 TIR, Kilis'te bulunan Türkmen kamplarına gönderilmek üzere yola çıktı. Milliyetçi
Hareket Partisi Kayseri İl Binası önünden kalkan TIR'ları Ülkü Ocakları Kayseri Şube
Başkanı Aytaç Gezici ve beraberindekiler uğurladı. Burada bir açıklama yapan Aytaç Gezici,
her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi. Gezici, "Bayırbucak Türkmenlerine
yapılan saldırılar son günlerde vahim bir duruma ulaşmıştır. Esad Rus desteğini de arkasına
alarak Türkmen Dağı’nı ve soydaşlarımızı ateş çemberine almıştır. Hem soydaşımız hem de
dindaşımız olan Türkmenler, Suriye sınırımızın güvencesidirler. Türklüğün bu coğrafyadaki
temsilcisidirler. Ülkü ocakları olarak mazlumun dinini, ırkını ve mezhebini hiçbir zaman
sormadık ve sorgulamadık. Zulüm kimden gelirse gelsin, her daim karşısında olduk ve
olmaya da devam edeceğiz" dedi.
Gezici ayrıca, "Dün Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin acısını saran ülkü ocakları, bugün de
Türkmen kardeşlerimiz için elinden gelenin fazlasını yaptı ve yapmaya devam edecektir.
Gıdadan giyime, ilaçtan bebek ihtiyaç maddelerine kadar yardımsever Kayseri halkının
katkıları ile 2 TIR yardım maddesi soydaşlarımıza ulaşmak için yola çıkacaktır. Kayseri Ülkü
Ocakları’nın bizzat elleriyle teslim edecekleri bu yardım malzemelerinin toplanmasında
emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15874.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Kayseri’deki okullarda 3 bin 620 Suriyeli eğitim
görüyor
Suriyeli çocukların okullaşma oranlarının artırılması için UNİCEF ile birlikte eylem planı
hazırlık çalıştayında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ulusoy, Kayseri’de 3 bin
620 Suriyeli çocuğun eğitim gördüğünü söyledi.
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Kentte bulunan bir otelde yapılan çalıştayın açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdür Vekili
Mehmet Ulusoy, Kayseri’de yaklaşık 40 bin Suriyeli’nin yaşadığını söyleyerek, Suriyeli
öğrenci sayısının ise 3 bin 620’ye ulaştığını kaydetti. Ulusoy, “Bugün ülkelerindeki iç savaşın
yaşandığı Suriye’den gelen misafirlerimizin eğitimle ilgili yapacağımız çalıştayımıza hoş
geldiniz. Arap Baharı’nın başlamasıyla birlikte Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’da iktidar
değişiklikleri yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Arap Baharı’nın en uzun sürdüğü
ülkelerden biri de komşumuz Suriye’dir. İç karışıklıkların Resmi rakamlara göre ülkemizde 1
milyon 800 bin Suriyeli misafirimiz var. Bunların 40 bini Kayseri’de barınmaktalar.
Kayseri'nin eli ve gönlü açık olan halkı 5 yıldır bu misafirlerimizin sofralarına ve gönüllerine
hitap ederek yardım etmeye çalışıyorlar. Bundan sonra da yardım etmeye devam edecekler. İl
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de bu hizmet kervanında yerimizi aldık. Suriyeli
çocuklarımızın okullara kavuşması ve eğitim öğretimlerinin yarım kalmaması için çalışmalar
yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Suriyeli misafirlerimizin yoğun olarak
bulundukları Eskişehir Baları Mahallemizde 2014 yılında Kayseri Geçici Eğitim Merkezi’ni,
2015 yılında ise Erciyes Geçici Eğitim Merkezi’ni açtık. Suriyeli öğrencilerimizin sayısı da 3
bin 620 kişiye ulaştı şuanda. Yeni geçici eğitim merkezleri de açacağız. Bununla ilgili
çalışmalarımız devam ediyor. Suriyeli misafirlerimizin yoğun olduğu bölgelerde bu
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.
Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Gökhan Azcan ise Suriyeli misafirlerin en iyi şekilde
eğitilmesini arzı ettiklerini ifade ederek, “Yapılabilecek en güzel hizmetin yatlar, katlar
yapabilirsiniz ama nihayetinde hepsi insan için. Her bir bireyin mutlu olmasıyla toplum mutlu
oluyor. Komşularımız da mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Burada yaşayan misafir ya da yerli
hiç fark etmez insandır ve gözümüzde hepsi değerlidir. Hepsinin en iyi şekilde eğitilmesi ve
mutlu olması ve ileride hem Türkiye’ye hem de dünyaya hizmet etmesi arzumuzdur. Bu
çerçevede geçen sene bin 800 küsür Suriyeli çocuğumuz okullaştırıldı ve kaynaşmaları
sağlandı. Bir sene içerisinde iki katına çıktı bu gayretlerinizle. Bu sene 3 bin 620’ye çıktı
öğrencilerimiz, tahmini olarak da 6 bine yakın öğrencimiz var. Kısa zamanda bütün
çocuklarımızın okullaştırılacaktır. Süreç gösteriyor ki bu çok kısa zamanda gerçekleşecek.
İnşallah bu çocuklarımız kaliteli eğitim alacaklar. Kayseri de bu anlamda üzerine düşen
sorumluluğu da yerine getirecektir” diye konuştu.Çalıştayda UNİCEF Acil Durumlar
Temsilcisi Deema Jerrer da UNİCEF hakkında çalıştaya katılanlara bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15875.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Kayacan: Tarımı sanayiyle buluşturuyoruz
Kayseri Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ‘Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ kapsamında Melikgazi ve Pınarbaşı ilçelerinde
hayata geçirilen projeleri ziyaret etti.
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‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ kapsamında İl Gıda Tarım Ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün desteğiyle Melikgazi’de yapımı devam eden besi çiftliği ve
Pınarbaşı ilçesinde açılan Silo projelerini yerinde inceleyen Kayseri Gıda Tarımcılık Ve
Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan “ Girişimci çiftçilerimizin maddi ve manevi olarak
yanındayız” dedi.
Melikgazi’de yapımına devam eden besi çiftliğini ziyaret eden Kayacan girişimci çiftçilerin
her zaman yanlarında olduklarını belirterek “ Yapılan tesisi yaklaşık 3 milyon liralık bir tesis
bizim de burada 750 bin lira desteğimiz var. Kendilerini tebrik ediyorum, hayvancılığa
yatırım yapmak kolay bir iş değil. Bizde maddi ve manevi olarak yanındayız eşimizden
geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi.
Melikgazi’de yapımına devam eden besi çiftliğinin proje sahibi Oktay Uça projeye
desteklerinden dolayı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne teşekkür ederek “
Hayvancılık bizde baba mesleği böyle olunca hayvancılıktan da kopamıyoruz. Kayseri’ye
güzel bir tesisi yapalım diye yola çıktık. Önümüzdeki sene burayı tamamlamayıp 2 bin
hayvan kapasitemizle hizmet vermeye başlamayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
KAYACAN: “SİLOLAR BÖLGENİN BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMİNE KATKI
SAĞLAYACAK
”
Pınarbaşı’nda kurulan Silo projelerini de ziyaret eden Kayacan “ Silolar bölgenin bitkisel ve
hayvansal üretimine katkı sağlayacak. Kendi ürünlerini sakladıkları gibi bu çevrede bulunan
diğer çiftçilerin de ürünlerinin saklanmasında yardımcı olacak. Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının gelişmesi bizlere güven veriyor. Tarımı sanayiyle buluşturmak için ilk
adımlarımızı atıyoruz” ifadesini kullandı.
Çelik Silo Proje sahiplerinden Turhan Özer köylünün gelir seviyesini arttıracak bir yatırım
yaptıklarını vurgulayarak “ Başta İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürümüz Özkan
Kayacan’a teşekkür ediyorum ve proje kapsamında çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bu
yatırım köylümüzü gelir seviyesini arttıracak. Vatandaşımız ürününü değerlendiremiyor fakat
böyle tesislerde ürününü değerlendirebilir. Umarım arkadaşlarımız da bu işi daha da geliştirir.
Böyle tesisiler ülkemizi de geliştirecektir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15876.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Kayseri'de tutarsa her yerde tutar!
Genç Barış İnisiyatifi Derneği Genel Başkanı Emre Akkaş, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette Kayseri’yi çok önemsediklerini ifade eden Akkaş,
İstanbul ve Ankara’dan sonra ilk şubeyi Kayseri’de açtıklarını belirtti ve “Kayseri’de tutarsak
Türkiye’de tutacağımıza inanıyoruz” dedi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, genel merkezi İstanbul’da olan Genç Barış
İnisiyatifi Derneği yöneticileri ile bir süre görüştü. Gençlerin bu vatan ve millet için
kaygılanıp çalışma yapmasını ve özellikle de barış konusunda faaliyet yürütmesini çok
önemsediğini ifade eden Başkan Çelik, “Gençlerin bir taraftan hayata hazırlanırken bir
taraftan da zamanlarının bir bölümünü toplumsal işlere ayırmaları bizi sevindiriyor. Böyle bir
neslin olması bizi gelecek için umutlandırıyor” dedi.
Genç Barış İnisiyatifi Derneği Genel Başkanı Emre Akkaş da derneklerinin 2012 yılında
İstanbul’da üniversite öğrencileri tarafından kurulduğunu belirtti ve ilk şubeleri Ankara ve
Kayseri’de açtıklarını söyledi. Birçok uluslararası dernek ve vakıfla işbirliği yapan bir dernek
olduklarını ifade eden Akkaş, gençleri sosyal projelere yönlendirdiklerini belirtti. Kayseri’yi
çok önemsediklerini de vurgulayan Akkaş, “Kayseri’de tutarsak Türkiye’de tutarız diye
düşünüyoruz. Kayseri’de çok aktif de bir gençlik var” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15877.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Verenel Derneği’nden Bayırbucak
Türkmenleri’ne yardım
Verenel Derneği Kayseri Şubesi, Bayırbucak Türkmenleri için topladıkları yardımları
TIR’larla sınıra gönderdi.
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Verenel Derneği Kayseri Şube Başkanı Mustafa Dirican yaptığı açıklamada, “Verenel
Derneği olarak kurulduğu ilk günden bu güne kadar nerede ihtiyaç sahibi var, nerede bir
mazlum var onun yanında olmaya gayret gösterdik. Pakistan’da sel oldu gittik, Arakan’da
Müslüman kardeşlerimizi diri diri yaktılar onların yanına gittik, yetimlerin başını okşadık,
Van’da deprem oldu hemen 2. Gün orada yemek ocakları kurarak kardeşlerimize yardımda
bulunduk. Geçtiğimiz sene de Suriye için 41 TIR kampanyası başlatmıştık. Bu 41 TIR

Allah’ın izniyle tabi hayırsever kardeşlerimizin de yardımlarıyla yüzlerce TIR’ı geçerek
Suriye’deki kardeşlerimize ulaştırdık. Bu bazen Urfa’dan oldu bazen Antep’ten bazen de
Hatay’dan oldu. Şimdi de Bayırbucak’taki Türkmen kardeşlerimiz bizlere seslendiler, ‘İlk
önce bizim yardımcımız Allah’tır, akabinde bize Türkiye’nin eli gerekir’ diye haber ettiler.
Şimdiki çalışmalarımız Kayseri’de olsun, Niğde, Nevşehir, Türkiye’de Verenel Derneğimizin
52 temsilciliğinde 3 adet şubesinde olsun Bayırbucak’taki Türkmen kardeşlerimiz için bir
kampanya başlatmış olduk. Bu kampanyada 41 TIR kendimize hedef edindik ve inşallah bu
hedefin de sizlerin desteğinizle daha da üzerine çıkıp kardeşlerimize daha fazla yardımda
bulunmaya gayret gösteriyoruz. Kayseri halkına buradan yapmış olduğu yardımlardan dolayı
teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.Açıklamanın ardından yardımlar TIR’lara yüklenerek
Türkmenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15878.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

CHP Kocasinan’da Özsoy Dönemi
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kocasinan İlçe Teşkilatı tarafından geçtiğimiz Pazar
düzenlenen İlçe Başkanlığı Kongresinde 109 oy alarak CHP Kocasinan İlçe Başkanı seçilen
Mazhar Oğuz Özsoy, CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı’nda yapılan devir teslim töreninde 4
yıldır ilçe başkanlığı yapan Abdullah Üçgül’den görevi devraldı.
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Törenden açıklamada bulunan CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan her zaman birlik ve
beraberlik içinde olduklarını vurgulayarak “Kocasinan ilçemizde nöbet değişimi yaşıyoruz.
Askerimizden birine bayrağı vereceğiz. Diğer askerimiz de bir sonraki seçimde bayrağı
yeniden devralmak için istirahate çekilecek. Asla cepheyi terk etmek yok. İç içeyiz beraberiz.
Bir kardeşimize Atatürk’ümüzün kurduğu partimizin bayrağını devretmek için buradayız.
Abdullah Üçgül başkanımıza ve yönetimine bu zamana kadar ki çalışmalarından dolayı çok
teşekkür ediyorum” dedi.
Kocasinan İlçe Başkanlığı görevini devralan Mazhar Oğuz Özsoy aydınlık geleceğe hep
beraber yürüyeceklerini ifade ederek “ İşimiz bu ortamda çok zor. Fakat biz zorluklarla
büyüdük ve gelecekte bu zorlukları birlikte aşacağız. Sen ben olmadan biz olabilirsek bu
problemleri aşabiliriz. Abdullah başkanımın bize yardımcı olacağından hiç şüphem yok. Biz
aynı parti çatısı altında geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Türkiye’de yerine bir taş bırakabilirsek
bize ne mutlu. Abdullah başkanıma 4 yıl boyunca partimize emek verdiğiniz için teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.4 yıldır sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevini Mazhar Oğuz
Özsoy’a devreden Abdullah Üçgül yeni yönetim kuruluna her zaman destek olacağını
belirterek“ Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben 40 yıldır siyaset yapıyorum. 40 yıldır
hayallerimiz, ideallerimiz için çalıştık. Yeni başkanımın işinin kolay olmadığını biliyorum.
Onlara çalışmalarından destek olacağımıza hiç şüpheleri olmamasını bilmelerini istiyorum.
Çalışmalarını da daha iyi daha güzel yapacaklarından endişem yok. Kendilerine hoşgeldiniz
diyorum, başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15879.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

MÜSİAD’tan Ankara temasları
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu’nun da aralarında bulunduğu
MÜSİAD heyeti Ankara’da 64. Hükümette yer alan bazı başbakan yardımcıları ve bakanlara
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş MÜSİAD Heyetiyle görüştü.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş ve Başbakan Yardımcısı Türkeş,
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu’nun da aralarında bulunduğu
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak başkanlığındaki heyeti kabul etti. MÜSİAD heyeti, Kurtulmuş
ve Türkeş’i tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, MÜSİAD heyetini kabul etti
Güncel ekonomik ve ticari meselelerin ele alındığı görüşmede Ekonomi Bakanı Elitaş,
kurulduğu 1990 yılından itibaren daima Türkiye ekonomisinin daha iyi bir konuma gelmesi
için büyük bir özveriyle çalışan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD)
bugün gelmiş olduğu noktanın büyük bir takdir ve tebrikle karşılandığını belirtti.
Yeni kurulan hükümetin önümüzdeki döneme yönelik programının da ele alındığı görüşmede
Bakan Elitaş, jeopolitik ve konjonktürel riskleri bertaraf edebilmek için iş adamlarının öneri
ve yorumlarını dikkatle dinlediklerini, bu doğrultuda dış ticaret ve yatırım politikaları
üretmede yetkili bakanlık olarak hangi alanlara öncelik verileceği hususunun görüşüldüğünü
ifade etti. Toplantıda MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ise, son 10 yılı aşkın sürede el ele vererek
küresel ekonomide söz sahibi bir Türkiye inşa edildiğini, bu süreçte aktif rol alan MÜSİAD'ın
mevcut gayretlerini daha da ilerleteceğini ve özel sektörün sesini hem ulusal hem de
uluslararası platformlarda daha yüksek duyurmaya çalışacağını ifade etti.
Başkan Nedim Olgunharputlu ise; Bakan Elitaş’a 64. Hükümet’te Bakan olarak görev
almasının Kayseri tarafından sevinç ve gururla karşılandığını söyledi.
Bakan Işık: “İşverenlerimizi yalnız bırakmayacağız”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, MÜSİAD heyetini kabul etti. Işık’a yeniden
bakanlığa atanmasından dolayı tebriklerini ileten MÜSİAD heyeti, ziyaret esnasında yeni
hükümete önerilerini içeren bir rapor sundu.
Bakan Işık, üreten kesimi her AK Parti iktidarında olduğu gibi 64. Hükümette de
desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, “Bu kesimi, özellikle toplumun beklentisi
haline gelen asgari ücret artışı konusunda da yalnız bırakmayacaklarını” kaydetti.
Işık, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaptığımız projeksiyon sonucunda 2014 yılında yüzde 4,5
olan karlılık oranlarının 2016 yılında da devam etmesi durumunda dahi asgari ücret artışının
işletmelerin karlılıkları üzerinde en fazla 1 puan etki yaparak yüzde 3,5’e düşürdüğünü
gördük. Bu oran en fazla yüzde 1 olacak, daha büyük ihtimalle yüzde 1’in de altında
kalacaktır. Üstelik çalışmada sadece asgari ücretteki artış değil, asgari ücretin diğer ücretler
üzerindeki etkisini de göz önüne aldık. Bu şirketlerin vergi öncesi karlarının en fazla yüzde 21
civarında etkilenmesi olacaktır ki tahminimiz bu etkinin daha da aşağılarda olacağıdır.”
Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ziyaret edildi.

Makamlarında gerçekleşen ziyaretlerde, MÜSİAD Heyeti tarafından hayırlı olsun dilekleri
iletildi. Kurumsal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15880.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Kan bağışı, can bağışıdır
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB), Melikgazi Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve
Türk Kızılay’ı tarafından ortaklaşa, ‘Kan Bağışı Can Bağışı’ projesinin açılış töreni yapıldı.
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Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü konferans salonunda yapılan törene Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ve öğrenciler katıldı. törende açılış konuşması yapan
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Yüce dinimiz İslam
insana ve insan sağlığına büyük önem vermiştir. Çünkü insanın Allah’a karşı vazifesini
hakkıyla yerine getirebilmesi, sağlıklı bir bünyeye sahip olması gerekir. İnsana düşen görev
hastalıklardan kurtulma yollarını bulmak ve tedavi olmaya çalışmaktır. Nitekim insanlara her
konuda rehber olarak gönderilen peygamber efendimiz Hz. Muhammed hastalandığında
hekimlere tedavi olmuş, hastalanan ashap içinde hekimler çağırmış ve zamanın tedavi
yöntemlerini kullanmıştır. O zaman tedavi yöntemleri arasında en yaygın olarak kullanılan
hacamat yani kan aldırma peygamber efendimizin sıkça başvurduğu bir tedavi yöntemi olup
bizzat Cebrail ve ümmeti tarafından kendisine tavsiye edilen bir tedavi şekli olmuştur.
Peygamber efendimizin hacamat yani kan aldırma ile ilgili olarak ‘hacamat’ta şifa ve bereket
vardır, hacamat aklı ve ezberleme gücünü arttırır’ buyurmaktadır. Kan aldırma binlerce yıldır
dünyanın birçok yerinde hastalıkların tedavisinde kullanılmış, önümüzde de alternatif tıpta en
fazla tavsiye edilen tedavi metotlarından biri haline gelmiştir. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz
ki sağlığı yerinde olanların kan vermesi kemik iliğini harekete geçirmekte, kan yapımı
hızlanmakta böylece kanın temizlenmesi kolaylaşmaktadır. Sonuçta bilim hızla ilerliyor. Her
geçen zamanda yeni tedavi yöntemleri ortaya konuluyor. Bununla birlikte sürekli olarak yeni
ve tedavisi bulunamayan başka hastalıklarla da karşılaşıyoruz. Bu durum hastalıklarla
mücadeleden önce hastalıklara yakalanmamayı da gerekli kılmaktadır. Zira sağlığın kıymeti
kaybedildiğinde daha iyi anlaşılmaktadır” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ise, “Biz Kayseri’de İl Sağlık Müdürlüğü olarak 17 özel
hastane, 1 üniversite hastanesi, 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tüm halkımıza sağlık
hizmeti sunuyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak biz halkımızın hizmetindeyiz. Bu konuda
devletimiz her türlü hassasiyeti gösteriyor. Bildiğiniz gibi kan hayat kurtarıcı bir madde ve tek
kaynağı olan insanlardır. Kan sağlıkçıların aradığı başlıca maddelerden bir tanesidir” şeklinde
konuştu.
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık da, “22 milyon metrekarelik alana yayılmış 65 bin işçiyi
istihdam eden ve bin 150 fabrikayı çalıştıran bu bölgemiz Melikgazi ilçemizin sınırları içinde
yer alıyor. Madem Melikgazi’de böyle bir yer var bir hizmet yapmamız gerekiyor

düşüncesiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. Çünkü kan bildiğiniz gibi üretilemeyen tek ilaç.
Bu açıdan insanlarımıza bu projeyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu açıdan projede emeği
geçen herekse teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15881.html
Erişim Tarihi: 03.12.2015

Memduh Boydak istifa etti!
Boydak Holding CEO'su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Boydak,
Melikşah Mütevelli Heyeti Başkanlığı'ndan ayrıldı.

04 Aralık 2015 Cuma 21:20

Adı Paralel Yapılanma iddiaları ile ilgili gündeme gelen Memduh Boydak, Melikşah
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'ndan ayrıldığını duyurdu.
Boydak, gelişmeleri şu sözlerle ifade etti:
"Görevim süresince birlikte çalışma fırsatı bulduğum üniversitenin tüm akademik ve idari
personeline katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Ülkemizin ve gençlerimizin gelişimi amacıyla,iyi niyetle çalışarak şehrimize ve ülkemize
saygın bir üniversite kazandırdığımıza inanıyorum.
Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevimden bugün itibariyle mevcut iş
yoğunluğum nedeniyle ayrılıyorum."
Kaynak: Haber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15882.html
Erişim Tarihi: 07.12.2015

Kocasinan tarihi mescidi Kayseri'ye kazandırdı
Her gün farklı ve yeni hizmetlerle gündeme gelen Kocasinan Belediyesi'nin tarih, kültür ve
sanata verdiği değeri göstererek restore ettirdiği Kalaycıoğlu Mescidi Cuma Namazı'yla resmi
olarak ibadete açıldı.

05 Aralık 2015 Cumartesi 10:48

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ecdat yadigarı kültür, sanat ve tarihi
eserlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yapacakları çalışmaların
devam edeceğini söyledi.
Kocasinan Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Kalaycıoğlu Mescidi’nin Cuma Namazı
yapılan sonrası açılışına Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
Kalaycıoğlu Mescidi’nin restore edilerek ibadete açılmasına katkıda bulunan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar’a teşekkür eden İl Müftüsü Şahin Güven, “Merkezde yer alması sebebiyle
vatandaşlarımızın sıkça geldikleri ibadet mekanlarından biri de Kalaycıoğlu Mescidi'dir.
Düzenlemesi, restorasyonu yapılarak halkımızın namazlarını kılabilecekleri nezih bir mekan
haline getirildi. Başkanımıza ve Kocasinan Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Halkımıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Kalaycıoğlu Mescidi’nin 18.yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğuna dikkat çeken Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar, “Her türlü kültürel değerimize sahip çıkmak, gelecek nesillere
aktarılmasını sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biridir. 200 yılı aşkın bir süredir
burada vatandaşlarımız ibadet etmiş, bizim kuşaklarımıza kadar taşınmış, ayakta kalmış bir
eserdir. İnşallah bu yapı daha nice yıllar ibadet yeri olmaya devam edecek” dedi.
Kocasinan Bölgesi’nde bulunan tarihi eserlerin korunması noktasında üzerlerine düşen her
görevi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Buraya katkı koyarak,
bu tarihi eserimizin korunmasına, sonraki nesillere aktarılmasına yardımcı olarak için restore
ettirdik. Sadece bu eserin korunmasıyla da yetinmeyeceğiz. Yeni kuşaklara ecdat yadigarı
eserlerimizin aktarılması, medeniyet dünyamızın köşe taşları bu eserlerimizin korunmasına
yönelik çalışmalarımız devam edecek. İnşallah hayırlı hizmetler sürecek, biz de bu hayırlı
hizmetlerin içerisinde olabilirsek mutlu oluruz. Kalaycıoğlu Mescidi şehrimize hayırlı uğurlu
olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Kocasinan Müftüsü Yahya Çankaya Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a
teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15883.html
Erişim Tarihi: 07.12.2015

