KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.08.2015–09.08.2015
Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı
Kayseri’de otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu 37. kilometre Tomarza yol ayrımında
meydana gelen trafik kazasında Y. D.’nin sürücüsü olduğu 38 FE 387 plakalı otomobil
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazanın
ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki E. D.’nin hayatını kaybettiğini
belirlerken kazada yaralı kurtulan Y. D., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı. Hayatını kaybeden E. D.’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak
üzere morga kaldırılırken, otomobil de çekici ile yoldan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14387.html
Erişim Tarihi: 03.08.2015

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 16 yaralı
Kayseri-Ankara karayolunda yolcu otobüsüne kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana
gelen kazada 1’i ağır 16 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolu girişi Kuzey Çevre Yolu’nda saat 04.00
sıralarında meydana gelen kazada; arızalanarak güvenlik şeridinde bekleyen F. Ö.’nün
sürücüsü olduğu 16 KK 392 plakalı yolcu otobüsüne sürücü öğrenilemeyen 19 HA 899
plakalı kamyon arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama

kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü ile otobüste bulunan 15 yolcu
yaralanırken, kamyon sürücüsü arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada yaralananlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların
çoğunluğunun çocuk ve Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi
alırken, otobüsteki diğer yolcular da çalışmaları izledi. Kazada yara almadan kurtulan
yolcular, yaklaşık 1 saat beklemenin ardından başka bir otobüs ile kaza yerinden
uzaklaştırıldı.
Yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14388.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Şüpheli bavul boş çıktı
Kayseri’de fünye ile patlatılan bavul boş çıktı.
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Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi Miralay Nazımbey Bulvarı Asri Mezarlık 1. Kapı
yakınlarında sahipsiz bir bavul olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri çantanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bavul, özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından
yerleştirilen fünye ile uzaktan patlatıldı.
Bavulun boş olduğu belirlenmesinin ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14389.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Abdullah Öcalan’ın maketi yakıldı
Kayseri’de bir grup son günlerde meydana gelen terör olaylarını protesto ederken, üzerinde
Abdullah Öcalan’ın bulunduğu maket ateşe verildi.
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Soysal paylaşım sitelerinden örgütlenen bir grup, Kartal Şehitliği önünde toplanarak son
zamanlarda meydana gelen terör olaylarını protesto etti. İstiklal Marşı okuyan grup adına
konuşan Ahmet Kocakaya, “Yıllardır Türk milletinin huzurunda gözü olanların, Türk kolluk
kuvvetlerinin, askerinin dirliğini istemeyenlerin Türk topraklarına mensubiyet sancısı
güdenlerin içte ve dışta kurduğu hain planın son günlerde çığırından çıktığı ortadadır. Çözüm
süreci denen oyundan yüz bulup bir de oyuna oyuncak katmaya gidenlerin masum
gösterildiği, kahraman Türk polisi ve askerinin canına zerre kıymet vermeyen hainlerin haklı
bulunduğu ortamda sesimizi duyurmak için buradayız. Gözü yaşlı analarımız, evlat acısıyla
yüreği yanan babalarımız, yetim kalan kardeşlerimiz bilsinler ki kanla alınan topraklar
anasının fistanını giyip ellerindeki keleşlerle dolaşıp barış yalanını dilinden düşürmeyenlere
terk edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamanın ardından şehitler için dua okunurken, üzerinde Abdullah Öcalan’ın
fotoğrafının olduğu maket ateşe verildi. Grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14390.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Yoldan çıkan TIR’ın dorsesi devrildi
Kayseri-Malatya karayolunda yoldan çıkan TIR’ın dorsesi devrildi.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunun 23. kilometresinde E. D.’nin sürücüsü
olduğu 06 FC 0256 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
yoldan çıktı. Kazada TIR’ın dorsesi devrilirken sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine
gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından TIR, bulunduğu yerden
kaldırıldı. Yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14391.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

TÜRK-İŞ'in kuruluşunun 63'üncü yıldönümü
Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven, "Türk-İş 63'üncü yaşına 'ekmek, barış ve özgürlük'
yolunda giriyor" dedi.
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Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven, Türk-İş'in kuruluşunun 63'üncü yıldönümü
dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Güven, "31 Temmuz 1952 yılında kurulan TÜRK-İŞ,
63. yaşına “ekmek, barış, özgürlük” yolunda sürdürdüğü onurlu hizmetlerin gururuyla
girmektedir. Öncelikle son günlerde Güvenlik güçlerimize ve sivil halkımıza yapılan terör
eylemlerine değinmeden geçemeyeceğim. Bu tür Terör eylemleri milletimizin birliği ve
beraberliği neticesinde son bulacaktır. Bu aşamada, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için
mücadele eden güvenlik güçlerimize olan güvenimiz ve inancımız tamdır. TÜRK-İŞ
topluluğu olarak şehit olan asker ve polislerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine,
milletimize sabır ve başsağlığı, yaralanan güvenlik güçlerimize de acil şifalar diliyoruz.
TÜRK-İŞ 63 yıl önce, o günlerin zor koşulları içinde bir avuç işçi liderinin inançlı
önderliğinde kurulmuş, işçi ve emek kavramlarının öğrenilmesinde ve toplum tarafından
özümsenmesinde büyük bir rol oynamıştır. TÜRK-İŞ kurulduğu günden bu yana işçilerin hak
ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmış, ülkemizin özgür, demokratik bir
refah devleti olmasını arzulamıştır. Demokratik bir ülkede sendikaların, sivil toplum
kuruluşlarının varlığının ve etkinliğinin; demokrasinin niteliği üzerindeki önemini bilen
TÜRK-İŞ, demokratik sosyal hukuk devletinden yana olmuştur. TÜRK-İŞ, ekonomik
kalkınmasını dengeli bir toplumsal yapı ile birlikte sürdürmesinin ülke için önemini bilmiş;
dayanışma ve birlikteliğin yaratacağı güce inanmıştır. Sendikal hak ve özgürlüklerin
kısıtlandığı, bu haklara erişimin sermaye tarafından engellendiği, hükümetlerin işveren yanlısı
anlayışı çalışma hayatına yerleştirmeye çalıştığı ülkemizde yukarıda anılan özlemlerin
gerçekleşmesi ne yazık ki çok yavaş ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.
Güven, "Bu gün ülkemizde 13 Milyona yakın çalışan kayıtlı işçi bulunmaktadır. Ancak bu
çalışanların 1,5 Milyonu sendikalıdır. Türk-İş ülkemizin en büyük işçi konfederasyonudur.
Üye sayısı 1 Milyona ulaşmaktadır, hızla örgütlenerek büyümeye devam etmektedir. Bu
sayılara bakıldığın da ülkemizde sendikalaşma oranı yüzde 12'lerdedir. Paylaştığımız dünyada
yaşanılan bütün olumsuzluklar diyalog noksanlığının, uzlaşmacı bir kültürle sorunlara çözüm
aranmayışının sonucudur. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl karşılıklı anlayışın, diyaloğun, iyi
niyet ve samimiyetle olaylara taraf olmanın yüzyılı olmalıdır. TÜRK-İŞ, 63. yaşına eriştiği
bugün de çalışanların güvencesi ve umududur. 63 yılın mücadelesi sürecin de eriştiği bu
onurlu misyonu, her zaman olduğu gibi yılmadan, yorulmadan sürdürecektir. Bu görev,
TÜRK-İŞ’i bugünlere getiren başta TÜRK-İŞ yöneticileri olmak üzere tüm sendikacılara,
işçilere ve topluma TÜRK-İŞ’in borcudur.

TÜRK-İŞ bu onurlu yürüyüşe katılmış ve vefat etmiş bütün işçileri rahmetle, saygıyla
anmakta, tüm camianın 63. yıldönümünü kutlamaktadır. TÜRK-İŞ daima ileriye giderek
ilkeleriyle var olmaya devam edecektir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14392.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kilci, soru önergesi verdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, işsizlik konusunda
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
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MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın
yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verdiği önergede, şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizde sanayileşme ve işçi istihdamı giderek azalmakta ve yatırımcı üreticilikten
ithalatçılığa yönelerek ihracatın azalması ve işsizliğin daha da artmasını sağlamıştır. Bir de
ülkemize değişik yollardan gelen Suriyeli, Iraklı, İranlı, Afganistanlı vb. ülkelerden gelerek
yaşamlarını ülkemizde sağlamaya çalışan kişilerin istihdam edilmesi işsizlik boyutunun daha
da artmasını sağlamıştır. 1-Sanayicilerin istihdam yaratılması konusunda Bakanlığınızca ne
gibi çalışmalar yapılmaktadır? , 2-KOSGEB tarafından yatırımcılara verilen teşviklerde
keyfiyetçilik yapılmakta mıdır?, 3- Değişik konularda buluş ve icatları olan müteşebbislere
gerekli destek sağlanmakta mıdır?, 4- Suriyeli, Iraklı, İranlı, Afganistanlı vb. ülkelerden
ülkemize gelerek yaşamlarını sağlamak için kaçak işçi durumunda çalışan bu kişilere ne gibi
önlemler alınmaktadır?”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14393.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

İl Müftülüğünden sakal-ı şerif açıklaması
İl Müftülüğü Tavlusun mahallesinde çalınan Sakal-ı Şerif ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
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İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Melikgazi İlçemiz Tavlusun Mahallesinde iki
Camii bulunmaktadır. 16.07.2015 Perşembe (Arefe) günü Sakal-ı Şerif ziyareti esnasında her
iki camide de Sakal-ı Şerif’in bulunmadığı görülmüş, görevlimiz tarafından zaman
kaybedilmeden müftülüğümüze ve emniyet birimlerine olaydan haber verilmiştir. Emniyet
tarafından olay yeri incelemesi yapılmış ve gerekli inceleme devam etmektedir. Ayrıca
Melikgazi İlçe Müftülüğümüzce de olayla ilgili İdari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri
kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14394.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kocasinan’da ekolojik pazar açıldı
Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün
katkıları ile Erciyesevler mahallesinde ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazarı’ açıldı.
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Erciyesevler mahallesinde açılan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazara’ Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan ve vatandaşlar
katıldı. Açılışta konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, “Bugün
Kocasinan Belediyesi tarafından tertip edilen ve İl müdürlüğümüz tarafından üretimi yapılan
organik ürün pazarındayız. Şehrimizde 2 tane organik pazarımız var. Birisi Talas’ta diğeri de
Kocasinan’da bulunuyor. Organik pazar bizler için önemli. 2 yıldır ilimizde de önce
Kocasinan da başladık geçen sene Talas’ta devam ettiğimiz bir uygulamamız var. Bu senede
bu uygulamayı Kocasinan’da başlatmış bulunmaktayız. Burada 40 tane üreticimiz her Pazar
günü ürettikleri ürünü, kendi bahçelerinden kendi tarlalarından toplayıp getirerek tüketiciye
satıyor” diye konuştu.
‘Ürünlerimizin hepsi sertifikalı’ diyen Kayacan, “Çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü bu
zor bir süreç. Organik ürün 1 günde, 1 yılda olan bir iş değil. Özellikle bahçe sektöründe 3 yılı
aşan bir süreç. Burada zor bir süreci kendileri atlatarak organik ürünlerini piyasaya sürdüler.
Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu süreçten sonra bu sürekli devam edecek. Şuan 40
çiftçimizle çalışıyoruz. Bu sene biraz doludan dolayı özellikle domateslerimiz zarar gördü.
İkinci ve üçüncü filtremeleri gerçekleştirdik ama hamd olsun bugün pazarımızı açtık. Burada
üretici ve tüketicimizi buluşturuyoruz. Buradan tüketicimize de sesleniyorum; Bu pazarı
değerlendirsinler. Çünkü sağlıklı beslenmenin en iyi yolu ekolojik pazar ve organik
ürünlerdir” şeklinde konuştu.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Pazarımız hayırlı uğurlu olsun.
İnşallah hayırlı hizmetler yapar. Malumunuz olduğu üzere pazar yerimizin organik pazar
olarak buradaki kurulumunun üçüncü yılıdır. Üç yıldır kayserimizde organik Pazar Kocasinan
ilçemizin sınırları içerisinde devam ediyor. Organik üretimle ilgili aslında bilinçlenme
Avrupa’da daha geçmiş yılları olan bir hadise ama Türkiye’ye baktığımızda seksenli yılların

ortasından itibaren artmaya başladığının bilincin yükselmeye başladığını görüyoruz”
ifadelerini kulandı.
Çolakbayrakdar, “Artık Organik ürünler varsa, ekolojik üretimle üretilmiş ürün varsa bunlar
daha fazla miktarda tercih edilir hale gelmiş durumdadır. Organik üretim, organik ürün
dediğiniz zaman bir sertifikasyonu bir akreditasyonu olan bir işlem. Aslında bu sertifikasyon
işlemi bizimde geleneksel olarak yaptığımız yöntemlerin kontrol edilir bir hali. Çağdaş
normlarda bu kontrol ediliyor ama bizim yıllardan beri geleneksel olarak yapmış olduğumuz
bir sistem. Biz ne yapıyorduk suni gübre kullanmıyorduk, hormonlu ürün kullanmıyorduk.
Atmış olduğumuz tohumlar hbrit tohumlar değil kendini yenileyebilen, kendinden çoğalabilen
tohumlardı. Yani geleneksel tarımda bizim yapmış olduğumuz buydu. Maalesef ki
teknolojiyle birlikte tohum üretiminde, gübre üretiminde gelinen noktada suni yapılaşmalar,
suni gübreler, suni tohumlar bizi bu noktaya getirdi ama bu noktada gördük ki dünya üzerinde
hormonlu üretimle birlikte antibiyotiklerin kullanılmasıyla birlikte elde edilen ürünler insan
sağlığını tehdit eder duruma gelmiş durumdadır. İnsan sağlığını tehdit etmekle kalmayıp
yaşadığımız çevrede bizim dışımızdaki canlılarında tarımla birlikte yok olduğunu keşfetmiş
durumda” diye konuştu.
Sözlerini sürdüren Çolakbayrakdar, “Artık bundan sonra bu ekolojik düzen içerisindeki
sadece canlı olarak insanı hedef almayan onun dışında ki canlıları da koruyan bir tarım çeşidi
aslında ekolojik tarım. Kayserimizde 46 tane sertifikasyonunu yapmış bugün pazarımızda
bulunan üreticimiz var. Bu üreticilerimiz belli dönemler halinde Tarım İl Müdürlüğümüz
tarafından yapmış oldukları üretimleri kontrol ediliyor ve buraya pazara gelirken bu ürünleri
alan vatandaşlarımız emin olsunlar ki kesinlikle suni bir gübreleme yapılmıyor. Tohumları
kendi tohumları. Kendini yeniletebilen ve sürdürülebilen tohumlar bu noktada gönülleri rahat
olsun diyorum. O açıdan açılan pazarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14395.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

25. Erciyes Türk Kurultayı yapıldı
25. Erciyes Türk Kurultayı düzenlenen programla yapıldı.
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Düzenlenen 25. Erciyes Türk Kurultayına Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, Eski Kültür
Bakanı Namık Kemal Zeybek, ünlü sanatçı Ozan Arif, MHP Yozgat eski milletvekili Mesut
Türker, MHP Karaman eski milletvekili Osman Sevimli, ünlü sanatçı Esat Kabaklı, Suriye
Türkmenleri Temsilcisi Abdulkerim Aga, Irak Türkmenleri Temsilcisi Şemsettin Kuzucu,
Kerküklü Ozan Sermet Tuzlu, Gazeteci-Yazar Yavuz Selim ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Necip Dinçer, “Sevgili dava arkadaşlarım biz başbuğun
emanetine sahip çıktığımızda Ozan Arif ve 30-40 arkadaşla burada Ramazan iftarı yaptık.
Gece geç saatlere kadar 300 kişi, 500 kişi, bin kişi başbuğun yadigarı için bir araya geldik.

Birde bu Türk Kurultayı var, biz bu kurultaylarda birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.
Olmazsak dağılır, yok oluruz. Bize çeşitli iftiralar attılar, bu kurultayların tam düzenleneceği
günlere 3-5 gün kala ‘bu yıl kurultay iptal sakın gitmeyin, Ozan Arif gelmiyor’ gibi iftiralar
atılıyor. Bu yıl da kurultay ateşi yanana kadar insanlarımızı telefonla, mail yoluyla, sosyal
ortamlarda insanlarımızın buraya gelmesine mani olmak için ellerinden geleni yapanlar var.
Biz diyoruz ki burada başbuğun emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz ve fikir sistemimiz Türk
milliyetçiliği sistemi. Kurultayların gerçek amacı nerede bir Türk varsa o Türkün
problemlerini veya sevincini paylaşmak. Kurultayların gerçek manası budur biz bunun için
buradayız” diye konuştu.
Dinçer ayrıca, “Bizim yaptığımız herhangi bir yanlış yok. MHP bizim, biz MHP’yiz bugün
benim kardeşlerim benim elimden orayı almış olabilir ama biz reddi miras etmedik. İçimize
birkaç arkadaş gönderip burada bizim huzurumuzu kaçırmaya çalışanları burada sizin
huzurunuzda lanetliyorum. Bizi kendi içimizden provoke etmeye çalışanlar, bizi birbirimize
düşürmeye çalışanlar var. Ülkücü hareket kendi kendini yönetecek ve kendi liderini kendisi
çıkartacak. Ben buna iman ediyorum” şeklinde konuştu.
Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ise, “Birileri bizi çökertmeye çalışıyor. Bizi Türk’e
inançtan, Türk sevgisinden kendimize özümüze olan sevgiden koparmaya çalışıyorlar. Bunu
bilinçli yapıyorlar. Zaman geçti Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük öngörüsü 29 Ekim 1933
günü söylediği sözler gerçekleşti. Cumhuriyetin 10. yılında şunu söyledi; ‘Bir gün Sovyetler
Birliği dağılacaktı. Sovyetler Birliği içinden kanı kanımızdan, soyu soyumuzdan, inancı
inancımızdan, kültürü kültürümüzden kardeşlerimizin devletleri ortaya çıkacaktır. Biz o
günlere hazır olmalıyız. Hazır olmak ne demektir? Hazır olmak köprüler atmak demektir’ Bu
davayı Atatürk’ten sonra Alparslan Türkeş aldı eline ve siyaset planında Türk birliği Dünya
Türklüğü davasını dalgalandırdı ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız olacağı güne kadar
getirdi. 7 Türk devleti ortaya çıktı. Bu 7 Türk Devleti ortaya çıktığı zaman dünya korktu 7
devlet birleşirse dünya dengeleri değişir ve Türkler tekrar tarihteki yerlerine geçerler diye
düşünüldü. Türkiye’nin önüne Avrupa Birliği diye bir tuzak koyuldu. Yöneticilerimizin başı
vuruldu AB’ye döndü. Feryat ettim ‘Bizi almayacaklar bırakın bunların yakasını’ dedim. AB
fikri iflas ettiği zaman Arap Birliği diye bir şey çıkardılar. Ne işin var senin Suriye’de, ne işin
var senin Mısır’da. 7 tane bağımsız Türk devletin var. Her türlü zenginliğe sahip 7 devletin
duruyor. Yapmamız gereken şey apaçık bellidir. O da Türk dünyası ile birleşmek” ifadelerini
kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından ünlü sanatçı Esat Kabaklı birbirinden güzel türkülerini
seslendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14396.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Türkiye büyürse gözyaşı olmayacak
Bu yıl 25.'si düzenlenen Erciyes Türk Kurultayına konuk olan Suriye Türkmenleri Temsilcisi
Abdulkerim Aga, “ Türk devletlerinin birleşmesini ve el birliği içinde olmayı istiyoruz.
Uluslararası düşmanlar ve terör örgütleri Türkiye’nin büyümesini istemiyorlar. Çünkü
Türkiye büyürse göz yaşı olmayacak, insanlara sömürge olmayacak” dedi.
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Erciyes Türk Kurultayına katılan Suriye Türkmenleri Temsilcisi Abdulkerim Aga,
Türkiye’nin Müslüman aleminin ve Türk insanının teminatı olduğunun altını çizerek, “Bunun
için Türkiye üzerinde oyunlar oynanmakta. Biz Suriye Türkleri olarak ve tüm Türkler olarak
buna izin vermeyeceğiz. Bu Türk milleti var olacak hep kalacak. Bu kurultaya biz Suriye
Türkmenleri olarak büyük bir coşkuyla katılıyoruz ve 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyoruz”
ifadelerini kullandı.
Osmanlı Devleti’nin Orta Doğudan çekilmesinden sonra orta doğuda gözyaşının dinmediğini
söyleyen Aga, "Şimdi bunlar Türkiye’ye göz dikmişler ama inşallah bu amaçlarına
ulaşamayacaklar. Bizde Türk hükümetiyle, Türk devletiyle, Türk insanıyla birlik ve beraberlik
içinde olacağız. Nerede bir Türk varsa onlara ulaşmamız lazım. Türk milletinde bir beraberlik
olursa bizi kimse dize getiremez. Bütün Orta Doğuda Türkleri eritmeye çalışıyorlar. Ama
güçleri yetemeyecek. Böyle bir millet, böyle bir sevgi varken bu insanların yüreğinde bunlara
güçleri yetmeyecek” şeklinde konuştu.
Aga sözlerini şu şekilde sürdürdü; “PYD Kürt kardeşlerimize bile baskı yapıyor, vatansever
Kürtleri de eziyorlar orada. Aynı baskı Türkmenlere de var. Irak Türkmenlerine yapılan bize
de yapılmakta. Irak Türkmenlerinin kültürü ve sayıları fazla olmasına rağmen onları yok
saydılar. Bunu bizim Suriyede de yapıyorlar. Çünkü Türkmenler var olursa bu ülkeleri
parçalayamayacaklar. Türkmenleri yok sayıyorlar, en pasif durumda gösteriyorlar. Ancak
böyle Suriyeyi parçalayabilirler. PYD de uluslararası güçlerin bir uzantısıdır, bir oyunudur.
Türkiye’ye de aynı şekilde PKK burada aynı oyunu yapıyor. Türkiye’yi küçültmeye
çalışıyorlar, güçsüz bırakmaya çalışıyorlar.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14397.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Şüpheli poşetten kamuflaj çıktı
Kayseri’nin Talas ilçesinde şüpheli poşetten askeri kamuflaj çıktı.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy caddesi üzeri askeri bölgeye yakın bir
yerde sahipsiz poşet gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis,
caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte bomba imha
uzmanı özel kıyafetlerini giyerek poşeti inceledi. Yapılan incelemelerde poşetin içinden askeri
kamuflaj çıktığı öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14398.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Sırtını teröristlere dayayanlar parlamentodan
temizlenmeli
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Sırtını teröristlere dayadığını
ifade eden insanların parlamentodan temizlenmesi gerekir" dedi.
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KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, son günlerde artan terör olaylarını değerlendirdi.
Hiçyılmaz, "Terör olayları konusunda çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Seçimlerden önce
Kürtlerin temsilcisi olarak parlamentoya girme noktasında gayret gösteren ve aldığı oylarla
parlamentoya giren bir partinin parlamentoya girdikten sonra sırtını teröristlere dayadığını
ifade ederek politikalarını sürdürmeye çalışması gerçekten Türkiye’de ki dengelerin ne kadar
hassas dengeler üzerine oturduğunu bir kez daha gündeme getirmiştir. Seçimden önce başka
türlü, seçimden sonra başka türlü konuşan siyasi partilerin kendisine öncelikle bir çeki düzen
vermeleri gerekir. Sırtını teröristlere dayayan bir insanın parlamentoda milletvekili olarak
hiçbir kesimi temsil etmesi mümkün değildir" dedi.

Hiçyılmaz, "Özellikle ‘Kürtleri temsil ediyorum’ diyerek parlamentoya giren ve girdikten
sonra da sırtını terörist bir örgüte dayadığını ifade eden insanların bir defa parlamentodan
temizlenmesi gerekir. Ona göre parlamento Türkiye’nin geleceği hakkında olumlu çalışmalar
yapabilsin. Onun için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. terörist mihraklar kendi
düşünceleri doğrultusunda ortalığı karıştırmak için ellerinden gelen tüm gayretleri
gösteriyorlar ancak parlamentoda bunların uzantısı olarak milletvekili seçilmiş insanların
kendilerine bu çalışmalar çerçevesinde çok dikkatli olmalarını, konuşmalarına dikkat
etmelerini ve eğer bu konuda dikkatli olamayacaklarsa devletin birimlerinin harekete geçip
bunları belirli çizgiye getirmeleri ve cezalandırılmalarını bekliyoruz. Çünkü burası bir hukuk
devletidir. Hukuk kuralları içerisinde Türkiye’de işler yürür" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14399.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kentsel dönüşüm çilesi
Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi sakinleri, Kentsel Dönüşüm Projesi
kapsamında evlerine düşük değer biçildiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
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Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi sakinleri, son zamanlarda sıkıntılı günler
geçiriyor. Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında
gecekonduların yıkılarak yerine bina dikilmesini istediklerini yalnız şuan oturdukları evlerine
düşük değer biçildiğini söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.
28 yıldır Ahi Evran Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Özdemir, “Mahallemizi kentsel dönüşüme
döndürdüler. Kentsel dönüşümden kaynaklı vatandaşların mağduriyeti var. Vatandaşların
birçoğunun evinin değerini düşük söylüyorlar. Bizim evlerimize 2009 yılını baz alarak değer
biçiyorlar. 2009 yılında bizim evlerimizin değeri örneğin 80 bin TL ise şimdiki değeri 120 bin
TL civarındadır ama tam değer vermiyorlar da. Evimin bahçesinde 80 tane iğde ağacım ama
var onlar 60 tane yazmışlar. Her şeyi yarı yarıya yazmışlar. Biz tam ölçmediklerini tahmin
ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14400.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Sarıoğlan Belediye kum ocağı modernleşerek
büyüyor
Sarıoğlan Belediyesi gelirlerini ve tesislerini modernleştirerek artırmak için büyük çaba
gösteriyor.
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Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, belediye gelirlerinde önemli yer oluşturan kum ocağına
yeni modern eleme makineleri getirterek hem sistemi yeniledi hem de daha verimli çalışma
için ortam hazırladı. Başkan Yıldız, “Sarıoğlan hem tarihinde hem de bugün önemli bir yerde.
Ancak kimse bunun farkında değil. Biz belediye olarak hem doğal zenginliklerden hem de
diğer zenginliklerden yararlanarak ilçemizi modern ve örnek hale getirmek istiyoruz. Bunun
içinde kısıtlı olan gelirlerimizi artırmak için projeler geliştiriyor, mevcut tesislerimizi
yeniliyoruz” dedi. Başkan Ali Osman Yıldız, kum ocağına yeni alınan eleme makinesini İlçe
Kaymakamı
Hasan
Doğan'a
hem
tanıttı
hem
de
özelliklerini
anlattı.
Kaymakam Doğan'ın kum ocağındaki inceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf
Akbulut da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14401.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayseri Şeker ortaklarına kar dağıtımına
başlıyor
Kayseri Şeker Fabrikasının 60. Yıl Genel Kurul Toplantısı’nda Kalkınmada Havza Bazlı
Projelere en güzel örneğin şeker pancarı olduğu ve Kayseri Şeker’in özelleştirilmesinden
sonraki 23 yılda platin bilançonun da üzerine çıkması sonucunda ilk kez hissedarlarına da kar
payı dağıtacağı açıklandı.
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Kayseri Şeker Fabrikası’nın bilançosuna göre 01.05.2014-30.04.2015 hesap dönemi dönem
karı 126.882.520,69 TL olup,bu kardan 25.700.541,12 TL Kurumlar Vergisi olarak ödendiği
belirtildi. Kayseri Şeker Fabrikası’nın Genel Kurul Toplantısına katılan Pankobirlik Genel

Müdürü Taner Taşpınar yaptığı konuşmada Kalkınmada Havza Bazlı Projelere en güzel
örneğin şeker pancar olduğuna dikkat çekti. Taşpınar, “Şu anda Türkiye’de şeker pancarı
üzerine ciddi oyunlar oynanıyor. Şeker pancarını bekleyen tehlikeler var. Dolayısıyla şeker
pancarını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Dolayısıyla
Türkiye’deki tüm fabrikaların bu ortak amaca hizmet etmesini istiyoruz. Beş şeker
fabrikasının ortağı olarak özelleşecek fabrikalara talip olduğumuzu buradan belirtiyoruz,
Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak Kayseri Şeker Fabrikası’nın bu güzel bilançosundan
dolayı desteklemek için buradayız” dedi. Kayseri Şeker’in en büyük ortağı olan Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da gündem maddeleri üzerinde
söz alarak, Kayseri Şeker Fabrikası’nın 2014 dönemini kapsayan yönetim kurulu faaliyet
raporunun yıllar sonra ilk defa oy birliği ile kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Başkan Akay; Kayseri Şeker’in geçmişteki kronikleşmiş, kangrenleşmiş tüm
sorunlarını çözmek adına büyük adımlar attığını belirterek, özellikle üretim ile ilgili sorunlar
hallolduktan sonra yatırımlar ve fabrikanın yenilenmesi ile ilgili bütün sorunların
halledilmeye başlandığını, fabrikanın toplam borcunun, öz kaynaklarının yüzde 24’ü, banka
borcunun ise öz kaynaklarının yüzde 11’i oranında olduğunu söyledi. Akay, “Bankacılık
sektöründe Kayseri Şeker’in bilançosu için altın bilançonun da üzerinde nitelendirmesinin
yapılması büyük bir başarıdır. Bu başarı, çiftçisi, çalışanı, yönetimi ve hissedarları ile hep
birlikte sağlanmıştır. Bu hepimiz açısından gurur verici bir durum. Son zamanlarda hem
sektör temsilcileri hem diğer kurumsal firmaların yetkililerinin Kayseri Şeker’i ziyaretlerinde
5 yıl öncesi ile kıyasladıkları zaman gerçekten bu fabrika 60 yıllık bir fabrikamı diye
düşünüyorlar. Çünkü yapılan değişiklikler ve modernizasyon sayesinde fabrikanın
yenilenecek çok az bir yeri kalmıştır” diye konuştu. Şeker sektöründe kota artmadan ciroyu
yükseltebilmenin pek mümkün olmadığını belirten Akay, “Artık Kayseri Şeker Fabrikası’nın
bir standardı olmuştur. Kayseri Şeker bugün itibariyle Türkiye’de önemli bir noktaya geldi.
Geçen sene elde etmiş olduğu 122 milyon TL’lik kar ile Kayseri’de vergi rekortmeni olmakla
kalmayıp çiftçimize de en yüksek geliri sağlıyoruz. Yine çalışanımız ile ilgili hak ettikleri alın
terlerinin karşılığını veriyoruz. Gelinen bu noktada genel kurulda alınan kararla bir ilki daha
gerçekleştirmek suretiyle Kayseri Şeker özelleştirilmesinden sonraki 23 yılda ilk kez
hissedarlarına da kar payı dağıtacaktır. Kayseri Şeker’in sektörde Türkiye’deki diğer
kuruluşlarla beraber güçlü olamaya ihtiyacı vardır. Türkiye’de şeker sektörünün güçlü olması
pancar çiftçisinin ayakta kalabilmesi Kayseri Şeker’in Konya Şeker’in, Amasya Şeker’in
Pankobirliğin güçlü olmasına bağlı. Onun için biz bu manada önemli görevler yerine
getirdiğimizi düşünüyoruz. Kayseri Şekerin gelmiş olduğu bu güçlü noktayı tüm sektörün
doğru olarak değerlendirmesi, bundan hep beraber faydalanılması gerektiği, bu güzel örneği
yöneticilere hükümete özelleştirme yüksek kuruluna anlatabilme becerisini ortaya koymamız
lazım. Bu konuda Pankobirliğin çok değerli çalışmalarının olduğunu biliyorum. Bizde bu
başarılarla onların çalışmalarına katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Yakın gelecekte ben
inanıyorum ki Türkiye’deki şeker fabrikaları pancar kooperatiflerine devredilecek. Şeker
fabrikaları pancar çiftçisinin olacaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14402.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Cami ve gençlik buluşmasının onuncusu yapıldı
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Bu yıl 13-19 Ekim 2014 tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası teması
olan ‘Cami ve Gençlik’ kapsamında, gençlere cami merkezli bir hayat tarzı kazandıracak
çalışmalar yapılması, birlik ve beraberlik mekanı olan camilerde gençlerin ibadetlere
katılımını teşvik etmek amacıyla Kayseri İl Müftülüğü tarafından ‘Gençlerle Sabah Namazı
Buluşması’ programı yapıldı.
Hunat Cami’nde düzenlenen programa halkın katılımı yoğun olurken, Sabah Namazı sonrası
cemaate İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven hitap etti. İlahi, Kaside ve Zikir sonrası program,
Melikgazi
İlçe
Müftüsü
Musa
Dolar’ın
dua
yapması
ile
son
buldu.
Sabah namazı buluşmaları İl Müftülüğü’nün organizesinde her ayın ilk Pazar günü rutin bir
şekilde yapılmaya devam edeceği, bundan sonra da gençlerle sabah namazında ‘Cami ve
Gençlik’ buluşması çerçevesinde bir sonraki buluşma, 6 Eylül 2015 Pazar tarihlerinde
gerçekleştirileceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14403.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Emir Kalkan'ın anısına...
Usta Yazar Emir Kalkan'ın anısına Kayseri Milletvekili Kemal Tekden'in imtiyaz sahibi
olduğu Eyvan Dergisi'nde, derginin genel sekreteri ve Milletvekili Kemal Tekden'in özel
kalemi Muhsin Turan'ın usta yazarımız Emir Kalkan ile 28.01.2015 tarihinde yaptığı özel bir
söyleşiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istedik
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Eserlerinde ömrünün önemlice bir kısmını geçirdiği Kayseri’yi, Kayseri insanlarını ve aşkı
anlatan usta yazar EmirKalkan 67 yaşında hakka yürüdü. Kalkan'ın bir
süredir akciğerlerinden rahatsız olduğu ve tedavi gördüğü biliniyordu. Yazar Emir Kalkan
için dün Camii Kebir'de Cuma Namazı'nın ardından cenaze namazı kılındı.

Biz de usta yazarımızın aramızdan ayrılışından duyduğumuz derin üzüntüye binaen
yazarımızın anısına, Kayseri Milletvekili Kemal Tekden'in imtiyaz sahibi olduğu Eyvan
Dergisi'nde, derginin genel sekreteri ve Milletvekili Kemal Tekden'in özel kalemi Muhsin
Turan'ın usta yazarımız Emir Kalkan ile 28.01.2015 tarihinde yaptığı özel bir söyleşiyi siz
değerli okuyucularımızla paylaşmak istedik.
Eyvan Dergisi'nin 9. sayısında 28.01.2015 tarihinde yayınlanan söyleşi:

Erciyesin Eteklerinden Türk Kültürünün
Zirvelerine Uzanan Bir Bilge Tebessüm:
Emir KALKAN
Emir Kalkan; Kayseri’de doğdu (1948). Uzun süre Halk Edebiyatı konusunda alan çalışmaları
yaptı. Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Folklor Araştırmaları ve Türk Edebiyatı dergilerinde
yazdı. Kanatsız Kuşlar Şehri isimli kitabı ile 2002 yılında Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü
kazandı. Eserlerinde ömrünün önemlice bir kısmını geçirdiği Kayseri’yi, Kayseri insanlarını
ve aşkı anlatır. Zengin bir kelime hazinesine yaslanan güçlü ve ahenkli üslubuyla dikkat
çeker. Mahalli olandan yola çıkarak kendine özgü renkleri, evrenselliği yakalamış bir üslupla
kendini aksettirmiştir.
Kayseri de Dünler: “ Sofa, hayat, zerzembi, tokana, aşkana… Çıra, fitil, aşırma, kuyu, çar,
nalın, pençe, yama… Arıtsak, taka, iskembi, tandır… Öyle sanıyorum ki pek çok insana, hele
hele gençlere oldukça yabancı gelecektir bu sözcükler. Oysa bir zamanların, daha dün
denebilecek zamanların, hayatı anlatan vazgeçilmezleriydi bunlar. Türkiye’nin kalkınma hızı,
dünü, bugünü, atılımları, bence hesaplanamaz, yüzdeye sığmaz çünkü. Elli yılda kuruştan
trilyona, kardaş lastiklerden Togo çizmelere, yamalı ceketlerden gardıroba, zerzembiden
buzdolabına, faytondan lüks otomobile, barakandan villaya, dar ve toprak yollardan, otobana,
iskembiden kalorifere, çıradan avizeye geçmiş bir toplumun kalkınma hızı sanırım yüzdelerle
hesaplanamaz. Emir Kalkan. Yurttaş Sokak .Ötüken yayınları 2012 “
•
Eyvan: Hocam Kayseri’deki nüktedanlar kimler olabilir? Hatıralarınızda,
nüktelerinden bahseder misiniz?
Şimdi nüktedan diyince “Kanatsız Kuşlar” kitabım da Dokuz Ömer Emmi isimli bir hikâye
yazdım. Benim tanıdığım en iyi nüktedan oydu. Dokuz Osmanlı dedikleri yola mensuptu. Bir
diğeri ise de Gözlüğün Osman derlerdi. Burada Roma mezarının yanın da bisikletçilik
yapardı. Biz çocuktuk o zaman. Onda da müthiş espriler vardı. Bu ikisini tanırım nüktedanlar
olarak. Şimdiki mevcutların içinde ise Mehmet Kızıklı var,Mehmet Başoğlu var. Burada
Halk filozofu Ömer Çolakoğlu’nu da mutlaka anmak gerek. Filozoftan çok sayıda fıkra
anlatılır. Mesela sizin doktorların zoruna gitmesin de , Filozof bir gün motoruyla Gültepede
bir civcive çarpmış, mahallenin kadınları başına toplanmış, aman bizim civciv şöyle soylu
böyle boyluyu ,irandan, acemden geldiydi diye başlamışlar feryada.Filozof; yahu bacım
demiş,ne övüp duruyorsunuz,okuyup doktor olacak değil ya,büyüyüp tavuk olacak,ben
şimdiden size tavuk parası vereyim de yakamı bırakın…
Yine günümüzdeki nüktedanlardan Av. Tural Pınarbaşı var. Bir fıkrada ondan anlatayım. “
Biz, babam gardaşlarım, hepimiz akşam evde toplanır, komşuların hepsine teker teker söverik.
Ola ki onlar bize sövdüyse ödeşek diye.. Yine bir gün toplandık, komşulara sıra ile söverken
kapı çalındı, babam kapıyı açtı ve bize dönüp, kalkın lan ayağa dedi, meğer sövdüğümüz
adammış gelen, hepimiz kalktık. Bakın oğlum dedi babam, bunlar asil adamalar bunlara
oturarak sövülmez…”
Nüktedanların arasına Âşık Meydanî’yi de katmak gerek. O da köylülerin içinde yarım evliya
diye anılırdı. Kayseri’nin köylerine gider, süt vermeyen ineğe, havlamayan köpeğe okur
üflerdi.

Bir gün köye götürmüşler yine.Bir zenginin atan yatan belalı bir oğlu varmış,onu önüne
getirmişler,meydani okuyup üflemiş; oğlana,bak sana elimi verdim artık içersen
çarpılırsın,demiş.Çocuk gitmiş,arkadaşlarıyla konuşunca vaz geçmiş, gece yarısı geri
gelmiş,Meydani’nin kapıya dayanmış,hocam al şu elini,ben vaz geçtim diye bağırıyor,
meydani korkmuş ; aman oğlum,demiş,sen kapının önüne koy da ben sabah alırım elimi^”
Ben daha çok meczupları severim. Onlarla daha çok haşır neşir olurum. Ve şehrin gerçek
efendileri diye de onları kabul ederim. Meczupluk bir tarikat da bir yolda bir aşk halinde bir
yere takılıp kalmaktır. Orada kaldığın zaman meczup olursun, ileri geçemezsin. Örneğin;
Gıyas ağabeyimiz vardı öldü( Mekanı cennet olsun) . Bana şehrin yarısı ölmüş gibi geldi.
Elinde deyneği ile gezer, dururdu. Bir gece geç saatte karşılaştık, kar kış,her yer donmuş
şekilde.Beni görünce sevindi.Hayırdır Gıyas baba ,dedim. Biz, tüm evliyalar burada toplanır,
sabah namazını Cam-i Kebirde kılar, oradan görevlerimize dağılırız, dedi. Kimimiz rızık
dağıtır, kimimiz fakir fukarayı sevindiririz,dedi. İyi iyi dedim, Mevlana’da gelir mi
toplantıya? Düşündü, deyneğini kaldırdı, yook dedi,o gelemez,o benden korkar çünkü…”
Ben böyleleri daha çok severim ve bence en iyi nüktedanlar da bunlardır.
Bir akşam da Hunat Camiinin önünde gördüm onu. Oturmuş,derin derin düşünüyordu.
Hayrola Gıyas Baba ,ne düşünüp duruyorsun dedim. “ Ben düşünmeyim de kim
düşünsün,dedi. Bu altı miyar adam akşam ne yiyecek!”
Bir gönül bağım vardır onlara. Ben mağlup adamları severim. Başarılı adamlarla pek aram
yoktur. Allah işlerini rast getirsin onlarında. Ben yenilen boksörü severim, koşuyu
bitiremeyen atleti severim, sınıfın en arkasında oturan çocuğu severim, ben yenilenleri
severim. Daha çok da onları yazmaya çalışırım. Bir TV programında sordular. Emir Bey siz
hep yoksulları mazlumları yazıyorsun, zenginleri yazmıyorsunuz, diye. Yoo, Ben hep
zenginleri yazıyorum aslında, dedim. Benim kahramanlarım veren paylaşan insanlardır. Siz
zengin deyince malı mülkü parası olanları anlıyorsunuz. Benim gözümde zenginlik düşmüşü
kaldırmak, yolda kalmışın elinden tutmak, vermek, paylamaktır. Biz böylelerine zengin deriz.
Vermek zordur. Oysa Kuran’da ‘canınız yanana kadar verin’ buyruluyor.
Niyazi Yıldırım dizelerinde ne güzel anlatır bunu;
“Dedem Korkut der ki: Oğul
Çoğalasın ver ki oğul
Herkes görür her mesleği,
Vermek Peygamber mesleği “
Evet, vermek Peygamber mesleğidir. Verin siz, veremeyenler zengin degil, toplayıcıdır,
deşiricidir.
Madem meczupları konuşuyoruz Yakup Babayı da analım. O da hiç kıpırdamadan, aynı
noktaya kilitlenip saatlerce dururdu. Ve tek bir sözü vardı “Yaz Allah’ın hesabına.” Bir
bardak çay bile içse yaz Allah’ın hesabına, derdi.
2- Eyvan: Hocam bizim Anadolu insanı nükteyi nasıl kullanırdı?
Bizim Anadolu insanı lafı gediğine koyar. Çok deyim bilirler, çok atasözü bilirler. Biraz
geleneklerinde de vardır yani. Öyle dar bir bölge olmasına rağmen müthiş espriler üretilir
oralarda.
3- Eyvan: Hocam hikâyeleriniz de çok güzel nükteler kullanıyorsunuz. Bu nükteler geleneği
bilen insanlar için çok değerli. Şimdi zamanın gençliği batılı esprilerini daha çok kullanıyor.
Eski ile yeni nükteler hakkında ne söylemek istersiniz?
Burada ben benci bir gözle bakmıyorum. Fakat Anadolu’nun esprilerin de müthiş bir bilgelik
derinlik vardır. Mesela halkın ürettiği çoğu espriler Nasreddin Hoca ve İncili Çavuş gibi
insanlara mal edilmiştir. Onların ağzından duyduğumuz için çok hoşumuza gider. Yani
derinliği olan şeyler. Birde bizimkiler kafayla, gönülle, fizikle ilişkilidirler. Yani ya fiziğin ile
bir şeyler söylerler, ya da kafan ile gönlün ile ve yahut davranışın ile bir şeyler söylerler.

Mesela cimriyi bir söz ile batırır. Cömert’i bir söz ile över. Sevdayı bir deyim ile yüceltir.
Ama batının esprileri çok yüzeyseldir. Ben espri bile kabul etmem onları.
Bir örnek vermek istiyorum burada. Görgüsüz, kaba, ben okudum, üniversite bitirdim falan
diye övünen, halden bilmez birine, bizim köylü “ olsun yeğenim, okumanın adam oymaya
zararı yok demiş”
Bir batılı biri soya çekimini anlatıyor. İşte babadan anneden genler geçer o böyle olur şöyle
olur falan filan ve sonunda biz buna soya çekimi deriz. Dinleyicilerin arasında da köylünün
biri bunu dinliyor. Ve diyor ki; Bizi öyle gen filan bilmeyiz. Sizin anlattığınızı anladığım
kadarıyla ifade edeyim diyor.
“Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker.”
Olay budur, bu büyük bir farkındalıktır. Anadolu’da. “otu çek köküne bak” derler. Yani
bizim Anadolu’nun esprileri harikadır, derindir. Bunlar aynı zamanda Türk’ün sosyolojisini
de sergiler.
4- Eyvan: Hocam eskiden birçok oyunlar oynanırdı ve bu oyunlar ile çok eğlenilirdi. Eskiler
nasıl eğlenirdi ve bu oyunlar nelerdir?
Bunlardan bir kaçı sayı oyunu, bilye, âşık oyunu, gazoz kapağı ile oyunlar oynardık. Yine o
zamanlar top oynardık, geceleri saklambaçlar oynardık. Kızlarımız ip atlarlardı. Ama
erkeklerin baş oyunu çelik çomak oyunu ve en fazla çelik çomak oynardık. Bizim
büyüklerimiz benim çocukluğumda köy düğünlerinde mutlaka davul ve zurna olurdu. En çok
düğünlerde oynadıkları oyun “ Köroğlu ve Harmandalı” idi.
5- Eyvan: Hocam Bizim Eyvan Dergisini nasıl buluyorsunuz?
Eyvan iyi bir dergi. Kültürümüzle, geleneklerimizle, milli bütünlüğümüzle yakından ilgili.
Çıkartanların, emek verenlerin ruhları sindiği için sıcak samimi, kucaklayıcı bir dergi. Eyvan
bizden biz Eyvandanız.
Röportaj: Muhsin Turan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14404.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayseri eski valisi Yılmaz'a çirkin iftira...
Şuanda Kütahya Valisi olarak görev yapan Kayseri eski valisi Şerif Yılmaz Paralel Yapı'nın
çirkin bir iftirasına maruz kaldı. Vali Yılmaz, Paralel örgüte ait olduğu bilinen bir öğrenci
yurduna yapılan camiyi 'kaçak yapı' olması sebebiyle mühürlettiği için Paralel Yapıya
mensubu yayın organları tarafından 'Vali cami kapattı' diye yaygara kopararak kara
propaganda yaptı.

03 Ağustos 2015 Pazartesi 17:30

Karapropagandaya tokat gibi cevap
Konuya dair açıklamalarda bulunanVali Şerif Yılmaz, Kütahya'nın Meydan Mahallesi’nde
Hisar Öğrenci Yurdu ve bünyesindeki caminin ’Kaçak yapı’ olması sebebiyle mühürlendiğini
kaydetti.
Yapının yaklaşık 40 yıldır kaçak olduğunu, bazı kesimlerin ’Vali cami kapattı’ şeklinde

asılsız iddialar ortaya attığını dile getiren Vali Yılmaz, "Arsayı verin, camiyi ben
yaptıracağım" diyerek adeta iftiracılara tokat gibi cevap verdi.
Yılmaz, "Kütahya’da Hisar Öğrenci Yurdu 35-40 yıl önce yapılmış kaçak bir yapı. Arsanın
bir kısmı belediyeye ait. Şahıs kendine ait hisseyi cami yapılmak üzere vermiş. Ne hikmetse
küçük bir mescit (Hüda Rabbim Camii) yapılmış, üzerine koskoca yurt inşa edilmiş, üstelik
kaçak bir şekilde. Yurdun ve camimin kaçak olduğu tespit edildikten sonra belediyemiz gerek
yapı izni olmadan, gerek ise inşaat ruhsatı olmadan faaliyet gösteren yapıyı durdurdu ve
mühürledi. İçinde bulunan, büyük ihtimalle o alanın kamuflajı için yapılan kaçak camiyi de
ben kapattım. İmam arkadaşı da başka camide görevlendirdim. Orası yasal hale gelinceye dek
böyle devam edilecek. Biz bugün 16 tane cami yapıyoruz, en ücra köşeye varıncaya kadar
dinin öğretilmesi için canla başla çalışıyoruz. Ben bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin bir valisi
olarak Kuran Kursu’nun hafızlık merasimine katılıyorum ve bundan şeref duyuyorum. Bu
kadar hassas olduğumuz, hassas yaşadığımız bir dönemde ’Cami kapattırdı’ dedirtmem. O
vakfın mülkiyetinde olan binanın arsasını Türkiye Diyanet Vakfı’na versinler camiyi ben
yaptıracağım"
diye
konuştu.
Vali Şerif Yılmaz amellerin Allah’ın vahyine göre olması gerektiğini belirterek, "İnsanların
dini duygularını kullanmasınlar. Onun için Kuran’a sımsıkı sarılın başkalarının sözleriyle
değil, Kuran’la, hadisle amel edin. Herkes başkalarından aldığı talimatla dini öğretmeye
çalışıyor. Siz dini Allah’a, Kuran’a, Peygambere göre yaşayın. Başkalarının uydurduğu dine
amel etmeyin" ifadelerini kullandı.
Kayseri'deki çalışmaları bazı çevreleri rahatsız etmişti
Vali Yılmaz 8 ay kaldığı Kayseri’de halkın sempatisini kazanırken, bazı çevrelerin ise
tepkisini çekmişti. Makamında yaptığı ilk açıklamada “ Daha önce bu şehirde kaymakam
olmamı engelleyenler şimdi hesap veriyor” açıklamasından sonra “ Bu şehirde en yetkili kişi
benim” sözleriyle şimşekleri üzerine çekti. Kendisine bağlı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Mustafa Atsız’ ın keyfi uygulamalar yaptığını gören ve buna sessiz kalmayarak görevden
aldırmaya kadar giden süreç ise adeta bardağı taşıran son damla oldu. Mustafa Atsız’a yakın
siyasi çevreler kulis çalışmalarını hızlandırarak olayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e kadar
taşıdılar ve Vali Şerif Yılmaz’ın Kayseri’den gönderilmesini sağladılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14405.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk’ün mutlu
günü
Yahyalı’nın sevilen Belediye Başkanı Esat Öztürk oğlu Mahmut Sami’yi evlendirdi. Kayseri
Özel Safa Koleji Spor Kompleksi ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün törenine çok
sayıda protokol mensubu ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
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Kur’an-ı Kerim okunarak başlayan programda tasavvuf müziğinden seçme eserler de canlı
olarak sunuldu.
Meryem Büşra-Mahmut Sami çiftinin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
kıyarken, şahitliklerini ise Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Milletvekilleri Ahmet
Doğan, Kemal Tekden ve Havva Talay Çalış, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar ile Yahyalı Kaymakamı Metin Esen yaptı.
Nikah töreninden sonra sahneye davet edilen Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven de
evlilik duasını yaparak gençlere mutluluklar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14406.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Seçim kaçınılmaz gözüküyor
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden koalisyon çalışmaları ile ilgili olarak, "Eğer
hükümet kurma çalışmaları netice vermezse seçim kaçınılmaz gözüküyor" dedi.
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Devletimiz bununla baş edecek güçtedir
Son günlerde yaşanan terör olaylarını değerlendiren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.
Devletimiz bununla baş edecek güçtedir. Bunu önlemek için devletimiz ne gerekiyorsa
yapacaktır" dedi.
Sonucu görüşmelerbelirleyecek
Koalisyon çalışmalarını da değerlendiren Özden, "Koalisyon çalışmaları ile ilgili biliyorsunuz
komisyonlar kuruldu. Görevlerini yapıp çalışıyorlar. Başbakanımız koalisyon için elinden
gelen tüm gayreti gösteriyor. Sonucun ne olacağını görüşmelerin neticesi belirleyecek.
Bunların neticelerine göre bir karar verilecektir. Eğer hükümet kurma çalışmaları netice
vermezse seçim artık kaçınılmaz gözüküyor" ifadelerini kulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14407.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kocasinan Belediyesi'nde gergin meclis
toplantısı
Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, 19 madde görüşülerek karara
bağlandı.
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Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı öncesinde Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalardan ve sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında yürütülen projeler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.
Daha sonra, meclis gündeminde yer alan 19 madde teker teker okunarak, meclis üyelerinin
oylarına sunuldu. 19 maddenin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, Kocasinan
Belediyespor masa tenisi kadın takımı için yardım yapılması oylamaya sunularak kabul edildi.
Toplantıda ayrıca, Kocasinan Belediyesi için 30 milyon TL kredi çekilmesi de oylamaya
sunulurken, zaman zaman MHP Meclis Üyesi Kazım Yücel ile Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar arasında tartışma çıktığı gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14408.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Dalan ve Türkmen ailelerinin en mutlu günü
Kayseri eski Başsavcı Vekili ve halen Kayseri Cumhuriyet Savcısı olan İsmail Dalan’ın kızı
Merve Dalan, Kayseri’nin tanınmış avukatlarında Mükremin Türkmen’in oğlu Murat
Türkmen ile dünya evine girdi.
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Görkemli bir düğün şöleniyle dünya evine giren çiftin düğünü Diyanet İşleri eski Başkan
Yardımcısı Necmettin Nursaçan, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KOSB Başkanı Tahir
Nursaçan ve 100’lerce davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Merve ve Murat çifti birbirlerine
evet dedikten sonra ilk dansını da davetlilerin huzurunda gerçekleştirdi. Çiftin nikah
şahitliğini ise Cahit Talha Memiş’in yaptı.

Kayseri Cumhuriyet Savcısı İsmail Dalan’ın doktor kızı Merve ve Kayseri Barosu
Avukatlarından Mükremin Türkmen’in Avukat oğlu Murat’ın düğününe iş, siyaset ve
bürokrasi dünyasının yanı sıra Dalan ve Türkmen ailelerinin yakınları da katıldı.
Nikahtan sonra Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcsı Necmettin Nursaçan Hoca genç çiftin
mutluluğu için dua etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14409.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Selda Avcı-Tuzlu Kahve söyleşisi
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Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Hematolojik İmmünoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar ŞIVGIN hocam ile hem
bölümü tanıyıp, tanıtacağız. Hem de yapılan tedaviler neler bunları öğreneceğiz. Hocam
yoğun iş temponuz arasında bizlerede zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Selda Hanım.
**Serdar bey ilk olarak bölümünüzün kuruluşu hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz?
**Toplam 75 civarındaki hasta yatak sayısı ve fiziki şartlarıyla Türkiye’nin en büyük
hematoloji ve kök hücre nakli merkezlerinden birisi haline gelmiştir.
Bilim dalımız 1991 yılında Prof. Dr. Ali Ünal tarafından kurulmuştur. Başlangıçta Gevher
Nesibe Hastanesi’nde iç hastalıkları kliniği içinde hizmet veren hematoloji bilim dalı, 1998
yılından itibaren 35 yataklı servis, 8 yataklı kök hücre nakli merkezi ve iki poliklinikle M.K.
Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi’nde faaliyetini devam ettirmiştir. 2009 yılında
Şahinur Dedeman Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi bu binaya bağlantılı yeni
bir merkez olarak inşa edilmiştir.
Mevcut durumda hematoloji kliniğinde 30 hasta yatağı mevcut olup biri uzman polikliniği
olmak üzere toplam 3 poliklinikte hizmet verilmektedir. Kemik iliği nakil merkezinde de
hepsi tek kişilik olan toplam 35 hasta odası, iki poliklinik ve ayaktan tedavi ünitesinde hizmet
verilmektedir. Toplam 75 civarındaki hasta yatak sayısı ve fiziki şartlarıyla Türkiye’nin en
büyük hematoloji ve kök hücre nakli merkezlerinden birisi haline gelmiştir.
**Peki, Akademik Kadro kaç kişi?
3 profesör, 2 doçent olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi ve 4 yan dal araştırma görevlisi
hizmet vermektedir.
**Hematoloji Kliniği Ve Bağlı Çalışan Merkezler Nelerdir?
1. Hematoloji Servisi
2. Poliklinikler
3. Ayaktan Tedavi Ünitesi
4. Aferez Ünitesi

5. Akan hücre ölçüm (Flow cytometry) Laboratuarı
6. Kök Hücre Nakli Servisleri
7. Kök Hücre Nakli Poliklinikleri
8. Kan Merkezi
**Hematoloji servisinin kapasitesi nedir?
**Yıllık yatan hasta sayımız 1500 dolayındadır.
Hematoloji servisi 30 yatak kapasitesine sahiptir. 4 oda tek kişilik diğer odalarımız iki kişilik,
içinde tuvalet ve banyo teşkilatı, mini-buzdolabı, TV, ortopedik yatak ve merkezi sisteme
bağlı hijyenik iklimlendirme sistemlidir. Yıllık yatan hasta sayımız 1500 dolayındadır.
**Polikliniklerde kaç hasta muayene edilmekte bunu da öğrenebilir miyiz?
**Yıllık toplamda 16000 hasta muayenesi yapılmaktadır.
Mevcut 3 hematoloji polikliniğinde günde ortalama 80 hasta muayenesi yapılmaktadır.
Hematoloji polikliniklerinde 1 uzman, 2 asistan, 2 intern doktor ve 2 konsültan öğretim üyesi
görev yapmaktadır. Kayıt ve dosya sistemi ISO-9000 sistemine dâhil edilmiştir. Hasta kayıt
sistemi bilgisayar ve rutin dosya düzeni aracılığıyla yapılmaktadır. Yıllık toplamda 16000
hasta muayenesi yapılmaktadır.
**Ayaktan Tedavi Ünitesi var mı?
Laminar hava akımlı kemoterapi hazırlama kabini mevcut olan ünitede onkoloji hastalarıyla
birlikte günde 60 hastaya kemoterapi, kan transfüzyonu veya diğer ilaç uygulamaları
yapılabilmektedir.
Gündüz ayaktan tedavi ünitesi hematoloji ve onkoloji hastalarına hizmet vermektedir.
Klinikte yatarak tedavi almasına gerek olmayan hastalarımızın tedavileri bu ünitede
yapılmaktadır. Laminar hava akımlı kemoterapi hazırlama kabini mevcut olan ünitede
onkoloji hastalarıyla birlikte günde 60 hastaya kemoterapi, kan transfüzyonu veya diğer ilaç
uygulamaları yapılabilmektedir.
**Aferez Ünitesinde neler bulunmakta?
**Kök hücre dondurulması ve saklanması için - 80oC derin dondurucu ve kademeli
dondurma sistemli azot tankı sistemi bulunmaktadır.
Hematoloji Bilim Dalı’na bağlı ayrı bir ünite olarak 2 hematoloji öğretim üyesi, 1 doktor, 2
aferez teknikeri, 2 biyolog ve 1 hemşire tarafından yürütülmektedir. Ünitemizde hem donör
kaynaklı aferez, hem de tedavi amaçlı aferez işlemleri yapılmaktadır. Ünitemizde
plazmaferez, lökoferez, trombositaferez, eritrosit aferezi, periferik kök hücre aferezi, lipid
aferezi, kaskad filtrasyon ve fotoferez (ekstrakorporeal fotokemoterapi) işlemleri
yapılmaktadır. Kök hücre dondurulması ve saklanması için - 80oC derin dondurucu ve
kademeli dondurma sistemli azot tankı sistemi bulunmaktadır (-196 oC).
**Hematoloji Bilim Dalına bağlı kaç adet laboratuar var?
**Kök hücreler uzun süre saklanabilmektedir.
Hematoloji Bilim Dalına bağlı 2 laboratuar vardır:
Akan Hücre Ölçüm ve Hematoloji araştırma laboratuarı: Bu laboratuarda hematoloji
hastalarına ait kan, kemik iliği ve vücut sıvılarında inceleme yapılmaktadır. Yapılan testlerle
hastalık tanısının konması ve ayırıcı tanı yapılması sağlanmakta, hastanın takipte hastalığının
iyileşip iyileşmediğine karar verilmekte, kök hücre nakli yapılan hastaların nüks takibi
yapılmaktadır. Yine bu cihazla nakil için toplanan kök hücrelerin miktar ve canlılık tayinleri
de yapılmaktadır.
Kök hücre işleme ve saklama laboratuarı: Aferez cihazıyla toplanan kök hücreler işlemin
yapılacağı güne kadar saklanmaktadır. Saklama süresinin uzunluğuna göre kök hücreler ya
işlem yapılmadan ya da çeşitli koruyucu maddeler ilave edilerek dondurulmaktadır. Bu
şekilde gerektiğinde kullanılmak üzere kök hücreler uzun süre (5 yıl veya daha uzun)
saklanabilmektedir.
**Hocam, Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Merkezi ne zaman kuruldu, kapasitesi ne kadar?

Bugüne kadar 638 otolog, 501 allojenik, 32 haploidentik ve 2 kordon kanı olmak üzere
toplam 1189 kök hücre nakli gerçekleştirilmiş olup son bir yıl içinde 125 nakil yapılmıştır.
1997 yılında 8 yataklı tek kişilik hasta odalarında hizmete başlanmıştır. 2009 yılında Şahinur
Dedeman Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavileri Merkezi bu binaya bağlantılı bir merkez
olarak inşa edilmiştir. 27 tek kişilik HEPA filtreli 87 mobil filtrasyon cihazına sahip steril
oda, iki poliklinik ve ayaktan tedavi ünitesine sahip olan bu merkez 2009 Nisan ayında
faaliyete geçmiştir. Mobil filtrasyon cihazlarının bulunduğu servis kemik iliği nakil hastaları
için hazırlık ünitesi olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar 638 otolog, 501 allojenik, 32
haploidentik ve 2 kordon kanı olmak üzere toplam 1189 kök hücre nakli gerçekleştirilmiş
olup son bir yıl içinde 125 nakil yapılmıştır. Son yıllarda Ortadoğu (Dubai, Suriye, Afrika
ülkeleri) ve komşu ülkelerden kemoterapi ve Kök hücre nakli için hastalarımız gelmektedir.
**KİT poliklinikleri:
Ayaktan Tedavi Ünitesi: İki odada toplam 6 hastaya gerektiğinde ayaktan tedavi ve müdahale
yapılabilecek kapasitededir.
**JACIE Akreditasyonu
Şu an Türkiye’de bu yetkilendirmeyi başarmış olan tek resmi kurum Erciyes Üniversitesi Kök
Hücre Nakli Merkezi’dir.
Bu kuruluş Avrupa merkezli olup, tüm Avrupa’da yüksek standartlarda kemik iliği nakli
yapan merkezleri kontrol ederek yetkilendirmektedir. Bu yetki belgesini almayı başaran
merkezlere başka ülkelerden de hasta kabulu olmaktadır. Şu an Türkiye’de bu yetkilendirmeyi
başarmış olan tek resmi kurum Erciyes Üniversitesi Kök Hücre Nakli Merkezi’dir. Diğer
merkez ise özel bir kuruluştur. Dolayısıyla, şu an merkezimiz Avrupa’nın herhangi bir
ülkesinden kök hücre nakli için gelen hastaları kabul edebilmekte ve tüm masraflar hastanın
mensubu olduğu devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu da sağlık turizmi açısından ülke
ekonomisine çok önemli katkılar yapabilecektir.
**Kan Merkezi
Birimimizde1999 yılından beri yan dal asistan eğitimi verilmektedir.
1981 yılında Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi içinde küçük bir mekânda hizmete
başlamış olan kan merkezi 1997 yılında 2 katlı, tam teşekküllü, her türlü donanıma sahip kan
merkezi olarak hizmete girmiştir. Kan Merkezimizde uluslararası kan bankaları birliğinin
önerdiği tüm standartlar mevcut olup, hastaların ihtiyacı olan eritrosit süspansiyonu
(laboratuar ortamında filtre edilmiş), trombosit süspansiyonu (havuzlanmış ve filtre edilmiş),
taze donmuş plazma, kriyopresipitat dahil tüm kan ürünleri elde edilebilmekte, gerektiğinde
kullanım öncesi ışınlanarak hastaya verilmektedir. Yıllık kan alım sayısı 24.000 kadardır.
Toplanan kanlar ürünlerine ayrıldıktan sonra kullanılmaktadır. Bu şekilde toplam olarak yıllık
kullanılan kan ürünü sayısı 70.000’in üzerindedir. Birimimizde1999 yılından beri yan dal
asistan eğitimi verilmektedir.
Öğretim elemanlarımız tarafından hematoloji, kök hücre nakli, aferez ve kan bankacılığı
konuları ile ilgili yurt içi ve uluslar arası kongrelerin çoğunluğuna bildirili veya davetli
konuşmacı olarak katılım olmaktadır.
Bilim dalımız bünyesinde çalışan yan dal araştırma görevlilerimiz malign ve iyi huylu
hematolojik hastalıkların hemen hemen tamamını görme ve takip etme imkânı bulmaktadır.
Bunun dışında kök hücre nakil ünitesi, aferez ünitesi, akan hücre ölçüm laboratuarlarında
rotasyon yaptırmaktayız.
**Hocam çok teşekkür ederim.
**Başka bir söyleşide yeniden görüşmek dileği ile hoşça kalın.
Tuzlu Kahve Söyleşi: Selda AVCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14410.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Pastırmanın dilimi 40 kuruş
Kayseri’de pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Eğilmez, et fiyatları yükseldiği için
pastırma fiyatlarının da yükseldiğini belirterek bir dilim pastırmanın 40 kuruşa geldiğini
söyledi.
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Kentte pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Eğilmez, gurbetçi vatandaşların memlekete
gelmesiyle piyasanın canlandığını belirterek, “Şuan yurt dışından gelenlerin piyasaya hiç
olmazsa yüzde 15-20 oranına etkisi var” şeklinde konuştu. Pastırma fiyatlarının Ramazan’da
yükselmeye başladığını hala da yükselmeye devam ettiğini aktaran Eğilmez, “Ramazan’da
fiyatlar yükseldi şuan hala yükselmeye devam ediyor. Çünkü et fiyatları yükseldiği için
bundan pastırma da etkileniyor. Fiyatlar yüzde 10-15 oranında arttı. Geçen sene Euro 2,50 TL
civarındaydı şuan 3,50 TL civarında. Yurt dışından gelen vatandaşın zaten parasının değeri
yükseliyor onlar için sorun olmuyor. Euro’nun artması yurt dışından gelen vatandaşı olumlu
etkiliyor ama bizim için sorun oluyor. Burada esnafın çoğu Euro ve dolar ile kirasını ödüyor.
Bizim için zarar oluyor ama yurt dışındakiler için iyi oluyor. Yurt dışından gelen
vatandaşların 10 bin Euro harcadığını var sayarsak pastırmayı sucuğu bedavaya götürmüş
olur” dedi.
Yurt dışından kente gelen gurbetçilerin piyasayı canlandırdığını sözlerine ekleyen Eğilmez,
“Şuan yurt dışından gelenlerin hiç olmazsa yüzde 15-20 etkisi var piyasaya. Ramazan ayında
10-15 gün iş olur Ramazan’ın ortasına geldi mi yine düşüş başlar. Yurt dışından gelen
vatandaşlar en az 45 gün ile 2 ay arasında kalıyorlar. İlk geldiklerinde az alıyorlar ama
giderken çok alıyorlar. Bu durumdan memnunuz. Eskiden bu mevsimlerde pastırma, sucuk
satılmazdı. Vatandaşlar yurt dışından geldikten sonra satılmaya başladı. Yerli halk, havalar
sıcak olduğu için ilgi göstermiyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar olmasa piyasa tamamen
oturur” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14411.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

ERÜ’de kayıt heyecanı başladı
2015-ÖSYS sonuçları neticesinde Erciyes Üniversitesi’ni (ERÜ) kazanan öğrencilerin kayıt
işlemleri başladı.
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Erciyes Üniversitesi’nde 2015-2016 eğitim öğretim yılı kayıtları ilgili fakülte ve
yüksekokullarda başladı. Bu yıl Erciyes Üniversitesi'ne 10 bin 506 öğrenci kayıt yaptıracak.
Ek yerleştirmelerle bu sayının artması beklenirken, kayıtlar sonunda Erciyes
Üniversitesi'ndeki öğrenci sayısı 50 bini aşmış olacak. Öğrencilerin kolay şekilde kayıt
yaptırabilmeleri için kendi fakülte ve yüksekokullarında danışma masaları kurularak sıra
numaraları verildi. Öğrenciler sırayla kayıt olacakları bölümün standına gelerek 1 dakikadan
kısa süren işlemlerini tamamlayarak kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, 2015-ÖSYS
sonuçlarıyla bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, bu yıl devlete ait
üniversitelere isterlerse e-Devlet kapısı üzerinden de 5 Ağustos Çarşamba'ya kadar kayıt
yaptırabilecek. Kayıt için e-Devlet kapısı şifresiyle "https://www.turkiye.gov.tr" adresine ya
da e-Devlet mobil uygulamasına giriş yapmak ve e-hizmetler sekmesindeki YÖK-‘Üniversite
e-kayıt’ hizmetini tıklamak yeterli olacak. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri
tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini tamamlayacak. Elektronik Kayıt (ekayıt) ile de Erciyes Üniversitesi'ne 03.08.2015 tarihi itibariyle 2 bin 992 civarında öğrenci
kaydı yapıldı. Elektronik kayıt olmayı tercih eden öğrencilerin üniversitelere giderek tekrar
kayıt yaptırmalarına gerek olmadığı belirtildi. Erciyes Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr.
Hamza Çakır kayıt merkezlerini ve yurt tanıtım stant alanlarını ziyaret ederek çalışmaları
bizzat denetledi. Konu hakkında açıklama yapan Vekil Rektör Çakır; öğrencilerin
çoğunluğunun e-Devlet üzerinden kayıt yapması nedeniyle kayıt aşamasında yoğunluk
yaşanmadığına değindi. Yurt tanıtım stant alanını da ziyaret eden Çakır, burada yurtlar
hakkında bilgi alarak yurt temsilcileriyle öğrencilere fiyat konusunda yardımcı olunması
gerektiğinin altını çizdi.
Erciyes Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 3 Ağustos
Pazartesi başlayan kayıtlar, 7 Ağustos Cuma günü mesai bitiminde son bulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14412.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Ak Parti Milletvekili Tekden ziyaretlerini
sürdürüyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Opr. Dr. Kemal Tekden, Sarraf ve Kuyumcular Derneğini
ziyaret etti.
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Milletvekili seçildiğinden beri çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Milletvekili
Kemal Tekden bu kez Kayseri'nin ticaretteki kalbi olan Sarraf ve Kuyumcu Esnaf Derneği’ni
ziyaret etti. Ziyaretten oldukça memnun olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Ömer Gülsoy,
“Milletvekilimizin ziyareti bizi onurlandırdı. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum.
Ben ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım, milletvekilimizin gelmesinde son derece
mutlu olduk. Milletvekilleri halkın içinden geldi, halkın içinde olmalılar. Bunu da
milletvekilimiz Kemal Tekden bey fazlası ile yapıyor. Yaptığı çalışmaları gerek yazılı gerekse
görsel medyadan takip ediyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Op. Dr. Kemal Tekden, “Esnafımızı
ziyaret etmeye devam ediyoruz. Kazancılar Çarşısı bizde bir kültürdür. Sarraf ve
kuyumcuların terazileri hassastır. Onlar önce yaptıkları işi vicdan terazisinde tartarlar,
kendilerine hayırlı işler diliyorum. Sarraf ve kuyumcularımız ahi geleneğini devam ediyor.
Sorunları varsa onlarla ilgilenmek zaten bizim görevimiz. Derneğimizin çalışmalarını taktirle
karşılıyorum. Sarraflarımız Kayseri ekonomisinin lokomotifidir. Türkiye’deki altın
işlemeciliği Dünyada ikinci sırada olması bizim için övünç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14413.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Öztürk, teör olaylarını kınadı
Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, son günlerde meydana gelen terör
olayları ile ilgili açıklama yaptı.
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Ali İhsan Öztürk açıklamasında, “Son günlerde PKK, IŞİD ve DHKP-C örgütlerinin Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milletine karşı giriştikleri terör olayları yeniden azmış, özellikle
20 Temmuz 2015'te Suruç'taki olay bahane edilerek ülkemiz savaş alanına çevrilmiş, asker ve

polislerimiz kalleşçe şehit edilmeye başlanmıştır. Bilindiği gibi, bir süre önce AK Parti
hükümeti PKK terör örgütü ile barış masasına oturmuş ve yapılan anlaşma gereğince terör
olayları en aza inmişti. Terör örgütü bu süreci istismar ederek eli silahlı teröristlerini yurt
dışına çıkarmadığı gibi şehirlerde daha fazla örgütlenmiş, halk üzerindeki baskılarını artırmış,
sözde kendi mahkemelerini ve güvenlik teşkilatını kurmuştur. Yöneticilerimiz sürecin devamı
uğruna olup bitenlere karşı seyirci kalmış, askerimizi kışlaya, polisimizi karakollara
hapsederek meydanı terör örgütlerine bırakmışlardır. PKK terör örgütünün faaliyetleri
yanında IŞİD de ülkemizde, özellikle güneyimizdeki bazı illerde etkisini artırmıştır.
Suriye'deki iç savaş dolayısıyla her iki terör örgütü güney sınırlarımızda hakimiyet
mücadelesine girişmiş, olayları sınırlarımızın içine taşımışlardır. Devletimiz uzun yıllar
IŞİD'e karşı etkili mücadele yapmamış, tehlikenin boyutlarını kavrayamamıştır. Nihayet son
olaylar karşısında yıllarca suskun kalan silahlı kuvvetlerimiz ve polis teşkilatımız terör
örgütlerinin üzerine gitmeye başlamışlar, IŞİD'in Suriye'deki kamplarıyla PKK'nın yurt içinde
ve yurt dışındaki kamplarına ve sığınaklarına karşı hava harekatına girişmişlerdir. Masum
sivillerle asker ve polislerimizi kalleşçe katleden, yol kesen, sivilleri kaçıran ve araçları ateşe
veren terör örgütlerine karşı daha büyük bir harekat şarttır. Ülkemiz içinde ve dışında hava
harekatı yanında kara harekatı da yapılmalı ve teröristlerin kökü kazınana kadar mücadele
sürdürülmelidir. Kuzey Irak'ta Kandil dahil bütün kamplar yok edilmelidir. Bu vesileyle,
aşağıda adları yazılı sivil toplum kuruluşları olarak devletimize ve halkımıza karşı girişilen bu
terör eylemlerini kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı
diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14414.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Büyükşehir Belediye konservatuarı yaz kursları
devam ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın yaz kursları 7 dalda devam ediyor. Tatillerini
bir sanat dalında yetişerek değerlendiren öğrenciler kursların tamamlanmasının ardından
sertifika alacak.
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Büyükşehir Belediyesi yaz kursları 29 Haziran'da başladı. 29 Ağustos'a kadar sürecek olan
kurslarda öğrencilere bağlama, gitar, keman, ney, piyano ve halk oyunları branşlarında
konservatuar öğretim görevlileri tarafından eğitim veriliyor. 10-15 yaş grubu öğrenciler bu
kurslarda önce nota eğitimi alıyor, ardından da müzik aletlerini çalmayı öğreniyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin yaz kurslarına toplam bin 100 öğrenci katılıyor. Kursların
tamamlanmasının ardından öğrendiklerini koro ve solo halinde Kayseri kamuoyuna
sergileyecek olan öğrenciler, yapılacak olan kapanış programında sertifika alacak. Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, düzenlemiş oldukları yaz

kurslarıyla öğrencileri yaz tatilinde kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini
söyledi. Özgöncü bu kurslar sayesinde gençlerin daha sosyal bireyler haline geldiklerini
kaydetti.
Yaz kursları devam ederken 17 Ağustos'tan itibaren güz dönemi kursları için kayıtları almaya
başlayacaklarını ifade eden Salih Özgöncü, Ekim ayının ilk haftasında başlayacak olan güz
dönemi kurslarında da 14 branşta eğitim verileceğini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14415.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

AGD Kayseri’den Suriyeli gençlere gezi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi Suriyeli çocuklara hizmet vermeye devam
ederek, sene içerisinde ve yazın eğitim almaya devam eden öğrenciler Harikalar Diyarı’ndaki
hayvanat bahçesini gezme fırsatı buldu.
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Kayseri’de Selçuklu mahallesi civarında yoğunlukta bulunan Suriyeli gençlere yönelik olarak
bir senedir eğitim odaklı programlar yapan Anadolu Gençlik Derneği Suriyeli gençleri
Harikalar Diyarı’ndaki hayvanat bahçesine götürdü. Gezi ile ilgili açıklamalarda bulunan
dernek başkanı Av. Vacit Kip, Suriyelilerin her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını
belirterek “Kayserimizde çok sayıda Suriyeli kardeşlerimiz var. Onların maddi ve manevi
ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Selçuklu Mahallesi’nde mevcut
olan eğitim alanımızda toplamda 120 Suriyeli gence dersler veriyoruz. Başlarında hem
Suriyeli hem Türk eğitimcilerimiz bulunuyor. Bir yandan kendi dillerinde eğitimleri devam
ederken diğer taraftan Türkçeyi öğretmeye gayret ediyoruz. Eğitimin ikinci ayağı olarak ise
sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Daha önce piknik ve sportif aktiviteler yapmıştık. Bu seferde
hayvanat bahçesine gezmeye getirdik” ifadelerini kullandı. Vacit Kip hizmetlerine devam
edecekleri belirterek, “Suriyeli gençlerimize eğitim vermeye devam edeceğiz. Eğitim
alanımızı yenilemeye gayret ediyoruz. Eksiklerimiz var. Tadilatımızı zaman zaman yapmakla
birlikte gerekli maddi desteği hayırseverlerimizden göremediğimiz için biraz zorlanmaktayız.
Maddi sorunlarımızı çözdüğümüzde orada Türk ve Suriyeli gençlerimiz için sabah girip
akşama kadar eğlenerek ve öğrenerek vakit geçirebilecekleri bir yer haline getireceğiz”
şeklinde konuştu. Kip, “Anadolu Gençlik olarak Suriyeli kardeşlerimizin ilk gelişlerinden
itibaren her an destek olmaya gayret ettik. Onların varlığı bizim için bir zül değil bir
berekettir. Özellikle içlerinde çok değerli eğitimcilerimiz var. Onlarında çabalarıyla Suriyeli
öğrencilere sahip çıkmaya devam ediyoruz. Önemli olan hangi ülke olursa olsun ahlak ve
maneviyatına sıkı sıkıya bağlı olarak yetişmesidir” dedi.Suriyeli gençler doyasıya eğlenirken
mutlulukları gözlerinden okundu. Program eğitimcilerin kısa konuşmaları ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14416.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Milletvekili Doğan Kayseri Şeker Yaz
Kursları’nı ziyaret etti
1980’li yıllarda Kayseri Şeker Spor ’un Lisanslı sporcusu olan AK Parti Kayseri Milletvekili
Ahmet Doğan, yaz kurslarında örnek bir uygulamanın Kayseri Şeker tarafından hayata
geçirildiğine dikkat çekti.
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Kayseri Şeker Spor Köksal Demirok Tesisleri’nde futbol, güreş, satranç ve masa tenisi, Din
ve Ahlak Bilgisi branşlarında11 öğretmen tarafından kurs görmekte olan 420 öğrenciyi ziyaret
eden AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a örnek yaz spor okulu uygulamalarından dolayı teşekkür etti.
Doğan’a Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından 38
numaralı Kayseri Şeker Spor forması hediye edildi. Ziyaret esnasında yapılan penaltı
atışlarında ise 7-7 berabere kaldı. Kayseri Şeker Spor ’un hem voleybol hem de basketbol
lisansı sporcusu olan Milletvekili Doğan, tesislerdeki yaz spor okulunda yaş gurupları ve
branşlara göre kurs gören öğrencileri ziyaret edip hocalarından bilgi aldıktan sonra yapmış
olduğu açıklamada; “Kayseri Şeker’de yaz okulunun açıldığını öğrenince biraz gençlik
yıllarıma gittim. 19-20 yılını Kayseri Şeker Fabrikası lojmanında geçiren, buranın kültürü ile
büyüyen, buranın atmosferinde yetişen, aile terbiyesini bu camiada alan birisi olarak
yanınızda olmak istedim. Heyecanlandım, duygulandım ve sizleri görmek istedim. 80’li
yıllarda böyle imkanlarımız yoktu. O zamanlar topraktı ve iki tane kale de vardı. Ama burası
bizim için büyük bir imkandı. Buna rağmen Kayseri Şeker Spor’da gayet başarılı sonuçlar
alıyorduk. Özellikle burada gençlik döneminden kalan arkadaşlarım da var. Voleybolu ve
basketbolu lisanslı olarak birlikte oynadık. Hepinize tavsiye ediyordum. Bir takım oyununu
mutlaka oynayın, böylece bir ekip ruhu kazanırsınız. Büyüdüğünüz zaman aile hayatınıza,
geleceğinize yansıyacaktır. Ekip ruhu çok önemli bugün bunların temellerini atıyorsunuz, bu
çok önemli. Aynı zamanda burada dini, ahlaki bilgilerin de verildiğini görünce, gençlerin
içinde bulunduğu boşluğun burada doldurulduğunu görüyoruz. Hem fiziki hem fikren
çocuklarımızı eğitmemiz hem de manevi olarak ruhen doyurmamız lazım. Bu üçayak boş
olursa gençlerimiz boşluğa düşüyor, terörizme bulaşıyor. Kayseri Şeker Fabrikası’nın sosyal
sorumluluk programı çerçevesinde yaptığı bu uygulamayı son derece önemsiyor, diğer
kurumlara da örnek olmasını diliyorum. Bu vesile ile katkısı olan, düşünen, hayata geçiren
tüm yöneticilere başkanımın şahsında teşekkür ediyorum” dedi.
Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan’ın Kayseri Şeker yaz kurslarını örnek olarak
göstermesinden ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’da yapmış olduğu konuşmada;
“Kurslarda hem bedensel eğitim hem de din kültürü ve ahlak eğitimi de alıyorlar. Bu konuda
uzman hocalarımız bu katkıyı sağlıyorlar. Biz bu kursları Kayseri Şeker olarak herhangi bir
ücrete tabi tutmadan sosyal sorumluluğumuz içerisinde yapıyoruz. Bütün masrafları Kayseri
Şeker ve Kayseri Şeker Spor tarafından karşılanıyor. Yaz okullarımız sadece Kayseri de değil

Boğazlıyan’da da vardır. Orda da 100-150 civarında öğrencimiz bu imkanlardan yararlanıyor.
Yeni yetişen nesillerimize milli kültürümüzü ve dinimizi, ahlaki özelliklerimizi kazandırmak
arzusunun yanında aynı zamanda beden gelişimine de katkı sağladığımızı düşünüyoruz.
Hocalarımız bu görevi özveri ile yapıyorlar. Milletimizin geleceği olan bu gençlerin
eğitimlerden en iyi şekilde faydalanmalarını ve milletimizi en iyi şekilde temsil etmesini
temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14417.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Samimiyetle hükumet kurulsun istiyoruz
AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Çalış, “Bizler hiçbir kırmızı çizgi belirtmeden sonuna kadar bütün
samimiyetimizle Türkiye’de bir hükumet kurulmasını isteyen tek partiyiz” dedi.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyetine yapılan ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili
Havva Talay Çalış son günlerde yaşanan terör olayları ile ilgili olarak, “Buradan Türk
Milletine ve Türkiye’de yaşayan insanlarımızın hiçbir provokasyona gelmemelerini istiyoruz.
Türkiye’de provokatif ortam yaratılmak isteniyor. Ben vatandaşlarımızın özellikle hiçbir
kaosa izin vermemelerini istiyorum. Bizler binlerce yıldır el ele yaşadığımız kardeşlerimizle
inşallah yine bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi PKK olaylar çıkartmaya
başladı. Bununla ilgili şehitler verdik. Bunlara karşı devletimiz sonuna kadar güçlüdür” diye
konuştu. Koalisyon çalışmalarına da değinen Çalış, “Koalisyon görüşmelerinin CHP ayağı
son görüşmeleri yapıldı. Yapılan çalışmaların sonucu başbakanımıza iletildi. Onun sonuçlarını
bekliyoruz. İnşallah vatanımız, milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bizler hiçbir kırmızı
çizgi belirtmeden sonuna kadar bütün samimiyetimizle Türkiye’de bir hükümet kurulmasını
isteyen tek partiyiz. Bazı partiler kırmızı çizgilerini belittiler. Bazı partiler muhalefette kalmak
istediklerini belirttiler. Biz seçimde sandıktan çıkan sonuca saygı duyup koalisyon
çalışmalarını yürütmeye çalıştık. Bizler elimizden geldiğince istikrar sürsün diye koalisyon
çalışmalarına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Metin Kösedağ ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Miletvekili Havva Talay Çalış'a görevinde başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14418.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Ordunun başına sıradışı komutan!
YAŞ düntoplandı. Org. Özel'in yerine geçmeye hazırlanan Org. Hulusi Akar alışılmışın
dışında bir komutan. Sınır birliklerini ziyaret eden Paşa, 16 askerin şehit olduğu Aktütün'de
bir gece kalmıştı. Dağlıca'da pet şişe kapaklarını toplatıp gazilere yardım kampanyasında
kullanmıştı.
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında dün toplandı..
Üç gün sürecek zirvenin ardından ordunun yeni komuta kademesi belirlenecek. Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı olacak.
Akar da selefi gibi "özel" bir komutan. Orgeneral Akar, vakit buldukça sınır birliklerini
ziyaret ederek burada görev yapan askere moral veriyor. Nitekim 2008 yılında Aktütün,
Dağlıca, Baski Tepe ve Süngü Tepe gibi çok şehit verilen üs bölgelerine gitmiş, 16
askerimizin
şehit
olduğu
Aktütün'de
bir
gece
konaklamıştı.
Dağlıca Üs Bölgesi'nde mevzilerdeki pet şişe kapaklarını gazilere yardım maksadıyla
toplatmıştı.
En genç Kara Kuvvetleri Komutanlarından biri olan Akar, 1952 Kayseri doğumlu. Eşi
diyetisyen, kızı doktor, oğlu ise yurt dışında finans alanında çaşıyor. Zinde formunu eşine
borçlu
olduğu
söyleniyor.
Orgeneral Akar'ın zinde hali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çekmiş
bir resepsiyon sırasında Akar'a "Çakı gibisin" yorumunu yapmıştı. Akar, Erdoğan ile Kara
Kuvvetleri'ne gelmeden önce de birlikte mesai yaptı. 2011 yılında Genelkurmay 2'inci
Başkanı iken dönemin Erdoğan'a BM Genel Kurul çalışmaları sırasında eşlik etti. Orgeneral
Akar'ın teamüllere göre 2019 yılına kadar TSK'nın başında olması öngörülüyor.
SERİ PAŞA' SEVİLEN BİR ASKER
Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Hulusi Akar, aslında TSK içinde çok iyi bilinen
Çeşitli kademelerle diyalog yapısı oluşturabilen bir isim. Ama en büyük özelliği ise yine
yakın çevresinin tanımlamasıyla detaylarda boğulmadan seri karar verip uygulayabilme
yeteneği. Bu nedenle ona bu seriliği için "Seri Paşa" ismini takanlar bile var. Buna ek olarak
bir süreden beri yeni bir konseptin de yaratıcılarından.
O da "Sivil gibi düşünüp asker gibi hareket etme" prensibi. Bunu da sürekli empati
uygulayarak kendini hem asker hem sivillerin yerine koyarak sorunların çözümünde bir
formül olarak uyguluyor.
Seri karar vermesini de "Türkiye'nin zorlu koşullarında zaman kaybetmemek" olarak
tanımlıyor. Yıllarca yurtdışı görevi olduğundan dolayı ileri derecede İngilizcesi ve NATO'nun
kritik kademelerinde yakın arkadaşları var. İç güvenlik harekatlarında aldığı görevler de onun
yine eylemlerindeki yerleşik hafızalarından biri.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14419.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Bakan Avcı: Dershaneler olmayacak
Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerle ilgili kararı için "Boşluğu bir idari düzenlemeyle
gidermeye kanaat getirdik" dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Anayasa Mahkemesinin (AYM) dershanelerle ilgili iptal
kararını göz önüne alarak, sektör temsilcileri ve hukukçularla bir araya geldiklerini belirterek,
"Ortaya çıkan boşluğun bir idari düzenlemeyle giderilebileceği kanaatine vardık. Bunu da
sektör temsilcileriyle görüşerek oluşturduk. Yönetmeliğimizi bu hafta içinde yayımlayacağız"
dedi.
Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği işbirliğinde yürütülen "Sürücü Eğitimi ve
Sınav Süreçlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı"nın açılışı sonrasında, gazetecilerin Anayasa
Mahkemesinin dershaneler hakkındaki kararının ardından bakanlığın üzerinde çalıştığı
yönetmelikle ilgili sorularını yanıtladı.
MEVZUATIMIZDA DERSANE DİYE BİR ŞEY YOK
"Yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde dershaneler açık kalabilecek mi?" sorusunu Bakan Avcı,
şöyle cevapladı: "Şu anda mevzuatımızda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunumuzda
ve ona dayalı olarak yapılmış olan yönetmeliklerde, yönergelerde 'dershane' diye bir kurum
yok. Hukuki boşluk derken, kastettiğimiz de bu. Dolayısıyla yasada ve yönetmeliklerde
olmayan ama fiilen bugün daha önceki düzenleme nedeniyle 1 Eylül'e kadar faaliyetlerinin
devam etmesi öngörülmüş olan dershanelerin dönüşebileceği ve Anayasa Mahkemesinin
kararında da işaret edilen genişlikte bir yeni çözüm üretmiş oluyoruz"
Avcı, "31 Ağustos'ta özel okula dönüşüm süresi bitiyor. Bu çerçevede uzatılabilir mi?"
sorusuna ise "uzatabileceği" karşılığını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14420.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kaymakam Başıbüyük görevine başladı
Kayseri’nin Develi ilçesine atanan Kaymakam Harun Başıbüyük görevine başladı.
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Son çıkan kararname ile Develi ilçesine atanan Kaymakam Harun Başıbüyük, ilçedeki
görevine başladı.
HARUN BAŞIBÜYÜK KİMDİR:
18.12.1976 tarihinde Adana Kozan İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kozan da
tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında
Adana Valiliği’nde kaymakam adaylığına başladı. Sırasıyla Antalya-Korkuteli, OsmaniyeSumbas, Karaman-Ayrancı, Niğde-Çiftlik İlçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Ardından 6
ay süreyle İngiltere-Exeter şehrinde bulundu. Ordu-Aybastı, Adıyaman-Çelikhan İlçelerinde
Kaymakamlık, Bitlis ilinde vali yardımcılığı, Hatay‘ın Hassa ve Diyarbakır’ın Bismil
ilçelerinde, Niğde’nin Ortaköy İlçesi Kaymakamlığında görev yaptı. Kaymakam Harun
Başıbüyük, 28.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararnamesiyle 28.06.2015 tarihli
ve 02 nolu İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümen Kararı ile Develi Kaymakamlığı’na
atanmıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14421.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Öğrencilerinin eğitimi için mini fabrika
kurdular
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu yönetimi, öğrencilerinin
teorik eğitim almaları için okula mini fabrika kurdu. Fabrikada öğrenciler yoğurt, peynir,
tereyağı ve süt üretimi yaparak okuldan mezun olmadan önce mesleklerinde tecrübe kazanmış
oluyor.

04 Ağustos 2015 Salı 18:13

ERÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler eğitimlerini teorik
olarak alıyor. Öğrencilere okulda kurulan mini fabrika sayesinde yoğurt, beyaz peynir, kaşar
peyniri ve tereyağı üretimleri öğretiliyor. Okul yönetimi tarafından uygulamaya konulan proje
sayesinde öğrenciler mezun olmadan mesleklerinde tecrübe kazanmış oluyor. Proje ile ilgili
bilgiler veren Safiye Çıkıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hasan Yalçın, “
Okulumuzda 3 tane bölüm bulunmaktadır. Bunlar, bir tanesi Laborant Veteriner Sağlık, biri
Gıda Teknolojisi ve Bahçe Tarımı ve Organik Tarım bölümleri bulunmaktadır. Laborant
Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri üniversitemize ait bir çiftliğimiz var. Bunun içerisinde
çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu, öğrencilerimiz bütün eğitimlerini orada
görmekteler. O hayvanlardan elde edilen sütler yani 1 tona yakın süt üretimi olmaktadır. Bunu
da okulumuz almaktadır. Okulumuzda bu sütü işleyecek minyatür bir sistem var. Yani günlük
100 ton işleyecek fabrikanın ihtiyacı olan herşeyin minyatürü okulumuzda var” diye konuştu.
Yalçın ayrıca, “Günlük yaklaşık 1 ton süt işliyoruz. İşlediğimiz ürünler bu satış merkezinde
satışa sunulmaktadır. Burada pastörize süt, yoğurt, peynir çeşitleri, özellikle beyaz peynir ve

kaşar peynir herzaman bulunuyor. Bunun dışında örgü peyniri, lor peynirin üretimini
yapıyoruz. Özellikle belirtmeliyim ki okulumuzun ticari bir hedefi yok. Biz tek hedefimiz
öğrencilerimizin eğitimlerini uygulamalı bir şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Özellikle
buna vurgu yapmak istiyoruz. Öğrencilerimizi uygulamalı bir şekilde eğitmek istiyoruz.
Bunun
içinde
elimizden
gelen
gayreti
gösteriyoruz”
şeklinde
konuştu.
Okulda öğrenim gören öğrencilerde stajlarını okullarında yaptıklarını belirterek, kurulan
sistem sayesinde işlerinde deneyim kazandıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14422.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

İlimize hoş geldiniz
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ÖSYM tarafından yapılan ve Erciyes,
Abdullah Gül, Melikşah ile Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin ilgili fakültelerinde okumaya
hak kazanarak kesin kayıt için kente gelen üniversite öğrencilerine “İlimize hoş geldiniz,
sizler Kayseri’yi seçmek ile şanlısınız” dedi.
Kayseri üniversitelerinde okumak için gelen öğrencilerin ailelerine merak etmemelerini,
çünkü çocuklarının Kayserililere emanet olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve folklor değerleri olan,
planlı yerleşimi modern şehirciliği ile misafirperver halkı olan bir ilde yaşamaya hak
kazandıklarını söyledi. Kayseri’nin planlı yerleşimi ile şehircilik açısından örnek gösterilen
bir Anadolu şehri olduğunu, hava, kara ve demiryolu ulaşım ağına sahip olup şehirlerarası
taşımacılığının kolay gerçekleştiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bilgi
birikimi ve zorlu bir çalışma isteyen bir sınavı kazanmalarından ve Kayseri’yi tercih
etmelerinden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14423.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Projelere Ankara’dan büyük destek
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin projeleriyle ilgili Ankara'da
Maliye ve Ulaştırma Bakanlarıyla bir görüşme yaptı.
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Başkan Çelik'in yanı sıra Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki'nin de katılımıyla Bakanlarla saatlerce süren toplantılar yapılarak Kayseri'nin
projeleri masaya yatırıldı. Yapılan toplantı ve görüşmelerde Hava İkmal Şehir Parkı, Hızlı
Tren, Banliyö Hattı, Havaalanı Yeni Terminal Binası, Lojistik Köy gibi onlarca projeye
destek alındı ve bazı projeler için gerekli protokollerin bir an önce yapılması kararlaştırıldı.
Başkan Çelik, Ankara'da yapmış oldukları temasların Kayseri için çok verimli geçtiğini
söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara ziyaretinde öncelikle Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Bakan Şimşek ile yapılan toplantıya, Enerji
Bakanı Taner Yıldız ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de katıldı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çok verimli geçtiğini ifade ettiği görüşmelerde Hava İkmal
Şehir Parkı, Yeşilmahalle'de bulunan Havaalanı yanındaki cephaneliğin başka bir yere
nakledilmesi ve NATO'ya ait akaryakıt istasyonu ile boru hatlarının taşınması gibi projeleri
ele aldıklarını söyledi. Üçlü protokolle yapılacak olan Hava İkmal Şehir Parkı projesine
Maliye Bakanı'nın özellikle Bakanlık bütçesinden para çıkmayacak olması nedeniyle büyük
ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Çelik, "Sayın Bakanımız konuyla ilgili toplantımıza
katılan Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya'ya protokolün bir an önce yapılması için
gerekli talimatları verdi. Dile getirdiğimiz üç konuyla ilgili de Büyükşehir olarak talep
ettiğimiz her şeyi aldık" dedi. Maliye Bakanı'nın destek verdiği projelerden biri olan
Yeşilmahalle'deki cephaneliğin taşınmasının çok önemli olduğunu dile getiren Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, "Yerleşim yerleri arasında kalan cephanelik kanayan yaramızdı. Bu
cephaneliğin yerleşim alanından uzak bir yere taşınması gerekiyordu. Bu konuda yaptığımız
görüşmelerle Havaalanının doğusundaki bölgeye taşınması konusunda Milli Savunma
Bakanlığı ile mutabakata varmıştık. Projemize Maliye Bakanlığı da destek verdi. Cephaneliği
taşıdıktan sonra bu alanı Hilal Mahallesi, Yeşilmahalle, Sancaktepe ve Boztepe Mahalleleri'ni
kapsayan kentsel dönüşümde rezerv alan olarak kullanacağız" diye konuştu. Maliye Bakanı
ile yaptıkları görüşmeler çerçevesinde şehrin ortasında kalan NATO Benzinliği ve boru
hattının taşınması konusunda da mutabakata vardıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik,
"Yeni demiryolu hattından 1.5 kilometrelik bir demiryolu hattı inşa edeceğiz ve NATO
Benzinliği ile boru hattını buraya taşıyacağız. Benzinlik alanı bize geçince bu alan park olarak
hizmet verecek" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Ankara'da ikinci durağı
olan Ulaştırma Bakanlığı'nda da Hızlı Tren, Banliyö Hattı, Havaalanı Yeni Terminal Binası,
Lojistik Köy gibi Kayseri için çok önemli projeler ele alındı. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin ile yapılan görüşmeye Başkan Çelik'in yanı sıra Maliye
Bakanlığı'nda olduğu gibi Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki de katıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nda Kayseri Projeleri gündemli 3,5-4 saat süren bir
toplantı yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Toplantımıza Ulaştırma Bakanı'nın

yanı sıra bu bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel
Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ve Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü'nden bürokratlar da katıldı. Belediyemizi ilgilendiren ya da direk belediyemizle
ilgisi olmasa da Kayseri'yi ilgilendiren tüm projeleri masaya yatırdık. Toplantıda Büyükşehir
Belediyesi olarak taleplerimizi ilettik ve ilgili bürokratlarla detaylıca görüştük. Karayolları
Genel Müdürlüğü ile 15'den fazla projeyi ele aldık ve Develi-Erciyes Yolu, Hacılar-Erciyes
Yolu, Güney Çevre yolu bağlantıları ve viyadük gibi projelerin dosyalarını kendilerine
verdik" dedi.
ÇELİK'TEN YILDIZ VE ÖZHASEKİ'YE TEŞEKKÜR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara'da iki önemli bakanlıkta
Kayseri'yi ilgilendiren onlarca projeyi ele aldıklarını ve bu projelerle ilgili pürüzleri
giderdiklerini belirterek bu görüşmeler sırasında destek veren Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız ile Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Başkan Çelik, "Hem Sayın Bakanımız Taner Yıldız, hem de Büyükşehir Belediyemizin
önceki Başkanı Sayın Milletvekilimizi Mehmet Özhaseki Ankara'da bizim projelerimizin
takipçisi olacaklar. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14424.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Asansörler özel sektörce denetlenecek
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi bölgesinde bulunan işyeri,
mesken, kamu binaları gibi niteliği ne olursa olsun, asansörlerin genel bakım, onay ve
denetimlerin özel bir kuruluş tarafından yapılacağını söyledi.
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Melikgazi Belediyesi’nin bilimsel bir yönetim ile denetleyen bir kurum olarak çalışmalarını
gerçekleştirdiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak temizlik başta
olmak üzere bahçe bakımı, asfaltlama, tesis inşası gibi birçok hizmeti özel sektörce
yapılmasına imkan tanıdıklarını, yani hizmeti satın alarak daha seri, etkin ve ekonomik olarak
yerine getirdiklerini kaydetti. İlçe sınırları içerisinde yer alan asansörlerin bakım ve
işletmelerin 18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereği
özel sektörce yapılması gerektiği hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Asansör Bakım
ve İşletme Yönetmeliğine göre asansörlerin yıllık bakımları yetki belgesi olan firmalarca
yapılmaktadır. Bu yönetmeliğe göre belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan inşaatlar ile
daha önce yapılmış olan tüm asansörlerin bakım ve işletmeleri 24 ay üzerinden anlaşma
imzalanan özel firma tarafından yapılacaktır. Anlaşma imzalanan özel firmanın A Tipi
Akredite kuruluş olması vatandaşlarımız neshinde güven içermektedir “dedi.
Vatandaşların asansörleri incelemeye gelen uzmanlarına yardımcı olması gerektiği ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimlerin yani belediyelerin uygulayan, icra eden

ve yerine getiren birer kurum olmaktan çıkarak gitgide denetleyen kurum olma özelliğe
yöneldiğini kavuştuğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14425.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

ERÜ'de botanik bahçesi kurulacak
Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi tarafından imzalanan protokol kapsamında,
Erciyes Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan 300 dekarlık alana botanik bahçesi
kurulacak.
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Kayseri Valiliği'nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, Kayseri'nin botanik bahçesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Vali Düzgün, "Bugün
Melikgazi Belediyemiz ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanacak olan güzel bir protokol
için birlikteyiz. Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile Erciyes Üniversitesi
rektörümüz arasında daha önce yapılan görüşmeler neticesinde Erciyes Üniversitesi alanı
içerisinde ki 300 dekarlık bir mekanın botanik bahçesine dönüştürülmesi noktasında bir fikir
birliğine varıldı. Bizde bu güzel projeye şahitlik yapmaktan büyük bir memnuniyet
duyuyoruz. Kayseri’de 4 tane üniversite var ama Erciyes Üniversitesi’nin hem kuruluş tarihi
hem de öğrenci potansiyeli bakımından Kayseri’de ki yeri ve anlamı çok farklıdır.
Öğrencilerimizin kampüs içerisinde botanik bahçesi gibi güzel bir mekanda vakit geçirmeleri
ile birlikte botanik bahçeleri o iller için bir cazibe alanıdır" ifadelerini kullandı.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "En büyük metropol ilçemiz olan
Melikgazi ilçemizde bizim için bir yüz akı olan bir Erciyes Üniversitesi’nin olması bizim için
çok önemlidir. Üniversitemizin böyle bir projelerinin yıllardır konuşulması ve bir türlü hayata
geçirilmemesi bizleri de kaygılandırıyordu. Bölgemizde olan her işi sahiplenen bir anlayış
içerisinde böyle güzel bir üniversite içerisinde hem görsel açıdan hem de orada yetişen
yavrularımıza işin pratiği açısından ve şehrimizin de böyle bir botanik bahçesine ihtiyacı
olduğundan dolayı bizim için önem arz ediyordu" dedi.
Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hamza Çakır da, "Erciyes Üniversitesi’nin
gerçekten böyle bir alana ihtiyacı vardı. Belirli bir alanda kümeleşme oluşmuştu ve bu
kümeleşen alanın hemen yanında 300 dekarlık bir alanda botanik bahçesinin oluşması, bizim
için güzel oldu. Botanik bahçemizin tamamını Melikgazi Belediye başkanımız üstlendi" diye
konuştu.
Konuşmaların ardından, protokol sözleşmesi imzalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14426.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Vali Yardımcısı Gökhan Azcan görevine başladı
İçişleri Bakanlığı’nın 2015/398 sayılı Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile
Sapanca Kaymakamlığı görevinden Kayseri Vali Yardımcılığı’na atanan Gökhan Azcan
Kayseri Valiliği’ndeki görevine başladı.
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atanan Vali Yardımcısı Gökhan
Azcan’ı makamında kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi.
GÖKHAN AZCAN KİMDİR?
18.05.1969 tarihinde Samsun'a bağlı Terme ilçesinde doğan Vali Yardımcısı Gökhan Azcan,
1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1994-1997
yıllarında Erzincan Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Vali Yardımcısı Azcan,
sırasıyla Çorum Ortaköy Kaymakamlığı, Diyarbakır Hani Kaymakamlığı, Abana İlçe
Kaymakamlığı, Cizre Kaymakamlığı, Safranbolu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2013 2015 yılları arasında Sapanca Kaymakamlığı görevlerinde bulunan Vali Yardımcısı Azcan,
İçişleri Bakanlığının 2015/398 sayılı Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile
Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14427.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

TOÇ BİR-Sen’den kınama
Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN), geçtiğimiz günlerde gıda
denetim elemanlarına görevlerinin başında yapılan saldırıyı kınadı.
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Memur-Sen İl Temsilciliği binasında yapılan basın açıklamasında konuşan TOÇ BİR-SEN
Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, “29 Temmuz 2015 Çarşamba günü İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü gıda denetim ekiplerimiz rutin gıda denetimi için gittikleri bir
işletmede sözlü, küfürlü ve fiili saldırıya uğramıştır. Sadece görevlerini yapmakta olan gıda
mühendisi arkadaşlarımız, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıda
tüketmelerini temin etmek üzere Bakanlığımız gıda denetim programı gereği mesleklerinin

gereğini yerine getirirken böylesi bir saldırıya maruz kalmaları bizi çok üzmüştür” diye
konuştu.
‘Bu saldırılar ilk değildir ve son da olmayacaktır’ diyen Kuzkale, “Daha öncede birçok
şehrimizde denetim elemanlarımız sadece görevlerini yaptıklarından ötürü bu tür saldırılara
maruz kalmıştır. Maalesef ki öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız gibi gıda denetimi yapan
personelimize de şiddet uygulanmaktadır. Buradan şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu
belirterek yaşanan bu olayı kınıyoruz. Gıda denetim personelimizin maruz kaldığı bu şiddet
karşısında personelimizin arkasında durarak gerekli tedbirleri alan İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. İl Müdürlüğümüz bu olayın ardından
gerekli tedbirleri almış ve neticede saldırıda bulunan işletmeye karşı gerekli yaptırımlar
uygulanmıştır. Buradan Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası olarak hizmet kolumuzda
çalışan tüm personelimizin haklarının korunması konusunda her zaman yanlarında
olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14428.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Hulusi Akar Genel Kurmay Başkanı oldu
Yeni Genelkurmay Başkanı Akar da, iki cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve milletvekili yanı
sıra bilim insanı, asker ve bürokrat yetiştiren Kayseri Lisesi (Taş Mektep) mezunu.
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Kayseri'de iki cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve milletvekili yanı sıra bilim insanı, asker ve
bürokrat yetiştiren Kayseri Lisesi (Taş Mektep) bugünlerde bir gururu daha
yaşıyor. Kayseri Lisesi Müdürü Ahmet Saitİlter, Taş Mektep'te 2 yıl eğitim ve öğretim gören
Orgeneral Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı olmasının, okulları ve şehir için övünç
kaynağı olduğunu belirtti. İlter, "Geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi yönetecek olan lider
insanlar Taş Mektep'te yetişmeye devam etmektedir." dedi.
BUGÜNE
KADAR
SAYISIZ
LİDER
ŞAHSİYETLER
YETİŞTİRDİ
Kayseri Lisesi Müdürü Ahmet Sait İlter, 1893 yılında eğitim-öğretim hizmeti vermeye
başlayan ve 122 yıldır aralıksız hizmetine devam eden Kayseri Lisesi'nin (Taş Mektep)
bugüne kadar ülke ve dünya siyasetine, ticaretine, spor ve sanatına yön veren lider şahsiyetler
yetiştirdiğini hatırlattı. İlter, Taş Mektep mezunlarının her birinin, yaptığı görevde her zaman
zirveye çıktığını belirterek, "8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, 11. Cumhurbaşkanımız
Sayın Abdullah Gül, bu liderlerden sadece bir örnektir. En son okulumuzda 2 yıl eğitim ve
öğretim gören Sayın Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı olması okulumuz ve şehrimizin
övünç kaynağı olmuştur." diye konuştu.
Kayseri Lisesi'nin öğrencilerini vatana, millete, devlete ve tüm insanlığa faydalı insanlar
yetiştiren bir kurum olduğunun altını çizen İlter, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün olduğu gibi
bugün de öğrencilerimiz milli, manevi değerleri benimsemiş, teknolojiyi en iyi şekilde
kullanabilen bireyler olarak yetişmektedir. Biz eğitimcilerin görevi, bugünden geleceğin lider

kadrolarını yetiştirip, Türk milletinin 2023-2053 vizyonuna ulaşmasını sağlamak ve yarının
bugünden daha iyi olmasını sağlamaktır. Geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi yönetecek lider
insanlar Taş Mektep'te yetişmeye devam etmektedir."
KAYSERİ LİSESİ PAŞASINI BEKLİYOR
Hulusi Akar paşanın yeni görevinin kendisine, ailesine ve millete hayırlı olmasını dileyen
Müdür İlter, 2 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi Kayseri Lisesi'nde geleneksel mezunlar
buluşmasına yoğun işlerinden dolayı katılamayan Orgeneral Hulusi Akar'ı en kısa zamanda
Taş Mektep'te misafir etmekten mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14429.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Doğan’dan yeni sanayi esnaf ziyareti
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Yeni Sanayi’deki esnafı ziyaret etti.
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Samimi bir havada geçen ziyaretlerde ekonomik sıkıntılardan şikayet eden esnaf bir an önce
yeni hükümetin kurulması gerektiğini belirtti. Ziyaretler esnasında AK Parti’ye oy veren
esnafın “erken seçim” istediği, MHP’ye oy verenlerin de AK Parti-MHP koalisyonu talep
ettikleri gözlendi.
Terör konusunda da hassasiyetlerini dile getiren çoğunluğunu oto tamircilerinin oluşturduğu
esnaf, birlik-beraberlik içinde sorunun kökünden çözülmesi gerektiğini belirterek “biz
arkanızdayız. Lütfen bu çapulculara hadlerini bildirin” mesajı verdiler.
Gurbetçilerle de buluştu
Esnafla sohbet edip çaylarını içen Ahmet Doğan da “hamdolsun hükümetimiz dirayetli bir
şekilde terörü bitirmeye çalışıyor. İnşallah yakın zamanda ülkemiz yeniden atılım dönemine
geçecek.” dedi.
Arabalarını tamire getiren gurbetçi vatandaşlarla da görüşen Ahmet Doğan şunları söyledi:
“Memleketinize hoş geldiniz. Binlerce kilometrelik yolu göze alarak geliyor, çarşıpazarımıza canlılık katıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Dönüşte de yolunuz açık
olsun.”
Teşekkür eden gurbetçiler ise ‘ülkenin geleceği için en hayırlı kararın erken seçim olduğunu’
belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14430.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Çocuk evlerinde kalan çocuklara piknik morali
Melikgazi Sağlık Vakfı tarafından Valilik Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar için piknik
düzenlendi.
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Bir hayırseverin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün
yanı sıra Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, 24. Dönem Milletvekili Mustafa Elitaş’ın
eşi Kevser Elitaş, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun eşi Emel Palancıoğlu, Melikgazi Sağlık Vakfı
Misafirhanesi Müdürü Perihan Altun ve ev sahipleri Mahmut Bekli, Fatma Bekli çifti ile
çocuk evlerinde kalan çocuklar katıldı. Güzel bir havada eğlenceli bir şekilde gerçekleşen
etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Gül Düzgün, çeşitli vesilelerle bir araya geldikleri
sevgi evlerinde kalan çocuklarla bu kez piknik etkinliğinde buluşmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlikte doğum günü olan çocuklar için pasta kesilip
hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14431.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Elektrik şirketinin deposunda yangın
Kayseri’de elektrik şirketinin depo olarak kullandığı arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri
tarafından söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde bir elektrik şirketinin depo
olarak kullandığı arazide otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine
çevredekiler tarafından itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Elektrik kablolarının da tutuşması üzerine polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de
yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından itfaiye yangını kontrol
altına
aldı.
Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14432.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Orta ölçekli işletmeler çok sağlam olacak!
Kayseri Ticaret Odası üyelerine yönelik KOSGEB destekleri bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme
toplantısında üyeler, yapılan sunumları 300’e yakın katılım dolayısıyla VIP salonunda kurulan
projeksiyon sistemi ile takip etti.
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Toplantıya Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KOSGEB
Kayseri Müdürü Erdal Çınar, KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı Meclis Başkan
Yardımcısı Halit Suvar, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Payza ve KOSGEB uzmanları
katıldı. Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, çok önemli
bir toplantı gerçekleştireceklerini belirterek, toplantıda küçük ve orta ölçekte işletmeler için
KOSGEB’in vadettiği destekler hususunda bilgiler elde edileceğini söyledi. Türkiye’nin 2023
hedeflerine varması, muhasır medeniyet seviyesine yükselmesi ve ekonomik kalkınmanın en
üst düzeylere yükseltmesi bakımından aşağıdan yukarıya doğru yapılanmanın çok önemli
olduğunu düşündüklerini ifade eden Hiçyılmaz, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler çok sağlam
olacak, iyi çalışacak, para kazanacak, yatırım yapacak, istihdam sağlayacak ki Türkiye bu
hedeflerine varabilsin” dedi. Hiçyılmaz, “KOBİ’lerin, finans sağlamada çektikleri sıkıntıları
hafifletmek, yeni yatırım alanlarına destek sağlamak ve diğer başlıklardaki desteklere
ulaşmalarını kolaylaştırmak için KOSGEB’in faaliyetlerinin iyi bilinmesi şarttır. Yenilenen ve
gelişen dünyada, değişimler ve dönüşümler hızla yaşanmaktadır. Biz de, üyelerimizin yaşanan
bu değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmeleri amacıyla KOSGEB desteklerinin anlatılması
ve uygulama süreçlerine ilişkin çalışmalarda bulunuyoruz” diye konuştu. Kayserili üreticilerin
KOSGEB desteklerinden mutlaka yararlanması gerektiğini vurgulayan Hiçyılmaz,
“Firmalarımızın hazırlayacakları projeler ile bu destekleri kullanmaları şehrimizin gelişmesi
yönünde de büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler sonucunda
KOSGEB’in, müşteri ve KOBİ odaklı yeni bir yaklaşımla hareket ettiğini iyi biliyoruz. Bu
anlayışın üyelerimizin talep ettikleri desteklere ulaşmasını da kolaylaştıracağından eminiz.
KOSGEB tarafından verilen bu desteklerin kapsamının daha fazla genişletilmesi ve
yaygınlaştırılmasının ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasına her yönüyle fayda sağlayacağı
kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. KOSGEB’in yapmış olduğu faaliyetlerden şimdiye kadar
çok istifade edildiğinin altını çizen Hiçyılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bundan sonraki süreçte daha fazla istifade etme noktasında bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz.
Çünkü yapılan faaliyetlerin bir kısmının üyelerimiz, KOBİ’lerimiz tarafından bilinmediği
kanaatimiz var. Sadece KOSGEB’in değil devletin birçok kurumu tarafından verilen birçok
destek maalesef üyelerimiz tarafından iyi takip edilememekte veya başka bir deyişle bunlar
iyi anlatılamamakta diye düşünüyorum. Bu toplantılarımızın gayesi üyelerimizi bu noktalarda
bilgilendirmek ve yapacakları işte finansman sağlamak, belki finansman sağlamanın da
ötesinde belki daha önemlisi bilgi sağlamak amacıyla bu toplantıların sık sık yapılması
gerektiği kanaatimiz var. Bu toplantıya bu kadar teveccüh olmasından dolayı hepinize ayrı
ayrı teşekkür ediyorum. KOSGEB’in çalışmalarından, KOSGEB’in Kayseri’deki
çalışmalarından çok memnunuz. İl müdürümüz Erdal Çınar’a huzurlarınızda özellikle
teşekkür etmek istiyorum. Çünkü üyelerimizle ilgilenme konusunda kendisi çok yardımcı
oluyor, bundan sonraki süreçte de inşallah kendisinden bu şekilde istifade ederiz. Bu
toplantıda uzmanımız Ali Duran Bey tarafından çok değerli bilgiler verilecektir diye
düşünüyorum, notlarınızın alarak her konuda sorular sorun istiyorum. elde ettiğimiz bilgiler
çerçevesinde iş hayatımızı şekillendirmeye çalışalım. Bu çerçevede gerçekleştireceğimiz
toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14433.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayseri’de kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri’de iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi
yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Güney Çevre yolu üzerinde A. K‘nin (58) sürücüsü olduğu 38 HF 130
plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki diğer
kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kamyonet şarampole yuvarlanırken, kazada şoför
A. K. ile birlikte E. G (43) diğer kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen
sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14434.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Serinlemek isterken canınızdan olmayın
Kayseri'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzme antrenörlüğü ve
cankurtaranlık yapan Gamze Yıldız, vatandaşların sıcak havaların etkisi ile serinlemek için
bilinçsizce yüzdüğünü söyleyerek, "Akıntının bulunduğu yerlerde yüzmeyin" dedi.
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Türkiye genelinde son zamanlarda artan boğulma vakaları, cankurtaranları harekete geçirdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzme antrenörlüğü ve cankurtaranlık
yapa Gamze Yıldız, vatandaşları bilinçsiz yüzmemeleri konusunda uyardı. Yıldız, "Son
zamanlarda artan boğulma olaylarından dolayı uyarılarda bulunmak istiyorum.
Vatandaşlarımız kontrolsüz yüzmeye gitmesinler. Yüzme eğitim almadan barajlarda ve
göllerde bilinçsiz yüzmeye çalışmasınlar. Son günlerde sıcaklardan dolayı insanlar serinlemek
istedikleri için artıyor. Özellikle akıntının bulunduğu yerlerde yüzmemeye gayret
göstersinler" dedi.
Yıldız ayrıca, "Vatandaşlarımız bir boğulma vakası gördüklerinde kaç kişi olduklarını ve açık
adreslerimi 112 acil servisi ile paylaştıklarında zaten çok sürmeden ekipler olay yerine
geleceklerdir. Önemli olan boğulma anında boğulan kişiyi rahat bir şekilde çıkartarak baş
çene pozisyonuna almaları gerekir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14435.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Müftü Güven Bünyan İlçe Müftülüğünü ziyaret
etti
Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Bünyan İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.
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Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, ziyarette İlçe Müftülüğü’nde görev yapan personelle
tanışma toplantısına katıldı. Toplantı öncesi Bünyan İlçe Müftüsü Abdürrahim İnanç, Bünyan
İlçe Müftülüğü personel sayısı, camiler, Kur’an Kursları ve müftülükçe yapılan çalışmalar
hakkında İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’e bilgi verdi. Müftü Güven, “Bizim görevimiz
sadece cami içi din hizmetleri değildir. Aynı zamanda cami dışındaki görevlerimizi de
unutmamalıyız. Bizler mesai mefhumu gözetmeden fedakârca çalışmalıyız” dedi. Ziyaret
sonrası Müftü Güven, Bünyan Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan’ı, Belediye Başkanı

Şinasi Gülcüoğlu’nu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay’ı makamlarında ziyaret ederek
ilçede
yürütülmekte
olan
din
hizmetleri
hakkında
istişarelerde
bulundu.
Ziyaretler sonrası Bayramlı Cami’ne gelen Müftü Güven öğle namazını kıldırdı. Namaz
sonrası cami cemaati ile sohbet eden Güven daha sonra ilçeden ayrıldı. Ziyaretler esnasında İl
Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan da hazır bulundu ve merkezi vaaz sisteminin bulunduğu
Sağlık Cami’inde öğle namazı öncesi vaaz-ı nasihatte bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14436.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kocasinan Belediyesi’nde atamalar tamam
Kocasinan Belediye Başkanlığına meclis tarafından seçildikten sonra görev değişikliklerine
başlayan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yeni atamaları gerçekleştirirken, ataması
yapılanlar yeni görevlerine başladı.
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Buna göre Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İlyas Yıldırım’ın
Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesinin ardından boşalan başkan yardımcılığına daha önce
Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Gökhan Doruk, Makine İkmal Müdürlüğü'ne ise
Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Şube Müdürü Hasan Kılıç, Fen İşleri Müdürlüğü'ne ise
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürü Ümit Tokcan getirildi.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne atanan Şaban Uğur, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne atanan
Yasin Yanar ve Mezarlıklar Müdürlüğü'ne atanan Hamza Adıgüzel de görevlerine başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14437.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Nursaçan'dan Sanayi Ve Teknoloji İl
Müdürlüğü'ne ziyaret
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı'yı makamında ziyaret etti.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil
Akçadırcı, KOSB yönetimine yeni seçilen Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyelerine
çalışmalarında başarılar diledi. Akçadırcı ayrıca, Kayseri'nin sanayisinin ileri teknoloji,
yüksek katma değer ve rekabet gücüne dayalı bir yapıya kavuşması için İl Müdürlüğü ve
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce yapılabilecek müşterek çalışmalar konusunda fikir
alışverişinde bulundu.
Ziyarette, önümüzdeki süreçte özellikle sanayi işletmelerimizde AR-GE Merkezlerinin
kurulması ve desteklenmesi, sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile
değiştirilmesi, tekno yatırım ve tekno pazar destek programları, sanayi tezleri destek
programı, TÜBİTAK destekleri, kümelenme destek programının tanıtımı, sanayicilerin söz
konusu desteklerden yararlanmalarının teşviki, Kayseri'de kamu üniversite sanayi işbirliğinin
geliştirilmesi ile Türkiye'nin cari açığının en önemli sebeplerinden olan ithal ara mallarının
yerli üretiminin artırılmasına yönelik olarak müşterek çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14438.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

12 okulda öğretmenler odası yenilendi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde yer alan okullarda öğretmenler odası düzenleme ve yenileme çalışmalarının
devam ettiğini söyledi.
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Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 204 ilk, orta ve lise eğitim binası bulunduğunu ve 120 bin
öğrencinin 6 bin 820 öğretmen ile eğitim yapılmakta olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak yaptırmış olduğumuz 7 eğitim binamız ile devam
eden 5 eğitim kurumu binamız eğitime verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Eğitim kalitesinin
yükselmesi için yatırımlarımız devam ediyor. İnsan odaklı yatırımlarımızda eğitim gönüllüleri
olan öğretmenlerimizi de unutmuyoruz. Onlara yönelik şimdiye kadar 56 öğretmenler odasını
önerilerine göre yeniledik ve döşedik. 2015 yılında ise ihale ile 12 okulumuzun öğretmenler
odasını yeniliyoruz. Öğretmenler odasını sadece iç ve dış boya ve mobilya olarak değil, teknik
olarak da donatıyoruz. Bilgisayar ve internet imkanı sağlıyoruz. Televizyon yerleştiriyoruz.
Melikgazi olarak eğitim konusundaki hassasiyetimiz herkesçe bilinmektedir" dedi.
2015 yılında ihale ile öğretmenler odası yenilenen ve işlevlik kazandırılan 12 okulun ikisinin
ortaokul, 10’unun ise ilköğretim okulu olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
okulların her türlü ihtiyacının karşılandığını, ancak okulların taleplerinin İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün yazılı talepleri doğrultusunda Meclis Kararı ile yerine getirildiğini sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14439.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Sağlık-Sen'den ilçe hastanelerine ziyaret
Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı ve beraberindeki heyet, ilçe devlet hastanelerini ziyaret
ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmud Faruk Doğan, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerine
Bünyan, Develi, Akkışla ve Sarıoğlan ilçe hastaneleri ziyaret ederek devam etti. Burada sağlık
çalışanları ile sohbet eden Sağlık-Sen Kayseri Şube üyeleri, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14440.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

KTO yeni hizmet binasının temel atma töreni
yapılacak
Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) yeni hizmet binası temel atma töreni, TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla yapılacak.
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KTO’nun Çevre Yolu üzerinde yapılacak olan yeni hizmet binası temel atma töreninin 14
Ağustos saat 15:00’de yapılacağı ve törene TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da
katılacağı bildirildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14441.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Büyükşehir'den rekor yol
Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında yol ve asfalt çalışmalarında rekor kırıyor. Şehir
Merkezindeki çalışmalarda 300 bin ton asfalt kullanacak olan Büyükşehir Belediyesi ilçelerde
ise 800 bin ton malzeme kullanarak 640 kilometre yol yapıyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi yol yapımı veya mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi için
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kent merkezinde başta Kocasinan Bulvarı
üzerindeki Karayolları Kavşağı ve Fuzuli Caddesi arasında olmak üzere Hisarcık Yolu, Talas
Timuçin ve Umut Caddeleri, Orta Yol gibi birçok caddede yol yenileme çalışmaları devam
ediyor. Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki yollar için bu yıl 300 bin ton asfalt
kullanacak.
Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilçelerde de rekor seviyede yol yapıyor. Bir taraftan mahalleye
dönüşen belde ve köyleri ilçelere bağlayan yolların kalitesini artırmak için çalışan Büyükşehir

Belediyesi bir taraftan da yeni yollar açarak mesafeleri kısaltıyor. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ilçelerdeki yol ve asfalt çalışmaları için 100 bin ton mıcır, 200 bin ton alt temel
malzemesi ve 500 bin ton temel malzemesi kullanıyor. Tüm bu malzemelerle 260 kilometre
yolda birinci kat asfalt kaplama, 380 kilometre yolda ise ikinci kat asfalt kaplama yapılıyor.
"55 BİN KAMYON MALZEME KULLANILIYOR"
Büyükşehir Belediyesinin bir yılda yapmış olduğu yol ve asfalt çalışmaları için kullanılan
malzemeyi 55 bin kamyon ancak taşıyabiliyor. 55 bin kamyon aralarında boşluk bırakmadan
bir konvoy oluşturduğunda konvoyun bir ucundan diğer ucu 440 kilometreyi buluyor.
"MARKA ŞEHİR İMAJIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyecilikte marka şehir olan Kayseri'nin bu
imajını güçlendirmek için büyük projelerin yanı sıra alt ve üst yapıda da önemli çalışmalar
yaptıklarını söyledi. Marka şehrin yol ve ana arterleri kapsayan iyi bir planlamadan geçtiğini
ve Kayseri'de de bu planlamaya özel önem verdiklerini dile getiren Başkan Çelik, bu
planlama doğrultusunda hem yeni yollar açtıklarını ve açmaya devam ettiklerini hem de
mevcut yolların kalitesini artırmak için çalıştıklarını kaydetti. Başkan Çelik, 30 Mart 2014'ten
itibaren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanan ilçelerde de yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini
dile getirerek, "İlçelerimizdeki yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14442.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Melikgazi Belediyesi kaykay parkı inşa ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 512 park alanı ile ilçenin her yerinde,
her yaş grubuna hitap eden parklar ile toplumun sosyal yaşamına renk katıldığını ve şimdi de
Kayseri’de bir ilki daha gerçekleştirerek kaykay parkı inşa ettiklerini söyledi.
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Kayserili gençlere kaykay parkı için mahalle toplantılarında söz verildiğini hatırlatan Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, “Köşk Mahallesi’nde 8000 metrekare alanı ile yeni bir park inşa
ediyoruz. Çok amaçlı ve büyük ölçekli bu parkımız ile her yaş grubuna hitap eden ve dede ile
torunların aynı mekanda zaman geçirebileceği imkanlar tanıyoruz. Köşk Mahallesi üniversite
yolu üzerinde yapımı devam eden parkımızda futbol sahası, çocuk oyun alanı ve oyun
grupları, aletli kondisyon alanı, yürüyüş ve koşu yolları, 8 kamelya, oturma bankları, fıskiyeli
havuz ve 311 m² alanıyla kaykay pisti bulunmaktadır. Bu yıl çalışmasına başlanılan parkımız,
Ekim Ayı sonunda tamamlanarak hizmete sunulacaktır” dedi. İlçe sınırları içerisinde 81
mahalle bulunduğunu ve yaklaşık her mahalleye 6 park düştüğünü yani Melikgazi ilçesinin
adeta parklar şehri olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bin metrekare
altındaki alanları park olarak kabul etmediklerini ve parkların çok amaçlı ve bakımlı olduğunu
sözlerine ekledi.

Yapımı devam eden kaykay pisti parkını gezen ve futbol oynayıp gençlerle sohbet eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, spor yapan gençlere forma ve şapka hediye ederek
kaykaylarını hazırlamalarını istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14443.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz gelir vergisi
rekortmenlerini kutladı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Vergi
Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan gelir vergisi rekortmenleri listesine ilişkin
değerlendirmede bulundu. Hiçyılmaz, “Vergi ödemek kutsal bir görevdir. Bu görevi büyük bir
hassasiyetle yerine getiren ve sıralamada önlerde yer alan herkesi kutluyorum” dedi.
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Kayseri’de 2014 yılı vergilendirme döneminde 45 bin 748 mükellefin yıllık gelir vergisi
beyannamesi verdiğini belirten Hiçyılmaz, “2014 yılı için şehrimizde 575 milyon 223 bin 179
TL matrah beyan edilmiş ve 146 milyon 553 bin 039 TL gelir vergisi tahakkuk etmiştir.2014
yılı vergilendirme döneminde bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 12
ve tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 13 oranında artış olmuştur. Bu artış
şehrimizin, üretim ve ticarete verdiği önem kadar vergi ödeme konusundaki duyarlılığını da
göstermektedir” diye konuştu.
Açıklanan gelir vergisi rekortmenleri listesinin başında Boydak ailesinden 6 ismin yer aldığını
da hatırlatan Hiçyılmaz, “Başta Boydak ailesinin kıymetli üyeleri olmak üzere ilk 100
listesine girme başarısını gösteren tüm hemşehrilerimizi kutluyorum. İnsanımız her konuda
olduğu gibi vergi konusunda da hassas davranmaktadır. Şehrimizin gelişmesi ve özellikle alt
yapı hizmetlerinin yaygınlaşarak iyileşmesi bakımından vergi büyük önem arz etmektedir.
Kayserililerin ilerleyen yıllarda vergi ödeme noktasında daha duyarlı olacaklarına inancım
tamdır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14444.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı
Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin beton mikserine çarpması sonucu
meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, merkez Talas ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 35
EVT 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı
şeritten gelen 38 BC 398 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan
2 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine
kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde başka bir kazaya sebebiyet
vermemek için güvenlik önlemi aldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14445.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

CHP erken seçime hazır!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son günlerde yaşanan terör olayları ve koalisyon çalışmaları
ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Ayan, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostluğun ve
kardeşliğin egemen olduğu, Türk, Kürt kardeşlerin ve Anadolu’da yaşayan halkların birbiriyle
kavga etmediği bir ortamın oluşmasını sağlayacağız” dedi.
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Parti binasında yapılan basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Mustafa Ayan,” 7
Haziran’dan beri uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen başımızdaki düşük hükümet, yetkisiz
bazı kişiler bizi yönetmeye devam ediyor. Bunun da en büyük nedeninin sarayında yaşayan
zat olduğunu bilmenizi istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoya soktuğu 131
milletvekili ile bunun önüne geçmeye çalışıyor. Gündemimizde ne olduğunu bilmediğimiz
çözüm süreci çerçevesinde terörün olmadığı bir ortamda seçime girmiş olmamıza rağmen her
ne hikmetse Tayyip Erdoğan’ın başkan olabileceği rakama ulaşamadığı andan itibaren birileri
düğmeye bastı. Anaların ağlamayacağı bir ülke iddiasında bulunan AKP’nin yetkisiz
hükümeti ile artık evlatlarımızı gözyaşlarımızla toprağa vermeye başladık. İddia barıştı, iddia
kavgasız Anadolu’da yaşayan halkın kavgasız kardeşliğiydi. Bugün geldiğimiz nokta tıpkı

Osmanlı padişahlarının yaptığı gibi kardeşlerini boğazlayan, evlatlarını boğazlayan ama
iktidarını ayakta tutan bir anlayışın çağımızda da bir başka modelini görüyorsunuz. İktidarda
olmak için bu anarşiyle, bu ölümlerle parlamentodaki bir başka siyasi partinin düşeceği, bir
başka siyasi partilerin oylarının artacağı, sayın Tayyip Erdoğan’ın da başkan olabileceği bir
senaryo içerisindeyiz” diye konuştu.
Ayan ayrıca, “Halkımız bu noktada erken seçim olacak oyalamalarıyla çoğaltacakları
milletvekili sayısıyla bir padişahlık, bir yeniden küçük Osmanlıcılık hayali içinde olanlara
erken veya genel seçimde bu sefer hakettiği cevabı verecektir. Buna yürekten inanıyorum.
Kayserimizde kardeşliğimiz devam edecek, Kayserimizi, halkımızı seven özgürlük sevdalısı
birinci sınıf demokrasi hedeflisi kardeşlik duyarlılığı içinde olan herkesle yaşamaya devam
edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin görüşme yaptığı 14 ilkesiyle iktidara hazır olduğu bir
dönemdeyiz. Ön görüşmeler yapıldı. 14 ilkemizin çerçevesinde bunlar evrensel ilkeler ama o
14 ilkeye terörün olmadığı, dostluğun ve kardeşliğin egemen olduğu Türk ve Kürt kardeşlerin
ve Anadolu’da yaşayan halkların birbiriyle kavga etmediği bir ortamın oluşması için
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları sağlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın “
şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Ayan, “Türkiye’mizin adı konulmamış bir sıkıyönetime götürüldüğünü
görüyoruz. AKP’nin valileri süratle özel güvenlik bölgeleri adı altında sıkıyönetim ilan
ediyorlar. Hani 12 Eylül Anayasasından uzaklaşacaktık. Hani askeri rejimin halka vurduğu
darbenin izlerini kaldıracaktık. Bütün bunlar günümüzde 12 yıllık AKP iktidarının ortaya
koyduğu yanlış yönetimlerle bizi bu noktaya getirdi. Yapılacaksa, erken seçime Cumhuriyet
Halk Partisi Kayseri örgütü hazırdır. Hem ilçe başkanlarımızı yeniden seçme uğraşı
içerisindeyiz hem de genel seçime hazırız. Halkımıza hizmet etmeye hazırız” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14446.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

İşçileri taşıyan otobüs devrildi
Kayseri’de tekstil işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 27. kilometresinde tekstil işçilerini taşıyan
otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın
ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken, polis ve jandarma ekipleri yol
üzerinde çevre güvenliği aldı. Yaralı kurtulan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri de otobüste kurtarma çalışması yaptı.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsün içerisinde 46 kişinin olduğu öğrenildi.

Karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlanırken, ekiplerin otobüsü kurtarma çalışmaları
devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14447.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Herkes tek başına bir iktidar görmek istiyor
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki ve Havva Talay Çalış, TÜMSİAD
Kayseri Şubesini ziyaret etti. Yapılan ziyarette konuşan Özhaseki, “Herkes tek başına bir
iktidar görmek istiyor” dedi.
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TÜMSİAD Kayseri Şubesine yapılan ziyarete AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet
Özhaseki ve Havva Talay Çalış, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve TÜMSİAD
üyeleri katıldı. Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, “İş alemi
doğrusu bir tedirginlik içerisinde. Onların tedirginliği piyasaya dalga dalga yayılıyor. Yani
herkes önünü görmek ve tek başına bir iktidar görmek istiyor. Bu istikrarın sürmesini
bekliyor. Eğer onun süreceği yönünde bir umudu olursa herkes yatırım yapacak, yatırım
yapıldığında da herkes rahat edecek. Doğrusu AK Partinin işbaşında olması bu istikrarı bir
nebze sağlıyor. İnsanlar çok korkarak, tedirgin olarak davranmıyorlar. Geleceğe ait
beklentileri var. Bundan dolayı da iş aleminde büyük kırılganlıklar yaşanmıyor ancak bu
sürdürülebilir bir şey değil. Tek başına güçlü bir iktidar olması lazım. Buna güvenerek
içerideki ekonomik göstergelerin de hızla yukarıya çıkması lazım. Türkiye’de nereden
baksanız 200-250 milyar dolarlık yatırımın yapılması için gerekli ortamın sağlanması lazım”
diye konuştu.
Kayserili Hulusi Akar’ın Genel Kurmay Başkanı olması ile ilgili soruyu da yanıtlayan
Özhaseki, “ Kayseri’nin zaten siyasette bir ağırlığı vardı. Hükümetlerde de bir ağırlığı vardı.
Bir taraftan Cumhurbaşkanımız vesilesiyle, bir taraftan değerli bakanımız Taner Yıldız
vesilesiyle bu ağırlığı biz hep hissediyorduk. Doğrusu bundan sonra da komuta kademesinde
Kayseri’nin ağırlığı olacağı hususu kesinleşmiş gibi oldu. Bundan dolayı da mutluyuz. Hulusi
paşayı çok yakından tanımıyoruz ama yakınlarından duyduk. Çalışma arkadaşlarının kendileri
hakkında söyledikleri sözler çok önemli. Pratiklikleri, çalışkanlıkları, zekalarıyla üst düzeyde
olan komutanlar olarak tarif ediliyor. Bu bizim için son derece sevindirici. Hayırlı olmasını
dileriz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14448.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

MÜSİAD üyeleri hasbihal toplantısında buluştu
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından Hasbihal
toplantısı düzenlendi.
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Düzenlenen toplantıda MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu yaptığı açılış
konuşmasında, şehrin ileri gelen yöneticileri, sanayicisi, akademisyeni ve bürokratlarının
konuşmacı olarak katılımıyla üyelerin bir araya geldiği Hasbihal toplantılarını her ay
düzenlediklerini ifade etti. Olgunharputlu ayrıca, toplantının faydalı olmasını temenni etti.
Toplantıya katılan Prof. Dr. Mehmet Şahin ise, 16 milyonu aşkın kaydın bulunduğu, dünyanın
en büyük akademik kütüphanesi unvanına sahip Harvard Üniversitesi arşivinde Ermeni
meselesi üzerine yaptığı araştırmalar kapsamında misyoner belgelerini MÜSİAD üyeleriyle
detaylı olarak paylaşarak, bilgiler aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14449.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kırşehir’de dede cinneti
Kırşehir’in Kaman ilçesinde evlerinin üst katında oturan gelini ve 2 torununun gürültüsünden
rahatsız olduğunu iddia ederek tartışan dede, cinnet getirip silahla gelinini öldürdü, 2
torununu da ağır şekilde yaraladı.
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Edinilen bilgilere göre, Kaman ilçesi Sarıuşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya
göre, 71 yaşındaki Ş.K. evlerinin üst katında oturan gelini S.K. (35), torunları R.K. (8) ve
A.K.’nin (7) gürültü yaptıklarını iddia ederek tartışmaya başladı. Olay sonrası Ş.K. cinnet
geçirerek gelini S.K., torunları R.K. ve A.K.’yi silahla vurdu. Vücuduna çok sayıda kurşun
isabet eden S.K. olay yerinde hayatını kaybederken, R.K ve A.K. de ağır şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri R.K. ve A.K.’yi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Ş.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14450.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

CHP Milletvekili Arık'tan soru önergesi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sağlık Bakanı Mehmet
Müzezzinoğlu’na, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili soru önergesi verdi.
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CHP Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM), sunduğu
soru önergesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ni gündeme taşıdı. Arık, Bakan
Müzezzinoğlu’na, şu soruları yöneltti: “Son beş yılda ülkemizde KKKA hastalığından kaç
'vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2014 ve 2015 yılında ülke genelinde hangi illerde kaç
vaka görülmüştür. Kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir? Hastalıktan korunmak için halkın
bilgilendirilmesi ve diğer önlemler konusunda neler yapılmaktadır? Hastalık vakalarının
basında yer alması durumunda halkımızın duyarlılığının artacağı, korunmanın daha sıkı
olacağı ve can kaybının daha az olacağı gerçeğine inanıyor musunuz? Son yıllarda KKKA
ölüm vakaları, halkımızın ve kamuoyunun bilgilendirmesi için neden basınla paylaşılmıyor?
2016 yılı için ne tür stratejik önlemler planlanmaktadır?”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14451.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Bünyan Dostları Derneği İran’da
Bünyan Dostları Derneğinden bir grup doğasever İran’a gitti. İran’ın Bazirgan şehrinin
Belediye Meclis Üyesi Mohammad Habib Zadeh ve arkadaşlarının davetlisi olarak giden 5
kişilik grup İran’da çeşitli temaslarda bulundu.
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İran’ın Tebriz, Tahran, Kum şehirleri başta olmak üzere birçok şehri gezen grup İran’lı
doğaseverlere Türk Bayrağı armağan etti. İran gezisi ile ilgili açıklama yapan Bünyan Dostları
Derneği Yönetim Kurulu üyesi Kenan Okan Cingil, "İran Bazirgan Şehri Belediye Meclis
Üyesi ve Aynı Zamanda İran-Irak savaşı gazisi olan Mohammed Habib Zadeh ile arkadaşları
Ali Soltani, Ali Muharrem Najad, Reza Hasanzadeh in daveti üzerine İran’a 10 gün süren bir
seyahat yaptık. Amacımız Ortaasyanın’da en yüksek dağı olan Demavent Dağına çıkmaktı
ancak 4200 metrede fırtınaya yakalandık ve zirve yapamadan döndük. Ancak İranlı

dostlarımız bizi İran’da çok güzel ağırladılar ve misafir ettiler. Bizler de İranlı dostlarımızı
Türkiye’ye davet ettik. Ülkemizin güzelliklerini onlara göstermek istiyoruz. Amacımız her
zaman söylediğimiz gibi Kayseri’yi ve Bünyan’ı en iyi şekilde tanıtabilmek" dedi.
Cafer Algül, Mustafa Kılıçarslan, Kenan Okan Cingil, Nuray Karakaya ve Münevver
Tuncel’den oluşan Bünyan Dostları ekibi İran’ı görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14452.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Otobüs kazasında 33 işçi yaralandı
Kayseri’de işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu otobüste bulunan 46 işçiden 33’ü
yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15:30 sıralarında Kayseri-Ankara karayolu 27.
kilometresinde meydana geldi. Ş. K.’nin (56) sürücüsü olduğu 38 P 0103 plakalı otobüs,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın ardından çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, otobüste bulunduğu
öğrenilen 46 işçiden 33’ünün sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldığı
öğrenildi.
Devrilen otobüs, yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırırken, karayolundaki
trafik de normale döndü. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14453.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Çelik: Toplum faydasına olan her işi destekleriz
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Soykarcı,
"Başkanımızla gurur duyuyoruz" dedi. Başkan Mustafa Çelik de konuşmasında toplum
faydasına olan projelere önem verdiklerini belirtti ve "İnsana yatırımda limitimiz yok" diye
konuştu.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını takip
ettiklerini ifade eden Soykarcı, "Başkanım yaptıklarınızdan dolayı sizlerle gurur duyuyoruz.
Gönlümüz sizinle ve ekibinizle. Hepimiz bu şehirdeki güzellikleri birlikte yaşıyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de belediye olarak fiziki alt ve üst yapı
hizmetleri yaptıklarını; ancak insana yatırımı da en az bunun kadar önemsediklerini söyledi.
İnsana yatırım konusunda sınır ve limit koymadıklarını vurgulayan Başkan Çelik, "Toplumun
faydasına olan her işe destek veririz. Sizler gençlere faydalı alanlarda enerjilerini harcama
imkanı sunmazsanız, onlar zararlı alanlara yönelirler. Bu nedenle gençler için ortaya
koyacağınız projeleri destekleriz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14454.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

İl Müftüsü Güven'e hayırlı olsun ziyaretleri
sürüyor
Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Şahin, Nevşehir İl Müftüsü
Yakup Öztürk, Niğde İl Müftüsü Alaattin Gürpınar, Kayseri İl Müftülüğüne yeni atanan Doç.
Dr. Şahin Güven’i makamında ziyaret etti.

05 Ağustos 2015 Çarşamba 18:51

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin GÜVEN
de İl Müftülerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Şahin, Nevşehir İl Müftüsü
Yakup Öztürk, Niğde İl Müftüsü Alaattin Gürpınar ise Kayseri İl Müftülüğüne yeni atanan
Doç. Dr. Şahin Güven’e görevinde başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14455.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Develi’de oyuncak ve kitap kumbarasına yoğun
ilgi

Develi Belediyesi yeni bir projesi olan Kitap ve Oyuncak Kumbarası’na vatandaşların ilgisi
yoğun oldu,
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000
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, konu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Seçim
öncesi vermiş olduğumuz sözlerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kitap ve oyuncak
kumbaramızı Cumhuriyet Meydanı'na ve Belediye Hizmet Binası önüne yerleştirdik.
Belediyemiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatmış olduğumuz kitap ve oyuncak
kumbarası uygulaması, Develili hemşehrilerimizden okumaya ilgi duyan ve okumak isteyip
de kitap bulamayan kardeşlerimize de bir destek maiyetinde bu uygulamayı hayata geçirdik.
Projemiz her türlü eğitim kitabı, broşür, dergi ile roman, hikaye, şiir, edebiyat eserleri ile
eğitim ve öğretim amaçlı tüm kitapları kapsıyor. Diğer yandan da bu uygulama içerisinde
çocuklarımız içinde oyuncak toplama kampanyasını birlikte başlattık. Oyuncak alma
imkanı bulamayan çocuklarımıza da destek vermiş olacağız. Evlerimizde bulunan
çocuklarımıza almış olduğumuz ama çocukların yaşının ilerlemesinden dolayı kullanılmayan
oyuncakların buraya bırakılmak suretiyle ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bu oyuncakların
ulaşması noktasında katkıda bulunmuş olacağız. Bu uygulamada amacımız kitapların atıl
durumdan çıkartılması ve çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını
hedefliyoruz. Diğer yandan çocuklarımızın da oyuncak mahrumiyetinden kurtarılmasını
sağlayarak, evlerde oyuncakların da değerlendirilerek verimli hale getirilmesini sağlayacağız.
Bu projeyi önemsiyorum. Herkes evindeki okumadığı kitabı ve kullanmadığı oyuncakları
getirerek katkı vermesini diliyorum. Hemşehrilerimiz tarafından beğenildi Develi halkı bu
konudaki hassasiyetini kullanmadığı oyuncak ve kitapları bu kumbaralara getirerek
gösterdi,Develi Halkına bu projeye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.
Develi Belediyesi ekipleri kumbaralardaki oyuncak ve kitapları alarak ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14456.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Cami inşaatında iskele kırıldı 1 işçi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cami inşaatından düşen işçi yaralandı.

05 Ağustos 2015 Çarşamba 18:59

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir mahallesi 1777. sokakta
cami inşaatında çalışan M. G (61) inşaat iskelesi kurduğu sırada ahşap iskelenin kırılması
sonucu yaklaşık 4 metreden düşerek yaralandı. M. G'ye ilk müdahale olay yerine gelen acil
servis çalışanları tarafından yapıldı. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.
G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14457.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayseri ‘Yaş’adı
YAŞ kararlarında Kayseri’nin nasibine iki üst düzey komutan düştü. Genelkurmay
Başkanlığı'na atanan Orgeneral Hulusi Akar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan
Orgeneral Abidin Ünal’ın hemşehrimiz olmaları Kayseri’de büyük sevinçle karşılandı.

06 Ağustos 2015 Perşembe 12:08

Akar, Taşmektepli
1952 yılında Kayseri’de doğan Hulusi Akar paşa, sırasıyla Ahmetpaşa İlkokulu ve Nazmi
Toker Ortaokulu’nda öğrenim gördü. Kayseri Lisesi’nde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile
aynı yıllarda okudu. Buradan mezun olduktan sonra Harp Okulu öğrencisi oldu.
Ünal ise Pınarbaşı’lı Çerkes…
Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal da 1953’de Pınarbaşı ilçesinde doğdu. İlkokulu
Kazancık İlkokulu’nda, ortaokulu Pınarbaşı Ortaokulu’nda okudu. Kazancık köyünden,
Abaza Agaçe sülalesine mensup olan Ünal, Kafkas Dernekleri Federasyonunun
kurucularından ve ilk genel başkanı Agaçe Muhittin Ünal’ın kardeşi.
Yeni yatırım beklentisi

Yeni atanan Kayserili komutanların şehrimizin savunma sanayimiz içindeki payını artırarak
yeni yatırımlar yapmaları bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14458.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Doğan, Tarım Market’i inceledi
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan şehrimizdeki ziyaretlerini ve inceleme gezilerini
sürdürüyor. Son olarak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy'u
makamında ziyaret eden Doğan, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

06 Ağustos 2015 Perşembe 12:12

Çiftçiler için açılan Tarım Market'te satışa sunulan ürünleri de inceleyen Ahmet Doğan, ‘1979
yılında liseyi bitirdiğinde Şeker Fabrikası’nda muvakkat işçi olarak Şeker Ambarı’nda
çalışmaya başladığını, üniversite öğrenciliği sırasında Şeker Fabrikası’nda vardiyalı olarak
çalışmaya devam ettiğini’ belirterek şunları söyledi.
“Büyük Şeker ailesinin ferdiyim”
“Çocukluğu ve gençliği burada geçmiş, büyük Şeker ailesinin bir ferdi olarak çalışmalardan,
yatırımlardan gurur duydum. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında ilk yüzde yer
almanızdan ve 2014 yılı Kayseri vergi rekortmeni olmanızdan mutluyum. Sırada artık yeni
yatırımlar olmalı. Tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14459.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Bakan Yıldız çok kızdı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız katıldığı Enerji Toplantısı'nda çok sert
açıklamalarda bulundu.

06 Ağustos 2015 Perşembe 12:22

Enerji Bakanı geçtiğimiz günlerde yaşanan boru hattı saldırıları ile ilgili konuştu. Bakanın
konuşmasında yer yer sesinin yükseldiği gözlerden kaçmadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Enerji Toplantısı'nda önemli açıklamalarda
bulundu. Bakan Rus gazına yapılan indirimin detaylarını aktardı. İşte Bakan'ın açıklamaları
şöyle;
* 15 milyar 750 milyon metreküplük talebimizi ortaya koyduk.
* PKK'nın yaptıkları devlete zarar vermekle kalmayıp oradaki Kürt kardeşlerimizin o
bölgede kimler yaşıyorsa onlara götürülen hizmetler olduğunu söyledim. Enerji kesintisi
yapıldığında o direği devirenin PKK olduğunu herkes biliyor. Kürtçülük adına yaptıklarını
savunuyorlar ama Kürtlere yapılan hizmeti kısıtlıyorlar. Hem devireceksiniz hem de Kürtlerin
hakkını savunduğunuzu iddia edeceksiniz.
* Barzani'nin çıkışı üzerine biz yapmadık dediler, ama tespit ettik ki onlar yapmışlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14460.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Tokgönül ve Doğan ailelerinin mutlu günü
Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Bekir Tokgönül’ün kızı Songül Tokgönül hayatını
Cihan Doğan ile birleştirdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde yakınları, sevenleri ve arkadaşları
yalnız bırakmadı.

06 Ağustos 2015 Perşembe 12:26

Mutlulukları yüzlerinden okunan Tokgönül ve Doğan aileleri davetliler ile yakından
ilgilenirken, genç çift salona alkışlar eşliğinde girdi.
Karşılıklı evet yanıtlarının verildiği nikah sonrası, evlilik cüzdanını gelin hanıma takdim eden
nikah memuru gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diledi. Sevdikleri ile bol bol hatıra
fotoğrafı çektiren genç çift gece boyunca arkadaşları ile eğlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14461.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

'Valimizi 3-5 çapulcuya yedirtmeyiz'
Kütahya'da 44 sivil toplum örgütünün başkan ve yöneticisi Kayseri eski Valisi Şerif Yılmaz’a
sahip çıktı.

06 Ağustos 2015 Perşembe 12:28

Kütahya'da 44 sivil toplum örgütünün başkan ve yöneticisi, kaçak öğrenci yurdunu
mühürlettirdiği için saldırılara maruz kalan Vali Şerif Yılmaz’a sahip çıktı.
Vali Yılmaz, hakkında ’Cami Kapattıran Vali’ şeklinde algı operasyonu yürüten gruba karşı,
Kütahya İmam Hatip Lisesi Mensup ve Mezunları Derneği (KİHMED) önderliğinde birçok
sivil toplum örgütünün başkan ve yöneticisinin de katılacağı ortak basın açıklaması yapıldı.
Gönüllü Teşekküller adına hazırlanan ortak basın açıklamasını KİHMED Başkanı Mustafa
Önsay okudu.
Önsay, "Son günlerde bazı medya organlarında şehrimizin Valisi Şerif Yılmaz hakkında yer
alan bazı haberlerden duyduğumuz rahatsızlık sebebiyle aşağıda imzası olan Sivil Toplum
Örgütleri olarak bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Ülkenin her karışının da farkında
olduğu gibi son on iki yıllık süreç, Devletin milletiyle ve milletin değerleriyle buluşması
sürecidir. Bu dönüşüm ve değişimin en önemli tanıkları ise milletin değerlerini temsil etmeye
çalışan STK gruplarıdır. Bu on iki yıl öz yurdunda garip öz vatanında parya olanların, bu
gariplikten ve paryalıktan kurtuluş dönemidir. Şehrimizde devleti temsil eden Valilik
makamının toplumun bütün kesimlerine açılması sayesinde Devletin Valisinin makamında
çay içebilen garip ve gurebalar, Sayın Valimizin Hafızlık cemiyetlerinin, İmam Hatip
derneklerinin, Kuran Kurslarının programlarına iştirak etmeyi diğer programlara iştirak
etmekten daha değerli bulmasının birilerini rahatsız ettiğini çok iyi bilmekteyiz. Tıpkı 17
Aralık ve 25 aralık süreçlerinde devletin milletiyle ve milletinin değerleriyle buluşmasının
gelecekte ve hali hazırda ülkeyi taşıdığı yerden korkan ve bu süreci bozmak isteyenlerin
hareketin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan’a yapmak istedikleri hepimizin
malumudur. O gün nasıl en olmadık iftiralarla hareket ettilerse bugün de benzer metodlarla
valimize saldırmaktadırlar. Valimizi cami düşmanı ilan etmektedirler. Biz Şerif Yılmaz’ı
Türkmen dağında Uluköy Yaylasına yaptığı camiden biliriz. Ali Paşa camii restorasyona
gireceğinde İl Genel Meclisi binasını camiye çevirişinden biliriz. 30 Ramazan Fuar alanında
teravih kılınması için izin vermesinden, imam görevlendirmesinden biliriz. Biz onu bugün
Kütahya’da inşaatı devam eden 26 cami inşaatına verdiği desteklerden biliriz. Biz O’nu resmi
bayramlaşmasını Ulu Cami'ye taşımasından biliriz.Biz bunların söylediklerinin, iddia
ettiklerinin yalan ve iftira olduğunu biliyoruz. İstiyoruz ki ve diliyoruz ki Türkiye Kamuoyu
da, tüm yetkililer de bilsin. Bahsettikleri yerde bir cami yoktur. Burası bir yurt binasıdır.
İçinde müştemilat olarak 170 metrekare bir mescit vardır. Yurt ruhsatsız olduğu için
belediyece mühürlenmiştir ve yıkılacaktır. Mescide yurt dışında bir başka girişte yoktur.
Yurtların kapatılmasının kimseyi ilgilendirmeyeceğini bilen nifak grubu mescidi ileri sürerek
insanımızı provoke etmek istemektedir. Valimiz adı geçen vakfa arsayı Türkiye Diyanet
Vakfı'na devretmesi çağrısında bulunmuş ve oraya camii yapılması için tüm imkanları
seferber edeceğini ilan etmiştir.Biz de Kütahyalı STK’lar olarak, bahse konu vakfa
sesleniyoruz; 'Eğer iddianızda samimi iseniz arsayı TDV’ye devredin. Biz STK ‘lar olarak bu
camiyi Diyanetin öncülüğünde en kısa sürede imar etmek için her türlü desteği vermeye söz
veriyoruz.' Fakat biliyoruz ki bunların dertleri camii değil. Suçlu olduklarını biliyorlar ve
'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' düsturuyla hareket ediyorlar. Biz aşağıda imzası olan
STK’lar olarak Miletin adamlarıyla, milletinin adamı olanlarla beraber yürümeye devam
edeceğiz. Her türlü iftiraya rağmen gezide, 17-25 aralıkta, Cumhurbaşkanlığı seçiminde
Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında nasıl durduysak bugün de Vali Şerif Yılmaz’ın
arkasındayız. Valimizi üç beş çapulcuya yem etmeyiz. Bunu da herkes böyle bilsin" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14462.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Şüpheli bavul paniğe neden oldu
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki sahipsiz bavul polisi alarma geçirdi.

06 Ağustos 2015 Perşembe 12:39

Edinilen bilgiye göre Eğitim ve Araştırama Hastanesi 4. Blok bahçesindeki çöp konteynırının
yanında sahipsiz bavul gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis
ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşları bölgeden uzaklaştıran polis, bavulun
bulunduğu yeri güvenlik şeridi ile kapattı. Özel kıyafetini giyerek bavulu inceleyen bomba
imha uzmanı, içinin boş olduğunu belirlemesi üzerine bavul bulunduğu yerden kaldırıldı.
Bavulun boş olduğunun anlaşılmasıyla çevredekiler de rahat bir nefes aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14463.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Melikgazi Belediyesi’nden çocuklara özel
sarmal ip salıncak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz tatillerini gönüllerince parklarda
oyun oynayarak geçiren çocuklara özel ip salıncaklar ve oyun seti kurarak yine bir ilki
gerçekleştirdiklerini söyledi.

06 Ağustos 2015 Perşembe 12:40

Tahta, metal, plastik ve fiberglas gibi malzemeler dışında Kayseri’de bir ilk olan iplerin bir
araya gelerek kalın sicim şeklinde ve çok değişkenli salıncaklar kurduklarını belirten Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi’nin ilçe sınırları içerisinde çok amaçlı ve
büyük ölçekli olmak üzere 512 parkı bulunmaktadır. Bu parklar her kesime ve her yaş
grubuna hitap edebilmektedir. Dedeler banklarda sohbet ederken torunlar güvenli ve sağlık
alanlarda oyun oynayabilmektedir. Gençler spor yapabilmektedir. Aileler piknik
yapabilmektedir. Amaç; hoşça ve nezih içerisinde vakit geçirmelerini sağlamaktır.
Parklarımız şu anda adeta çocuklarımızın istilasındadır. Çünkü okulların kapanması ile
çocuklar parklarda günlerini neşe içerisinde geçirmektedir. Bu amaç ile çocuklarımıza daha
değişik, sağlıklı ve güvenli oyun araçları alma arayışındayız. Şimdi ilçemizin ilk etapta 10

parkında aynı anda 10 çocuğun sallanabildiği ip salıncaklar yerleştirdik. Oldukça eğlenceli
olan parklarımızı çocuklarımız çok beğendiler” dedi.
İlk kez Melikgazi Belediyesi’nin uygulaması ile Kayseri’ye kazandırılan ip salıncaklar diğer
parklarda peyderpey yerleştirileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 parka
yerleştirilen ip salıncakların ayrıca zeminlerinin tartan pist olduğunu ve çocukların güvenli ve
sağlıklı mekanlarda eğlendiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14464.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Selçuklu Müzesi en önemli müzelerden biri
haline geldi
Selçuklu medeniyeti üzerine dünyada kurulan ilk ve tek müze olan Selçuklu Uygarlığı
Müzesi, Kayseri ve çevresinden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi
tarafından hayata geçirilen ve 18 aydır hizmet veren müzenin ziyaretçisi 160 bini geçti.

06 Ağustos 2015 Perşembe 12:42

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gevher Nesibe Medresesi'ni Selçuklu Uygarlığı Müzesi
haline getirerek 21 Şubat 2014 tarihinde hizmete açtı. Açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi
gören ve takdirle karşılanan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni 18 ayda 160 binin üzerinde
ziyaretçi gezdi. 600 adet Selçuklu Dönemi’ne ait eser, bin 200 adet sikke bulunan ve
birbirinden ilginç dijital uygulamalarıyla dikkat çeken Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne başta
öğrenciler olmak üzere akademisyenler, araştırmacılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.
Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne okullar, özel firmalar ve çeşitli dernekler tarafından gruplar
halinde geziler düzenleniyor. Müze pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-19.00
saatleri arasında gezilebiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir tarihinden yola
çıkılarak projelendirilen ve Anadolu Ortaçağı ile Selçuklu Uygarlığı'na odaklanan müze
tematik bir yaklaşımla planlandı. Bir kısmında Selçuklu Medeniyeti ile ilgili uygarlığı ön
plana çıkaran müzenin diğer kısmında şifahiye özelliği ön planda yer alıyor. Selçuklu
Uygarlığı bölümünde; 'Selçuklu Kenti', 'mimarisi', 'sanatı', 'bilimi', 'giysisi' gibi unsurlar ile
'Kayseri'de Selçuklular', 'Anadolu'da Selçuklular' gibi kısımları görmek mümkün. Şifahiye
bölümünde ise; 'hastalıklar', 'tedavi yöntemleri ve aletleri', 'bilginler', 'ecza', 'su ve sağlık',
'müzik ile tedavi', 'renk ile tedavi' gibi dikkat çekici unsurlar bulunuyor.
Müze içerisinde Selçuklu dönemine ait eserlerin yanı sıra, etkileşimli ve teknolojik görsellik
içeren alanlar yer alıyor. Böylece ziyaretçiler; dinleyerek, deneyerek, uygulayarak ve
teknolojik aletleri kullanarak Selçuklu Medeniyeti hakkında bilgiler alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14465.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Evlerinde bomba bulunan 2 kardeş gözaltına
alındı
Kayseri'de terörle mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmada, evlerinde 3 adet bomba ve 3 adet
kuru sıkı tabanca bulunan Suriye uyruklu 2 kardeş gözaltına alındı. Şahıslar, geçirildikleri
sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yürüttükleri çalışma neticesinde bir evde arama yaptı. Arama yapılan evde 3 adet
bomba ve 3 adet kuru sıkı tabanca bulan ekipler, olayla ilgili olarak Suriyeli M.B. ve B.B.
isimli 2 kardeşi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan M.B. ve B.B. emniyetteki ifadelerinin ardından, sağlık kontrolünden
geçirildi. Şahıslar, daha sonra mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14466.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yaptığı antrenman ile lig hazırlıklarını
sürdürdü.

07 Ağustos 2015 Cuma 14:08

Kulüp tesislerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimin de antrenman yapan futbolcular,
düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden
antrenman, koordinasyon çalışması ile devam etti.
Antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14467.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Melikgazi Feyyaz Gözaçık ile devam edecek
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin,
Ampute Futbol Takımı’nın Feyyaz Gözaçık ile devam edeceğini söyledi.

07 Ağustos 2015 Cuma 14:12

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin
yaptığı açıklamada, “Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 2015-2016 faaliyet
programında yer alan Ampute Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Ampute Futbol Takımı
için kulübümüz yönetimi ilk transferini gerçekleştirerek Feyyaz Gözaçık ile devam kararı
almış ve milli sporcumuzla yapılan görüşmeler neticesinde 2015-2016 sezonu için mutabakat
sağlanmıştır. Türkiye’de bedensel engelli sporlarında mücadele veren, hem şehrimizi hem de
ülkemizi uluslar arası müsabakalarda başarılarıyla taçlandırmak için gayretli çalışmalarını
sürdüren kulüp yönetimimiz, gerek Ampute Futbol gerekse Tekerlekli Sandalye
Basketbolunda transfer görüşmelerine devam etmektedir. Sporun her bireyin olduğu kadar
engelli bireylerin üzerindeki etkilerini bilerek, spor ve sporcu kalitesini ön planda tutarak
yaptığımız çalışmalar, bizlere takdir olarak geri dönmekte, takdir gören her zümre gibi başarı
odaklı yönetimler için bizleri tetiklemektedir. 2015-2016 sezonunu iki takım sporunda da
başarılı bir sezon olmasını dileyerek, engelli sporunun ve sporcusunun toplumla buluşmasında
büyük rol oynayan siz değerli basın mensuplarına Yönetim Kurulum ve şahsım adına
teşekkürlerimi sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14468.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Milletvekili Doğan Vali Düzgün’ü ziyaret etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’e iade-i ziyarette
bulundu.

07 Ağustos 2015 Cuma 14:14

Samimi bir havada geçen görüşmede, Kayseri’ye daha güzel hizmetler sunabilmek için
yapılması gerekenler konusunda istişare edildi. Vali Düzgün’ün Kayseri’yi ve kültürünü
tanıtmak için gönderdiği hediye paketi için de teşekkür eden Doğan, “Hepsi de birbirinden

güzel eserler ve çalışmalar. Bu güzel jestinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye
konuştu.
Görüşmenin ardından Ahmet Doğan ‘şeref defteri’ni imzaladı ve hatıra fotoğrafı çekildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14469.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayserispor Mustafa Akbaş'ı renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Mustafa Akbaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak
renklerine bağladı.
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Kulüp tesislerinde düzenlenen tören ile imza atan Mustafa Akbaş, kendisini 1 yıllığına kiralık
olarak sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. İmzanın ardından
açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu,
transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Yönetim kurulumuz göreve geleli yaklaşık
1 aylık süre geçti. Bu süre zarfında 6 oyuncuyu kadromuza kattık. Bugün de 7’inci
transferimizi gerçekleştiriyoruz. Kadromuzda görmeyi çok istediğimiz, takımımıza önemli
katkılarının olacağını düşündüğümüz bir oyuncu transferini gerçekleştiriyoruz.
Trabzonspor’dan Mustafa Akbaş’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katıyoruz. Transferin
hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini
kullandı.
Mustafa Akbaş da, “İlk olarak Tolunay hoca beni aradığında ve ‘bu sene seni burada aramızda
görmek istiyoruz’ dediğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Tolunay hoca ile önceden çalışma
fırsatım olmuştu. Zaten burada tanıdığım 3-4 arkadaşım var. Zorluk çekmeden takıma adapte
oldum. İnşallah bu sene alabileceğimiz en iyi puanlar ile ve bitirebileceğimiz en yüksek
seviyede bitirmek istiyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14470.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Huzur ve güvenin tek adresiyiz
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, son günlerde meydana gelen
terör olayları ile ilgili konuşarak, “MHP, Türkiye’de geleceğin teminatı huzur ve güvenin tek
adresidir” dedi.
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MHP Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında son günlerde ülkede
meydana gelen terör olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Baki Ersoy,
“İçinde bulunduğumuz bu karanlık günlerde maalesef ülkemiz adeta bir terör kıskacına
alınmıştır. AK Parti iktidarının tavizleri ile azgınlaşan terör örgütü PKK hain saldırılarına
devam etmekte, her gün aldığımız vatan evlatlarının şehadet haberleri yürekleri
dağlamaktadır. Ülkemiz, içinde bulunduğumuz şu günlerde ‘analar ağlamasın’ sloganıyla
‘terörü biz bitiririz’ iddiasında bulunanların adını ‘çözüm’ koydukları ihanetin faturasını ağır
bir şekilde ödemektedir. Teröristle müzakere etmenin terörün hain namlusunu üzerimizden
çekmeyeceğini, müzakere ettiği terör örgütü için bol bol ‘ispatlamazlarsa şerefsizdirler’
diyerek önce reddeden, kabul etmek zorunda kaldıktan sonra da gururla pazarlayanların
ağzından çıkan ‘PKK aslında silah bırakmadı’ cümlesi kanıtlamaktadır. AK Parti hükümeti,
yaptıkları ihanetin doğurduğu sonuçları kabullenme yerine, gelinen noktayı en az hasarla ve
siyasi menfaatlerime zarar vermeden nasıl atlatırım hesabında olan yüzsüzlüğü
göstermektedir. Bu yüzsüz duruş ve söylemleri de her milliyetçi-ülkücünün öfkesi daha da
artmaktadır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli, bugün yaşanan her
şeyin sorumlusu PKK şımartıcılarını attıkları her yanlış adımda uyarmış, izlenmesi gereken
adımları bir bir anlatmıştır. Tarih bir kez daha liderimiz Devlet Bahçeli’yi haklı çıkarmıştır.
Genel Başkanımız dün ne söylediyse bugün de aynısını söylemiştir. Dünün müzakereci
zihniyetinden beklentimiz, terörle mücadele noktasında atılması gereken bütün adımları
atmalarıdır. Türk milletinin gelecek bir şehadet haberine daha dayanacak yüreği kalmamıştır.
Aziz şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diyorum” ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak bu şer odaklarının karşında durmaya
kararlı ve azimli olduklarını ifade eden Ersoy, “Milliyetçi Hareketin Bilge Lideri Sayın Devlet
Bahçeli Bey’in dünden bugüne sapmayan, partimizin ilkeleri doğrusunda tavizsiz ve kararlı
bir şekilde izlediği siyaset noktasında duruyor olmaktan da onur ve şeref duyuyoruz. Sayın
Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de belirttiği gibi ‘Şerefi olan için bayrak namus, vatan
sevda, millet mukaddes bir emanet, ecdat el üstünde tutulması gereken hatıralar toplamının
eseridir. Şeref bir isim değil, bir kıymettir. Bu kıymeti ne akili anlar, ne kötü adamı bilir, ne
de yattığı yerden Kandil özlemi çekenler anlar?’ Biz de bugün burada bu açıklamayı yaparken
şeref yoksunlarının anlamasını beklemiyoruz. Şeref, bizler için mukaddesat uğruna can
vermektir! Vatan, millet, bayrak ve din uğruna şehadet şerbetini gözünü kırpmadan içmektir”
diye konuştu. Seçimin ardından gelinen noktayı değerlendiren Ersoy, “Hepinizin malumu
olduğu üzere, siyaset gündemi 7 Haziran’dan beri bir sorunun cevabını aramaktadır.
Koalisyon kurulacak mı, yoksa bir erken seçim mi bizleri beklemektedir? Bilmenizi isterim
ki, genel başkanımız 7 Haziran’ı 8 Haziran’a bağlayan gece ifade ettiği nokta ile aradan geçen

zaman zarfında aynı noktada durmaktadır. MHP olarak bizim koalisyon şartlarımız bellidir.
Genel başkanımızın ifade ettiği, MHP’ye oy verenlerin bizi destekleme sebebi olan
şartlarımız 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu dosyasının tekrar açılması, çözüm
sürecinin derhal bitirilerek ihanetlere son verilmesi, anayasal sınırlarını aşan Erdoğan’ın
anayasal sınırları içerisine çekilmesidir. Genel başkanımızın bu ilkeli duruşu tüm kesimlerin
hedefi haline gelmemize neden olmuştur. Herkes bilmelidir ki; MHP, Türkiye’de geleceğin
teminatı huzur ve güvenin tek adresidir. Sayın genel başkanımızın da ifade ettiği gibi en zor
an ve darboğazlarda sağına soluna bakıp da kim var diye soran olursa; bilsinler ki, Türkiye
sevdalıları henüz ölmemiştir. Son Türkiye sevdalısı şehadet şerbetini içmeden hiçbir şer odağı
Türkiye üzerindeki soysuz hedefine ulaşamayacaktır” dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin
Kayseri İl Teşkilatına ‘tam yetki’ vermesinin ardından hedeflerini de sıralayan Baki Ersoy,
“En büyük hedefim, Kayseri’deki tüm yerel yönetimleri Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altına
almak” şeklinde özetledi.
Toplantıda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci de, ülkedeki terörün kökünü
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kazıyacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14471.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kalder’den Başkan Çelik’e ziyaret
Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Kayseri İstişare Heyeti ve Kayseri Temsilciliği
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.
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KALDER’in Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e yapmış olduğu ziyarete Kayseri
İstişare Heyeti Başkanı Sami Boydak, Kayseri Temsilcisi Salih Yalçın ve yöneticiler katıldı.
KALDER Kayseri İstişare Heyeti Başkanı Sami Boydak dernekleri ve derneğin Kayseri'deki
yapılanmasıyla ilgili Başkan Mustafa Çelik'e bilgi verdi. Boydak, KALDER'in toplam 2 bin
500 üyesi bulunduğunu belirtti.
15 Ekim'de Kayseri'de yapacakları sempozyum hakkında da açıklamalarda bulunan Sami
Boydak, gerçekleştirecekleri sempozyuma Başkan Mustafa Çelik'i davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14472.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kocasinan Belediyesi 1,6 milyon liralık oyun
grubu aldı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dinlenme, eğlenme ve spor yapma alanı
olan parklara 1,6 milyon liraya yeni oyun grupları alarak donanımlarını artırdıklarını söyledi.
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Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklara yeni oyun grupları kurmaya
başladıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Hayatı kolaylaştırmak ve
yaşanabilir mekanlar oluşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Çevremizi daha estetik
boyutlara kavuşturmak amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Parklarımızda kullanılan spor
aletlerinin, alanlarının, oyun gruplarının kalitelerini artırmak için ihale yaptık. 1,6 milyon
liraya yeni modern oyun grupları aldık" dedi. Parklara spor alanları yaparak, spor aletleri
yerleştirerek, tartan pistler de kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni
yapılan parkları günün şartlarına uygun olarak donattığımız gibi eski parklarımızı da
yeniliyoruz. Amacımız, parklarımızda günün şartlarına uygun, donanımlı, daha rahat ve nezih
bir ortam hazırlamak. 7'den 70'e herkesin daha kaliteli biçimde yararlanmasını sağlamaktır”
şeklinde konuştu.
Çocukların gönüllerince eğlenebileceği parklar yapmak için yoğun gayret gösterdiklerinin
altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Parklarımızı daha çok kullanılır hale getirmek için
çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bu amaçla krom milli açık alan spor aletleri, çocuk fitness aleti,
güneş saati oyun grubu, tranbolin ipli tırmanma, 2,5 metrelik ip tırmanma, çiftli ip tırmanma,
döner sarkaç oyun grubu, raylı rink sistemi, kale oyun grubu, 3 kuleli oyun grubu, 4’lü küp
tırmanma, modüler tırmanma, engelsiz salıncak, krom milli engelsiz açık alan spor aletleri,
ahşap tırmanma, salıncak tırmanma satın aldık. Çocuklarımız güle güle kullansın” diyerek
sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14473.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Türk Eğitim-Sen’den Vali Düzgün’e suç
duyurusu
Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu’nun kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Kayseri valisi Orhan Düzgün ile Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şube üyeleri Kayseri Adalet Sarayı’na gelerek burada basın
açıklaması yaptı. Açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Ali Benli, Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu’nun kararlarını uygulamadıklarını ileri sürdüğü Kayseri Valisi Orhan
Düzgün ile Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu hakkında suç duyurusunda
bulunacaklarını söyledi. Benli, “Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubeleri olarak bugün Adliye
Sarayı önünde haksızlık karşısında susmadığımızı, hakkı tutup kaldırdığımızı göstermek için
toplanmış bulunuyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki sendikacılık haksızlık karşısında susmamak,
hakkı tutup kaldırmaktır. Mağdur edilen ancak şerefinden, ilkeli duruşundan, onurundan asla
taviz vermeyen okul ve kurum müdürü arkadaşlarımla birlikte burada suç duyurusunda
bulunmak için toplanmış bulunuyoruz. ‘Kimler hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız?’
derseniz Kayseri Valisi Sayın Orhan Düzgün ve İl Milli Eğitim Müdürü. Türk Eğitim-Sen
olarak bugün ülkemiz genelinde bütün illerde şubelerimiz, teşkilatlarımız suç duyurusunda
bulunuyor. Bu konuda ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren bütün konularda adeta seferberlik
anlayışı içinde mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.
Açıklamanın ardından grup, Adliye binasına girerek suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14474.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Bünyan’a 2016 yılında doğal gaz ile ısınacak
Yaklaşık maliyeti 8 milyon dolar olan ve Başkan Şinasi Gülcüoğlu’nun ısrarcı girişimleri ile
bir yıl öne alınan Bünyan Doğal Gaz Projesi kapsamında 2016 yılında Bünyan’a doğal gaz
verilmesi planlanıyor.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; daha önce müjdesini verdikleri ‘Bünyan
doğalgaz yatırım projesi’ hususunda gerekli evrakların tamamlanarak Kayseri Gaz Genel
Müdürlüğü’ne sunulduğunu ve 2016 yılında Bünyan’a doğal gazın verilmesinin planlandığını
söyledi. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nun ısrarcı girişimleri sonucu yatırım
planı bir yıl öne alınan Bünyan Doğalgaz Projesi’nde kısa sürede hızlı bir yol alındı. Bu yıl
altyapısına başlanacak olan doğal gaz projesinde 2016 yılı içinde Bünyan’a doğal gaz
verilmesi planlanıyor. Bünyan Belediye Başkan Şinasi Gülcüoğlu kendilerini makamında
ziyaret eden Kayseri Gaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’ ya proje dosyasını teslim ederken,
yaklaşık 25 milyon lira bütçeli dev bir projeyi planlanandan bir yıl önce Bünyan ve
Bünyanlılarla buluşturacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan
Şinasi Gülcüoğlu: “Hemşerilerimize Bünyan’a doğal gaz getireceğimize dair söz vermiştik.
Göreve gelir gelmez ne söz verdiysek biran önce yerine getirmek için gayretli bir çalışma
yürüttük. Bu çalışmamızın neticelerini de şimdilerde alıyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde ilk
müjdesini verdiğimiz Bünyan doğal gaz yatırımı konusunda yeni adımlar atmaya devam
ediyoruz. Bünyan doğal Gaz projesine ilişkin gerekli evrakları bugün Kayseri Gaz genel
Müdürü Sayın Hasan Yasir Bora beye teslim ettik. Hali hazır projeleri tamamlanan yatırımın
bu yıl altyapısına başlanacak. İnşallah bir aksilik yaşanmadığı takdirde ise 2016 yılında
Bünyanlı hemşehrilerimiz doğal gazla ısınmaya başlayacaklar. İlçemize ve hemşerilerimize
hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nu makamında ziyaret eden Kayseri Gaz genel
Müdürü Hasan Yasir Bora; daha önce Bünyan’ın bu tarz yatırımlar için hiç kapılarını
çalmadığını ancak Başkan Şinasi Gülcüoğlu’nun ısrarcı girişimleriyle Bünyan’da yapılacak
bu yatırımı değerlendirmeye aldıklarını ifade ederek, ”Kendilerine teşekkür ediyoruz bizler
nerdeyse Bünyan’ın nerede olduğunu dahi bilmiyorduk. Başkan beyin ısrarcı tutumuyla bu yıl
inşallah altyapısına başlanacak olan ve yaklaşık maliyeti 8 milyon dolar olan bu projeyi 2016
yılında tamamlayarak Bünyan’a doğal gazı vermek istiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14475.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Sürücülere için seri ve güvenli yol yapıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan, Serkent ile TOKİ
bölgesini birbirine bağlayan yeni bir şehir içi ulaşım ve bağlantı yolu olacağını ve çalışmalara
başlanıldığını bildirdi.
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Melikgazi ilçesi’nin her geçen gün planlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini, yeni yerleşim
alanların oluştuğunu ve bu yerleşim bölgeleri arasında yeni yollar açtıklarını hatırlatan Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, Serkent ile TOKİ arasında 5 kilometre uzunluğunda ve 10 metre
genişliğinde yol güzergahı oluşturulduğunu şu anda altyapı çalışmasının devam ettiğini

bildirdi. Ulaşımın hem şehirleşme hem de ekonomiye büyük katkısı olduğunu, bu nedenle
imar planındaki yolların açılmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi; “537 bin nüfusu ile 55 ilden daha büyük
nüfusa hizmet vermektedir. Hizmetin zamanında ve yerinde verilmesi önemlidir. Geciken
hizmet, hizmet değil eziyettir. Bunun için hizmetin sunumunda yolların büyük önemi vardır.
Yol demek medeniyet demektir. İmarlı yapılaşma demektir. Mal ve hizmetin taşınması
demektir. Dolayısıyla biz şehir içi alternatif yollar ile semtler arası yollara büyük önem
veriyoruz. Serkent gibi yerleşime açık ve yeni binaların yükseldiği bir bölge ile TOKİ gibi
altyapısı tamamlanmış bir bölge arasında yeni bir yol açarak sürücülere seri ve güvenli bir
yolu hizmete sunmuş olacağız. Bu yol çalışmasında Kaski, Elektrik Şirketi, Telekom ve
Doğalgaz gibi altyapı kurumlarıyla ortak çalışılmaktadır. 2 şeritli 5000 m uzunluğunda 10 m
genişliğinde olan bu yol yıl sonu itibariyle tamamlanıp hizmete sunulacaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14476.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayseri Defterdarlığından taşınmaz mal ve araç
satın alma fırsatı
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Kayseri Defterdarlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar
ve İncesu ilçelerinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazların satışı ve
kiralanması ile kamu kurumlarınca ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle kullanılmayan
araçların
satışı
için
ihale
düzenlendiği
bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada, “Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, 10-11 ve 13
Ağustos tarihlerinde ilimiz Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde
bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazların satışı ve kiralanması ile kamu
kurumlarınca ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle kullanılmayan araçların satışı için ihale
düzenliyor. İlgilenenlerin Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğüne başvurmaları
gerekmekte olup, ihaleye ilişkin detaylı bilgiye Kayseri Defterdarlığına ait
http://www.kayseridefterdarligi.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14477.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Genç öğretmenin hazin sonu
Kayseri'de bir öğretmen evlerinin bulunduğu 7. katından düşerek hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgilere göre, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alperen Sokak'ta meydana gelen
olayda 26 yaşındaki A.L., 7. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çevredeki vatandaşların
ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede A.L.'nin olay
yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası A.L.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14478.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Vali Düzgün: Teröre karşı tüm tedbirler alındı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri'de güvenliğin sağlanması için emniyet, jandarma ve
istihbarat birimleri ile düzenli bir çalışma içerisinde bulunduklarını söyleyerek, "Sosyal
medya üzerinden sahte ihbarlar ile infial yaratmak istiyorlar" dedi.

07 Ağustos 2015 Cuma 14:47

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, son zamanlar ülke genelinde artan terör olaylarının ardından
Kayseri'de güvenliğin emniyet, jandarma ve istihbarat birimleri ile düzenli bir çalışma
içerisinde olduklarını söyledi. Düzgün, "İlimizde güvenliğin sağlanması için emniyet,
jandarma ve istihbarat birimlerimiz ile düzenli bir çalışmanın içerisindeyiz. Bize gelen
ihbarların doğruluğu konusunda gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra varsa gerekli
müdahaleler yapılıyor. Özellikle Temmuz’un son haftasından itibaren ülkemizin değişik
bölgelerinde olan olaylara benzer olayların ilimizde olmaması için de gerekli hassasiyet
içerisindeyiz. Bazen sosyal medya üzerinden toplumda korku, infial meydana getirmek
amacıyla bir takım gerçekle ilgisi olmayan yazışmalar yapılabiliyor. Burada vatandaşlarımızın
bu tür somut bilgi ve belge dayanan ihbarlara yönelik bilgileri olsa da jandarma ve emniyet
birimlerimize bizzat müracaat ederek iletmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerinin hedeflerinin biri de bazen gerçekle ilgili olsun veya olmasın bazı sahte
ihbarlar ile yada sosyal medyada bazı deformasyon bilgiler ile infial meydana getirmek
istiyorlar" diyen Düzgün, "Bu konuda da gerçekle ilgisi olmayan bu tür söylentilere
inanmamalarını, gerçekle ilgisi oldukları bazı şüpheleri varsa da bunları da bizim güvenlik
birimlerimize iletmelerini arzu ediyoruz. Kayseri’de 24 saat esasına göre yol kontrolleri
devam ediyor. Şehir içinde ve şehirler arasında da zaman zaman bu tür güvenlik
uygulamalarımız yapılıyor. İlimizde benzeri bir sıkıntının yaşanmaması için gayret
içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
Kayseri'de sabah saatlerinde terörle mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde
evlerinde 3 el bombası ve 3 tabanca ile yakalanan ve gözaltına alınan 2 Suriyeli kardeşle ilgili
olarak Vali Düzgün şunları söyledi:
"Bununla ilgili olarak yine duyarlı vatandaşlarımızın bize iletmesi sonucu 2 Suriyelinin
evinde yapılan aramada silahlar bulundu. 3 el bombası, 3 tane de tabanca şeklinde. Bununla
ilgili soruşturma devam ediyor. Bunun bir terör bağlantısının olup olmadığı yapılan adli
soruşturmanın ardından ortaya çıkacak ama ilk bulgular bunların ticari amaçla yani silah
kaçakçılığı amacıyla ülkemize getirdikleri yönünde kendi ifadeleri var. soruşturma
derinleştikçe daha farklı bağlantıları var mı onlarda ortaya çıkartılacak."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14479.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayseri Lisesi önemli devlet adamları
yetiştirmenin gururunu yaşıyor
Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Fevzi Önder, önemli devlet adamları yetiştirmenin
gururunu yaşadıklarını söyledi.
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‘Taş Mektep’ adıyla anılan Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Fevzi Önder son 122
yılda 2 cumhurbaşkanı, 2 başbakan ve bir de genelkurmay başkanı yetiştirmenin gururunu
yaşadıklarını söyledi. Orgeneral Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanı olarak atanmasının
ardından kendilerine başarılar dileyen Dernek Başkanı Önder, “Kayseri Lisesi namı değer Taş
Mektep 122 yılda çok önemli insanlar yetiştirmiştir. Genelkurmay Başkanımız Org. Sayın
Hulusi Akar da bu değerlerden birisidir. Kayseri Lisesi olarak kendisiyle gurur duyuyoruz,
kendisine görevlerinde başarılar diliyoruz. Taş Mektep, hayatın her alanında çok önemli
insanlar yetiştirmiştir. 122 yıl içersinde 2 cumhurbaşkanı 2 başbakan sayısız devlet adamı
yetiştiren bir eğitim kurumumuzdur. Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Hulusi Akar
da Kayseri Lisesi’nin önemli bir değeridir. Kendisiyle gurur duyuyor, başarılar diliyoruz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14480.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Vali Düzgün, Keykubadiye Sarayı'nı inceledi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Alaaddin Keykubat tarafından 1220'li yıllarda yaptırılan
geçtiğimiz günler kazısına başlanan Keykubadiye Sarayı'nı ziyaret ederek, çalışmalar
hakkında bilgiler aldı.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Şeker Fabrikası arazi içerisinde bulunan ve geçtiğimiz günler
kazıya başlanan Keykubadiye Sarayı'nı ziyaret ederek kazı başkanı Prof. Dr. Ali Baş hakkında
bilgiler aldı. Burada konuşan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, kazıya her zaman destek vereceklerini söyledi. Akay, "Burası Kayseri Şeker
Fabrikası’nın arazisidir. Bu arazi içerisinde böyle bir tarihi kültürel mirasın bulunuyor olması
bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalık bugüne kadar yeterince değerlendirilememiş ve yeterince
üzerinde çalışılamamış. Burada 1964 yılında bir takım çalışmalar yapılmış ama devam
ettirilememiş. Biz Kayseri Şeker Fabrikası olarak sanayi ve ticari faaliyetin yanında bu şehre
ve topluma karşı bir takım borçlarımızın olduğunun bilincindeyiz. Biz bir başlangıç yaptık.
Asıl olan bu başlangıcın sağlıklı bir şekilde yapılması ve devam edebilecek bir ortamında
hazırlanmasıdır. Biz buraya böyle bir katkı sağlıyor olmaktan dolayı gerçekten mutlu
olduğumuzu rahatlıkla ifade ediyorum" dedi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, "Geçtiğimiz hafta Anadolu’nun en eski yerlerinden biri
olan Kültepe’de ki arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin güzel bir sempozyuma Kayseri ev
sahipliği yaptı. O sempozyum sırasında da gördük ki Kayseri Asur krallığına, Kapadokya
krallığına başkentlik yapmış. Aynı zaman da bugün bu eserde göreceğimiz gibi Selçuklular
içinde çok önemli bir yere sahiptir. Hem Kültepe hem de Türkiye’de ki Selçuklu eserleri 2014
yılında UNESCO tarafından dünyanın geçici miras listesine dahil edildi. Selçuklu eserleri
bakımından her ne kadar Kayseri Selçuklu’ya başkentlik yapmasa da aslında Selçuklu’ların
ikinci başkenti diyebileceğimiz kadar önemli bir yerdir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14481.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

MHP'li Kilci'den dikkat çeken çıkış!
MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, koalisyon hükümetiyle ilgili, “Önümüzdeki
pazartesinden itibaren sayın genel başkanımız ve sözcüleri bu konuda çok olumlu mesajlar
verecekler” dedi.
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Kayseri İl Teşkilatı binasında düzenlenen basın toplantısına katılan MHP Kayseri Milletvekili
Hasan Ali Kilci, son günlerde ülkede yaşanan terör olaylarına dikkat çekerek, “Terörün sonu
Milliyetçi Hareket Partisiyle gelecek” dedi. MHP’nin ülkenin içinde bulunduğu durumdan en
kısa sürede kurtarmak için çaba sarf ettiğini vurgulayan Kilci, ”Türkiye’deki terörün kökünü
Milliyetçi Hareket Partisi kazıyacak. Onları bu duruma getiren, yeşerten ve Türkiye’de anaları
ağlatan şimdi de babaları ağlatan bu terör olaylarının sonu ancak Milliyetçi Hareket
Partisi’nin eliyle gelecek. Buna destek verenlerden ve teröristlerden Milliyetçi Hareket Partisi
hesap soracak. Bu konudaki dik duruşunu devam ettiriyor” dedi.
“PAZARTESİNDEN İTİBAREN GENEL BAŞKANIMIZ ÖNEMLİ MESAJLAR
VERECEK”
MHP’nin koalisyondan kaçmadığını, ilkelerine uyanlarla hükümet kuracaklarını dile getiren
Kilci, “Sadece bununla ilgili değil, Milliyetçi Hareket Partisi şuanda Türkiye’nin yaşadığı
bütün sıkıntılardan en kısa sürede kurtulmasıyla ilgili bütün çabayı, gayreti sarf etmektedir.
Daha önceleri çok söyledik, biz ülkemizde yaşanan bütün sıkıntıları Milliyetçi Hareket Partisi
olarak biliyoruz, gerek başkanımızın önderliğinde bunların çözümüyle ilgili hiçbir şeyden
kaçmıyoruz. İlkelerimiz doğrultusunda bize yaklaşırlarsa koalisyon olmaya da Milliyetçi
Hareket Partisi hazırdır ancak ilkelerimiz belli. Bizim ilkelerimize uyacaklar. Burada şartı biz
ortaya koyarız, bizim koyduğumuz şartlara uyanlarla hükümet oluruz. Çünkü genel
başkanımız aynen şu cümleyi kullandı. ‘Biz ülkemizi namerde muhtaç etmeyiz. Ülkemizi en
son noktada hükümetsiz bırakmaya bizim gönlümüz razı olmaz. Şartlarımız bunlardır, sizi
burada bekliyoruz’ dedi. Hakikaten sayın genel başkanımız şuanda her türlü yapılması
gereken programlarını hazır hale getirmiş bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şeyden
kaçmaz, haklı olduğu konuları da halkımızla her şeyi paylaşacak. Önümüzdeki pazartesinden
itibaren sayın genel başkanımız ve sözcüleri bu konuda çok olumlu mesajlar verecekler”
ifadelerini kullandı.
“MHP
OLARAK
ONLARIN
OYUNLARINA
GELMEYECEĞİZ”
Milletvekili Kilci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi erken seçime götürmek
için çaba sarf ettiğini söyleyerek, “Biz MHP olarak onların oyunlarına gelmeyeceğiz.
Dediğimiz gibi Genel Başkanımız bütün planlarını, programlarını yaptı. Türkiye’nin içinde
bulunduğu sıkıntılardan kurtulması ile ilgili eğer koalisyonsa koalisyon şartlarını ortaya
koymuştur. Biz onları bekliyoruz. Tayyip Erdoğan ülkeyi erken seçimlere götürmek için çaba
sarf ediyor. Bunu halkımızın bilmesi lazım. Yani oyundan kaçan, sahadan kaçan Tayyip
Erdoğan’dır” diye konuştu.

“KATİLLER
DE
ORTADA
ONLARI
BESLEYENLER
DE”
CHP’nin ‘Terör olayları araştırılsın’ önerisini reddettiklerinin hatırlatılması üzerine Kilci,
“Biz AK Parti’ye destek vermedik, doğruya destek verdik. Hiç araştırma yapmaya gerek yok.
Türkiye’de bu işlerin sorumluları bellidir, onun için ne araştırma komisyonu kuracaklar?
Katiller de ortada, onları besleyenler de ortada, teröristler de ortada. Onun için biz gerek
duymadık. Milliyetçi Hareket Partisi kendi düşüncelerini meclise yansıtmıştır. Dolayısıyla
orada AK Parti’ye destek verme söz konusu değildir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14482.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Her ile Necmettin Erbakan parkı
Kayseri Erbakan Vakfı Türkiye genelinde büyük bir kampanyaya hazırlanıyor.
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Vakfın Tanıtım ve Basınla ilişkiler Sorumlusu Ahmet Taylankonu hakkında bilgiler vererek,
“Şu içinde bulunduğumuz günlerde milli birliğimiz için elimizden gelen her türlü projeyi
hızla hayata geçirmek için istişare heyeti olarak karar aldık. Üzerinde uzun zamandır
çalıştığımız proje olan, “Her ile Necmettin Erbakan Parkı, Bulvarı ve Gençlik Merkezi”
kampanyamızı hayata geçirmek için temaslara başladık. Bu projedeki amacımız gençlerdir.
Çünkü gençler apolitik olarak sadece sosyal medyadan bilgi edinerek bilgi dağarcıkları
gelişmektedir. Bu da ülkemizin geleceği için büyük bir sorun olacaktır ve bu olayı lehimize
çevirmek istiyoruz. Bilinçli, milli şuura sahip, vatanının bekası için beyin fırtınası yapan ve
toplumun ahlaki-örfi yapılarına uygun gençleri yetiştirmek için Necmettin Erbakan Gençlik
Merkezlerin de, haftalık eğitim toplantılarıyla gençlerle birlikte olacağız. Gençlerimize böyle
merkezler sayesinde sahip çıkacağız, eğer yeterince sahip çıkmazsak, çıkamazsak; illaki sahip
çıkacak kurum ve kuruluşlar olacaktır. Bu konuda ailelerden ve kurumlardan desteklerini
bekliyoruz.
Proje kapsamında olan Necmettin Erbakan Parklarıda / Bulvarında ise milli birliği ve milli
şuuru ateşleyecek, düşündürecek objelerle; örnek alanlar yapmak istiyoruz. Çünkü
parklarımız ve bulvarlarımız bizim hayat alanlarımızdır, hep iç içe olduğumuz ortak yaşam
alanlarımızdır, bizi etkileyen cevresel faktörlerdir. Necmettin Erbakan parklarında /
bulvarlarında gezen gençler özel tasarlanmış eğitim objeleri sayesinde görsel zekalarına
nakşedeceği için bilinçli nesiller oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda Başkanımız
Ahmet Çilsal ve İstişare heyetimiz, Türkiye’de ki ilk ziyaretimizi Kayseri Melikgazi Belediye
Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç ile gerçekleştirdik. Memduh Bey bizi çok samimi
atmosferde karşıladı. Erbakan Hocamızı anlatırken duygusal anlar yaşadık. Hocamızın
üzerinde emekleri olduğunu ve elinden gelen her konuda yardımcı olacaklarını söyledi ve
yapılmakta olan MİM-SİN bölgesindeki büyük bir parka Necmetin Erbakan Parkı olarak
yapacaklarının müjdesini verdi. Bu haber Erbakan Vakıf camiasında büyük mutluluk
yaşamasına sebep oldu. İlerleyen günlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa

Beyi, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Beyi, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Beyi,
Talas Belediye Başkanı Mustafa Beyi makamlarında ziyaret edeceklerini vurguladılar” dedi.
Kayseri Erbakan Vakfı Başkanı Ahmet Çilsal şunları ekledi; “Bu inşallah büyük bir başlangıç,
bu Türkiye çapında yayılacak milli şuur, milli birlik çağrısı olarak kabul edilmelidir. Halkın
herkesimi ile haftalık eğitim toplantılarımızla birlikte oluyoruz . Yurtiçinden yurtdışından
güzel geri bildirimler alıyoruz. Bu destekler, bu övgüler; bu davada bizleri onurlandırıyor
daha da cesaretlendiriyor. Bazı şeyleri doğru yaptıgımızı görünce çok mutlu oluyoruz.
Halkımıza teşekkür ediyor, destekleriniz bekliyoruz” dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14483.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Müftü Güven Talas İlçe Müftülüğünü ziyaret
etti
Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İlçe Müftülükleri ziyaretlerine Talas İlçe
Müftülüğünü ziyaret ederek devam etti.
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Talas İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan personelle tanışma toplantısına katılan Müftü
Güven, toplantı öncesi Talas İlçe Müftüsü Turgut Erhan, Talas İlçe Müftülüğü Personel
Sayısı, Camiler, Kur’an Kursları, yapımı devam eden Cami ve Kur’an Kursları ve müftülükçe
yapılan çalışmalar ve projeler hakkında brifing aldı. Müftü Güven, “Müftülük içerisinde hangi
statü ve konumda bulunursak bulunalım yüce dinimizin hayat veren mesajlarını aziz
milletimizle buluşturmak hepimizin temel amacıdır. Konumumuz ne olursa olsun, milletimiz
bizi hoca efendi olarak tanımaktadır. Onun için iyi örnek olma bilincinde olmalıyız, bizler
Allah Teâlâ’nın dinini en güzel şekilde yaşayan ve yaşatan kimseler olmalıyız” diyerek Talas
İlçe Müftülüğü personeline teşekkür etti.
Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Salih Sezik de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14484.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Devletimiz ne gerekiyorsa onu yapıyor
İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye'nin her
yerinde rahat etmek istediklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde rahat etmemiz için de,
devletimiz ne gerekiyorsa onu yapıyor" dedi.
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İl binasındaki toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Milletvekilleri Ahmet
Doğan, Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları ile meclis
üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye'nin her yerinde rahat etmek istediklerini
belirterek, "Türkiye'nin her yerinde rahat etmemiz için de, devletimiz ne gerekiyorsa onu
yapıyor. Doğudaki Kürt kardeşlerimizin durumları, aynı bizim 1980 dönemindeki durumları
gibi. O dönemde de bizlere ne deniyorsa yapıyorduk. Kepenleri indireceksiniz diyorlardı!
Bizlerde indiriyorduk. Şunları yapmayacaksınız, şunları okumayacaksınız diyorlardı bizlerde
ona göre hareket ediyorduk. Şu anda Doğudaki vatandaşlarımız da bu durumdalar. Devletimiz
oradaki vatandaşlarımızı bu durumdan kurtarmak için uğraşıyor. Oradaki vatandaşlarımızın,
vatandaşlık haklarını kullanmak için, bu ve bunun gibi örgütlerden, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarını kurtarmak için uğraşıyor" şeklinde konuştu. Kocasinan İlçe Başkanı Muammer
Kılıç da, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına Sabr-ı Cemil dileyerek sözlerine başladı. 7
Haziran seçimleri sonrasında AK parti olarak, Türkiye genelinde 258, Kayseri'den de 5
milletvekili çıkardıklarını dile getiren Kılıç, şunları söyledi: "Her şeye rağmen tek başımıza
iktidar olamadık. Seçim öncesi gittiğimiz her yerde koalisyon dönemlerinin sıkıntılı
olduğunu, bu dönemlerde yaşanan sıkıntıları vatandaşlarımıza anlattık. Ama, ya bunu tam
anlatamamışız ya da, halkımız bunu uygun görmüş. Şuan, hükümetimizin koalisyon
çalışmaları konusundaki görüşmeleri devam ediyor. Sanırım bu hafta sonuna kadar, bazı
konular netlik kazanır. Şu duruma bakarak, koalisyon olur, yada olmaz demek bir şansımız
yok. Her şeye rağmen ülkemiz üzerinde oynana oyunların senaryoları devam ediyor. Terör
saldırıları baş gösterdi. AK Parti olarak söylemlerimiz arasında olan çözüm sürecinin neden
bu kadar önemli olduğunu işte bu günlerde daha iyi anlıyoruz. Her gün bir şehit haberi
geliyor. Bunlar son olur inşallah. Terörün, Kürtler ile Türkler arasında bir savaş olduğu algısı
oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun böyle olmadığını buradan rahatlıkla söylüyorum. Bizim,
Kürt kökenli kardeşlerimizle hiç bir sorunumuz yok." Son olarak konuşan Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Yunus Emre Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm ile ilgili uygulama imar planlarının
belediye meclisinden geçmesinin ardından, takriben 2-3 ay içerisinde Yunus Emre
Mahallesi'nde saha ineceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından, teşkilat mensupları ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14485.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Motosiklet duran otomobile çarptı
Kayseri'nin çeşitli caddelerinde meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları
MOBESE kameralarına yansıdı.
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Kayseri'de çeşitli caddeler üzerine meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları
MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. MOBESE'ye yansıyan
görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta
bekleyen otomobile çarptığı görüldü. Kameralara yansıyan diğer bir kazada ise kamyonet ile
otomobilin
çarpışması
sonucu
araçların
orta
refüje
çıktığı
görülüyor.
Meydana gelen kazaların aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14486.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

TÜRGEV’den Başkan Çelik’e ziyaret
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yöneticileri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, erdemli bir nesil yetiştirmek için gayret
sarf eden TÜRGEV'i çalışmalarından dolayı kutladı ve her zaman destekçisi olacaklarını
söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TÜRGEV Genel Müdür Yardımcısı Elif Batur
ve vakıf yöneticileriyle bir süre görüştü. Türkiye genelindeki yurtları ile öğrenen, araştıran,
sorgulayan ve üreten gençler yetiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Batur, Kayseri'de de
500 kişi kapasiteli yurdun hizmete hazır hale geldiğini belirtti. Batur, vakfın Kayseri Şubesi
binasının da en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. İnsana ve özellikle de
gençliğe yönelik yatırımın önemini vurgulayan ve bu anlamda yapılan her türlü hizmeti
destekleyeceklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de TÜRGEV'in
erdemli bir nesil yetiştirmek için gösterdiği gayreti takdir ettiklerini söyledi.

Başkan Çelik, gençlere yönelik yapılan ve yapılacak olan çalışmalara destek vermeye hazır
olduklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14488.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Evlerinde bomba bulunan 2 kardeşten biri
tutuklandı
Kayseri'de terörle mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmada, evlerinde 3 adet bomba ve 3 adet
kuru sıkı tabanca bulunmasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kardeşten biri tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yürüttükleri çalışma neticesinde bir evde arama yaptı. Arama yapılan evde 3 adet
bomba ve 3 adet kuru sıkı tabanca bulan ekipler, olayla ilgili olarak Suriyeli M. B.(44) ve B.
B. isimli 2 kardeşi gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kardeş yapılan sağlık kontrolünün
ardından mahkemeye çıkartıldı. Mahkemeye çıkartılan kardeşlerden M. B., tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14489.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Develi Belediye Başkanlığı’ndan duyuru!
Son günlerde özellikle sosyal medyada çıkan haberlerde Develi İlçesinde içme suyunun
büyük bir bölümünün karşılandığı Öksüt suyuna Sindelhöyük suyunun karıştığı haberlerine
karşılık belediyeden açıklama yapıldı.
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Develi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Son günlerde özellikle sosyal medyada çıkan
haberlerde ilçemiz içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Öksüt suyumuza
Sindelhöyük suyunun karıştığı yönünde haberler çıkmaktadır. Şöyle ki Öksüt Mahallemize
gelen içme suyumuza kesinlikle Sindelhöyük ya da başka bir kaynaktan su karışmamaktadır.

İlçemizde şuan 3 kaynaktan su içilmektedir. Bunlar; 1-Elbiz hattından içenler Elbiz suyu
içmeye devam etmektedir. 2-Öksenek hattından içenler bu hattan içmeye devam etmektedir.
3- Diğer kalan tüm yerlerimiz Öksüt suyu içmektedir. Sindelhöyük kuyularımız şuan kapalı
ve kullanılmamaktadır. Suyumuzdaki tat değişikliği sebebine gelince, yaz ayında olmamız ve
ayrıca doğalgaz çalışmaları sırasında içme suyu arızaları sebebi ile hastalık riskini en aza
indirmek için İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün kontrolü altında onun belirlediği seviyede klor
kullanılmasından dolayı bir değişiklik olmuştur. İlçe halkımızın sağlığı bizim için en önemli
sırada yer almaktadır. Bu yüzden İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün belirlediği miktarda klor
kullanmayı bir görev biliyoruz. Her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olan hemşerilerimiz
için Belediye yönetimi olarak büyük gayret ve uğraşlarımız sonucunda içme suyumuzun
fiyatını İlçe merkezinde %50 ucuzlatarak 0,90 kuruş seviyesine, ayrıca mahalleye dönüşen ve
yaklaşık 2.2 TL ye varan fiyatlarla su içen beldelerimizde su fiyatlarını 0,22 kuruşa indirdik.
Halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca buradan
kıymetli hemşerilerimize birde MÜJDE vermek istiyoruz. Yaz ayları olması sebebi ile ve
gurbetçi hemşerilerimizin İlçemize gelmesi sebebi ile yer yer yaşadığımız su sıkıntısını
çözmek için uğraşlarımız meyvesini verdi ve bugün itibariyle Öksüt suyundan Yeşilhisar
ilçesine saniyede 20 litre verilen su artık ilçemiz su şebekesine aktarılacaktır. Böylece su
sıkıntımız ortadan kalkmış olacaktır. Bu bağlamda uğraş ve isteklerimize karşılık verip
Yeşilhisar hattına verilen suyun ilçemiz hattına verilmesine onay veren KASKİ yetkililerine
şükranlarımızı sunuyoruz. Çok sevdiğimiz Develimiz için hizmeti kendimize bir görev bilip
bu anlayış ile çalışmalarımıza tüm hızımız ile devam ediyoruz. Selam ve dua ile kamuoyuna
saygı ile duyurulur” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14490.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Tarihi eser operasyonunda 5 kişiye gözaltı!
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan
operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 farklı adres ve 3 araca eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan
operasyonda M. A., A. R. A., Ö. F. E., A. A. ve N. Ç. gözaltına alınırken yapılan aramalarda,
1 adet tüfek, 33 adet sikke, 26 adet materyal, 1 adet özel muhafaza kutusu bulunan kitabe, 104
adet değişik ebatlarda el yazması Kur’an-ı Kerim ve Arapça yazılı kitaplar, 1 adet ortası
delikli Arapça harfler bulunan metal kap, 1 adet eski deri kaplamalı sayfalarında Arapça
yazılar bulunan tarihi eser niteliği taşıyan Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.

Gözaltına alınanların, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14491.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Doğan'dan İl Müftüsü Güven'e ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, İl Müftülüğüne atanan Şahin Güven'i
makamında ziyaret etti.
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Yapılan ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, "Yeni görevinizde
başarılar dilemek için geldik. Şahin beyle biz aslında üniversiteden mesai arkadaşıyız.
Hocamızın bu makama gelmesinden dolayı gerçekten memnun olduk. Kayseri’ye
akademisyen bir müftü gerçekten güzel yakıştı. Diyanet’te büyük bir camia. Bu camia
içerisinde akademisyenlerinde yer alması son derece önemli. Bu açıdan müftümüz önemli bir
görev üstlendi. Rabbimiz sayın hocamın yardımcısı olsun. İnşallah Kayserimize ve ülkemize
hayırlı
olmasını
ve
yeni
görevinde
başarılar
diliyorum"
diye
konuştu.
İl Müftüsü Şahin Güven ise, "Sizde çiçeği burnunda bir vekilimizsiniz. İnşallah Kayserimize
birlikte hizmet etmeyi ümit ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bizim üniversiteden bir
arkadaşlığımız var. Bu şehrin hem kültürel hem de dini açıdan ihtiyacı olan şeylere bizlerde
katkı sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ziyaretiniz için de teşekkür
ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14492.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Bir 'Garip' ölüm
Kayseri’de sahibi tarafından balkon demirlerine zincirle bağlanan ‘Garip’ isimli K9 cinsi
köpek, balkondan aşağı düşmesi sonrası asılı kalarak can verdi.
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Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde 3 katlı binanın
teras katında meydana gelen olayda, sahibi tarafından balkon demirlerine zincir ile bağlanan
‘Garip’ isimli K9 cinsi köpek balkondan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar köpeğin havlama
sesini duyduktan sonra balkonda asılı kalan köpeği görmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine
haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği asılı kaldığı yerden kurtardı. Yaklaşık 1
saat asılı kaldığı iddia edilen ‘Garip’ isimli köpeğin orada can verdiği belirlendi.
“KÖPEK
GÖZÜMÜZÜN
ÖNÜNDE
ÖLDÜ”
Mahalle sakinlerinden Murat Önder isimli vatandaş, “Yukarıda köpeğin asılı olduğunu
görünce itfaiyeyi aradık. Boynunda zincir vardı. Köpek gözümüzün önünde öldü” dedi. Ev
sahibinin eve gelmesi ile polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlar da olayı
cep telefonlarıyla görüntülerken, görüntülere asılı kalan köpeğin son çırpınışları yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14493.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayseri fasulyede marka olacak
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 430 fasulye çeşidinin denemesi yapılıyor.
Yapılacak denemelerin ardından belirlenecek uygun fasulye çeşitleri Kayseri ve Erciyes
isimleriyle tescillenecek ve Kayseri çiftçisine katkı sunması sağlanacak.
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Erciyes Üniversitesi araştırma sahasında
430 fasulye çeşidinin denemesi yapılıyor. Deneme sonucunda Kayseri tarımına uygun olan
fasulyeler için saha çalışması yapılacak.
“Alternatif bir bitki temin etmek için uğraşıyoruz”
Konu ile ilgili bilgi veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, saha
çalışması yapılan parselin içerisinde 430 çeşit fasulye denemesini yaptıklarını kaydederek: İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak çalışan Ziraat Mühendislerimiz burada 430
çeşit fasulyenin Kayseri şartlarındaki denemelerini kurdular. Uzun bir süreç sonrasında
özellikle taze fasulyede hasada yaklaştık. Daha sonrada kuru fasulyenin hasatlarını yapacağız.
Buradaki amacımız dünyanın dört bir tarafından getirmiş olduğumuz fasulyeleri Kayseri
şartlarına uygun olup olmadığını test ediyoruz. Bu birkaç yıl sürecek bir çalışma. Birkaç yılın
sonunda 430 çeşit fasulye ile Kayseri’ye uygun olan fasulyeleri bulup saha çalışması
gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize alternatif bir bitki temin etmek için uğraşıyoruz" dedi.
“Fasulyeler, Kayseri ve Erciyes olarak isimlendirilecek”
Araştırma sahasında görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Metin Yağcıoğlu da, denemesi yapılan
fasulyelerin kuru ve yaş olarak ikiye ayrıldığını söyleyerek: “Bu fasulyelerden Kayseri’ye
uygun olanını bulmak için ıslah çalışması yapıyoruz. Burada toplam 17 parsel bulunmaktadır.
Her parselde yaklaşık 30 çeşit fasulye tipi bulunmaktadır. Buradan çiftçilerimize

geliştireceğimiz fasulye çeşitlerini Kayseri ve Erciyes şeklinde isimlendirip çiftçilerimize
katkı koyacağını düşünmekteyiz Biz dünyada kuru fasulye üretimi olarak 22. Sırada
olmamıza rağmen taze fasulyede 4. sırada bulunmaktayız. Kayseri üretimi olarak da kuru
fasulyenin %1.5’unu taze fasulyede ise bin de 4’lük kısmını Kayseri’den üretmekteyiz"
açıklamasında bulundu.
Çerezlik kabak
Ziraat Yüksek Mühendisi Selçuk Sunulu ise İl Gıda tarım Müdürlüğü tarafından saha
çalışmaları süren çerezlik kabak, Uzak Doğu orijinli egzotik sebzeler, Kinoa ve Tef ürünleri
hakkında açıklamalar yaptı. Sunulu, saha çalışmaları süren ürünler hakkında şu bilgileri verdi:
“Müdürlüğümüz tarafından 26-27 Kasım 2014 tarihinde yapılmış olan Kayseri Çerezlik
Kabak Çalıştayı sonrası alınan kararlar bu çalışma ile hayata geçirilmiştir. Çerezlik kabakta
kalite ve verimliliğin artırılmasının önündeki en büyük engel tescilli çeşidin olmamasıdır.
Ülkemizdeki toplam çerezlik kabak ekim alanının %49'una, üretim miktarının ise %36'sına
sahip Kayseri'de, bu sorunu çözmek adına Müdürlüğümüz çeşit geliştirme çalışmalarına
başlamış ve ilk aşama başarı ile tamamlanmıştır. İkinci aşama olarak klasik ıslah yönteminin
yanı sıra biyoteknolojik yöntemlerde kullanılarak bölge koşullarına adapte, verimli ve kaliteli
çeşitlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Uzak Doğu orijinli egzotik sebzeler
Mibuna, Mizuna, Komatsuna ve Pak-choi; Brassicaceae (Lahanagiller) familyası üyeleri olup
Uzakdoğu orijinli egzotik sebzelerdir. Bu sebzeler ülkemizde pek fazla bilinmemekle birlikte,
Uzakdoğu ülkelerinde salata olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. A ve C vitamini
yönünden zengin, lif ihtiyacını karşılayan bir yapıya sahip olan bu bitkiler, tek yıllık sebzeler
grubun içerinde yer almaktadır ve ülkemiz ekolojik şartlarında kolaylıkla yetişebilmektedir
Amarant ise; tek yıllık bir bitki olup tahıl, sebze, süs bitkisi, yem bitkisi veya yabancı ot
olarak sınıflandırılmakta iken sebze olarak tüketilen amarant en fazla Çin'de üretilip salata ve
garnitür olarak değerlendirilmektedir.
Kinoa
Kazayağıgiller veya Ispanakgiller (Chenopodiacea) familyasının bir üyesi olan Kinoa
(Chenopodium quinoa Willd.), tek yıllık bir bitkidir. Kökeni Güney Amerika olan kinoanın,
Bolivya ve Peru And'larında 5000 yıldan beri kültürünün yapıldığı, 1980'lerin başlarında
Avrupa kıtasına getirildiği bilinmektedir. Deniz seviyesinden 4000 m yüksekliklerde
yetişebilen bitki sahip olduğu genetik çeşitlilik nedeniyle geniş bir uyum yeteneğine sahiptir.
Tef
Buğdaygiller(Poaceceae) familyasının bir üyesi olan Tef (Eragrostis tef (Zucc.)) tek yıllık bir
bitkidir. Tohumu bir pramitte keşfedilen bu bitkinin Etiyopyada 4000 yıldır kültürü
yapılmakta ve Ülkede yıllık ortalama 0,9 milyon ton üretilmektedir. Etiyopya da diğer
tahıllara oranla hergün tüketilen bir üründür ve "injure" adı verilen dev kabarcıklı, krep
görünümle, yumuşak, tadı hafif ekşi bazlamaya benzeyen tepsi büyüklüğünde bir ekmek
yapılmakta ve Bu ekmek baharatlı ana yemeğin yanında parça koparılarak yenmektedir.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14494.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Büyükince Konağı aslına uygun olarak
onarılacak
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıların onarılarak hizmete sunulduğunu
hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projesi tamamlanan ve
ihalesi yapılan Büyükince Konağı’nın eski kimliğine kavuşturulacağını bildirdi.
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Kiçikapı Mahallesi Güpgüpoğlu Konağı’nın yanında yer alan Büyükince Konağı aslına uygun
olarak onarılarak ve kültür yolu projesi kapsamında turizme kazandırılacağını ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, özgün yapısı ve mimarisi ile Kayseri evlerine iyi bir örnek
teşkil eden Büyükince Konağı’nın Anadolu mirası olarak tarihine kazandırılacağını belirtti.
Melikgazi Belediyesince bakım ve onarımı yapılan tarihi eserlerin dünya tarihi ve mirası
açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve koruma altına alındığını vurgulayan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi İlçesi aynı zamanda Anadolu’nun tarihi kimliği sayılır. Çünkü Kayseri ilinde
mevcut tarihi eserlerin önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisindedir. Büyükince Konağı
için gerekli projelendirme çalışması yapılarak aslına uygun inşası ihale edildi. Eski yayınlar,
fotoğraflar ve diğer belgelerdeki görüntüler tek tek incelendi. Bunun için rölöve, restitüsyon,
restorasyon, statik, tesisat ve peyzaj projelerinin hazırlanması yapı için Kültür Varlıkları İhale
Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Çalışmalar Müze
Müdürlüğü gözetiminde devam ediyor. Büyükince konağı klasik Kayseri evlerine en iyi örnek
teşkil etmektedir. Bu açıdan evin mimarisi, oda sayısı ve planlaması Kayseri’nin sosyal ve
kültür yaşamı hakkında da bilgi vermektedir.”
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi mekanların Melikgazi Belediyesi’ne emanet olduğunu
çünkü 2015 yılını Anadolu’nun bu tarihi mekanlarını onarım ve bakım yılı olarak ağırlık
vereceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14495.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Ortaköylüoğlu: Taraftarımızın desteğine
ihtiyacımız var
Kayserispor Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, 2 veya 3 oyuncu daha
transfer edeceklerini söyleyerek, "Bu sene taraftarımıza çok ciddi ihtiyacımız var" dedi.
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Kayserispor Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, transfer çalışmaları
hakkında bilgiler verdi. Ortaköylüoğlu, "Transfer çalışmalarımız devam edecek. Mustafa
Akbaş transferi bizim 7’inci transferimizdi. 2 yada 3 oyuncu daha transfer etmeyi planlıyoruz.
Bununla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Görüştüğümüz futbolcuların mevkileri belli.
Bu konu üzerinde çalışmalarımız belli bir noktaya gelmiş durumdadır. Kısa süre içerisinde
bunu hem kamuoyu ile hem de taraftarlarımız ile paylaşacağız" dedi.
Kombine bilet fiyatları hakkında da bilgiler veren Ortaköylüoğlu, "Bu sene taraftarlarımıza
çok ciddi ihtiyacımız var. önce bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanyada yaklaşık 2 binin
üzerinde bir kombine satışı gerçekleşti. Dün de diğer tribünlerle alakalı kombine bilet
fiyatlarını belirledik. Batı tribünü ve doğu tribününde ki biletleri 200 TL’den, güney ve kuzey
tribünlerini ise 100 TL’den satışa çıkardık. Bunların uygun fiyatlar olduğunu düşünüyoruz.
Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Bu fiyatlar başka şehirlerde belki bir karşılaşmanın
bilet fiyatlarıdır. Bu fiyatlar ile taraftarımız 1 sezon boyunca hem ligi hem de kupa maçlarını
stattan canlı olarak izleyebilecekler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14496.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayseri, Türkiye ortalamasının üzerinde
büyüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) inşaat
sektörüyle ilgili altı meslek komitesinin üyeleriyle bir araya geldi. İnşaat sektörünün Türkiye
için önemli olduğunu; ancak Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen Kayseri için çok daha
fazla önem teşkil ettiğini belirten Başkan Çelik, sektörün gelişmesi için gayret edeceklerini
söyledi.

07 Ağustos 2015 Cuma 16:58

KTO’da gerçekleştirilen toplantıyı Oda Başkanı Mahmut Hiçyılmaz açtı. Hiçyılmaz,
düzenlemiş oldukları toplantıya bürokratlarıyla birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'e teşekkür etti. Meslek komitesi üyeleriyle yaptığı toplantıda öncelikle inşaat
sektörüyle ilgili değerlendirmelerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
inşaat sektörünün kendi talebini kendi oluşturan bir sektör olduğunu söyledi. Sektörün
Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "İnşaat sektörü Kayseri için daha da
önemli. Çünkü Kayseri, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor. Dolayısıyla konut talebi
daha fazla. Bu nedenle inşaat sektörünün önünü açmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da çalışacağız. Biz üzerimize düşeni yapalım; ama sektör de kalitesini artırmak için
gayret göstersin. Birkaç firmamız uluslararası alanda büyüsün ve marka haline gelsin. Sadece
Kayseri'de kalmakla yetinilmesin. Yeni bir vizyonla hedef belirleyerek ilerleme gösterilsin"
dedi. Güney Çevreyolu ile ilgili bir soru üzerine çalışmaların devam ettiğini ve iki yıl içinde
tamamıyla bitirileceğini beliren Başkan Çelik, tren yolunun taşınması konusunun ise yeni gar
binasının henüz yapılmaması nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi. Hızlı tren, lojistik köy,
havaalanına yeni terminal binası yapılması ve bölünmüş yollar gibi projelerle ilgili bilgiler
veren Başkan Çelik, kentsel dönüşümdeki önceliklerini de dile getirdi. Kentsel dönüşümde
özel sektörün neler yapacağı ile ilgili bir soru üzerine dönüşümün öncelikli yapılacağı
mahallelerin belirlendiğini ifade eden Çelik, "Sahabiye, Ahi Evran, Argıncık-Alsancak,
Yunus Emre, Ambar gibi bölgelerde kentsel dönüşüm yapılacak. Burada belediyeler arsaları
alıp inşaat firmalarına verecek ve vatandaşla firmalar arasında katalizör görevi üstlenecek.
Kentsel dönüşümü yapacağız; ancak şehrin potansiyeli belli. Bir anda tümünü yaparak
piyasayı sekteye uğratmak istemiyoruz. Peyderpey yapacağız" diye konuştu. Belediyesi'nin
yapmış olduğu katlı kavşaklarla ilgili bir soru üzerine hali hazırda devam eden işlerle ilgili
şikayetlerin olabileceğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne
kadar Büyükşehir'de keşke dediğimiz bir şey olmadı. Hep, iyi ki yaptık dediğimiz işler oldu.
Şu an yapılan köprülü kavşaklar da aynı şekilde. İnşaatlarda yarım iş sendromu vardır. İnşaat
yarımken şikayet çok olur; ama iş bitince bu şikayetler kalkar. Önümüzdeki 3,5 yılda trafikle
ilgili sorunları çözüp, konforu daha da artıracağız."

Başkan Çelik, toplantıda ayrıca Orta Yol, Kartal Kavşağı'nda proje çalışmaları süren üç katlı
köprülü kavşak, Sivas Caddesini rahatlatacak yeni alternatif yol gibi diğer projelerle ilgili
soruları da cevaplandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14497.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Başkan Çelik komutanlarla toplantı yaptı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki askeri birliklerin komutanlarıyla
Başkanlık Makamında bir araya geldi. Toplantıda askeri bölgeleri de kapsayan dört projeyle
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

07 Ağustos 2015 Cuma 17:01

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamındaki toplantıya Başkan Mustafa Çelik'in yanı sıra
1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs
Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cemal Akyıldız, bu birliklerde görevli diğer komutanlar ve
Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda, NATO Benzinliği ve Boru Hattı ile
Yeşilmahalle'deki cephaneliğin taşınması, Hava İkmal Şehir Parkı Projesi ve Köşk
Mahallesi'ni Tavlusun Caddesi'ne bağlayacak yeni yol ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dört projenin de Kayseri için çok önemli
olduğunu belirterek, bu projelerin gerçekleşecek olmasına destek veren ilgili komutanlıklara
teşekkür etti. Toplantının ardından 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot
Tuğgeneral Cemal Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e Erciyes
semalarındaki askeri uçağın görüntülendiği bir tablo hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14498.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Yozgat’tan Başkan Akay’a destek
Kayseri Pancar Kooperatifi 62.Mali Genel Kurul öncesi Başkan Akay’a ziyaretçi akını
yaşanıyor.

07 Ağustos 2015 Cuma 17:05

Kırşehir ve Nevşehir Bölge çiftçilerinden sonra Yozgat Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer
Açıkel ve Ziraat Odası başkanı Şevki Güngör de Başkan Akay’ı makamında ziyaret ettiler.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Ziraat Odası başkanı Şevki Güngör Mali Genel
Kurul öncesi Sarıkaya çiftçileri adına yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Akay ve
Yöneticilere teşekkür edip yapılacak olan Mali genel kurulun hayırlara vesile olması dilekleri
yanı sıra Sarıkaya çiftçilerinin de desteklerinin yanında olduğunu belirttiler. Başkan Akay’da
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek. Kayseri Şeker Fabrikası Çiftçinin malıdır.
Çiftçi 61’inci mali genel kurulda büyük bir katılımla desteğini vermiştir. 62.Mali genel
kurulda da bu desteğin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz dedi.
Ziyarette Kayseri şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve Çiftçi Koordinatörü Kazım
Duygulu da hazır bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14499.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Pancar Kooperatifi 62. Mali Genel Kurulu
Yapılacak
Kayseri Pancar Kooperatifi 62.Mali Genel Kurulu’nun 11 Ağustos tarihinde yapılacağı
bildirildi.

07 Ağustos 2015 Cuma 17:09

Yapılan açıklamada, “Kayseri Pancar Kooperatifi 62. Mali Genel Kurulu Kadir Has Kongre
Merkezinde 11 Ağustos Salı günü Saat:10.00’da yapılacak” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14500.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayserispor, Furkan Özçal ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Furkan Özçal ile anlaştı. Özçal, kulüp
tesislerinde düzenlenen törende kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan
sözleşmeye imza attı.

07 Ağustos 2015 Cuma 17:12

İmza töreninde konuşan Kayserispor Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu,
özel bir transfer gerçekleştirdiklerini söyledi. Ortaköylüoğlu, "Galatasaray'dan Furkan Özçal
ile 1 yıllığına anlaşıyoruz. Anlaşmanın hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı
olmasını temenni ediyorum. Bu transfer iki taraf içinde çok özeldir. Furkan, profesyonel
futbol hayatına Kayserispor forması altında başlamıştı. Yine Tolunay Kafkas hocamızın
kontrolünde 4 yıl boyunca Kayserispor formasını başarıyla giymişti. Tekrar Furkan ile birlikte
olmaktan biz çok mutluyuz. Furkan genç ama çok tecrübeli bir futbolcudur. İnanıyoruz ki
kulübümüzün forması altında yine başarı ile mücadele edecek ve kulübümüze katkılar
sağlayacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Furkan Özçal da, "Kayserispor'a geri döndüğüm için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Her
şeye burada başladım. İnşallah çok çalışıp burada yine eski başarılarımıza gelmeye
çalışacağız. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. İnşallah her şey çok güzel olacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14501.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Şehit Ayhan Işık Çocuk Parkı ve Spor
Kompleksi açılıyor
Bünyan Belediyesi tarafından kısa süre önce yapımına başlanan ve Bünyan için birçok ilki
bünyesinde barındıran Şehit Ayhan Işık Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi 8 Ağustos Cumartesi
günü görkemli bir törenle açılıyor.

07 Ağustos 2015 Cuma 17:13

Bünyan Belediyesi başlatılan hizmetleri bir bir Bünyanlılarla buluşturmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta baha Turan Parkı’nı Bünyanlıların hizmetine açan Bünyan Belediyesi bu
hafta sonu bir açılış daha yapıyor. Kısa süre önce yapımına başlanan ve Bünyan’da değişim
ve dönüşümün örneklerinden olan Şehit Ayhan Işık Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi 8
Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da düzenlenecek görkemli bir açılış ile hizmete girecek.
Şehit Ayhan Işık Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi’nin Bünyan için birçok ilke sahne olacağına
dikkat çeken Başkan Şinasi Gülcüoğlu: “ Birkaç ay önce temelini attığımız parkımızı
tamamladık. Daha önce atıl bir arazi olan ve çocukların spor yapabilmek için ot temizliği
yaptığı bu alanda Bünyan’a ve Bünyanlılara yakışır bir park ve spor kompleksi oluşturduk.
Bir Futbol Sahası, Bir basketbol ve voleybol sahasının bulunduğu, yürüyüş yolu ve fitness
grubunun yer aldığı, çocuk oyun alanı, kamelyalar, süs havuzları ve oturma banklarından
oluşan Şehit Ayhan Işık Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi’ni Cumartesi günü saat:16.00’da
protokolümüzün de katılımıyla hizmete açacağız” dedi.Başkan Şinasi Gülcüoğlu Bünyan’ın
farklı mahallelerinde halı saha ve park inşaatlarının devam ettiğini belirterek herkesi Şehit
Ayhan Işık Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi’ni görmeye davet ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14502.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Başkan Çelik esnafla birlikte
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cuma Namazı sonrası Kapalı Çarşı ve
Kazancılar Çarşısı esnaflarını ziyaret ederek "Hayırlı İşler" temennisinde bulundu. Esnaf
ziyaretine milletvekilleri de katıldı.

07 Ağustos 2015 Cuma 17:16

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Cuma Namazını Bürüngüz Camii'nde kıldı.
Namaz sonrası cemaatle sohbet eden Başkan Çelik, vatandaşların taleplerini dinledi ve
kendisine gösterilen ilgiyi kırmayarak fotoğraf çektirdi.
Cuma Namazı sonrası Kapalı Çarşı'yı ziyaret eden Başkan Çelik çarşı girişinde Kayseri
Kapalı Çarşı Yaşatma, Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Tepe tarafından
karşılandı. Kapalı çarşı ziyaretine Kayseri Milletvekilleri Kemal Tekden ve Havva Talay
Çalış, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç da katıldı.
Çarşı esnafıyla selamlaşan Başkan Çelik ve milletvekilleri esnafa "Hayırlı işler" temennisinde
bulundu. Başkan Çelik ile milletvekillerine daha sonra Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki
de katıldı ve Kapalı Çarşı'da başlayan esnaf ziyareti Kazancılar Çarşısı'yla devam etti.
Başkan Çelik ve milletvekilleri öğle yemeğini de esnaf lokantasında bölgedeki esnaflarla
birlikte yedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14503.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri’de, geçtiğimiz gün evlerinin 7. katından düşerek hayatını kaybeden öğretmen Ahmet
L. Cami Kebirde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

07 Ağustos 2015 Cuma 17:18

Cami Kebirde Ahmet L.’nin (26) öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok
sayıda vatandaş katıldı. 7. Kattan düşerek hayatını kaybeden Ahmet L. kılınan namazın
ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14504.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kayserili ünlü iş adamlarına gözaltı şoku!
İş adamları Havaalanında gözaltına alındı

08 Ağustos 2015 Cumartesi 22:47

İş adamları Devletin gizli belgelerini, Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’teki Paralel Yapı
Kayseri İmamı Sıtkı Baş’a götürdükleri iddiası ile göz altına alındı. Kayseri’nin tanınmış iş
adamlarından Kınaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kınaş, Halil Gazezoğlu, Ezinç
Metal Ali Ezinç Bişkek’e gitmek üzere iken Erkilet Havaalanı girişinde göz altına alındı. 06
KNS 05 plakalı araçları havaalanı polis Karakolu önüne çekilerek, terörle mücadele ekipleri
tarafından araçtaki bavullar hard disk, bilgisayar gibi elektronik eşyalara el konuldu.
Üzerileri aranarak sorgulanan iş adamlarının eşyaları, incelenmek üzere emniyete
gönderilirken, İş adamlarının uçaklarına binmesine izin verildi. Hamdi Kınaş sorulara rutin
kontrol bir şey yok ne olduğunu bizde bilmiyoruz onu devletimize sorun dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14505.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Vezir Han Restorasyonuna başlanıyor
Vali Orhan Düzgün, Kapalı Çarşı ile iç içe tarihi Vezir Han’ın restorasyon ihalesi sürecinin
tamamlandığını belirterek 15 Ağustos’da restorasyonuna başlanacağını açıkladı.

09 Ağustos 2015 Pazar 13:16

Vali Düzgün, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sadrazamlık yapmış Nevşehirli Damat
İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılan Vezir Han’ı 2 yıl önce ziyaret ettiğini, köklü
bir tarih ve alışveriş kültürünü barındıran Han’ın mevcut halinden restore edilerek
iyileştirilmesi ve kültür turizmine kazandırılması çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade
ederek Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, Vakıflar Bölge Müdürü Hakkı Murat, İl Kültür ve
Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve restorasyon gerçekleştirecek firma yetkilileri ile Han’da
incelemelerde bulundu. Vali Düzgün, tarihte önemli bir yer tutan han ve kervansarayların
ecdattan kalan eşsiz birer miras olduğunu belirterek, bu mirasa sahip çıkmanın ve gelecek
nesillere aktarmanın önemine işaret etti. Vali Düzgün, restore sonrası Vezir Han’ın
Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirası arasında önemli bir yere sahip olacağını belirtti. Vali
Orhan Düzgün ve beraberindekiler, Vezir Han’ı gezdikten sonra Kayseri Kapalı Çarşısı’ndaki
esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.Vali Düzgün’e ziyaret
sırasında Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, Vakıflar Bölge Müdürü V. Hakkı Murat, İl Kültür
ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kapalı Çarşı Yaşatma, Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Başkanı Mehmet Tepe, Kayseri Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Başkanı Burhan
Karamustafaoğlu ve dernek yöneticileri de eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14506.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Vatandaşı güldüren olay esnafı üzdü
Kayseri'de ekmek satışı yapan Halil Cankı, ekmeğin ucuza satıldığı söyleyerek, "Ekmeğin
fiyatı düşünce, kalitesi de düşüyor" dedi.

09 Ağustos 2015 Pazar 16:08

Kayseri'de ekmek fiyatlarının farklı yerlerde farklı fiyatlara satılması, esnafı harekete geçirdi.
Ekmeğin ucuz olunca kalitesinin de düştüğünü söyleyen esnaf Halil Cankı, "Ekmek 50 kuruşa
satılıyor ama ekmek bu fiyata satılmaz. Günahtır, yazıktır. Bir sürü insan bundan ekmek
parası kazanmaktadır. 50 kuruşa satılan ekmeğin fırından çıkış maliyeti 520 kuruştur. Ekmek
50 kuruşa satıldığı zaman bir ekmek alacak olan insan 3 ekmek alıyor ve tonlarca ekmeğimiz
çöpe gidiyor" dedi.Belirsizlikten kurtulmak için çalışma yapılması gerektiğini söyleyen
Cankı, "Bunun için en kısa zaman da bir çalışma bekliyoruz. Fırıncılar Odası başkanının bu
konuya el atarak biran önce fırıncıları uzlaştırmasını istiyoruz. Ekmek fiyatları düştüğü zaman
dolayısıyla ekmeğin kalitesi de düşmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14507.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Tehlikeli yolculuk
Kayseri'de elektrikli bisikletin üzerinde 1'i çocuk 4 kişinin seyahat etmesi, görenleri hayrete
düşürdü.

09 Ağustos 2015 Pazar 16:12

Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında onlarca kişi hayatını kaybederken, bu kazalardan
ders almayan vatandaşlar da tehlikeli yolculuk yapmaya devam ediyor. Kayseri'de kentin en
işlek caddelerininn birinde, 1'i çocuk 4 kişinin seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.
Bisiklet üzerinde rahat bir şekilde yolculuk yapan vatandaşlar, yoğun trafiğe aldırış etmeden
yollarına devam etti.
Bisikletin üzerinde yer alan bir kadının ise elinde çocuk arabası taşıması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14508.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Amatör balıkçılar endişelerini paylaştı
15-16 Ağustos 2015 tarihinde Abant Gölünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü ve OBAF tarafından yapılması planlanan, Sazan ve Kadife Balığı Yakalama
Yarışması ile ilgili Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ASOF, resmi sayfasından
endişe ve çekincelerini dile getirildiği bir duyuru ilan etti.

09 Ağustos 2015 Pazar 16:19

Yapılan ilanda, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen ilgili tebliğ
hükümlerine göre, Sazan ve Kadife Balığı İstilacı tür kabul edilemez. Sazan ve Kadife
Balığını Abant Gölünde Yabancı Tür olarak kabul ediyoruz ve mücadele edilmesi
kanaatindeyiz. Bu konuda devletin ilgili kurumlarına tam destek veriyoruz. Ancak yarışma
şartnamesi içeriğinde, Sazan ve Kadife Balığının İstilacı tür olarak ilan edilme gerekçesini
belgeleyen, her hangi bir resmi kurumun, kuruluşun, akademisyen ve bilim adamlarımızın,
akademik araştırmalarına da rastlanılmamıştır. Halkımızı yanlış bilgilendirmemek adına
“Yabancı tür” ve “İstilacı tür” kavramları arasındaki farkın belirtilmesi mutlaka gereklidir.
Dolayısı ile bu sosyal etkinlik sonrasında, “Sazan ve Kadife Balığı tutmanın, Abant Gölünün
Ekolojik ve biyolojik özelliklerine faydası varmış, biz balık tutmuyoruz, bilimsel anlamda
fayda sağlıyoruz” diyerek eline olta alıp gelen fırsatçılara ne cevap verilecek, nasıl mani
olunacaktır? Ayrıca, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 4. maddesinde “ Bu kanun
hükümlerine göre milli park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri göz önünde
tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve
işletilmelerini kapsayan gelişme planlarının, ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve
gerektiğinde fiili katkılarıyla hazırlanacağı” hükme bağlanmıştır. 01.03.2007 ve 2009
tarihlerinde revize edilmiş plana göre de, Abant Tabiat parkı ”1 Mutlak Koruma Alanı”, “2
Sınırlı Kullanım Alanı”, “3 Kontrollü Kullanım Alanı” olmak üzere,üç bölgeye ayrılmıştır ve
bu üç belgeden en önemlisi kabul edilen, “Mutlak Koruma Alanı” Kullanım şekli milli parklar
kanununun ilgili hükmüne göre de aşağıdaki gibi ilan edilmiştir. “Bu bölgede Abant Gölü ve
etrafında bulunan sazlık alanlar, turbalık alanların bulunduğu kesimler ve endemik türlerin
yoğunlaştığı yerler ve orman alanları yer almaktadır. Bu alanlarda bilimsel ve eğitim amaçlı
araştırmalar dışında herhangi bir faaliyet yapılamaz. Ödüllü Sazan ve Kadife Balığı yakalama
yarışması, bilimsel ve eğitim amaçlı bir faaliyet olmayıp, sadece sosyal bir etkinlik olması
sebebi ile böyle bir yarışmanın yapılması hukuken mümkün değildir. Bilindiği üzere, 31
Ağustos 2013 tarihinde Trabzon Uzun Göl’de yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü ve OBAF tarafından düzenlenen “Doğal Alabalık Yakalama Yarışması”,
şartnamesinde Doğal Alabalık yakalamak için kullanılmasına müsaade edilen yemlere, 15-16
Ağustos 2015 tarihinde düzenlenmesi planlanan yarışmada da Sazan ve Kadife balığı
yakalamak için müsaade edilmektedir. “Yani aynı tür yemle, hem Doğal Alabalık yakalama
yarışması düzenleyeceksin, hem de endemik olan Abant Alasını korumak için Sazan ve
Kadife Balığı yakalama yarışması yapacaksın. Anlayamadığımız husus “Abant Alasının,
Türkiye’de başka hiç kimsenin bilmediği, sadece bu kurum ve kuruluşun bildiği bir özelliğimi
var? Abant Alası, Doğal Alabalık için kullanılan aynı tür yemin kendisini kurtarmak için

olduğunu biliyor ve ayırt edebiliyor mu acaba? Abant Gölünde Sazan ve Kadife Balığı
popülasyonun azaltılması faaliyeti, konuya hakim ehil kişilerin, bilim adamlarının
projelendirmesi ve yine bu kişilerin nezaretinde olmalıdır. Bu da göz açıklığı uygun, seçici
ağlarla at bekle yöntemi ile değil Abant Alasına zarar vermemesi için tarama yöntemi ile
yapılabilir. Çünkü uzun süreli gölde ağ bekletmek ağlardan kurtulamayan Abant Alasının da
ölümüne sebep olacaktır. Bu sayede bölgede kirliliğe ve Abant Alasına zarar vermeden 5
kişilik bir ekibin 1 günlük faaliyetinde sudan çıkarılabilecek Sazan ve Kadife Balığı sayısı
100 kişinin olta ile on günde çıkarabileceği Sazan ve Kadife Balığı sayısından kat kat fazla
olacaktır. Yukarıda özetini verdiğimiz endişe ve çekincelerimizden dolayı; Amatör ve Sportif
Olta Balıkçılığı Federasyonu ASOF, Proje AR-GE ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonu ile
Hukuk Komisyonun inceleme raporları sonucu 15-16 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenecek
olan Abant Tabiat Parkındaki Abant Gölü Sazan ve Kadife Balığı Yakalama Yarışmasına,
Yönetim Kurulu kararı ile Federasyonumuza bağlı bulunan dernekler ve üyeleri katılmayacak
olup, her iki komisyonumuzdan sadece gözlemci gönderilmesine karar vermiştir. Umarız ki
kaş yapalım derken, göz çıkartmazlar. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ASOF
olarak endişe ve çekincelerimizi paylaştığımız duyurunun detaylarına www.asofed.org.tr
sayfasından ulaşabilirsiniz" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14509.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Ayağını silindir tekerleğine kaptıran işçi
yaralandı
Kayseri’de ayağını silindir tekerleğine kaptıran işçi tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde yol yapım çalışması yapan
Ö. Ş. (28), ayağını silindirin arka tekerleğine kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından fark
edilmesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılan Ö. Ş. Tedavi altına alındı.
Ö. Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14510.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Şehit Ayhan Işık Çocuk Parkı ve Spor
Kompleksi açıldı
Bünyan Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Ayhan Işık Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi,
düzenlenen tören ile açıldı. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Bünyan'ın her
tarafında hizmet ediyoruz" dedi.
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Düzenlenen açılış törenine, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Kemal Tekden, Hava Talay
Çalış, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici,
davetliler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gülcüoğlu, "Bugün burada Bünyan’da daha
önce bir örneği olmayan bir tesisimizi açıyoruz. Buraya bir şehidimizin adını verdik. İnşallah
bundan sonra ki açılışlarda da bu tür şeylere daha fazla yer vereceğiz. Mevcut tesisimiz
yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulmuş, içerisinde yürüyüş yolu, futbol, basketbol ve voleybol
sahası bulunmaktadır. Bununla birlikte engellilerin oturabileceği bir kamelya ve
vatandaşlarımızın kullanabileceği jimnastik malzemelerinin bulunduğu, çocuk parkını da
içerisinde barındıran bir tesistir. Önümüzde ki yıl tesisimizin hemen yanı başına havuzda
yapmayı planlıyoruz. Bu bir planlamadır ve bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Buna
benzer ilçemizin çeşitli noktalarında da çalışmalarımız var. Bünyan Belediyesi günlük 21
mahallede değişik faaliyetlerde bulunuyor. 6360 yasa ile birlikte bin 300 metrekareye çıkan
bir yüzölçümüne hitap etmek ve hizmet götürmek ile karşı karşıyayız. Daha önce sadece 13
mahalle ile sınırlı iken Bünyan Belediyesi bundan böyle 44 mahalleye hizmet götüren bir
belediye haline dönüşmüştür. Bu çerçevede 400 bin metrekare parke yol çalışmasını her bir
alana 5’er bin ve 10’ar bin olmak üzere hemen hemen her gün bu çalışmalar devam ediyor"
dedi.
"BÜNYAN
DOĞALGAZA
KAVUŞUYOR"
Gülcüoğlu, "İlçemiz kış memleketidir ve kışın yaşlılarımız ve kadınlarımız çok ciddi bir
mağduriyet yaşıyorlardı. Bu çerçevede göreve geldikten sonra değişik zamanlar doğalgaz
firması ile görüşmeler yapmış ve 2017 yılında lisansı alınmak üzere müracaat şeklinde bir
anlaşmaya varmıştık. Bunun için ısrarcı görüşmelerimiz devam etmekteydi. Çok şükür bu
hafta onu da neticelendirdik. İnşallah bu ayın içerisinde kazı çalışmaları başlayacak ve kazı
çalışmaları önümüzde ki yılın sonuna gaz verecek şekliyle sonlandırılacaktır" ifadelerini
kullandı.
Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ise, "Şehidimizin adına böyle
bir park açmaktan dolayı gurur duyuyorum. Uzun bir aradan sonra yine çok miktarda şehit
vermeye başladık. 7 Haziran seçimleri sonrası adeta ‘Türkiye sarsıldı’ diye düşünen gaflet
içerisinde ki insanlar Türkiye’yi dize getirmek ve çöktürmek manasıyla bu terör faaliyetlerini
artırmış bulunuyorlar. Ama bu devletin her zamankinden daha güçlü olduğunu hesap
edemediler ve daha fazla teröristin kafasını ezecek güce sahiptir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek çocuk parkının ve spor kompleksinin
açılışını yaptı. Protokol daha sonra oyun alanlarını gezerek, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu'ndan bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14511.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Kültepe Kaniş Karum’da heyecanlandıran
çalışma
Kültepe Kaniş Karum’da kazı çalışmaları sürerken, kazı başkanı Fikri Kulakoğlu yaptıkları
çalışmalarda saray olduklarını tahmin ettikleri yapı üzerinde durduklarını söyledi.
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Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak bilgi
verdi. Kulakoğlu Kültepe kazılarına 4 Ağustos tarihi itibariyle başladıklarını belirterek,
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti. Kulakoğlu ayrıca, “Tabi çalışmalara
başlamadan önce ciddi bir temizlik çalışması yapmak durumunda kaldık. Yağışlı geçen
mevsim itibariyle ciddi anlamda bir ot mücadelesi ile uğraştık. Bu seneki kazıların hedefi
öncelikle büyük anıtsal yapının açığa çıkartılmasıdır. 2010 yılından bu yana yaptığımız
çalışmalarda höyüğün hemen batı kısmında 75 metreye 65 metre ölçülerinde büyük bir
yapıyla karşılaştık. Bu yapı esas itibariyle henüz daha çeyrek kısmında çalışmaların
sürdürüldüğü bir yapı. Büyük olasılıkla bu yapı en azından 100’e 150 gibi büyük bir yapı
olacaktır. Bunun ancak bir çeyreğinde çalışabiliyoruz. Bu yapı büyüklüğünden öte şöyle
önemli bir özellik arzetmekte; günümüzden 4 bin 500 yıl önceye tarihlenen yapı büyük bir
olasılıkla bir idari yapının yani o dönem için bir sarayın bir kısmını oluşturmaktadır.
Çalışmalarımız bu yapı üzerinde yoğunlaşacak” diye konuştu.
Çalıştıkları yapı ile ilgili konuşan Kulakoğlu, “Bu büyüklükteki bir yapı esas itibariyle ne
Anadolu’da var ne de Güneyimizdeki Suriye ve Mezopotamya’da karşımıza çıkıyor. Bu yapı
en azından şimdilik gördüğümüz kadarıyla 2 ayrı yapıdan oluşmaktadır. Büyük olasılıkla o
dönemde gerçekleştirilen ticari ilişkilerin sonucunda güneyden gelen malların depolandığı
özel bir bina olmalı ve büyük olasılıkla da bir saray niteliğinde ki bir yapının parçasını
oluşturmaktadır. Çalışmalar bu yapıyla birlikte tabi ki bu yapının güneyindeki uzantısı ve
onun üzerindeki kalıntıları araştırmakla da geçecektir. Hedefimiz bu yapının en azından
hemen hemen bir kısmının planını tamamlayabilmek daha sonra da bu yapının karakterini,
fonksiyonunu öğrenebilmek olacak” şeklinde konuştu.
Çalışmalarının farklı noktalarda gerçekleşeceğini ifade eden Kulakoğlu, “Eğer bir aksilik
olmazsa yine Karum alanında 4 bin yıl önce Anadolu’ya gelmiş olan tüccarların yerleştiği
aşağı şehirde de çalışmalarımız gerçekleşecek. Yine orada da yeni bir evin, yeni bir yapının

ve özellikle de bir tüccarın arşivine ulaşmak mümkün olacaktır diye bir beklenti içindeyiz”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14512.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

İncesu Belediye Başkanı Karayol'un mutlu
günü
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'un oğlu Ömür Karayol, hayatını Gizem
Değirmenci ile birleştirdi.
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Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen düğüne, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
TBMM eski Grup Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet
Özhaseki, Hava Talay Çalış, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Talas eski Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, çiftin sevenleri
ve davetliler katıldı. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'un kıydığı nikahta, Vali
Orhan Düzgün ve eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut şahitlik yaptı.
Çiftin şahitliğini yapan TBMM eski Başkanvekili Sadık Yakut, çifte nasihatler vererek, ömür
boyu mutluluklar diledi. Vali Düzgün de, çiftin ömür boyu mutlu olmasını istediğini
söyleyerek, "Sevginiz, saygınız, sabrınız ve sadakatınız ömür boyu sürsün" dedi.
Ömür-Gizem çifti nikahın ardından ilk danslarını gerçekleştirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14513.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

Ünsal Ailesinin mutlu günü
Eczacı Bülent Ünsal’ın oğlu Gökhan Ünsal, hayatını Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin
Güven’in kızı Nursultan Güven ile birleştirdi.
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Düğüne, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Baro Başkanı Fevzi Konaç, Kozaklı Kaymakamı Kemal
Duru, MHP Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, çiftin yakınları ve davetliler katıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın kıydığı nikahta, Vali Orhan Düzgün,
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kozaklı Kaymakamı Kemal Duru ve Baro Başkanı Fevzi
Konaç şahitlik yaptı. Vali Düzgün, aile cüzdanını geline verdi. Düzgün, çifte mutluluklar
diledi.
Çift nikahın ardından, ilk danslarını gerçekleştirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14514.html
Erişim Tarihi: 10.08.2015

