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Bu seçim, tüm seçimlerin anası
Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Sayın Mehmet Özhaseki: “Bu seçimler bütün seçimlerin
anası gibi adeta. Çünkü 4 yıl boyunca seçim olmayacak ve Türkiye’nin kaderini belirleyecek
olan iktidar iş başına gelecek.”
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Merhaba Değerli Okurlarımız;
Tuzlu Kahve söyleşi köşemizde bu hafta ki konuğumuz Ak Parti Kayseri Milletvekili
Adayı Sayın Mehmet Özhaseki, öncelikle kendisine hoş geldiniz diyerek sohbetimizi
başlatmak istiyorum.
Hoş bulduk teşekkür ederim.
-Sayın Başkan öncelikle Eski Kayseri’den daha doğrusu Yenilenen Eski Kayseri’den
bahsedelim. Kısa süre önce Eski Kayseri evlerinin bulunduğu Kayseri Mahallesi
kamuoyuna tanıtıldı. Kayseri mahallesi oluşturma fikri sizde nasıl doğmuştu. Süreci
anlatır mısınız?
-Yaklaşık 40 tane konağı ayağa kaldırdık.
Ben 7 yıl kadar Tarihi Kentler Birliği’nin Başkanlığını yaptım. Tarihi Kentler Birliği
ülkemizde bulunan tarihi, doğal, kültürel zenginliklerimizi korumak amacı ile kurulmuş olan
bir birlik. 400’e yakın belediye bu birliğin üyesi. Doğrusu Türkiye’deki bütün tarihi eserlerin
korunması, ayağa kaldırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını kendimize rehber
edinmişken, şehrimizde de bu düşünceyi hayata geçirmemiz kaçınılmazdı. Daha önceleri
birçok belediye başkanı arkadaşımız tarihi eserlerin kıymetini bilmediği için, gerek kamu
binalarını, gerekse sivil mimarlık örneklerini durmadan yıkmayı görev bilmişler. Tarihi
eserlerin kıymetini bilmediklerinden Kayseri’de dış kale surlarının büyük bir bölümü
yıkılmış. Düvenönü’nden, Kiçikapı’ya kadar olan dış surların üzerinde şimdi binalar var.
Sahabiye Medresesi’nin arka tarafında yol açmak amacı ile Mimarsinan’ın yaptırmış olduğu
hamam ve yüzlerce güzelim konaklar yıkılmış. Bırakılsa bütün bir tarihimiz yıkılacak, yok
olacak. O vahşi kapitalizm dediğimiz rant peşinde koşan adamlar her tarafı yıkıyorlar,
kırıyorlar, döküyorlar ve yerine 3-5 katlı 10 katlı binalar dikip kaç lira daha fazla kazanırım
diye bir hesap peşinde koşuyorlar. Bu tarihi eserlere sahip çıkma görevi doğrusu bize kaldı.
Kayseri’nin dört bir tarafında ne kadar kamu binası varsa restore ettirmeye, tarihi eser varsa
etraflarını açmaya, onları içerisine fonksiyon yükleyerek yaşatmaya gayret ettim. En son elde
kalan 7 tane konak vardı. Onları Üniversite’den devraldım. Restore ettikten sonra çevrede
bulunan bütün konakları da istimlâk ettim. Yaklaşık 40 tane konağı ayağa kaldırdık ve içine
fonksiyon yükledik. Geçtiğimiz günlerde de kokteyl ile Kayseri Mahallesi’ni tanıttık.

-Kayseri Mahallesi’nde neler var?
-Bu mahalleye uzun yıllar emek verdik ve şükürler olsun ki tarihimizi canlandırdık.
Eski bir Kayseri mahallesinde ne var ise, orada da onlar olacak. Berber, kasap, fırın
bulunacak. Eski bir hamam, çeşmesi, mescidi, mahalle esnafları yar alacak. Ayrıca küçük bir
butik otel yapıldı. Bütün bunların hepsi devreye girdi. Yakında Kayseri yemeklerinin yendiği
bir restoran da hizmete başlayacak. Kayseri’mize özgü yemeklerini yemek isteyen,
misafirlerini götürüp ikram etmek isteyen o mahalleye gidecek. Kayserililer bundan yüz yıl
önce nasıl yaşarlardı? Ne yer, ne içerlerdi? Hangi musikiyi dinlerlerdi? Hangi ortamlarda
oturup, hangi mahallelerde keyif yaparlardı? İşte bütün bunların hepsini resmedebildiğimiz,
yaşatabildiğimiz bir fikir olarak Kayseri Mahallesi ortaya çıktı. Bu mahalleye uzun yıllar
emek verdik ve şükürler olsun ki tarihimizi canlandırdık.
-Kayseri Mahallesinde yaptığınız konuşmada, bu mahallede Kayseri kültürüne, musikisine,
mutfağına ve yüz yıl önceki Kayseri yaşantısına günümüz insanını götürmek ve geçmişleri ile
tanıştırmak istediğinizi söylediniz. Özellikle de mutfak kültüründen bahsederken Kayseri
yemek tariflerini ve özellikle de mantı çeşitlerini bizzat sizin yapacağınızı bir anlamda
Özhaseki kıvamında Kayseri mutfağı ve yemekleri sunulacağını söylediniz. Sizin bu
açıklamalarınızı tüm Kayseri olduğu gibi tüm Türkiye de duydu. Yemek konusundaki bu
iddianız nereden geliyor? Annenizden mi, eşinizden mi?
-Aklınıza gelebilecek, hamur işi dâhil tüm yemekleri yapabilirim.
Eşim sınıf arkadaşım olduğu için Kayseri yemeklerine derinlemesine vakıf değildi; ama
annem çok güzel yemek yapardı. Ben de ona yardım ederdim. İki üniversiteye gidince benim
okul uzun sürdü. Bekâr evlerinde kaldığımız için kendi yemeğimizi kendimiz yapardık.
Aklınıza gelebilecek hamur işi dâhil tüm yemekleri yapabilir hale geldik. Bunu da daha
değişik zamanlarda epeyce denedim. Son yıllarda yoğunluktan yapamıyorum; ama yemeklere
karşı bir zaafım var.
-Biz Kayseri Mahallesinde dolaşmaya devam edelim. Bu sorum da mahalleden olacak.
Başbakan Yardımcımız ve aynı zamanda Kayseri’nin damadı olan Sayın Yalçın
Akdoğan burada yaptığı konuşmada ‘Biz Kayseri'yi Haseki Başkan’la tanıdık ve onlar
sayesinde sevdik’ dedi. Gesibağları klibinde sizin bulunmayışınızın altını çizerek ‘Bu
klibin eksik bir tarafı var. Haseki Başkan da bu klipte olmalıydı. Çünkü Kayseri demek
Haseki demek, Haseki demek Kayseri demek’ tespitinde bulundu. Bu tespitleri duyunca
neler hissettiniz?
-Belediye Başkanlığının geri planda, kimsenin görmediği çok zor tarafları var.
Sayın Başbakan Yardımcımız konuşurken espriler yapıyorduk. Yeni Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mustafa Çelik ‘Sayın Akdoğan sizi tarihi eser yerine koyuyor, oysa ben doğal
güzelliklerin içine koymak istiyordum’ gibi espriler yapıyordu. Orada çok neşeli, keyifli bir
sohbet ve konuşma hâkimdi. Sayın Başbakan Yardımcımızla da aramızda espriler geçti. Bu
tespitler için teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığının geri planda, kimsenin görmediği çok
zor tarafları var. Bir işin parasını bulmak, projelendirmek, sonra iş başına geçmek, yapım
safhasında bir sürü eziyetlere katlanmak ki, bu projede Anıtlar Kurulu zor bir süreçtir. Anıtlar
Kurulu sizin yaptığınızı beğenmez. Eserin asli haline aykırı görürse savcılığa da gönderir.
Birçok arkadaşımız savcılıklarda ifadeler vermişlerdir. Anıtlar Kurulunun tabi elinde yumurta
küfesi yok. Savcılığa bildiriyorlar, burada insanlar ne gibi zorluklar çekiyor kimsenin bildiği
yok. Ben o mahalleye neredeyse 20 sene emek verdim. Ancak tüm bunların sonunda çok
keyifli bir ortamda açılışımızı yaptık ve nostalji keyfi yaşadık. Açılış sırasında da tabi öyle
iltifatlar oldu.
-21 yıl Kayseri’ye emek vermek kolay kolay kimseye nasip olmayacak bir iş.
Kolay değil tabi. Gençliğinizin en verimli çağında işinizden kopuyorsunuz. Gelip belediyede
21 yıl emek veriyorsunuz. Ben bu 21 yıl boyunca hiç işime bakmadım. Dışarıdaki ticaretimle
ilgilenemedim. Kardeşlerim Allah razı olsun ortaklığımı devam ettirdiler ve ilgimi

kesmediler. Ama onlara hiçbir faydam olmadı. Zaten bizim kamu ile işimiz yok. Tekstil işi
yapıyoruz. Ben 21 yıl boyunca şehrin alt yapısından, üst yapısına emek verdim. Sonra da
devlet projesi gibi olan büyük projeleri hayata geçirdim. Kimsenin emek vermediği,
uğraşmadığı, belalı, sıkıntılı birçok işe omuz verdim. Allah’a hamdolsun Kayseri’yi bir
yerden aldım ve bir yere getirdim. Haliyle bugün 35-40’lı yaşlarda olan herkes gençliğinde
beni görmüştür. Bazen çok olduğunu bende hissediyorum. 21 yıl kolay değil. Zaten bir seçim
öncesinde şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan Bey’e gittiğimde, efendim ben 3
dönem yaptım. 15 yıl oldu. Bana hakkınızı helal edin, Allah’a ısmarladık dediğimde ‘Eğer
gidersen hakkımı helal etmiyorum’ dedi. ‘Niye gitmekte ısrar ediyorsun’ dediğinde efendim
belediye başkanlığı için 15 sene yeterli bir süre. Ben şehrim için elimden geleni yaptım. Artık
gençlerin önünü açmak lazım. Lütfen bana izin verin diye adeta yalvardım. Fakat o gün ki
şartlarda Sayın Cumhurbaşkanımız ‘hayır’ demişti ve bizde mecburen işe devam etmek
zorunda kaldık.
-Siz belediye başkanlığına da bildiğimiz kadarıyla talip değildiniz.
Evet öyleydi. Daha işin başında, 1994 senesinde belediye başkanı olmam için ısrar
ettiklerinde rahmetli babamda çok razı olmuyordu. Baba, askerlik görevi gibi bir dönem yapıp
geleyim diyerek ikna etmiştim. Bizim niyetimiz bir dönem yapmak ve geri dönmekti; ama
aradan 20 sene geçti.
Kayseri Mahallesi’nin meydanında Kerem ile Aslı'nın hikâyesini sembolize eden bir anıt
olacaktı. Bu anıtı göremedik. Görebilecek miyiz?
Turistler ilginç şeyleri, böyle hikâyeleri çok seviyorlar.
Yapılan açılış birinci etaptı. Orada bir butik otel faaliyete başladı. Restoran açıldı. Halen
restorasyonu devam eden bazı konaklar var. Onlar da devreye girecek. Elbette ki sizin de
dediğiniz gibi Aslı ve Kerem heykeli de yapılacak. Çünkü Aslı ile Kerem o mahallede
yaşamış. Çok güzel bir hikâyeleri var. Biz burayı bir taraftan eskiden Kayserililer nasıl
otururlardı, kalkarlardı, yaşam biçimleri neydi onu yeni nesiller görerek öğrensin istiyoruz, bir
taraftan da turizm amaçlı yaptırıyoruz. Bu projeyi kâra dönüştürmek lazım. Sadece bir nostalji
yaşamak yetmiyor. Turistler ilginç şeyleri, böyle hikâyeleri çok seviyorlar. Batıya
gittiğimizde meşhur yazarların evleri veya yaşanmışlıkları ufak tefek hikâyelerle
resmediliyor, heykelleştiriliyor. Bir şekilde gelen turistlere sunuluyor ve bu yolla para
kazanıyorlar. İşte burada da çok ilgi çekecek bir Aslı-Kerem hikâyesi var.
Tarihi eserler turizm açısından ilgi çekici hale geliyor anlaşılan.
Elbette. Şimdi bir turistin Erciyes’e geldiğini düşünün. Erciyes’te bir insan 3-4 saat kaydıktan
sonra bitkin düşer. Nihayetinde kayak bir spor. Sonrasında ne yapacak? Otele gidecek,
dinlenecek, duşunu alacak; 4-5 saat sonra her işi bitmiş olacak. 7-8 saatini de uyku için
ayırırsanız bir insanın 10 saati boş. Bu 10 saatinde yapılacak en güzel şey ona şehri
gezdirmek, şehirdeki tarihi eserleri ve kültürel mirasımızı tanıtmak, Kayseri mutfağının
güzellikleri tanıştırmak ve alış veriş yapabilecekleri cazip yerleri onlara sunmak olacaktır.
Erciyes’ten 15-20 dakikada şehre inip gezmeye başlayan insanlar eski Kayseri mahallesini
mutlaka gezeceklerdir. Yeni açtığımız Selçuklu Müzesini, Kale içinde yapmakta olduğumuz
Arkeoloji Müzesini, tarihi eserlerimizi tek tek gezeceklerdir. En iyi yemek nerede yenirse onu
soracaklardır. Ufak tefek de hediyelik eşya alacaklardır. Ona uygun hazırlıkların yapıldığı bir
mahalle olarak Kayseri Mahallesi yapıldı.
-Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Çelik konuşmasında Kayseri Mahallesi’ndeki
hamama dikkat çekerek; ‘Artık gelin ağırlamalar, kız görmeler gibi Kayseri geleneğinde olan
hamam kültürü burada ayağa kaldırılabilir’ dedi. Sizce hamam bu kültürü diriltebilir mi?
Nostalji yaşamak isteyenler oraya gidecek.
Yaşamış olduğumuz, nostaljik sayılabilecek hatıralar, örfler, adetler belki olduğu gibi
canlanmaz. Çünkü onlar bir yaşam biçimiydi. Bugün onları nostalji olarak yaşatılabiliriz.
Eskiden insanlar niye çok hamama giderlerdi? Babalarımız neden bizi değişik aralıklarla

hamama götürürdü? Sebebi şuydu. Evlerde banyo tertibatı yok, sıcak su olmaz. O zaman da
mecburen 15 günde bir hamama falan götürürler. Anneler de aynı şekilde toplanıp giderlerdi.
Zaten yeni açılan hamam yok. Hep eskiden kalmış hamamlar var ortada. Bildiğimiz klasik
hamamlar var. Yeni hamamlar açılmıyor, çünkü herkesin hamamı artık evinin içinde. Ancak
Kayseri Mahallesi tarihimizi, kültürümüzü, geçmişimizi, örf ve adetlerimizi öğrenmek
isteyenler için bir uğrak yeri olacak. Nostalji yaşamak isteyenler oraya gidecek.
-Peki, Kayseri mahallesini ve yüz yıl önceki Kayseri yaşam kültürünü tanıtmak
amacıyla bir dizi film bu mahallede çekilebilir mi? Mahalleyi her gören burası iyi bir
film stüdyosu olmuş değerlendirmesinde de bulunuyor. Malum şehirler birazda filimler
sayesinde tanıtılıyor. Bu konuda sizin yorumunuz ne olacak?
Yekte ve Gesibağları filmi yeni başkanımızın yaptırdığı filmler. Tarihi eserlerimiz ve tabi
güzelliklerimizi içine alan çok güzel çalışmalar olmuş. Dizi yâda sinema filmi çalışması da
yapılabilir. Bunu daha önce ben birkaç sefer denedim, hoşuma da gitti; ama Kayseri’nin bu
işe çok hazır olmadığını gördüm. Cüneyt Ülsever’in Hacı isimli bir kitabı vardı. Bu romanı
yazdıktan sonra bana da göndermişti. Romanda 28 Şubat sürecinde Kayserili bir tüccarı
anlatıyor. Hacca gitmiş gelmiş, dinine bağlı Hacı’nın 2 tane çocuğu var. Çocuklardan birisi
çok dindar. Tarikatlara karışmış ve nerede olduğu belli değil. Uç noktalarda savrulmuş, çok
radikal söylemli bir genç. Hacı’nın diğer oğlu da yurtdışına çıkmış, okumuş ve sosyetik
takılıyor. Kitapta da Hacı’nın hayatı konu ediliyor. 28 Şubat döneminin bir hikâyesi.
Askerlerin zulmü var. Bu romanı film çekmek istediklerini söylediler ve yardımcı olabilir
misiniz dediler. Ben de baktım, çok aykırı gelmedi. Olabilecek bir hikâye gibi geldi. Hatta
birazda hoşuma gitti. Madem Kayseri’de çekilecek ben de bu işe yardımcı olayım dedim.
Çünkü Hacı karakteri de düzgün, işinde gücünde, ekmeğinde, namuslu bir adam. Film Hacı
karakteri etrafında dönüyor. Sözünün eri tüccar bir adam. Belki de bu film Kayseri’nin ticaret
ahlakını tanıtır diye düşündüm. Beştepeler’deki Kayseri konağını onlara tahsis ettik. Filmde
Hacı rolünde Tuncel Kurtiz oynuyordu. Ekip çalışmaya başladı. Fakat bir müddet sonra
oradaki bazı sahneler için protestolar yaşandı. Gazetelerde bazı arkadaşlar ‘Bu ne demek
arkadaş, Kayseri’nin çocuğu bu şekilde gösterilir mi? Bu bizim Kayseri’mizi karalıyor’ diye
yazdılar. Filmin esası şu, roman bu, bazı abartmalar falan var; ama bu abartmalar film icabı
olabilecek şeyler, bundan dolayı işi büyütmeyin falan dedikse de derdimizi bir türlü
anlatamadık.
-Mahalleden çıkalım ve Kayseri meydanına doğru uzanalım birazda. Başkanım yaklaşık
üç aydır Milletvekili adayı Özhaseki olarak Kayserililerin karşısına çıkıyorsunuz. Bu
kimliğinize siz ve Kayserililer alıştı mı?
-‘Niye tembellik ettin’ diyen olmadı. ‘Yan gelip yattın kardeşim, ne yaptın ki’ diyen Allah’a
şükür olmadı.
Herhalde Kayserililer beni sık gördükleri için karşılarında gördüklerinde şaşırmıyorlar. Ama
ben doğrusu bu ortama alışabildim mi bilemiyorum. Havaalanında Sayın Cumhurbaşkanımızı
karşıladık, uçaktan indi, sıra ile elimizi sıkıp merhaba derken bana gelince durdu. ‘Mehmet ne
yaptın alıştın mı ortama’ diye sordu. Vallahi alışmaya çalışıyorum efendim dedim. Çünkü her
gün sabah erkenden işe gidip, akşama kadar çalışıp, son akşam programlara katılıp, eve
döndüğümüzde Yarabbi şükür bir günü bitirdik derdik. Müthiş yoğun günler, çalışmanın
getirdiği stres, sıkıntı, biraz gergin ortamlardan bir anda sadece seçim havasının olduğu bir
ortama girdik. Bu ortam başkanlığa göre daha rahat. Sadece gezdiğiniz, muhatap olduğunuz
insanlarla sohbet tarzında geçiyor günler. Allah’a hamdolsun kötü bir şeyle karşılaşmıyoruz.
Bana şu ana kadar, gittiğimiz kahvede, toplantı salonunda veya konuşma yaptığımız
ortamlarda ‘Kardeşim sen 21 yıldır belediye başkanlığı yaptın niye çalışmadın’ diyen olmadı.
‘Niye tembellik ettin’ diyen olmadı. ‘Yan gelip yattın kardeşim, ne yaptın ki’ diyen Allah’a
şükür olmadı. Herkes ‘Allah razı olsun Başkanım, çok iyi şeyler yaptınız, hakkını helal et’
diyor. Gitmeseydin daha iyi olurdu diyenler oluyor. ‘Madem Ankara’ya gidiyorsun,

Kayseri’den elini ayağını çekme, Kayseri’mizi unutma’ diyenler çoğunlukta. Bunları görünce
demek ki 21 yıl boşu boşuna çalışmamışım diyorum. İnsanlar da farkındalar. Dolayısıyla
şimdi, çarşıda gezerken, toplantı yaparken, sohbet ederken 21 yıllık çalışmanın semeresini
görüyorum. Eğer o 21 yıl boyunca terlememiş, çalışmamış, tembellik etmiş, kamunun parasını
çarçur ederek hovardaca harcamış olsaydım bu rahatlığı yaşayamazdım. Gezdiğim yerlerde
iltifatlarla ve güler yüzle karşılanmazdım.
-Başkanım, her kesimden, her yaştan, her bölgeden insanlarla temas halindesiniz.
Vatandaşın size yaklaşımı nasıl oluyor?
-Ben sadece klasik bir belediye başkanlığı yapmadım.
Tabi hala belediye işlerini ısrarla söyleyenler çoğunlukta ve bana hitap ederken de hep
Başkanım diye sesleniyorlar. Bende hiç yadırgamadan dönüyorum ve sanki hala bende
Başkanlık mührü varmış gibi hemşerilerimi dinliyorum. Allah razı olsun yeni başkanımızda
‘Başkanım eğer bir konu varsa, yapabileceğimiz bir şey varsa emriniz olur’ diyor. Bende
bundan mutlu oluyorum. Çünkü insanlar bıraktıklarında en azından saygı görmek istiyorlar,
vefa istiyorlar. Zaten eskiden beri yaptığımız konuşmalarda hep şunu söylerdim; Bu işi nasıl
olsa bırakıp gideceğiz. Bıraktığımda, sokağa çıktığımda, insanlar yolda rastladıklarında
merhaba desinler, yüzüme gülsünler, dükkânlarına davet edip bir çay ısmarlasınlar başka
hiçbir şey beklemiyorum. Ben sadece klasik bir belediye başkanlığı yapmadım. Sadece şehrin
alt yapısı ile suyu ile kanalı ile sonra üst yapısı, kaldırımı, asfaltı ve parkı ile
uğraşmadım. Hiçbir Belediye Başkanının Türkiye’de yapmadığı, cesaret edemediği birçok
önemli projeye imza attım. Aslında Belediye Başkanları bu tür projeleri gördükleri zaman
kaçıyorlar ve işin altına girmiyorlar. Hiçbir Belediye Başkanı serbest bölge yapmamıştır. Biz
Serbest Bölge’yi yaptık ve şimdi binlerce insan çalışıyor. 600-700 milyon dolarlık ihracat
yapılıyor. Hiçbir belediye başkanı kayak merkezi yapmamıştır. Türkiye’de değil Dünya’nın
hiçbir yerinde böyle olmamıştır. Ama biz yaptık ve şimdi orada binlerce insan çalışıyor.
Kayseri’nin yeni bir bacasız sanayisi oluyor. Hiçbir Belediye Başkanı ikinci Devlet
Üniversitesini kurmak için ortaya çıkmamıştır. Allah’a hamdolsun şimdi biz o üniversiteyi
kurduk. Abdullah Gül Bey’in ismini verdik. Bu Üniversitede şimdi birçok öğrenci okuyor.
Amerika’dan hocalar geldi, ders veriyorlar. Yeni yeni Belediye Başkanlarının bazıları stat
yapmak için ortaya çıktı; ama benim yaptığım tarihte hiçbir Belediye Başkanı stat yapmaya
cesaret edemiyordu. Öyle bir stat yaptık ki hem Kayseri’nin en güzel, en estetik binası oldu,
hem de kamunun cebinden 1 lira çıkmadı. Bu haliyle de bir model oldu. Bunun gibi o kadar
çok örnek sayabilirim ki. İşte Yamula Barajı da aynı şekilde. Belediye Başkanlarının hiç birisi
böyle zor projelerin altına girmediler. Ben bu şehrin çocuğuyum ve burada doğdum büyüdüm.
Herhalde mezarım da burada olacak. Böyle olunca da bu şehrin insanlarının duasını almaya
çalışıyorum. Onun için de zor projeleri yapıyorum. Onun için bu ağır yüklerin altına
giriyorum. Eğer ben bunları yaparsam inanıyorum ki bu şehir büyüyecek ve gelişecek; ama
bunları yapmazsak bu şehir doğudaki küçülen şehirlerden birisi olacak. Belediye Başkanlığına
başladığımda bu şehrin merkez nüfusu 421 bindi. Şimdi 1 milyon 100 bin oldu. 15- 20 sene
içerisinde hangi şehrin nüfusu üç misli artmıştır. Hele de Orta Anadolu gibi çok avantajı
olmayan bir bölgede. Allah’a hamdolsun şehir öyle canlı hale geldi ki, şu anda 4 tane organize
sanayi var. 4 ayrı üniversitemiz var. Bu şehirde ticaret çok canlı. Şehircilik açısından bakıldığı
zaman Avrupa’nın en güzel şehirlerinden birisi oldu. Sosyal açıdan, kültürel açıdan, sportif
manada baktığınızda şehrin her tarafı canlı hale geldi. Onun için bu şehre insanlar geliyorlar
ve aradıklarını buluyorlar. Ekmek arayan ekmek buluyor, iş arayan iş buluyor, hastanede
tedavi arayan sağlık hizmetleri buluyor, okumak isteyen eğitim buluyor. Kültür hizmetleri,
spor hizmetlerinden istifade etmek isteyen onu buluyor. Elhamdülillah biz bunları bütünü ile
yaptığımız için insanlarda gittiğimiz her yerde bizi gülerek karşılıyor, dualar ediyorlar.
-Başkanım bu samimi, içten, hoş sohbetiniz için size çok teşekkür ediyorum, son olarak
neler söylemek istersiniz?

-Bu ülkenin geleceği için, istikrarı için, huzuru için, yarın bir gün eski Türkiye’ye
dönmemek için güçlü şekilde hemşerilerimizden destek bekliyoruz.
Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Son cümle olarak bu seçimlerin öneminden bir
kez daha bahsetmek isterim. Bu seçimler bütün seçimlerin anası gibi adeta. Çünkü 4 yıl
boyunca seçim olmayacak ve Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan iktidar iş başına gelecek.
Avrupa’da seçimlerin uzun boylu önemi olmuyor. Amerika’da önemi olmuyor. Amerika’da
ikili bir yapı var. Cumhuriyetçilerle demokratlar çekişiyor. Avrupa’da Sosyal Demokratlar ile
Hıristiyan Demokratların çekişmesi var. Arada İşçi Partisi de devreye giriyor; ama genel
temayül ikisi arasında. İki partinin de iş başına gelmesi o ülkeler için uzun boylu bir şey
değiştirmiyor. Çünkü sistem kurumsallaşmış, yapı oturmuş. Hangi parti gelirse gelsin ufak
tefek nüanslarla işi götürüyor. Ama bizim için asla böyle olmuyor. Hala kişilere bağlı, hala
kişilerin omuzlarında gidiyor. Belediyelerde de öyle. Bir kişi iş başına geliyor, belediyeyi
mahvediyor ve perişan ederek gidiyor. Bir başka kişi geliyor o mahvolmuş belediyeyi alarak
ayağa kaldırıyor. Veya bir iktidar iş başına geliyor Türkiye’yi mahvediyor, perişan ediyor ve
işi beceremeyip kendiliğinden kaçıyor. Bunu 2002 yılı öncesinde yaşadık. Şimdi mangalda
kül bırakmayanlar o gün iktidarda idi. O kadar kötü yönettiler ki, bırakıp kendiliklerinden
kaçtılar. O günleri herkes hatırlıyor. Sonra, başında Recep Tayyip Erdoğan gibi yiğit bir adam
bulunan yeni kurulmuş bir parti geliyor. O çökmüş, perişan olmuş her şeyi ile mahvolmuş
ülkeyi alıyor ve ayağa kaldırıyor. Demek ki seçimlerde iş başına gelen insanlar çok önemli.
İnşallah Kayserili hemşerilerimiz yıllardır yaptığımız hizmetleri biliyorlar. Yine itimat ederler
ve güçlü bir şekilde desteklerlerse bizde gider onları en iyi şekilde temsil ederiz. Bu ülkenin
geleceği için, istikrarı için, huzuru için, yarın bir gün eski Türkiye’ye dönmemek için güçlü
şekilde hemşerilerimizden destek bekliyoruz.
Bu gün çok özel bir konuk ağırladık sohbet çok keyifli ve güzeldi farklı bir konu ve konukla
yeniden birlikte olmak dileği ile hoş çakalın.
Söyleşi: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13579.html
Erişim Tarihi: 01.06.2015

Kararsızları ve seçimi kazanacağız
Partisinin her seçimde çok iyi final yaptığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı
Ahmet Doğan “inşallah her zaman olduğu gibi bu seçimde de ipi açık ara önde göğüslemeyi
hedefliyoruz. Bu yüzden son hafta kararsız kardeşlerimizi mutlaka kazanmalıyız“ dedi.

01 Haziran 2015 Pazartesi 12:41

AK Parti Talas İlçe Teşkilatının Sandık Müşahitleri Eğitim Toplantısı’nın ikincisi yapıldı.
Gezegen Sosyal Tesisleri’nde kahvaltılı olarak gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Milletvekili
Adayları Ahmet Doğan ile Havva Talay Çalış da katıldı.

Eğitici animasyonların gösterildiği ve broşürlerin dağıtıldığı toplantıda açılış konuşmasını AK
Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost yaptı. Talas’ta en iyi sonucu almak için çalıştıklarını
belirten Dost, bu konuda en önemli görevin sandık müşahitlerine düştüğünü söyledi.
Aday Havva Talay Çalış da, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı mitinge yağmura
rağmen büyük katılım olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına
teşekkür etti.
Final haftası
Ahmet Doğan ise konuşmasında final haftasına girildiğini belirterek “küskün, kırgın ve
kararsız seçmenlerimizin çoğu AK Partili. Seçime çok az kala kararsızların sayısı giderek
azalıyor. İşte bu kararsız kardeşlerimizin bize oy atmalarını sağlamak için bu hafta daha çok
gayret göstermeliyiz.” dedi.
Sandık müşahitlerinin seçim kazanmada çok büyük rolleri ve görevleri olduğunu hatırlatan
Doğan “10. zaferimizi kazanmak için sizlere ihtiyacımız var. Emekleriniz ve gayretleriniz için
çok teşekkür ederim. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Allah birlik ve beraberliğimizi
bozmasın” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13580.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Doğan, Memur-Sen’le buluştu
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan, Memur-Sen İl Temsilciliği ve EğitimBir-Sen Şube Başkanlığı’nı ziyaret etti.
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Başkan Mustafa Lale ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Doğan “gecikmiş” ziyaretten
dolayı özür dileyerek “yoğun programımızdan dolayı bazen en yakınımızdaki arkadaşlarımızı
ya da kardeş sivil toplum kuruluşlarını ihmal edebiliyoruz” dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Lale konuşmasında şunları söyledi:
“Ahmet bey sevdiğimiz, saydığımız, Kayseri’nin sorunlarını iyi bilen bir abimiz. Kendisini
TBMM çatısı altında görmekten mutlu olacağız. Öğretim üyesi olduğu için eğitimcilerin
problemlerini daha iyi anlayacağına ve projelerimize destek olacağına inanıyoruz.
Ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz.”
Ahmet Doğan da konuşmasına niçin aday olduğunu anlatarak başladı. AK Parti’nin kurucusu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarıyla temsil ettiği davaya omuz vermek için
aday olduğunu söyleyen Doğan “daha önce rahmetli Menderes’in başlattığı ve Özal’ın
sürdürdüğü ‘Yeter söz milletindir!’ ifadesinin/iradesinin son noktası inşallah 7 Haziran’da
konulacak. Eski Türkiye’ye, krizler, yokluklar, koalisyonlar dönemine yeniden dönmemek,
lider Türkiye’yi inşa edebilmek için AK Parti’yi seçmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Acil Eylem Planı
Daha sonra gelen soruları cevaplandıran Ahmet Doğan, eğitim sistemimizin sorunlarını ve
gençliğin çıkmazlarını yakından bildiğini belirterek “eğitimle ilgili bir perspektif ortaya

koyabilmek için sizden bir acil eylem planı çıkartmanızı istiyorum.” dedi. Doğan, her konuda
yanlarında olmaya çalışacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13581.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Adeta şehit olsun diye yaratılmış
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş: “Şehit Furkan Doğan,
Kayserimizin güzide bir evladıdır. Allah, O'nu adeta şehit olsun diye yaratmış. Bunu daha
sonraki icraatlarından anlıyoruz”

01 Haziran 2015 Pazartesi 12:46

Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan saldırının ve Mavi Marmara şehitlerinin yıl dönümü
kapsamında Türkiye genelinde birçok etkinlik düzenlendi. Kayseri’de de İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şubesi "Şehit Furkan Doğan" fotoğraf sergisi açtı. Memleketi Reşadiye’de
de anılan Furkan Doğan ve Mavi Marmara Şehitleri için İstanbul’da ‘Özgür Kudüs Yürüyüşü’
yapıldı.
"Yeni Furkanların yetişmesini arzu ediyoruz"
İlim Yayma Cemiyeti Şehit Furkan Doğan Erkek Öğrenci Yurdu ve Gençlik
Merkezi’nde "Şehit Furkan Doğan" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş, Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Soyak, Mavi
Marmara Gemisi gazisi Ali Tokluman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, Mavi
Marmara'ya yapılan saldırının unutturulmaması için bu sergiyi hazırladıklarını söyledi.
Memiş, "Şehit Furkan Doğan, Kayserimizin güzide bir evladıdır. Allah, O'nu adeta şehit olsun
diye yaratmış. Bunu daha sonraki icraatlarından anlıyoruz" diye konuştu.
Bir etkinlik de Reşadiye’de yapıldı
Yine İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından Furkan Doğan’ı anma etkinlikleri
çerçevesinde Furkan Doğan'ın memleketi olan Talas İlçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan
Şehit Furkan Doğan Kültür Evi'nde anma etkinliği düzenlendi.
İstanbul’da da geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlendi
Şehit Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan ise İHH İnsani Yardım Vakfı’nın İstanbul’da
düzenlediği ‘Özgür Kudüs Yürüyüşü’ne katıldı. Saat 17.00’da Fatih Camii’nde buluşan grup
Mavi Marmara’nın yıl dönümünde şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak ve Kudüs Özgür
oluncaya kadar yürümek için bir araya geldi.
HABER/FOTOĞRAF: Veli Gögebakan/M. Safa Asaroğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13582.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kocasinan Belediyesi toplanıyor
Kocasinan Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanıyor.

01 Haziran 2015 Pazartesi 16:23

Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde 1 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 16'da Meclis
Salonu'nda
toplanarak
gündemindeki
konuları
görüşüp
karara
bağlayacak.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirecek Kocasinan
Belediye Meclisi'nin 19 gündem maddesini görüşerek karara bağlayacağını kaydetti. Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar meclis toplantısı hakkında şu bilgileri verdi;"Belediye sınırlarımız
dahilindeki yeme-içme mekanlarının önünde müsait olan alanlara sundurma yaparak, masasandalye koyarak geçici olarak kullanma talepleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
raporunu görüşeceğiz. Belediyemiz sınırları dahilindeki 116 mahalle muhtarlıklarına birer
dizüstü bilgisayar e ve lazer yazıcı alınmasını görüşüp karara bağlayacağız. Belediye
hizmetlerlerinde kullanılmak üzere yeni araçların alınması için karar vereceğiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13583.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Sağlıkçılardan şiddete tepki
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun'a düzenlenen saldırıyı
kınadı. İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Fedakarlıkla, özveriyle hizmet veren çalışanlara
insanlık dışı muamele yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur" dedi.
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İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr.
İsmail Kılıç, "Ne yazık ki zaman zaman sağlık çalışanlarımıza yüksek sesle konuşan, hakaret
eden, el kaldıran, hatta silah çeken bazı densizlerin, katillerin veya insanlık dışı yanlışlar
yapanların muhatabı oluyoruz. Bu bizi üzüyor. Bu bizim yüreğimizi kanatıyor. Bugün sabah
itibarıyla 15 dakika süresince tüm hastalarımıza şifa veren ele vefa organizasyonu yapıyoruz.
15 dakika süresince hasta bakımına aciller dışında ara vereceğiz. Bu yürekler sizin için atıyor.

Bu fedakarlıklar, 78 milyon ülke insanımızın sağlıklı yarınlara, güvenle bakacakları bir
ortamın oluşması için yapılıyor. Bu fiziki mekanları bu millet hak ettiği için yapıyoruz. İleri
tıbbi teknolojileri bu milletimizin hakkı olduğuna inandığımız için yapıyoruz. Dünyayı örnek
gösteren değil, 78 milyon ülke insanımıza dünyanın örnek aldığı bir sağlık hizmeti sunumunu
yapmaya çalışırken bu tür mağduriyetlere ve haksızlıklara maruz kalmak bizi üzüyor. Asla ve
asla hak etmiyoruz." dedi. Dr. Kılıç, 2012 ve 2015 yılları arasında 31 bin 767 sağlık çalışanın
şiddete maruz kaldığını açıklayarak, "Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu Beyaz Kod adı verilen
sisteme yapılan başvurulara göre şiddete maruz kalanların 18 bini hekim, 13 bini diğer sağlık
çalışanları. Başvurulara göre, saldırıların üçte biri fiziksel olarak gerçekleşti" diye konuşarak
şu bilgileri verdi: "Sağlık çalışanlarının en çok şiddet gördüğü yıl 2013 olarak belirlendi. 2013
yılında 7 bin 129 sözlü şiddet, 3 bin 552 fiziksel şiddet başvurusu yapılmış. Bu sayılar 2014
ocak ayında fiziksel şiddete uğradığını söyleyen sağlık çalışanlarının sayısı bin 575'e kadar
düştü. Ancak ardından yeniden artışa geçti. 2014 yılından 2015 mart'ın kadar 3 bin 94 fiziksel
şiddet başvurusu yapıldı. Şiddete ilişkin şikayet başvuruları en çok devlet hastanelerinden
geldi. İkinci sırada eğitim ve araştırma hasteneleri var. Üçüncü sırada da 112 servislerinden
gelen şikayetler yer alıyor. Şiddet olaylarının en çok görüldüğü yer poliklinikler. 7795 olay,
hastane polikliniklerinde meydana geldi. Olayların en çok görüldüğü ikinci adres ise acil
servisler. Son 3 yılda acil servislerde 7 bin 208 şiddet olayı yaşandı.
Beyaz kod birimine yapılan başvurularda olay adli makamlara bildiriliyor. Bakanlık ve
Kurumumuz ihtiyacı olan personele hukuki yardım da yapıyor." "Fedakarlıkla, özveriyle
hizmet veren çalışanlara insanlık dışı muamele yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur" diyen İl
Sağlık Müdürü Dr. Kılıç, "Yasal düzenlemelerde büyük oranda çözüm olsun diye
savcılarımıza şiddet uygulayanlara tutuklama yetkisi verildi, iç güvenlik yasasında artık
polislere 24 saatten 48 saate uzayacak kadar gözaltı yetkisi verildi. Daha ileri yasal
düzenlemeler gerekirse bunları da yapılacaktır. Ama istiyoruz ki hastayla hekim arasında,
hastayla sağlık çalışanı arasında duvarlar örülmesin. Bu duvarların örülmemesinin en büyük
güç kaynağı vatandaşımızın sahip çıkmasıdır. Vatandaşımızın kendi canına can katan,
sancısını dindiren bu kitleye, bu gönül ordusuna, bu fedakar insanlara sahip çıkmasını
istiyoruz" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13584.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Saadet Partisi 250 araç konvoyu halinde
Kayseri’de gövde gösterisi yaptı
Saadet Partisi(SP) ile Büyük Birlik Partisi(BBP) nin desteklediği Milli İttifak 250 araçlık dev
konvoy ile gövde gösterisi yaptı.
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Saadet Partisi çatısı altında seçime giren ve Büyük Birlik Partisinin desteklediği Milli İttifak
adayları seçim çalışmaları kapsamında 250 araçlık dev konvoyla Kayseri’de gövde gösterisi
yaptı. Konvoy sonrası konuşan Saadet Partisi Milletvekili Adayı Mükremin Çuhadaroğlu “
Bugün 250 araçlık dev konvoyumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gerçekten çok güzel bir
teveccüh altında bu konvoy programımızı gerçekleştirdik. Dün de bin kişilik bir yürüyüş
gerçekleştirdik. Bunun akabinde gerçekleştirdiğimiz bu konvoyda halkımıza bir heyecan
uyandırmış durumda nasip olursa 4 Haziran Perşembe günü 17.30’da Büyük Kayseri
Mitingini de gerçekleştirerek seçimde ki Kayseri miting programını sonuçlandırmış olacağız”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13585.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

7 Haziran seçimlerinde halkımızın bize destek
vermesini bekliyoruz
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, seçimlere bir hafta kala yaptığı açıklamasında, “7 Haziran
seçimlerinde halkımızın bize destek vermesini bekliyoruz” dedi.
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Seçim çalışmaları ile ilgili değerlendirme yapan CHP İl Başkanı Mustafa Ayan,
“Çalışmalarımız saygıya dayalı, insanlarımızı rahatsız etmeden, kurallar çerçevesinde devam
ediyor. İyi de gidiyor” dedi. Ayan, “ Halkın Türkiye çapında ve Kayseri’de AKP’den bıktığını
görüyoruz. Bakanlara saldırılıyor. Bakanlar istenmiyor. Toplantıları mitingleri fiyasko ile
bitiyor. Miting sırasında asmış oldukları bayraklar halen duruyor. AKP iktidarı olan
yönetimde AKP’ye hiçbir şekilde müdahale olmuyor. Havuz basını paramızla dahi bizi
ekranlara çıkarmıyor. Büyük bütçemiz yok ve sadece vatandaşlarımızın bize verdiği destekle
seçim
çalışmalarını
sürdürmeye
çalışıyoruz”
diye
konuştu.
“Gergin demeçler vermemeye çalışıyoruz. İnşallah iktidarımızda da sevgiye dayalı,
özgürlüklere, insan haklarına dayalı bir sistem olacak. İktidarımız çok yakındır” ifadesinde
bulunan Ayan, “Bu seçimlerde CHP’ye halkımızın destek olmasını, oy vermesini ve
başımızdaki bu büyük beladan ancak halkımızın vereceği oylarla kurtulacağımızın bilinmesini
istiyoruz. 7 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13586.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir
Ankara’ya gidiyor
Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, sendikanın genel merkezinin yapılan 12.
Olağan Genel Kurulu’nda yönetim listesine seçildiğini ve bundan sonra Ankara’da 150 bin
üyeye hizmet edeceğini söyledi.

01 Haziran 2015 Pazartesi 16:32

Hizmet-İş Kayseri Şubesi’ne 2003 yılında göreve geldiklerini söyleyen Halil Özdemir,
“Bilindiği gibi 2003 yılında Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesine profesyonel sendikacılık
yapmak için başladık. Geldiğimiz gün yaklaşık 3 bin civarında üyemiz vardı. Şu anda 7 bin
500’e yaklaştı. Kırşehir, Nevşehir bize bağlı, Hizmet-İş Sendikasının en büyük şubeleri olarak
hemen hemen 11 yıldır hizmetlere devam ediyor” dedi. Özdemir, “Kayseri şubesinin
ayrıcalığı her yerde belli oldu. Hizmet-İş Sendikamızın 12. Genel kurulunda değerli Genel
Başkanımız artık Ankara’ya gelip kendisi ile birlikte devam etmemizi uygun gördü” diyerek
şu şekilde konuştu: “Bize bu görev verildiği için şeref duyduk. Yapılan seçim sonrasında
Hizmet-İş sendikası yönetim kurulu ve genel başkan yardımcılığına seçildik. Görevimize
Ankara’da devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplantıda Genel
Başkanımız hangi görevi layık görürse o görevi yapmaya çalışacağız. Kayseri şubemiz de
bizden sonraki arkadaşlarımız ile büyüyecek. Kayseri’de arkadaşlarımızın hizmetkarı olduk.
İyi ve kötü günlerinde yanında bulunduk ve bundan sonra da yanlarında bulunacağız.
Türkiye’nin iş kolunda birinci sendikası olan 150 bin üyesi olan Hizmet-İş’te herkesin
hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.” Özdemir ayrıca Berat Kandili nedeniyle de şunları
söyledi:
“Berat kandili nedeniyle bütün camiamızın ve tüm Müslümanların Berat Kandillerinin
hayırlara vesile olmasını ve beratımız olmasını diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13587.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Erciyes A.Ş'ye 'değer katan markalar' ödülü
Türkiye'nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş'ye 'Değer Katan Markalar' ödülü
verildi.
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Marketing Türkiye'nin Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama Şirketiyle birlikte yaptığı
'Kayseri İtibar ve Marka Değer Performansı Araştırmasında' Erciyes A.Ş, büyük ödüle layık
görüldü.
Kayseri'nin öne çıkan markalarının ödüllendirildiği İnteraktif Pazarlama Zirvesi'nde
gerçekleşen ödül töreni sonrası bir değerlendirme yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Cahid Cıngı, kanaat önderlerinin de değerlendirmeye katkı sağladığına vurgu
yaparak, "Kayseri'nin en önemli değeri olan Erciyes'e ve dolayısıyla şehrimize hizmet etmeye
çalışıyoruz. Şehrimizin kalkınması ve global çapta tanınır hale gelmesi açısından bir değer
oluşturduğumuzun farkındayız. Şehrimizin kanaat liderlerinin de bu değere sahip çıkması ve
'Kayseri'ye Değer Katan Marka Ödülü'ne bizleri layık görmesi doğru bir iş yaptığımızın ve
doğru yolda yürüdüğümüzün göstergesi olmuştur. Fakat esas başarı, Erciyes'i dünya çapında
bir merkez haline getirmek için yatırımları planlayan ve bugüne getiren Büyükşehir
Belediyemizindir. Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketi olarak elimizden geldiğince hizmet
etmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13588.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bedia Akartürk'ten keyifli akşam
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Bedia
Akartürk'ün verdiği konserle devam etti. Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde
Halk Müziği'nin sevilen türkülerini seslendiren ünlü sanatçı, salonu dolduran hayranlarına
keyifli bir akşam yaşattı.

Bir ara sahneden inerek konsere seyircilerin arasında devam eden ünlü sanatçı Akartürk,
yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13589.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Aylık Takip Ve Koordinasyon Toplantısı Vali
Düzgün başkanlığında gerçekleştirildi
Vali Orhan Düzgün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve yatırımlarının
takip ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla her ay yapılan Aylık Takip ve Koordinasyonun
(ATAK) Mayıs ayı toplantısında kamu adına yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler
detaylarıyla birlikte ele alındı.
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Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Mayıs ayı Aylık Takip ve Koordinasyon (ATAK)
Toplantısı’na Vali Yardımcıları Erdoğan Aygenç, Mehmet Emin Avcı, Mustafa Masatlı,
Mehmet Aktaş ve İlçe Kaymakamları, YURT-KUR Bölge Müdürü, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, İl Sağlık, Göç İdaresi Müdürleri ile Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı (ORAN) temsilcisi katıldı. Vali Düzgün, 7 Haziran tarihinde yapılacak 25. Dönem
Milletvekili Genel Seçimleri’nin yaklaştığını hatırlatarak, seçim sürecinin Kayseri’de huzur
ve güven içerisinde tamamlanabilmesine yönelik çalışmaların eksiksiz yürütülmesini istedi.
Vali Düzgün, Kaymakamlıklar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uyguladıkları ve
uygulamayı planladıkları projelerin kamu düzeninin sağlanması, toplumsal sorunların
çözülmesi ve vatandaş odaklı yenilikler getirmesi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.
Toplantının gündem maddeleri arasında yer alan; yapımı devam eden ve planlanan öğrenci
yurtları, 112 Acil Çağrı Merkezi, kentsel dönüşüm çalışmaları, Şehir Hastanesi Kampüsü
inşaatı, Mülteci ve Sığınmacılar için Kabul ve Geri Gönderme Merkezi konularının da
görüşüldüğü toplantıda Vali Düzgün, ilin her alanda gelişmesine, halkın hayat standardının
yükseltilmesine yönelik çalışmaların, planlanan sürede yapılması konusundaki çalışmaların
sürdürülmesi talimatını verdi.Vali Düzgün, konuşmasının ardından, toplantı gündeminde yer
alan konular hakkında ilgili kaymakamlar ve kamu kurumlarının yöneticilerinden bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13590.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Algı operasyonu yapılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bir gazetede Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı ile ilgili yapılan haberlere ilişkin, “Bilinen konuları bir gizem içerisinde bir sırmış gibi
sunmaya çalışmak bir algı operasyonunun parçası haline getirmek anlamına geliyor” dedi.
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Seçim çalışmaları kapsamında Hal Kompleksini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kayaklar Bakanı
Taner Yıldız, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, bugün bir gazetenin
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilgili haberine ilişkin olarak, şunları söyledi:
“Özellikle seçim öncesinde bir kısım algı operasyonları oluşturulmak istenmektedir ve bu da
onun bir parçası. Devlet her evrakını gazetelerle ve televizyonlar ile paylaşmaz. Paylaşmadığı
her evrakta sır demek değildir. Bir kere o sırsa, sizin gazetede ne arıyor? Sizin manşetinize
nereden geliyor o sırsa. Bunun sır olmadığını söylüyoruz. 2013 yılında bizim talebimiz ile
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na başlatılan ve tavsiyeleri, önerileri nedir Türkiye için
dediğimizde çünkü biz bir nükleer serüvene giriyoruz. Bu konuda önerileriniz nedir diye
soruyoruz. Bu raporlanıyor. Raporda, bizim kanuni bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor.
Evet yaptık. Şu anda meclise de gönderdik. Meclisin son 3-4 aydaki performansını,
muhalefetin yerlere yattığını ve yüzüne bazı maskeler taktığı bir ortamda biz bunları
görüşüyoruz. Genel müdürlükler ile bir takım bazı düzenlemeler yapın deniliyor. Tavsiyemiz
budur deniyor. Biz doğru diyoruz. TAİK’in özerk hale getirilmesi gerektiği deniliyor. TAİK
şuanda Enerji Bakanlığı’na bağlıdır. Biz gönderdiğimiz kanun tasarısında Başbakanlıkta
bunlar görüşülüyor. Bunun Enerji Bakanlığı’ndan çıkarılmasını, Enerji Bakanlığı’na bağlı
olan yapının farklılıklaştırılmasını istedik. ÇED’le alakalı bir süreçten bahsediliyor. Bu
güncelliğini de yitirmiş bir rapordur. 2014’ün Şubat ayında tamamlanan ve ondan sonra ÇED
alınması lazım deniliyor. Zaten ÇED alındı. O yüzden bütün bilinen bu konuları bir gizem
içerisinde bir sırmış gibi sunmaya çalışmak, bence gazetenin kendine PR yapmasının yanında
artık bir algı operasyonunun parçası haline getirmek anlamına geliyor. Orada 2-3 tane temel
konu var. Nükleer atıklar nerede olacak deniliyor. Biz bunu internette yayınladık. Uluslararası
hükümetler arası anlaşmalarımız da ve ev sahipliği anlaşmalarında nükleer atıkları Rusya’ya
gönderilir deniyor. Bunun herhangi bir sırrı yok ki. Bu da aramıza kalsın 78 milyon kişi
duydu. Bunu belki 10’uncu kez söylüyorum. Bugün gazete bunu manşet olarak ‘ben bir sır
yakaladım’ olarak söylemesini ciddi bir kayıp olarak görüyorum. Onun haricinde özellikle
herhangi bir kaza anında sorumluluk işletene aittir. Bu da yine aynı şekilde hükümetler arası
anlaşmada, yazıyor ve TBMM’nin onayından geçti. 550 tane milletvekilimiz onu aldı, okudu
ve ondan sonra internette yayınlandı. Bunu yalnızca Türkiye’de ki gazeteler değil, Afrika’da
ki birinin de elde etme imkanı var. Bunlarda bizim açımızdan herhangi bir sır değil.
Oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları AK Parti’nin gizli ve gizemli bir iş yaptığı üzerine
kurgulamadır. Bizim her işimiz açık, net, şeffaf ve biz gücümüzü şeffaflıktan alan bir partiyiz.
Bir önce ki seçimler de biz nükleer güç santral kuracağız diye yüze 50’liler civarında oy aldık.
Vatandaşına karşı popülizm yapan, vaatleri ile ‘ben mazotu 1.5 TL yapacağım’ diyerek

popülizm yapan veya HDP gibi gerçek yüzünü göstermeyen vatandaşımızın ümitleri ile
kardeşimizin üzerinden istismar yapan herhangi bir siyaset gütmüyor AK Parti. Her şey açık
ve net ortadadır ve neleri yapacağını, neler yapmayacağını söyleyen bir partiyiz. Mazotu 1.5
TL’ye düşürmeyecek AK Parti. Bunun gerçekçi olmadığını ve maiyetinin altında olduğun
biliyorum. Biz bunları açıkça söylüyoruz. O yüzden bugünkü atılan manşetin sır olmadığını,
algı ile yapılan operasyonların bir parçası olduğunu bir kez daha söylemek isterim. Birçok
teknik detay var. Bunlarla alakalı detaylarda, ilgili kişiler tarafından yönetiliyor. 40 yıldan
beri, bizden önceki bütün hükümetlerin yapmak isteyip de, yapamadığı bir nükleer güç
santralinden bahsediyoruz. Önceden daire başkanlığına düşürülen bir statünün, bundan sonra
genel müdürlük ve özerk bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Türkiye 8 tane ünite yapacak.
Yaklaşık 100 milyar TL’nin üzerinde para harcayacak. Bunu yönetecek olan özel şirketler
harcayacak. Bunu yönetecek olan kamunun, mutlaka yeniden düzenlenmesi ihtiyacı var. Onu
yapıyoruz. Yazıktır, günahtır. Vatandaşımız eğer o gazeteyi okuyorsa, güvendiği için
okuyacaktı, bundan sonra güvenerek okumaz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13591.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Develi'de de sağlık çalışanlarına şiddete karşı iş
bırakıldı
Develi Muammer Kocatürk Devlet Hastane personeli, Samsun'da silahlı saldırı sonucu
öldürülen Dr. Kemal Furtun’un katledilmesini ve sağlıkta şiddeti protesto etmek amacıyla 15
dk iş bırakma eylemi kararı aldı.
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Develi Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Üzeyir Erdoğan yaptığı
basın açıklamasında, "Ülkemizin güçlü yarınlara daha sağlıklı bir toplum temelinde
ulaşabilmesi adına, hekiminden ebe ve hemşiresine, eczacısından teknisyenine ve memuruna
yaklaşık 700 bin kişilik çalışanıyla sizlerin sağlığı için emek veren büyük bir ailenin
mensuplarıyız" dedi. Başhekim Yardımcısı Erdoğan, "Sunduğumuz hizmetin hakkaniyeti,
niteliği ve herşeyden önce sürdürülebilirliği için bu açıklamayı temsil ettiğimiz sağlık camiası
adına medyamız aracılığıyla sizlerin takdirine sunuyoruz. Son günlerde manidar bir şekilde
gündem oluşturan ve malesef değerli meslektaşımız Op.Dr. Kamil Furtun’un görevi başında
vahşice katledilmesiyle farklı bir boyut kazanan saldırılardan, “Sağlık ve Şiddet”
kelimelerinin sıkça yanyana anılıyor olmasından evlatlarınız olarak derin bir endişe ve üzüntü
duymaktayız" diye konuşarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bizlere güvendiniz,
okuttunuz, büyüttünüz ve sağlığınızı emanet ettiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip
çıkabilmek, sizlerin güvenini ve emeğini boşa çıkarmamak adına gece gündüz demeden
çalışıyor, ter döküyoruz. Sizlere geçmiş yıllarla mukayese edilemeyecek nitelikte, gelişen tıp

teknolojilerinin en iyi ürünleriyle donatılmış sağlık tesislerimizde hizmet vermekteyiz.
Ülkemizi sağlık alanında çağ atlatan ve dünyada zirve yarışına taşıyan bu büyük başarı,
sizlerin desteği olmadan hizmet sunumunda tek başına yeterli olamayacaktır.
Şifa sunan ellerin sahipleri, hergün yastığa başını koyarken sağlığınız için aldığı kararları
şöyle bir gözden geçirip, vicdanını rahatlatmadan gözlerini kapayamıyor, bundan emin
olunuz. Ne var ki, üst üste yaşanan olaylar sizlerin evlatları olan sağlık çalışanlarımızın moral
ve
motivasyonunu
neredeyse
tükenme
noktasına
getirmiş
durumdadır.
Biz sizlerin sayesinde varız, sizlerin duaları ve desteğiyle ayaktayız. Mesleğimizi icra ederken
kin, nefret ve şiddetin diliyle karşımıza çıkanlara en büyük dersi ancak ve ancak hep birlikte
verebiliriz. Unutmayalım ki, insan hayatını hiçe sayacak kadar vahşileşen bu çirkin durumun
sadece yasal düzenlemelerle sıfır noktasına getirilmesi beklenemez. Bu nedenledir ki;
Şifa
veren
eller
sizlerden
kendilerini
anlayan
yürekler
istiyor…
Ve 1 Haziran 2015 Pazartesi sabahı saat 09.00 - 09.15 saatleri arasında hastanelerimizden
yükselen sese kulak vermeye çağırıyor. Şiddeti ve vahşeti reva gören canavarlar kadar,
yaşanan şiddet olayları üzerinden hesap yapıp, insani duyguları istismar edenlere karşı da tüm
halkımızı ve sağlık çalışanlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13592.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları, Op. Dr. Kamil Furtun’un görevi
başında öldürülmesi ile ilgili olarak 15 dakikalık iş bırakma eylemi yaptı. Yapılan eylemde
basın açıklaması yapan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim
Özcan, “Halka hizmet eden hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız öfkeyi değil teşekkürü hak
etmektedir. Nice hayatlar kurtaran doktorlarımızın hayatları karşısında da lütfen saygımızı ve
nezaketimizi kaybetmeyelim” dedi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinikler önünde 15
dakikalık iş bırakma eyleminde basın açıklaması yapan hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim
Özcan, “Milletimizin sağlıklı toplum temelinde yarınlara ulaşabilmesi için hekim, ebe
hemşire eczacı, teknisyen, memur 700 bin kişilik bir sağlık ordusu ile hizmet vermeye
çalışmaktayız. Sunduğumuz hizmetin hakkaniyeti, niteliği ve herşeyden önce
sürdürülebilirliği için bu açıklamayı temsil ettiğimiz sağlık camiası adına medya aracılığı ile
sizlerin takdirine sunuyoruz. Son günlerde manidar bir şekilde gündem oluşturan ve maalesef
değerli meslektaşımız Op. Dr. Kamil Furtun’un görevi başında vahşice katledilmesiyle farklı
bir boyut kazanan saldırılardan ‘Sağlık ve Şiddet’ kelimelerinin sıkça yanyana anılıyor
olmasından milletimize hizmet eden sağlık çalışanları olarak derin bir endişe ve üzüntü
duymaktayız” diye konuştu. Özcan ayrıca, “Bizlere güvendiniz, okuttunuz, büyüttünüz ve
sağlığınızı bizlere emanet ettiniz. Her birimizin ailesinde sağlık çalışanı olarak hizmet edenler
bulunmaktadır. Bizlerde bu emanete en iyi şekilde sahip çıkabilmek, sizlerin güvenini ve

emeğini boşa çıkartmamak adına gece gündüz demeden çalışıyor, ter döküyoruz. Sizlerle
geçmiş yıllarla mukayese edilemeyecek nitelikte, gelişen tıp teknolojilerinin en iyi ürünleriyle
donatılmış sağlık tesislerimizde hizmet vermeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Özcan, “Hastalığımızı tedavi eden, ağrılarımızı dindiren, şifaya sebep olan
eler mübarektir. Halka hizmet eden hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız öfkeyi değil
teşekkürü hak etmektedir. Nice hayatlar kurtaran doktorlarımızın hayatları karşısında da
lütfen saygımızı ve nezaketimizi kaybetmeyelim. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yasal
altyapı oluşturulan beyaz kod çağrısına 2014 yılı içinde Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde 74 çağrıda bulunulmuş, 67 bildirim ile ilgili hukuki süreç başlamıştır. Bu
davadan 5 tanesi sonuçlanmış olup, iki davada 11 ay 20 gün ve 15 ay hapis, 3 davada bin 300,
bin 600 ve 7 bin 80 TL para cezasına hükmedilmiştir. Kalan davaların hukuki süreci devam
etmektedir” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili
ve adayı İsmail Tamer ise, “Görevi başında hayatını kaybeden Kamil Furtun’a Allah’tan
rahmet diliyorum. Şiddete baktığınız zaman toplumun her kesiminde var. Özellikle kadına
şiddet, çocuğa şiddet, aileye şiddet ve son yıllarda artarak sağlık çalışanlarına şiddet
gelmektedir. Bunu şiddetle kınıyoruz. Meclis olarak şiddetin karşısında olduğumuzu ifade
etmek istiyorum. Aslında bu bir siyaset üstüdür. Kendisine hizmet eden birine saldıran kişiyi
hiçbir siyasi düşünce kabul edemez. Burada sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade
etmek istiyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13593.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Acilen şiddet önleyici yaptırımlar hayata
geçirilmelidir
Sağlık-Sen Kayseri Şubesi, Samsun’da görevi başındayken öldürülen Op. Dr. Kamil Furtun
için eylem yaptı. Yapılan eylemde konuşan Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut
Faruk Doğan, “Acilen şiddet önleyici, caydırıcılığı yüksek hukuki yaptırımlar hayata
geçirilmelidir” dedi.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinikleri önünde yapılan eylemde konuşan
Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Ülkemizde yıllardır yaşanan
sağlık çalışanlarına şiddetin vahşi ve alçakça bir örneğini daha Samsun’da yaşadık. Samsun
Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görev yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Kamil Furtun
hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu mensfur saldırı şiddetin
toplumumuzu ne denli etkisi altına aldığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yüreklerimizi
dağlayan, sağlık camiası olarak bizleri derinden yaralayan bu vahşice saldırıyı lanetliyor, en
ağır cezayı almaları gerektiğini buradan ifade ediyoruz” diye konuştu. Doğan ayrıca,

“Gecesini gündüzünü insanların hayatını kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarımıza yönelik
gerçekleştirilen bu saldırıların önüne geçilmesi amacıyla Sağlık-Sen olarak çeşitli zamanlarda
çözüm önerilerimizi ortaya koymuştuk. Sağlık Bakanlığı ile 2011 yılında başlattığımız
‘Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans’ kampanyasının ardından bir dizi tedbirler alınmasına
rağmen şiddetin önüne geçilememiştir. Görülmektedir ki mevcut uygulamalar yeterli değildir
ve acilen şiddet önleyici, caydırıcılığı yüksek hukuki yaptırımlar hayata geçirilmelidir”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13594.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Atletikspor-Demirspor: 4-1
Kayseri U-13 Ligi B Grubu'nda zirvenin güçlü takımı Kayseri Atletikspor, Demirspor
engelini 4-1'lik skor ile geçerek puanını 19'a yükseltti.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEM: Muhammed Fevzi Türkmen ***
KAYSERİ DEMİRSPOR U13: Alper Turan * Emirhan * N.Batuhan * Adem Yiğit * (Dk.36
Şeref *) Behçet Ekinci * Ali Duran *Muhammed Dinçer * Derviş Bayrak * Furkan Taha *
Berkay * (Dk.36 Yusuf Demir *) Mehmet Alp * (Dk.36 Nuhcan *)
KAYSERİ ATLETİKSPOR U13: Ali Birol *** Murat Çelik *** Mücahit Kahraman ***
Emre Taşdemir *** Semih Albay *** Yasin *(Dk.10 Tolga ***) Umut Yeşilyurt ****
Hüseyin Özdemir * (Dk.28 Ö.Faruk ***) Mesut Özkan *** Emre Baykan * (Dk.20 Tunahan
***) Samet Taşçı ***
GOLLER: Dk.39 Derviş Bayrak (Kayseri Demirspor U13) Dk.24 Umut Yeşil yurt,
Dk.29.48.60 Tolga (Atletikspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13595.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri Erciyesspor-Erkiletspor: 4-0
Kayseri U-13 Ligi A Grubu'nda haftanın en önemli maçında Kayseri Erciyesspor güçlü rakibi
Erkiletspor'u 4-0 mağlup etti. Bu skor ile birlikte Kayseri Erciyesspor şampiyonluk umutlarını
son haftaya taşımış oldu.
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STAT: Argıncık Stadı HAKEM: Mustafa Göksu ***
KAYSERİ ERCİYESSPOR U13: Gürsel Can Koçer *** Mustafa Yeşil *** Ahmet Karahan
*** (Dk.42 Ethem **) Muharrem Emre Toksöz *** (Dk.44 Yusuf **) Çağrı Karaca ***
Yusuf Karamanoğulları *** Selçuk Batu *** (Dk.44 Mert **) Süleyman Sevinç *** Alperen
Duman ** Furkan Köylü *** Mustafa Bayram *** (Dk.31 Ömer **)
ERKİLETSPOR U13: Bedirhan Akıkdı * (Dk.35 İbrahim **) Çevki Kuşçu * M.Emin Güleç
* Enes Koçoğlu * (Dk.40 Talha *) Hüseyin Öz * Yasin Tarım * Muhammet Aktan * Berkcan
Dinçaslan * Yusufhan Çalık * (Dk.42 Faruk *) Abdurrahman Koçoğlu *
GOLLER: Dk.4 Mustafa Bayram, Dk.12 Alperen Duman, Dk.34 Furkan Köylü, Dk.40 Selçuk
Batu (Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13596.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Gençlerbirliği-İncesu Belediye: 3-2
Kayseri U-13 Ligi A Grubu'nda orta sıralarda yer alan iki takımın gol düellosu şeklinde geçen
maçta Gençlerbirliği, İncesu Belediyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEM: Burak Akçan ***
İNCESU BELEDİYESPOR U13: Umut * Ahmet * Ganiy * Alper * Münir * Ömer * Emre *
Dilşat * Emre * Emir * Mert *
KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ U13: Doğan *** Ali *** Burak *** Alihan *** Farih ***
Görkmen *** Eren *** Berkan *** Yunus *** Hacı *** Mahir ***
GOLLER: Dk.30.52 Mert (İncesu Belediyespor U13) Dk.20.30+1 Alihan, Dk.40 Yunus
(Kayseri Gençlerbirliği U13)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13597.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kocasinan Şimşek-Sanayi Esnaf: 14-1
Kayseri U-13 Ligi B Grubu'nda ligin bitimine bir hafta kala Sanayi Esnafspor'u 14-1 gibi
farklı bir skor ile yenen Kocasinan Şimşekspor şampiyonluğunu ilan etti.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEM: Gökhan Erzin **
KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR U13: Ahmet Arda Yücel *** Burak Odabaşı *** Burak Kılıç
*** Selman Yiğit *** Serhat Barış Kınık *** (Dk.31 Hamza ***) Süleyman Kaan Kaya ***
Oğuzhan Bulut *** Kadir Dinçaslan *** (Dk.35 Servet Göçek ***) H.Emre Hasçalık ***
Mehmet Pehlivan *** (Dk.31 Cüneyt ***) Bayram Altıntaş *** (Dk.31 M.Barış ***)
SANAYİ ESNAFSPOR U13: Ufuk Ayvaz * (Dk.31 Aytaş *) Furkan Büyükpoyraz * Emin
Uslu * Gökhan Arslan * Mehmet Ocak * Vasit Özbay * (Dk.26 Enes *) Sedat Yılmaz * Nafis
Aydoğdu * Arif Şener * Tarkan * Erkan Dolma *
GOLLER: Dk.3 H.Emre, Dk.5.50 Oğuzhan Bulut, Dk.12.30 Bayram Altıntaş, Dk.20 Serhat,
Dk.27 Mehmet Pehlivan, Dk.33 Furkan (K.Kalesine),Dk.37.40.42.60 Hamza,Dk.55 Burak
Odabaşı, Dk.59 Süleyman Kaan(Kocasinan Şimşekspor U13) Dk.15 (p) Tarkan (Sanayi
Esnafspor U13)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13598.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayserispor-Başakpınar: 7-0
Kayseri U-13 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kayserispor, Başakpınar ile oynadığı maçı 70 kazanarak ligin son haftasına en yakın takipçisinin 1 puan önünde girdi ve şampiyonluk için
önemli bir avantaj elde etti.

01 Haziran 2015 Pazartesi 16:55
STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEM: Halit Karacabay ***
KAYSERİSPOR U13: Doğan Alemdar *** Umut Emre Neşeli *** Mustafa Temmuz Ertaş
*** Ahmet Demirtaş *** Taha Eren Asıcı *** Buğra Kara *** H. Barış Temiztürk ***
(Dk.51 Şükrü **) Berkay Dursun *** (Dk.46 Berkay Kara **) Nurettin Korkmaz *** Hasan
Gökberk Seçme *** M.Ali Çalışır ***
BAŞAKPINAR BELEDİYESPOR U13: Mehmet Akif Can * Muhammed Ataş * (Dk.47
Muhammet Timuçoğlu *) Şükrü Sarıkan * Ahmet Güneş * Ahmet Erdem * Hakan Ersoy *
Mehmet * Şükrü Topal * Cİhan Yalçın * Furkan Aslan * (Emre Can Ön *) Malik Topalsay *
GOLLER: Dk.4.45 Muhammet Ali Çalışır, Dk.8.48 Nurettin Korkmaz, Dk.26 Hasan Gökberk
Seçme, Dk.55 Şükrü, Dk. 46 Umut Emre (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13599.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Develi'de AK Partililere saldırı
AK Parti Kayseri Milletvekilli Adayı Halil Ergen, Develi’nin Sindelhöyük Mahallesine
yaptığı ziyaret sırasında, muhalefet partilerine mensup kişiler tarafından konuşma yapmasına
yönelik engelleme girişimleri sonucu AK Parti’ye gönül vermiş engelli bir kişiye yapılan linç
girişimini kınadı.
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AK Parti Kayseri Milletvekilli Adayı Halil Ergen, olay hakkında yaptığı açıklamada: “TBMM
Anayasa Komisyonu Başkanı Sn. Burhan Kuzu’nun da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz
Sindelhöyük Mahallesi ziyaretimizde mahalle sakinleri ile sohbet edip, dertlerini dinlerken,
birkaç kendini bilmez kişiler tarafından, Develi’de herkes tarafından bilinen ve çokta sevilen
engelli Yusuf kardeşimiz saldırıya uğramıştır. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenleri
kınıyorum.” ifadelerini kullandı. Ergen: “Beraat Kandili öncesinde böyle bir insanlık dışı
hareketi yapan kişileri de Allah’a havale ediyorum. Bu tarz hareketler, bizim bu insanlara
karşı sevgimizi ve memleketimize hizmetimizi engellemeyecektir.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13600.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bizim tek derdimiz milletimiz
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Kemal Tekden, seçim çalışmaları kapsamında, Talas
İlçesi'ne bağlı, Akçakaya, Zincidere ve Reşadiye mahallerindeki esnafları ziyaret ederek,
vatandaşlarla bir araya geldi.
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7 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren, AK Parti Kayseri 4. sıra
Milletvekili Adayı Kemal Tekden, Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost ve ilçe yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte, Akçakaya, Zincidere ve Reşadiye mahallelerini ziyaret etti.
Akçakaya mahallesinde vatandaşlara hitap eden Tekden, "Bizlerin, makam, mevki ve para
gibi bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz milletimiz" dedi. Bu güne kadar, hayatı boyunca

dava için yaşadığını belirten Tekden, şunları söyledi: "Bu dava, Allah, vatan, millet davası.
Şimdi tarihimize bakıyoruz. Bizler, cihangirane devletler kurmuş bir milletin evlatlarıyız.
Böyle bir millet nasıl bu hallere geldi diye zaman zaman düşündük. Öyle haller oldu ki, sizler
gayet iyi biliyorsunuz! Bir başbakan gidiyordu, Amerika Cumhur reisinin karşısında el pençe
divan duruyordu. Niçin? Bir miktar para koparırım da, şu emeklinin parasını öderim.
Memurun, işçinin parasını yetiştiririm. Biraz destek alırım diye. Böylesine bir şahsiyetsiz,
politikaya üretmeye başlanmıştı maalesef. O günleri çok iyi hatırlıyorsunuz. O günlerden, bu
günlere gelmek bir hayaldi. Allah'a şükür, bunlar başarıldı. Sağlıkta şu anda, ABD bile,
Türkiye'yi örnek almak için uğraşıyor. Nasıl başardınız bu işi diye. Bir zamanlar, bizler
Avrupa'yı örnek alırken, şimdi onlar bizim bir çok şeyimizi örnek almaya başladı. Allah'a
binlerce şükür."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13601.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan Berat Kandili
mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Berat Kandili dolayısıyla
yazılı bir mesaj yayımladı.
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Hiçyılmaz, Berat Kandili mesajında "Berat Kandili, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce
Allah'a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi lütuf ve bereketlere eriştiğimiz müstesna
zaman dilimlerinden birisidir" dedi. Hiçyılmaz mesajında; bu tür gün ve gecelerde, dini ve
toplumsal hayatımızda ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik,
beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gerektiğini vurguladı.
Hiçyılmaz, “Bu gece anne, baba ve akrabaların kandilleri tebrik edilmeli, hayır duaları
alınmalıdır. Fakir ve muhtaçlara imkânlar nispetinde yardım eli uzatılmalıdır. Unutmayalım
ki, paylaşılmayan sevinç ve mutlulukların insan için fazla bir anlamı yoktur” diye konuştu.
Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü: "Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil,
aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır.
Esasen bu gibi mübarek gün ve geceler, yanlışlarımızın farkına varıp doğru istikamete
yönelebildiğimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır.

Bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan
Berat kandilinde, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile
tüm üyelerimizin ve Kayserililerin mübarek Berat kandilini kutlar, selam ve saygılarımı
sunarım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13602.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Erciyes Üniversitesi Basketbol’da Türkiye 3.Sü
Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol takımı Çanakkale'de yapılan Basketbol 3x3 Türkiye
Şampiyonası’nda Türkiye 3.sü oldu.
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26-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında Çanakkale'de yapılan Basketbol 3x3 Türkiye
Şampiyonasına katılan Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol takımı oynadığı 8 maçta 6
galibiyet 2 yenilgi alarak Türkiye 3.sü oldu.Şampiyonanın ilk 2 günü maçlar, Çağlar Kaynak
Basketbol sahasında oynanırken havanın yağışlı olması nedeniyle diğer günler Anafartalar
Spor salonunda yapıldı. Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol takımı ekibi Maçlardan kalan
zamanlarda Çanakkale'nin tarihi yerlerini gezerek aziz şehitlerimiz için dua ettiler.
Takım Kadrosu:
İdareci: Abdulkadir Çakır - SKSD
Antrenör: Hasan Aksoyak-BESYO
Sporcular:
1-Mert İskender - Mühendislik Fakültesi
2-Abdullah Pala - BESYO
3-Raşit Aslanderen - BESYO
4-Tuncay Gezer - BESYO
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13603.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Deverenk Viyadüğü hızlı gidiyor
Kayseri Milletvekili ve adayı Yaşar Karayel, yapımı devam eden Deverenk viyadüğünü
inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Karayel konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: " Kayseri Güney Çevreyolu Projesi kapsamında,
Tavlusun ve Talas sınırları arasında bulunan Deverenk vadisi üzerine, bölünmüş yol
kapsamında iki adet viyadük yapılacaktır. Ihale bedeli 35 Milyon 657 bin TL dir. Viyadüğün
yerden yüksekliği 160 metre olup, uzunluğu 330 metredir. 2014 yılı sonunda viyadüğün, A2
kenar ayağının temelinin beton imalatı tamamlanmıştır. 2015 yılında viyadük bağlantı yolları,
viyadük temelleri, elevasyonlarını tamamlanarak, viyadüğün üst yapı imalatına 2016 yılında
başlanması hedeflenmektedir. 2017 yılında BSK ve otokorkuluk yapım işlerini tamamlayarak
yolu trafiğe inşallah açacağız. Kayseri'de kuzey çevreyolu Şehir trafiğine önemli katkı
sağlamıştır. Güney çevreyoluda bittiğinde Şehrimizin trafiği ciddi oranda rahatlayacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13604.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Tekden, Mavi Marmara şehitlerini andı
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Kemal Tekden, Mavi Marmara şehitlerinin 5. yıl
dönümü münasebeti ile düzenlenen mevlid programına katıldı.
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Furkan Doğan'ın memleketi olan, Talas'ın Reşadiye mahallesinde düzenlenen mevlid
programına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Kemal Tekden, yaptığı açıklamada
İsrail'i hedef alarak, "O gözümüzde büyüttüğümüz, Siyonist İmparatorluğu, meğerse bir
kağıttan kaplanmış" dedi. Tekden ayrıca, "Mavi Marmara olayının ve şehitlerin 5. yıl
dönümünü, Reşadiye mahallemizde andık. Furkan Doğan ve şehitlerimiz için dualar okuduk.
Genç yaşta, herkesin arzulayıp gidemediği makamlara ulaştı. Şöyle düşünüyorum, o
gözümüzde büyüttüğümüz Siyonist İmparatorluğu, meğerse bir kağıttan kaplanmış. Bu

silahsız, genç insan ve arkadaşları o kaplanı bir anda perişan ettiler. Bu, bunun göstergesi.
İsrail istediği kadar kendini lanse etsin ama, silahsız insanlara, en donanımlı askerleri ile
hücum etti. Onlar zaten şahadet için gitmişlerdi oraya. Onların karşısında, İsrail'in
perişanlığını gördük. Bende İsrail'e gittim. Oradan edindiğim intibalarımı yazdığım yazımın
başlığı Korkak İsrail idi. İsrail'in göründüğünün ötesinde çok korkak olduğunu hepimiz
biliyoruz. Bu olayda onun göstergesi. Şu anda İsrail, eğer o eski gücünde değilse, herkes
İsrail'in gücünden artık korkmuyorsa, bu Furkan'lar sayesinde başarılmıştır. Arkasından da
tabii, One minute hadisesi ile başarılmıştır. Ben öncelikle, şehitlerimizin yakınlarına sabır
dilemekle beraber, bu günü bir düzün günü değil, memnuniyet ve mutluluk günü olarak
addediyorum. Çünkü, Furkan Doğan eminim ki çok mutludur. Gerçek saadete ulaşmıştır.
Darısı bize" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13605.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Başakpınarlı kursiyerlerden anlamlı kermes
Talas Belediyesi'nin açtığı dikiş-nakış, örgü, aşçılık ve pastacılık gibi kurslara katılan
Başakpınarlı kadınlar, el emeği göz nuru becerilerini kermeste mahalledeki cami inşaatına
katkı sağlamak için satışa çıkardı.
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Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen kermese Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Havva Talay Çalış ve Halil
Ergen, İlçe Başkanı Ragıp Dost, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, mahalleli
kadınlar ve kursiyerler katıldı. Dualarla açılan kermesi gezen Başkan Palancıoğlu, el emeği
ürünlerden havlu ve çeşitlerini kermese katkı için satın alırken, yiyecek bölümünde ise tatlı
alarak misafirlere ikram etti. Kadınların öğrendiklerini hayır işinde kullanmasının takdire
şayan bir davranış olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, "Başakpınar Mahallemizde
geçtiğimiz yaz belediyemizin desteklediği ve hayırseverlerin katkıda bulunduğu bir cami
temeli atmıştık. Şimdi ise kurslarımıza katılarak becerilerini geliştiren kadınlarımız camiye
hayırda bulunmak için kermes düzenledi. El ürünlerinden yiyeceklere çok çeşit var. İnşallah
camimiz de tamamlandığında hep birlikte ibadete açarız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13606.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bakan Yıldız'dan Şeker Fabrikasına övgü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ederek,
işçilerle öğle yemeği yedi. Bakan Yıldız, "Türkiye'de yaşanan değişimde Kayseri Şeker
Fabrikası en önemli simgelerden bir tanesidir" dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri Şeker
Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada işçilerle beraber öğle yemeği yiyen Yıldız, Türkiye'de bir
değişim yaşandığını söyledi. Bakan Yıldız, "Türkiye’de bir değişim yaşanıyor. Türkiye’de bir
büyüme yaşanıyor. Bunu hep beraber özellikle Kayseri Şeker Fabrikası bunu en önemli
simgelerinden ve en önemli pilot bölgelerinden bir tanesidir. Ne oldu? Şeker fabrikası
bahçesinde bir yerde define falan mı buldu? 126 milyon TL kar oluyor. Bundan 4 yıl önce
bankalar haciz getiriyordu. Siz çalışırken pancarların arasında külçe külçe altın mı buldunuz.
Nasıl oldu bu? İnsan kaynağı ile oldu. Yöneticileri değişti, dürüst ve şeffaf anlayış hakim
oldu. harama, hileye bulaşılmayan yalnızca vebal olan inancına, dünyevi ve uhrevi bütün
günahlardan kaçmaya çalışan yapıyla beraber oldu. Burası aynı işletme. Aynı binalar.
Pancarda aynı. Yaşar Karayel ağabeyimizin şeker fabrikasına çok büyük emeği vardır. En
büyük çalışmayı o yapmıştır" ifadelerini kullandı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Kayseri Şeker Fabrikası bundan 4 sene önce
gerçekten çok büyük bir açmaza düştüğü sırada devlet adamı sorumluluğu çerçevesinde bu
konuya ilgi ve alaka gösterdiler. Kayseri Şeker bugün mutlu, huzurlu ve rahatsa bunda da
sayın bakanımızın başlangıçta koymuş olduğu iradenin önemli olduğunun altını çizmek
gerekiyor" dedi. Akay ayrıca, "Kayseri Şeker Fabrikası’nı teslim aldığımız da 648 milyon TL
borç vardı. 30 Nisan tarihi ile 134 milyon TL borca düştü. Ayrıca Kayseri Şeker Fabrikası bu
sene 126 milyon TL’de net kar sağladı. Bu finansman giderleri sonrası ve diğer giderlerin de
üzerine kurduğumuz zaman 195 milyon TL gibi bir kaynak ifade ediyor. Geçen sene de bu
rakam 184 milyon TL seviyesindeydi. Demek ki Kayseri Şeker Fabrikası, bir senede bu kadar
kaynak oluşturabiliyor. Geçen sene elde ettiğimiz 122 milyon TL net karla, Kayseri Şeker
Fabrikası, bu sene hesapları ile Kayseri’de vergi rekortmeni oldu" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13607.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Hep Birlikte Olmaya İhtiyacımız Var
Anesiad Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamı Derneği Kayseri Şubesi tarafından organize
edilen toplantıda konuşan Genel Başkan Ali Kılavuz, "Hep birlikte olmaya ihtiyacımız var"
dedi.
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Türkiye genelinde sekizinci şubenin oluşumunun tamamlandığını belirten ANESİAD
Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamı Derneği Genel Başkanı Ali Kılavuz, yakın bir zamanda
Mersin Şubesi’nin de açılacağını ifade etti. Anesiad Genel Başkanı Ali Kılavuz, Kayseri’nin
genel merkez nezdinde ayrıcalıklı bir yerinin olduğunu ve çok önem verdikleri bir şube
olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘İnancımızın gerektirdiği genetik kodlarımızdan aldığımız
bir gelenek vardır ki; bizler toplu birlikte hareket etmek zorundayız. Allah’ın ipine sımsıkı ve
toptan sarılın ilahi buyruğu, bizim zihin dünyamızda kardeşlik hukukunun işlemesini
gerektirmektedir.
Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, toplu birlikte hareket edip, birbirimize destek sağladığımız
sürece ayakta kalabilmemiz mümkün olacaktır. Batı’nın 300 yıldır bize dayattığı, seküler
bilgiler, kapitalist değerler, insanın hep bana diyerek, büyük bir hırsla, bütün kazancı kendi
elinde biriktirerek, bu suretle kendinin yükseldiğini zannederek baskı oluşturmaya çalışan
esnaf ve sanayicilerden değiliz. Bizler, bize verilen emanete verildiği zaman şükrederiz ve
onu Allah yolunda insanlar için yaymanın ve çoğaltmanın gayretinde oluruz. Ama bunu
yaparken de örgütlü bir mücadeleyle, hep birlikte hareket etmeye ve senkronize olmaya
ihtiyacımız vardır. Anesiad’ın temel çıkış noktası da burasıdır." Kılavuz, "Esnafımızı küçükbüyük diyerek bir taksimata girişmeden kuşatıcı olmak durumundayız. Küçük esnafımızı nasıl
atölyeye taşırız, nasıl sanayici yaparız, başarılı iş adamını dünyaya nasıl açarız, ortaya çıkan
bu hasılayı nasıl senkronize ederiz, işte biz bunun derdindeyiz. Ama bunu yaparken en önemli
çıkış noktamız İslami hassasiyetlerimizdir. Aynı amaca ve aynı hassasiyete yönelik diğer
kurum ve oluşumlarla hep beraber olduğumuzu ve masanın bir tarafında beraber çalıştığımızı
düşünüyoruz" ifadesinde bulunarak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Kayseri’nin potansiyel
ve birikiminin, Anesiad Genel Merkezde önemli bir yeri var. Kayseri oldukça önemli ve
yadsınamaz bir kent. Bir sanayi kenti, bir orta Anadolu kenti, bir Ahilik diyarı. Bir kültür ve
medeniyetler havzası. Biz Kayseri gibi bir ili yok sayamayız. Kayseri’yi İstanbullaştırıp,
Kayseri’yi dünyaya açıp, İstanbul’u buraya taşıyıp, bu münbit kente emek vermemiz
gerektiğine inanıyoruz. Erdemli, dürüst, adil işadamı nasıl olunur, nasıl olunması gerekiyorsa,
birbirimizi o şekilde etkileyerek, proje ve etkinlikler üzerinden bir değer ortaya koymamız
gerekiyor.
Kayseri konumu gereği, parayı elde etme ve harcama noktasında bizim geleneğimizin en
önemli değerlerinden Ahiliğin, bugün de zaman ve konjonktür değişse de yeniden hayat
bulabileceğine inanıyoruz. Ahilik modelinin bu çağda uygulanabilir model olduğunun
örnekliğini
ortaya
koymaya
yönelik
çabaları
çok
önemsiyoruz.
Unutulmaya yüz tutmuş Ahiliği, kültürel bir motif olarak değil de uygulanabilir ve yaşanabilir

bir projeler silsilesi olarak hayat bulduğunda ve Anadolu kentlerine yayıldığında biz de Genel
Merkez olarak bu projeyi sonuna kadar desteklemeye hazırız. Anesiad olarak aynı zamanda İş
dünyasında, işveren ve işgören arasında bir köprü olabilmek, işgöreninin hakkının alın teri
kurumadan karşılığının verildiği bir sistem önceliklerimiz arasındadır. Mesela İstanbul’da bu
konuyla ilgili 13 yıldır derinlemesine çalışmaları bulunan İGİAD İktisadi Kalkınma ve İş
Ahlakı Derneği isimli bir organizasyon, 2 çocuklu tek kişinin çalışmakta olduğu 4 kişilik bir
aile için, asgari ücret düzeyini belirlemede önemli katkılar ortaya koymuştur. İstanbul
şartlarında 1620 lira olarak belirledikleri bu rakamı, üyelerine önermekte ve bu rakamın
altında istihdamın önüne geçmeye çalışmamaktadır. Biz de İstanbul’daki üyelerimize bu
çalışmanın ortaya çıkardığı asgari ücret rakamını öneriyoruz. Bu konuda yeni bir çalışmaya
gerek görmüyoruz. Çalışanlarımızın gözünü dışarıda bırakmayacak, onu farklı yollara
tevessül ettirmeyecek bir maaş sistemini belirlemek ve bu konuda hassas davranmamız
gerekiyor. Özellikle bu çağda kalbi ve eli kaymak üzere olan bir zihni eğitmek ve nefis
tezkiyesinden geçirmek yine bizlere düşüyor. Ürettiği ürünlere kalite katmak zorunda olan,
alın terini dökmek zorunda olan, minimum maliyetle maksimum kalitede ürün üretmek
durumunda olan, hizmet vermek durumunda olan işgören tarafını destekleyip, güçlendirecek
olan yine işveren cephesidir. Bu husus bizim önemli vazifelerimizdendir.
Medeniyet kodlarımızdan devşirdiğimiz, bize has organizasyonların eğitimlerinin gerekliliği
de kaçınılmazdır. Sosyal ve toplumsal olaylarda, ahlaki duruşumuzun gerektirdiği onurlu tavrı
gösterecek, taraf olmamız gerektiğinde canımız ve malımız pahasına, adaletten, haktan ve
doğrudan yana olup, her türlü zulüm ve haksızlıklar karşısında durmamız gerekiyor.’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13608.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

El işi, göz nuru eserlerin sergisi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilkbahar döneminde açılan hanımlara
yönelik Meslek Edindirme Kursları’nın sona erdiğini ve kurs süresince el emeği göz nuru
eserlerin yer aldığı yılsonu sergisinin açıldığını söyledi.
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21 ayrı semtte kurs merkezi Halkın, özellikle hanımların beğenisine sunulan eserlerin
kursiyerler tarafından yapıldığını ve hepsinin birer Anadolu motifi taşıdığını dolayısı ile birer
sanat eseri olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesince her
yıl ilk ve sonbahar olmak üzere iki dönem Meslek Edindirme kursları açıyoruz. 21 ayrı semtte
kurs merkezimiz mevcuttur. Makrome, kuaförlük, ev tekstili, giyim, takı-tasarım, dikiş, nakış,
tekstil boyama, kilim dokuma, Kayseri yemekleri, mutfak, çocuk giyimi gibi branşlarda açılan
kurslara ev hanımları büyük ilgi göstermektedir. Ev hanımları bu vesile ile hem boş
zamanlarını öğrenerek değerlendirmekte, hem de ev ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar.”
dedi.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Melikgazi
İlçe Milli Eğitim Tuncay Demir, AK Parti İl Başkanı Sami Kadıoğlu, Ak Parti Kadın Kolları
İl Başkanı Sevilay İlkentapar, Ak Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.İbrahim Özcan, Belediye Meclis Üyeleri,
mahalle muhtarları ve belediye birim müdürleri sergide yer alan eserleri tek tek gezerek bilgi
aldılar ve bu güzel eserlerinden dolayı kursiyerleri tebrik ettiler. Anadolu Kültür ve Sanatının
Bu tür kurslar ile Anadolu kültür ve sanatının öğretildiğini, gelecek kuşaklara aktarılmasına
vesile olduğundan dolayı ise bölgesel kültürün yaygınlaştırıldığını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, İlkbahar dönemi meslek edindirme kurslarında 2100 kursiyere 3 ay
boyunca toplam 180 saat üzerinden verildiğini ve bu sergide toplam 2135 eserin
sergilendiğini kaydetti. Sergi bir hafta süre ile açık Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediyesi Merkez Hizmet Binasında yer alan Sergi Salonunda açılan El Sanatları
sergisinin bir hafta süre ile açık kalacağını ve mutlaka gezilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Başkan Büyükkılıç,Berat kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada da,Bütün İslam aleminin ve
hemşehrilerimin mübarek Berat Kandillerini tebrik ediyorum.Beratımıza vesile olmasını
temenni ediyor,duaların kabul ve makbul olmasını diliyorum dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13609.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Başkan Şinasi Gülcüoğlu görevdeki 1 yılını
değerlendirdi
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Belediyesi olarak geride kalan bir yılda
yapılan çalışmaları anlattı.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, son bir yılda yapılan çalışmaları ve 2015 yılı
plan ve projeleri paylaştı. Başkan Gülcüoğlu tüm İslam âleminin Berat Kandilini kutlayarak
başladığı konuşmasında, hedeflerinin ‘Marka Belediyecilik’ olduğunu bu doğrultuda sağlam
adımlarla ilerlediklerini ifade etti.
‘’SÜRPRİZ DİYE NİTELENDİRİLEREK MAAŞLARINI ÖDEYEN BİR BELEDİYE
VARDI’’
Görevi devraldıkları gün karşılaştıkları tabloya değinen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu ,’’ Nisan 2014 günü görevi devraldıktan birkaç saat sonra belediye otobüslerinin
piyasadan yakıt alamaması nedeniyle Kontak kapatmaya hazırlandıkları bir belediye
devraldık, öyle ki başta sanayi olmak üzer piyasada adeta dibe vurmuş, şirket çalışanlarına
maaşlarının ancak bir kısmı sürpriz diye ödenmekte ve adeta kimse mal vermemekte idi.
Devralınan belediyelerle birlikte borç yükü 7,5 trilyon idi. Bununla birlikte belediyemize ait
anonim şirketin de 5.150.000 lira borcu var idi. Bütün bu borçlar yapılandırılmak ve ödemek
sureti ile belediye olarak 3 trilyonu, şirket olarak da başta personel alacakları olarak yapılan
faaliyetler dâhil 3.000.000 TL ödemiştir. Şu anda şirketimiz geriye dönük üç aylık
faaliyetinden 28.000 TL kar etmiştir. Şurası iyi bilinmelidir ki belediye ve şirketimiz tüm
halkımızın istedikleri an denetime açıktır. Bundan bir yıl öncesine kadar sadece bir kısmı

sürpriz diye nitelendirilerek maaşlarını ödeyen bir belediye iken geriye dönük alacakları da
dâhil günü gününe ödeyen ve piyasada kabul görmüş bir belediye haline getirdik. Bundan
sonraki hedef büyük usta ve büyük ortak gibi MARKA BELEDİYECİLİK olacaktır’’
şeklinde konuştu.
Bünyan Belediyesi olarak yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Şinasi Gülcüoğlu;
Mahallelerimizde 45.000 m2 kilitli parke yapılmıştır. Bünyan merkezde 22.600 m2 sıcak
asfalt yapılmıştır. Asfalt tamiri için yaklaşık 700 ton rayiç malzeme kullanılmıştır. Yine asfalt
tamiri için 75 ton torba asfalt kullanılmıştır. Belediye düğün salonumuza 230 m2 granit
döşenerek salonumuzu yeniledik, Sosyal tesislerimizde bir dizi yenilik yaparak yeniden
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Taziyelerde kullanılmak üzere 5 adet çadır aldık, ayrıca
bir adet çadırı da biz imal ettik. Yeni bağlanan mahallelerimizin yollarının da ıslah ve
iyileştirilmesi için 18.000 ton 0,25 malzeme sererek reklajını yaptık. Neredeyse
devraldığımızda yürüyemez, iş göremez hale gelen bütün araç ve gereçlerin bakım ve onarımı
yapıldı’’ dedi.
Eğitime özel bir önem verdiklerini dikkat çeken Başkan Gülcüoğlu, bu güne kadar gerek İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekse de kurum içi eğitim faaliyetlerinde bir dizi çalışma
yaptıklarını son olarak ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında çevre düzenleme çalışması
yaparak vatandaşların kullanımına sunduklarını söyledi.
‘’BÜNYAN’I İLKLER İLE BULUŞTURUYORUZ’’
Bünyan’da birçok ilke imza attıklarını belirten Başkan Gülcüoğlu;’’ 160.000 m2 parke ihalesi
yapılmış olup bu miktarda bir ihale Bünyan da bir ilktir. Bu hizmetinde yapımına başlanmış
olup birçok mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. Yaklaşık 4 trilyonluk asfalt ihalesi
çalışması yapılmış olup bu da inşallah yapmak istediğimiz planlar arasındadır. Öte yandan 10
adet halı saha projemiz var ki bunlardan ikisinin yapımına başlanmış olup çalışmalar aralıksız
olarak devam ediyor. 2 adet yeni mesire alanımızın inşaatına başlamak için gün sayıyoruz.
Sanayi Sitesi, Kapalı Pazar yeri, Yeni Yolların açılması sosyal sorumluluk projeleri ve
doğalgazın getirilmesi de bu yıl tamamlamak istediğimiz projeler arasında’’ dedi.
Bünyan Sanayi sitesi ile ilgili olarak dinleyicilerden gelen soru üzerine Başkan Şinasi
Gülcüoğlu, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13610.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Hesapları bozuluyor
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz’in Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile imzalanan protokol hakkındaki yaptığı açıklamasında, "terör örgütlerinin
yurtlarda kalan çocuklar üzerinden yaptıkları hesaplar bozuluyor" dedi.
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Deniz Feneri derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, “1998 yılından bu yana ihtiyaç
sahibi ailelerin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayan Deniz Feneri Derneği, “Yuvasız Kuşlar”
projesi ile imkânsızlıklar sebebiyle, birlikte yaşayamayan aileleri bir araya getiriyor. Bu
amaçla, Deniz Feneri Derneği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında bir işbirliği
protokolü imzalandı" diye konuştu. Cengiz, "Protokolle, ekonomik yoksunluk nedeniyle

dağılmış ailelerin, ayni-nakdi destek sağlanarak bir araya getirilmeleri hedefleniyor. Ayrıca
mevcut “Çocuk Evleri”nin fiziki şartlarına da katkı sağlanacak. İmzalanan işbirliği protokolü
kapsamında projeye uygun aileler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri’nce
Deniz Feneri Derneği’ne bildirilecek. Dernek ise belirlenen dağılmış aile fertlerini aynı çatı
altında toplayarak, sosyo-ekonomik anlamda yeterli duruma gelene kadar yardıma devam
edecek" diyerek şu şekilde konuştu: "Lakin bir kısım basın birkaç gündür bu konuyu
çarpıtarak asılsız yayınlar yapmakta. Çocukların korunmasından sorumlu olan devletin bu
sorumluluğu Deniz Feneri’ne devrettiği, skandal bir protokole imza attığı yönündeki haberler
ile halkımızın zihinleri karıştırılmak istenmektedir. Bu ortak projeyle, toplumda parçalanmış
aile sayısının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Çocukların himayesi devlete aittir. Dernek
sadece çocuğa anne ve babası ile birlikte yaşayacağı sıcak bir yuva kuracaktır.
Yetiştirme yurtlarından bazı gençlerin, teröre yardım ve yataklık yapan yasadışı örgütler
tarafından kandırılıp istismar edildiklerini, yasa dışı gösterilerde kullanıldıklarını ve bu
sebeple de hapse düştükleri haberlerini medyadan takip ediyoruz. Yurtlarda büyüyen
çocukların psikolojik ve sosyal sebeplerle terör örgütleri için kullanılabilir potansiyelde
gençler olarak görüldüğü anlaşılıyor. Taş ve molotof attırılarak yasadışı gösterilerde
kullanılan gençleri sıcak bir aile ortamına kavuşturmanın, onları anneleri ve kardeşleri ile
buluşturmanın neresi sakıncalıdır? Yuva kurmak kutsal bir görev, dağılmış yuvaları yeniden
ihya etmek ise daha da güzel bir iştir. Devlet herhangi bir sorumluluğunu Deniz Feneri’ne
devretmemektedir. Devletin son yıllarda binlercesini hazırladığı sevgi dolu yuvalardan
bazılarına küçük bir katkıda bulunma çabasındayız. Bu çalışmamızın haberini çarpıtarak
yazan, öküz altında buzağı arayan, önündeki metni anlamak için zahmet etme lütfunda
bulunmayan medya mensuplarını kınıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13611.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Tamer, tramvayda vatandaşlara karanfil dağıttı
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer, seçim çalışmaları kapsamında, tramvaya
binerek, vatandaşlarla sohbet edip, karanfil dağıttı.
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7 Haziran seçimleri için, yoğun bir çalışma temposu içerisinde ziyaretlerini sürdüren, AK
parti kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer, Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, AK
Parti Kayseri Milletvekili Adayı Aydın Kalkan ve ilçe teşkilatı ile birlikte, İldem bölgesinde,
tramvaya binerek vatandaşlarla sohbet etti. Seçime 6 gün kaldığını ve çalışmaların son güne
kadar devam edeceğini belirten Tamer, "Seçim çalışmalarımız kapsamında, tramvayda
vatandaşlarımızla sohbet ederek, onlara karanfil dağıttık. Gördüğümüz tablo çok gurur verici.
Partimize büyük bir teveccüh var. Özellikle, şu son günlerde, kararsız vatandaşlarımızın da

AK Parti'ye geçtiğini gözlemledik. İnşallah, ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlı olur" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13612.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Milli İttifak Adayları Beyazşehir ve İldem
esnafını gezdi
7 Haziran Genel Seçimleri ile birleşen Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP)
desteklediği milli ittifak Kayseri milletvekili adayları, Beyazşehir ve İldem Mahallesi’nde
bulunan esnafları ziyaret etti.

02 Haziran 2015 Salı 13:28

Beyazşehir ve İldem Mahallelerinde esnaflarının ilgi gösterdiği Milli İttifak adayları,
seçmenlerinden oy istedi. Seçilmeleri durumunda yapacakları icraatları anlatan adaylar,
Necmettin Erbakan döneminde esnafın durumu ile şu anki esnafın durumu arasındaki
kıyaslamaları yaptı. Ülkenin yeniden refaha kavuşması için 7 Haziran'da vatandaşların
oylarına talip olduklarını söyleyen adaylar, vatandaşlar selamlaşarak el sıkıştı. Esnafları teker
teker gezen milli ittifak adayları, esnafların sorunlarını dinledi. İldem Pazar yerini gezen
adaylar, esnaflardan partileri için oy isteyen adaylar, esnafın kendi dönemlerinde daha da
rahat olacaklarını dile getirdi. Adayları tanıtan broşürleri de dağıtan partililer, esnafların her
zaman yanlarında olacaklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13613.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Seçmen kağıtlarının dağıtımı sona erdi
7 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlar için hazırlanan seçim
kağıtlarının muhtarlıklardan dağıtımı sona erdi.
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7 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar için
hazırlanan seçmen kağıtlarının muhtarlıklardan dağıtımı sona erdi. Konu ile ilgili
açıklamalarda bulunan Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, “7 Haziran
2015 tarihinde yapılacak olan milletvekilleri seçimi için seçim kurulu tarafından belirlenen
programa göre seçmen kağıtlarının dağıtımı bugün itibariyle son buldu. Elimizde kalan
seçmen kağıtlarını muhtarlar seçim kurullarına verecek. Onlar seçim günü sandık başına
gelecektir. Sahabiye Mahallesi Muhtarlığı olarak söylüyorum, mahallemde 3 bin 350 seçmen
bulunmaktadır. Bir okulda 9 sandıkta oy kullanacak olan seçmenlerimiz aşağı yukarı sandık
başına da 350-360 seçmen düşmektedir. İnşallah bu seçim büyük Türk milletine hayırlara
vesile olsun. Ülkemizin refahı için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Önceki seçimlere oranla vatandaşların bu seçime daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Gerçel,
“Geçtiğimiz seçimlere göre bu seçimde vatandaşlar biraz daha fazla ilgi göstermektedir. Bu
seçimde yüzde 80’in üzerinde seçime katılma oranı olacağını tahmin ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13614.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Uğramadık nokta bırakmadık
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 7 Haziran seçimlerine az bir süre kala yaptığı
açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında uğramadık nokta bırakmadıklarını söyledi.
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7 Haziran'a sayılı günler kala seçim çalışmalarını değerlendiren AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, "Seçim çalışmalarımız çok şükür güzel geçti. Kayseri’nin her bölgesinde
uğramadık nokta bırakmadık. Gitmedik, sıkmadık el bırakmadık. Herkesle görüştük" dedi.
AK Parti İl Başkanı Özden, "Çok şükür Kayserimizin her noktasında AK Parti olarak varız.
Bütün adaylarımız dörde bölünerek hergün bir bölgede milletimizle buluştular. Neticesinde de
hayırlı bir sonuç bekliyoruz. Artık bundan sonrası kısmet" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13615.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kocasinan'da gül gibi meclis
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın meclis üyelerinin Berat Kandili'ni
kutlaması, gül hediye etmesi; Kayseri, Türkiye ve bütün İslam Alemi için güzel dileklerde
bulunması Meclis'te sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu.
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Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, meclis toplantısının açılışında "Berat Kandilimizin hayırlı
mübarek olmasını diliyorum. Rabbim bugün rahmet sağınağından istifade edebilen,
bağışlanmanın sonsuz olduğu böyle bir günde bizim de nasiplenebileceğimiz, her birimiz,
ülkemiz ve ümmet ‘i Muhammed adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Kocasinan Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden
Başkan Ahmet Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde Meclis Salonu'nda toplanarak, 19 asil 2
ek gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Başkan Çolakbayrakdar her meclis
toplantısında geçen ay içinde yaptıkları icraatları anlatma geleneğine devam etti. Hızla devam
eden mahalle evlerinden ikisini Ramazan ayı içinde hizmete sunacaklarını müjdeleyen Başkan
Çolakbayrakdar," Geçen dönemde ihalelerini yapmış olduğumuz Mahalle Evleri'yle ilgili
çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Orta Yolu da iki etap halinde planlamış, birinci
kısmı üç farklı firmaya ihale etmiştik, bu üç farklı grup işlerine devam ediyor. Ciddi yağışlar
nedeniyle planladığımız süreden bir miktar geride kaldık. Ancak ikinci etap planlamalarımızın
ihale çalışmalarını başlattık. Yakın zamanda ikinci etapla ilgili ihalemiz tamamlanacak,
inşallah ikinci etap çalışmalarımızı hızlandırıp kaybettiğimiz zamanı telafi edeceğiz. Böylece
Orta Yol'la ilgili planladığımız çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlayarak
nihayetlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. Gül Park'ta sona yaklaşıldığını, Gül Park’ın
betonarme inşa çalışmalarında sona geldiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,"Çok az
bir işimiz kaldı. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün peyzaj çalışmaları devam ediyor. Nasip
olursa önümüzdeki günlerde sizlerle birlikte Gül Parkı şehrimizin hizmetine sunacağız. Çok
önem verdiğimiz büyük projelerimizden Kadın Gelişim Merkezi’nin geçtiğimiz günlerde
temelini attık. Yakut Mahallesi'nde hızlıca yükselecek ve önümüzdeki dönemde hem
bölgemiz hem de şehrimiz için büyük fonksiyonlar yüklenecek. Kadınlarımızın her türlü
sosyal ihtiyacını karşılayacak, iyi bir tesis olacağını düşünüyorum. Yüzme havuzundan fitnes
merkezine, kütüphaneden dersliklerine, kuaförden diyetisyene kadar birçok hizmetin
verilebileceği bir mekan haline gelecek. İnşallah burada çok güzel faaliyetler yürütülecek"
şeklinde bilgiler verdi. Bu yıl ciddi oranda domates fidesi dağıttıklarını belirten Başkan
Çolakbayrakdar şöyle devam etti," İlk gün belediyemizin önünde 2 bin 700 vatandaşımıza
121 bin 500 domates fidesi dağıttık. Dağıtmış olduğumuz tohumlar yerli, kendiliğinden
devam edebilen tohumlar. Bu yıl da 450 bin fide dağıtımını gerçekleştirdik. Vatandaşımızın
rağbet gösterdiği bu çalışmamıza gelecek yıllarda da devam edeceğiz. Bir diğer faaliyetimiz
İkram Çeşmesi oldu. Çorba ile başladık, Ramazan boyunca da şerbet ve limonata gibi soğuk
ikramımız olacak. Ayrıca mobil ikram çeşmemizi de bölgemizin farklı yerlerinde ihtiyaç
duyulan yerlere yönlendirerek ikramlarımıza devam edeceğiz." Başkan Çolakbayrakdar

konuşmasını şu şekilde noktaladı," Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm atıklarını
toplayarak ekonomimize geri kazandırılmasıyla ilgili yeni bir çalışma başlattık. Evlerdeki geri
dönüşüm atıklarını ayrıştırarak farklı noktalarda farklı poşetlerde hemşerilerimizden talep
edeceğiz. Oluşturacağımız geri dönüşüm tesisimizde bu geri dönüşüm materyallerini
ayrıştırarak atıkları ülke ekonomisine kazandıracağız." Konuşmaların ardından meclis
gündem maddelerinin görüşmesine geçen Başkan Çolakbayrakdar,"116 mahalle muhtarımıza
dizüstü bilgisayar ve lazer yazıcı için ihaleye çıkıyoruz. İnsanımızın doğumundan ölümüne
kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için cenaze çadırı
gönderiyoruz. Dünyaya yeni gelen bebekler için de 'Yeni Doğan Bebek Seti' vereceğiz"
diyerek meclisi kapattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13616.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Saadet Partisi 4 Haziran'da miting yapacak
Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Mahmut Arıkan, 4 Haziran günü Saadet Partisinin Kayseri
mitingi olduğunu belirterek, vatandaşları 17.30’da başlayacak mitinge davet etti.

02 Haziran 2015 Salı 13:56

Seçim çalışmaları ile ilgili konuşan SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, “4 Haziran Perşembe günü
saat 17.30’da Cumhuriyet Meydanında Saadet Partimizin büyük Kayseri mitingini
gerçekleştireceğiz. Bu seçimlerde 90 günü aşkın zamandır sahalardayız. Büyük Birlik Partisi
ile yaptığımız ittifak çok olumlu sinerji oluşturdu. Saadet Partisi döneminde yapılan
seçimlerde görmediğimiz desteği elhamdülillah bu seçimlerde gördük. Bu vesileyle 4
Haziran’daki seçimimize Kayserili hemşerilerimizi davet ediyoruz. Bu mitinge Saadet Partisi
Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
birlikte iştirak edecek. Son hafta son miting. İnşallah Kayserimizdeki miting dalgasını Saadet
Partimiz en güzel biçimde sonlandıracaktır. Hiçbir kamu imkanını kullanmadan yüzde 100
helal para ile gerçekleştireceğimiz mitingimiz inşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.
7 Haziran’da milletvekili seçimlerinin yapılacağını belirten Arıkan, “7 Haziran’daki seçimlere
kadar bütün siyasi partiler enerjilerini sonlarına kadar harcadılar. Savundukları fikirleri
iktidara taşımak için büyük bir gayret gösterdiler. Bütün bu çabaları saygıyla karşılıyorum. 7
Haziran’dan sonra inşallah bu siyasi partiler arasındaki gerginlik biran önce son bulur. 7
Haziran’da sandıktan netice ne çıkarsa çıksın bu Kayseri’de hep beraber yaşıyoruz” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13617.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kaliteli bir neslin yetişmesi için elimizi taşın
altına koyacağız
İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından Kayseri'de tanışma yemeği düzenlendi. Düzenlenen
yemekte konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir
Gayretli, "Kaliteli bir neslin yetişmesi için elimizi taşın altına koyacağız ve ilerleyen
Türkiye’de kaliteli bir neslin ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi.

02 Haziran 2015 Salı 14:02

Düzenlenen tanışma yemeğine İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Abdulkadir Gayretli, Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, okul idarecileri ve öğretmenler
katıldı. Programda konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Abdulkadir Gayretli, "Kayserili hemşerilerimle İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak ortak
çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarımızdan birtanesi de 'girişimcilik ve motivasyon' adı
altında bir seminerimiz olacak. Burada önemli olan Kayseri ticarete yön veren bir şehir ve
eğitime çok kalite kazandıran bir ilimiz. Bu organizasyonla lise müdürleri ve öğretmenler
bununla birlikte bürokrat arkadaşlarla birlikte burada katılım sertifikası ile birlikte
hocalarımızın kalitesine kalite katmak ve kaliteli öğrenci nasıl yetiştirilir, nelere dikkat etmek
gerekir bunların üzerinde duracağız" diye konuştu.Gayretli ayrıca, "Böyle bir semineri her
tarafta yapmak istiyoruz. Kaliteli bir neslin yetişmesi için elimizi taşın altına koyacağız ve
ilerleyen Türkiye’de kaliteli bir neslin ortaya çıkmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye’de henüz
herhangi bir patent çalışması yok. Bugün dünyada birçok ülkelerde yüzbinlerce projeler ve
patentler yapılıyor. Bunun Türkiye’de yapılmaması insanın içini sızlatan bir durum. Bu
noktalarda gerek Sanayi Bakanımız gerekse Milli Eğitim Bakanımız katkılarıyla bundan sonra
nitelikli, kaliteli bir üniversite camiası oluşturmak ve bizlerde kendimizi vazifeli bilerek bu
aşamayı katetmek istiyoruz. Geleceğimize değer katmak ve yatırım yapmak istiyoruz. Çünkü
Türkiye’nin gelişime ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13618.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Zehir tacirlerine gözaltı
Kayseri'de, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde sattıkları
belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılan A.Y. ile
B.R.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. İş yerinde yapılan aramalarda, bonzai adı
verilen uyuşturucu madde ele geçirildiği, haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak
suçundan işlem yapılan A.Y.'nin tutuklandığı, B.R.A.'nın ise adli kontrol altında serbest
bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13619.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Birinci gelene altın madalya sonuncuya 1 koli
süt
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından Dünya Süt Günü etkinlikleri
kapsamında, 4. Süt Koşusu gerçekleştirildi.
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Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde Veterinerlik Fakültesi önünde düzenlenen 4. Süt
Koşusu hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Besin Hijyeni ve
Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yıldırım, Türkiye’deki hayvansal
tüketimin eksikliğine parmak basmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Yıldırım,
“Dünya Süt Günü çerçevesinde Veterinerlik Fakültesi olarak her sene olduğu gibi bu sene de
süt koşusu düzenledik. Türkiye’de özellikle hayvansal tüketiminin eksikliğine parmak basmak
istiyoruz. Et ve et ürünleri konusunda çok daha bariz bu eksikliğimiz. Avrupa ve Amerika’nın
kat kat gerisinde yer alıyoruz. Süt konusunda da böyle. Bu eksikliğe parmak basmak adına bu
etkinliğimiz bundan sonra da sürecek. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz bu anlamda. Biraz
daha çeşitlendirmeyi düşünüyoruz, biraz daha farklı adımlar atmayı düşünüyoruz. Bu
eksikliklere parmak basmak amacıyla etkinliklerimiz devam edecek” dedi. Süt koşusuna

katılan öğrenciler, startın verilmesiyle koşuyu birinci tamamlamak için birbirleriyle yarıştı.
Yarışı tamamlayan öğrencilere süt dağıtılırken, yarışı en son tamamlayan Veterinerlik
Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Abdülkadir Çolak’a, Doç. Dr. Yeliz Yıldırım tarafından 1 koli süt
verildi. Yıldırım sütü verirken, “Sonuncu olmuş. Çok süt içmesi lazım. O yüzden kendisine
bir koli süt veriyoruz. Yarısını yoğurt yap, yarısını peynir yap. Tebrik ediyoruz” diye konuştu.
Koşuda Yusuf Buğrahan Yüksel birinci, Talat Acar ikinci, Muhammed Ali Arıcan ise üçüncü
oldu. Dereceye girenlere madalyalarının verilmesinin ardından toplu şekilde süt içildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13620.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

HDP’nin PKK’ya bakan yüzünü unuttuk
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Selahattin Demirtaş’ın şirin bir tipmiş gibi
gösterildiğini söyleyerek, “Daha 2 gün önce dağdaydı” dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında İncesu
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işletmeleri ziyaret ederek, işçilerle buluştu. Burada
konuşan Bakan Yıldız, seçim sürecini değerlendirdi. Yıldız, “Sırtında yumurta küfesi
olmayanların söyledikleriyle her yaptığının karşılığını ödemek zorunda olan hükümetle
arasında olan rekabettir şu andaki seçim döneminde yaşananlar. Türkiye’de siyasi istikrarın
getirdiği avantajı hiçbir şey normalde getiremiyor. Siyasi istikrar çok önemli. Koalisyon
hükümetleri ile yapmak istiyorum diyenler var. Çarpma ve bölme yapıyoruz koalisyon
hükümeti de çıkmıyor. Ülkeyi kaosa ve karmaşaya sürüklemek isteyenlerin, iradeyi ve idareyi
zayıflatmak isteyenlerin bir kısım cümleleri ile karşılaşıyoruz. O yüzden biz ülkeyi
büyütmeye devam edeceğiz. Ülkeyi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.
Çözüm sürecinden kaçanların zarar göreceğini dile getiren Bakan Yıldız, “Türkiye 35 yıldan
beri PKK kamburunu görüşüyor. Onlarca hükümet gelip geçti. Biz çözüm süreci ile alakalı
bunun sonuna geldiğimize inanıyoruz. Eğer çözüm sürecinden kim kaçıyorsa o zarar görecek.
Bunu açıkça söylüyoruz. Kim çözüm sürecinden kaçacaksa, annelerin ağlamadığı, üzüntü
çekmediği bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Bu kambur Türkiye’den kalkmadan Türkiye’nin
normalleşmesi söz konusu değildir. Biz hesaplanabilir 300 milyar dolar, paraya çevrilemeyen
1 trilyon dolardan bahsediyoruz PKK’dan dolayı. Bunları kimsenin sorduğu yok. Bu paraların
hepsi harcandı. O yüzden Türkiye’nin doğusu ve batısıyla, Türk'ü ile Kürt'ü ile hepsi ile
beraber normalleşmesinin tek yolu bizim bu işi yapmamızdır. Çözüm sürecinin sonuna
gelmemizdir” ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş’ın şirin bir tipmiş gibi gösterildiğini
söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şunları kaydetti:
“Seçim döneminde en fazla popülizm yapan her ne kadar CHP’nin 1.5 TL’lik mazotları olsa
dahi HDP’nin popülizminin daha büyük olduğuna inanıyoruz. Çünkü o gerçeği söylemiyor
ama anlattıklarının tamamını örtüyor. PKK’ya bakan yüzünü tamamen unuttuk, böyle çok

şirin bir tipmiş gibi sanatçıymış gibi gösteriliyor. Daha 2 gün önce dağdaydı. O yüzden bu
cümleleri de kabul etmemiz mümkün değil. ‘Ben sivil itaatsizlik başlayacağım’ diyor. Yani
bu 5-6 Ekim olayları gibi mi? Kırıp dökmek gibi mi? İsyan mı çıkartacaksın? Meclis mi
kuracaksın? Kusura bakmasın biz bu ülkeyi idare eden insanlar olarak vatanını, milletini,
dinini ve diyanetini, bayrağını seven yöneticiler olarak biz buna müsaade etmeyiz.
Şımarıklığın alemi yok. Biz buna müsaade etmeyiz.” Bakan Yıldız ayrıca, “Türkiye bütün
vatandaşları ile beraber bir bütündür. Hepsi bizim kardeşimiz ve vatandaşımızdır. Bize oy
veren ve vermeyen. Bize oy veren yüzde 50 var da biz hizmeti yüzde 100’e götürmüyor
muyuz? Hangi partiye verecekseniz verin ama sandığa gidin. Ben ülkenin geleceğine kayıtsız
kalıyorum demeyin. Bu vereceğimiz oylar yalnızca bugünle alakalı değil geleceğimizle de
alakalıdır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13621.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Sakarya’dan geldi kaynını bıçakladı
Kayseri’de, Sakarya'dan gelen enişte, tartıştığı kayınbiraderini karnından bıçaklayarak
yaraladı.
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Edinilen bilgiye göre aralarında ailevi sorunları olduğu öğrenilen G. K. (36) ile eniştesi M.
K.'nın (26) Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 9. Cadde üzerinde
karşılaştığı öğrenildi. Burada başlayan tartışmanın büyümesi sonrasında M. K. kayınbiraderi
G. K.’yi yanında bulundurduğu bıçakla karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtığı bildirildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan G. K. burada tedavi altına alındı. Olayın ardından M. K.,
kayıplara karışırken, tedavi altına alınan G. K.’nin hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi.
Polis, kayıplara karışan şüpheli M. K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13622.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kurban Bayramında işlenen cinayetin
zanlılarına 15'er yıl hapis cezası verildi
Kayseri'de, Kurban Bayramının ilk günü pompalı tüfekle vurularak öldürülen O.A.'nın cinayet
şüphelisi katil zanlısı olarak yargılanan iki kişiye 15'er yıl hapis cezası verildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar E.K. ile
M.T. ve tutuksuz yargılanan E.K. hazır bulundu. Tutuklu yargılanan sanıklar E.K. ve M.T.
mahkeme heyetinden tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında
tutuklu sanıklar E.K. ve M.T.'ye 'Kasten Adam Öldürme' suçundan 15'er yıl hapis cezası
verirken, tutuksuz yargılanan E.K.'nın beraatına karar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13623.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Milliyetçilik, bu milletin başını dik tutmaktır
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Develi’de katıldığı bir programda hamaset
yapmak ve nutuk atmakla milliyetçi olunamayacağını söyledi. Gerçek milliyetçiliğin hizmet
ederek bu milletin başını dik tutmak olduğunu ifade eden Özhaseki, “Bu ülke milliyetçilik
nutukları atıp da bu milleti mahvedenlerden çok çekti” dedi.

02 Haziran 2015 Salı 14:17

AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Develi’ye eşi Neşe Özhaseki ile birlikte gitti.
Özhaseki Develi girişinde karşılandıktan sonra AK Parti İlçe Teşkilatına geçti. İlçe
teşkilatındaki programa Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki’nin yanı sıra Milletvekili
Adayı Havva Talay Çalış, İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar, AK Parti Develi İlçe
Başkanı Mehmet Durukan ve partililer katıldı.
“VATANSEVERLİK VAZİFEYİ İYİ YAPMAKTIR”
AK Parti Milletvekili Adayı Özhaseki, ilçe teşkilatında yaptığı konuşmada 7 Haziran
seçimlerinin ülke için adeta bir yol ayrımı olduğunu ifade etti. En sağdan en sola kadar
ülkedeki bütün grupların bir araya gelerek AK Parti’nin iktidarını engellemeye çalıştıklarını
dile getiren Özhaseki, “Karşımızdaki grupların hepsi bir araya geldiler, ‘AK Parti tek başına
iktidar olmasın da ne olursa olsun, Tayyip Bey baştan gitsin de Türkiye biterse bitsin, AK

Parti gitsin de Türkiye batarsa batsın’ diyorlar. Böyle bir dilek olabilir mi? Bir vatansever
insan böyle söyleyebilir mi? Azıcık vicdanlı olan insan buna razı olabilir mi? Karşımızdaki
ittifak şimdi bunun peşinde. Kimisi milliyetçilikten dem vuruyor, kimisi başka şeylerden.
Benim bildiğim milliyetçilik kahve köşelerinde oturup hamaset yapmak, nutuk atmak değil.
Bu milletin değerlerine bağlı olmak, onu özde sevmek, bu millete hizmet etmek, bu millete ait
ne varsa yüceltmektir gerçek milliyetçilik. Soruyorum size Orhun Anıtlarını kim kurtardı?
Ecdadın dünyanın dört bir tarafında serpilmiş eserlerini kim kurtardı? İlk yerli tankımız olan
Altay tankını kim yaptı? Bağımsız uydularımızı uzaya kim gönderdi? İlk yerli uçağı kim
üretiyor? IMF’ye borcu bitirip de dik durmamızı sağlayanlar kimler? Altı sıfırı atıp Türk
parasının değerini kurtaranlar kimler? Vatanseverlik vazifeyi iyi yapmaktır. Milliyetçilik bu
millete hizmet etmek ve onların başını dik tutmaktır. Zamanında milliyetçilik nutukları atıp bu
milleti mahvedenleri çok gördük ve onlardan çok çektik” dedi.
ÖZHASEKİ’YE BÜYÜK İLGİ
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler, ilçe teşkilatında
partililerle bir araya geldikten sonra Develi caddelerinde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla
selamlaştılar. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da katılımıyla Develililere karanfil
verilerek kandilleri tebrik edildi. Yüzlerce vatandaşla birebir selamlaşan Mehmet Özhaseki’ye
gittiği
her
yerde
olduğu
gibi
Develi’de
de
büyük
ilgi
gösterildi.
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra Develi İlçe
Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kandil Programına katıldı. Burada konuşan Milletvekili
Adayı Havva Talay Çalış barış ve huzur içinde bir İslam alemi temennisinde bulundu.
Ülkenin karıştırılmak istendiğini ifade eden Çalış, “AK Parti hükümetten gitsin gayreti
içindeler. Biz vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin selametini istiyoruz. Hep bir arada,
kardeşçe ve ekonomik olarak refah içinde yaşamak istiyoruz” diye konuştu.
“EN BÜYÜK KAZANÇ; SON NEFES”
Milletvekili Adayı Havva Talay Çalış’ın ardından Mehmet Özhaseki bir şiirle kürsüye davet
edildi. Konuşmasında bu dünyadaki en büyük kazancın son nefes olduğunu belirten Özhaseki,
“İş helal lokma ile başlıyor. Eğer siz helal lokma yiyorsanız iyilerle beraber oluyorsunuz. İyi
düşünüyor, iyi söylüyor, iyi işler yapıyorsunuz. Sonunda da iyi ölüyorsunuz ve sizi orada iyi
karşılayarak iyi yere koyuyorlar. Allah korusun haram lokma yerseniz hücrelerinize dolan
zehir sizi iyilerle beraber etmiyor. İyi düşündürtmüyor. Kötülerle beraber oluyorsunuz ve kötü
ölüyorsunuz. Rabbim bizi iyilerle, iyi mücadele eden insanlarla beraber etsin. Neticesinde de
iyi işler yaparak rızasını kazananlardan etsin. Yıllardır belediye başkanlığında mücadele
ettim. Rabbimin rızasını kazanmak için gece gündüz çalışarak şehrime hizmet ettim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13624.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

İçinden seçim geçen tramvay
AK Parti Kayseri Milletvekili adaylarının tramvay programları sürüyor. Bu kapsamda Ahmet
Doğan ve Havva Talay Çalış da tramvaya binerek yolculara karanfil dağıttı.
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Partilerinin Talas İlçe Teşkilatı’nda buluşan AK Parti adayları, İlçe Başkanı Ragıp Dost ile
Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerinden oluşan 20 kişilik bir ekiple Talas Cemil BabaCumhuriyet Meydanı
hattındaki tramvaya bindiler. Alpaslan durağına kadar giden ekip
burada inerek Meydan’dan gelen diğer tramvayla yeniden Talas’a döndü.
İki ayrı grup halinde karanfil dağıtan adaylar, yolculardan gördükleri ilgiden memnun
kaldılar. Tramvay programını değerlendiren Ahmet Doğan “güler yüzle verilen bir karanfilin
en asık suratlı hemşehrimizin bile tebessümüne yol açtığını görmekten mutlu olduk.
Yolcularımızın özellikle de üniversiteli gençlerimizin ilgileri ve destek mesajları bizi mutlu
etti” dedi.
Öğrencileriyle karşılaştı
Doğan, tramvay yolculuğu sırasında bazı öğrencileriyle de karşılaştığını ifade ederek
açıklamasını şöyle tamamladı:
“Aynı üniversitede 30 yıl görev yapmanın doğal ve güzel sonucu olarak her gittiğim yerde
mutlaka öğrencilerimle karşılaşıyorum. Bu da benim için ayrı bir onur kaynağı oluyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13625.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kolu kırık tiyatro
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İlk seyrettiğim tiyatro ilçemizin düğün salonunda sergilenen, İbrahim Ethem konulu bir
oyundu. Son izlediğim ise, İlim Yayma Cemiyeti Tiyatro Kulübü’nün tiyatrosuydu. Konu
mu? Tevafuktur, İbrahim Ethem’di. İlk ve son sahneler öğrencilerindi; ilki lise, sonu ise
üniversite öğrencileriydi. Tabii ki bu ikisi arasında Ulvi Alacakaptan’ın(revü-müzikal tarzda)
bant tiyatroları, bir kişilik gösterileri, Nejat Uygur’un sahneleri, Ankara Tiyatro’sunun
Keşanlı Ali Destanı başta olmak üzere 6 sahnesine şahit/seyirci oldum.

İlim Yayma Cemiyeti Tiyatro Kulübü oyuncularından, İbrahim Ethem rolündeki
arkadaşı(Samet Karakoç) ilk gördüğümde, kolu sarılı idi. O günlerde bir gece için hazırlık
çalışmalarımız vardı. Tiyatro çalışması yaptıklarını söylemişti gençler. Ben de bizim gece de
sergileyin, demiştim. Arkadaşları, bu arkadaşımıza bağlı kolu kırık demişlerdi. Böyle oynasın,
ona göre bir rol verin, demiştim.(Tabii onlar başkarakter olduğunu biliyor, ben bilmiyordum)
Ön tahminlerim; piyes, müsamere…benzeri bir oyun beklentisiydi. Ama yanıldım. Senaryo,
kostüm, oyunculuktaki performans, sahne kullanımı harikaydı. Sanki devlet tiyatrosunun genç
oyuncularıydı. Belki bu tespitlerim abartılı bulunabilir, belki tiyatrodan anlamadığım için iyi
niyetli cümleler sanılabilir. Ama Tiyatro Kulübü’nü kuran, gençleri yüreklendiren ismini de
cemiyete veren Şehit Furkan Doğan’ın babası Ahmet Bey’de aynı minvalde konuştu.
‘Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak, özgüvenlerini geliştirmek, diksiyonlarını
iyileştirmek amacıyla üniversite iken de tiyatro çalış(tır)malarının olduğunu,’ söyledi.
Gençleri başarılı bulduğunu ifade etti. Tabii bu sahne de yönetmelik yapan kişinin Furkan
Demir’in emeği olduğunu vurguladı. Gecenin özel konuğu araştırmacı-yazar Mustafa Yazgan
ise, gençleri çok başarılı bulduğunu ifade ederken, bir kaygı ve bu kaygının giderilmesi için
devamının getirilmesini temennisinde bulundu. Öyle ki, okullar bitse de bu ekibin devam
etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Yazgan’ın bu kaygısı yersiz değildi. Bizim dönem, doksanların sonu bir arkadaş grubumuz
vardı. Bu ekip radyoda; Gençliğin Gündemi, dergicilikte; Bizim Kampus, sahnede; Sun Sanat
Tiyatro’su çalışmalarına imza atmışlardı. Tiyatroları skeç türüydü; kendileri yazıyor, kendileri
oynuyordu. Hele Bilal Yıldırım ve Ali Çelik isimli gençler bu işin piriydi. Ama illeri ve ilgi
alanları artık değişmişti. Yani üç alanda da, o günün sosyal ve siyasi şartları ağırdı, riskliydi.
Ama bu gençler hevesli, üretken ve ümitliydi. Ne zaman ki hayatın dönemeçlerine girdiler; işaskerlik, evlilik…ve üniversite de okuduğu şehirden ve çevreden ayrılış. İşte kırılgan nokta
bu. Yılların tecrübesi, gözlemi yazarımıza bu ekibin çalışmasının devam etmesi temennisine
zorlamıştı.
İslam ve Tiyatro. Ya da Müslümanlar ve Tiyatro denilebilir. Maalesef hala aşılabilmiş değil.
Ne karşıt cenah bize layık görüyor tiyatroyu, ne bizim cenah gelenek oluşturabiliyor bu
alanda. Bir dönem Ulvi Alacakaptan’ın bant tiyatrolarına ilgi kadar, sahne alışlarına ilgi
gösterilmedi. Mezkur şahsın/abimizin ihtida eden bir yapısı da vardı. Yani karşıt cenahı
görmüş ve dönmüş biri. Baktı ki bizim piyasa da sanata, sanat adamına ilgi zayıf. Tabii bunun
temel referanslarımızın yorumlanışıyla, hakim sistemin uzun bir dönem ket vurmasıyla, bazı
fikir önderlerimizin olumsuz yaklaşımıyla…Ya da kırmızı çizgilerimizin olmasıyla; (helalharam-mahremiyet, kadın-erkeğin sahne alması…)
En son Şehir Tiyatrosu’nda gittiğim, Türkiye’nin sayılı oyuncularından-ailece öyle- birisinin
tiyatrosuydu. Salon tıklım tıklımdı. İşin gerçeği senaryo berbat, kadın-lar ön planda, espriler
bel altı, söyleyişler argo… Hani insan nefsine, gençlerin hevesine hoş gelen nahoş sahneler.
Bu gün sinema da istediğimiz filmler yoksa, bu gün kanallarımız hala demode olmuş filmleri,
programları yayımlıyorsa, çocuklarımız bizim denen kanalları izlemiyorsa…bunun temeli
geleneğimizi devam ettiremediğimiz. Var olan gençlere, ya da oyunculara-Alacakaptan gibisahip çıkmadığımız için. Son tahlilde, Alacakaptan gider, ihtida ettiği çizginin oyuncusu
olmak zorunda kalır. Ama alternatif ürünler üretmek zorundayız. Cinselliği, dişiliği işlemeden
de sanatın yapılabildiğini bu gün İran sineması, Hint sineması ispatlıyor.
Cemiyetin gençlerinin oynadığı oyunda: Neden İbrahim Ethem, dendi. Yani başka bir konu,
şahsiyet sahnelenmedi dendi. Bu hem artık konunun çok işlenmişliği, hem de mezkur kişinin
sufi kimliği, belki de popüler bir konu olmaması idi. Tartışılabilir, sahne den bazı bölümler
ihtilaflı konulardı. Öğrendiğime göre gençler de bunun farkında. Ama bizlerinde farkında
olması gereken bir şey var. Senaryo mu var? Söyle kardeşim ne olabilir dense, bir elin hadi iki
elin parmaklarını geçmez ve herkesin ilgini çekmez konular. Şimdi genç olanlar ya da eski
gençler, hadi senaryo yazın. Ülkenin, ümmetin sorunlarını sahne de en iyi şekilde dile

getirin…Gençlerin sorunlarını en doğru şekilde ifade edin. Eşyada asıl olan ibahattır,
düsturunca eğlendirin. Şahsiyeti sorunlu, fikri sorunlu oyunculara bizi, çocuklarımızı mahkum
etmeyelim. Bu gençleri destekleyelim.
Cemiyette karşılaştığım oyunculardan birinin kolu kırık demiştim ya. O günlerde hazırlık
yapıyorlar ama başroldeki Samet Karakoç ‘un durumundan dolayı erteleniyordu. Elinden
tutmuş, geçmiş olsun demiştim. Demek ki, iyileşmemiş o şekilde sahne almıştı. Kolu kırıktı
ama oyunculuğunda kırıklık/kusur yoktu. Diyeceğim o ki, o halde bile sahne alabilen bu
gençler, finallerinin arasında yüksek performans sergileyen bu gençler. İmkan verilse,
desteklense, yüreklendirilse, birçok şey değişir, gelişir. Yani biz de sorun olan gençler değilkolu kırık olsa da-bilelim. Biz de sorun olan, tiyatro anlayışımızın kolu kanadı kırık.
Araştırmacı-yazar Yazgan’ın bu konudaki yazgımızı değiştirecek, bir kez daha tiyatronun
önemini hatırlatacak tespitlerine bırakalım: “ Ben konuşmalarla fikrimi insanlara ilettim.
Sayısız konuşmalar yaptım, konferanslar verdim. Ama benim on konuşmamdan, bu bir sahne
o konuşmaların hepsinden daha etkilidir.” dedi.
Gördüğümüz kadarıyla İlim Yayma Cemiyeti, gençlerin sadece barınma ihtiyaçlarını değil
aynı zamanda kültürel-sanatsal ihtiyaçlarını da görüyor. Öyle ki bu etkinlikle yakın tarihlerde,
cemiyetteki diğer kulüplerin atölye sergileri vardı.
Sahnenin-sanatın değil, siyasetin konuşulduğu bu günlerde gençler adına, Kayseri’miz adına
bir talepte bulunalım. Kayseri’den gidecek milletvekili adaylarımız, Kültür bakanlığında aktif
bir rol alsınlar, yetmedi Türkiye için Anadolu tiyatrosu, Kayserimiz içinde Erciyes Tiyatrosu
vurgulu bir oluşuma imza atsınlar.
Ne demiştik, tiyatroda kolumuz kanadımız kırık. Bir tabibe, bir tamire ihtiyaç var.
Mustafa BALABAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13626.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

3. Orta Anadolu Masterler Futbol Ligi Final
Maçları Kayseri’de oynandı
İki gün süren mücadele sonunda ev sahibi Kayseri Masterler iki maçını da kazanarak bu yılın
şampiyonu olmayı başardı.
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Orta Anadolu Masterler Futbol Ligi final maçları Kayseri’de
oynandı. Sümer 1 ve 2 Nolu Saha’da oynanan final maçları nefes kesti. Dört takımın
mücadele ettiği finalin ilk gününde Hatay Zülüflühan Veteranlar rakibi Yozgat Masterler’i 1-0
yendi ve adını finale yazdırdı. Finale en iyi ikinciler arasındaki mücadele sonunda birinci
olarak gelen Kayseri Masterler ise ilk maçta güçlü rakibi Polatlı Ankara Masterler ile
karşılaştı. Bu maçı Öner, Seyit Cem ve Osman Yozgat’ın golleriyle 3-0 kazanan Kayseri ekibi

finalde Hatay’ın rakibi oldu. Cumartesi günü oynanan maçların ardından Pazar günü de iki
mücadele vardı. İlk gün maçlarında rakiplerine yenilen Polatlı Masterler ile Yozgat Masterler,
üçüncülük-dördüncülük maçına çıktılar. Bu mücadeleden Polatlı Masterler galip ayrıldı ve
üçüncü olmayı başardı. İkinci maçında da yenilen Yozgat ise ligi dördüncü olarak tamamladı.
Finalin son maçında ilk gün maçlarını kazanan Kayseri Masterler ile Hatay Zülüflühan
Masterler karşı karşıya geldi. İki takım için büyük önem taşıyan bu mücadele nefesleri kesti.
Maçın başlarında Seyit Cem’in attığı golle 1-0 öne geçen Kayseri Masterler, maçtan 1-0 galip
ayrılmayı başardılar. İkinci maçından da gol yemeden ayrılan Kayseri ekibi şampiyonluğu
elde ederken, rakibi Hatay Zülüflühan Masterler ise ikinci oldu. Maçlar sonunda kupa ve
madalya töreni gerçekleştirildi. 3. Orta Anadolu Masterler Ligi finalinde dereceye giren
takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Kayseri
Masterler’e kupası Futbol İl Temsilcisi Mustafa Korkmaz tarafından verildi. Mustafa
Korkmaz, şampiyon ekibe madalyalarını da takdim etti ve kutladı. Turnuvada ikinci olan
Hatay ekibi, üçüncü olan Polatlı ekibi ve dördüncü olan Yozgat ekibi de kupaları ile
madalyalarına kavuştu. Ligin tamamlanmasının ardından kısa bir konuşma yapan Kayseri
Masterler Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız, bu sezon 14 takımın katılımı ile üç grupta oynanan
ligde mücadele eden tüm ekipleri kutladı ve mücadelenin gelecek yıl Orta Anadolu
Federasyon Kupası adı altında oynanacağını ifade etti. Tören sonunda tüm takımlar aldıkları
kupalarla birlikte tek tek hatıra fotoğrafları çektirirken, aile fotoğrafında da buluştular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13627.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Erciyes'te yeni sezon hazırlıkları erken başladı
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yaz döneminde yapılacak yenileme ve bakımonarım çalışmaları ile hayata geçirilecek yeni yatırımlar, düzenlenen toplantıyla masaya
yatırıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanısıra ilgili belediye bürokratlarının
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda önümüzdeki kış sezonuna kadar yapılması gereken
yatırımlar ve çalışmalar ele alındı. Kayak pistleri, suni karlama, mekanik tesisler, kar ezme
faaliyetleri gibi temel konuların yanısıra çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları ile
yapılması gereken diğer faaliyetlerin ayrıntılı olarak değerlendirildiği toplantının ardından bir
açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'i şimdiden 2015-16 kış
sezonuna hazırladıklarını ifade ederek, "Bildiğimiz gibi hem kamu hem de şirketler, sezonluk
işlerin bitmesinin ardından hem yapılan işleri hem de bir sonraki sezonda yapılacak işlere
masaya yatırırlar. Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi gibi sürekli bakım ve gözetim
isteyen tesisler de bu anlamda daha hassas bir konu bizim için. Pistler, mekanik tesisler,
karlama üniteleri, Develi Kapı'ya yapılacak tesisler vs. gibi konuları arkadaşlarımızla

değerlendirmeye tabi tuttuk. Bütün bunları ve daha fazlasını masaya yatırdık, daha sonra
yerinde inceleyip öncelik sırasına göre işlere başlayacağız. Böylece 2015-16 kış sezonuna
Erciyes'i çok daha güzel ve farklı şekilde hazırlayacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13628.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri’de yağmur hafta sonuna kadar devam
edecek
Kayseri’de aralıklarla etkili olan yağmur, hafta sonuna kadar devam edecek.

02 Haziran 2015 Salı 15:01

Yaz aylarının gelmesine rağmen yağmurun aralıklarla etkili olduğu Kayseri’de yağışlı
havanın hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Kentte öğle saatlerinde de etkili olan
yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlı havanın hafta sonuna kadar
devam etmesinin beklendiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13629.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Mevlana caddesi yenileniyor
Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol yapım ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nin
ana caddesi Mevlana'da alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol genişletme ve
asfalt yenileme çalışması başlattı.
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Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin hızla
büyüyen ve gelişen mahallelerinden Bahçelievler'in yapılaşmayla beraber alt ve üst yapıyı

yenilemeye başlattıklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nin ana aks
noktasında Talas'a alternatif giriş olduğunu belirterek, "Bu nedenle mahallemizin ana bulvarı
olan Mevlana Caddesi'nin 10 metre genişliğini 15'e çıkartıp, asfaltı da kaliteli ve modern
yaparak trafiği rahatlatmayı amaçlıyoruz" dedi. Başkan Palancıoğlu, yaklaşık 1 km'lik
caddede freze makinesinin asfalt sökmeye başladığını anlatarak, "Ekiplerimiz eskiyen asfaltı
söküp silindir ve kepçeyle zemini sıkılaştırma çalışması yapacak. Ardından genişleyen yolda
yeni ve kaliteli asfalt serip modern kaldırım yaparak caddemizi trafiğin rahat aktığı hale
getirecek. Eski sökülen asfalt ise Ali Dağı'nın zirvesine çıkan yolda zemine serilerek buraya
iniş çıkışı da rahatlatacak. Çalışmaların bir hafta içinde tamamlanarak yolu yeniden hizmete
açmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13630.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri Ulaşım A.Ş, Intertraffic Fuarı'nda
Geliştirdiği ürünleri tanıtmak amacıyla 2015 Intertraffic İstanbul Fuarı'na katılan Kayseri
Ulaşım A.Ş standı büyük ilgi gördü.
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27-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 8.'si gerçekleştirilen
fuar, altyapı, trafik yönetimi, yol güvenliği ve park sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren
200 firmaya ev sahipliği yaptı. 85 ülkeden 5 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan
fuarda Kayseri Ulaşım A.Ş, geliştirmiş olduğu ürünleri tanıtma fırsatı buldu.
Bunlar arasında, 'Armoni' adı verilen kavşak yönetim cihazı ve kablosuz manyetik akıllı
ulaşım sensörü 'Maus'un birlikte kullanıldığı sistemle kavşaklar daha akıllı ve dinamik hale
getiriliyor.
Türkiye'de geliştirilen ilk ürün olma özelliğini taşıyan bu sistemle kavşaklarda bekleme süresi
azaltılarak en az % 30 zaman tasarrufu sağlanıyor. Kayseri'de üç kavşakta uygulanan bu
mauslu kavşak yönetim sistemi kentin diğer noktalarındaki kavşaklarda da yaygınlaştırılacak.
Kayseri Ulaşım A.Ş'nin fuarda katılımcıların beğenisine sunduğu bir başka ürün de 'Gesi' adlı
Trafik Denetleme Sistemi oldu. Kırmızı ışık, dönüş ve hız ihlalinin yanısıra plaka tanıma gibi
konularda elektronik denetleme ve kayıt yapan bu sistem halen Kayseri'de 3 noktada
kullanılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar tamamlandıktan
sonra sistem yurt genelinde yaygınlaştırılacak. Fuarda ayrıca akıllı ulaşım sistemleri
kapsamında Ulaşım A.Ş tarafından geliştirilen ve Büyükşehir Belediyesinin işlettiği
otoparklarda kullanılan otopark denetim sistemi de tanıtıldı.

KAYBİS DE TANITILDI
Kayseri Ulaşım A.Ş'nin tanıtımını yaptığı bir başka sistem de Bisiklet Paylaşım Sistemi oldu.
2010 yılından itibaren Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemini yöneten Kayseri Ulaşım
A.Ş, kendi geliştirmiş olduğu KayBis bisiklet paylaşım sistemini fuarda görücüye çıkardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13631.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Askeri Lise Sınavlarında Usulsüzlük: 4 Gözaltı

03 Haziran 2015 Çarşamba 12:28

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nce Kayseri ve Ankara'da askeri liselere giriş sınavlarında
soruların verildiği iddiasıyla ilgili düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, askeri liselere
giriş sınavında sınav soruların önceden cemaat mensuplarına verildiği iddiasıyla Kayseri'de 3
kişi, Ankara'da da 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 kişinin ise arandığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13632.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

SP-BBP Milli İttifak adaylarından Cami Kebir
esnafına ziyaret
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Milli İttifak milletvekili adayları Cami
Kebir esnafını ziyaret ederek, kendilerinden destek istedi.
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Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren SP-BBP Milli İttifak Milletvekili adayları Cami Kebir
esnafını ziyaret etti. Yapılan ziyarette milletvekili adayları esnaftan destek istedi. Esnaflar ise
milletvekili adaylarına başarılar diledi. Saadet Partisi Milletvekili adayı Duran Soyuğur,

esnaflara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. İktidara gelmeleri durumunda yapacakları
projeleri anlatan milletvekili adayları esnaflardan oy istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13633.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Hayvanat Bahçesi Personeli'nin tetanoz aşıları
yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Personelinin
Halk Sağlığı ekipleri tarafından yapılan rutin aşıları devam ediyor.
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Hayvanat Bahçesi içerisinde bulunan Bakıcı, Temizlik ve Güvenlik personeline yapılan
tetanoz aşısı sonrası konuşan Anadolu Harikalar Diyarı Direktörü Erdal Gülek " Zor şartlar
altında çalışan personelimizin sağlıklarını da en yüksek seviyede garanti altına alıyoruz. Bu
kapsamda rutin olarak gerçekleşen aşılarımıza bugün Hayvanat Bahçesi'nde tetanoz aşısı ile
devam ettik. Periyodik olarak sağlık kontrollerimize ve aşılarımıza devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13634.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri Şeker'de her gün çevre günü
Üç dekar çam ormanının sağladığı oksijeni bir dekar şeker pancarı sağladığı için çevre dostu
olarak ilan edilen şeker pancarı ve ham maddesi şeker pancarı olan Kayseri Şeker’in çevre
duyarlılığı çalışmaları, TEMA Vakfı, çevreci STK’lar ve Üniversitelerin takdirini kazanıyor.
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Tarım arazilerinde organik madde oranının %1’ lere kadar düşmesi sonucunda arazilerde bir
süre sonra tarım yapılamayacağı tehlikesine karşın 2015 yılında 6 bin çiftçiye eğitim verilerek
çiftçisini şeker pancarı tarımında Avrupa ile rekabet edebilecek seviyeye getirme gayretinde
olan Kayseri Şeker’de her gün çevre günü olarak ilan edildi. 5 Haziran Dünya Çevre günü
dolayısı ile Kayseri Şeker’de yıl boyunca yapılan çevre duyarlılığına örnek çalışmalar şu
şekilde sıralandı;1-Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda
çiftçiyi bilgilendirmek ve örnek uygulamaları yapmak için çölleşmeyle mücadelede
başlatılarak, Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile birlikte İncesu
Yavaş Mevkiinde 2.500 dekar arazi ıslah çalışması ile bölgedeki kum tipisi ve toprak
erozyonunu önlemeye katkı sağlanıyor. 2- Kampanya süresi içerisinde pancar ile birlikte
Fabrikaya taşınan 100 bin ton verimli toprağın tarlada kalması çalışmaları kapsamında, Maus
uygulaması olarak bilinen makine ile tarladan pancar toprağının elenerek yükleme hizmeti
sayesinde, 2014 yılında 16 maus makinası ile yapılan çalışma sonucunda %50 verim
sağlanmış olup Kayseri Şeker pancar ekim bölgelerinin tamamında birkaç yıl içerisinde Maus
uygulaması ile pancar nakil işlemlerinin yapılması hedefleniyor. 3-Tarımsal alanlarda ideal
olan organik madde oranı %3-4 olması gerekirken topraklarımızın %70’i organik maddece
fakir konumuna, yüzde 22’sinde ise organik madde oranının %1’in altına düşmesi sonucu
toprağımız çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta olup, Bu kapsamda bilinçli gübre
ve tohum kullanılması yanında kimyasal gübrelerinde azaltılması için çiftçi eğitimleri
düzenleniyor. 4-Fabrika sahası içerisinde atıl vaziyetteki araziye 300 hobi bahçesi kurularak
Organik tarım yapılması, atıl vaziyetteki pancar kantar arazilerine Güneş Enerji Santralleri
kurulması, son dört yılda 500 bin fidan yetiştirilip dağıtılması, 2015 yılında 20 bin fidan
dikimi yapılması yanı sıra tarım arazilerinde münavebe uygulaması hususunda Üniversitelerle
ortaklaşa çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca; Avrupa’da çiftçilerin tarlaya girerken galoş giyip
tarladan çıkarken çizmesine bulaşan toprağı tarlanın içinde yıkayıp çıkmaları, çizmesine
bulaşan bir parça toprağın bile tarlasından çıkmasını önlemek adına gösterdiği duyarlığın tüm
çiftçilerimiz tarafından da gösterilmesinin, Şehit kanları ile alınan topraklarımızın korunması
ve şehitlerimize olan bir saygı unsuru olduğunun bilinciyle hareket eden Kayseri Şeker
tarafından Çevre Günü etkinliklerinin toplumda çevreye olan duyarlılığın artmasına vesile
olması temenni edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13635.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Prof. Dr. Yusuf Baran 'Küresel Genç Akademi'
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf
Baran, Küresel Genç Akademi’nin (Global Young Academy) yönetim kurulu üyeliğine
seçildi.
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Baran, 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kanada’nın Quebec kentinde düzenlenen Küresel
Genç Akademi’nin olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildi.
Genel kurulda yürütme kurulu üyesi olarak seçilen Baran, Asya kıtasında bulunan Ulusal
Genç
Akademiler
ile
diyalog
kurarak
mevcut
ilişkileri
güçlendirecek.
Ayrıca, yeni genç akademilerin kurulmasını destekleyecek olan Baran, akademinin basın ile
ilişkilerini de yönetecek. 9 kişilik yönetim kurulunda, Amerika Birleşik Devletleri, Kenya,
Almanya, İngiltere, Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Hollanda’dan da genç bilim
liderleri yer alıyor. luslararası işbirlikleri ve projeleri ile tüm dünyadan genç bilim insanlarının
problemlerini ve çözüm önerilerini gündeme taşıyan Küresel Genç Akademi’nin, 70’ten fazla
ülkeden 200 seçkin bilim lideri üyesi bulunuyor. Doğa Bilimleri, Tıp, Mühendislik, Sosyal
Bilimler, Edebiyat ve Beşeri Bilimler dahil olmak üzere 40 yaş altı tüm araştırmacılara açık
olan Küresel Genç Akademi, 2010 yılı Şubat ayında Inter Akademi Panel’in desteği ile
kuruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13636.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri Şeker'den Pancar Ekicisi Çiftçilere 36
milyon çapa avansı
2015-2016 Pancar kampanya döneminde Kayseri Şeker ile pancar ekimi sözleşmesi yapan 8
bin 709 çiftçiye 2 Haziran günü ton başına 17 TL olmak üzere toplamda 36 milyon 437 bin
069,00 TL avans dağıtımı gerçekleşti.

03 Haziran 2015 Çarşamba 13:01

Avanslarını alan çiftçiler, "Bu yıl pancar tarımı açısından olumlu bir iklim yaşanmakta
olduğunu belirterek, Kayseri Şeker tarafından avanslarımızın zamanında ve yeterli miktarda
ödenmesi bizleri sevindirdi. Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13637.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Selçuklu Müzesi'nde çocuk eğitim atölyesi
Büyükşehir Belediyesi, çocuklara müzeciliği sevdirmek ve müze bilincini geliştirmek
amacıyla Selçuklu Müzesi'nde 'Çocuk Eğitim Atölyesi' kuruyor.
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06-09 yaş aralığında çocuklara hitaben oluşturulan atölyede çocuklara Selçuklu
Medeniyeti'nin simgesel motifleri tanıtılacak, oyun hamuru ile bu motifler yaptırılacak ve
boyatılacak.
Çocukların yaparak öğrenme ve öğrenirken eğlenmelerine imkan sağlayacak diğer
aktivitelerin de yer alacağı Çocuk Eğitim Atölyesi'nde ayrıca boyama kitapları ve
bulmacalarla
çocuklara
Selçuklu
Medeniyeti'ne
ait
bilgiler
aktarılacak.
Selçuklu Medeniyeti'ne ait en kapsamlı bilgi, belge ve eserlerin yer aldığı dünyadaki tek müze
olan Selçuklu Müzesi'nde Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 10.00-12.00 ve 13.00- 15.00
arası gerçekleştirilecek olan Çocuk Eğitim Atölyesi hakkında 221 11 50 numaralı telefondan
bilgi alınabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13638.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Özgün STEM materyalleri yarışması yapıldı
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk ve tek olarak yürütülen STEM
Projesi kapsamında ‘Özgün Sistem Materyalleri’ yarışması düzenlendi.
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Düzenlenen yarışmada STEM Materyalleri Yarışma Sergisi Kayseri Öğretmenevi’nde açıldı.
Serginin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, STEM Projesi’nin
önemine değinerek yarışmaya katılanlara teşekkürlerini iletti. İl Milli Eğitim Müdürü
Çandıroğlu, daha sonra stantları gezerek öğrencilerin yaptığı projeler hakkında bilgi aldı. Bu
projede, Kayseri’de STEM disiplinlerinde çalışma yapan yetenekli öğrencileri tespit ederek,

araştırma ve gelişme sonuçlarına dayalı, çözüme yönelik icraat yapabilen, inovasyona açık,
tutarlı düşünen bireyler yetişmesine zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Yarışma
çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlerin daha önce örnekleri bulunmayan materyal oluşturması
istenmiştir. Yarışma, bütün okul türlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olup 10 okuldan 42
proje katılmaya hak kazanmıştır. Yarışmaya katılmaya hak kazanan projelerin daha önce
herhangi bir yerde örnekleri olmayan özgün materyaller olup sorun çözmeye yönelik yeni
icatlara lapı aralayacak şekilde tasarlandığı tespit edilmiştir. Türkiye’de ilk kez
gerçekleştirilen bu yarışma her alanda olduğu gibi akademik de büyük ilgi çekmektedir. Bu
doğrultuda Erciyes Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi’nden akademisyenler yarışma sergisine özgün materyalleri incelemek ve STEM
uygulamaları ile ilgili çıktıları görmek amacıyla katılım talebinde bulunmuştur. Bu taleplerine
karşılık olarak bu akademisyenlerin aynı zamanda yarışma jürisini de teşkil etmeleri uygun
görülmüştür.
Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13639.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlar ihale ile 3
yıllığına kiraya verildi
Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait İlçe sınırları içerisinde yer alan ve 8 ayrı semtte
bulunan toplam 11 adet taşınmaz ihale ile 3 yıllığına kiraya verildi.
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En yoğun talep Mustafa Şimşek Caddesi üzerindeki açık teraslı yeme içme yeri için
8 ayrı mahallede bulunan taşınmazların 3 yıllığına kiraya verilmesi için yapılan ihaleye yoğun
ilgi gösterildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 11 adet taşınmazdan 6’sının
kiraya verildiğini, 5 adet taşınmazın ise 15 gün süre ile pazarlığa bırakıldığını söyledi.
Şeffaf bir ihale… 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif
Usulüyle ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyemiz
sınırları içerisinde bulunan değişik bölgelerdeki işyerleri ve konutları kiraya verme amacı ile
yaptığımız ihaleye katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bizlere olan güvenlerine layık olmaya
çalışacağız. Yapılan ihalede kiralama işlemlerinden Mustafa Şimşek Caddesi üzerindeki açık
teraslı yeme içme mekânımız 1 milyon 25 bin TL gibi iyi bir rakama 3 yıllığına kiraya verildi.
Taşınmazlarımızı kiralayanlara hayırlı olmasını diliyorum. Elde edilen bu gelirler,
Melikgazimize hizmet ve yatırım olarak geri dönecektir.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13640.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Özgün STEM materyalleri yarışması yapıldı
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk ve tek olarak yürütülen STEM
Projesi kapsamında ‘Özgün Sistem Materyalleri’ yarışması düzenlendi.
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Düzenlenen yarışmada STEM Materyalleri Yarışma Sergisi Kayseri Öğretmenevi’nde açıldı.
Serginin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, STEM Projesi’nin
önemine değinerek yarışmaya katılanlara teşekkürlerini iletti. İl Milli Eğitim Müdürü
Çandıroğlu, daha sonra stantları gezerek öğrencilerin yaptığı projeler hakkında bilgi aldı. Bu
projede, Kayseri’de STEM disiplinlerinde çalışma yapan yetenekli öğrencileri tespit ederek,
araştırma ve gelişme sonuçlarına dayalı, çözüme yönelik icraat yapabilen, inovasyona açık,
tutarlı düşünen bireyler yetişmesine zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Yarışma
çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlerin daha önce örnekleri bulunmayan materyal oluşturması
istenmiştir. Yarışma, bütün okul türlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olup 10 okuldan 42
proje katılmaya hak kazanmıştır. Yarışmaya katılmaya hak kazanan projelerin daha önce
herhangi bir yerde örnekleri olmayan özgün materyaller olup sorun çözmeye yönelik yeni
icatlara lapı aralayacak şekilde tasarlandığı tespit edilmiştir. Türkiye’de ilk kez
gerçekleştirilen bu yarışma her alanda olduğu gibi akademik de büyük ilgi çekmektedir. Bu
doğrultuda Erciyes Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi’nden akademisyenler yarışma sergisine özgün materyalleri incelemek ve STEM
uygulamaları ile ilgili çıktıları görmek amacıyla katılım talebinde bulunmuştur. Bu taleplerine
karşılık olarak bu akademisyenlerin aynı zamanda yarışma jürisini de teşkil etmeleri uygun
görülmüştür.
Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13641.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayserispor Teknik Direktör Konusunda Rıza
Çalımbay Üzerinde Yoğunlaştı
PTT 1. Lig'in şampiyonu olan ve bu sezon Siper Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor,
2015-2016 sezonunda kombine bilet fiyatlarını belirlerken, teknik direktör konusunda ise Rıza
Çalımbay üzerinde yoğunlaştı.
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Kayserispor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Tahir Keskinkılıç, teknik direktör konusunda henüz
netlik olmadığını ancak yönetimin Rıza Çalımbay ismi üzerinde yoğunlaştığını söyledi.
Keskinkılıç, kombine bilet fiyatlarının belirlendiğini ve satışının da başladığını bildirdi.
Kayserispor'un resmi internet sitesinden duyurduğu 2015-2016 sezonu kombine bilet fiyatları
şu şekilde:
Doğu Tribünü: 100-200 TL
Kuzey Tribünü: 50 TL
Batı Tribünü: 300-400 TL
Güney Tribünü: 50 TL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13642.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri Valiliği’nden seçim güvenliği tedbirleri
Kayseri Valiliği 07 Haziran 2015 Pazar günü yargı denetimi altında yapılacak olan ve 2869
sandıkta 900.054 seçmenin oy kullanacağı 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde
herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için kamu kurumlarının dikkat etmesi gereken
hususlarla ilgili bir genelge yayınladı.
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Vali Orhan Düzgün imzasıyla ilçe kaymakamlıkları, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet
Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen
genelgede, seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için gerekli güvenlik
önlemlerinin alınmasına, seçim süresince sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için
gerekli planlamaların yapılmasına, oy kullanma ve sayımı sırasında elektrik kesintilerine karşı
gerekli önlemlerin alınmasına değinilerek şu hususlara yer verildi:

1- Seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için bugüne kadar alınan güvenlik
önlemleri gözden geçirilecektir.
2- Seçmenlerin nüfus kayıt örneği taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla 6-7 Haziran 2015
tarihlerinde Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.
3- Oy verme günü bütün eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak, sadece yemek
verilmesine müsaade edilecektir.
4- Oy verme işlemlerinin başlamasından bitimine kadar Belediye Hizmetleri seçim
hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacak ve uygulanacaktır.
5- Seçim günü ve sonrası olağanüstü durumlara karşı Afet ve Acil Durum (AFAD)
Müdürlüğü gerekli tedbirleri planlayacaktır.
6- Seçim süresince sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli planlama
yapılacak ve uygulamada aksaklığa meydan verilmeyecektir.
7- Seçimde kullanılacak binaların seçim sırasında ve sonrasında, gerekli hizmeti verebilecek
şekilde düzenlenmesi ve tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
8- Oy kullanma sonrası oyların sayım ve dökümünün uzayabileceği dikkate alınarak
sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda Seçim Kurullarıyla
işbirliği yapılarak elektrik arızasına karşı gerekli tedbirler önceden alınacak, bakım ve tamir
için ekipler hazır bulundurulacaktır.
İlçelerde de Kaymakamlıklarca aynı doğrultuda tedbirler alınarak uygulanması takip
edilecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13643.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Ya eski Türkiye, ya da yeni Türkiye
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, 7 Haziran seçimlerinde milletin ya eski
Türkiye ya da yeni Türkiye arasında bir tercih yapacağını söyledi. Özhaseki, bugünkü
muhalefetin ülkeyi, ekonominin çökertildiği, darbeci yapıların olduğu, inançlara baskının
uygulandığı eski Türkiye’ye götürmek istediğini kaydetti.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ile birlikte Hunat Çarşısı esnafı tarafından düzenlenen geceye katıldı. Toplantıda öncelikle
Hunat Çarşısı esnafının Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kale içindeki baraka
sisteminden çıkarak Hunat Katlı Otoparkı’ndaki modern işyerlerine geçiş süreci bir filmle
anlatıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, başkanlığı
süresince vermiş olduğu hizmetlerden bahsetti ve 7 Haziran seçimlerinin önemine işaret etti.
Seçimlerde milletin ya Eski Türkiye’yi yada Yeni Türkiye’yi tercih edeceklerini ifade eden
Mehmet Özhaseki, “Eski Türkiye’de darbeci bir yapı vardı. Hakim olan güçler iktidarların

burnundan getirirlerdi. Faili meçhuller işlenirdi. Önce ortamı hazırlarlar, sonra ihtilal
yaparlardı. Bu Rahmetli Menderes’e de yapıldı, Demirel’e de yapıldı, Rahmetli Özal’a da
yapıldı. AK Parti iktidara geldiğinde de her türlü zorluğu yaşattılar. Danıştay saldırısı,
Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı seçilmesi sürecindeki 367 garabeti, muhtıra, kapatma
davası gibi demokratik olmayan yollarla AK Parti’nin üstüne geldiler. Ancak AK Parti bu
baskılara karşı milletten aldığı destekle hep dik durdu. Eski Türkiye’de inançlara yönelik
hepimizin bildiği ve yaşadığı baskılar da vardı. Şimdi okullara Kuran dersi, Siyer dersi
konuldu. Bir insan insaflı ve vicdan sahibiyse, Hz. Peygamberin hayatını okursa kimseye
kötülük etmez. O insan zerrece haram yemez ve herkese iyilik yapar. Ama bugüne kadar Hz.
Peygamberin hayatından korktular. Bu ülkede artistlerin hayatını okuyoruz da Hz.
Peygamberin hayatı neden okunmaz? AK Parti iktidarı böylesine bir güzelliği hayata geçirdi.
Henüz her şey bitmiş değil. Yapılacak çok iş var. Bunun için de istikrar lazım. Tek başına
iktidarlar döneminde ülkemiz gelişti ve büyüdü. Perişan olduğumuz dönemler ise koalisyon
hükümetleri döneminde oldu. Bu sebeplerle istikrarlı, tek başına güçlü iktidarları sürdürerek
ülkemizi büyütmeye devam etmeliyiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13644.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Gazetemiz yazarı Özkanlı, yılın şairi seçildi
Gazetemiz Yazarı Ali Özkanlı ‘ATKS Platformu’nun 24 Mayıs 2015’ te pazar günü
düzenlediği ‘2.Uluslararası İstanbul Boğazı Kültür Sanat Şöleni’nde yılın şairi ödülünü
kazandı.
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Gazetemiz Yazarı Ali Özkanlı yılın şairi seçildi. Özkanlı, ATKS Platformu tarafından
düzenlenen ‘2.Uluslararası İstanbul Boğazı Kültür Sanat Şöleni’nde ödülünü aldı. 81 ilden
katılan şair, yazar, sanatçı, ressam ve politikacının katıldığı program ‘Beyaz Martı’ adlı bir
gemide yapıldı. Etkinliğe katılan Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar program sonu şu
ifadeleri kullandı: ‘’Uzun yıllar oldu böyle muhteşem bir şölen görmeyeli. Bizleri martıyla,
boğazla, denizle ve bu efsane şehir olan İstanbul’la buluşturan başta Abdurrahman Tümer
olmak üzere tüm Atks yöneticilerine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13645.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bisküvili Puflar
Merhabalar efendim, bugün yine harika bir lezzeti sizlerle buluşturacağız. Hemen
malzemelerimizi ve yapılışımızı paylaşalım, hadi bakalım kolay gelsin.
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Malzemeler:
1 paket yuvarlak burçak bisküvi
1 yemek kaşığı margarin
1 paket vanilya
2 su bardağı süt
2 kaşık un
2 kaşık nişasta
2 kaşık şeker
Üzeri İçin:
Hindistan cevizi
(Sprinkles) Pasta süsü
Yapılışı:
Süt, şeker, un, nişasta ve margarini tencereye alalım. Ocağın en küçük gözünde yavaş yavaş
koyulaşana kadar pişirelim. Koyulaşan muhallebiyi ocaktan alıp vanilyayı ekleyelim ve sık
sık soğuyana kadar karıştıralım. (Üstünün kabuk bağlamamasını, çırparak önleyelim)
Muhallebi soğuyunca bisküvilerin üzerine iki tatlı kaşığı muhallebi koyalım, kaşığın iç kısmı
ile düzelterek kubbe görüntüsü verelim. Muhallebili kısmı pasta süsüne ve Hindistan cevizine
bulayıp servis yapalım. Afiyet olsun.
Bu farklı lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum, Hoş çakalın.
Hazırlayan: Selda AVCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13646.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

PKK ile omuz omuza olanlar saz çalıp türkü
söylüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’de yapımı devam eden bölge
hastanesinde incelemelerde bulunarak, hastane inşaatında çalışan işçilerle sohbet etti. Yapılan
ziyarette konuşan Bakan Yıldız, “Türkiye ile alakalı iyi emelleri olmayanlar bir kısım şirinlik
gösterilerinde bulunuyorlar. PKK ile omuz omuza olanlar saz çalıp türkü söylüyor” dedi.
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Kayseri’de yapımı devam eden bölge hastanesinde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bu hafta sonunda Türkiye’nin geleceğine yön veren bir
seçime giriyoruz. Biz 2002 yılında kendisi kadar kaybetmiş bir Türkiye’yi devraldık. İflas
etmişti ve ‘1 aylığına memur maaşı ödenmezse ne olur’ diye konu edinmişti” ifadelerini
kullandı.
Yıldız ayrıca, “Bu seçim zamanlarında ne yazık ki bütün siyasetçiler vatandaşımıza karşı
dürüst davranamayabiliyorlar. Bunu üzülerek söylemem lazım. Tuzu kuru olanlar çok
rahatlıkla ‘ben asgari ücreti arttırırım. Emekliye şu kadar veririm’ diyebiliyorlar. Biz bu
ülkeyi yönetiyoruz. Her yaptığımız işin bir sorumluluğu var” diye konuştu.
‘Biz yoku paylaşmıyoruz’ diyen Yıldız, “Biz varı paylaşıyoruz. Bakın doktorun hastasını 4445 yaşına kadar görmediği çok hasta geçti bu memlekette. Reçete ile muayene etmeden ama
şimdi buraya kurulacak hastane ile beraber Türkiye’nin gelişen yüzünü hep beraber hissetmiş
olacağız” şeklinde konuştu. Sözlerini sürdüren Yıldız, “Hangi partiye oy veriyor olursanız
olun mutlaka sandığa gidin. Türkiye ile alakalı iyi emelleri olmayanlar bir kısım şirinlik
gösterilerinde bulunuyorlar. PKK ile omuz omuza olanlar saz çalıp türkü söylüyor. Ne kadar
şirinlik yaptıklarını son 1 ayda anladık. Ben o yüzden HDP’nin bu manada en popülist
yaklaşımda bulunan parti olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye bir bütündür. Türkiye
aynı şekilde Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a varıncaya kadar her yönü ile bir bütündür.
Bununla alakalı kimse bir tereddüt yaşamasın” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13647.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Cumhuriyet Mahallesi’nde görsel kirliliğe son
Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Mahallesi’nde çok yönlü
bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve bunlardan en önemlisinin görsel anlamda kirliliğe sebep
olan binaların dış cephelerinin yenilenerek boyandığını söyledi.
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Melikgazi Belediyesi olarak görsel kirliliğe izin vermediklerini, daha önce birçok mahallede
gerçekleştirilen dış cephe yenilenmesi ve boyama çalışmasının Cumhuriyet Mahallesi’nin
trafiğe kapalı alanında devam ettiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Burada
bulunan iş merkezlerimizin arzu ettiğimiz verimde olmadığını görüyoruz. Bunu iyileştirme
açısından cephe çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tabiki bu merkeze başka bir fonksiyon
kazandırılmalı ve eski canlılığına kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız
sırasında bizleri anlayışla karşılayan esnaf kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.”dedi.
Başkan Büyükkılıç, “Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirilen dış cephe kaplama çalışması
ile restorasyon çalışması tamamlanan İbrahim Tennuri Hazretleri Camii ve Türbesi ile Emir
Sultan Camii ve Türbesi’nin görsel anlamda bir bütün oluşturduğunu, uzun bir aradan sonra
İbrahim Tennuri Hazretleri Camii’nin bu Cuma günü kılınacak namaz ile yeniden ibadete
açılacağını” sözlerine ekledi. Cumhuriyet Mahallesi esnafları da yaptıkları açıklamada
“Melikgazi Belediyemizce yapılan bu çalışma mahallemize renk getirdi. Çevresi ile
bütünleşen pırıl pırıl bir ortam oluşturuluyor. Emir Sultan ve İbrahim Tennuri Camilerinin
restorasyon çalışmalarının yapılması bizleri son derece mutlu etmiştir. Böylesine güzel,
anlamlı ve hayırlı bir hizmeti yerine getirdiği için belediye başkanımıza ve güler yüzlü
ekibine teşekkür ediyoruz.” dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13648.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Ankara'da yakalanan zanlı, Kayseri'ye getirildi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kayseri merkezli olarak yürütülen Askeri Lise
Sınavları'nda usulsüzlük iddiası ile ilgili düzenlenen operasyonda Ankara'da yakalanan zanlı,
Kayseri'ye getirildi.

03 Haziran 2015 Çarşamba 15:07

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri'de H.E.(44), H.A.(25) ve H.E.(46) yakalanarak
gözaltına alınırken, Ankara'da da bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılardan
H.E., H.A. ve H.E., sabah saatlerinde adli tabipliğe getirilerek doktor kontrolünden geçirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlı, doktor kontrolünün ardından Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, Ankara'da yakalanan zanlı ise öğleden sonra Kayseri'ye
getirildi.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişi haricinde 4 kişinin daha arandığı öğrenilirken,
bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13649.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

İncar Group Motorlu Araçlar A.Ş.’nin yeni
plazasının temeli atıldı
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Skoda,Citroen,Kia ve 2 .El müşterilerine satış , servis, yedek parça ve sigorta hizmetlerini
aynı çatı altında vermek için tesisini yenileyen İncar Group Motorlu Araçlar AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent İnciroğlu inşaat çalışması temel atma töreni açılışını Kayseri
Melikgazi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Yönetim Kurulu
Başkanı Hilmi Derinel, Büyükşehir belediyesi İşletmeler ve İştirakler daire Başkanı İbrahim
Yapar, Yüce Auto Skoda İş Geliştirme Müdürü Özgür Taşkın ve Yüce Auto Skoda İş
Geliştirme Selim Şişmanyazıcı’nın katılımıyla gerçekleştirdi.

Ankara yolu 16. KM serbest bölge kavşağı karşısı, toplamda 18.000 metrekare açık bir alana
sahip olan Incar Group Motorlu Araçlar AŞ’nin bünyesinde bulunan Skoda Citroen, Kia. Ve
2. El 4s standartlarındaki yeni çoklu marka tesisi showroom, servis, yedek parça, aksesuar ve
sigorta alanı olmak üzere toplamda 8.500 metrekare kapalı alanda hizmet verecektir. İncar
Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnciroğlu hizmet vermekte olduğu
markalara yatırımlarının devam edeceğini, pek yakında Kayserimiz de eksikliği hissedilen
Volvo markası ile el sıkışacaklarını amaçlarının daha modern, daha kaliteli, konforlu ve
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermek olduğunu belirtti. İnciroğlu; temeli atılan yeni
plaza inşaatının bitiş tarihi olarak 12. Ay olarak düşünüldüğünü iletti.
İnciroğlu: “Dualar eşliğinde temeli atılan İncar Group Motorlu Araçlar A.Ş.’nin yeni
plazasının öncelikle ülkemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diler ve bu özel günümüze
katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli misafirlerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13650.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bakan Yıldız Akansu'da...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan
Akansu Boru Fabrikası’nı ziyaret etti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan
Akansu Boru Fabrikası’nı ziyaret etti.
Bakan Taner Yıldız, fabrikada çalışan işçilerle bir araya gelerek, fabrikanın üretim tesisinde
incelemelerde bulundu. İşçilerle konuşan Bakan Yıldız, "Hafta sonu oylarımızı kullanacağız
ve hangi partiye oy veriyorsak oraya gidip özgür irademizle oy vereceğiz. Bizim gönlümüz
Ak Parti’den yana. Çünkü bu ülkenin büyümesine, gelişmesine ve kendimizden daha çok
sevdiğimiz çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakabilmek açısından yararlı işler yaptık.
Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Akansu Grup Akansu Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akansu ile birlikte
fabrikada incelemelerde bulunan Bakan Yıldız, ekonomi anlamında büyük atılımlar yapan
Akansu ailesini de ayrıca tebrik etti.
Yılmaz Akansu’da, net olarak, “ bizim desteğimiz de AK Parti’den yana. Oyumuzun adresi
belli. Her zaman Ak Parti’nin destekçisi olacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13651.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Ermeniler üzerine en kapsamlı çalışma
Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev’in Ekim yayınlarından çıkan “Ermeni Düşünce Sistemi
ve İdeolojileri” kitabı Ermeniler üzerine yazılmış en kapsamlı kitap özelliğini taşıyor.
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Araştırmacı yazar, eski yeni Ermeni dili uzmanı Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev’in
“Ermeni Düşünce Sistemi ve İdeolojileri” kitabı Ekim yayınlarından çıktı. 24 Nisan arifesinde
çıkan kitap, Ermeni Düşünce Sistemi ve İdeolojileri üzerine hazırlanan en kapsamlı eser olma
özelliğini taşıyor.
Yayınlanan eserle ilgili bilgi veren Mehdiyev; “Ermenilerin en eski zamanlarından hangi
ideoloji ile ayakta durduğunu sistemli şekilde araştırıp ortaya koyan bir kitap yok. “Ermeni
Düşünce Sistemi ve İdeolojileri” kitabı bu açıdan çok önemli… Kitabımızda 4. Yüzyıldan
günümüze kadar Ermenilerin hangi ideoloji ile ayakta durdukları, 18. Yüzyılda Ermeni
Milliyetçiliğinin ortaya çıkması ve ırkçılığa dönüşmesinin nedenlerini ortaya koyduk.
Mehdiyev kitabında Armenizm'i (Ermeniliği), Ermeni tarihi ve kültüründen farklı
düşünmenin ve Hristiyan ideolojisinin ruhunun dışında görmenin mümkün olmadığını
vurgulayarak: “Bilgi ve inançlar sistemi gibi Ermenilik (Armenizm) de ideoloji ile yüklüdür
ve kendini koruma yönündedir. Ayrıca tarih boyunca bu ideolojiyi Ermeni milletinin devlet
anlayışı ruhunda şekillendirmeye meyilli güçler olmuştur. Ermenilerin tarihte hiçbir zaman
bağımsız devletleri olmadığından her zaman ideolojiyi bu kavram üzerinde kurmuşlar ve
kendi uluslarını ayakta tutmak için bu ideoloji üzerinde diğer ideolojileri de
biçimlendirmişlerdir.”
Haber Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13652.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Ak Parti’den Talas’ta sevgi yürüyüşü
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmalarını Talas İlçesi’nde
sürdürdü.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Milletvekili Adayları Ahmet Doğan,
Havva Talay Çalış ve Halil Ergen, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti
Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost’un katılımıyla Talas’ta AK Parti’nin sevgi yürüyüşü yapıldı.
Özhaseki ve beraberindekiler Talas Atatürk Bulvarı’dan başladıkları yürüyüş boyunca
binlerce kişiye çiçek vererek hatır sordular. Talaslıların büyük ilgisi ile karşılanan AK Parti
Milletvekili Adayı Özhaseki, yürüyüş sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13653.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bakan Yıldız Kayseri’de esnafı ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’de esnafı gezerek çiçek dağıttı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı’nın
düzenlediği akşam yürüyüşüne katıldı. Sivas Caddesi üzerinde yağmur yağışına rağmen
yürüyüşünü sürdüren Bakan Yıldız, cadde üzerindeki esnafları gezerek çiçek dağıttı.
Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Bakan Taner Yıldız, cadde üzerinde tekerlekli
sandalyesiyle tespih satan bir vatandaştan tespih alarak partililere dağıttı. Vatandaşların
taleplerini de dinleyen Bakan Yıldız’ın yürüyüşü Emirgan Parkı’nda sona erdi.
Bakan Yıldız’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve milletvekili adayları da
eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13654.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Spor eğitmenleri mülakatı yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ. 3 dönem çalıştırılmak üzere geçici süreli
spor eğitmenleri mülakatı Kültür-Sanat Merkezi VIP salonunda gerçekleşti.
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Mülakat Komisyonunun birebir görüşmeleri ve puanlama sistemine göre yapılan Yaz Spor
Okulları Geçici süreli personel mülakatına ilgi yoğundu. 200'e yakın kişinin başvurduğu
mülakat ile ilgili konuşan Mülakat Komisyonu Başkanı ve Spor Tesisleri Direktörü Ali
Yeşiltaş " Yaz Spor Okullarında 3 dönem çalıştırılmak üzere geçici süreli spor eğitmeni
mülakatı yaptık. Oldukça yoğun ilgi ile karşılaştık ve alanında oldukça uzman kişiler
düzenlenen mülakata katıldı. Mülakata katılan bütün eğitmenlere teşekkür ederiz. Sonuçları
yapılan değerlendirmeler sonucunda kısa sürede bildireceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13655.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bünyan Belediyesi iki yeni mesire alanı için
protokol imzaladı
Bünyan Belediyesi Elbaşı ve Karakaya Mahalleri’nde yapacağı iki yeni mesire alanı için
protokol imzaladı.
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Daha önce Kültür Bakanlığı tarafından projesi onaylanan iki yeni mesire alanı için, Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ile YİKOB Başkanı ve Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş
arasında protokol imzalandı. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, son bir yılda
mevcut parkların bakımı ve onarımı noktasında bir dizi yeniliğe imza attıklarını, Güllüce,
Karakaya, Akmescit, Tuzhisar ve Süksün mahallelerine yapılan parklar ile 6 yeni park alanını
Bünyan’a kazandırdıklarını söyledi. Başkan Gülcüoğlu, bunların yanı sıra Elbaşı ve Karakaya
mahallelerinde 2 yeni mesire alanı yapacaklarını ifade etti. Başkan Gülcüoğlu, Bünyan’ı ve
Bünyanlıları yenilikler ile buluşturmaya devam edeceklerini kaydederek, Kültür Bakanlığı
tarafından projesi onaylanan iki yeni mesire alanının yapımına kısa süre sonra
başlayacaklarına vurgu yaptı. Başkan Şinasi Gülcüoğlu,’’Bünyan doğal güzellikleri ile
bölgesinde cazibe merkezi olan bir ilçe. Biz de bu güzelliklere estetik dokunuşlar yaparak,
hem ilçe halkımızın hem de ilçe dışından gelen misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri

ferah ve nezih ortamlar oluşturmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda biri Elbaşı diğeri ise
Karakaya mahallemizde olmak üzere iki adet yeni mesire alanı yapacağız. Bu yeni
yatırımların projeleri Kültür Bakanlığı tarafından onaylandı. Şimdi de Vali Yardımcımız
Mehmet Aktaş Bey ile protokolümüzü imzaladık. Kısa süre sonra bu mesire alanlarını
ilçemize kazandırmak için inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bu projelerin tamamlanması ile
birlikte ilçemizdeki mesire alanı sayısı 3’e çıkacak’’ dedi. Bünyan Pınarbaşı mesire alanında
da yenilemem çalışmalarının başladığını kaydeden Başkan Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan’ın
önemli değerlerinden olan Pınarbaşı Mesire alanının yapılacak yatırım ve düzenlemeyle
Bünyan'a yakışır, modern ve nezih bir yaşama alanına dönüşeceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13656.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Orta Anadolu çalışanları arasında futbol
turnuvası
Orta Anadolu ile Teksit Sendikası tarafından, çalışanlar arasında bahar futbol turnuvası
düzenlendi.
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Düzenlenen futbol turnuvasına Orta Anadolu ve Teksit Sendikası yöneticileri ile Orta
Anadolu çalışanları katıldı. Düzenlenen etkinlikte Orta Anadolu çalışanları kurdukları kadro
ile takımlarını şampiyon yapmak için ter döktü. Futbol turnuvasında konuşan Orta Anadolu
Sosyal Hizmetler Uzmanı Osman Dutar, “Orta Anadolu ile Teksit Sendikasının katkılarıyla
düzenlenen futbol turnuvası çok güzel geçti. Fabrikamızda dostluk, kardeşlik ve birlikteliğin
ön plana çıkarılması ile ilgili karşılaşmalar düzenledik. Bugünde final maçı için geldik.
İnşallah bu tür etkinliklerin devamını getirmek istiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13657.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Aksaklıklar yaşanmaması için gerekli bütün
önlemleri aldık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, seçim öncesinde gereken bütün önlemlerin
alındığını söyleyerek, “Türkiye genelinde bulunan 21 dağıtım merkezimizde ve trafolardan 8
bin kişinin çalışacağını söyleyerek, “Helikopterlerimiz de gözlem uçuşlarına başladı” dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında, haber
ajanslarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında basın toplantısı
düzenleyen Bakan Yıldız, Veterinerler Derneği’nin ‘seçimden önce kedileri trafolardan uzak
tutun’ açıklamasına ilişkin, “Ülkemizin seçim ortamının gerginliğin espriye olan ihtiyacını
ortaya koyuyor. Fena bir şey değil. Tebessümle izliyorum. Bu manada bu espri anlayışından
dolayı veteriner derneğine teşekkür ederim" dedi.Seçim boyunca bir olumsuzluk
yaşanmaması için gerekli toplantıların yapıldığını dile getiren Bakan Yıldız, “2 Nisan’dan
itibaren İçişleri Bakanlığının ve ilgili birimlerimizle yaptığımız topla tane büyük trafo
merkezi var. Buralarda gerek kolluk kuvvetleri ile güçlendirilmesi ile ilgili toplantımız oldu.
Bir kısım kararlar aldı. Bu trafolarda özel kolluk kuvvetlerimiz tarafından özel güvenliğe ek
olarak güvenlik sağlanacak. Bunların hepsi toplantıda dillendirildi. 21 tane dağıtım bölgesi
var. Her bir dağıtım bölgesinde özellikle Pazar günü 21 dağıtım bölgemizle görüntülerimiz
olacak. 8 bine yakın çalışanımız olacak. Biz herhangi bir seçim güvenliği ile alakalı enerjiden
kaynaklanan bir sıkıntı ön görmüyoruz. O yüzden hepsini değerlendirdik. Seçimde sabotaj
olmaması haline teknik açıdan bir sıkıntı çıkmayacağını umuyoruz muhalefet partilerine
tavsiyem sandığın ve trafonun arkasına sığınmamalıdır. Buna siyaseten dikkat etmek lazım”
ifadelerini kullandı. Seçim sürecinde helikopterlerinde gözlem yaptığını altını çizen Bakan
Yıldız, “Belli merkezlere konuşlanmış helikopterlerimiz var. Gözlem uçuşlarına çıkmış
durumdalar. Kontrol uçuşları olacak. Belli bir plan çerçevesinde yapacaklar. Bizim TEİAŞ
olarak 2014 yılında yaklaşık 52 bin kilometre kontrol yapıldı. O kontrollerimizin üzerine
seçim güvenliğe ek olarak tedbir alıyoruz birçok bölgede kontrol yapacak” şeklinde konuştu.
Paralel yapı ve HDP’nin işbirliğine dikkat çeken Yıldız, şunları söyledi:
“HDP ile olan flörtlerinin yetişme tarzlarına aykırı olarak gizli yapıyorlar. Ben tabandaki
temiz kardeşlerimin buna dayanamayacağını ve bentin yıkılacağına inanıyorum. Bunun
tabanda karşılık bulacağına inanmıyorum. O kardeşlerimiz HDP’ye verilen oyların vebal
olacağını düşündüğünü biliyorum. Bunlar vatandaşlarımız tarafından kabul edilecek şeyler
değil.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13658.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Erciyes'te termal su arama çalışmaları sürüyor
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi'ne farklı bir kapı açacak ve termal turizmi
canlandıracak sıcak su arama çalışmalarına devam ediliyor.
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Maten Tetkik Arama Enstitüsü uzmanlarınca gerçekleştirilen çalışmalarda 35 km.lik hatta
manyetik yöntemlerle taramalar gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme
yapan Erciyes A.Ş Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, Erciyes'ten kışın olduğu kadar yazın da
faydalanmak amacında olduklarını ifade ederek, "350 milyon avroluk proje adım adım
ilerliyor. Kışın olduğu kadar yazın da Erciyes'in havasından, doğasından faydalanmak bizim
hedeflerimiz arasında. Termal su bulunduğunda hem Erciyes'in hem de Kayseri'nin çok farklı
bir yöne doğru evrilmesini sağlayacak çok ciddi bir süreç yaşıyoruz. Bu amaçla MTA ile
birlikte geçen yıl başlattığımız termal su arama çalışmaları devam ediyor. Burada bulunacak
sıcak su, otellerin yaz mevsiminde termal turizmine yönelmesine kapı açacak. Eğer öyle
olursa Erciyes'te dört mevsim turizmi neredeyse garanti altına almış olacağız. Bu da
şehrimizin hem sosyal hem de ticari hayatına çok büyük katkı sağlayacak" dedi.
"35 KM'LİK HATTA ÇALIŞILIYOR"
MTA'da görevli Jeofizik Mühendisi Ahmet Üçer de yaptıkları çalışmalar hakkında teknik
bilgiler vererek, "Burada jeolojik ve jeofizik amaçlı çalışma yapıyoruz. Geçen sene alttaki
ısıtıcı kayacı bulmaya yönelik bir arama yapmıştık. Bu sene ise yerin yaklaşık 2 bin 500-3 bin
metre derinliklerinden itibaren jeotermal kaynak oluşturabilecek yapıları arıyoruz. Toplam 35
km.lik hatta 50 metre aralıklarla çalışma yapıyoruz. Uygun bir alan bulunduğunda sondaj
yapılacak" diye konuştu.
Jeofizik Mühendisi Dilek Batum da her türlü detayı göz önünde bulundurmaya dikkat
ettiklerini ifade ederek, "Kafamızda soru işareti bırakmayacak şekilde her türlü detay etüdü
yapıyoruz. İnşallah Kayseri için hayırlı bir sonuç ortaya çıkar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13659.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bakan Yıldız, Paralele operasyonu
değerlendirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Askeri Liselere Giriş Sınavı’ndaki usulsüzlük
nedeniyle Kayseri’de yapılan operasyon hakkında, “Kayırmacılıkla, bu tarz yolsuzlukla bu
işler yapılmaz” dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün Kayseri merkezli yapılan ve 4 kişinin
gözaltına alındığı Askeri Liselere Giriş Sınavı’nda usulsüzlük operasyonu hakkında konuştu.
Sınavlara girenler arasındaki adaleti sağlamanın devletin ve hükümetin görevi olduğunu
vurgulayan Yıldız, kayırmacılıkla ve yolsuzlukla bu işlerin yapılamayacağını söyledi. Yıldız,
“Bu konuyla alakalı başından beri söylediğimiz tek şey var. Bütün o sınavlara girenler
arasındaki adaleti sağlamak devletin ve hükümetin görevi. Anayasal haktır. Bütün
vatandaşlarımız bilgisi nispetinde rekabet ortamına girdiği yarışmada ancak bilgisi nispetinde
yer alabilmelidir. Kayırmacılıkla, bu tarz yolsuzlukla bu işler yapılmaz. O yüzden hukukun
yürüttüğü şu anki çalışmanın ben Türkiye’de adalet anlayışına katkı sağlayacağı
kanaatindeyim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13660.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

İbrahim Tennuri Camii ve Türbesi’nde
restorasyon tamamlandı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı Eylül ayında restorasyonuna
başlanılan İbrahim Tennuri Camii ve Türbesi’nde çalışmaların tamamlandığını ve yarın
kılınacak Cuma Namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacağını söyledi.
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Melikgazi Belediyesi olarak, 2015 yılını Tarihe Dokunuş yılı olarak planladıklarını belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Tarihi mekanların onarımı, bakımı ve günümüz hizmetine
kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Çağırağası Konağı ile başlayan tarihi mekânların
restorasyon çalışmaları şu anda birçok tarihi yapıda tüm hızıyla devam etmektedir. Şehrimizin
manevi mimarlarından olan İbrahim Tennuri Hazretleri’nin Camii ve Türbesi’nde
gerçekleştirdiğimiz çalışma tamamlandı ve yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte uzun bir
aradan sonra yeniden ibadete açılacaktır. Namazın ardından vatandaşlarımıza Aşure
ikramında bulunacağız” diye konuştu. Aynı bölgede bulunan Emir Sultan Camii’nde
gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının da 10 gün içerisinde tamamlanacağını ve Ramazan
Ayı’na hazır hale getirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu çalışmaları yaparken
bizleri anlayışla karşılayan cami cemaati ve esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, yapılan
çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum”dedi. Cumhuriyet Mahallesi esnafları da yaptıkları
açıklamada, “Melikgazi Belediyesi, mahallemize çok önemli hizmetler yaptı. İşyerlerimizin
dış cephe kaplamalarının yanı sıra, çok önemli iki tarihi eseri restore ederek, halkımızın
hizmetine sundu. Görsel kirliliğin sona erdiği mahallemizde, tarihi yapıların da onarılarak
yepyeni bir görünüme kavuşturulmasından dolayı esnaflar olarak başkanımıza teşekkür
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13661.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Askeri lise sınavlarında usulsüzlükten alınan 3
kişi adliyeye sevk edildi
Kayseri'de 2013 yılında Askeri Liselere Giriş Sınavı'na usulsüzlük yapıldığı iddiası ile
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından
adliyeye sevk edildi.
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Kayseri'de 2013 yılında Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiası ile
operasyon düzenlenmiş ve düzenlenen operasyonda Kayseri'de 3, Ankara'da ise 1 kişi
gözaltına alınmıştı. Dün yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınanlardan 1 kişi serbest
bırakılmış ve diğer kişinin işlemlerine devam edilmişti. Gözaltında bulunan 3 kişi, bugün
geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13662.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Vali Düzgün, AGÜ Spor yönetimini kabul etti
Vali Orhan Düzgün, ilk yılında lig ikincisi olan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kadın
Basketbol Kulübü Başkanı Osman Yağmur ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul
etti.
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Vali Düzgün, AGÜ Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Yağmur ve yöneticileri
kabulünde, AGÜ Kadın Basketbol Takımı’nın ilk yılında lig ikincisi olarak büyük bir başarıya
imza attığını belirterek, kulüp yöneticilerini tebrik etti. Kayseri’nin tanıtımı anlamında spor
kulüplerinin göstermiş olduğu başarıların da önemine değinen Vali Düzgün, bu sene hem
Kayserispor, hem de AGÜ Spor’un göstermiş olduğu mücadelenin Türkiye çapında yankı
bulduğunu söyledi. Vali Düzgün, AGÜ Kadın Basketbol takımının Kayseri’yi gururlandırarak
önemli bir başarı gerçekleştirdiğini ve müsabakalarda göstermiş oldukları performans ile
taraflı, tarafsız herkesin beğenisini kazandıklarını kaydederek, bu başarılarının devamını
diledi.
AGÜ Spor Kulübü Başkanı Osman Yağmur ise saha içinde ve saha dışında kendilerini yalnız
bırakmayarak destek veren Vali Düzgün’e teşekkür ederek, gelecek sezon için Vali
Düzgün’ün desteğini yine beklediklerini ifade etti ve bazı taleplerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13663.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Sivil mimarinin en güzel örneklerinden
Kiçikapı konağı hayırlı olsun
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde yer alan Tacettin Veli
Mahallesi’ndeki Kiçikapı Konağı’nda 1,5 yıldır devam eden restorasyon çalışmasının
tamamlandığını söyledi.
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Kayseri Kültür Yolu Projesi kapsamında en önemli tarihi eserlerden birisi olarak göze çarpan
Kiçikapı Konağı’nın 100 metrekare zemin üzerinde bodrum artı 2 katlı taş yapı olarak aslına
uygun olarak restore edildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Kiçikapı Konağı tamamlanmış
durumda. Çevresi ile bütünleşen bir çalışma ile Kayseri sivil mimarisinin en güzel
örneklerinden birisini, ayrıca en güzel ve en eski sokaklarından birisini temsil eden böyle
güzel bir eseri şehrimize kazandıran ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13664.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

İşin özü Allah rızası
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nin toplantısına
katıldı. Hayatın bir mücadele olduğunu ve bu mücadelede iyilerden yana tavır alınması
gerektiğini belirten Mehmet Özhaseki, bir makam için değil Allah rızası için gayret
gösterdiğini söyledi.
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Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen toplantıya AK Parti Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra milletvekili adayları Yaşar Karayel ve Kemal Tekden ile
dernek ve vakıfların yönetici ve üyeleri katıldı.
"YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN GARANTİSİ"
Toplantıda konuşan AK Parti Milletvekili Adayı Yaşar Karayel, iktidarları süresince çok
önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bugüne
kadar yanlış bir şey yapmadık. Bize düşen aldığımız vazifeyi doğru bir şekilde yerine
getirerek şehrimiz ve ülkemize hizmet etmek” dedi. Ülkedeki istikrarın önemine de işaret
eden Karayel, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik istikrarın bozulmaması gerektiğini belirtti.
Karayel, “İstikrar bozulursa musibetler kapıda bekliyor” diye konuştu.
"MUHALEFET ŞER GÜÇLERLE BİR ARADA"
AK Parti Milletvekili Adayı Kemal Tekden ise 7 Haziran seçimlerinin partilerin bir seçimi
olmadığını söyledi. Türkiye’de şer güçlerle gizli bir ittifak kurulduğunu dile getiren Tekden,
“Bu seçim partilerin seçimi değil. Bu seçim değerlerimizin inançlarımızın karşısında olan şer
güçlerle mücadelemizin bir seçimi. Türkiye’de kendilerini farklı addeden partiler ve gruplar
gizli bir ittifak içinde. Kendilerine milliyetçi diyen, muhafazakar diyen insanlar diğer
yapılanmalarla, şer güçlerle bir aradalar. Seçim sonunda İsrail’i sevindirmek ister gibi bir
pozisyondalar” dedi.
"HAYAT BİR MÜCADELE”
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ise hayattaki mücadelenin önemini vurguladı.
Peygamberimizin bir hadisini hatırlatarak kötülerle mücadele edilmesi gerektiğini belirten
Özhaseki, “Hayat bir mücadele. Eğer mücadele etmezseniz söz söylemeye hakkınız da
olmuyor. Ben şu an bir partide koşuyorsam Allah kalbimi biliyor ki bir makam uğruna
koşmuyorum. 4-5 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Bundan sonra hangi sıfat

bana ne getirecek? Öyle bir derdim yok. İşin özü Allah rızası. Hakkın ayağa kaldırılması,
adaletin tesis edilmesi, mazlumların sesi olmak gibi bir sevda bizi burada buluşturuyor.
Rabbim sonuna kadar hayırla götürmeyi nasip etsin” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13665.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

İktidar değişirse İslam düşmanları sevinecek
7 Haziran Pazar günü gerçekleşecek kritik seçim öncesinde AK Parti Kayseri Milletvekili
Adayı Kemal Tekden ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz söyleşide
yapılacak seçimin öneminde dikkat çeken Tekden: “7 Haziran’da AK Parti güçlü bir iktidar
olarak çıkarsa partileri bir yana bırakacak olursak üzülen İsrail, İngiliz, Neoconlar ve İslam
düşmanları olacak. Ama Allah muhafaza tersi olsa o zaman Netanyahu ve İslam düşmanları
sevinecek” dedi.
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Seçim çalışmalarınız nasıl geçti?
Oldukça yoğun geçti. Köy gezilerimiz, ev ve mahalle toplantılarımız oldu. Esnaf
ziyaretlerimiz oldu. Fabrika ziyaretleri, fabrikada işçilerle konuşmalar, televizyon
programlarıyla v.s. devam etti.. Her çeşit çalışma içerisinde bulunduk.
“Muhsin Bey ile dostluğumuz devam ediyordu ama siyaset yapmıyordum”
Aslında siyasete çok da uzak biri değildiniz. Belli bir süre ara verdikten sonra neden tekrar
siyaset yapmaya karar verdiniz?
Yaklaşık 15 yıl boyunca siyasete ara vermiştim. Tabi biz ara verdiğimizde AK Parti yoktu.
Daha sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatına kadar da farklı bir siyasi çalışma
yapmadım. Muhsin Bey ile dostluğumuz devam ediyordu ama siyaset yapmıyordum. Sadece
dava ve fikir planında çalışmalar yapıyorduk. Rahmetli Muhsin Bey’den sonra AK Parti’ye
yöneldik. O günlerden beri AK Parti ile beraberiz ve aday olduk.
“Dava temelli yaşayan bir insanım”
Sizin geçmişinize baktığımızda ülkücü tabandan gelen biri olduğunuzu biliyoruz. Daha sonra
Muhsin Yazıcıoğlu ile bir fikir birliğinde örtüştünüz. Tüm bu sürecin ardından nasıl AK
Parti’de siyaset yapmaya karar verdiniz?
Parti temelli çalışan ve yaşayan bir insan değilim. Tamamen dava temelli yaşayan bir insanım.
Benim davam İslam’ı dava edinen bir Milliyetçilik davasıdır. Türk Milletinin İslam’ın
bayraktarlığını yapmasından dolayı yeniden İslam Alemi’nin lideri olması gayreti içerisinde
yaşayan, mücadele eden ve kendi gençlerimizi, çocuklarımızın bizim İslami ve milli
değerlerimizle mücehhez olması gayretinde olan bir insanım. Hayatımın büyük bölümünde de
bu mücadeleyi yaptım. Her ne kadar işadamlığı yaptımsa da onun yanında da mutlaka kültürel
ve fikir bazında da çalışmalarıma devam ettim. Bu şablona kimler ve hangi parti uyuyorsa ben
de onlarla beraber oldum.
“AK Parti bu milletin önünü açan bir parti”

Kurulduğundan bu yana AK Parti’ye bir sempatim vardı. Çünkü AK Parti bu milletin önünü
açan bir parti. Her şeyden evvel bir hizmet partisi… Bu millete hizmet etmenin en büyük
milliyetçilik olduğu düşüncesindeyim. Benim anladığım ülkücülük Türk tarihi boyunca
Türk’ün İslam’a yönelik bir dava anlayışıdır. Bizim büyüklerimiz buna İlah’i Kelimetullah
davası der. Allah’ın adını cihana yayma davası… Adaleti tesis etme davası… Ben böyle bir
düşüncedeyim. Bu şablona vurduğunuz zaman sultan Alparslan da bir ülkücüdür. Fatih Sultan
Mehmet de bir ülkücüdür. Bu manada Muhsin Yazıcıoğlu da Recep Tayyip Erdoğan da bir
ülkücüdür. Bugün itibariyle Türk Milleti’nin İslam’a aşık olması hasebiyle İlah-i Kelimetullah
davasına en büyük katkıyı sağlayan Tayyip Erdoğan ve kadrosudur. Ben de bu nedenle
onlarla birlikte hareket etmeyi kendime görev bildim. 4-5 senedir bu çizgideyim. Bu sene de
aday adayı olarak başvurduk ve aday olduk. Bugün de İslam toplumlarının lideri olabilecek
bir Türkiye hedefliyoruz. Bu Türkiye’ye karşı adeta 7 düvel birlikte hareket ediyor.
İçimizdeki ihanet şebekeleri ve dışarıdaki güç odakları bize karşı savaşıyor. Bu son
seçimlerde de maalesef AK Parti’ye karşı Türkiye’deki bütün muhalefet partileri bir araya
geldi. Bunun harcını da paralel yapı oluşturuyor. Bunun bir akıl tutulması olduğunu
bildiğimiz için buna karşı çok daha uyanık olmak zorunda olduğumuzu vatandaşlarımıza
anlatmaya çalışıyoruz.
Bugün benim dava anlayışımın AK Parti ile devam ettiğini bildiğim için AK Parti’deyim ve
bunun mücadelesini yapıyorum.
“Çizgi değiştiren ben değilim onlar”
İçinden geldiğiniz ekol bu noktada size tepki gösteriyor mu? Bu tepkilere nasıl cevaplar
veriyorsunuz?
Aslında verecekleri çok fazla tepki yok. Ama nadiren de olsa böyle çok fanatik olan kişilerden
tepkiler alıyorum. Bazen de iyi niyetli tartışmalar olmuyor değil. ‘Sen çizgi mi değiştirdin’
diye soranlar oluyor. Halbuki bana göre tüm onlar çizgi değiştirdi. Bizim 12 Eylül’de davamız
Nizam-ı Alem ülküsü içindi. Bugün Nizam-ı Alem ülküsü unutuldu. O günlerde biz ‘Kanımız
aksa da zafer İslam’ın olacaktır’ diye sloganlar atardık. Şimdi o slogan yok. Hatta ‘Ya Allah,
Bismillah, Allah-u Ekber’ sloganları bile kayboldu. Bunlar MHP tarafından yasaklandı. Siz
particilik yaparsanız, partilere göre dava belirlenmeye başlanıyor. Bu kez davayı partiler eciş
bücüş değiştiriyorlar ve tanınmaz hale getiriyorlar. Şuanda MHP’nin davası o eski ile
karşılaştırıldığında şehitlerin, gazi arkadaşlarının inandığı mücadele ettiği hatta bu uğurda
şehit olan arkadaşlarımızın davası ile karşılaştırdığımızda şuanda tamamen savrulmuş
durumda… İnanılmayacak şekilde farklı bir duruma gelmiş durumda…
CHP ve MHP arasında şuanda sadece nüans farkı var. MHP’nin İslam diye bir derdi
kalmamış. Başörtülü kızlarımız ile ilgili bir mücadeleleri olmadığı gibi 2002 öncesinde
onların aleyhinde olan bir iktidara da ortak oldular. Böyle bir dava hareketi olmaz. Bu bizim
inandığımız, gençken peşinden gittiğimiz hareket değil. Şuurlu insan kendi çizgisine göre
hareket eder. O çizgiye uyan şablon ve parti hangisiyse ona göre hareket eder.
“SP ve BBP İsrail ile kol kola bir noktaya geldi”
Saadet ve Büyük Birlik partilerinin kurdukları ittifak’ı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Saadet de Büyük Birlik de amacından sapmıştır. Muhsin Yazıcıoğlu 2007 yılında aynı ittifak
için teklif edildiğinde ona karşı bu ittifak barajı geçmez, geçmeyeceğine göre bizim bu ittifakı
yapmamızdan sadece AK Parti’ye zarar vermiş oluruz. Bunun memlekete faydası yok zararı
vardır diye Muhsin Başkan bu ittifak anlayışını ret etmiştir. Gazetelere de yansıdı ittifak
yapan iki liderin ortasında Paralelin Türkiye temsilcilerinde Ekrem Dumanlı vardı. Bu adam
gayri milli ittifakı sağladı ve öbür tarafta da arka kapıdan gitti HDP ile anlaştı. Hem HDP’yi
destekleyen bir anlayış hem de bunları destekleyen bir anlayış. AK Parti olmasın da hangisi
olursa olsun diyorlar. Böyle bir akıl tutulması söz konusu… Bunu bilerek yapıyorlar.

Şuanda Saadet ve Büyük Birlik tabandakiler istemese bile İsrail ile kol kola noktaya
geldi. Ekrem Dumanlı İsrail’in adamı… HDP Kudüs Yahudiler’indir diyor. Şimdi onlarla
aynı çizgiye geldiler. MHP’de aynı çizgide…
MHP ile HDP birbirlerine söz söylemiyorlar. Seçim döneminde ne HDP, MHP’ye ne de
MHP, HDP’ye bir laf söylemiyor. Bu ne biçim anlayış. AK Parti bu memlekete hizmet eden
bana göre en milliyetçi ve hatta en ülkücü partidir. Çünkü bu millettin davasını dava edinmiş.
Ülkücülük bu millettin davası ise bunu dava edinmiş bir partidir. Bunu da icraatlarıyla
gösteriyor. AK Parti bu ülkeyi kalkındıran partidir. Diğerlerinin taş üstüne taş koymuşluğu
yok ki! Bu nasıl bir dava anlayışıdır. Bu nedenle ben bunların yaptığı ortak çalışmaya şiddetle
tepki koyuyorum. Kukla gibi bir el bunları yönlendiriyor.
7 Haziran’da AK Parti güçlü bir iktidar olarak çıkarsa partileri bir yana bırakacak olursak
üzülen İsrail, İngiliz, Neoconlar ve İslam düşmanları olacak. Ama Allah muhafaza tersi olsa o
zaman Netanyahu ve İslam düşmanları sevinecek. Burada neyin peşinde olduklarını anlamak
mümkün değil. Muhsin Yazıcıoğlu olsaydı bu ittifakı yapmazdı. Erbakan olsaydı Saadet de bu
kumpasa girmezdi. Çünkü şuanda Erbakan’ın çocukları da bu işe karşı.
Devlet Bahçeli mi gidip Orhun Anıtlarını ziyaret etti. Orayı tanzim eden ve güzelleştiren ve
yol yaptıran Tayyip Erdoğan’dır. Doğu Türkistan’a kim gitti Allah aşkına! Doğu Türkistan’a
gidip onlara moral veren Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’dur. Kerkük’e giden
bunlardır. Türk Dünyasına defalarca gitmişlerdir.
“Türkiye olmasaydı 1 milyon Türkmen yok olacaktı”
Bayırbucak Türkleri’ne giden yardımların afişe edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu kadar büyük ihanet olmaz. Daha önce MİT’in içerideki operasyonlarını şikayet ediyorduk.
MİT kendi vatandaşını takip ediyor, kim ne konuşuyor bunlarla uğraşıyor. MİT’in görevi
düşmanı takip etmektir. Düşmana karşı güçlü kozlar ortaya koymaktır. Şimdi Suriye’de tüm
güçlü devletlerin ajanları cirit atıyor. Tabikii bizim kendi insanımızı korumak gibi bir
vazifemiz var. Onlara bazı destekler sağlamamız lazım.
Tırların Türkmenlere gitmediği söyleniyor. Türkmen lideri Hafız açıklama yaptı. Türkiye
olmasaydı 1 milyon Türkmen burada yok olacaktı dedi. Sen bunu inkar et. Sonra yardımlar
IŞİD’e gidiyordu yaygarasını kopar. Zaten biliyorsunuz IŞİD bizim konsolosluğumuzu bir
aydan fazla bir sürede rehin aldı. IŞİD bizim kontrolümüzde olsa böyle bir şey yapar mı hiç?
Tamamen İngiliz ve İsrail kontrolünde olan ve kendini Müslüman gösterip, İslam’a büyük
zarar vermek için çalışan bir hareket. DAEŞ gidip Esed’e destek veriyor. Hiçbirimiz aptal
değiliz ki bizi kandırsınlar.
Suriye’de Türkiye’nin desteklediği grupların giderek güçlendiğini biliyoruz. Şuanda kuzey
bölgesine hakim olduklarını da biliyoruz. Bunlar Türkiye’nin desteği sayesinde oldu.
“Bu kadar haince bir düşünce olamaz”
Tırların terörist devletlere gönderilen bir yardım gibi gösterilmesi Türkiye’nin hangi bireyinin
işine yarar?
Kendi devletini küçük düşürüyorsun. Kendi devletini dış dünyaya şikayet ediyorsun. Bu
kadar haince bir düşünce olamaz. Bunlar nasıl bir devlet adamı... CHP için her şey mubah
diyoruz. CHP’nin bu memlekete verdiği zararları hepimiz biliyoruz. Ama kendini Milliyetçi
olarak addeden MHP gibi bir partinin bunu yapması akıl karı değil. Zaten milliyetçi
olduklarını sadece laflarından anlıyoruz. Yoksa icraat ve yaşantılarında böyle bir şey yok.
“Türkiye’de ve Kayseri’de büyük çoğunlukla kazanacağız”
Ülkenin genel siyasetinden, şimdi de biraz da Kayseri yerelindeki siyasete gelelim.
Kayseri’de AK Parti ve MHP’nin yaptığı mitingler üzerinden bir polemik sürüyor. Bu
polemik hakkında neler söylemek istersiniz?
MHP’lileri tebrik ediyorum! Afyon’dan, İzmir’den ve Aydın’dan Kayseri’ye iyi insan
getirmişler. Burada böylelikle 30 bin civarında insanı toplayabilmişler. Zaten MHP çevre
illerde miting yapmıyor. Çevre illeri de buraya topladılar. Bu takdire şayan onları tebrik

ediyorum! Ama AK Parti mitingi ile karşılaştırmasınlar. Yağmur altında ve 2 saat beklemeye
rağmen AK Parti’nin mitingi resmi rakamlara göre 60 bin… En azından MHP mitinginin iki
misli bir kalabalık vardı. Çok yoğun bir mitingdi. MHP güllük güneşlik bir havada yaptı AK
Parti’nin yarısı kadar insan topladı. Bunlar emniyet yetkililerinden aldığımız resmi
rakamlardır. Bazılarının miting başlamadan çektikleri fotoğraflar kendilerine fayda da
getirmeyecektir. Kendilerini aldatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bunu inşallah 7
Haziran’da göreceğiz. AK Parti Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de büyük bir
çoğunlukla kazanacak. Netice itibariyle iktidara güçlü bir şekilde gelecektir.
Kayseri’de nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
Kayseri’de biz 9-0 istiyoruz. Geçtiğimiz seçimlerden daha iyi bir sonuç bekliyoruz.
Memleketin selameti için de İstikrar ve huzurun devamı için de bu gerekli. Paralel yapının da
yönlendirmesi ile ders verelim diyenler çıkıyor. Ben de onlara diyorum ki ayaklarınıza
sıkıyorsunuz. AK Parti gibi bir partinin olması için diğer İslam ülkeleri neler verirdi.
Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin önünü açan büyük bir liderdir. Bunlar 100
yılda bir gelecek insanlardır. Bu insanların değerini iyi bilmek lazım. Halkımız Allah’a şükür
bunu biliyor. Her türlü badireye rağmen AK Parti güçlü bir şekilde seçimlerden çıkmayı
başardı ve yine başaracaktır.
“HDP, Kürtlere eziyet eden bir parti”
Bu seçimde HDP kilit parti olarak görülüyor ve HDP’nin barajı aşması için çok yoğun çabalar
var. Siz bu çabayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu HDP Kürt partisiyiz diyor. Ama şuanda Kürtlere eziyet yapan bir parti… Arkasında
Ermeni Diasporasının olduğunu düşünüyorum. Ama bunun arkasında da Türkiye’de batının
uzantısı baron dediğimiz Türkiye’deki ekonomik gücü elinde tutmaya çalışan ama AK Parti
döneminde darbe yediğini düşünen bir takım çevreler var. Nişantaşı ve Cihangir semtlerinin
insanları bunlar. Türkiye’ye yukarıdan bakan ve Türkiye’yi istedikleri gibi yöneteceğini sanan
bir takım gruplar. Tabii emperyalist güçlerin maşası olan Paralel Yapı da bunun içerisinde…
Liberal görünüşlü, Kürtçülüğe karşı olanlar bir bakıyorsunuz HDP’yi destekliyor. Ülkücüyüz
diyen MHP’li arkadaşlar bile AK Parti yerine HDP olsun diyor. Tabii sanki el birliğiyle AK
Parti’nin zayıflaması için HDP’yi meclise girdirmeye çalışıyorlar. %4-5’lerde olan bir
partinin gücünü çok yüksek göstererek bu çevrelerden destek aldırarak HDP’yi meclise
girdirmeye çalışıyorlar. Ben başarılı olacaklarına inanmıyorum. İnşallah memleketimiz için
sonuçlar hayırlı olur.
Sağlık alanından gelen birisiniz ama daha çok gençlik, eğitim ve kültür alanında yoğunlaşmak
istediğinizi biliyoruz. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz?
Sağlık alanın da çok ciddi bilgi ve tecrübelerimiz var. AK Parti sağlık alanında çok büyük
atılımlar yapıldı. Mutlaka eksikleri var. Biz de üzerimize düştükçe ilgileneceğiz. Ama bu
memleket de gençlik konusunda eğitim ve kültür alanında daha çok çalışacak insana ihtiyaç
var.
Ortaya koyduğum hedefleri gerçekleştirmek için üstün bir çaba sarf edeceğim. Zaten
hayatımız bu yönde çabalarla geçti. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha mükemmel ortamlar
gerçekleştirmek, onları kendi değerlerimizle donatmak ve onlara lider şahsiyetli bir çizgi
göstermek ve evrensel düzeyde bir çizgi kazandırmak ve ufuk sahibi yapmak için elimizden
geleni şuana kadar yaptık. Ama bundan sonra devlet desteği ile daha güçlü bir şekilde
yapacağımı ifade etmek istiyorum. Allah gücümüze güç katsın.
“İstikrar ve huzur devam etsin”
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Bu seçim partilerin seçimi değil. Bir tarafta milli ve yerli olan bir anlayışın bağımsız bir
Türkiye’nin inşası söz konusu, diğer taraftan Türkiye’nin yeniden eski krizler, koalisyonlar ve
darbeler dönemine dönüştürmek isteyen yine tekrar batının kontrolü altına sokmaya çalışan
bir anlayış var. Bunlar hep beraber müşterek hareket ediyorlar. Daha önce Recep Tayyip

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılan kirli ittifak şimdi de yapılıyor. Buna karşın
bütün akıl ve izan sahibi insanların güçlü bir şekilde seçime gidip bu güçlü iktidarı
destekleyip istikrarı ve huzurun devamını sağlamalarını rica ediyorum. İnşallah hayırlı bir
seçim geçirmemizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemiz için inşallah hayırlı sonuçlar
alırız.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13666.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

İslamcı seçmenlerin dikkatine!
Hakan Albayrak’ın “Bu seçimde AK Parti’ye bir ders verelim” diyen bazı İslamcı
seçmenlerin dikkatine” başlıklı yazısı paylaşım rekoru kırıyor. AK Parti öncesi karanlık yılları
bilmeyen gençliğe bazı önemli tavsiyelerde bulunan Hakan Albayrak, “bütün eleştirilerinizi
toplasanız bir kazanımımızı gölgelemeye yetmez” diyor. İşte sosyal medyada tartışma yaratan
yazıdan bazı başlıklar.
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Liberallerin öne çıkmasından mı rahatsızsınız?
Bazı belediyelerin şımarmasına mı kızdınız?
İlinize tayin edilen şu veya bu bürokratın zulmünden mi muzdaripsiniz?
Milletvekili aday tercihlerinde yapılan bazı saçmalıklardan mı şikâyetçiniz?
Muhtemelen haklısınız.
“Öyleyse AK Parti’ye bu seçimde oy vermeyelim, ders verelim” diye düşünmekte haklı
değilsiniz ama.
Ümmetin maslahatı söz konusu.
İrili ufaklı karın ağrılarınıza / ağrılarımıza ümmetin maslahatını nasıl kurban edersiniz?
Diyelim ki siz oylarınızı esirgediğiniz için AK Parti 1 koltuk eksikle Meclis çoğunluğunu kıl
payı kaybetti ve bunun neticesinde Yasin Börü’nün katillerine, Türk ve Kürt ırkçılarına,
Kemalist istibdat sevdalılarına, bütün İslamcıları IŞİD’ci veya Hizbullah’çı yaftasıyla zindana
tıkmayı kafaya koyan “Paralel Devlet” ajanlarına gün doğdu; kendinize değilse kime “ders”
vermiş olacaksınız?
AK Parti’ye “ders” vermenin kendi ayağınıza / ayağımıza sıkmak anlamına geldiğini
göremeyecek kadar ferasetsiz olamazsınız!
AK Parti’ye yönelttiğiniz / yönelttiğimiz eleştirilerin alayını toplasak sadece ve sadece
başörtüsüne özgürlüğü bile gölgelemeye yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece Kürt Açılımı’nı bile gölgelemeye yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece “One Minute” çıkışını ve ona bağlı olarak İsrail’le askeri
işbirliğinin sona erdirilmesini bile gölgelemeye yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece Gazze’yle dayanışmayı bile gölgelemeye yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece Kemalist “Andımız”ın kaldırılmasını bile gölgelemeye
yetmez.

Alayını toplasak sadece ve sadece Mogadişu’nun yeniden inşasını bile gölgelemeye yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece Bosna-Sırbistan-Hırvatistan üçlü mekanizması kurularak
Boşnakların yeni bir felaketin eşiğinden döndürülmesini bile gölgelemeye yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece yerli savunma sanayii hamlesini ve dolayısıyla
emperyalistlere
bağımlılıktan
kurtulma
gayretini
bile
gölgelemeye
yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece Mursi ve İhvan yandaşlığını bile gölgelemeye yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece Suriye halkına ve Suriye Devrimi’ne verilen desteği bile
gölgelemeye yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece Salih Mirzabeyoğlu’nun, Yakup Köse’nin serbest
bırakılmasını, diğer İslamcı mahkûmlar için de hürriyet perspektifinin doğmasını bile
gölgelemeye yetmez.
Alayını toplasak sadece ve sadece İmam-Hatip okullarının ihyasını bile gölgelemeye yetmez.
Şimdi bir tarafta bütün bunlar ve daha nice güzellikler, öbür tarafta AK Parti’ye yönelttiğiniz /
yönelttiğimiz eleştiriler; elinizi vicdanınıza koyup söyleyin, o eleştirilere istinaden bütün bu
güzellikleri riske atmaya değer mi?
Sıhhatli bir kafayla yapılan hiçbir maslahat-mefsedet hesabından “Evet” cevabı çıkmaz bu
soruya.
Yapmayın abiler, ablalar, kardeşlerim!
Dünkü çocuklar değilsiniz.
Ta nerelerden geldiğimizi biliyorsunuz.
Her şeyi hükümetten, devletten bekleyemeyeceğimizi de biliyor olmalısınız.
AK Parti bizi Allah’ın inayetiyle özgürleştirdi, iyi işler yapabilmemize müsait bir ortam
hazırladı, üstelik Diyarbakır’dan Gazze’ye, Halep’e, Mogadişu’ya kadar iyi işlerin
öncülüğüne de soyundu.
Sizi / bizi tutan ne?
Önümüzü açtığı için mi “ders” vereceksiniz AK Parti’ye?
Gün şükür günüdür.
Şükrümüzü fiilen eda edelim.
O fiil, sandığa gidip İstiaze ve Besmele ile AK Parti’ye oy vermektir.
Muhammed Mursi de sizin AK Parti’ye oy vermenizi istiyor.
Halid Meşal de sizin AK Parti’ye oy vermenizi istiyor.
Suriye Devrimi de sizin AK Parti’ye oy vermenizi istiyor.
Bakir İzzetbegoviç de sizin AK Parti’ye oy vermenizi istiyor.
28 Şubat Darbe Hukuku mağduru İslamcı mahkûmlar da sizin AK Parti’ye oy vermenizi
istiyor.
Ben daha ne diyeyim, bilmiyorum ki.
Şunu diyeyim: Kırım Hanı, o köprüyü tutma vazifesini yerine getirmeyip düşman
kuvvetlerinin oradan geçişini seyrederken Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya ders verdiğini
zannediyordu, ama hem Viyana kapılarında ağır bir şekilde yenilip Güneydoğu Avrupa’da
korkunç mevzi kayıplarına uğramamıza sebep oldu hem de kendi tahtını kaybetti.
Kırım Hanı, Merzifonlu’ya ve Osmanlı’ya tepki duymakta haklıydı, ama tepkisini bu şekilde
göstermeye hakkı yoktu.
Ümmetin felaketine -hem de asırlar boyunca- yol açabileceğini hesap etmeliydi.
O etmedi veya etti de nefsine yenik düştü.
Bari biz bundan ders alalım ve AK Parti’ye “ders” vereceğiz diyerek ne büyük felaketlere
davetiye çıkaracağımızı hesap edelim.
Aman ha, basiret!
Aman ha, feraset!
Sizi seviyorum.

Beraberiz.
Seçimlerden sonra neyin hesabının sorulması gerekiyorsa hep beraber sorarız inşaallah.
Ama şimdi AK Parti’yle safları sıklaştıralım, ne olur.
Hakan Albayrak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13667.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Oyunu oylarınızla bozun!
Gençlere çağrıda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ahmet Doğan “7 Haziran’da
mutlaka sandık başına gidin. Ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunu oylarınızla bozun!”
dedi.
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Talas Gezegen Sosyal Tesisleri’nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na (BESYO)
hazırlanan gençlere hitap eden Doğan “öncelikle sporu seçtiğiniz için sizi tebrik ederim. Ben
de gençliğimde lisanslı olarak voleybol ve basketbol oynadım. Üstelik okul birincisiydim.
Yani söylenenlerin aksine spor derslerde başarıya engel değil” diye konuştu.
Diğer adaylar Halil Ergen ve Aydın Kalkan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
AK Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost ile birlikte spor sahasında antrenman yapan gençleri
ziyaret eden Doğan, geçmiş dönemle günümüzün karşılaştırmasını yaptı.
Bugünlerin kıymetini iyi bilelim!
Ahmet Doğan konuşmasında şunları söyledi:
“Eski Türkiye’yi iyi bilmeniz lazım! Gençliğimizde beden eğitimi öğretmeni olmadığı için
derslerimize çoğu zaman Coğrafyacımız veya Din Dersi öğretmenimiz girerdi. Hoş spor
yapacak tesis de bulamazdık. Ülkede zaten sık sık yokluklar, kuyruklar, ekonomik krizler
yaşanırdı.
AK Parti döneminde büyüyen ve her şeyi hazır bulan siz gençlerin de bugünlerin kıymetini iyi
bilmeniz lazım. Lütfen ufak-tefek sorunlar için kızmayın, alınganlık göstermeyin. Ülkemizin
nereden nereye geldiğini bilin.”
Doğan, gençler tarafından alkışlanan konuşmasını şöyle tamamladı;
“Şu anda ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. 13 yıllık gelişimi ve istikrarı
durdurmak, ülkemizi yeniden koalisyonlar, yokluklar dönemine döndürmek için birçok iç ve
dış mihrak ittifak yapmış durumda. Sizden ricam, oynanan bu büyük oyunu fark ederek
oylarınızla bozmanız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13668.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Darbe anayasasından kurtulmalıyız
AK Parti Milletvekili Adayı Aydın Kalkan, bütün ülkenin daha büyük bir huzura ve istikrara
kavuşması için en önemli adımın darbe anayasasından kurtulmak olduğunu söyledi.
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7 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili
adaylarından Yaşar Karayel ile Aydın Kalkan Eğitim Bir Sen’i ziyaret etti.
Ziyaret sırasında milletvekili adaylarını Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Lale karşıladı.
Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleştirilen toplantıda Mustafa Lale milletvekili adaylarına
hoş geldiniz diyerek yeni dönemde sendika olarak kurulacak olan hükümetten beklentilerini
dile getirdi.
Öncelikli olarak ülkemizin içinde bulunduğu istikrar, huzur ve güven ortamının devam etmesi
açısından çok güçlü bir hükümetin kurulmasının zorunlu olduğuna ve en kısa zamanda
başkanlık sistemine geçilerek daha güçlü bir Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması
gerektiğine vurgu yapan Lale, paralel yapı ile mücadelenin de sürdürülerek devletin içindeki
gizli örgütlenmelere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.
Eğitim ordusu olarak eğitim alanında daha güzel ve yeni gelişmeler beklediklerini vurgulayan
Lale, eğitim çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmeler beklediklerini belitti. Öğretmenlerin
emekli olmak istemediklerini, çünkü emekli olan öğretmenin maaşının yarı yarıya düştüğünü
söyleyen Lale, öğretmenlerin üniversite mezunu olduğu halde 3600 ek gösterge ile emekli
olamadıklarını söyledi. Lale ayrıca ekders ücretlerinde ciddi bir artış beklediklerini ve sınav
ücretlerinde de gözle görülür iyileştirme beklediklerini dile getirdi. Öğretmenler olarak bütün
bunların ötesinde öğretmenin kariyer ve itibarının ayaklar altına düşmesinden oldukça
rahatsız olduğunu vurgulayan Mustafa Lale, hükümetten öğretmenin itibarının da artırılmasını
beklediklerini ifade etti.
AK Parti Kayseri milletvekili adayı Aydın Kalkan ise, eski bir öğretmen ve sendikacı olarak
öğretmenlerin ve bütün devlet memurlarının problemlerinden haberdar olduğunu ve bunları
daha güçlü ve etkili bir şekilde dile getirmek için meclise gitmek istediğini söyledi. Bundan
önceki dönemde imam-hatip okullarının açılmasına ağırlık veren ve Kur'ân-ı Kerîm, Siyer ve
Temel Dini Bilgiler gibi derslerin seçmeli olmasını sağlayan hükümetin önümüzdeki
dönemde de eğitim alanında çok büyük atılımlar gerçekleştireceğini belirtti.
Aslında bütün ülkenin daha büyük bir huzura ve istikrara kavuşması için en önemli adımın
darbe anayasasından kurtulmak olduğunu söyleyen Kalkan, bu sayede başkanlık sistemine de
geçilebileceğini ve ülkemizin ilerlemesi önündeki bir çok engelin böylece aşılabileceğini
ifade etti.
Ülkemizin doğu kesiminin HDP'ye teslim edildiğini ve doğuda HDP ile mücadele edebilen
tek partinin AK Parti olduğunu belirten Aydın Kalkan, 7 Haziran seçimlerinin çok büyük
önem arzettiğini, AK Parti'nin tek başına hükümeti kuramaması durumunda elde edilen bütün
kazanımların yok olacağını vurguladı.
AK Parti sayesinde sadece kendi içinde değil, bölgesinde ve bütün dünyada güçlü bir
Türkiye'ye kavuşulduğunu ifade eden Kalkan, nerede bir zulüm varsa orada dik duran bir

Türkiye'nin karşımıza çıktığını söyledi. Ülkemizi karanlık günlere götürmek isteyenlere fırsat
verilmemesi gerektiğini özellikle vurgulayan Aydın Kalkan "Suriye iç savaşa girince
Suriyeliler Türkiye'ye sığındı. Türkiye bir savaşa girecek olursa bizim gidecek hiçbir yerimiz
yoktur" diye konuştu.
AK Parti Kayseri milletvekili ve 7 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olan Yaşar
Karayel de yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:
"Arkadaşlar, siyaset güzel bir şeydir ama bu güzelliği çirkin söylemlerle kirletmemek gerekir.
Son zamanlarda siyasetin tuvalete ve klozet kapağına kadar inmiş olması siyasetimizi çirkin
söylemlerle kirletmekten öte gitmemektedir. Altın klozet kapağı ile siyaset yapılmaz.
Şu anda AK Parti dışında ne kadar siyasi parti varsa hemen hemen hepsi siyasi olmayan
gruplarla ortaklaşa hareket ederek AK Parti'ye karşı birleşmiş durumdalar.
Bundan önceki dönemde karşımıza bir paralel yapılanma çıktı. Ülkemizi ve devletimizi ele
geçirmek isteyen bu paralel yapıya karşı önümüzdeki dönemde de mücadelemizi sürdüreceğiz
ve devleti bu yapıdan tamamen arındırıncaya kadar var gücümüzle çalışacağız.
Bizim için Türkiye'nin güvenliği ve üniter yapısı her şeyin üstünde ve önündedir. Birlik ve
beraberliğimizi zedeleyecek her türlü faaliyet, eylem ve söylemden şiddetle kaçınmalıyız.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13669.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Seçim kurulu başkanları seçim pusulalarını
teslim aldı
05 Haziran 2015 Cuma 15:51
7 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde sandık kurulu başkanı olarak görev alacaklar
oy pusulalarını teslim aldılar.
Kayseri Adalet Sarayında sandık kurulu başkanları çuvallara koyulan oy pusulalarını teslim
aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13670.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Gönle giden yolları nasıl keseceksiniz
Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Saadet Partisi’nin (SP) oluşturduğu Milli İttifak’ın Kayseri’de
yaptığı mitingde konuşan eski BBP Genel Başkanı ve SP Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı
Mustafa Destici, “Ülkemizde yaşanan manevi çöküntüye ve ahlakın yozlaşmaya bir isyan
olarak bir araya geldik, Milli İttifak’ı kurduk” dedi.
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Kayseri’de düzenlenen mitingde konuşan eski BBP Genel Başkanı ve SP Ankara 2. Bölge
Milletvekili adayı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yüklendi. Tüm
milliyetçileri Milli İttifak’a davet eden Destici, “Bu pazar günü ülkemiz tarihi bir seçime
gidiyor. Bizler bir seçim işbirliği yaptık. Bu ittifakın daha geniş alanda olmasını arzu ettik.
Milliyetçi Hareket Partisi’ni bu ittifakın içinde olmasına davet ettik. Bir pazarlık içerisinde
olmadık. Dedik ki ‘Sizin adaletinize güveniyoruz’. Ama buna rağmen yanaşmadılar. Şimdi
ülküdaşlarım bana geliyor ki ‘Başkanım siz gerekeni yaptınız ama bizimkilerin iktidar olma
gibi bir dertleri yok’. Biz de diyoruz ki bu milleti yönetmek gibi bir iddiamız var. O yüzden
tüm milliyetçileri Milli İttifak’ın çatısı Saadet Partisi’ne mührü vurmaya davet ediyorum.
Şimdi diyorlar ki ‘Bizimle yürü Türkiye’. Niye sizinle yürüsünler? Siz bizimle yürüdünüz
mü? O yüzden bu millet bizimle yürüyecek. Bizler en çok da ülkemizde yaşanan manevi
çöküntüye ve ahlakın yozlaşmaya bir isyan olarak bir araya geldik, Milli İttifak’ı kurduk.
Bizler milli gelirin adil paylaşılmamasına, asgari ücretle açlık sınırı altında inim inim
inletilmesine, esnafımızın çaresizliğine, sanayicimizin imkansızlığına bir başkaldırı olarak bu
Milli İttifak’ı gerçekleştirdik. Onun için diyoruz ki ey milletim, 7 Haziran’da sandığa
gittiğinde Milli İttifak’ın çatısı olan Saadet Partisi’ne mührünü bas diyoruz” şeklinde
konuştu.
Konuşmasında Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yüklenen Destici sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türk İslam coğrafyasındaki mazlum kardeşlerimizin sorumluluğunu omuzlarımızda
hissediyoruz. Onun için Doğu Tükistan’daki kardeşlerimizin çektiği çileleri sona erdirmek
amacıyla, Filistin’de gözü yaşlı annelerin gözyaşlarını dindirmek için biz Milli İttifak’ı
kurduk. 13 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir AK Parti iktidarı var. Bakın bugün sayın
Başbakan Ahmet Davutoğlu çıkmış ne diyor? Diyor ki ‘Bizim birinci önceliğimiz yeni
anayasa’ diyor. Kayseri’den sesleniyorum, 2002’de tek başına anayasayı değiştirme yetkisi
verdiniz, değiştirdiler mi? 2012’de yüzde 50 verdiniz değiştirdiler mi? O yüzden bunların
anayasayı değiştirme sözlerine inanıyor musunuz? Bunlar anayasayı değil sizi değiştirecek?
İkincisi diyor ki ‘Çözüm sürecine devam edeceğiz’ diyor. Yani PKK ile işbirliğine devam
edeceğiz diyor. 3 yıldır PKK ile süreç götürüyorlar. Bakmayın siz bunlara, şimdi kayıkçı
kavgasını yaptığına. Bana AK Partililer gelip diyor ki ‘Bunlar anlaştı, seçildiklerinde Öcalan’ı
serbest bırakacak’. Buna evet diyorsanız gidin AK Parti’ye oy verin. Bakın Adana’da
Özgecanımıza kıydılar. Ne dedi en üsttekiler. ‘Bunun hesabını soracağız’ dedi, unutuldu. Nice
Özgecanlarımız gitti. Neden, cezası yok, adalet yok. Ama bizim milletimize sözümüz, Milli
İttifak’ın iktidarında tecavüz ve keyfi adam öldürenlere ve terör suçu işleyenlere mutlak idam
cezası getireceğiz. Sayın Davutoğlu diyor ki, ‘Üçüncüsü toplumsal uzlaşma’ diyor. Toplumun

arasına öyle bir nifak soktunuz ki, siz hangi toplumsal uzlaşmayı getiriyorsunuz? Bu milletin
milli birliğini, kardeşliğini ancak biz getiririz, getireceğiz Allah’ın izniyle. Bu 78 milyonun
hepsi bizim. Hangi cemaate mensup olursa olsun hepsi bizim. Başbakan devam ediyor diyor
ki ‘İstihdam’. Adamı güldürme Sayın Başbakan. Siz iktidar olduğunuzda bu ülkede işsizlik
yüzde 5 ile 6’lardaydı, şuanda yüzde 20’lerde. Hangi istihdamdan bahsediyorsunuz? Hepimiz
için değerli olan sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bey bizi ziyarete geldi destek
istemek için. Muhsin başkanımla biz beraberiz. Muhsin başkan hiç tereddüt etmedi. Hafta
sonu Abdullah Gül beye desteğimizi açıkladık. 7 sene tarafsız, adaletli şekilde
cumhurbaşkanlığı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki onun da gönlü
Milli İttifak’ta olacak. Allah rızası için hırsızlara oy vermeyin, vebale girersiniz. İsraf,
yolsuzluklara son vermek için iktidara geliyoruz. Devletin bir kuruşunu çerez parası
yapmayacağız. Yargı reformu yapacağız diyor. Bırakın adaletin üstünden elinizi çekiniz.
Savcıları, hakimleri birbirine düşürdünüz. Onu da biz düzelteceğiz Allah’ın izniyle. 7
Haziran’da yeni bir maç başlıyor, Milli İttfak’ın sahada olduğu yeni bir maç başlıyor. Sayın
Davutoğlu cevap ver, şeffaflık paketi nerede Davutoğlu? Artık kandırılmayın, 7 Haziran’da
mührü Milli İttifak’ın çatısı olan Saadet Partisi’nin altına vurun. Biz üzerimize düşeni yaptık,
şimdi sıra sizde.”
MUSTAFA KAMALAK: “SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI CAMİ BOMBALADI
DERLERSE ŞAŞIRMAYIN”
Destici’nin ardından konuşan SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Milli İttifak’ın birilerini
korkuttuğunu söyleyerek, kendilerine komplo kurulduğunu söyledi. İstanbul’da bir imamın
korumaları tarafından dövüldüğü haberini hatırlatan Kamalak, “Mazisi tertemiz iki parti
olarak bir araya geldik. Bu birliği yaptıktan sonra seslendik. Sen de gel dedik, sen de gel aziz
milletim, sen de gel Kayseri dedik. Kayserimizi bir ilim şehri yapmaya geldik. İstemez
misiniz? Biz buraya Kayserimizi bir cazibe merkezi yapmak için geldik. Kayserimizin bir
cazibe merkezi olmasını istemez misiniz? O yüzden gelin beraberce Kayserimizin
problemlerini halledelim inşallah. Yeniden büyük Türkiye’yi hep beraber kuralım. Rabbime
şükürler olsun ki bu tarihi çağrımız kabul görmüştür. İşte meydan hodri meydan. Aziz
kardeşlerim, bu Milli İttifak birilerini fena halde korkutmakta. O yüzden ne yapacaklarını
şaşırmışlar. Bakın partimiz hakkında bir komplo kurdular. Neymiş Saadet Partisi genel
başkanı korumaları bir imamı dövmüş. Ne zaman dövmüş? 27 Mayıs’ta. Nerede dövmüş?
İstanbul’da. Ben diyorum ki Allah’tan kork. Çünkü 27 Mayıs’ta Saadet Partisi Genel Başkanı
Mustafa Kamalak, başkanları toplamış bu aziz milletin problemlerinin çözüm yollarını
müzakere ediyor. Yakında Saadet Partisi genel başkanı bir cami bombaladı derlerse hiç
şaşırmayın. Ama ben onlara selam olsun sizlere diyorum. Milletimizin Saadet Partisi’ne
döndüğünü gördükçe ne yapacaklarını şaşırmış duruyorlar. Birileri üzerimize üzerimize
geliyorlar. Ben buradan haykırıyorum, bire gafiller meydanlara giden yolları kesebilirsiniz
ama gönüllere giden yolları nasıl keseceksiniz” dedi. Meydanı dolduran vatandaşlara yeni bir
Türkiye için ‘Var mısınız?’ diye soran Kamalak sözlerine şöyle devam etti: “İşçi kardeşim,
memur kardeşim, emekli kardeşim. Faizciye her yıl 54 milyar lira, her hafta 1 milyar 100
milyon lira öderler ama sana gelince yüzde 3’lük zammı çok görürler. Hiç düşündünüz mü 1
milyar 100 milyon lira ne demektir. Tam 11 ton altın demektir. 12 trilyon zarar yaparlar ama
sana gelince kaynak yok. Kardeşim bu adaletsizliğe karşıysan, senin hakkının sana
verilmesini istiyorsan sende gel. Bin yıllık kardeşliğimizi bozdular, yanlış politikalarla
birbirimize düşürdüler. Önümüzde 2 gün kaldı. Ülkenin birliği, milletin birliği için sen de gel,
oyunu Saadet’e ver.” Milli İttifak'ın Kayseri mitingine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf
Yazıcıoğlu ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da katılarak
vatandaşları selamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13671.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Paralel soruşturmada 3 kişi şartlı serbest
Kayseri'de 2013 yılında askeri liselere giriş sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Kayseri'de 2 gün önce 2013 yılında askeri liselere giriş sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiası
ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye
sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13672.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bünyan'da seçim semineri verildi
Bünyan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25
inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Bünyan İlçesinde görev alacak olan sandık
başkan ve üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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Söz konusu toplantıya Bünyan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mete Kıvrak, Bünyan
Seçim Müdürü Hacı Solak ile seçimlerde görev alacak sandık başkanları-üyeleri, mahalle
muhtarları, vatandaşlar ile diğer ilgili görevliler katıldı. Ayrıca Bünyan Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından da seçim suçlarına ilişkin olarak katılımcılara genel bilgiler verildi.
Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara sandık kurullarında yer alacak sandık başkan ve
üyelerini 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunu
seçim suçları başlıklı maddeleri hakkında katılımcılara geniş kapsamlı bilgiler verdi. Savcı
Mustafa Başara sandık başkan ve üyelerini 298 Sayılı Kanunu 133 ve devamı maddelerinde
düzenlenen suçlarla ilgili olarak gerekli uyarıları yaparak meydana gelebilecek seçim
suçlarında ne yapmaları gerektiği konusunda gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Aynı seminerde
Bünyan İlçe Jandarma Komutanı Kadir Doğan ile Bünyan İlçe Emniyet Müdürü Gürsel
Demir'de alınan idari tedbirleri ve yaşanabilecek seçim suçları ile ilgili olarak kolluk
kuvvetlerine ne şekilde ihbarda bulunulacağı konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeyi

yaptılar. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mete Kıvrak ile Cumhuriyet Savcısı Mustafa
Başara katılımıcılar başarılar temennisinde bulunmalarından sonra seminer sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13673.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kamu Hastanelerinden sağlık turizmi atağı
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Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin, “Sağlık Turizmi Personelinin
İngilizce Eğitimi” başlıklı ve TR72/15/TD/0035 referans numaralı projesi, Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülmekte olan 2015 Yılı Teknik Destek Programı
kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. Hazırlanan proje ile kamu hastanelerinden
hizmet alan yabancı hastalar ile etkili iletişim kurulabilecek ve doğru tedavi uygun zamanda
sağlanabilecek.
T.C. Kalkınma Bakanlığının 10. Kalkınma Planında 2014-2018 Sağlık Turizminin
geliştirilmesi programı hedeflerine uygun olarak, Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı alanında
çalışan personelin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve
yabancı hastalarla etkili iletişimi sağlamak amacıyla geliştirilen proje için, Kayseri Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile ORAN arasında sözleşme imzalandı.
Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların, hizmet alırken karşılaşması
muhtemel birimlerde görev yapan, Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
bağlı sağlık tesislerinden Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 50 sağlık
çalışanı, proje kapsamında eğitim alacak Bu personelin yabancı hastalarla temel düzeyde
diyalog kurabilmesi ve kendilerine başvuran yabancı hastaların sağlık hizmetlerine
ulaşmasında koordinasyonu sağlayabilecek seviyede yabancı dil eğitimi almaları
hedefleniyor.
Haziran ayı içerisinde bu eğitimin tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13674.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bakan Yıldız, Kayseri'de genişletilmiş mahalle
toplantısına katıldı
Belsin Anafartalar Mahallesi'nde genişletilmiş mahalle toplantısına katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Popülizm yapmadan, ‘vatandaşımızın hoşuna gitsin de
ondan sonra biz yapmasak da ne olursa olsun’ demeden hamdolsun bu seçim kampanyasını
tamamlıyoruz" dedi.
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Belsin Sosyal Tesislerinde düzenlenen genişletilmiş mahalle toplantısına Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Biliyorsunuz artık haftasonu seçimlere gidiyoruz. Yaklaşık
1,5 aylık çalışmadan sonra her parti programını açıkladı. Kimi vaatlerde bulundu, kimi
icraatlarını açıkladı, kimi de vatandaşımıza doğru şeyler söylemedi. Vatandaşımızı aldatmaya
dönük söylemlerde bulundular ama biz her zaman olduğu gibi AK Parti olarak bütün şeffaflığı
ile bütün dürüstlüğü ile beraber popülizm yapmadan, ‘vatandaşımızın hoşuna gitsin de ondan
sonra biz yapmasak da ne olursa olsun’ demeden hamdolsun bu seçim kampanyasını
tamamlıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13675.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Müsteşar Nesrin Çelik Bünyan’ı ziyaret etti
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, Bünyan’ı ziyaret etti. Müsteşar
Nesrin Çelik’e ziyaretlerinde Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan
Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, ilçe protokolü ve daire müdürleri eşlik etti.
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Şehit aileleri ve Koruyucu ailelere bir dizi ziyaret gerçekleştiren Müsteşar Nesrin Çelik, daha
sonra Bünyan Belediye Başkanlığına geçerek Bünyan Belediyesi Düğün Salonunda Bünyanlı
muhtıralar ve vatandaşlara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışmaları hakkında bilgi
verdi.
Müsteşar Nesrin Çelik’i makamında ağırlayan, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,
Bünyan İlçesi ve ilçede yapılan çalışmalar ile devam eden projeler hakkında bilgi verdi.
Bünyan halısı, Bünyan Girabolusu ve Bünyan’ın köklü tarihi geçmişine değinen Başkan
Şinasi Gülcüoğlu; ”Köklü bir geçmişe sahip olan ilçemizi sahip olduğu bütün değerler ile
birlikte yarınlara hazırlıyor, bu çerçevede ilçemizin en az 25 yılını garantiye alacak projeler
ve kalıcı eserler üretiyoruz’’ dedi. Başkan Gülcüoğlu daha sonra Müsteşar Nesrin Çelik’e bin
bir derde deva olan Bünyan girabolusu hediye etti. Bünyan Belediyesi Düğün Salonunda
gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını da yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, ilçede bulunan koruyucu ailelerle gurur duyduklarını belirterek, koruyucu ailelere
seslendi. Başkan Gülcüoğlu;’’ Bir toplantı vesilesiyle kendileriyle bir araya geldik. Onlara
dedim ki sizler inanın seçilmiş insanlarsınız. Yani rabbimizin seçtiği güzel insanlarsınız zira
insanın kendi evladına bile katlanamadığı günümüzde, sizler bu evlatlarımızı alarak, büyütüp,
aile mille, memleket ve dini İslami’ye ile büyüterek Topluma kazandırıyorsunuz. Sizleri canı
yürekten tebrik ediyorum’’ dedi.İlçedeki engelli ve çocuklar için Müsteşar Nesrin Çelik’in
kapısını çaldıklarını belirten Başkan Şinasi Gülcüoğlu,’’ Kendisi ziyadesi ile bizleri dinledi.
Şunu hasetsen istirham ediyorum ki bu kanayan bir yaradır aslında. Maalesef ve maalesef
bugüne kadar toplumsal politikalarımız bir vesileyle engellilerimizi evlerine kapatıyordu.
Oysaki onlar bizim yüreğimiz canımız cananımız. Evladımız, annemiz, babımız, kardeşimiz
İnşallah bundan sonra engellilerimizi toplumla bütünleştirmek suretiyle hep birlikte bu
yaşanılası dünyayı daha güzel, daha iyi, daha refah bir toplum seviyesine ulaştıracağımıza
inanıyor,
hepinizi
saygı
ve
sevgiyle
selamlıyorum’’
şeklinde
konuştu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ailelere verdikleri ekonomik destekler hakkında
bilgiler veren Müsteşar Nesrin Çelik, “Öncelikle engelli evde bakım ödemelerimiz var. Biz
engellinin, yaşlının ve çocuğun kendi ailesinin yanında, kendi evinde kalması taraftarıyız.
Engelliyi, yaşlıyı veya çocuğu ailesinden alarak, onlara bir merkezde bakmayı asla
istemiyoruz. Bunun sebebi de ailenin verdiği sevgi, şefkati ve güven duygusudur. Biz beş
yıldızlı otel konforunda imkânlar sunmamıza rağmen bu değişmiyor. Bu nedenle engellinin,
yaşlı ve çocuklarımızın ailesinin yanında kalmasını istiyoruz. Evde bakım çok önemli.
Engellilerimize aileleri baksınlar, eğer aile ekonomik anlamda zor durumdaysa, biz onlara
destek verelim. Engellimize, yaşlılarımıza, eşi vefat eden kadınlara aylık maaş veriyoruz. Ve
bu aydan itibaren Yetim Aylığı uygulamasını başlatarak, öksüz, yetim ve babası askerde
çocuklarımıza aylık 100 TL vermeye başladık” şeklinde konuştu. Kadına Karşı Şiddeti
Önleme Yasası’ndan da bahseden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin
Çelik; “Bir kadının kocasından şiddet görüyorum diye jandarma veya polis aradığı zaman,
jandarma veya polis gelip kadının ifadesini alarak, delil ya da şahit gerektirmeden,
mahkemeye çıkmadan koca evden uzaklaştırılabiliyor. Artık şiddet uygulayan erkek kendisini
sokakta bulabilir. Bu yasadan sonra kol kırılıp, yen içinde kalmıyor. Devreye polis giriyor,
mahkeme giriyor işin tadı tamamen kaçıyor. Belki çok büyük sorunları olmayan aileler bir
anda dağılabiliyor. Biz de gelen çocukların büyük bir kısmı da boşanmış aile çocukları” diye
konuştu.Daha sonra katılımcılara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik,
toplantı da koruyucu aile, evlat edinme, engelli hakları, çocuk, kadın, genç ve yaşlılara
yönelik hizmetler hakkında da bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13676.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Tomarza'dan Karayel'e vefa gecesi
Tomarza'nın öz evladı olan, Ak Parti Kayseri Milletvekili ve adayı Yaşar Karayel'e
hemşehrileri vefa gecesi düzenledi.
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Belediye düğün salonunda düzenlenen geceye yaklaşık 2 bin civarında davetli katıldı.
Vefa gecesine, Ak Parti kurulduğu günden bugüne kadar Teşkilatın çeşitli kademelerinde
görev almış, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe,
Belde ve Mahalle Başkanları, Muhtarların yanı sıra Ak Parti'ye gönül vermiş üyeler ile Sivil
Toplum
Kuruluşlarının
Başkanları
ve
yöneticileri
katıldı.
Programda Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ve Ak Parti Tomarza İlçe Başkanı Davut
Şahin, Karayel'e bugüne kadar İlçe ve köylerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür
etti.
Vefa gecesinde davetlilere hitap eden, Karayel şunları söyledi. " Ben doğup büyüdüğüm
topraklarla ödeşmek için, Ak Parti çatısı altında sizlere hizmet ettim ve etmeye de devam
edeceğim.
13 yıllık Ak Parti İktidarında, Kayserimize ve İlçemize çok büyük hizmetler kazandırdık.
Şehrimiz, İlçe ve Köyleri ile birlikte, 12,5 Milyarlık hizmet almıştır. Cumhuriyetimiz
kurulduğundan bu yana 80 yılda yapılamayanları biz 13 yıla sığdırdık. Ülkemizin Siyasi ve
ekonomik istikrarının sürmesi için, Pazar günü sandıktan çıkacak sonuç çok önemlidir. Son
13 yılda istikrardan yana karar veren Milletimiz, yine aklım selim düşünüp öyle karar
verecektir.
Böyle bir geceyi düzenleyerek bizleri onurlandıran, İlçe Başkanımıza, Belediye Başkanımıza
ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13677.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Masa Tenisi'nde Betül Kahraman Balkan
Şampiyonu oldu
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Sporcularından Betül Nur Kahraman Balkan Şampiyonu
oldu. 2014-2015 Sezonunda göstermiş olduğu başarılı performansıyla Milli Takıma seçilen
Betül, 02-04.06.2015 Tarihlerinde Kosova’nın Priştine Kentinde Yapılan 23. Balkan
Şampiyonasında Yıldız Bayan Milli Takımımız ile Balkan Şampiyonu olma başarısını
gösterdi.
Kosova’nın Başkenti Priştine Kentinde düzenlenen turnuvaya Fatma Aykutluğ, Dilan Tek ve
Betül Kahraman'dan kurulu Millilerimiz Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'ı aynı skorla 3-0
mağlup etti. Final maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenen Yıldız Bayan Milli takımımız Balkan
Şampiyonu oldu. Bulgaristan ikinci, Arnavutluk ise 3.oldu.
Başarılı sporcunun antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım; Kocasinan Belediyesi Spor
Kulübü ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bünyesinde yürüttüğümüz
çalışmalarımıza hızla devam ederek daha büyük başarılar ve Milli takıma daha fazla sporcu
kazandırmanın planlarını yapıyoruz. Bu yolda bize destek olan Kocasinan Belediye
Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi
Şube Sorumlusu Mücahid Soyak’a ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Murat
Eskici’ye teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13678.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

2. Ali Dağı yamaç paraşütü mesafe yarışması
başlıyor
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 9 Haziran'da başlayacak 2. Ali Dağı Yamaç
Paraşütü Mesafe Yarışması hakkında bilgiler vererek, "Yarışmaya 6 farklı ülkeden sporcular
başvurdu" dedi.
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu.
Kahvaltının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Palancıoğlu, 9
Haziran'da başlayacak olan 2. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması hakkında bilgiler
verdi. Palancıoğlu, "Ali Dağı yamaç paraşütü ve yelken kanat gibi hava sporları açısından
sadece Türkiye’de değil, dünyada tanınmış bir dağımız. Geçtiğimiz sene yaptığımız
yarışmanın yine devamı niteliğinde 2. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması’nı bu sene
önümüzdeki Salı ve Pazar günleri arasında 9-14 Haziran arasında düzenleyeceğiz. Toplamda
6 gün süren bir yarışma. İlk günü açılış ve antrenmanların yapıldığı, daha sonrasında da 5 gün
boyunca mesafe yarışmalarının yapıldığı bir çalışmadır. Buradan Pınarbaşı, Kepez’e ve farklı
yerlere kadar uzun mesafeli yarışmalar devam ediyor. 2014 yılından başlamak üzere şuana
kadar 10 defa bu yarışmalar yapıldı. Uluslararası bir yarışma formatına büründü. Şuanda
Rusya, İran, Fransa, İsviçre, Kazakistan ve Türkiye’den toplam 6 ülkeden başvurular var.
200’ün üzerine başvuru var. Ali Dağı’nın da yarışma kapasitesi şuan için 120’dir. Şuanda
yaklaşık 100 yarışmacı ile kesin kaydını yaptırmış durumdadır. Bunlardan 11’i bayan, geriye
kalanı bay yarışmacılar. Farklı ülkelerden de yarışmacılar var. Sırbistan’da yapılan Dünya
Yamaç Paraşütü Yarışması’na aday olmuştuk ve 7 ülke arasından 2’inci olduk. 1’inciliği
İtalya aldığı için biz 2018 yılı için alamamıştık ama Avrupa Şampiyonası’na önümüzdeki yıl
başvuracağız. Onu alabilirsek iyi olacak" ifadelerini kullandı.
"ALİ DAĞI TALAS BELEDİYESİ'NDE"
560 hektarlık Ali Dağı'nın Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan aldıklarını söyleyen Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ali Dağı aslında Orman Bakanlığı’na bağlı bir
dağdır. Biz belediye olarak burada izinle uçuşlar yapıyorduk. Şuanda 560 hektarlık Ali
Dağı’nı biz Orman Bakanlığı’ndan almış oluyoruz. Bu çok önemli bir gelişmedir. Birçok
kurumun başaramadığı bir çalışmadır. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah
seçimlerden sonra protokolünü imzalayacağız. Dolayısıyla artık bundan sonra Ali Dağı’nın
güvenliği konusunda belediyemiz aktif rol oynayacak. Birçok projeyi de hazırladık ve
bakanlığa sunduk. projelerin bir kısmını hayata geçireceğiz. Ali Dağı sportif bir merkez haline
gelecek" dedi.
Palancıoğlu ayrıca, "Spor çok önemlidir. Ramazan ayından sonra da bir çalışmayı
başlatacağız. Tüm Talas’ı diyete alıyoruz. Obezite tahmine göre 2030 yılında Türkiye’de
yüzde 65’e çıkacak. Bende kilolarımdan mağdurum. Bende kilo vermek istiyorum. İnşallah

Ramazan’dan sonra ilçe bazında 130 bin kişilik bir diyet operasyonuna başlıyoruz. Ödüllü bir
yarışma olacak. Bu tür sportif faaliyetleri destekleyeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13679.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

12 Derslikli Tınaztepe Anaokulu hayırlı olsun
Melikgazi Belediyesi tarafından Tınaztepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 12 derslikli
Tınaztepe Anaokulu için tanıtım kokteyli düzenlendi.
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Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Anaokulu’nun tanıtım kokteyline TBMM Başkan Vekili ve
Ak Parti Milletvekili Sadık Yakut, Ak Parti Milletvekili Yaşar Karayel, Ak Parti Melikgazi
İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Meclis Üyeleri,
muhtarlar, öğretmenler ve bölge halkı katıldı. Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Anaokulu’nu
yaptırdıklarından dolayı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Melikgazi İlçe Milli
Eğitim Müdürü Tuncay Demir “Belediye yol yapar, park yapar, çevre düzenlemesi yapar.
Melikgazi Belediyesi okul yapar, spor salonu yapar ve okulların her türlü ihtiyacını giderir.
Bu da başkanımızın eğitime verdiği önemin en önemli ifadesidir. Eğitim camiası olarak
başkanımıza minnettarız" dedi. Tanıtım kokteylinde bir konuşma yapan Melikgazi Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şunları söyledi: "Bir hayra vesile olan, o hayrı işlemiş
gibidir inancı gereği sizler aslında bu hayırlı işlere vasıta oluyorsunuz. Allah sizlerden razı
olsun. Sizler iyi ki varsınız. Bizlere hizmet fırsatını veriyorsunuz. Bizler de sizlerin duasını
alıyoruz. Sadece hizmeti kendisine düstur edinmiş, kamu hakkını, yetim hakkını, fakir fukara
hakkını gözeten bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kamuyla yerel
yönetimin en güzel örneklerini Milli Eğitimimizle birlikte sergiliyoruz. Bu zamana kadar 7
okul yaptırmış bir belediye olarak ‘Eğitimin ve Eğitimcinin Dostu’, ayrıca eğitim alanında
hayırsever bir belediye olduğumuz herkesçe bilinmektedir. Bizlere bu hizmetleri yapma fırsatı
veren değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Okulumuzda eğitim görecek yavrularımıza ve
onları geleceğe hazırlayacak olan çok değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum"
ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de yaptığı açıklamada
“Türkiye’nin geleceğini garanti altına almanın en önemli yolu eğitime yapılan yatırımlardır.
Bu amaçla Türkiye bütçesinin en büyük payı Milli Eğitime ayrılmıştır. Yerel Yönetimlerin,
hayırseverlerin Kayseri’de eğitime yaptığı yatırımlar ülkemizde her zaman örnek teşkil
etmektedir. Kayseri’de eğitim gönüllüsü denilince ilk akla gelen isim Melikgazi Belediye
Başkanımız Memduh Büyükkılıç’tır. Kendisine ve ekibine şehrimiz adına yaptığı hizmetler,
özellikle eğitime yaptığı büyük yatırımlardan dolayı teşekkür ediyor, kutluyorum" diye
konuştu.
Konuşmaların ardından Tınaztape Anaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi
sergilendi. Çocuklar tarafından hazırlanan sergi katılımcılar tarafından gezilirken, daha sonra
hep birlikte okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Milletvekili Yaşar Karayel ve

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, çocukların fotoğraf çektirme taleplerini kırmayarak bol bol
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13680.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Sağlıkta dev hizmet için protokol imzalandı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclisi’nden alınan karar ile
Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'ne yaptırılacak olan yaklaşık 100 bin vatandaşın
faydalanmasını amaçladıkları,10 uzman hekimin görev yapacağı Semt Polikliniği için Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı tören ile protokol imzalandığını
söyledi.
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Valilik makamında gerçekleştirilen imza törenine Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Vali Orhan Düzgün, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri
Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreteri Prof.Dr.Ahmet Gödekmerdan, İl Sağlık Müdürü
Dr.İsmail Kılıç ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.İbrahim Özcan
katıldı.
İlimizde sağlık hizmetlerinin vatandaşların ayağına götürülmesi anlayışıyla geçtiğimiz
haftalarda pek çok mahallede Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 acil İstasyonları açıldığını
belirten Kayseri Valisi Orhan Düzgün “ Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Mimarsinan
Bahçelievler Mahallemizde, Melikgazi Belediyemizin, Belediye Meclisi’nden aldığı karar ile
başkanlığımız tarafından semt polikliniği yapılacak ve 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Kamu
Hastaneleri Genel Sekterliği’ne teslim edilecek. Bu duyarlı davranışından dolayı başkanımıza
ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum.”dedi. Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof.
Dr. Ahmet Gödekmerdan “Şehrimizin doğu kısmında yer alan Melikgazi sınırları içerisinde
Toki, İdem, Beyazşehir bölgesinde 2. basamak sağlık hizmetlerine ihtiyaç vardı. Sayın
Başkanımız orada böylesine anlamlı bir hizmeti yapmak istediğini söyleyince biz de çok
mutlu olduk ve projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yaptık. Şu anda 3 katlı, 650 m2
oturum alanı bulunan 2.000 m2 kapalı alana sahip alanda yaptırılacak tesisin Kayseri’ye
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Melikgazi Belediyesi’nin her yerde ve vatandaşların refah
ve mutluluğu için her işte var olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç “Bugün burada güzel bir işe ve sağlık alanındaki en önemli projelerimizden
birisine imza atıyoruz. Öncelikle değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Semt
polikliniğini yapacağımız bölgede yaklaşık 100 bin nüfus yaşıyor. Hizmeti ayağa götürme
anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri alabilmeli için bizlerden sürekli
talepleri oluyordu. İstişarelerimiz neticesinde Semt Polikliniği yapmaya karar verdik. O
bölgedeki yaşayan insanlarımıza bu hizmeti bir an önce almaları için bugün itibariyle
çalışmalara başladık. Bir an önce tamamlamak halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz.
Bizlerin bu hizmetleri yapabilmesine imkan sağlayan ve önümüzü açan en önemli sebep;

hükümetimizce çıkartılan yasalardır. Bizlere her zaman destek veren başta Sayın Valimiz
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Enerji Ve Tabii Kaynaklar
bakanı Taner Yıldız da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şehrimiz, vatandaşlarımız adına
bugün burada hayırlı bir işe imza atıyoruz. Sağlık alanında Kayseri, Türkiye’nin birçok iline
örnek olacak bir durumdadır. Türkiye’deki sağlık politikaları dünyanın birçok ülkesine örnek
olacak tarzda geliştiğini, ilerlediğini hep beraber görüyoruz. Yalnızca Türkiye’de değil Dünya
Sağlık Örgütü de aynı şekilde söylüyor. Bir ahenk içinde özel sektörce, hayırseverlerimizce,
sicil toplum örgütlerimizle yerel yönetimlerimizce yapılacak yatırımlar ile Türkiye’nin sağlık
problemini hep beraber aşmış olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyor hayırlı olmasını
diliyorum.” Dedi. Konuşmaların ardından Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Bahçelievler
Mahallesi’ne yaptırılacak olan semt Polikiliniği için Kamu Hastaneleri Genel sekreterliği
Prof.Dr.Ahmet Gödekmerdan ile Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç
tarafından protokol imzalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13681.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Jandarma 10 kilo toz esrar ele geçirdi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 kilo toz esrar elegeçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızıldere mevkiinde yapılan çalışmalarda 10
kilo toz esrar ele geçirildiği öğrenildi. Dedektör küpek yardımı ile yapılan aramalarda bulunan
10 kilo toz esrara el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13682.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Ahmet Şafak Kayseri’yi coşturdu
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı’nın düzenlediği Ahmet Şafak Konseri, Kayserili
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
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Ünlü Ses Sanatçısı Ahmet Şafak, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı’nın
düzenlemiş olduğu konserde sahne aldı. Akşam saatlerinde Kayseri’li hayranlarıyla buluşan
Şafak, izleyenlerini coşturdu. Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Milliyetçi Hareket
Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy,”Girdiğimiz her işte arkamızda Allah var. Başka
arkamızda kimse yok. Sönmeyen bir iman ateşimiz var. İmanımızca haykırıyoruz ki, bizimle
yürü Kayseri diyorum. Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Pazar günü seçimde
sandık görevlisi olan arkadaşlarım dikkat etsin. Hızlıca not alıp sonuçları il teşkilatımıza
ulaştırsınlar. Çünkü sandıklarda şehitlerimizin hakları vardır. Bizim Allah’ın rızasından başka
kaygımız yok. Sandıklarda bizlere desteklerinizi esirgemeyin” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13683.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri’de Dünya Çevre Haftası etkinlikleri
başladı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle,
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Güver, Vali Düzgün’e Dünya Çevre Günü
kapsamında Kayseri’de düzenlenecek olan etkinlikleri anlattı.
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5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamın, Çevre ve Şehircilik Kayseri İl Müdürlüğü heyeti,
Kayseri Valisi Orahn Düzgün’ü ziyaret etti. Vali Düzgün, heyet ile beraber gelen, İhsan
Kayra ve Aybüke Dağlı ismindeki ilköğretim öğrencilerine madalya ve hediye takdim etti.
Çevre bilincinin her bireyde bulunması gerektiğini söyleyen Vali Orhan Düzgün,” Çocuklara
önemli görevler düşüyor. Üretim yaparken işletmelerimizde, kamu ve özel sektöre ait iş
yerlerinde bu üretim artıklarının doğaya bırakmamak gerekiyor. Mümkünse onların geri

dönüşümünü sağlamak gerekiyor. Ver geri dönüşümü mümkün değilse doğal ortamı zarar
verecek halden çıkartarak doğadaki imkanları kullanırken korumaya da özen göstermek
lazım” dedi. Ziyaret öncesi günün anlam ve önemini anlatan, Namık Güver ise,”Birleşmiş
Milletlerin 5 Haziran 1972’de İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlediği “insan ve çevre
konferansının” sonuç bildirgesinde, Dünya’nın pek çok yöresinde giderek önemli boyutlara
ulaşma eğilimi gösteren çevre sorunlarının tüm insanlığı tehdit eden bir sorun haline geldiği
ve insanlığın bu ortak sorununa ancak koordineli bir işbirliği ile ortak çözümler getirebileceği
vurgulanmıştır. Bu tarihten sonra 5 Haziran üye ülkelerce Dünya Çevre Günü kabul
edilmiştir.5 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında halkımızda çevre duyarlılığının
arttırılması konusunda farkındalık oluşturmak adına hafta boyunca Valiliğimizce bir takım
etkinlikler düzenlenmektedir.Bu etkinlikler bu yıl daha kapsamlı olarak düzenlenmiş olup, 9
Haziran gün Talas İlçesi Süleymanlı Mahallesi Mehmet Muammer Belük Çok Programlı
Anadolu Lisesi’nde çevre konusunda yürütülecek projenin tanıtımı, ağaç dikimi, 10 Haziran
günü Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bir okulumuzda çevre söyleşilerinin yapılması
Talas Belediye Başkanlığımızca Uçurtma Şöleni ve Geri Dönüşüm Pazarı’nın kurulması, 11
Haziran günü Kayseri Şeker Gölüne Öğrencilerle Doğa Gezisi ve sonrasında çevre konulu
çocuk tiyatrosu, 12 Haziran günü çevre konulu stant açılması ve 14 Haziran günü Erciyes
Dağı’na bisiklet turu şeklinde ana başlıklarıyla özetlenebilir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13684.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri’de 900 bin 954 seçmen sandık başına
gidecek
7 Haziran Pazar günü yapılacak genel seçimlerde Kayseri’de toplam 900 bin 954 seçmen
sandıklara giderek oy kullanacak.
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Kayseri’de 7 Haziran Pazar günü yapılacak olan genel seçimler için oy kullanılacak sandıklar
ve seçmen sayısı açıklandı. Kayseri’de 16 ilçede toplam 2 bin 869 sandık kurulacak ve 900
bin 954 bin seçmen sandıklarda oylarını kullanacak. Kurulacak olan sandık ve seçmen
sayılarında Melikgazi ilçesinde 1007 sandık kurulacak ve 359 bin 010 seçmen bu sandıklarda
oy kullanacak. Kocasinan İlçesinde 763 sandıkta 261 bin 698 seçmen, Talas İlçesinde 250
sandıkta 87 bin 222 seçmen, Akkışla İlçesinde 21 sandıkta 4 bin 987 seçmen, Bünyan
İlçesinde 78 sandıkta 19 bin 905 seçmen, Develi İlçesinde 160 sandıkta 44 bin 187 seçmen,
Felahiye İlçesinde 23 sandıkta 5 bin 37 seçmen, Hacılar İlçesinde 30 sandıkta 8 bin 631
seçmen, İncesu İlçesinde 59 sandıkta 16 bin 407 seçmen, Özvatan İlçesinde 14 sandıkta 3 bin
163 seçmen, Pınarbaşı İlçesinde 144 sandıkta 17 bin 812 seçmen, Sarıoğlan İlçesinde 50
sandıkta 10 bin 867 seçmen, Sarız İlçesinde 50 sandıkta 7 bin 851 seçmen, Tomarza İlçesinde
78 sandıkta 16 bin 714 seçmen, Yahyalı İlçesinde 93 sandıkta 25 bin 566 bin seçmen ve
Yeşilhisar İlçesinde 49 sandıkta 11 bin 901 seçmen 7 Haziran Pazar günü yapılacak genel
seçimlerde sandık başına gidecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13685.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Milli İttifak mitingden memnun
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, Milli İttifak Kayseri Mitinginin olumlu
geçtiğini, her hangi bir sorun ile karşılaşmadan tamamladıklarını söyledi.
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Geçtiğimiz günlerde, Kayseri’de düzenlenen, Milli İttifak Mitingi hakkında açıklama yapan
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, mitingin yoğun ilgi gördüğünü, katılan
vatandaşlara minnettar olduğunu ifade etti. Miting hazırlıkları sırasında diğer siyasi parti
temsilcilerinden Cumhuriyet Meydan’ında bulunan reklam afişlerini kaldırmasını istediklerini
fakat, bazı partilerin kaldırmadığını söyleyen Arıkan” Dün, Saadet Partisi ve Büyük Birlik
Partisi’nin kurduğu ittifakınnın Kayseri’deki muhteşem mitingini gerçekleştirdik. Bu mitingle
alakalı, gerek Kayseri merkezimizden gerekse diğer ilçelerimizden katılan tüm
hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bizi ilçelerimizden arkadaşlarımız aradığında ve bizlere
nasıl geleceklerini sorduklarında, bizlerde kendi imkanlarıyla gelmelerini söyledik. Allah
hepsinden razı olsun. mitingimize katılımı en üst düzeyde tuttular. Ve bu milli ittifaka yaraşır
bir şekilde mitingimizi gerçekleştirmemize yardımcı oldular. Bundan dolayı bütün halkımıza
teşekkür ediyorum. Diğer partilerin meydan mitinglerinde biz şunlara dikkat ettik. Bizlerden
rica ettiler. Miting saatlerinde reklamlarımızı katlamamızı istediler. Biz hiç bir şekilde
ikiletmedik. Bizler onların miting saatlerinde üzerlerini kapattık. Aynı nezaketi bizde
beklerdik. Özellikle iktidar partisinden. Bir çok kanaldan ulaşmamıza rağmen bu siyasi
nezaketi göstermediler” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13686.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

URAP dünya sıralamasında Erciyes Üniversitesi
dikkat çekti
URAP (University Ranking by Academic Performance) 2014-2015 alan sıralamasını
yayınladı.
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URAP sıralamasında üniversiteler; son üç yıla ait makale ve atıf sayıları, makale ve atıfların
alan içindeki etkisi ve uluslararası işbirlikleri ölçüt olarak dikkate alındı ve dünyadaki
üniversiteler 23 farklı alana göre sıralandı. Türkiye üniversiteleri ise açıklanan alanların
13’ünde yerlerini aldı. Erciyes Üniversitesi belirlenen alanlarda; Kimya alanında Türkiye 7.si,
Mühendislik alanında Türkiye 8.si, Matematik alanında Türkiye 12.si, Fizik alanında ise
Türkiye 25.si olarak başarı listelerinde yerini aldı. Erciyes Üniversitesi genel sıralamada
Türkiye 8.si olurken, Dünya sıralamasında ise 667. oldu. Türkiye’deki üniversitelerden
ODTÜ 23 alanın 9’unda, İstanbul Teknik, Ege, Atatürk ve İ.D. Bilkent Üniversiteleri 7’şer
alanda dünya listelerde yer aldı. Ankara ve Gazi 6, Erciyes ve Hacettepe 5, Boğaziçi,
Çukurova, Selçuk ve Süleyman Demirel Üniversiteleri 4 alan sıralamasında yer aldı. Dokuz
Eylül, Fırat, İzmir Yüksek Teknoloji, Koç, Marmara, Ondokuz Mayıs, Uludağ ve Yıldız
Teknik Üniversiteleri ise alan sıralamalarının 3’ünde yer aldı. Alan sıralamalarında Boğaziçi
Üniversitesi, Fizik alanında dünyada 165. olarak tüm alanlar içinde en iyi dereceyi elde eden
üniversite oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13687.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Gıda Mühendisliği’nde TÜBİTAK konferansı
TÜBİTAK Gıda Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde konferans verdi.
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Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde
“TÜBİTAK-MAM NutraHealty INFO DAY - IV” başlığı altında konferans yapıldı.
Konferansa TÜBİTAK-MAM Gıda Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Uzman
Araştırmacı Ferruh Adaoğlu konuşmacı olarak katılırken, Erciyes Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim de konferansta yerini aldı.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) köklü enstitülerinden biri olan “Gıda
Enstitüsü” hakkında bilgilerin verildiği konferansta enstitünün; gıda konusunda dışa
bağımlılığın azaltılmasına, gıda güvenliğinin sağlanmasına, beslenme sorunlarının
giderilmesine katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün geliştirilmesini hedefleyen bir kurum
olduğunun altı çizildi. Enstitüde yürütülen projelerin ‘gıda işleme teknolojileri’, ‘gıda
ambalajlama ve muhafaza’, ‘beslenme ve fonksiyonel gıdalar’ ve ‘gıda güvenliği ve kalitesi’
konularının
enstitünün
başlıca
araştırma
konuları
olduğu
belirtildi.
Enstitüdeki araştırmacıların uzmanlık alanının çoğunlukla gıda mühendisliği olmasıyla
birlikte bunun yanı sıra kimya, kimya mühendisliği, biyoloji, veterinerlik, ziraat mühendisliği,
makine mühendisliği ve fizik alanlarını da kapsadığı belirtildi.
Konferansta “Gıda işleme teknolojileri, gıda ambalajlama ve muhafaza, beslenme ve
fonksiyonel gıdalar ve gıda güvenliği ve kalitesi konuları üzerine bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13688.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bakan Taner Yıldız kapalı çarşı esnafını ziyaret
etti
Kayseri’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve
milletvekili adaylarıyla birlikte, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kapalı Çarşı esnafını
ziyaret etti. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Yıldız, gelen talepleri de dinledi. Bakan
Yıldız, kendisiyle selamlaşan bir vatandaşın kucağındaki 40 günlük bebeğe de harçlık verdi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da esnaf ve beraberindekilere limonata
dağıttı. Dana sonra Cuma namazını Şeyh Camii’nde kılan Bakan Taner Yıldız, cami çıkışında
vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımının ardından açıklamada bulunan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Belediyecilik anlayışı itibari ile her alanda ‘Biz
varız’ felsefesini yürüten bir uygulama yapmaktayız. Şu anda gördüğünüz gibi İbrani Tennuri
Hazretleri olarak bilinen medarı iftiharımız ve şehrimizin manevi mimarlarından olan
Akşemsettin’in öğrencisi olan bir Allah dostudur. İstanbul’un fethinde de bulunmuş,
dolayısıyla Peygamber Efendimizin müjdelediği bir büyüğümüzdür. Bu büyüğümüzün
zamanında yaptırmış olduğu camiyi biz Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile görüşmek sureti ile
projeyi aldık en kısa zamanda uygulamaya koyarak hayata geçirdik. Her şeyden önce buranın
kapalı olduğu sürece mağdur ettiğimiz esnafımızdan özür diliyoruz. Bizleri anlayışla
karşıladığı için de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13689.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Başkan Öztürk’ün eğitime desteği bitmiyor
Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yahyalı Belediyesi’nin ilçe okullarına yapmış olduğu
çalışmalara teşekkür etmek için Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret etti.
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Ziyarete Yahyalı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Okul Müdürleri Yücel Özkan, Orhan
Büber, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yahyalı Belediyesi’nin ilçe okullarında yaptığı çevre
düzenleme, yenileme ve bakım çalışması yaptığı belirten Ahmet Kafalı, ayrıca okulların
ihtiyaçlarına destek veren Başkan Esat Öztürk’e minnettar olduklarını söyledi.
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Yahyalı’nın idareciler yönünden çok şanslı bir ilçe
olduğunu belirterek, bunun ilçenin eğitim ve öğretimine olumlu bir şekilde yansıdığını
söyledi. Müdür Kafalı “İlçemiz çok şanslı özellikle bunu müsaadenizle vurgulamak istiyorum.
Çünkü ilçemize değer veren bizim her an yanımızda olan kaymakamımız var, bunun yanında
hızına yetişemediğimiz sizin gibi değerli başkanımız var.Ben saymakla şuanda bitiremem.Bir
çokokulumuzda yapmış olduğunuz onarımlar, tadilatlar, katkılar adına tüm okullarımız,
Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz, Velilerimiz adına ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum”
dedi.
"SİZDEN SONRA GELECEK BAŞKANIN İŞİ ÇOK ZOR"
Kafalı, Başkan Esat Öztürk’ün göreve başlamasıyla ilçe de hızlı bir değişimin başladığını
ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. “Gerçekten ben şunu size defalarca ifade
ettim.Burada basının yanında tekrar ifade etmek istiyorum.Bundan sonra sizin yerinize
gelecek olan başkan hapı yuttu. Çünkü bu hızı yakalamak gerçekten çok zordur. Birde
müsaadeniz olursa bizim Şube Müdürümüz Hamdi Bey Kayseri’den geliyor 10 aydır burada
hemen hemen. Sizinle beraber başlamış oldu.Hamdi bey diyor ki “ hocam ilk geldiğim günle
bu gün arasında ciddi değişiklik var.” Belediye açısından çok ciddi farklılıklar var. Yollar
değişiyor caddeler değişiyor, çiçekler dikiliyor, ağaçlar dikiliyor bende başkanın hızına
yetişemiyorum diyor. Çünkü Kocasinan’dan geldiği için merkezi de takip ediyor burayı da
takip ediyor.Bu anlamda gerçekten ilçemize katkılarınızdan dolayı, Okullarımıza
katkılarından dolayı ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz Kaymakamlık olarak İlçe Milli
Eğitim olarak da diyoruz ki “Eğitimde Yahyalı Modeli” oluşturalım.Bu modelde de en büyük
desteği sizlerde gördük.Üniversiteyi kazanan tüm Yahyalılı 277 öğrencimize tablet verdiniz.
Verdiğiniz tablet sıradan bir tablet değil çok kaliteli bir tabletti.Orada eğitime öğretime vermiş
olduğunuz desteği değeri bizlere göstermiş oldunuz.Okullarımızın çevresinde yol düzenlemesi
olabilir, parke yapımı olabilir bu anlamda ciddi destekleriniz var.Ben Yapılan tüm çalışmalar
için, öğrencilerim adına, velilerim adına, okul müdürlerim ve öğretmenlerim adına teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
"BİZ EĞİTİME DESTEĞİ SEVEREK YAPIYORUZ”
Başkan Esat Öztürk ise yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini belirterek, eğitime verilen
desteğin boşa gitmeyeceğini, her konuda severek yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
Başkan Öztürk “ Bildiğiniz gibi Eğit Şart. Biz eğitim ordusuna minnettarız. Eli öpülesi
Müdürlerimiz, öğretmenlerimiz bizim değerlerimiz. Onlara sevgimiz ve icraatımızda olmalı.
Biz Yahyalı’daki eğitimle, başarılarıyla gurur duyuyoruz. Eğitim ordumuzda Yahyalı
milliyetçiliği ile çocuklarımızı bir yere getirme gayreti var. Yahyalı’ya gelecek
kaymakamımız eğer Yahyalı’daki eğitime bakarak buraya tayin istiyorsa, ben hocalarımın
elinden öpüyorum. Bizim eğitim camiasına güzelliklerimiz oldu. Ben bunun için çok
mutluyum. Dönem başında öğrencilerimize 277 adet tablet hediye ettik. İlçe Milli eğitim
Müdürlüğümüzün desteği Gönüllü çevre müfettişlerimiz oldu. Geçen hafta 150-200
öğrencimizle çevre faciası AyyazısıMevkiinde çevre temizliği yaptık. Türkiye’de ses getiren
bir çalışma oldu. Yahyalı’da Gönüllü Ordu diye gazete manşetlerine çıktık. Bu İlçe Milli
Eğitime, okul müdürlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
"OKULLARIMIZA GÜZELLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"
Başkan Esat Öztürk, ilçedeki okullara verdikleri desteklerin her zaman devam edeceğini
belirterek konuşmasına şöyle devam etti. “ Ali Elmacı Ortaokulumuza bask
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13690.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

OİD'den 'ulaşım ve park alanları' sempozyumu
Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.'nin de kurucu üyesi olduğu Otopark İşletmecileri Derneği
(OİD) tarafından kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının park stratejilerine yönelik yeni
projeler hakkında sempozyum düzenlendi.

05 Haziran 2015 Cuma 16:41

İstanbul'da gerçekleştirilen Intertraffic Fuarı kapsamında düzenlenen sempozyum, ulaşım
sektörünün öncü kuruluşları ve beyin takımını bir araya getirdi. Karayolları Genel Müdürü
Cahit Turhan, OİD Başkanı ve İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, DHMİ Genel Müdürü
Serdar Hüseyin Yıldırım, THY Genel Müdürü Temel Kotil, İSBAK Genel Müdürü Kasım
Kutlu, Avrupa Park Birliği Başkanı (EPA) Nick Lester, UBM Türkiye operasyonlarından
sorumlu Başkanı Haluk Balcı, Amsterdam RAI Uluslararası Fuarlar Direktörü Theo Lingmont
gibi sektörün önde gelen isimlerinin yanısıra yerel yönetim temsilcileri, iş adamları ve çok
sayıda davetlini katıldığı sempozyumda Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına İmar ve İnşaat
Tic. A.Ş. Genel Müdürü Yakup Dinç hazır bulundu.
İki gün süren sempozyumda, Modern Ulaşım ve Otopark Yönetimi, Yerel Yönetimlerde
Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi, Ulaşım ve İnovasyon, Kent İçi Ulaşımda Alternatif
Araçlar İçin Park Alanları, Araç Park Alanları Plan ve Stratejileri, Akıllı Ulaşım ve Otopark
Ekonomisi gibi konularda oturumlar düzenlendi.
Alanında uzman akademisyenler, yöneticiler, bürokratlar ve yerel yönetim temsilcilerinin
sunumlar eşliğinde yeni fikir ve projeleri anlattığı sempozyum sonunda, yapılan sunum ve
bilimsel makaleler kitap haline getirilerek katılımcılara takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13691.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Tarihi Kiçikapı Konağı restorasyonu
tamamlandı
Melikgazi Belediyesi tarafından 2013 yılı Kasım ayında çalışmalarına başlanılan Tacettinveli
Mahallesi’ndeki Tarihi Kiçikapı Konağı restorasyonunun tamamlanmasının ardından
kamuoyunu tanıtıldı.
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Kültür yolu projesinin en önemli ayaklarından birisini oluşturan eserlerden olan Kiçikapı
Konağı’nın Tanıtım Kokteyline Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanı
sıra,Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Mimarlar Odası Başkanı Eda Velibaşoğlu,
mimarlar, meclis üyeleri,muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Tanıtım kokteylinde ilk
konuşmayı yapan Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Eda Velibaşoğlu, "Melikgazi
Belediyesi’nin bu anlamlı hizmeti ile Mimarlar Odasının bundan sonra tarihi bir yapıda
tarihine yakışır bir hizmet vereceğini bundan dolayı da Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a
teşekkür ediyorum" dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Bu
anlamlı çalışmayı yaparken Mimarlar Odasının çok değerli yönetiminin bizlere bu binanın
kendilerine tahsis edilmesi yönündeki taleplerini hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Çünkü
şehrimize hizmet eden,gelişmesine ve büyümesine yön veren mimar dostlarımızı
belediyemizle iş birliği halinde olmazsa olmazımız olarak gören bir anlayışın sahibiyiz.
Melikgazi şehrimizin tarihi yapılarının ağırlıklı olduğu bir bölgede yer almakta ve şu anda
620 adet tescilli yapı bulunmaktadır. Biz bu yapıların hepsini önemsiyor ve hepsi ile ilgili
çalışmalar yapıyoruz. Melikgazi olarak alt yapı hizmetleri yada üst yapı hizmetleri ile ilgili
gerçekten ciddi manada bir eksikliğimiz yok. Artık halkımız özellikle tarihi yapılar yeniden
günümüze kazandırılması yönünde talepte bulunuyorlar.Bizde halkımızın bu taleplerini
önemsiyor ve anlamlı çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’da yaptığı konuşmada, “Kiçikapı konağı
tanıtım kokteylinde böylesine tarihi bir bina şehrimize hizmet sevdalısı siz değerli
dostlarımızla birlikte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduk. Kayseri yalnızca
sanayi,ticari,sportif ve turizm faaliyetleri ile anılmamakta, daha önemlisi bölgenin tarihi ve
kültürel varlıkları ile beraber bulunuyor olmasıdır.Bu önemli eseri yeniden ayağa
kaldırarak,çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Mimarlar Odasına tahsis eden Başta
Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere bundan böyle bu tarihi binada
şehrimiz için çok güzel eserlere imza atacaklarına inandığım Mimarlar Odamıza teşekkür
ediyor,hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarlar Odası Başkanı Eda
Velibaşoğlu’na Melikgazi Belediye Meclisi’nin Kiçikapı Konağı’nın Mimar Odası’na tahsisi
konusunda almış olduğu meclis kararını hediye ederken, Eda Velibaşoğlu’da Başkan
Büyükkılıç’a çini işlemeli bir tablo hediye etti. Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Başkan Büyükkılıç ve Oda Başkanı Eda Velibaşoğlu birlikte konağı gezerek,

yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Tanıtım kokteyli muhteşem havai fişek gösterisi ile
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13692.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

AK Partili adaylar 'Büyük Yürüyüş'te buluştu
AK Parti Kayseri Milletvekili adayları, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen
yürüyüşte vatandaşlara karanfil dağıttı.
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Parti binası önünde başlayan yürüyüşte, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden AK Parti
Kayseri Milletvekili adayları karanfil dağıttı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Mehmet
Özhaseki de, vatandaşlar ile teker teker tokalaşarak sıkıntılarını dinledi. Çok sayıda partilinin
de katıldığı yürüyüş, Forum Kayseri önünde sona erdi.
Yürüyüşe, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13693.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayserispor Mali Kurula gidecek
Yaklaşık iki hafta önce yapılan genel kurul sonrasında göreve gelen yeni yönetim, Mali Genel
Kurula gitme kararı aldı.
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Hilmi Derinel başkanlığındaki yeni yönetim 20 Haziran tarihinde Mali Genel Kurula gitme
kararı aldı. Kadir Has Tesislerinde yapılacak olan Mali Genel Kurulda yeterli çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın aynı yerde 27 Haziran
tarihinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13694.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Bakan Yıldız oyunu kullandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 1007 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra
Ankara’ya gitti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi
Bahar Caddesindeki Besime Özderici İlkokulunda 1007 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bakan
Yıldız, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “İki aylık seçim kampanyasından sonra
artık bu gün finale ulaşmış bulunuyoruz. Bütün bu çalışmalarla birlikte ülkemize hayırlı
uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yarın sabaha Türkiye’nin yeni bir Türkiye için
uyanacağını ve istikrarın korunacağına olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu
seçim dönemlerindeki zaman zaman üsluptan kaynaklanan kırgınlıkların bundan sonra devam
etmemesi gerektiğini söylemek isterim" dedi. Türkiye’nin geleceğini dört yıllığına burada
oyladıklarını anlatan Yıldız, şunları söyledi: "Sonuçların hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum. Ben buradan inşallah Ankara’ya hareket edeceğim. Saat 14.00’de enerji ile alakalı
21 dağıtım bölgesi 22 iletim bölgesinden canlı yayınla birlikte bütün noktaları sıcağı sıcağına
takip ettiğimiz bir sistem kurmuştuk. 686 büyük trafo merkezinin bütün güvenlikleri ile
birlikte teknik kapasiteleri ile birlikte bu gün orada takip edeceğiz. Bizim bu manada
görevimiz yarın sabaha kadar sürecek. Ben de orada sabahlamayı düşünüyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13695.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Engelli vatandaş oyunu zorlukla kullandı
Kayseri’de engelli vatandaş, karşılaştıkları zorluklar içerisinde oyunu kullandı.
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Sabah saatlerinde başlayan oy kullanımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Melikgazi ilçesine
bağlı Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi’nde bulunan Besime Özderici İlkokulu’na gelen bir
engelli vatandaş, çevredekilerin yardımı ile okulunu girişine kadar çıkarıldı.

Sandık görevlilerinin oy pusulası ve mührü getirmesiyle oyunu kullanabilen vatandaş,
çevredekilerin yardımı ile aşağı inerek evinin yolunu tuttu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13696.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kimliksiz oy kullanıldığı iddiası MHP'li
Halaçoğlu’nu harekete geçirdi
Kayseri’de sandık görevlisinin babasına kimliğini sormadan oyunu kullandırdığı iddiası,
MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nu harekete geçirdi.
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MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, oy kullandığı Erbosan
Ortaokulu’nda bulunan bir sadıkta, sandık görevlisinin babasına kimliğini görmeden oyunu
kullandırdığı iddiası üzerine sandık başına geldi. Sandık görevlisine neden kimliğini
görmeden oy kullandırdığını soran Halaçoğlu, kimliğini göstermeden kimsenin oyunu
kullanamayacağını söyledi. Sandık başkanı ile de görüşen Halaçoğlu, tutulan tutanağı sandık
başkanına iletti. Oyunu kullandıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Halaçoğlu,
“Ülkemize, milletimize hayırlar getirsin bu seçim. Çok kritik bir dönemde bu seçimi
yapıyoruz. Türkiye’nin hem iç hem de dış politikalarında büyük problemler oldu. Ekonomik
sıkıntıların olduğu döneme rastladı. Ve üstelik kanunların hiçse sayıldığı bir dönemi
yaşıyoruz. Tekrar seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, muhakkak ki sağduyu
ile iktidara gereken dersin verileceğine inanıyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13697.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Yaşar
Karayel oyunu kullandı
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Yaşar Karayel, 25. dönem milletvekili seçimleri için,
oyunu kullandı.
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Kocasinan ilçesine bağlı, Erciyesevler Mahallesi, Kadir Has İlköğretim Okulu, 1115 nolu
sandıkta oyunu kullanan Karayel, oy kullanımı sonrası yaptığı açıklamada, Huzur ve barış
içinde, ülkenin her yerinde seçmenlerin sandıklara giderek oylarını kullandıklarını belirterek,
" Bugünü demokrasi şöleni halinde tamamlayacağız. Milletimiz yeni Türkiye için oyunu
mutlaka kullanmalıdır. Şimdiye kadar siyasiler konuştu, bugün son sözü millet söyleyecek.
Bugün Milletimiz sandıklarda tercihini belirleyecektir. Milletimiz şimdiye kadar yapılan tüm
seçimlerde, basiretli davranmıştır. Sandık neticeleri sivil siyasetin iradesini güçlendirecektir.
Ülkemizde son 13 yılda, 10 kez sandığa gidilmiştir. Ak Parti girdiği tüm seçimlerden
başarıyla çıkmıştır. Kayseri bugüne kadar hep üzerine düşeni yapmıştır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13698.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Elitaş VE Özden 2071 Nolu sandıkta oy
kullandı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, 25.dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için oyunu kullandı.
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
Kocasinan ilçesine bağlı TED Kayseri Koleji'ne gelerek, 2071 nolu sandıkta oylarını kullandı.
Oy kullanımı sonrası açıklama yapan, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bu gün 7 Haziran
seçimlerinin başlangıcı olduğunu belirterek, "4 yıl önce yapılan 2011 seçimlerinin, 12 Haziran
seçimlerinden sonra ki, yapılan ve Türkiye de AK Parti iktidarı ile birlikte gelenek haline

geldiği ve erken seçimlerin tarihe karıştığı bir dönem yaşadık. 2 ay süre ile seçim
kampanyasını hakkı ile yerine getirdik. İl, ilçe, kadın kolları ve gençlik kollarımız bütün
güçleri ile çalıştılar. Milletvekili adaylarımız aday adaylarımız bütün güçleri ile çalıştılar. Bu
güne kadar yapılan işler hem siyasi partilerin, hem de adayların işleri idi. Bundan sonra
mühür millette. Millet ne takdir ederse, ona herkesin boğun eğmesi gerekir. Herkesin
kabullenmesi, rıza göstermesi gerekir. Artık söz ve kararın milletin olduğu gün içerisindeyiz.
Hayırlı uğurlu olsun" dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise, 2 aylık bir çabanın
sonuncunda, AK Parti'nin hedefleri arasında yer alan 2071 nolu sandıkta oy kullandığını ifade
ederek, "İnşallah hedeflerimizi gerçekleştirecek bir oy alırız diye temenni ediyoruz. Güzel ve
sakin bir seçim atmosferi geçiriyoruz önemli olanda bu. Her hangi bir olumsuz olayla
karşılaşmadık. İnşallah seçin sonuna kadar böyle olur. Bundan sonra nasibimiz neyse, onu
bekleyeceğiz. Uzun bir çalışma süreci geçirdik. Teşkilat olarak, 2 binden fazla program
yaptık. Yapılan bu programlar neticesinde de bu gün oyumuzu kullandık. Allah hayırlı
sonuçlar almayı nasip etsin" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13699.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Palancıoğlu oyunu eşiyle kullandı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu oyunu eşi Emel Palancıoğlu ile birlikte
Melikgazi Şükrü Başyazıcıoğlu İlköğretim Okulu 1635 nolu sandıkta kullandı.
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Başkan Palancıoğlu ve eşinin oy kullanımına AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Avşar
Aslan, İlçe Başkanı Ragıp Dost, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve partililer
katıldı. İlk önce eşi Emel Palancıoğlu'nun oyunu kullanmasının ardından zarfını sandığa atan
Başkan Palancıoğlu, çıkışta kısa bir değerlendirmede bulundu. Başkan Palancıoğlu,
seçimlerin öncelikle ülkemize hayırlı olması dileğinde bulunarak, 7 Haziran seçimlerinin
Türkiye'nin son 150 yılındaki en önemli seçimlerinden biri olduğunu söyledi. Başkan
Palancıoğlu, "Ülkemiz için önemli bir dönemeçteyiz. Bu seçim son 150 yıllık geçmişimize
baktığımızda Türkiye için şuan kalkınma ve refah açısından önemli bir dönem. İstikrarın
sürdürülmesi için bu seçim çok önemli. Birlik ve beraberlik içinde oylarımızı kullandık.
Akşam da sandıklar açıldığında sonuç ortaya çıkacak. Milletimiz açısından hayırlı olmasını
diliyorum. İnşallah Türkiye bundan sonra da hız kesmeden kalkınıp gelişmeye devam eder."
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13700.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Milletimizin sağduyusuna güveniyorum
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 25. Dönem Milletvekilliği seçimleri
için oyunu Erciyes Evler Mahallesi’nde bulunan Kadir Has İlköğretim Okulu’nda 1113 nolu
sandıkta kullanarak, seçimlerin ülkemiz ve şehrimizin için hayırlı olması temennisinde
bulundu.
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Oy kullanacağı Kadir Has İlköğretim Okuluna eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve oğlu Mehmed
Enes Büyükkılıç ile birlikte gelen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ı okul bahçesinde AK
Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve parti
yöneticileri karşıladı. Bütün sandıkları tek tek dolaşarak, sandık görevlilerine kolaylıklar
dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti. 1113 nolu sandıkta oyunu kullanarak,
hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada,
“Şehrimizde çok şükür huzur ortamında, bütün partilerce seviyeli bir seçim çalışması
gerçekleştirildi. Belediyeler olarak bizleri en çok mutlu eden konuda partilerimizin sağ duyulu
davranmaları ve çevre kirliliğine sebep olmaması belediyecilik açısından bizleri
sevindirmiştir. Ülkemize sahip çıkmalıyız ve hiçbir zaman siyasi kaygılarla hareket
etmemeliyiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. İnsanlığa hizmetin sevdalısıyız. İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın felsefesi ile bu zamana kadar hareket ettik ve hizmet ürettik. Bir seçim dönemi
sona erdi ve vatandaşlarımız en demokratik haklarını kullanarak sandık başına giderek oyunu
kullandı. İnanıyorum ki, Türk milleti sağduyusu ile hareket edecek, ülkesine, vatanına,
devletine, milletine, bayrağına bir kez daha sahip çıkacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13701.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Artık söz millette
AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, oyunu Tavlusun Mahallesi’nde kullandı.
Seçimlerin ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni eden Özhaseki, artık sözün
millette olduğunu söyledi.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, oyunu kullanacağı Tavlusun Mahallesi’ndeki
Hasan-Nuriye Ünlen İlköğretim Okulu’na eşi Neşe Özhaseki ve çocuklarıyla birlikte geldi.
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu ve partililerce karşılanan Mehmet Özhaseki,
oyunu
kullanmak
için
1601
nolu
sandığın
bulunduğu
salona
çıktı.
AK Parti Milletvekili Adayı Özhaseki’nin oyunu hayırlı uğurlu olması dileğiyle sandığa
atmasının ardından eşi Neşe Özhaseki oy kullandı. Oy kullanma işleminin ardından okul
bahçesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mehmet Özhaseki, uzun bir seçim
maratonu geçirdiklerini ve herkesin söylemek istediğini söylediğini belirtti. Artık sözün
millette olduğunu ifade eden Özhaseki, “Seçim boyunca her zaman yaptığımız gibi
Türkiye’nin meselelerini konuştuk. Kimseye iftira etmeden derdimizi anlattık. Hakem artık
millet. Onlar sağduyu sahibidir. Kayserili hemşehrilerimiz kadirşinas ve vefalıdır. Oylarını
vicdanlarına uyarak kullanacaklardır. Sonuç ne olursa olsun herkesin saygı duyması lazım.
Akşam belli bir saatten sonra herkesin tıraşı gözünün önüne inecek. Çok oy alanın
şımarmaması, az oyu çıkanın da bir değerlendirme yapması gerekir. İnşallah hayırlı olur.
İnşallah güçlü iktidarlar gelir ve bu ülkenin kalkınması devam eder. Son günlere kadar seçim
süreci iyi geçiyordu. Ancak Diyarbakır’da meydana gelen elim olay hepimizi üzdü. Demek ki
hala Türkiye’de provokasyonlar devam ediyor. Hala silahtan medet uman, hala kandan
gözyaşından beslenenler var. Rabbim bu tür kötü olayları bir daha göstermesin. Seçimlerin
şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. AK Parti Milletvekili Adayı
Mehmet Özhaseki, açıklamalarından sonra bir süre vatandaşlarla sohbet ederek okuldan
ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13702.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Gül ailesi oyunu kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ailesi Kayseri’de 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
için oy kullandı.
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11. Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ün, annesi Adeviye Gül, babası Ahmet Hamdi Gül ve
kardeşi Macit Gül, Mustafa Emiroğlu Anadolu Lisesi’nde, 1376 numaralı sandıkta oy
kullandı.
Gül ailesi daha sonra okuldan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13703.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Saadet Partisi İl Başkanı Arıkan oyunu kullandı
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan oyunu kullandı.
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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, Erbosan Ortaokulu’nda oyunu kullandı.
1340 nolu sandıkta oyunu kullanan İl Başkanı Arıkan seçimlerin hayırlı olmasını temenni
ederek, “7 Haziran 2015 seçimleri için oyumuzu kullandık. Bizleri bugünlere kavuşturan
Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. İnşallah bugün kullandığımız oylar öncelikle Kayserimizin ve
tüm İslam aleminin hayırlarına vesile olur. Gerek ülkemizdeki gerginliğin son bulması için
gerekse Türk İslam coğrafyasındaki akan kanın son bulması için bu seçimler bir fırsat olarak
karşımıza çıkar. Mecliste sağduyulu partilerin görev alıp doğru işler yapmasına vesile olur
diye dua ediyoruz. Bunun dışında sağlıklı bir seçim gerçekleşiyor. Gerginliklerden uzak bir
seçim gerçekleşiyor. İnşallah seçimlerin akabinde de bu sağlıklı ortam kavgadan, gerginlikten
uzak olan ortam devam eder” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13704.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri Valisi Orhan Düzgün oyunu kullandı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu kullandı.
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Oy kullanmak üzere eşi Gül Düzgün ile beraber Refika Küçükçalık Ortaokulu 2173 Numaralı
sandık başına gelen Vali Orhan Düzgün, burada oyunu kullandı. Ardından bir açıklama yapan
Vali Düzgün, seçimin hayırlı olmasını istedi. Düzgün, "Ülkemizin ve milletimizin gelecek 4
yılını belirleyecek olan hükümetin seçimi amacıyla bugün bütün vatandaşlarımız oy
kullanıyor. Kayseri’de de 2 bin 869 sandıkta da 900 binin üzerine vatandaşımız bugün oy
kullanmaya geldiler. Şu saat itibariyle takip ettiğimiz kadar oy kullanmaya ilgisi son derece
iyi. Yaklaşık 5 saati aşkın süredir oy kullanılıyor. Kayseri’de oy kullanılan sandık alanlarında
Allah’a şükür herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Valilikte seçim harekat merkezi adı altında
birim oluşturduk. Sabah 8’den itibaren sabaha kadar sürekli olarak bir vali yardımcımızın
başkanlığında görev yapacak olan ve sandıklarla ilgili seçim konularını takip edecek olan bir

birimimiz" ifadelerini kullandı. Vali Düzgün ayrıca, İnşallah bir sıkıntı olmadan Kayseri’de
ve ülkemizin tamamında seçimler hayırlısı ile sonuçlanır. Geleceğimiz adına, çocuklarımızın
daha güzel bir Türkiye’de yaşaması adına inşallah güzel bir sonuç ortaya çıkar diye
düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın tercihinde mutlaka hayır vardır. Olan da hayır olacaktır diye
düşünüyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13705.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

MHP Milletvekili Adayı Süleyman Korkmaz,
oyunu Talas'ta kullandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, oyunu Talas’ta
kullandı. Seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Korkmaz, “Biz seçim süreci
boyunca ülkenin içinde bulunduğu durumu, çözüm önerilerimizi ve vatandaşa dönük
projelerimizi anlattık. Milletimiz sandıkta son noktayı koyacak. İnşallah ülkemiz ve
demokrasi kazanır” dedi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, oyunu Talas’ta
bulunan Fatma-Mustafa Hasçalık İlkokulu’ndaki 1030 nolu sandıkta kullandı. Eşi Ayla ile
birlikte sandık başına giden Korkmaz, önce sandık görevlileri ile selamlaştı, ardından sıranın
kendisine gelmesini bekledi. Sıranın kendisine gelmesi ile birlikte oyunu kullanan MHP
Milletvekili adayı Süleyman Korkmaz, seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde
bulundu.
Seçim sürecinde vatandaşlarla bir araya gelip, onlara MHP'nin projelerini anlattıklarını
vurgulayan Korkmaz, “Artık söz sırası milletimizde. Demokrasi kazansın, vicdan kazansın,
mazlum kazansın, bu ülke bu millet kazansın, oyumuz da yapılan seçimde ülkemize hayırlı
olsun. Kazasız, belasız, huzur içinde sonuçların açıklanması ile de seçim süreci bitecek ve bu
kez de hizmet süreci başlayacak. Eğer milletimizin desteği ile seçilirsek, yani milletimiz bu
görevi bize verirse MHP’li Milletvekilleri olarak vatandaşımızın her zaman yanında olacağız.
Ankara’ya demir atan vekil olmayacağız. Onların sorunlarını çözmek için var gücümüzle
mücadele edeceğiz. Yani söz de değil öz de milletin vekili olacağız. Köylümüze, emeklimize,
işçimize, esnafımıza kısacası toplumun tüm kesimlere sahip çıkacağız. Ülkemizi kısa
zamanda her alanda şahlandıracağız, yeniden ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13706.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar
oyunu kullandı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
için oyunu Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesinde kullandı.
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Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesinde oy kullanan Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, “Arkadaşlarımız
yoğun bir şekilde emek verdiler, ellerine sağlık. Bu gün burada bu çalışmaların neticesiyle
birlikte milletimiz, hemşerilerimiz oylarını sandığa yansıtacaklar. İradelerini sandığa
koyacaklar inşallah” dedi. Seçimlerin yeni Türkiye için hayırlı olmasını temenni ettiğini
söyleyen Çolakbayrakdar, ”Bizde durmak yok yola devam. Biz hizmete devam edeceğiz.
Vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu emaneti taşıyacağız. Bundan sonraki yeni dönemde
inşallah yeni milletvekillerine verilecek olan emanetle milletvekillerimiz ülkemiz ve
Kayserimiz için Ankara'da çalışmaya gayret edeceklerdir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13707.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

MHP İl Başkanı Baki Ersoy “ Takdir Yüce Türk
Milletinin”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy 25. Dönem Milletvekili
Seçimi için oy kullandı.
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MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy 25. Dönem Milletvekili Seçimi için Şehit Binbaşı
Mahmut Şahin İlkokulunda oy kullandı. Seçimlerden önce ciddi bir çalışma yürüttüklerini
söyleyen Ersoy, “Yaklaşık 120 gündür ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah vatanımız ve
milletimiz için hayırlara vesile olur” dedi.

Ersoy, amaçlarının vatanın bölünmez bütünlüğünü koruyacak bir hükümet kurulmasını
sağlamak olduğunu belirterek “Bunu için de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’ nin iktidarı
için gece gündüz çalıştık. Allah izin verirse Kayseri’de başarılı olacağımızı umut ediyoruz biz
elimizden geleni yaptık artık takdir yüce Türk milletinin” şekline konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13708.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
oyunu kullandı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, oyunu Mehmet Miraboğlu İlköğretim Okulu'nda
kullandı.
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Eşi İkbal Çelik, Annesi Sevim Çelik ve oğlu Furkan ile birlikte aynı sandıkta oy kullanan
Başkan Çelik, sonuçların ülke için hayırlı olacağından yüzde yüz emin olduğunu söyledi.
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Başkan Çelik, huzurlu
bir seçim ortamı geçirdiklerine dikkat çekerek, "Güzel bir bahar havasında mutlu bir şekilde
oyumuzu kullandık. Biliyorsunuz iki aydır bir seçim atmosferinin içindeydik. Çok şükürki
kazasız, belasız, sıkıntısız, vatandaşlarımız arasında herhangi bir hoşnutsuzluğa sebep
olmadan iyi bir seçim kampanyası geçirdik. Sonucu da hayırlı olacak diye umuyorum. Zaten
yaptığımız dualarda hep bu millet için, bu ümmet için, bu vatan için hayırlısını niyaz
ediyorduk. Rabbim herşeyin en iyisini bilir. Sonuçların yüzde yüz hayırlı olacağından
eminim. İnşallah, ülkemiz için iyi bir sonuç çıkacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13709.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

İsmail Tamer oyunu kullandı
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Tamer, 25. dönem milletvekilliği seçimi için
oyunu kullandı.
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Melikgazi İlçesi’ne bağlı, Esenyurt mahallesi, Mustafa Özdal İlköğretim Okulu'na ailesi ile
gelen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 1096 no’lu sandıkta oyunu kullandı.
Kullandığı oy sonrası açıklama yapan Tamer, 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'ye ve millete
hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "İnşallah bu seçimlerin memleketimizin huzurunu,
güvenliğini, yeni Türkiye, yeni güç anlamında, Türkiye'nin ilerlemesine katkı koyması
anlamında olumlu gelişmelere vesile olmasını temenni ediyoruz. 4 yıl boyunca milletvekilliği
dönemimizde hep iyi şeyler yapmaya çalıştık. Kayseri için çalıştık. Anlımızın akıyla
görevimizi yerine getirdik. İnşallah, 25. dönemde de seçilerek, Kayseri'ye hizmet etme
fırsatını buluruz. Bu seçim döneminde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13710.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Tekden, 1396 Nolu sandıkta oy kullandı
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Kemal Tekden, 25. dönem milletvekilliği seçimi için
oyunu kullandı.
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Melikgazi İlçesindeki Mustafa Yazar İlköğretim Okulu'nda gelerek, 1396 nolu sandıkta oyunu
kullandıktan sonra açıklama yapan Tekden, teşkilatlar ve milletvekili adayları olarak gerekli
çalışmalarını yaptıklarını belirterek, " İstikrarın ve huzurun devam etmesi için üzerimize
düşen görevimizi yaptık diye düşünüyorum. Sandıktan çıkan sonuç, inşallah memleketimiz ve
İslam alemi için hayırlı olur. İnanıyoruz ki, Türkiye artık demokrasisine kavuştu. Vesayet
rejimleri sona erdi. Artık demokratik anlayış kalıcı olur. Durum ne olursa, artık Türkiye millet
iradesine saygılı olmak istiyor. Yarından itibaren artık milletin iradesine saygı duyarak,

devam edeceğiz. Seçim taktirde de üzerimize düşen bütün görevleri yapmak için, millete
hizmet için çalışacağız. Allah hayırlı, uğurlu etsin" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13711.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayserispor, Okan Buruk ile prensipte anlaştı
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor, teknik direktör olarak
Okan Buruk ile prensipte anlaştı.
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Alınan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile
prensipte anlaştığı öğrenildi. Gaziantepspor'un dün yapılan toplantıda Okan Buruk ile
sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesinin kararlaştırılması sonrasında, Kayserispor'un
başarılı teknik direktör ile prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13712.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Ergen oyunu mezun olduğu lisede kullandı
Ak Parti Kayseri Milletvekilli Adayı Halil Ergen oyunu lise döneminde öğrencisi olduğu
memleketi Develi’deki Develi İmamhatip Lisesi’nde kullandı.
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Oy verdikten sonra açıklamalarda bulunan Ergen ”Gençlik hayatıma bu okulda yön verdim.
Siyasi hayatıma da bu okulda yön vermek istiyorum. Bu yüzden özellikle oy kullanmak için
buraya geldim” dedi.
Ak Parti Kayseri Milletvekilli Adayı Halil Ergen sandığa memleketi Develi’de gitti. Ergen
mezun olduğu Develi imamhatip lisesinde oyunu kullanırken verimli bir seçim dönemi
geçirdiğini belirtti. Ergen “Bütün teşkilatlarımızla çok yoğun bir çalışma yaptık bugünde onun
meyvelerini toplayacağız. Bugün ben özellikle Develi’de oy kullanmak istedim.
Gençlik hayatıma bu okulda yön verdim. Siyasi hayatıma bu okulda yön vermek istiyorum Bu
yüzden özellikle oy kullanmak için buraya geldim. Hem hemşerilerimizle beraber olmak,
onlarla hemhal olmak hem de merhaba demek için buradayız. Biz Develi de kardeşlerimize

çok güveniyoruz. Onlar her zaman hak ve hakikatin istikrarın yanında olmuşlardır.”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13713.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri'de oylar çuvalla seçim kuruluna
getiriliyor
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Kayseri'de, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma süresinin bitmesiyle
beraber toplanan oylar, çuvallara koyularak Yüksek Seçim Kurulu'na getirildi. Saat 17:00'de
biten oy kullanma süresinin ardından ilk olarak havaalanında açılan ve yurt dışından gelen
vatandaşların oy kullandığı sandıklarda biriken oylar, Kayseri Adalet Sarayı içerisinde
bulunan YSK'ya getirilmeye başladı.Öte yandan, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için adliye
sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13714.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Kayseri'de oy oranları netleşiyor
Sabah saat 08.00'de başlayan ve 17.00'de sona eren oy kullanımı sonrasında oy sayımı
sürüyor.
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Resmi olmayan sonuçlara göre şu ana kadar 2 bin 868 sandıktan bin 606 sandık açıldı. Şu ana
kadar yapılan sayımlara göre AK Parti yüzde 53.37, MHP yüzde 27.62, CHP ise yüzde 12.63
oy oranına sahip. Yüksek Seçim Kurulu'na oy pusulalarının teslimi ve sayımı halen sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13715.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

