KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.08.2014–10.08.2014
Suriyeliler Üzerinden ‘Gezi’ Provokasyonu
Suriyeli mültecilerin yoğun olarak kaldıkları Eskişehir Bağları Mevkiinde Bayramın üçüncü
gün meydana gelen Suriyeli mültecilerin dövüldüğü provakatif tahrik eylemleri, polisin yoğun
uğraşı sonucu yatıştı.
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Birkaç genç arasındaki adi sokak kavgasını fırsat bilen ve kısa sürede organize olan eli sopalı
200 kişilik Kayseri’nin değişik mahallelerinden gelen provakatif kalabalık, Suriyeli
mültecilerin yaşadığı yerleri basarak mültecilerin araçlarına zarar verip, bir kısım mültecileri
döverek oluşturmak istedikleri tahrik amacına ulaşmadı.
Suriyeli mültecileri hedef alan sokak kavgalarında bir kısım mülteciler yaralandı. Suriyeli
mülteciler üzerinden üretilen birçok aspragas düzmece yalan haberlerle Eskişehir Mevkii
halkını galeyana getirmek isteyen eli sopalı organizeli tahrikçi ekip, polisin uğraşı ve taraması
sonucu etkisiz hale getirilerek olaylar yatıştırıldı.
Geçtiğimiz yıl meydana gelen Gezi kalkışması provasının denendiği Kayseri’de tahriklere alet
olmayan mahalle halkı ve polisin uğraşı sonucu olaylar büyümeden yatıştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Kayseri gibi sulh ve sükûnetin hakim olduğu bir şehirde,
Suriyeli mülteciler üzerinden üretilen bu manidar kalkışmaya alet olanların gözaltına alındığı
olaylarda, polis ekiplerinin yoğun denetimi aralıksız devam ediyor.
Özellikle Suriyeli ailelere yardımcı olan kişi ve dernekleri de hedef alan kalkışmanın
elebaşlarının bir kısım ulusalcı sol örgüt mensupları oldukları iddia ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8060.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

MAZLUMDER’DEN SAĞDUYU VE
KARDEŞLİĞE ÇAĞRI
Mazlumder Suriyeli sığınmacılara karşı yapılan provaktif eylemler karşısında halkı sağduyuya
davet etti.
01 Ağustos 2014 Cuma 12:24
Eskişehir Bağları Danışment Mahallesi’nde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunan
Mazlumder Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş’ Şehrimiz Kayseri’de de bugün 20 bin ’in
üzerinde Suriyeli sığınmacı Beşar ESED’’in zulmünden canlarını kurtarmanın sevinci,
sığınmacı olmanın mahcubiyeti ile mazlum ve mağdur bir hayat yaşıyorlar’’ dedi.
Sığınmacıların tamamına yakınının mahcup ve Kayseri halkına rahatsızlık verdikleri endişesi
ile hayatlarını devam ettirdiklerini belirten Ahmet Taş şöyle konuştu; ‘’Türkiye’de 10
Ağustosta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve Gazze’de Ramazan
Bayramında İsrail’in katliamları yaşanırken bazı marjinal ve kimlikleri belirlenemeyen
şahıslar, şehrimizde Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde mazlum ve
gariban Suriyeli sığınmacıların evlerinin kapılarını zorlayarak cadde, sokak ve mahallelerde
Suriyelileri buradan kovacağız tehditleri ile muhacir Suriyeli kardeşlerine karşı Ensar olmayı
görev bilmiş Kayseri halkımızı bu insanlara karşı kışkırtmaya, sığınmacı Suriyelilere karşı da
tehditler savurarak korku salmaya çalışmaktadırlar. MAZLUMDER olarak! Halkımızın
mazlum sığınmacılara karşı kucak açtığı Ramazan ayı ve bayramda onlarla kardeş olmanın
mutluluğunu yaşadığı, 10 Ağustosta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde
yapılan erdem, insanlık, hukuk ve vicdan dışı provokasyon kokan bu yaklaşımlara karşı
halkımızı uyanık ve sağduyulu olmaya, tahriklere kapılmamaya, huzur bozucu provokatörlere
pirim vermemeye, merhametimize ve insanlığımıza sığınmış Suriyeli sığınmacıları en iyi
şekilde korumak ve sahiplenmek için gerekli hassasiyeti göstermeye, Suriyelilerin yaşadıkları
mahallelerle ilgisi olmayan provokatörleri güvenlik güçlerine haber vermeye, mazlumun
yanında zalimin karşısında durarak sağduyulu olmaya davet ediyoruz.’’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8061.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

KUTLU YÜRÜYÜŞ REYHANLI’DA
İsrail'in saldırılarını protesto için Kayseri'den Gazze'ye yürüyüş başlatan Tokluman ailesi,
Reyhanlı ilçesine geldi.
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Eşi Fatma, çocukları Talha (19), Harun (20) ve Zeynep (18) ile 22 Temmuz'da Gazze'ye
yürüyüş başlatan Ali Tokluman, ailesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Vatandaşlar, 10
gündür yürüyen aile ile güzergahta yürüyüşe katılan 28 kişiyi ilçe girişinde karşıladı.
Reyhanlı öğretmenevinde gazetecilere açıklama yapan Ali Tokluman, yolculuğun yorucu ve
meşakkatli geçtiğini, güzergahta 28 kişinin kendilerine destek verdiğini kaydetti.
Yola çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden çok sayıda kişiden de destek gördüklerini
belirten Tokluman, şunları söyledi: "Yürüyüşümüz, Türkiye sınırları içinde olan ve kendini
gerçekten az da olsa insan hisseden müslim, gayrimüslim tüm insanların bizimle olduğunu
düşünüyoruz. Reyhanlı'da birkaç gün misafir olacağız. Yarın da Cilvegözü Sınır Kapısı'na
gideceğiz. Birilerinin insanları katlettiği, öldürdüğü beldeye gidip, kötü insanlara 'artık
öldürmeyi durdurun' diyeceğiz. Eğer ısrarcı olurlarsa 'bizi de öldürün, biz de Gazzeliyiz
diyeceğiz. Eğer yine hızlarını alamazlarsa kendini insan hisseden herkesi öldürsünler,
dünyaya sahip olsunlar."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8062.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Emir Sultan Mescidi Ve Türbesi İle Şeyh
İbrahim Tennuri Camiisinin Restorasyonu
Yaptırılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Cumhuriyet
Mahallesinde bulunan Emir Sultan mescidi ve Türbesi ile Şeyh İbrahim Tennuri Camisi’nin
restore edilerek gelecek kuşaklara kazandırılacağını bildirdi.Gelecek...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Cumhuriyet
Mahallesinde bulunan Emir Sultan mescidi ve Türbesi ile Şeyh İbrahim Tennuri Camisi’nin
restore edilerek gelecek kuşaklara kazandırılacağını bildirdi.
Gelecek nesillere bırakılacak tarihsel yapılar.
Melikgazi Belediyesi olarak Kiçikapu semtinde yer alan tarihi Çağırağası Konağı ile Gesi
Bölgesi Bağpınar’daki Tarihi Köprü ile Çeşmeninkoruma altına alındığınıhatırlatan Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, tarihi yapı ve binalar ile doğal alanlarına sahip çıkılarak hem tarihi
koruma altına alınmakta olduğunu hem de gelecek kuşaklara miras devredildiğini belirtti.
Çağırağası konağı ile Bağpınar Köprüsü ile Çeşmesi
Kayseri doğal varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan Cumhuriyet
Mahallesinde yer alan Emir Sultan Mescidi ve Türbesi ile Şeyh İbrahim Tennuri Camisinin
gerek yapı gerek ise maneviyat açısından çok önemli birer eser olduğu ifade eden Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
Kayseri’nin tarihsel kimliğine ve tarihsel dokusuna uygun yapılar
"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içersinde yer alan çevre ve doğal yapılara önem
veriyoruz. Erciyes Dağı ilimiz için çok önemli ve bu doğal alan dünya turizmin hizmetindedir.
Yine İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılar belediyemizin öncülüğünde Tarihi Sit alanı
ilan edilmiştir. Bu tarihsel yapılar çevresi için son derece önemlidir. Bu tarihi yapılar adeta

Anadolunun birer tapusudur. Bu tarihi mekânlar ve yapılar bir bütün olup gelecek kuşaklara
miras bırakılmalıdır. Anadolu’nun kültür mirası korunmak zorunludur. Belediye olarak
Melikgazi ilçesinde yer alan bu alanlar tarihi yapılar restore edilerek günümüz hizmetine
sunulmaktadır. Bunun birçok örnekleri mevcuttur”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8063.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Bayram Bereketi Esnafı Sevindirdi
Ramazan bayramı öncesindeki alışveriş hareketliliği, esnafların yüzünü güldürdü.Ramazan
bayramı öncesinde yaşanan hareketlilikten özellikle tuhafiye ve şekerciler memnun
olduklarını belirterek, bayram hareketliliğinin beklentilerini karşıladıklarını...
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Ramazan bayramı öncesindeki alışveriş hareketliliği, esnafların yüzünü güldürdü.Ramazan
bayramı öncesinde yaşanan hareketlilikten özellikle tuhafiye ve şekerciler memnun
olduklarını belirterek, bayram hareketliliğinin beklentilerini karşıladıklarını belirtti. Kapalı
çarşı esnafları “Ramazanın son günlerinde bayram hareketi başladı. Bayramdan çıktık
bayramda işlerimiz çok iyiydi, istediğimiz gibi gitti. Şimdilerde de işlerimiz iyi gurbetçiler
geldi. Ekonomiyi canlandırdı. Bayram sonrası rutin satışlarımız başladı ”dedi.Satışların iyi
olduğunu belirten şekerci Hamdi Çarşıbaşı “ Bayramda şeker ve lokum satışlarımız iyiydi.
Şimdi Kayseri’ye gelen gurbetçilerimiz ve diğer şehirlerden gelen Kayserili vatandaşlarımızı
memlekete dönerken buradan hediyelikler götürüyorlar. Yine de bayram sonrası bir
hareketlenme var” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8064.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Avrupalı Kayserililer Büyükşehir'de
Avrupalı Kayserililer Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyarette birlikteliğe dikkat çeken Başkan Özhaseki, bu tür
birlikteliklerle yapılan lobi faaliyetlerinin önemini vurguladı.Avrupalı...
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Avrupalı Kayserililer Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyarette birlikteliğe dikkat çeken Başkan Özhaseki, bu tür
birlikteliklerle yapılan lobi faaliyetlerinin önemini vurguladı.Avrupalı Kayserililer Birliği
Genel Başkanı Erdoğan Esen ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki ile bir süre görüştü. Birliğin, geçen yıl kurulduğunu ve 3 Mayıs 2014'te
resmi açılışının yapıldığını ifade eden Erdoğan Esen, Avrupa'da bugüne kadar kurulmuş
derneklerle dayanışma halinde çalışarak Kayseri ile Avrupa arasında bir köprü kurmak
istediklerini söyledi. Avrupalı Kayserililer Birliği'nin genel merkezinin Köln olduğunu dile
getiren Esen, birlik çatısı altında Almanya dışındaki ülkelerde bulunan derneklerin de yer
aldığını belirtti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise bu tür birliklerin önemi
üzerinde durdu. Birlikte olmanın devlet ve milletimiz adına da önemli olduğunu ifade eden
Başkan Özhaseki, "Sizleri bir arada, parça parça olmayan bir yapıda görmek bizleri mutlu
eder. Biz oradaki tüm hemşehrilerimize ayrım yapmaksızın sahip çıkarız. Sizlerin yapmış
olduğu bu çalışma çok önemli. Farklılıkları fırsat bilerek ayrışmak geri kalmışlıktır. Ayrıca bu
tür yapılanmalar aynı zamanda millet adına, devlet adına da bir lobi faaliyetidir. Biz lobi
faaliyetlerinde maalesef geri kaldık. Böyle birliktelikler yurt dışındaki ülkelerde büyük bir
baskı unsurudur. Başka milletlerin yurt dışındaki yapılanmalarının çok etkili olduğunu
görüyoruz. Neden bizler de yapmayalım? Demek ki bu birlikteliklerden yoksunuz. Kendi
değerlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu millete karşı borcumuzu ödemeliyiz. Bu
yüzden biraz da bu tür işlere vakit ayırmalıyız. Sizler bu yolu açarsanız arkanızdan gelen çok
olur. Unutmayın ki, kocaman bir alev küçük bir kibrit ile başlar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8065.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Kayserispor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam
Ediyor
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam
ediyor.Kadir Has Tesisleri’nde, teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde sabah saatlerinde
yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular...
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Kadir Has Tesisleri’nde, teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde sabah saatlerinde yapılan
antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ardından yarı alanda topla
birlikte çalıştı.Neşeli geçen antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8066.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Kayseri Emniyeti 21 Kilo Eroin Maddesi Ele
Geçirdi
Kayseri Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; 21 kilo 266 gram eroin maddesi ele
geçirildiğini açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada,...
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Kayseri Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; 21 kilo 266 gram eroin maddesi ele
geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "27.07.2014 günü saat 20.45 sıralarında 21 plaka sayılı
şehirlerarası otobüs içerisinde yaşı küçük A.Ş. isimli şahsın yakalandığını, şahsa ait 2 adet
peynir bidonu içerisine zulalanmış halde, toplam 40 adet sarı koli bantları içerisinde şeffaf
naylon poşetlere sarılı daralı ağırlığı 21 kilo 266 gram gelen eroin maddesi olduğu
değerlendirilen toz madde ele geçirildi.
A.Ş. isimli şahsın yaşının küçük olmasından dolayı işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü
tarafından yürütülmüş ve şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek'
suçundan işlem yapılmıştır. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır" ifadesine yer
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8067.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Talas'ta Örencilere Büyük Hizmet
Talas Belediyesi, bu yıl ilk kez uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)
sisteminde liselere kayıt yaptıracak öğrenciler için ücretsiz tercih desteği vermeye başladı.31
Temmuz-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında lise tercihi yapacak...
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Talas Belediyesi, bu yıl ilk kez uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)
sisteminde liselere kayıt yaptıracak öğrenciler için ücretsiz tercih desteği vermeye başladı.
31 Temmuz-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında lise tercihi yapacak olan öğrencilerin doğru
tercih yapmasını amaçladıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,
Uluğbey Bilgi Evi'nde ücretsiz hizmet verildiğini söyledi. Başkan Palancıoğlu, eğitime her
zaman önem ve destek verdiklerinin altını çizerek, "Geleceğimiz olan yavrularımızın daha iyi
ve istedikleri eğitimi almaları için elimizden gelen desteği her zaman veriyoruz" dedi. Doğru

lisenin doğru üniversite, doğru üniversitenin de iyi bir gelecek olduğuna dikkati çeken Başkan
Palancıoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uygulamaya koyduğu TEOG
sisteminde öğrencilerimizin ve velilerimizin sıkıntı yaşamaması için çalışma başlattık. Bu
kapsamda oluşturduğumuz TEOG Ofisi'mizde öğrenci ve velilerimiz uzman arkadaşlarımızla
görüşüp puanlarına göre istedikleri lise ve bölüm konusunda kendilerine yardımcı oluyor. Bu
sistemde A ve B grubu diye iki bölüm yer alıyor. Öğrenciler A grubunda istedikleri tercihleri
yaparken, yerleşememeleri durumunda B grubuna otomatik olarak kaydedilecekler. Bu
nedenle doğru ve akılcı bir tercih çok önemli. Bu noktada uzman arkadaşlarımız
öğrencilerimize kendilerine en uygun tercih konusunda destek veriyor. Her şeyin başı eğitim
anlayışıyla çocuklarımıza iyi bir gelecek ve ülkemize iyi bir hizmet vermelerini diliyorum."
diye konuştu.
TEOG Ofis Sorumlusu Ali Demirbaş, Kayseri'de liselere kayıt yaptıracak öğrenci sayısının 23
bin 75 olduğunu ifade ederek, 10 kişilik ekiple yardım talep edenlere danışmanlık hizmeti
verdiklerini söyledi. Demirbaş, tercih yardımı konusunda öğrencilerin velileriyle gelmelerinin
gerekli olduğu uyarısında bulundu.
Hizmetten memnun olduklarını kaydeden öğrenci ve veliler ise, Talas Belediyesi'ne teşekkür
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8068.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Engin Bekdemir Sözleşmesini Feshetti
Kayserisporlu Engin Bekdemir'in, kulüp ile olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi.
Kayserispor Kulübü resmi internet sitesinden konu ile ilgili olarak açıklama
yaptı.Kayserispor'un resmi internet sitesinden konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama...
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Kayserisporlu Engin Bekdemir'in, kulüp ile olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi.
Kayserispor Kulübü resmi internet sitesinden konu ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Kayserispor'un resmi internet sitesinden konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Engin Bekdemir, 31.07.2014 (Bugün) tarihinde Kulübümüze
gönderdiği feshi ihbar yazısı ile Kulübümüz ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş
bulunmaktadır. Futbolcuların sözleşmeyi fesih sebepleri ile usulü, TFF Profesyonel
Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’ nın 28. ve 29.maddelerinde açıkça
belirtilmektedir. Engin Bekdemir tarafından gerçekleştirilen anılan fesih bu düzenlemelere
aykırı bulunmakta olup, dolayısıyla haksız bir fesih niteliğindedir. Haksız bir fesih
durumunda gerek feshi gerçekleştiren futbolcunun gerekse de bu futbolcuyu transfer edecek
kulübün haksız feshin sonuçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu şüphesizdir.
Bu kapsamda her türlü hukuki başvuru hakkımızı kullanacağımızı, sözleşmenin haksız olarak

feshedilmesi sebebiyle tazminat ve anılan futbolcunun 6 aydan az olmamak üzere 12 aya
kadar sportif ceza ile cezalandırılması da dâhil olmak üzere gerekli girişimleri yapacağımızı,
anılan futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde bu kulüp hakkında da anılan fesih
tazminatından sorumlu tutulması ve iki transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu
transfer etmekten men edilmesi taleplerinde bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla
bildiririz.
Kayserispor Kulübü"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8069.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Kayseri Şeker’den Özelleştirmede Kiralama
Modeli Ve Çiftçinin Fabrikalara Ortaklığı
Önerisi
2017 yılında Avrupa Birliğinin şeker kotalarını kaldırıp şeker ticaretini serbest bırakma
teşebbüsü, Şeker ihracatında dünya piyasalarında önde olan ülkelerle Türk Şeker sektörünün
yarışta başarılı olması ve Türk Pancar çiftçisinin...
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2017 yılında Avrupa Birliğinin şeker kotalarını kaldırıp şeker ticaretini serbest bırakma
teşebbüsü, Şeker ihracatında dünya piyasalarında önde olan ülkelerle Türk Şeker sektörünün
yarışta başarılı olması ve Türk Pancar çiftçisinin parlayan yıldızının sönmemesi için Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay özelleştirmede yeni iki öneriyi
gündeme taşıdı.
Başkan Akay’ın birinci önerisi şeker sektörü hakkında oldu. Başkan Akay, "Avrupa’nın daha
ucuz ürettiği şekeri Türkiye'de pazarlar hale gelmesi Türkiye'deki şeker fabrikalarının
kapanması sonucunu ortaya çıkartarak Şeker pancarı üreten çiftçiyi de ciddi bir şekilde
mağdur edecek ve zaten boşalmış olan köylerimiz daha çok boşalma ile karşı karşıya kalacak
olması halinde bu sektördeki olumsuz gelişmeler ülkemizde sadece ekonomik değil sosyal bir
çalkantıya da sebebiyet vereceğinden dolayı devlete ait şeker fabrikalarının Türkiye'de bu işi
hakkıyla yapan kuruluşlara verilmesi lazım. Ülkemizde genellikle özelleştirme varlık satışı
şeklinde düşünülmüş ve uygulanmıştır. Oysa bu mutlaka olması gereken bir yöntem değildir.
Şeker fabrikalarının kapasitelerini artırmak, kotalar o fabrikalarda toplanmak, çalışanlarının
yine aynı fabrikalarda istihdamını sağlamak kaydıyla kiraya verilebilir. Böylece Türkiye'nin
ihtiyacı da karşılanmış olur. Bu konuda hemen adım atılmazsa rekabet şansımızı kaybederek
Şeker pancarı sektörü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bir sektörü yok ettikten
sora onu tekrar ihya etmek o kadar kolay olmayabilir" dedi.
Başkan Akay, "Ülkemizde 8 tanesi özel olmak üzere 33 tane şeker fabrikası var. Bu
fabrikalardan bazıları verimi ve kapasitesi düşük olup yeterli hammadde bulamadığı için yılda

10-12 gün çalışanlar da bulunmaktadır. Türk Şeker'e ait olan 25 şeker fabrikalarında kısmi
olarak 2008 ve 2012 yıllarında iki kere ihale yapılmış olmasına rağmen, ikisi de bir şekilde
iptal edildi. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar özelleştirilmediği takdirde onlarda ciddi
bir kan kaybı meydana geliyor. O kuruluşların tamir bakımından yeni yatırım ihtiyaçlarına
kadar göz ardı ediliyor. Bu durum onların performansının giderek daha da düşmesine
sebebiyet veriyor. Zarar da giderek artmaya başlıyor. Şeker açısından baktığımız zaman
tüketicinin daha yüksek bedelle şeker tüketmesi sonucunu ortaya çıkarıyor. Yani memleketin
ekonomisine katkı sağlaması beklenen kuruluşlar yük haline geliyor. Biz Kayseri Şeker
Fabrikası olarak hem kendi sektörümüzde hem tarımda hem de sanayi sektöründe örnek
kuruluş haline gelmiş bulunmaktayız. Türkiye'deki 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer
aldık. Kayseri'de son 3 yıllık performansı ile bu konuda çok önemli bir atak yaptık.
Dolayısıyla bu fabrikaların Kayseri Şeker Fabrikası, Konya Şeker Fabrikası gibi başarılı
çalışmalar yapan bu kuruluşlar eliyle işletilmesine müsaade edilmesi lazım. Bu fabrikaların da
bizimki gibi kuruluşlara devredilmesi sonucunda kapasite artışları gerçekleştirmek suretiyle
işçileri ile beraber rahatlıkla çalıştırılır. Böylece daha verimli sonuçlar elde edilip daha ucuza
şeker üretilerek Türkiye'nin hem şeker ihtiyacı karşılanır hem de tüketici daha ucuz şeker
tüketir ve Avrupa ile de rekabet konumuna gelebilir. Böylece şeker sektörünün ortadan
kalkma tehlikesi de giderilmiş olur. Bu Türkiye'de şeker sektörünün yaşaması için önerilen bir
modeldir" ifadesinde bulundu.
Kayseri Şeker Fabrikası'nın daha iyi bir gelecek ve kurumsal ayağı da olması için halka
açılması gerektiğini belirten Akay, "Bunun için Özelleştirme İdaresinde Kayseri Şeker’e ait
yüzde 11'lik hissesini arzu ederlerse çiftçilerimiz ve çalışanlarımız adına talip olacağız. Onlar
adına hisseyi alarak bu vesile ile çiftçilerimizin fabrikaya doğrudan ortak olmaları, fabrika
üzerinde onların kontrolünün daha güçlü hale gelmesini sağlayıp çiftçilerimiz kârlardan da
paylarını alabilecekler. Bu vesileyle şirketimizi borsa denetimine, SPK denetimine açacağız.
Buranın üzerinde güçlü bir denetim mekanizması oluşturacağız. Böylece şeffaf bir yönetim
anlayışının gelişmesine katkı sağlanacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8070.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Kayseri'de 15 Kişi Bonzaiden Kurtulmak İçin
Başvuruda Bulundu
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim
Merkezi (AMATEM) Psikiyatristi Dr. Mustafa Reyhancan, Kayseri'de 15 kişinin bonzai
kullandığı için tedaviye başvurduğunu söyleyerek, "Sayının daha fazla...
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim

Merkezi (AMATEM) Psikiyatristi Dr. Mustafa Reyhancan, Kayseri'de 15 kişinin bonzai
kullandığı için tedaviye başvurduğunu söyleyerek, "Sayının daha fazla olduğunu
düşünüyoruz" dedi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM Psikiyatristi Dr. Mustafa Reyhancan, son
zamanlarda yaygınlaşan bonzai kullanımı hakkında bilgiler verdi. Reyhancan, "Bonzai
sentetik uyuşturucu grubunda ve illegal üretilen, kullanımı yasak olan, insanda duygusal
anlamda farklı duygular yaratan sentetik uyuşturucu grubunda bir maddedir" dedi.
Bonzainin kimyasal sentetik bir madde olduğunun altını çizen Reyhancan, "Genel olarak
bonzai deniliyor ama bonzai adı altında kimyasal anlamda 80 adet bileşik olduğu biliniyor ve
bunlarda sürekli artıyor. Bonzai tek bir madde değildir. Bonzai kullandığı söyleyerek
başvuran özellikle genç kesimde hastalarımız zaman zaman oluyor ama bunlar tek bonzai
şeklinde değil. Genelde yanında esrardır, uçucu maddeler ve birçoğunda yanında alkolde
oluyor. Son zamanlarda bu maddeler ile beraber bonzai kullandığını söyleyerek başvuran
hastalarımız olmaktadır" dedi.
"15 KİŞİ BAŞVURDU"
Kayseri'de de bonzai kullandığı için tedaviye başvuran kişilerin olduğunu kaydeden Dr.
Reyhancan, "Bonzai yeni bir şey ve bizde tanı kodu olarak bir kodu yok. Yaklaşık 7-8 yıldır
AMATEM kliniğimiz var. Son bir yıl içerisinde Kayseri’de bonzai kullandığını söyleyerek
başvuran çok büyük sayıda değil ama kullanıcı olduğunu söyleyen genel de 10 ile 15 arası
ama bunun çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Adı hap diye geçiyor veya bu söylediğim
rakamın çok daha üstünde olduğu kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.
"BONZAİ UCUZ BİR MADDE"
Gençlere tavsiyelerde bulunan Psikiyatrist Dr. Reyhancan, "Bonzai türü sentetik
uyuşturucular çok ucuz. 1-2 TL’ye hap alınabildiğini söylüyorlar. Bilmedikleri hapları
almasınlar. Samimi olmadıkları, güvenmedikleri hiçbir insandan, ağrı kesici olduğunu
düşündükleri bile bir hap türü almasınlar çünkü bunlar çok az bir kullanımda bağımlılık
yapabiliyor. Bir veya iki kere kullanımda bile beyinde bir hasara sebep olup, çok ciddi
psikiyatrist bir hastalığın tetiğini çekebiliyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8071.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Büyükşehir Yatırımda Hız Kesmiyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bayram sonrası bürokratları ile yatırım
toplantısı yaptı. Toplantıda halen yapımı süren, projeleri hazırlanan veya ihale aşamasına
gelen projeler masaya yatırıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bayram sonrası bürokratları ile yatırım

toplantısı yaptı. Toplantıda halen yapımı süren, projeleri hazırlanan veya ihale aşamasına
gelen projeler masaya yatırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin bayram tatili sonrası yapmış olduğu
yatırım toplantısına Genel Sekreter Mustafa Yalçın, genel sekreter yardımcıları ve daire
başkanları katıldı. Toplantıda, Raylı Sistem Talas Hattı, Kültür Yolu ve bu yol güzergahındaki
projeler, ilçelere yapılacak yatırımlar, trafik master planı çerçevesindeki projeler ve dönüşüm
projeleri gibi yapım, proje ve ihale aşamasındaki tüm yatırımlar masaya yatırıldı. Başkan
Özhaseki, Kayseri'yi cazibe merkezi haline getiren ve getirmeye devam eden Büyükşehir
Belediyesi projelerindeki son durumla ilgili daire başkanlarından bilgi aldı ve yapım aşaması
ile ilgili talimatlar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8072.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı
Kayseri'de trafik yüzünden çıkan tartışmada bir polis memuru bıçaklanarak yaralandı.Edinilen
bilgilere göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesinde meydana
gelen olayda yanında kız arkadaşı bulunduğu ileri sürülen...
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Kayseri'de trafik yüzünden çıkan tartışmada bir polis memuru bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesinde
meydana gelen olayda yanında kız arkadaşı bulunduğu ileri sürülen H.D. ile sivil polis
memuru Ö.Ö. arasında trafik meselesi yüzünden tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmada
H.D.'nin sivil polis Ö.Ö.'yü yanındaki bıçak ile sırtından ve sol dirseğinden yaraladığı
bildirildi.
Polis memuru, olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılırken, saldırgan H.D. yapılan çalışma sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8073.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Tbmm Başkanvekili Yakut'un Yahyalı İlçe
Ziyaret
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Cumhurbaşkanlığı
seçimleri kapsamında Yahyalı İlçesi'ni ziyaret etti.Ak Parti Kayseri teşkilatı 10 Ağustos'ta
yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilçe merkezinde...
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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Cumhurbaşkanlığı
seçimleri kapsamında Yahyalı İlçesi'ni ziyaret etti.
Ak Parti Kayseri teşkilatı 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilçe
merkezinde ve teşkilatlarda çalışmalara hız verirken, milletvekilleri de ilçelerde vatandaşlarla
bir araya gelmeye devam ediyor. İncesu ilçesi ile başlayan ilçe gezileri, Pınarbaşı, Tomarza,
Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri ile devam etti.
Yahyalı ilçesinde Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Başkanı Ahmet Büber ve teşkilat
mensupları tarafından karşılanan, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili
Sadık Yakut, İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile ilçe teşkilat binasında bir araya geldi.
Burada teşkilat mensuplarına hitap eden Yakut, Ağustos ayının önemine değinerek, Ağustos
ayının Türklerin ayı olduğunu söyledi.
Trüklerin Anadolu'ya Ağustos ayında ayak bastığını ve yine Türklerin milli mücadeleye
Ağustos ayında başladığını dile getirerek şunları söyledi:
"10 Ağustos'ta ki Cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Aynı
zamanda bir dönüm noktası olacak. Türk insanının hayat standardının yükseltilmesi
anlamında dönüm noktası. Demokratik standartların yükseltilmesi anlamında dönüm noktası,
temel hak ve hürriyetlerinde genişletilmesi anlamında bir dönüm noktası olacaktır. Partimiz
2001 Ağustos ayında kuruldu. Dünya ve Türk siyaset tarihinde bir mucizeyi gerçekleştirerek,
kuruluşundan bir yıl sonra yüzde 35 ile iktidara geldik. O günden bu tarafa yapılan, 3 genel
seçim, 3 mahalli idareler seçiminde , aynı zamanda 2 de referandum da hiç ikinci parti
olmadık. 2002 de yüzde 34, 2007 de yüzde 47, 2011 de yüzde 50 oy oranını bulduk. 2004
mahalli idareler seçiminde yüzde 42, 2009 da yüzde 39, son yapılan mahalli idareler
seçiminde de yüzde 49 oy oranı ile birinci parti olduk. Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde,
beldesinde ve köyünde temsil edilen bir parti olduk. Türkiye'nin partisi olduk. Bir bölgenin ve
kesimin partisi değil. Bu da Türk siyaset tarihinde bir ilkti. O günden bu tarafa vermiş
olduğumuz sözleri yerine getirerek, Türkiye'yi fiziki anlamda değiştirdik ve dönüştürdük.
Türklerin Anadolu'ya girişinin bininci yılında da O Cihan Devleti Türkiye'yi kurmuş olacağız.
Biz ve çocuklarımız olmayacak ama bunu torunlarımız gerçekleştirecek. İnsanın hayali
olmadan, gerçekler olmaz. Devletlerinde hayali olmadan gerçekler olmaz. Biz hayal ettik.
Gerçekleştirdik. Bundan sonrada büyük şeyleri hayal edip, gerçekleştireceğiz. "
Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine de değinen Yakut, "Bu sadece cumhurbaşkanlığı seçimi
değil. Geçmişe şöyle bir baktığımızda Cumhurbaşkanlığı seçimleri hep krizli ortamlarda
olmuştur. Bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünün E bildiri yayınlandı. 367

meselesi gündeme getirildi. Bunun üzerine erken seçime gittik ve TBMM'de E bildiriye hiç
kimsenin cevap veremediği bir şekilde cevap vererek, erken seçim denildi ve anında Sayın
Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtik.Biz o zaman şunu dedik. Geçmişten bu tarafa bu seçimler krizli
oluyorsa, o zaman iradenin gerçek sahibi bunu millete verelim. Millet kendi
Cumhurbaşkanı'nı seçsin. Cumhur kendi reisini seçsin diye, bir anayasa değişikliği yaptık ve
millete gittik. Bunun üzerine millet 10 Ağustos'ta kendi iradesine sahip çıkacak.
İnşallah büyük bir katılım oranı ve yüksek bir oyla Sayın Başbakan'ı Cumhurbaşkanı
seçilmesini bekliyoruz. Aslında biz Sayın Başbakan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmek için pek fazla
uğraşmamıza da gerek yok. Şöyle bir üç Cumhurbaşkanı adayına baktığımız zaman, zaten
Sayın Başbakan Türkiye'nin her tarafına adım atıp gezmekte. Bu bir Cumhurbaşkanı seçilme
meselesi değil. Türkiye'nin 2023 vizyonunu gerçekleştirmesi, bizin Anadolu'ya gelişimizin
1000. yılındaki o süper ülke Türkiye'nin kurulması ile ilgili, hem temel hak ve hürriyetlerin
genişletilmesi, hem insanımızın özgürleştirilmesi, hem de Türkiye'deki demokratikleşme
hareketinin yerli yerine oturması anlamında çok önemli olduğu için." şeklinde konuştu.
Teşkilat ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle birlikte, parklardaki yaşlıları, çarşı
esnafını ve Yahyalı eski sanayi esnafını ziyaret eden Yakut, Cumhurbaşkanı adayı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'a oy isteyerek, üzerinde Erdoğan yazılı tişört dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8074.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı
Uygurtürk:
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Çin'in işgali altında
bulunan Doğu Türkistan'da yapılan katliamları kınadı.Cumhuriyet Meydanı'nda Gönüllü
Kültür Teşekküllerinin de destek verdiği basın açıklamasında...
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Çin'in işgali altında
bulunan Doğu Türkistan'da yapılan katliamları kınadı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Gönüllü Kültür Teşekküllerinin de destek verdiği basın
açıklamasında konuşan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk,
"ramazan bayramının birinci günü Doğu Türkistan'ın Kaşgar iline bağlı Yarkent ilçesinde
başörtülü kadınları taciz eden Çin askerlerine karşı gelen Uygur Türklerine ateş açılmasıyla
meydana gelen olaylarda, Çin askeri bölgede katliam yapmıştır. İki köy haritadan silinirken
500'e yakın Uygur Türkü öldürülmüştür" dedi.
Uygurtürk, olayların çıkma sebebi ile ilgili olarak da, "doğu Türkistan'da bu tarz
ayaklanmaların yaşanmasının tek nedeni vardır. Son zamanlarda Çin, Doğu Türkistan'da dini
baskıları arttırdı. Uygun Müslümanlara dini vecibelerini yerine getirmeye izin vermezken
özellik oruç tutmayı, namaz kılmayı yasakladı, Uygur erkeklerin sakal bırakması ve

kadınların başörtüsü takması salaklandı. Tesettürlü kadınlara tesettürlerini açmaları için baskı
yapılıyor. kabul etmeyenler para cezası ve hapse atılma cezalarına çarptırılıyor. Sadece
bağımsız olarak yaşamak isteyen Doğu Türkistanlılara Çin hükümeti dünyanın gözü önünde
katliam uyguluyor" diye konuştu.
Başkan Uygurtürk, "Yarkent ilçesinde ramazan bayramından beri Çin polis ve askerleri büyük
bir operasyon başlattı. İlçedeki gençleri tutuklamaya başladı. Bölgede internet kesildi. Yollara
barikatlar kuruldu, dışarı kimsenin çıkmasına ve dışarıdan kimsenin girmesine izin
verilmiyor. Yerli halkın sokağa çıkması yasaklandı. Bölgede evlere baskın ve tutuklama
operasyonları devam ediyor. İşgalci Çin hükümeti Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurları
sadece Müslüman ve Türk oldukları için öldürüyor" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8075.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Pozitif Gençlik'in Yaz Etkinlikleri Sona Erdi
Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen ‘Yaz Etkinlikleri, sona
erdi.Her yaz tatilinde geleneksel olarak 7-14 yaş arasındaki çocuklara için düzenlenen
etkinliklere yaklaşık 70 izci ve yavru kurt katıldı. 5 hafta...
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Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen ‘Yaz Etkinlikleri, sona
erdi.
Her yaz tatilinde geleneksel olarak 7-14 yaş arasındaki çocuklara için düzenlenen etkinliklere
yaklaşık 70 izci ve yavru kurt katıldı. 5 hafta devam eden etkinlikler, çocukların eğlenerek
öğrenecekleri, şekilde gerçekleştirildi. Değerler eğitimi, örnek şahsiyetleri gibi derslerin yanı
sıra spor faaliyetleri, piknik ve kültürel gezilerin de yer aldığı programda çeşitli izcilik
oyunlarına da yer verildi. Etkinlik kapsamında Mazakaland’a da gezi düzenlendi. Yeniköy
Halı Saha ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikler, kapanış programı ile
tamamlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8076.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Kayseri'nin Üstü De Şehir, Altı Da
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Hisarcık yakınlarındaki Kırlangıç
Vadisi'nde bulunan Yeraltı Şehri'ni gezdi. Mağara araştırmacıları tarafından tespit edilen
Yeraltı Şehri'nde incelemelerde bulunan Başkan Özhaseki, belirlenen...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Hisarcık yakınlarındaki Kırlangıç
Vadisi'nde bulunan Yeraltı Şehri'ni gezdi. Mağara araştırmacıları tarafından tespit edilen
Yeraltı Şehri'nde incelemelerde bulunan Başkan Özhaseki, belirlenen alanların turizme
açılacağını kaydetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çekül Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu ile yapılan
protokol çerçevesinde mağara araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar
Kayseri'nin sadece üzerinin değil altının da şehir olduğunu gösteriyor. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, tespit edilen yeraltı şehirlerinden biri olan Erciyes Yolu'ndaki
yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik de katıldı.
Kayseri'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Mağara Araştırmacısı Ali Ethem
Keskin, Kayseri'nin yer altı şehirlerini inceleyerek, haritalarını çıkarıp, envanter kayıtlarını
tutmaya başladıklarını söyledi. Yeraltı şehirlerini aynı zamanda fotoğraflayıp,
görüntülediklerini dile getiren Keskin, "Bunlardan Erciyes'e yakın olan Kırlangıç Vadisi'ndeki
yeraltı şehrini gezdik. Kayseri'de çok güzel yeraltı şehirleri var. Gesi, Belağası, Doğanlı,
Güzelöz ve pek çok yerde. Kırlangıç Vadisi'ndeki yer altı şehrinin bir güzelliği de Erciyes
yolu üzerinde olması. Erciyes'i ziyaret edenler de burayı gezip görebilirler" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise sönmüş bir volkan olan Erciyes'in
bölgede pek çok sürpriz bıraktığını, ayrıca tarih içinde insanların buraları kullanırken değişik
şekiller verdiklerini ifade ederek, kat kat mağaralar tespit edildiğini söyledi. Erciyes'in
eteklerinde yüzlerce yürüyüş yolu bulunduğunu da dile getiren Başkan Özhaseki, "Kayserili
hemşehrilerimiz spora alıştılar ve yürüyüş grupları oluştu. Hisarcık'tan başlayarak Erciyes'e
çıkan kanyon içinde, Kırlangıç Vadisi'ni de içine alan yerde bir yürüyüş güzergahı tespit
edilebilir. 12 ay boyunca akan suyun kenarında 15 kilometrelik bir parkur çıkabilir. Bu
güzergahta da mağaralar gibi sürprizler var. Onlar da hazırlanır. Bugün bu güzergahı tespit
için geldik" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8077.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Gazze’ye Yürüyerek Gitmek İçin Yola Çıkan
Tokluman Memleketine Döndü
Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekmek için yaklaşık 10 gün önce Kayseri’den Gazze’ye
yürüyerek yola çıkan 45 yaşındaki Ali Tokluman, memleketi Kayseri’ye döndü.İsrail’in
Gazze’ye yaptığı saldırılara dikkat çekmek için...
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Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekmek için yaklaşık 10 gün önce Kayseri’den Gazze’ye
yürüyerek yola çıkan 45 yaşındaki Ali Tokluman, memleketi Kayseri’ye döndü.
İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara dikkat çekmek için memleketi Kayseri’den Gazze’ye
yürüyerek yola çıkan Ali Tokluman, yaklaşık 530 kilometre yürüdükten sonra Kayseri’ye geri
döndü. Kent meydanında kendisini karşılayanlarla kucaklaşan Tokluman, burada yaptığı
açıklamada, giriş çıkışların yasaklanmasının ardından geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.
Tokluman, “Yaklaşık 10 gün önce Kayser’iden başlamış olduğumuz seyahatimizi Cilvegözü
Sınır Kapımı’zda sonlandırmak zorunda kaldık. Asıl niyetimiz Gazze’ye kadar yürümekti.
Fakat her adımın Gazze’ye doğru olduğunu düşünerek seyehat boyunca yaklaşık 530
kilometre yol yaptık. Bunun 130 kilometresini Belen çıkışını falan araçlarla gittik. Onun
dışında 380-400 kilometre yol yaptık. Gerçekten zorlu bir yoldu. Hedefimize ulaştık, biz
gitmeden Reyhanlı’da 2 gün önce tüm giriş, çıkışları kapatmışlar, özellikle Suriye çıkışında
bütün Türkiye vatandaşlarının çıkışı yasaklanmış. Yürüyüşün hedefine ulaştığını
düşünmekteyim. Bir saatte İstanbul’a gidildiği bu günlerde bizim Cilvegözü Sınır Kapısı’na
gitmemiz, bizim fedakarlığımızın işareti ya da yıldız olmak maksadıyla değildi” ifadelerini
kullandı.
Gelecek yıl ramazan ayında orucu Gazze’de tutacaklarını dile getiren Ali Tokluman,
“Katliamın hala devam ettiği şu günlerde müslüman yöneticiler adına şunu ifade etmek
istiyorum. Artık onursuz ateşkes olmayacak, onurlu bir ateşkes olacak. Gazze’deki ablukanın
kaldırılmasını istiyoruz. Seneye inşallah, ramazan orucunu Gazze’de tutacağız” ifadelerine
yer verdi. Oğlunu büyük bir heyecanla karşılayan anne Ayşe Tokluman, oğlunun davranışına
destek vererek, “Ayağım iyi olsaydı oğlumla Gazze’ye kadar giderdim” diye konuştu.
Ali Tokluman, daha sonra kendisini karşılamaya gelenlerle kucaklaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8078.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

‘‘Geride Kalan Kardeşlerimi Yanıma Almak
İçin Döndüm’’
Kan emici katil İsrail tarafından Gazze’de yapılan katliamlara dikkat çekip, protesto etmek
için 10 gün önce Kayseri’den Gazze’ye yürüyerek yola çıkan Tokluman ailesi Kayseri’ye
döndü. Ali Tokluman ‘’Bugün ben geri döndüm, ısrar etsem dönmezdim. Can verir yine de
dönmezdim fakat geride kalan, ağıt yakan kardeşlerimi yanıma almak için geri döndüm’’
dedi.
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Siyonist İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara suskun kalan dünyanın dikkatini çekmek için
Kayseri’den Gazze’ye doğru yürüyerek yola çıkan Ali Tokluman ve ailesi, yaklaşık 530
kilometre yürüyerek Cilvegözü Sınır Kapısı’na kadar dayandı, buradan geçiş izni alamayan
Tokluman ve beraberindekiler Kayseri’ye geri döndü. Bunun sadece bir kılavuz yürüyüş
olduğunu belirten Ali Tokluman seneye daha da büyük bir katılım ve kalabalık eşliğinde,
ramazan ayında orucu Gazze’de tutacaklarını dile getirdiCumhuriyet Meydanı’nda kendisini
karşılayan kalabalıkla tek tek kucaklaşan Tokluman, burada yaptığı açıklamada, giriş
çıkışların yasaklanmasının ardından geri dönmek zorunda kaldığını belirtti. Tokluman,
“Yaklaşık 10 gün önce Kayseri’den başlamış olduğumuz seyahatimizi Cilvegözü Sınır
Kapısında sonlandırmak zorunda kaldık. Asıl niyetimiz Gazze’ye kadar yürümekti. Fakat her
adımın Gazze’ye doğru olduğunu düşünerek seyahat boyunca yaklaşık 530 kilometre yol
yaptık. Bunun 130 kilometresini Belen çıkışını falan araçlarla gittik. Onun dışında 380-400
kilometre yol yaptık. Gerçekten zorlu bir yoldu. Hedefimize ulaştık, biz gitmeden
Reyhanlı’da 2 gün önce tüm giriş, çıkışları kapatmışlar, özellikle Suriye çıkışında bütün
Türkiye
vatandaşlarının
çıkışı
yasaklanmış.
Yürüyüşün
hedefine
ulaştığını
düşünmekteyim Bu noktada geri dönüşümüz biraz hüzünlü oldu ama yürüyüşün hedefine
ulaştığı kanaatindeyim. Bu bir isyanın, haykırışın, çığlığın işaretiydi. Bir sebep vardı. Bu
sebebi orta yere koymak içindi. Seyahat başladığından itibaren 10 binlerce mesaj, yüzlerce,
binlerce diyebileceğim telefon aldım. Telefonda ağıt yakan, çığlık atan, gözyaşı döken
insanlar vardı’’ şeklinde konuştu.Bu yürüyüşün kendileri için bir kılavuz yolculuğu olduğunu,
Gelecek yıl ramazan ayında daha büyük bir katılımla orucu Gazze’de tutacaklarını dile getiren
Ali Tokluman, "Türkiye'de, ABD'de, Japonya'da... Yöneticilere vekâleti veren insanlar biziz.
Eğer bu katliamı durdurmazsa biz onlara yönetmek için verdiğimiz vekâleti geri alacağız. Biz
işe başladığımızda işimizi yarın bırakmayız. Bütün insanlar özgür oluncaya kadar, Gazze'deki
katliamlar son buluncaya kadar bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin önümüzdeki hafta
ağır bir gündemi var. Bu gündem bittikten sonra yine pabuçlarımızı giyip çok daha büyük,
çok daha etkili topluluklarla sınırları aşacağız. Bugün ben geri döndüm, ısrar etsem
dönmezdim. Can verir yine de dönmezdim fakat geride kalan, ağıt yakan kardeşlerimi yanıma
almak için geri döndüm. Bundan sonraki gidişimizde daha güçlü, daha diri olarak oraya gidip
Gazze'nin çileklerini yiyeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8079.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

İmam Hatip Ailesi Piknikte Buluştu
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER)’in gelenekselleşen pikniği yaklaşık
olarak 5000 kişiyi ağırladı.
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Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) üyeleri piknikte buluştu. Kayseri fuar
alanında gerçekleşen pikniğe TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hacılar Belediye Başkanı Doğan
Ekici ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda Türk tasavvuf Müziği konseri eşliğinde
yemek ikramlarında bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8080.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Tarihe Yolculuk Başlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde "Tarihe Yolculuk" adı
altında yapılan ve büyük ilgi gören Kültepe Kaniş-Karum Kültür Turları 16 Ağustos
Cumartesi günü başlıyor.Büyükşehir Belediyesi Kayseri...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde "Tarihe Yolculuk" adı
altında yapılan ve büyük ilgi gören Kültepe Kaniş-Karum Kültür Turları 16 Ağustos
Cumartesi günü başlıyor.Büyükşehir Belediyesi Kayseri tarihinin tanıtılması amacıyla her yıl
kültür turları gerçekleştiriyor. Kayseri tarihinin tiyatral bir tur ile tanıtıldığı Kültepe Kültür
Turu bu yıl 16 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Kayseri'yi kültür-sanat şehri yapmak için önemli yatırımlara imza ettiklerini ve
birbirinden farklı kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Uygarlıklar kavşağı
üzerinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kayseri'nin en önemli tarihi
merkezlerinden birisi de Kültepe'dir. Halkımızın Kültepe'yi bilmesi, burada yaşayan uygarlık
hakkında bilgi alması için 7 yıldır ücretsiz turlar düzenliyoruz. Anadolu insanının yazı ile

tanıştığı ilk merkez olan Kültepe'ye düzenlenecek kültür turları bu yıl 16 Ağustos Cumartesi
günü başlayacak. 'Tarihe Yolculuk' adı altında ücretsiz olarak her cumartesi düzenlenecek
etkinlik, dört bin yıl öncesini anlatan tiyatro gösterileri ile birlikte yapılıyor. Yedi yıldır bu
bölgeye düzenlediğimiz, yerli ve yabancı birçok insanın ilgisini çeken Kültür Turumuzun
gördüğü ilgi bizleri fazlasıyla memnun etmektedir" dedi.Kültepe Kültür Turları bu yıl 16, 23
ve 30 Ağustos tarihleri ile 6 ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Programa katılmak ve daha
geniş bilgi almak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı'nın 232 20 40 numaralı telefonunu arayabilecek ve rezervasyonlarını bu şekilde
yaptırabilecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8082.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

Brn Yatak Genel Müdürü Berna İlter:
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, işletme belgeli yatak kapasitesinin son 10 yılda 2
kat artışla 650 bine yaklaştığını, yatırım belgeli konaklama tesisleri ile birlikte toplam yatak
kapasitesinin 900 bin civarında olduğunu anımsatan...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, işletme belgeli yatak kapasitesinin son 10 yılda 2
kat artışla 650 bine yaklaştığını, yatırım belgeli konaklama tesisleri ile birlikte toplam yatak
kapasitesinin 900 bin civarında olduğunu anımsatan BRN Yatak Genel Müdürü Berna İlter,
turizm ülkesi Türkiye'de yatak üreticileri için en önemli müşteri grubunun oteller olması
gerekirken, turizm payının beklentinin çok altında kaldığını kaydetti. BRN Yatak Genel
Müdürü Berna İlter, Türkiye’de 50-500 arasında işçi çalıştıran 25 yatak üreticisi
bulunduğunu, küçük işletmelerle birlikte bu sayının 400'e kadar çıktığını belirterek, "Üretici
iller arasında ilk sırayı Kayseri, İstanbul ve İzmir alıyor. Kayseri, yıllık 2 milyon civarında
üretim ile toplam üretimin yarısını karşılıyor. Binden fazla otel yatırımı olan ülkemizde 900
bin civarı yatak olduğunu düşünürsek 2 milyon yatak üretiminin ne denli az olduğu görülür.
Bu rakamlar dinlenme amaçlı gidilen otellerden yorgunlukla dönmemizin nedenini açıklıyor.
Ülkemizde turizm sektöründe ne yazık ki sert yatak dayanıklı ve iyi yataktır gibi yanlış bir
algı var. Çok sayıda otelcinin yatak kesiti üzerine çıkıp zıpladığına, 'hiç esnemiyor, bu en
iyisi', hatta 'mucize yay teknolojisi' diye alınıp satıldığına şahit oluyoruz. Oysa esnememe
vücut omurgasının şekline aykırı. Evinde daha konforlu yatakta yatan tatilci servet ödeyerek
gittiği otelde bile yataktan adeta sürünerek kalkınca evine yorularak dönüyor. Tatilcinin
arzuladığı şekilde rahat, dingin bir tatil yapması için turizmcilerin öncelikle yatak seçimine
özen göstermesi gerekiyor" diye konuştu.Berna İlter, otellerde yatak değişiminin sağlık
açısından daha sık yapılması gerektiğinin de altını çizerek, "Son yıllarda kullanılan teknoloji
mayt gibi insan sağlığına zararlı bakterilerin de önlenmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8083.html
Erişim Tarihi: 05.08.2014

55 Yaşındaki Adamı Parkta Bıçakladılar
Kayseri'de 55 yaşındaki bir adam, parkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklanarak ağır
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Nil Caddesi'nde bulunan bir parkta oturan 55
yaşındaki N.B.'nin kimliği...
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Kayseri'de 55 yaşındaki bir adam, parkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından
bıçaklanarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Nil Caddesi'nde bulunan bir parkta oturan 55
yaşındaki N.B.'nin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Aldığı
bıçak darbeleriyle ağır yaralanan N.B. olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı N.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, olayı gerçekleştiren kişi veya
kişilerin belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8084.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Arkadan Çarpan Otomobili Metrelerce
Sürükledi
Kayseri’de bir TIR şoförü, kendisine arkadan çarptığını fark etmediği otomobili metrelerce
sürükledi.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı’nda, Sezai T.
kontrolündeki 38 YH 985 plakalı TIR’a, Ali Ç. kontrolündeki...
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Kayseri’de bir TIR şoförü, kendisine arkadan çarptığını fark etmediği otomobili metrelerce
sürükledi.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı’nda, Sezai T. kontrolündeki 38
YH 985 plakalı TIR’a, Ali Ç. kontrolündeki 38 LP 903 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisini fark etmeyen TIR şoförü, arkadan çarpan otomobili yaklaşık 50 metre
sürükledi. Kazayı fark eden trafik polisleri ise TIR'ı durdurabilmek için bir süre koşmak

zorunda kaldı. Trafik polislerinin uyarısı sonrasında TIR durdurulurken, olay yerine itfaiye ve
112 ekipleri de geldi. TIR’ın dorsesine sıkışan otomobil, çelik makas yardımıyla çıkarıldı.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsünün Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8085.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden:
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın 8 Ağustos Cuma günü Kayseri'de olacağını söyleyerek, "Ölye bir karşılayalım
diyoruz ki, 2 gün sonra Cumhurbaşkanı olacaksa, 2 gün...
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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın 8 Ağustos Cuma günü Kayseri'de olacağını söyleyerek, "Ölye bir karşılayalım
diyoruz ki, 2 gün sonra Cumhurbaşkanı olacaksa, 2 gün önceden Cumhurbaşkanı olmuş gibi
göndermek istiyoruz" dedi.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Başbakanımız inşallah Cuma günü saat 15.00'da
Kayseri'de Cumhuriyet meydanımızda bizlere hitap edecek. Hep beraber karşılayacağız. Ölye
bir karşılayalım diyoruz ki 2 gün sonra Cumhurbaşkanı olacaksa 2 gün önceden
Cumhurbaşkanı olmuş gibi göndermek istiyoruz. Bunu için uğraşıyoruz. Başbakanımızın
buradan bir moral bir şevkle gitsin istiyoruz. Bunu için çalışmalarımız var" diye konuştu.
Başbakan'ın Kayseri mitingi öncesinde AK Parti İl Başkanlığı olarak hazırlıklar yaptıklarını
söyleyen Özden, "60 bin civarında flamamız var. Bayrağımız var dağıtacağız. 40 binden fazla
şapkamız var güneşli olursa diye. Ayrıca sürprizimiz de var. İnşallah orada alan da
görürsünüz. Onun için söyleyemiyorum. Daha neticelendiremediğimiz için. Ama birşeylerle
uğraşıyoruz mutlaka iyi birşeyler yapmaya çalışacağız. Başbakanımızı Cumhurbaşkanı
adayımızı burada çok güzel ağırlamak istiyoruz" diyerek şu şekilde konuştu:
"Kayseri’de çok uzun süre kalmayacak Cumhurbaşkanı adayımız. Ama biz burada kaldığı 3-4
saat içerisindeki süreyi iyi değerlendirelim istiyoruz. Meydanda büyük bir kalabalık
toplamaya çalışacağız. Ben olacağına inanıyorum çünkü Kayseri’de başbakanımızı seven çok.
Kayserililer her zaman Başbakan'a destek verdi inşallah şimdi de destek verecek.
Vatandaşlarımızın meydanı dolduracaklarına inşallah inanıyorum. Bizlerde orada olacağız
Başbakanımızı mutlu ve güler yüzlü olarak göndermek istiyoruz. Başka bir programı
olamayacak Başbakanımızın, zaten Başbakanımızın akşam 6 da Ankara’da Ankara mitingi

var. Kayseri’den Ankara’ya mitinde hareket edecek. Bizde Kayseri'de Cumhurbaşkanı
adayımızı en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8086.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kayseri’de Yağan Yağmur Köylerde Sele Neden
Oldu
Kayseri’de dün gece başlayan sağanak yağmur, şehir merkezinde ve ilçelerde etkili olurken,
Bünyan ilçesindeki köylerde sel felaketi yaşandı.Kayseri’de dün gece etkili olan sağanak
yağmur şehirde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak...
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Kayseri’de dün gece başlayan sağanak yağmur, şehir merkezinde ve ilçelerde etkili olurken,
Bünyan ilçesindeki köylerde sel felaketi yaşandı.
Kayseri’de dün gece etkili olan sağanak yağmur şehirde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Sağanak yağmur, özellikle Bünyan ilçesinde etkili olurken, İğdecik köyünde sele neden oldu.
Yaşanan sel nedeniyle köyde büyük hasar meydana gelirken, köylülerin arpa, buğday ve
samanlar sele kapılarak gitti.
Köylülerden Mustafa Kayıkçı, “Gece saat 01.30 sıralarında yağmur köyde sele neden oldu.
Yaşanan sel nedeniyle benim aracım dereye sürüklendi. Römorkum sel sularına kapılarak ters
döndü. Harman döneminde aldığımız ürünlerin hepsi sel nedeniyle zarar gördü. Büyük
kayıplarımız var. Selin ürünlerimizi alıp götürmesi bizi perişan etti” dedi. Kayıkçı, selin
neden olduğu zarar konusunda Kayseri Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Bünyan
Kaymakamlığından yardım beklediğini söyledi.
Köylülerden İbrahim Yurtsever ise, yaşanan sel ve su baskını nedeniyle hayvanlarının da
büyük sıkıntı çektiğini belirterek, “Köyümüzde bir çok evi ve ahırı su bastı. İtfaiye ekiplerinin
de yardımı ile sulara yaklaşık 6 saat süren çalışmalarımız sonucunda tahliye ettik. Ama
kaybımız çok. Aldığımız ürünler sel suları nedeniyle heba oldu gitti. Kayseri Valimizden,
Kaymakamımızdan ve yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.
Suların çekilmesiyle birlikte köylüler, çamurları temizlemeye başladı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8087.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Barfiks Demirine Bağladığı Kravat İle Kendini
Astı
Kayseri’de, dairenin kapısını kilitleyen genç, barfiks demirine bağladığı kravat ile kendini
asarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Zeybek Sitesi A Blok’ta
meydana gelen olayda, 18 yaşındaki F.A.’nın 7. Katta bulunan daireye kendini kilitlediği
öğrenildi. Bunalıma giren F.A.’nın evde bulunan barfiks demirine bağladığı kravat ile kendini
asarak intihar ettiği bildirildi.Olayı haber alan T.F.A.’nın yakınları sinir krizleri geçirirken,
ceset yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden F.A.’nın lise son sınıfa geçtiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8088.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

İki üniversitemizden Filistinlilere destek yok
128 üniversitenin rektörü Filistinli gençleri ücretsiz okutmak için çalışma başlattı. Ancak
Kayseri’den iki üniversitenin bu çalışmaya destek vermediği ortaya çıktı.
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Melikşah ve Erciyes üniversitelerinin rektörleri, İsrail saldırıları altındaki Filistinli gençlerin
Türkiye’de ücretsiz okutulmasına ilişkin bildiriye destek vermedi. Aynı üniversiteler, 30 Mart
2014 yerel seçimleri öncesinde gündeme gelen hukuksuz dinlemelere tepki gösteren
üniversiteler arasında da yer almaması dikkati çekmişti.
Ülkemizde aralarında devlet ve vakıf üniversitelerinin bulunduğu 111 üniversite rektörü,
Filistinli gençleri, ücretsiz okutmak amacıyla kolları sıvadı. Bu çerçevede öğrencilere ek
kontenjan ve burs verilmesini kararlaştırdı. Rektörlerin Gazze bildirisinde üniversiteler
bünyesindeki tüm fakültelere başvuran Filistinli gençleri dikkate alıp kontenjan verecekleri
açıklandı.

Kayseri’deki devlet üniversitesi olan Erciyes ve vakıf üniversitesi olan Melikşah
Üniversiteleri, Filistinli gençlerin Türkiye’deki üniversitelerde ücretsiz okutulmasına destek
vermedi. Aynı üniversiteler, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde gündeme gelen
hukuksuz dinlemelere tepki gösteren üniversiteler arasında da yer almaması dikkati
çekmişti.
DİNLEMELERE DE TEPKİ GÖSTERMEMİŞLERDİ
Kayseri’deki aynı üniversiteler, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi hükümete yönelik
hukuksuz dinlemelere tepki gösteren üniversiteler arasında da yer almaması manidar bulundu.
Seçim döneminde 77 üniversite rektörü yayımladıkları ortak bildiride ‘Toplumsal barış ve
ulusal güvenliğe sahip çıkılmalı’ mesajı vermiş, ulusal güvenliğin önemli olduğuna, ve
istikrarın bozulmamasına vurgu yapmışlardı. Rektörler, bu bildiriye de destek vermemişti.
FİLİSTİNLİ GENÇLERE DE DESTEK YOK
Gazze için bildiri yayımlayan 111 rektör, şimdi de Filistinli gençlere Türkiye'de ek kontenjan
ve burs verilmesi yönünde karar aldı. Bu üniversiteler bünyesindeki tüm fakültelere başvuran
Filistinli öğrencileri dikkate alacaklarını ve kontenjan vereceklerini açıklandı. Sınavsız
alınacak bu öğrencilere yurt, ulaşım ve yemek yardımı yapılacağı da ifade edildi.
İSRAİL DE YAHUDİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEK
Öte yandan Türkiye’deki üniversitelerin Filistinli öğrencileri ücretsiz okutulacağını
açıklamasının ardından İsrail de harekete geçti. İsrail’deki Tel Aviv ve İbrani üniversiteleri
Gazze'de Filistinlilere karşı savaşan Yahudi öğrencilere bir yıl ücretsiz eğitim imkânı
sunduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8089.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kayseri İsrail mallarını boykot ediyor
İsrail’in Gazze zulmüne sessiz kalmayan vatandaşlar olanakları el verdiği ölçüde tepkilerini
ortaya koyuyor. Kayserili vatandaşlarda tepkilerini İsrail ürünlerini boykot ederek gösteriyor.
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Emrah Özdemir: İsrail’in geçtiğimiz günlerde Gazze’ye yapmış olduğu kara saldırısını
şiddetle kınıyorum. İsrail askerlerinin, çocuk genç demeden yapmış olduğu katliamlarına ses
çıkarmamak Müslümanlık adına yakışmayan bir şey. Bu katliamlara sessiz kalan Arap
ülkelerini ve BM böyle bir katliamda kınıyorum. Bundan sonra da İsrail mallarını almıyoruz.
Ferhat Özdemir: İsrail’in artık bütün ürünlerini almıyoruz. Müslüman insanlara karşı böyle
bir saldırı yapmış olması ve katliam yapması insanlık adına vahşet verici bir şey. Sadece
boykot değil Türkiye’nin İsrail’le olan tüm bağlarını koparması gerekir ve hiçbir şekilde
alışveriş yapmaması gerekir.
Hayrettin Özdemir: İsrail’i kınıyoruz ve bütün desteğimiz Gazze’de deki kardeşlerimiz
içindir. Siyonistlere lanet ediyoruz. Allan kahhar sıfatı ile kahretsin onları. Artık İsrail
mallarını almıyoruz ve boykot ediyoruz.

Emre can Yiğit: İsrail'in Filistin halkına saldırılarının "çocuk, kadın ve sivil ayırt etmeden bir
katliam yapması yüreğimizi burkuyor ve bundan böyle İsrail malları almama kararı aldık ve
boykot ediyoruz.
Hatice Altay: İsrail'in, Gazze'de, hedef gözetmeksizin çocuk, kadın ve yaşlı demeden
yüzlerce kişiyi öldürdüğünü görünce bundan sonra İsrail’in ürettiği bütün malları
almıyoruz.Ve bütün herkezi boykota çağırıyoruz.
Ayşe Bakırcı: İsrail ramazan ayından bu yana gazzeden havadan karadan ve denizden
saldırılarak düzenleyerek yüzlerce müslümanı şehit etti,binlercesini yaraladı.Ve bundan sonra
bütün İsrail mallarını almayacağım ve boykot edeceğim.
Necmettin Özdemir: İsrail malları alma aldırtma verdiğin her kuruş sana kurşun olarak
dönecektir.
Sibel Yıldırım: İsrail mallarını artık almıyorum. Bu olaylardan sonrada Kayseri Büyükşehir
Belediyesinin diğer büyükşehir belediye başkanlarının yaptığı gibi İsrail mallarının
satılmasını yasaklaması lazım.
Seffan Karasu: Bizler İsrail mallarını ciddi anlamda boykot etmeliyiz.İsrail’e yetişemesekte
mallarını bu şekilde boykot edip en azından safımızı belli etmeliyiz.
Haber/ fotoğraf: Metin Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8090.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kimder’den Teog Tercih Çadırı
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Cumhuriyet Meydanı’nda TEOG tercihi
yapacak öğrenciler için rehberlik hizmeti amacıyla çadır açtı.
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KİMDER lise tercihi yapacak olan öğrencilere sağlıklı bir tercih için yol gösterici olmak
adına, Cumhuriyet meydanında rehberlik hizmeti vermeye başladı. Kurulan çadırda
konusunda uzman hocalar, rehberlik çadırını ziyaret eden öğrenci ve velilere tercih yaparken
dikkat edilmesi gereken hususları en ince ayrıntısında kadar anlatıyor.
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Seyit Halil Yüzgeç konuya ilişkin yaptığı
açıklamada ‘’ Kayseri’de sadece İmam Hatiplilerin değil tüm eğitim camiasının içerisindeki
yaklaşık 23 bin kardeşimiz 23 bin kontenjana yerleşecek ve hayatın bundan sonraki
yaşamında nasıl bir yaşam biçimi, bir hayat biçimi belirleyeceği bir sınav ve bu sınavla ilgili
bir çalışma. Burada biz de çocuklarımızın genel eğilimlerini başarı durumlarını ders
düzeylerini arkadaşları ile ilişkilerini dikkate alarak yönlendirmeler yapıyoruz. Bu güne kadar
yaklaşık 4 bin öğrencimizin tercih işlemine yardımcı olduk. İnşallah tercihlerin son günü olan
8 Ağustosa kadarda bir çok öğrencimize doğru tercihi yapmaları yönünde kılavuzluk etmiş
olacağız’’ dedi.
Anadolu liseleri rövanşta

KİMDER Eğitim Birim Sorumlusu İbrahim Yerlikaya Anadolu Liselerinin ilk tercihler
arasında olduğunu belirterek,’’ Burada uzmanlarımızla birlikte bütün halkımıza açık olarak
ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. KİMDER olarak genç yaştaki çocuklara TEOG da
yardımcı olmak ve hayatlarının geri kalanını şekillendirecek olan bir tercihte, kendileri için
doğru olanı seçmeleri için yardımcı oluyoruz. 23 bin öğrenci TEOG sınavına girdi. 25 bin
civarında kontenjanımız var. Geçer yılki puanlamalara göre değişiklik olacak. Bu yıl en çok
tercih edilen lise türü Anadolu liseleri daha sonra ise önündeki engeller kaldırılmış olan İmam
Hatip Liseleri geliyor. Bu yıl tercih dönemi zor geçecek o yüzden öğrencilerimizi mutlaka
çadırımıza bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8091.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Soyadı Yıldız olanlar dikkat!
İspanya'dan avukat olduğunu söyleyen bir kişi Bakan Taner Yıldız'a mektup göndererek miras
paylaşma önerisinde bulundu.
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İspanya'dan avukat olduğunu söyleyen bir kişi Bakan Taner Yıldız'a mektup göndererek
soyadı Yıldız olan müvekkilinden miras kalan 17 milyon Euro'yu paylaşma önerisinde
bulundu. Bakanlık, soyadı Yıldız olan tüm vatandaşları uyardı.
Miras dolandırıcısı Bakan Yıldız'a çarptı Soyisim benzerliğini kullanarak miras
dolandırıcılığına soyunan uyanıkları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ortaya çıkardı.
İspanya'dan avukat olduğunu söyleyen kişinin Enerji Bakanı Taner Yıldız'a gönderdiği 'miras'
mektubunu inceleyen enerji bürokratları soyismi 'Yıldız' olan vatandaşlara uyarıda bulundu.
Enerji Bakanlığı avukatları, mektubun soy ismi Yıldız olan başkalarına da yazılmış
olabileceğini ifade ederek, bu kişinin kandırdığı kişilerden avukatlık masrafları adı altında
bazı maddi istekleri olabileceğine dikkat çekiyor. Enerji bürokratları soy ismi Yıldız olan
isimlerin bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olması gerektiğinin altını çiziyor. Enerji
Bakanı Taner Yıldız'ın 5,5 milyon euroluk miras iddiasını araştırma yaptırmadan mektubu
okur okumaz talebi kabul etmediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre avukat olduğunu
söyleyen Pedro Torre Romero isminde bir kişi Bakan Yıldız'a gönderdiği mektupta, 27 Aralık
2014 tarihinde vefat eden Medina Yıldız'ın müvekkili olduğunu belirtiliyor.
'Parayı paylaşalım' teklifi
Medina Yıldız'ın İspanya'daki Safe Bankası'ndaki hesabında 15 milyon 700 bin Euro parası
olduğunu ve bu paraya mirasçıları tarafından talepte bulunulmaması halinde Banka Güvenliği
Bürosu tarafından el konulacağını ifade ediyor. Sadece soyadı benzerliği sebebiyle miras
iddiasında bulunulabileceğine dikkat çekilen mektupta, “Bankadaki meblağ ibra edildiğinde
bu meblağın yüzde 35'i sizin, yüzde 65'i de benim payıma düşecektir” teklifinde bulunuyor.
Enerji Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Bakanlık Hukuk Müşavirliği bu teklifi etik

bulmadığını ve teklifin kabul edilmeyeceğini bildirmek üzere söz konusu kişiye telefon
yoluyla ulaştı. Kişiden ayrıca kimliğini ve baroya kayıtlı bir avukat olduğunu ispatlaması
istendi. Ancak bu istek karşılık bulmadı. Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan araştırmalar
sonucu İspanya'da Las Palmas veya Madrid barolarına kayıtlı Pedro Torre Romero isminde
bir avukata da rastlanmadı.
Enerji Bakanlığı avukatları vatandaşların bu tür olaylara karşı dikkatli hareket etmesi
gerektiğini vurguluyor. İspanya'nın dahil olduğu Avrupa hukukunda mirasçı olabilmenin
yolunun, murisle mirasçı arasında akrabalık bağı bulunması veya kişinin vasiyetname yoluyla
mirasçı kılınması olduğunu belirtiyor. Avukatlar konuyla ilgili, “Bu açıdan mektupta iddia
edildiği üzere sırf soy ismi benzerliği nedeniyle mirasçı olabilme hususu hukuken doğruluk
taşımıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8092.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Erken Emeklilik Geliyor
Torba düzenleme; çalışan annelere, borçlu Bağ-Kur'lulara, madencilere ve gurbetçilere erken
emeklilik getiriyor.
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Torbadan emeklilikle ilgili pek çok düzenleme çıktı. Meclis'te görüşmeleri süren torba yasa
tasarısı, 4 kesime emeklilik, Sosyal Güvenlik Destek Primi borcu olan çalışan emeklilere de
yapılandırma müjdesi içeriyor.
ÇALIŞAN ANNELER: SSK'lılara tanınan doğum borçlanması hakkı genişletiliyor. BağKur'lu ve memur kadınlar da doğum borçlanması yapabilecek. Torba yasa tasarısı ile doğum
borçlanması yapılabilecek çocuk sayısı da 2'den 3'e çıkarılıyor. Böylece çalışan anneler
emeklilik için 6 yıl kazanabilecek.
GÜNÜ DOLAN DONDURACAK BORÇLU BAĞ-KUR'LULAR: Çok sayıda Bağ-Kur'lu
borç yapılandırması sayesinde emekli olabilecek. Düzenlemeye göre, borçlu Bağ-Kur'lular
bunları ya faizini sildirerek yapılandıracak ya da hizmet süresiyle birlikte donduracak.
Borcunu yapılandıran Bağ-Kur'lular, bu şekilde günleri tamamlanıyorsa emeklilik işlemlerini
başlatacak. Günü ve yaşı dolmuş Bağ- Kur'lular da, borçlarını dondurup emeklilik hakkı
kazanacak. Yaklaşık 1.3 milyon Bağ-Kur'luya borçlarını yapılandırma fırsatı veren yasayla,
son 5 yılında işçi olarak çalışanlara işçi statüsünde emeklilik yolu açılıyor. Bu kapsamda olan
yaklaşık 70 bin Bağ-Kur'lunun emekliliğinin önündeki engel de kalkacak.
MADENCİLER: Madenciler için 55 olan emeklilik yaşı da 50'ye iniyor. Böylece yeraltında
çalışanlar 5 yaş daha önce emekli olacak. Yıpranma hakkı da düşünüldüğünde yer altında
çalışan
bir
madencinin
emeklilik
yaşı
43'e
kadar
inebilecek.
GURBETÇİLER: Mavi Kartlı olarak adlandırılan gurbetçiler, dava açmadan yurt dışında
Türk
vatandaşı
olarak
çalıştıkları
süreleri
borçlanıp
emekli
olabilecek.

BORÇLAR BİTİYOR
Torba yasa tasarısı çalışan emeklilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borçlarına da
yapılandırma imkanı getiriyor. Emekliler, bir işyerinde çalışıyorlarsa SGDP kesintisini
işveren ödüyor. Ama emekli bir işyeri açarsa, emekli maaşından yüzde 15 kesinti yapılıyor.
Emeklilerin bir çoğu bu faaliyetlerini bildirmediği için borçla karşılaşıyor. Yeni düzenleme ile
bu borçların faizleri silinecek, ana para da 18 taksitte ve 36 aylık vadeyle ödenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8093.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Çamaşır suyu içen çocuk zehirlendi
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çamaşır suyu içen bir çocuk zehirlendi.
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Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya mahallesinde meydana gelen olayda
N.S.D.'nin annesinin dalgınlığından faydalanarak mutfak tezgahının üzerinde duran şişe
içindeki çamaşır suyunu içtiği öğrenildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
N.S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Felahiye ilçesinde meydana gelen bir başka
olayda ise O.E.'nin buzdolabının üzerinde bulunan ilaçları alarak yuttuğu ve zehirlendiği
öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan O.E.'nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
kaldırıldığı ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8094.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kahvehane İşletmecisi Evinin Önünde
Öldürüldü
Kayseri'de kahvehane işletmeciliği yapan bir kişi gece saat 02.30 civarında evinin önünde
uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda
C.U. açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Silah sesi sonrasında bina sakinlerinin sokağa
döküldüğü
ve
yerde
yatan
C.U.
için
ambulans
çağırdığı
öğrenildi.
Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan C.U. hayatını
kaybederken, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olayın zanlısı olarak H.A. yakalanarak
gözaltına alındı.
Zanlı H.A. hakkında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8095.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Bomba paniği polisi alarma geçirdi
Kayseri'de, bir dükkan önünde unutulan kırmızı bayan çantası 'şüpheli çanta' ihbarı sonrasında
korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
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Melikgazi İlçesine bağlı Sivas Caddesi yolu üzerinde bir dükkanın önüne konulan çantadan
şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri
çantanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi alırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırmaya
çalıştı. Yolu trafiğe kaptan polis vatandaşa uyarılarda bulunarak çantadan uzak tutmaya
çalıştı.Polisin sıkı güvenlik önlemleri almasına rağmen meraklı vatandaşların çantaya
yaklaşmaya çalışması dikkat çekti. Haber verilmesi ile olay yerine gelen bomba uzmanı
çantayı kontrol ettikten sonra çantayı alarak polis aracına götürdü.Yapılan kontrolde, çantanın
içinin boş olduğu belirlenirken, polis trafiğe kapatılan yolu yeniden açtı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8096.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

1 kişi öldü 26 kişi yaralandı
Kayseri'de meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 26 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Çerkez Karaboğaz Mahallesinde meydana gelen
trafik kazasında H.E.'nin kullandığı otomobilin kavşağa kontrolsüz giren H.E.'nin kullandığı
minibüs ile çarpıştığı öğrenildi.
Meydana gelen trafik kazasında C.G., V.G., A.E., S.E., H.E. ve İ.G., H.E.'nin yaralandığı
bildirildi.
Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesinde meydana gelen bir diğer kazada ise
A.G.'nin kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak tartala devrildiği öğrenildi. Kazada sürücü
A.G.
ile
birlikte K.A.,
B.G.,
O.A.,
M.E.G.'nin
yaralandığı
kaydedildi.
İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi ile Garipçe mevkiinde meydana gelen iki ayrı trafik
kazasında ise toplam 9 kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındığını, kazalarla ilgili olarak
ise soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı. Aylık
TÜFE %0,45, ÜFE ise yüzde 0,73 artış gösterdi.
Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Öksüt Mahallesi'nde meydana gelen trafik
kazasında, O.B.'nin babasına ait olan traktörü habersizce alarak S.B., K.B., R.B., R.B. ve
N.B.'yi de yanına alarak gezmeye çıktığı öğrenildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden
traktörün şarampole devrildiği ve traktör sürücüsü O.B.'nin hayatını kaybettiği S.B., K.B.,
R.B., R.B. ve N.B.'nin ise yaralandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8097.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

İsrail, Gazze'den Çekildi
İsrail, 3 günlük ateşkesi kabul etti ve bütün kara birliğini Gazze'den çekti.
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Mısır’ın Hamas ve diğer Filistinli gruplarla yaptığı görüşmelerden sonra Gazze’de üç günlük
ateşkes ilan edildi. İsrail ordusu, ateşkesin başlamasına kısa bir süre kala kara
birliklerinin Gazze'den çekileceğini duyurdu. Ancak ordu, birliklerin Gazze sınırında
'savunma pozisyon'unda bekleyeceğini vurguladı.
İSRAİL ÇEKİLDİ, ATEŞKES BAŞLADI
Gazze'de Filistinli gruplar ve İsrail arasındaki 72 saatlik geçici ateşkes TSİ 08.00'de
başlarken, İsrail ordusu da aynı anda Gazze'den geri çekilme işlemini tamamladı.
İsrail ordu sözcüsü Yarbay Peter Lerner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "17
TEMMUZ'DA GAZZE'YE BAŞLATILAN KARA OPERASYONU BU SABAH SAAT 08.00'DE
ASKERİ BİRLİKLERİN TAMAMININ GAZZE'DEN ÇEKİLMESİYLE TAMAMLANDI." dedi.
İsrail'in kara operasyonunu bitirip birliklerini çektiğini açıkladığı anlarda, TSİ 08.00'de
Filistinli gruplar ve İsrail arasındaki 72 saatlik geçici ateşkes de başladı. Tarafların 72 saatlik
süre zarfında Mısır'da kalıcı ateşkes için müzakerelere başlaması bekleniyor.

KALICI ATEŞKES İÇİN KAHİRE'YE DAVET
Hamas ve İsrail'in kabul ettiği 72 saatlik ateşkes sonrası Mısır, tarafları kapsamlı ateşkes
görüşmeleri için Kahire'ye davet etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,
“Umuyoruz ki bu önerimiz kalıcı bir ateşkeske varılmasını sağlayacaktır ve barışın
sağlanmasına katkı sağlayacaktır.” ifadeleri yer aldı.
ÖNCE İSRAİL, ARDINDAN HAMAS KABUL ETTİ
Ateşkes önerisini ilk olarak İsrail kabul ettiğini duyurdu. Daha sonra Mısıryönetimi İsrail'in
yanı sıra Filistin delegasyonunun da öneriyi kabul ettiğini açıkladı. Bir süre sonra Hamas
sözcüsü Sami Ebu Zuhri, 72 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini ve ateşkesin başarılı
olması durumunda Hamas'ın üst düzey temsilcilerinin kalıcı ateşkes görüşmeleri için en kısa
süredeKahire'ye gideceklerini belirtti.
"ZALİM İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEN ÇEKİLECEK"
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise, Mısır'ın önerdiği ateşkes
anlaşmasının İsrail'in Gazze'den çekilmesini içerdiğini belirtti. Ebu Merzuk, sosyal paylaşım
ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah saat 08.00 itibarıyla ateşkes olacak ve
zalim İsrail ordusu Gazze'den çekilecek." dedi.
KATLİAM 7 TEMMUZ'DA BAŞLADI
İsrail, Hamas'ın roket saldırılarını önleme gerekçesiyle 7 Temmuz'daGazze'ye "Koruma Hattı"
adı altında başlattığı hava saldırılarının ardından 17 Temmuz'da kara birliklerini devreye
sokmuştu. Karadan saldırısıylaİsrail, Hamas tarafından kullanılan tünelleri imha edeceğini
duyurmuştu.İsrail ordusu,
18
süren
operasyonda
63
askerinin
öldüğünü
açıklamıştı.İsrail hükümeti, Gazze yönelik toplu cezalandırmaya çevirdiği hava, kara ve deniz
saldırılarının hedefini, daha sonra "Gazze'deki Hamas yönetimini devirmek" şeklinde
değiştirmişti.
"TÜNELLER İMHA EDİLDİ"
Pazartesi günü akşam saatlerinde İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 'bilinen tüm tünelleri' imha
ettiğini iddia etmiş, ancak 'bölgede tamamlanması gereken çok daha fazla görev' olduğunu
duyurmuştu.
AFP haber ajansının verdiği bilgiye göre açıklamayı İsrail ordu sözcüsü Moti Almoz İsrail'in
Kanal 2 televizyonuna yaptı. Almoz, "Gazze'de daha önce tespit ettiğimiz tüm tünelleri imha
ettik ancak bölgede tamamlanması gereken çok daha fazla görev var" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftasonu yaptığı açıklamada ordunun Gazze'deki
tünelleri imha ettikten sonra da 'gerektiği takdirde' saldırıları sürdürebileceğini açıklamıştı.
ABD: ATEŞKESİ KUVVETLE DESTEKLİYORUZ
ABD yönetimi, İsrail ve Hamas'ın kabul ettiği Mısır'ın 72 saatlik ateşkes önerisini kuvvetle
desteklediğini belirterek, her iki tarafı ateşkese saygı göstermeye çağırdı. ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "72 saatlik ateşkesi öngören son
öneriyi kuvvetle destekliyoruz ve her iki tarafı buna tümüyle saygı göstermeye çağırıyoruz"
ifadesini kullandı.
Psaki, ABD'nin, İsrail'e karşı roket ve tünel saldırılarının son bulması veGazze halkının
acılarına son verilmesi noktasındaki ısrarında kararlı olduğunu vurguladı. Sözcü Psaki,
"Bunlar, Dışişleri Bakanı Kerry, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve tüm uluslararası
ortaklarımızın son birkaç haftadır üzerinde çalışmakta olduğu neticeler ve ateşkesin bu
hedeflerin başarılmasına yardımcı olacağını derinden umuyoruz" ifadesini kullandı.
Mısır hükümetini ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kutladıklarını kaydeden Psaki,
sadece şiddete son veren değil, aynı zamanda uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm
üzerinden temel meseleleri ele alan ileriye dönük bir yolun bulunması için uluslararası
ortaklarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
MISIR'IN ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ

Mısır’ın şu ana kadar arabuluculuk yaptığı tüm ateşkes girişimleri başarısızlıkla
sonuçlanmıştı. İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah kentini dışarıda tutarak ilan ettiği tek taraflı
ateşkes başladıktan sonra Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan bir evi
vurdu. Saldırıda bir çocuk öldü, 30 kişi yaralandı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 'bilinen tüm tünelleri' imha ettiğini iddia etti. Ancak 'bölgede
tamamlanması gereken çok daha fazla görev' olduğunu duyurdu.
2 BİNE YAKIN GAZZELİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin Hükümeti Sağlık BakanlığıSözcüsü Eşref El
Kudra tarafından yapılan son açıklamada, İsrailsaldırılarında ölenlerin sayısının bin 867'ye
ulaştığı, yaralıların ise 9 bin 470'i geçtiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8098.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Viyadükte intihar girişimi
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bulunan viyadükten atlayarak intihara kalkışan bir kişi
hastanede tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesinde bulunan Yaşar Karayel viyadüğüne çıkan N.E.'nin
gece saat 23.00'da 6 metre yükseklikten atlayarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.
Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan N.E.'nin ilk olarak Felahiye
Devlet Hastanesi'ne getirildiği, yapılan müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.Yetkililer, bunalıma giren N.E.'nin olayı ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8099.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kendisine Küfreden Eşini İhbar Etti
Kayseri’de bir kişi, küfür, hakaret ve tehdit ettiğini öne sürerek eşinden şikayetçi oldu.
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Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesi Büyüktoraman mahallesinde ikamet eden G. Ü.,
kendisine ağır küfür, hakaret ve tehditte bulunduğu ve şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Y.
Ü.’den şikayetçi oldu. Felahiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından G. Ü.’ye 1 ay koruma
kararı verilirken G. Ü., Felahiye Entegre Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından
taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8100.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Maganda Jandarmadan Kaçamadı
Kayseri’de havaya rastgele ateş açan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Hacılar İlçesi Sakarçiftliği mahallesinde ikamet eden S. A. K., kurusıkı
tabancasıyla havaya rastgele ateş etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine çalılşma başlatan
jandarma ekipleri tarafından S. A. K. yakalanarak gözaltına alındı. S. A. K.'nin üzerinden
çıkan 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait şarjör ve 11 adet boş kovana el konulurken, S. A.
K. ifadesinin altından serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8101.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Paralele operasyon kapımızda
Paralel yapıya yönelik olarak İstanbul, Van, Hakkari, Mardin, Ankara, Batman, Diyarbakır,
Şırnak, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 14 ilde
operasyon başlatıldı Çok sayıda polis gözaltına alındı.
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İstanbul başta olmak üzere paralel yapıya yönelik çok sayıda ile gerçekleştirilen ikinci dalga
operasyonda, ilk belirlemelere göre 33 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler
sabah saat 06.30 sıralarında çeşitli noktalarda eş zamanlı operasyon yaptı. Seyrantepe’deki
polis lojmanlarında da arama yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8102.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Şeyh Ahmet Yasin
Filistin denilince akla gelen, Gazze’nin unutulmaz isimlerinden, cana yakın, asil ve direnişi
ruhuyla yaşayan, bunu dünyaya öğreten güzel insan Şeyh Ahmet Yasin’in hayatı, Amir
Şemmah’ın kaleme aldığı, Bengisu Yayınları’nın 2010’da 2. baskısını yaptığı Ümmeti
Uyandıran Şehid kitabında irdeleniyor. 8 bölümden oluşan kitabın girişinde Hasan el
Benna’nın 1938 yılında Mısır hükümetine yazdığı bir risaleden kısa bör bölüm yer alıyor.
Güzel insan Benna, hüküm makamında oturanlara sesleniyor: “Şüphesiz ki Allah-u Teâla’nın
dışında bir yerde izzeti arayan kimse zelil olur.”
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Mazereti kabul etmedi Yasin!
Ahmet Yasin, Müslümanların ‘önder’ olarak addettiği kişiler içerisinde tıpkı Aliya gibi özgün
bir yere sahip kanaatimizce. Tekerlekli sandalyeye mahkûm olmasına rağmen yolundan
dönmemesi, değişmeyen tavrı ve Amir Şemmah’ın girişte kullandığı bir tabirle ‘yerin altında
diri’ olanlardan olmasıyla, adeta kendisini izleyenlere, okuyanlara ve tanımaya çalışanlara
“mazeretlerden uzak durun” mesajını gönderiyor. İsterseniz bu güzel insanın neler dediğini,
nasıl bir yaşama sahip olduğunu detaylı bir şekilde inceleyerek önder addettiğimiz kişileri
sadece sloganlarla yüceltmek yerine, hayatlarını özümseme amacıyla güzel bir adım atmış
olalım. Kendisi 3 yaşındayken babası vefat eden Ahmet Yasin, eğitimini koşturmaca ile geçen
hayatı dolayısıyla sıkı zorluklarla devam ettirmeye çalışıp liseyi bitirse de, Kahire’den (el
Ezher) kabul de almış olmasına sağmen, şartlar dolayısıyla gidemedi. Maddî yönden yalnız
bırakılamayacak bir konumda olan ailesine bakmak istedi ve kendisine gelen bursları da kabul
etmedi. Üniversiteye gidemiyor oluşu onu yıldırmadı ve din, dil, edebiyat, siyasi, toplumsal
ve iktisadî ilimlerde kendisini geliştirdi. Bu tavrı ile üniversitenin ilim edinmede bir araç
olduğunu, ama asla tek yol olmadığını ispatlıyor adeta. Eğitimi yanında tevazuu, bedensel
engelli olmasına rağmen aktif hayatı, pratik zekâsı, sabrı ve görüşündeki keskinlik sayesinde
bulunduğu toplumda sözü dinlenen biri olması da önemli bir mevzu.
1950ler’de Filistin’deki gençler, özellikle Gazze tarafındakiler, Mısır’a giden talebeler
sayesinde gözlerini ‘İslâmî hareket’ ile açabiliyorlardı. Bu uyanmada bölgeyi ziyaret eden
Mısırlı âlimlerin ve vaizlerin de etkisi vardı. Zamanla sistematik hâle gelen çalışmalar,

ağırlıklı olarak gençlere yönelik olması hasebiyle kültürel, içeriği dolu ve ders faaliyetlerinin
yanında sportif faaliyetleri de içeriyordu. Sportif faaliyetlerin ağırlığı deniz sahilinde çeşitli
aktiviteler dâhilinde gerçekleşiyor, gençler bu faaliyetlere yoğun ilgi gösteriyordu. Bu
faaliyetler sırasında, eğitimcisi merhum Abdullah Siyam olan genç Ahmet Yasin (o sıralarda
14 yaşında ve sene 1952), baş üstü düşerek boynunu kırıyor. Bu olay sonucunda yarı felç olan
Ahmet Yasin, zamanla kötüleşen sağlığı dolayısıyla tam felçli oldu. Yazar Amir Şemmah, bu
olayın Ahmet Yasin’in hayatında birtakım değişikliklere vesile olduğunu belirtiyor. Genç
yaştaki birçok çocuk gibi şakalaşmayı seven Yasin, sakat kalması dolayısıyla ciddi bir genç
oluveriyor. Ayrıca daha önce mescide gitme imkânına rağmen uzaklık sebebiyle/ bahanesiyle
mescide gitmeyen Ahmet Yasin, bu olay sonrası mescidin müdavimlerinden oluyor. Yine
yazarın belirttiğine göre derslerine yoğunlaşması, kavrama gücünün de artması bu olaydan
sonra değişen diğer durumlardan.
‘Allah istemişse yeter kardeşim!’
O dönem gençler çeşitli imtiyazlar, yaz tatilinin uzunluğu, maaş miktarı gibi sebeplerle eğitim
kurumlarına ve yardım komisyonlarına teşvik edilirmiş. Ahmet Yasin, BM Mültecilere
Yardım Yüksek Komiserliği’nin kontrolünde olan okula ‘komünist’ idareci çokluğundan
dolayı giremediğinden devlet okuluna başvuruyor. Komisyon, zeka düzeyi iyi, dereceleri
yüksek fakat bedensel engelli olan Ahmet Yasin’i bu özelikleriyle kendi oğlu da sakat olan
genel idari hakime gönderince, tayini yapılır Ahmet Yasin’in. Zîra hakim bedensel engelin,
asla bir engel teşkil etmeyeceği düşüncesini evladı vesilesiyle iyi bilen biridir. Ahmet Yasin,
tam felçli olmadan önce düşe kalka yürüyebilirmiş. İşte o dönemine denk gelen bu tayin
meselesi komisyonda görüşülürken komisyonun çağrısı üzerine düşe kalka, zorla oraya giden
Yasin’i yolda bir arkadaşı görür. Arkadaşı kendisine oraya gitmemesi gerektiğini, sakat birini
işe almalarının mümkün olmadığını söyler. Ahmet Yasin ise gayet yerinde bir cevapla şu
sözleri söyler: “Ey kardeşim! Sen inanıyor musun ki ben oraya onlardan yardım dilemek için
gidiyorum? Hayır, vallahi ben Müslümanım! Eğer Allah tayinimi istemişse hiçbir beşerin
rızkıma mani olmaya güç yetiremeyeceğine inanıyorum.”
Sonuç olarak Ahmet Yasin Arap dili ve din öğretmeni olarak görevine başlar. Korktuğu gibi
kendisiyle dalga geçilmesi gibi bir durumla karşılaşmaz okulda ve iyi bir şekilde öğrencilerle
ilgilenir. Onları mescide yönlendiren Ahmet Yasin, kendisini bu tip sebeplerle şikayet eden
velilere karşı duran ve kendisini savunan bir okul müdürüne sahip olması hasebiyle çocuklarla
ilgilenme sürecinde sekteye uğramamıştır.
Kitabı inceleyen okuyucu, Ahmet Yasin’in anlattığımız olaylar dışında birçok olaya karşı
takındığı tavrı rahatlıkla gözlemleyebilecektir. Yazar Şemmah yer yer kimi olayları direkt
Ahmet Yasin’in cümleleriyle okuyucuya aktarıyor. Davet konusunda öğrencileri teşvik
etmesinin yanında, kişisel çabaları da mevcut. ‘Ferdî davet’ olarak adlandırılabilecek
çalışmalarından birinde Ummu Fahm beldesinin Komunist Partisi’nin sekreteri Abdullah
Nemr Derviş ile diyaloga geçiyor Ahmet Yasin. Tartışma, yazarın aktarımına göre sakin bir
şekilde ilerliyor ve Yasin komünizmin çıkmazlarına değiniyor. Bu bağlamda İslâm’ın,
insanların bütün sorunlarını çözmeye kefil olduğunu ve ‘Rabbani’, sağlam bir nizam
olduğunu anlatıyor Nemr Derviş’e. Konuşulan konuların cesaret gerektirmesi ve netliği,
Abdullah Nemr Derviş’in Müslüman olmasına vesile oluyor. Önemli bir olay bu. Zîra sadece
yetiştirdiği öğrencilerle yahut Müslümanlarla değil de, farklı inanışlara mensup kişilerle de
konuşması, davet metodunda izlenebilecek yol hakkında gayet güzel işaretler
barındırmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ahmet Yasin, halk arasında bir önder olarak
addediliyordu. Herhangi bir sorunda onun evine gidiyordu insanlar. Bu sorun zekat, miras ve
arazi sorunu olabileceği gibi boşanmayla ilgili de olabiliyordu. Bu şekilde dolup taşan ev,
Ahmet Yasin’in ‘hüküm bağlayıcı’ rolünü gözler önüne serdiği gibi Gazze bölgesinin işgalci
kuvvetlerinin askerî hakimine şu sözleri söyletiyordu: “Sen kimsin? Devlet görevlisi misin,
evini mahkeme salonu olarak mı açtın? Şunu bil ki

Ahmet Yasin, el Benna ile paralel!
Ahmet Yasin, mücadelesi boyunca 3 defa hapse giriyor. El-Cezire’ye ilk hapis olayıyla ilgili
açıklamada bulunan Yasin, o dönem düşüncelerinin Hasan el Benna ile paralel olduğunu,
İhvan hareketini sevdiğini ve İhvan’ın risaleleri ile kitaplarında geçen konuları/ meseleleri
okuyup o düşünceye sahip olduğunu belirtiyor. İhvan sevgisiyle büyüdüklerini belirten Yasin,
İhvan’ındavet kitaplarıyla ‘İslâmî’ daveti gerçekleştirdiklerini belirtiyor.
Olmamasına rağmen 1965’te 1 ay hapse atılan Yasin, hapis olayının insan nefsinde büyük
izler bıraktığını söylüyor. İhvan’la o dönem ciddi/ reel bir bağı bulunmuyor oluşuna rağmen
bu suçlama ile hapse atılmasındaki adaletsizliğe atıfta bulunarak şunları aktarıyor: “... İnsanın
tabiatı yapmadığı bir şey ile itham edilmesini kabul etmez. Şahsına yönelik yapılan zulmü
kaldıramaz ve kabullenemez. Her zaman adil bir idareyi arzu edip yargılanma ihtiyacı
hisseder.”
İkinci hapse girişi de çeşitli iftiralar sebebiyle gerçekleşen Ahmet Yasin, İsrail’in
yargılamasını‘sonucu önceden belirli olan’ olarak tanımlıyor. Kitapta üçüncü kez hapse girişi
de anlatılıyor. Bu süreçlerde, hapiste bulunduğu sırada kurtarılma çabaları gibi olaylar
ayrıntılarıyla kitapta bulunabilir. Ahmet Yasin, kitabın 4. bölümünde, tanıklık ettiği ve
1948’den itibaren baş gösteren 4 savaşı anlatıyor. Yazarın alıntıladığı bu kısım oldukça
önemli. Zîra Ahmet Yasin’i, Filistin’i anlamak isteyen bir kişi savaş sürecini, İsrail’in
politikalarını, Filistin’de yaşananları, ayrılık ve birleşmeleri iyi okumak zorunda. Aksi
takdirde slogan düzeyinde bir Filistin sevgisinden başka bir durum çıkmaz ortaya. Sonrasında
ise intifada hareketi anlatılıyor.
İntifada başlar!
İntifada’nın kurucusu kitapta Ahmet Yasin olarak belirtiliyor elbette. Ahmet Yasin, direnişin
intifadaya dönüşmesini, baskı ve sindirmenin neticesi olarak yorumluyor. İntifada, kelime
anlamı olarak ‘ayaklanma’ demek. Başlangıçta basit bir olay gibi imiş. Filistinli işçiler
İsrail’in yerleşim bölgelerinde yer alan alanlarda çalışıyorlar ve evlerine döndükleri sırada
kontrol bahanesiyle durduruluyorlar. Yerleşim bölgelerinde bulunan bir yerleşimci de
kamyonetini kasten Filistinli işçilerin üstüne sürüyor. Bu kastî ‘kaza’ sonucunda 4 Filistinli
işçi hayata veda eder. Filistinli işçilerin öldürülmesi üzerine çeşitli olaylar başlar, zîra halk
sinirlenmişti. Ayaklanmaya müdahelede bulunan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu
yaralanmalar ve ölüm hadiseleri görülmüş, insanlar yaralılar için kan vermek üzere
hastanelere akın etmeye başlamıştı. Devam eden süreçte İsrail’e tam anlamıyla bir karşı
koyma kararı alınır. Bu karar, içlerinde Ahmet Yasin’in de bulunduğu ‘İslâmî’ hareket
liderlerinin toplantısında verilir. Han Yunus’tan başlayan mücadele, Gazze’ye, Refah’a ve
sonrasında birçok bölgeye yayılır. 12 Aralık 1987, intifada hareketinin başlangıcı olarak tarihe
geçer. Bildirilerle halk bilgilendirilir. Ahmet Yasin, bu hareketle ‘gaspçı işgalciler’e karşı
rahat bir nefes alındığını belirtmekte. Zaten bu süreç ciddi anlamda hareketli bir dönem. Zîra
9 Aralık 1987’de Hamas Hareketi kurulur. “İşgâl altındaki Filistin topraklarını özgürlüğüne
kavuşturmaya çalışan bir halk hareketidir. İslâmî temellere dayalı bir düşünceyi kendine esas
almıştır.” cümleleriyle Hamas’ı açıklayan Yasin, hareketin ortaya çıkmasınadâhili etkenlerin
(İsrail’in işgal politikası) ve genel etkenlerin (1967’deki yenilgi ve teslim olma politikası)
sebep olduğunu söyler. Kuruluşunda, Müslüman Kardeşler’in liderlik kadrosunda yer alan
Abdulaziz Rantisi ve Mahmut Zahar gibi isimler de vardır. Ve kitaptan Hamas’la ilgili
aktarabileceğimiz son nokta, Hamas’ın barışa karşı olmadığı fikridir. Adil bir barış, eğer
Filistin halkının özgürlüğü yolunda bir yol kat edilmesini sağlıyorsa mümkündür; elbette
Filistin’den sürülen vatandaşların vatanlarına geri dönmesi de bu barışın adilliğini
tanımlamada en önemli unsurlardandır.
Füzeler yağar gökten... Bir gün Ahmet Yasin Gazze’de inşa ettiği “Mecmeu’l İslami”
mescidinden dışarı çıkar. Sabah namazının çıkışına denk gelen bu vakitte üç füze yağar
gökten. Her türlü nefretin dışavurumu gibidir bu füzelerin yağması. Zîra hedefte tekerlekli

sandalyesinde ağır ağır ilerleyen yaşlı bir adam vardır. Fakat her türlü tespit bir yana, bu adam
gerçekten büyük bir devleti rahatsız etmektedir.
İşte bu da füzeler yoluyla kendini göstermiş oldu. Fırlatılan ilk füze Ahmet Yasin ile beraber
olanların ortasına düşer. Diğer iki füze ise Yasin’in sandalyesine isabet eder. Bu şekilde
Ahmet4 8 2014 eyh
Yasin şehit olur. 22 Mart 2004’tür tarih... İhvan, saldırı ve şehadet haberi sonrası yaptığı
açıklamada Ahmet Yasin’i şehit ve mücahit olarak kabul ettiğini belirtir. Bu bağlamda Ahmet
Yasin’in ne ilk ne de son olduğunu, onun, daha önce şehit olan erkek ve kadınlarla beraber
olduğunu ifade eder. Gerçekten boş sloganlara harcanmayacak kadar değerli bir insandır o,
güzel bir insan. Kitabın sonlarında fikirleri hakkında detaylı bir derleme mevcut. Burada
duruş belirlemenin yeterli olmadığını, harekete geçmenin önemli olduğunu belirten Yasin,
İslâm’a, sünnete sarılmanın öneminden bahsediyor. Yine bir başka yerde İsrail ile olan
mücadelede, kavganın onların Yahudi olmalarıyla alâkalı olmadığını belirtip ekliyor: “Sizler
babalarımızın bize miras bıraktığı mukaddesleri işgal ettiniz. İşte bundan dolayı bizim ve sizin
aramızda çatışma ve savaş başladı.”
Kitabın sonlarına yaklaştığımızda görülen bir kısım ise oldukça önemli. Her türlü zorluk ve
azimle mücadele eden Ahmet Yasin, hayatı sevdiğini belirtiyor! “Yeryüzünde bulunan bütün
mahlûkatı seviyorum, hayatı kendim ve diğer insanlar için seviyorum... Hayatı kötü
görmüyorum, Allah’ın bir kuluna verdiği nimeti kıskanmıyorum, Allah’ın bana taksim ettiği
rızka razı oluyorum.” Duruşundaki ve mücadelesindeki zerafet her anlamıyla bu cümlede
açığa çıkıyor sanki...
Esad Eseoğlu özlemle hatırlattı güzel şehidi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8103.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Her Türk’ün müşterek soyadı Osmanlı’dır
Özellikle Harf ve Dil Devrimi’nden sonra yaşanan büyük kültürel buhrana karşı Peyami Safa,
daima muhalif bir tavır sergilemiş ve o dönemde söylenmesi gerekeni söyleme yoluna
gitmişti.

05 Ağustos 2014 Salı 12:16

Peyami Safa, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden, Osmanlı medeniyet tasavvurunu bilen,
Doğu ve Batı’nın edebiyat ve felsefesine vâkıf ender münevverlerden biri. İçinde bulunduğu
ve büyük bir kültür ve medeniyet buhranının yaşandığı, değerlerin yok sayıldığı geçiş
döneminde, birçok son dönem Osmanlı aydınında olduğu gibi mensubu olduğu medeniyete
yabancılaşmamış, onu red ve inkâr yoluna gitmemiş, aksine yeri geldikçe savunmuştu.
Cumhuriyet’in ilanından sonra birbiri ardına gerçekleştirilen devrimler neticesinde reddedilen
miras bir ölçüde Safa tarafından dillendirilmiş ve savunulmuştur. Özellikle Harf ve Dil

Devrimi’nden sonra yaşanan büyük kültürel buhrana karşı Safa, daima muhalif bir tavır
sergilemiş ve o dönemde söylenmesi gerekeni söyleme yoluna gitmişti. Gazetelerde yazmış
olduğu fıkralarının bir araya getirilmesinden oluşan “Osmanlıca, Türkçe, Uydurmaca” adlı
kitabında yer alan makalelerin büyük bir çoğunluğuna bakıldığında Safa’nın temel
meselesinin Osmanlı Türkçesi, Dil ve Harf Devrimi, Türkçe’nin yeni terim sıkıntısı, Türkçe
’de kavram karmaşası, gazete ve dergilerin dili, okullarda ve üniversitelerde yeni alfabeyle
okutulacak ders kitaplarının henüz hazırlanamamış olması, uydurma kelime hastalığı gibi
meseleler olduğu görülmektedir. Bu meseleler üzerinde uzun uzun durduğunu ve hatta
kimileri üzerinde defaatle yazılar kaleme aldığını görüyoruz.
Her Türk’ün müşterek soyadı Osmanlı’dır
Cumhuriyet’in ilanından sonra yeni rejimi benimsemenin en ileri boyutu olan kutsama
hastalığıyla birlikte devrin aydınları(aydın kelimesini burada bilhassa kullanıyorum.)
Osmanlı’ya küfretme, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden her şeyired ve inkâr
politikasını benimsemişlerdi. Öyle ki, bir kısım Cumhuriyet aydını Osmanlı kimliğini kendine
layık dahi görmemişti. İşte tam bu noktada Peyami Safa, her Türk’ün müşterek soyadının
Osmanlı olduğu ifade etmiş. Bunu inkar etmek için coğrafyayı, tarihi, dini, dili, hukuku,
ecdadımızı inkar etmek ve soysuzluğu kabullenmek gerektiğini dile getirmişti. Bir devletin
rejiminin, hatta adının değişebileceğini fakat siyasi coğrafyası, tarihi, dili ve teşkilatı aynı
kaldıkça bünyesi ve mahiyetinin devam edeceğini söylemişti.
Bu tip Cumhuriyet aydınlarının en büyük problemlerinden biri de Batı’yla ilgili
malumatfuruşluklarının yanında özelde kendi kültür ve medeniyetleriyle birlikte Doğu’yla
ilgili belirgin cehaletleridir. Voltaire’den, Victor Hugo’dan, Lamartine’den, Baudelaire’den
büyük bir şevk ve iştahla bahseden bu aydınların kendi kültür ve edebiyatından bîhaber
olmaları Safa’nın eleştiri oklarından nasibini almıştı. Öyle ki, Safa bu tip aydınlar için “Yunus
Emre’nin dilini anlamayan Türk münevverlerinin kafasında Voltaire’nin Fransızcası hâlâ
saltanat sürüyor.” demişti.Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Batı’nın etkisi altında kalan
Türk aydınının genel durumuna değinmiş ve Batı kültürünün etkisinde ve yabancı bir dilin
emrinde olmakla yabancı bir orduya köle olmak arasında hiçbir fark olmadığını söylemiş ve
aslolanın kendi dil ve kültürüne bağlı kalmak olduğunu ifadeye çalışmıştı.
Eski kültüre vâkıf olmayan aydın ve münevver sınıfına dâhil edilemez. Günümüzde dahi
konusu her açıldığında Harf İnkılâbı ve Dil devriminin lüzumlu olduğunu, Latin harfleriyle
okuma yazma oranının arttığını, gerçek manada ilim ve bilim adamlarının inkılaptan sonra
yetiştiğini söyleyenlere inat; Peyami Safa, savunulduğu gibi ilimin, fennin inkılaptan sonra
gelişmediğini, büyük bir kültür buhranının ortaya çıktığını, terim ve kavram karmaşasının had
safhaya ulaştığını, yeni harflerin kabulünden sonra okullarda okutulacak ders kitabı bulmanın
bile mümkün olmadığını, Türkçe’nin kelime hazinesinin büyük bir barbarlıkla yavaş yavaş
imha edildiğini ortaya koymuş; bununla birlikte yeni neslin yüzlerce yıllık bir kültür
hazinesiyle irtibatının koptuğunu, Arap harfleriyle basılmış olan Türk kültür ve edebiyatına
ait eserleri okuyup anlayabilmenin de artık imkânsızlaştığını, Osmanlı Türkçesi’ne ve eski
kültüre vâkıf olmayan bir insanın aydın ve münevver sınıfına dâhil edilemeyeceğini açık bir
şekilde ortaya koymuştu.
Peyami Safa’nın, yazmış olduğu gazete yazılarında ve eserlerinde kültür, medeniyet ve dil
kavramları üzerinde özellikle durmuş olması ve birçok yazısında bu meseleleri tekrar tekrar
gündeme taşımış olması onun bu alandaki mücadelesini de açıkça ortaya koymaktadır. Safa,
bütün bu gayretleriyle aradan yıllar da geçmiş olsa sürekli hatırlanmayı ve kendisinden
övgüyle bahsedilmeyi fazlasıyla hak eden bir münevverdir.
Ercan Köksal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8104.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kayseri'de Terör Örgütü Üyesi Olan Bir
Kişi Yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan
bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt Mahallesi
Büyük Menderes Caddesi üzerinde yaptığı kontrollerde Diyarbakır Ağır Ceza İlamat
masasınca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan H.K. isimli şahsın
yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Yakalanan H.K.'nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği, burada yapılan
soruşturma sonrasında ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8105.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Polisten Zehir Tacirlerine Darbe
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik olarak yaptığı çalışmalarda 3 kişi gözaltına
alındı.

05 Ağustos 2014 Salı 12:35

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri
tarafından sokak satıcılarına karşı yapılan çalışmalarda, Ö.K. isimli şahsın uyuşturucu madde
sattığının tespit edildiği öğrenildi. Yapılan çalışmalarda zehir taciri Ö.K. ile uyuşturucu
madde satın alan M.R.B. ve A.O.B.'nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Yaşı küçük olan M.R.B.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği, A.O.B.'nin hakkında
ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Ö.K.'nın evinde ise Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama ve elkoyma
emri ile yapılan aramalarda 45 gram esrar ve 3.5 gram sentetik Kannabinoid maddesi ele
geçirildi.
Ö.K. hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanması sonrasında çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8106.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Milletin Adamından Mektup Var
Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı
seçimi için gençlere iletilmek üzere bir mektup kaleme aldı. Mektup Kayseri’de 3 bin kişiye
dağıtıldı.
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AK Parti Genel Merkez Gençlik kolları koordinasyonunda tüm illerde gençlik kolları üyeleri
tarafından yaklaşık 3 milyon gence verilecek olan Mektupta Erdoğan, Türkiye’nin gençlerine
her zaman inandığını ve güvendiğini belirtiyor.
Mektubunda gençlerimizin, her alanda en iyi, en kaliteli ve en modern imkanlara kavuşması
için AK Parti iktidarının 12 yıl boyunca çok önemli yatırımlar yaptığını hatırlatan Erdoğan,
tam bağımsız Türkiye’nin yeniden inşa tarihi olan 10 Ağustos günü gençlerin her birinden, bu
tarihi günde sandığa gitmeleri, hür iradeleriyle oylarını kullanmalarını rica ediyor.
AK Parti Gençlik Kolları üyeleri de 'Sen yoksan bir kişi eksiğiz' diyerek gençlere
Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu iletip bu tarihi günde, sandık
başında Yeni Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmalarını istiyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8108.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

126 yıl önceki kara propaganda
Yahudi Siyonistlere, Filistin’den toprak vermemesi üzerine Sultan II. Abdülhamid hakkında,
iktidara gelişinin 6. yılından itibaren basında, ‘Sağlığı bozuk’ içerikli haberler yaptırıldığı,
Sultan’ın bu iddialardan sonra 26 yıl daha yaşadığı ortaya çıktı.
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Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Osmanlı Arşivlerinde ortaya çıkan
belgelerde, dış güçlerin bir asır önce de uluslararası medya aracılığı ile kara propaganda
yürütüldüğü anlaşılıyor. İtibarsızlaştırma girişimleri için, hakkında 'Kızıl Sultan', 'İstibdatçı',
'Sansürcü' 'Diktatör' gibi ithamlar yapılan Sultan II.Abdülhamid için, 'Hasta adam, yakında
ölecek, asabi' gibi propaganda yapıldığı da ortaya çıktı. Sultan Abdülhamid hakkındaki
ithamların, özellikle Ermeni isyanlarının başladığı (1890) ve Siyonist Yahudilerin Filistin'den
toprak istediği tarihlerden (1895-1896) sonra artması dikkat çekiyor. Osmanlı Arşivleri'nde
yer alan belgelere göre, 1892 yılından itibaren Batı basınında ve kamouyunda Sultan II.
Abdülhamid için hasta olduğuna dair dedikodular hızla yayılmaya çalışıldığı, Osmanlı
Hariciyesinin (Dışişleri Bakanlığı) de bunları tetkik ederek yalanladığı anlaşılıyor.
Bir itibarsızlaştırma oyunu
Akıl ve vücut sağlığı yerinde olmayan dirayetsiz kişilerin yönetici olamayacağı, ülkeyi
sağlıklı yönetemeyeceğinin insanlar üzerindeki etkisini bilen çevrelerin, istedikleri tavizleri
koparamadıkları Sultan II. Abdülhamid Han hakkında itibarsızlaştırma girişimleriyile ilgili
yeni belgeler ortaya çıktı. Sultan II. Abdülhamit Han'ı itibarsızlaştırma için çeşitli ithamlarda
bulunan çevrelerin, 1892'den itibaren Sultan'ın sağlığıyla ilgili de akıl almaz iddiaları ortaya
attıkları, ancak Sultan'ın bu iddialardan yaklaşık 26 yıl sonra hayata veda ettiği belirlendi.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Osmanlı Arşivlerinde yer alan kayıtlarda, 1892
yılından itibaren başlatılan Abdülhamid'in sağlığı ile ilgili olumsuz haberlerin, 1895, 1897
yıllarında da sürdüğü, 1906 yılına kadar da artarak, devam ettiği anlaşılıyor. Özellikle Alman,
Avusturya, Fransa ve Amerika gazetelerinde yer alan bu haberler 'Sultan'ın
mizacının/sağlığının bozulduğu' şeklinde görülüyor.
Süreç nasıl işletiliyordu?
İtibarsızlaştırma amacıyle yapılan süreç şu şekilde işletiliyordu; Nereden geldiği belli
olmayan bir telgraf veya mektup alınıyor ve bir gazetede haber yapılıyordu. Oradan da diğer
gazeteler alarak aynı haberi yayınlıyorlardı. Ertesi gün ise Osmanlı Sefaretince durum
Hariciye (Dışişleri Bakanlığı) Nezareti'ne iletiliyor ve haber tekzip ediliyordu.
Osmanlı Devleti hiç birini es geçmemiş
Konu ile ilgili, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde ortaya çıkan belgelerden
bazıları şu şekilde:
-1892 Almanya; Berlin gazetelerinden biri, bir telgrafnameye atfen, padişahın sağlığı ile ilgili
bir haber nakletmiş. Reuters Haber Ajansının Berlin'de görevli muhbiri Mantler(?) Padişah'ın
mizaç-ı hümayunlarında inhiraf (sapma) olduğuna dair kendisine bir haber gelmediğini ve bu
haberi tekzip edeceğini ifade etmişti. Baron Marshall ile görüşülmüş, o ise olayın başka

yerden kaynaklanmış olabileceğini, ancak Almanya'dan gelmiş olaylarmış gibi yayıldığını
ifade etmiş. (13 Mayıs 1892) (HR.SYS. 26/28)
-Bunları yayınlayanlar ise, 14 Mayıs 1892 tarihli başka bir belgede "fakat bazı siyasi
maksatlarına erişmek için bu gibi telgrafnameleri Berlin'den yazılmış diye neşr eden şahıslar"
olarak nitelemişler. (HR.SYS. 26/29). Yapılan incelemede telgrafnamenin Vesiliski
(Vasiliski) adında bir Rusyalıdan alındığı ve "Algemeine Deutsche Rayh Kurspondayh(?)"
isimli gazetede yayınlandığı görülüyor. (HR.SYS. 26/30). Telgrafnamenin ise 9 Mayıs
tarihinde Viyana'dan geldiği anlaşılıyor. (HR.SYS. 26/31). Viyana'dakilerle ilgili ise hiçbir
şey söylememek için kaçamak bir yol takip edildiği anlaşılıyor (HR.SYS. 26/33).
'O iddialar gerçek dışıdır'
Yayınlanan tekzibname metninin Osmanlıca tercümesi şu şekildedir:
-"Zat-ı şevketsimat-ı hazret-i şehriyarinin bir müddetten beri vücutça muzdarip bulunduğuna
ve maiyyet-i hümayunları hizmetindeki Türkler çıkarılıp yerlerine Ruslar alınmış olduğuna
dair bu kere Paris'den yeni bir havâdis işâa olunmuşdur. Böyle bir rivayetin münâsebetsizliği
pek aşikardır. Ahîren Dersaâdet'ten vârid olan ma'lûmâta nazaran sıhhat ve âfiyet cihankıymet
hazret-i pâdişâhî ber kemâl olup zât-ı hümâyûn-ı mülûkâneleri daima umûr u mesâlih-i
saltanat-ı seniyyeleriyle tevağğul buyurmaktadırlar" (HR.SYS. 38/21)
-11 Ağustos 1906 tarihinde de bu defa ABD'nin Washington Sefareti'nden gelen bir telgrafta,
bir gazetede padişahın sıhhatine dair endişe verici bir rivayet yer aldığı ifade edilmiş ve
tekzibi için müsaade istenmiştir(HR.SYS. 74/82).
NİÇİN HİLAFETİ TERKE ZORLANDIM
Yahudi Siyonistlerin, defalarca Filistin'den toprak için Sultan Abdülhamid'de yaptıkları
taleplerin, tavizsiz geri çevrilmesi Abdülhamid hakkındaki itibarsızlaştırma kampanyalarını
hızlandırtmıştı. Sultan Hamid, Şâzelî şeyhi Ebu'ş-Şâmât Mahmud Efendi'ye yazdığı 22 Eylül
1329 (1913) tarihli bir mektupta şunları kaydediyor: "Ben, Hilâfet-i İslâmiyye'yi başka
herhangi bir sebep dolayısıyla değil, Jön Türkler adıyla bilinen İttihat Cemiyeti'nin baskı ve
tehdidiyle bıraktım. Hilâfet'i terke zorlandım, mecbur bırakıldım. Mukaddes toprak Filistin'de
Yahudîler için millî bir devlet kurulmasına muvafakat etmem konusunda ısrar ettiler. Bütün
ısrarlarına rağmen, bu teklifi kat'î surette reddettim. Nihayet 150 milyon İngiliz altını va'd
ettiler. Bu teklifi de reddettim ve kendilerine şu cevabı verdim: '150 milyon İngiliz altını
değil, dünya dolusu altın verseniz, bu teklifinizi asla kabul etmeyeceğim. Ben Millet-i
İslâmiyye'ye ve Ümmet-i Muhammed'e otuz seneden fazla hizmet ettim. Atalarımın yüzünü
kara çıkarmadım.' Bu kat'î cevabımdan sonra tahttan indirilmem konusunda görüş birliği
ettiler ve beni Selânik'e gönderdiler. Mevlâya hamd ettim ve ediyorum ki, mukaddes toprak
Filistin'de bir Yahudî devleti kurulması teklifinden kaynaklanan ebedî ayıbın lekesini Osmanlı
Devleti'ne ve Âlem-i İslâm'a sürmeyi kabul etmedim. (Bunun üzerine) olan oldu."
FRANSIZ VE ALMAN BASININA TEKZİB
22 Haziran 1895 tarihli belgede, Gazette de Frankfurt isimli gazetenin 162 sayılı nüshasında,
Londra'dan gelen bir telgrafın yayınlandığı ve bunun tekzip edildiği ifade ediliyor. Gazetede
yer alan telgraf yine yukarıdaki gibi Padişahın "münherifu'l-mizac" (rahatsız, mizacı sağlam
olmayan) olduğu yönünde. (HR.SYS. 31/43).
7 Ocak 1897 tarihli Berlin Sefaretinden gelen bir başka belgede de yine, Staatsbürger Zeitung
isimli gazetede padişahın "ahval-i sıhhiye-i hümayunlarının muceb-i endişe bir surette"
bulunduğu yönünde bir haberin Fransız gazetesinden alınarak yayınlandığı ve buna karşılık
"rivâyet-i mezkûrenin bî-asl ve esas olduğu ve zâtı şevketsimâtı hazreti şehriyarinin sıhhat ve
afiyet içerisinde olduklarını" ifade eden bir tekzibname yayınlandığı ifade edilmektedir
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8109.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Yeni Genel Kurmay Başkanı Kayserili olacak
Jandarma Genel komutanı Orgeneral Servet Yörük'ün emekli olmasıyla Kayserili Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, önümüzdeki yıl Şura’da Genelkurmay
Başkanlığı yarışına tek isim olarak girecek.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8110.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Bünyan Belediyesine Siyah Çelenkli Tepki
Geçtiğimiz Cuma Günü Bünyan Belediyesinden çıkartılan 10 işçi nedeniyle Milliyetçi
Hareket Partisi Bünyan İlçe Başkanlığı ve işten çıkarılan işçilerin yakınları Bünyan Belediyesi
önüne siyah çelenk bırakarak yaşanan işten...
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Geçtiğimiz Cuma Günü Bünyan Belediyesinden çıkartılan 10 işçi nedeniyle Milliyetçi
Hareket Partisi Bünyan İlçe Başkanlığı ve işten çıkarılan işçilerin yakınları Bünyan Belediyesi
önüne siyah çelenk bırakarak yaşanan işten çıkarılma olaylarına tepki gösterdi.
Cuma günü Bünyan Belediyesinden çıkartılan 10 işçi nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi
Bünyan İlçe Başkanlığı ve işçi yakınları tarafından Belediye binası önüne üzeri “ Rızkı Veren
Allahtır, AKP Değil” yazılı siyah çelenk bırakıldı. Düzenlenen tepkiye Milliyetçi Hareket
Partisi İl Yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan İlçe Başkanı Kadir Yalçın, partililer
ve işten çıkarılan işçilerin yakınları katıldı.
Yaşanan işçi çıkarma olaylarına tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan İlçe Başkanı
Kadir Yalçın, seçim öncesi katıldığı tv programlarında kesinlikle işçi çıkarmayacağını seçim
propagandası haline getiren Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nun verdiği sözün
arkasında durmayarak 10 belediye işçisini işten çıkardığını belirtti.
MHP İLÇE BAŞKANI KADİR YALÇIN “ İLK BÜYÜK PROJESİ İSÇİ ÇIKARTMAK
OLDU”

Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu şirketin maddi bütçesini bahane ederek, 10 kişinin
ekmeğini kestiğini belirterek Yalçın ” Belediye Başkanı Gülcüoğlu’nun seçim döneminde
kimsenin ekmeği ile oynamayacağını söylemesine rağmen ilk büyük proje olarak 10 Belediye
çalışanını işten çıkardığını bu sayının ilerleyen dönemlerde 35’i bulacağı ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisinin muhalefette olmasına rağmen 45 kişiye ekmek verdiğini
sözlerine ekleyen İlçe Başkanı Kadir Yalçın, iktidarda olan AKP’li Bünyan Belediyesi’nin
işçilere maaş veremeyeceğini bahane ederek işçileri çıkardığını ve büyük vebal altında
olduğunu vurguladı.İşten çıkarılan işçiler ise 2 aylık alacaklarının içerde olduklarını
belirterek, yapılan bu haksızlık ile ilgili yasal girişimlerde bulunacaklarını söylediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8111.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Hisarcık Bölgesine Mesire Alanı İnşa Edilecek
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı eteklerinde yer alan ve
Erciyes Kış Sporları Merkezi'nin giriş kapısı olan Hisarcık yerleşim alanına büyük ölçekli ve
çok amaçlı bir mesire alanı inşa edileceğini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı eteklerinde yer alan ve
Erciyes Kış Sporları Merkezi'nin giriş kapısı olan Hisarcık yerleşim alanına büyük ölçekli ve
çok amaçlı bir mesire alanı inşa edileceğini bildirdi.Hisarcık Bölgesi'nin Kayseri için önemli
bir yere sahip olduğunu tarihi geçmişi, barındırdığı kültürel değerler yanında doğal
güzellikleri ile her zaman cazibe merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Hisarcık Bölgesi Erciyes Dağı yolu üzerinde şehir manzaralı doğa ve çevresi ile
uyumlu çok amaçlı bir mesire alanın Kayseri’ye kazandırılacağını belirtti. Hisarcık Bölgesi
Günübirlik Mesire Alanı yapımı için 21 Ağustos 2014 günü, 4 bin 734 sayılı Kamu İhale
Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, şunları söyledi:"Erciyes Doğa ve Kış Sporları Merkezi yolu üzerinde yer alan ve
Erciyes Dağı eteklerinde kurulu Hisarcık Bölgesi için önce Hisarcıklı’lara yakışır bir Meydan
Düzenlemesi gerçekleştirdik. Yine bu bölgeye Erciyes Dağı yolu üzerinde toplam alanı 100
bin metrekare olan, oturma bankları, kır bahçesi, yürüyüş ve koşu yolları, açık alan jimnastik
aletleri, kamelyalar, piknik alanları, doğal bitki ve doğa yapısı ile bütünleşen bir mesire alanı
inşa edilerek şehrimizin hizmetine sunacağız. Hisarcık Mesire alanında inşa edilecek yapı ile
Kayserimize yeni bir mesire alanı vizyonu oluşturacağız. Bu mesire alanı ile şehrimizin sosyal
yaşamına yeni bir renk katılmış olacağını gibi özellikle böyle sıcak havalarda serin bir yerde
hemşerilerimizin rahatlamasına ve vesile olacağız. Hisarcık Mesire alanı aynı zamanda şehir
dışından gelen turist ve misafirlerimizi için de bir prestij alanı olacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8112.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Bıçakla Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti
Kayseri’de gece saatlerinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan şahıs hayatını kaybetti.Edinilen
bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Nil Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen
olayda, 55 yaşındaki N. B., el ve bacağından aldığı...
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Kayseri’de gece saatlerinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Nil Caddesi üzerinde bulunan bir parkta
meydana gelen olayda, 55 yaşındaki N. B., el ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle
yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak
tedavi altına alınan N. B., bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili olduğu tespit edilen B. A. ile
annesini gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8113.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kayseri'de Sağanak Yağış
Kayseri'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Kayseri'de öğle
saatlerinde aniden etkili olan şiddetli sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar binaların...
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Kayseri'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Kayseri'de öğle saatlerinde aniden etkili olan şiddetli sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız
yakaladı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar binaların saçaklarına sığınırken, bazıları da
koşarak sığınacak bir yer aradı.

Sıcaktan bunaldıklarını ve yağan yağmurla serinlediklerini söyleyen vatandaşlar da, "Uzun
zamandır çok sıcak günler yaşadık. Ramazan'da biliyorsunuz kavrulduk. 40-45 dereceleri
gördük. Bu hava müthiş ama gördüğünüz gibi çok ıslandık" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8114.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kendini Asarak İntihar Eden Genç Son
Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri'de, barfiks demirine bağladığı kravat ile kendini asarak intihar eden genç son
yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgilere, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Zeybek
Sitesi A Blok’ta meydana gelen olayda, 18 yaşındaki F.A. barfiks...
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Kayseri'de, barfiks demirine bağladığı kravat ile kendini asarak intihar eden genç son
yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgilere, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Zeybek
Sitesi A Blok’ta meydana gelen olayda, 18 yaşındaki F.A. barfiks demirine bağladığı kravat
ile kendini asarak intihar etmişti. F.A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından Hunat Camiinde
kılınan cenaze namazına F.A.'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze
namazının ardından F.A. şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8115.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kayseri Pancar Kooperatifi 61'inci Olağan
Genel Kurul Toplantısı
Kayseri Pancar Kooperatifi'nin 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Kurulda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
haksızlığın gidip adaletin geldiğini söyleyerek, "Bataktan büyük bir...
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Kayseri Pancar Kooperatifi'nin 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Kurulda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
haksızlığın gidip adaletin geldiğini söyleyerek, "Bataktan büyük bir başarı ile ortaya çıktık"
dedi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula Kayseri Pancar Kooperatifi üyeleri
katıldı. İlk olarak kurula giriş belgesi alan üyeler daha sonra kurulun gerçekleştirileceği salona
geçerek yerlerini aldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının
ardından başlayan genel kurul, divan üyelerinin oylamaya sunulması ile devam etti. Kurulda
konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Geçen sene en yüksek katılımlı,
en uygun, en seviyeli bütün Türkiye'ye örnek olan kuruldan sonra bugünde bu görkemli tablo
ile şeker çiftçisinin bu işe ne kadar sahip çıktığını gösterdiniz. Bugün bu tabloyu görmüş
olmanın gururunu yaşatıyorsunuz. Enerjimizi ve hizmet arzumuzu yükseltiyorsunuz. Biz size
hizmet için bu görevdeyiz. Siz geçen sene 25 Haziran'da bize emanetinize sahip çıkmak için
görevlendirdiniz. Bizi buna layık gördünüz. Bizde sizin güveninize layık olmak için bütün
gücümüzle bilgimiz ve tecrübelerimiz ile çalışıp gayret ediyoruz. Biz sizin derdinizi dert
edindik. İşinizi iş edindik. Acınızı acı, mutululuğunuzu mutluluk edindik. Sizinle üzülüp
sizinle güldük. Emanetinizi omuzladık. Bataktan büyük bir başarı ortaya çıkardık" dedi.
'Haksızlık gitti, adalet geldi' diyen Akay, "Şaklabanlık gitti, ciddiyet geldi. Riyakarlık gitti,
samimiyet geldi. Savurganlık gitti, tasarruf geldi. Dümencili gitti, şeffaflık geldi. İş bilmezlik
gitti, beceri geldi. Yalan, dolan gitti, dürüstlük geldi. Fabrikalar bir ailenin değil, bütün
çiftçinin malı oldu. Fabrikanın bütün kapıları çiftçiye açıldı. Bütün imkanlar çiftçiye döndü"
şeklinde konuştu.
Çiftçiyi faiz ödemekten kurtardıklarını söyleyen Başkan Akay, "Sizi düşükte olsa faiz
ödemekten, temlik almaktan kurtarmak en büyük arzumuzdur. Kayseri Şeker Fabrikası'na
isterseniz doğrudan ortak olmanızı sağlamak istiyoruz. Fabrikanın imarlı arazisi üzerinden
sizleri daire sahibi yapmak istiyoruz. Tarım market kurarak, tüm tarımsal ihtiyaçlarını
karşılayacak, ürünlerinizi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8116.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

1 Paket Sigaradan Vazgeçtiler Gazze İçin 40 Bin
Tl Toplandı
Vali Orhan Düzgün, “1 paket sigaradan vazgeçin, Gazze’ye yardım edin” kampanyası
başlatarak 40 bin TL yardım toplanmasını sağlayan Yeşilay Kayseri Şubesi’nin yöneticilerini
kabul ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.Vali Düzgün,...
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Vali Orhan Düzgün, “1 paket sigaradan vazgeçin, Gazze’ye yardım edin” kampanyası
başlatarak 40 bin TL yardım toplanmasını sağlayan Yeşilay Kayseri Şubesi’nin yöneticilerini
kabul ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Vali Düzgün, Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ve Şube Sekreteri Osman Özenç’i kabulünde
yaptığı açıklamada, Yeşilay’ın insanları bilinçlendirme, zararlı alışkanlıklardan koruma gibi
çok önemli toplumsal bir görevi üstlendiğini belirterek, düzenledikleri kampanyanın ise hem
insan sağlığını koruma hem de mazlumların yanında olma adına birbirini tamamlayan iki
önemli kavrama hizmet ettiğini söyledi.
Sigara gibi kötü alışkanlıklardan dolayı her gün on binlerce insanın öldüğü günümüzde
Filistin ve Suriye gibi pek çok coğrafyada da mazlum insanların suçsuz yere öldürüldüğünü
kaydeden Vali Düzgün, şöyle konuştu:
Vatandaşlarımızın kötü alışkanlıklardan kurtulması için bugüne kadar çok önemli çalışmalar
gerçekleştiren Yeşilay Kayseri Şubesi’nin, insanlık dramı yaşanan Gazze’ye karşı duyarsız
kalmaması, bunu yaparken de diğer yandan insanların sağlığını düşünerek hareket etmesi
bizleri sevindirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti olarak mazlum olan, zulme uğrayan bütün
milletlerin, insanların yanında olmuştur. Geçmişte tüm dinlere mensup insanlar bizim
topraklarımızda hoşgörü içerisinde yaşamışlardır. Filistin topraklarında yaşananların bir an
önce son bulmasını arzu ediyoruz. Yeşilay’a insanlık dramına seyirci kalmadıkları için,
vatandaşlarımıza da sigara parasından vazgeçerek Gazze’ye yardım ettikleri için teşekkür
ediyorum”
Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel de, Başbakanlığın Gazze için düzenlediği
kampanya kapsamında kendilerinin de Valilik izni ile Kayseri merkezinde “1 paket sigaradan
vazgeçin, Gazze’ye yardım edin” adı altında kampanya düzenlediklerini belirtti.
Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii yanında bayram öncesi ve bayramda toplam 6 gün süre
ile stant açtıklarını ifade eden Adıgüzel, “Gazze bizim kanayan yaramız. Sağ olsunlar
Kayserili hemşerilerimiz de kampanyamıza ilgi gösterdiler. Çoğu vatandaşımız 1 paket sigara
parasını bağışlarken, sigara kullanmayan vatandaşlarımız da kampanyamıza destek vererek
bağışta bulundular. Topladığımız 40 bin 220 TL yardım parasını da Valilik aracılığıyla
Başbakanlık hesabına yatırmak için Sayın Valimizi ziyaret ediyoruz. Sayın Valimiz başta
olmak üzere ilgi ve desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Yeşilay Kayseri Şubesi’nin kampanyasında toplanan 40 bin 220 TL yardım parası daha sonra
Başbakanlığın Ziraat Bankası’nda açtığı ilgili hesaba yatırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8117.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kaskispor’un Yeni Adı Agüspor Oldu
Kaskispor yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Kayseri Kaskispor'un yeni adı alınan
kararla AGÜspor olarak değiştirildiYapılan genel kurul toplantısında kulübün yeni adı alınan
kararla AGÜspor olarak değiştirilirken, AGÜspor...
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Kaskispor yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Kayseri Kaskispor'un yeni adı alınan
kararla AGÜspor olarak değiştirildi
Yapılan genel kurul toplantısında kulübün yeni adı alınan kararla AGÜspor olarak
değiştirilirken, AGÜspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yağmur “Kaskispor
şehrimizi başarı ile temsil etti. Şehrimizde yeni kurulan bir üniversite var. Bu camianın spora
verdiği büyük bir destek var. Hem kulübün adını hem üniversitenin adını hem şehrin adını en
iyi şekilde temsil etsin istiyoruz. Görüşmelerimiz neticesinde kulübümüzün adı Abdullah Gül
Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak değişmiştir. Kısa adı AGÜspor olarak
adlandıracağız” dedi
Kulüp ambleminin değiştiğini de belirten Yağmur “Basında ve diğer yerlerde adı AGÜspor
olarak geçecek. Temsil olarak AGÜ olarak yolumuza devam edeceğiz. Yine gençlik ifadesini
kullanarak hem üniversite camiasını, hem Kayseri’deki hem de Avrupa’daki gençliği temsil
edecek. Çünkü üniversitenin Amerika ile iş birliği var. Öğrencilerimiz orada eğitim görüyor.
Bu sayede üniversite gençliğini de orada yaptığımız faaliyetlerle de temsil edeceğiz. Yine
gündem de değişik olarak amblem konusu vardı. Yine AGÜ’yü temsil eden Kayseri’yi temsil
eden bir çalışma yaptık. Taslak üzerinde arkadaşlarımız baya çalıştı. Belki küçük değişiklikler
olabilir. Renklerimiz kırmızı, beyaz ve gri olarak bundan sonra da devam edecek.
Faaliyetlerimiz diğer branşlarda okçuluk, gençlik faaliyetleri olsun bunlarda da inşallah
faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8118.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Tarıma Melikgazi Desteği
Bölge kalkınması ve Melikgazi halkı için spor, sağlık ve eğitim hizmetlerine büyük önem
verdiklerini ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı
Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak bölgesel...
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Bölge kalkınması ve Melikgazi halkı için spor, sağlık ve eğitim hizmetlerine büyük önem
verdiklerini ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı
Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak bölgesel tarım sektöründe gelişim ve
yaygınlaştırmayı sağlamak içinde projeler ürettiklerini söyledi.
Enerji ve su kaynakları için devletlerarasında büyük rekabet yaşadığını ancak kısa süre sonra
dünyanın tarıma yöneleceğini çünkü her türlü teknik gelişme ve büyüme sağlansa da sonuç da
insanoğlu için tarımın büyük önem arz ettiğini belirten BaşkanDr.Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediyesi olarak özellikle bölge tarımın gelişmesinekatkı sağlamakistediklerini
kaydetti.
Ağırnas Bölgesinin 2014 Mart ayından itibaren Melikgazi ilçe sınırları içerisine dâhil
olduğunu Ağırnas’ın hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile tarımın bölge halkı için ayrı bir

değer taşıdığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, “Ağırnas Bölgesinde mülkiyeti
Belediye ait olan Hanönü Meydanındaki işyeri ve deponun Tarım Kredi Kooperatifine tahsis
edildi.Tarım Kredi Kooperatif bölge tarım gelişmesi, yaygınlaşması ve daha verimli bir
üretim yapabilmek için bu depo ve işyerinde bölge halkına hizmet verecektir. Bölge tarımın
gelişime destek olmak üzere Melikgazi Belediyesince ücretsiz olarak tarımın hizmetine tahsis
edilmiştir. Spor, sağlık ve eğitimden sonra bölgenin tarım ve tarım ürünlerine de destek
olacağız ve gelişmesine katkı sağlayacağız “ dedi.
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesindeki işyeri ve deponun Tarım Kredi
Kooperatifine tahsis edilmesi ile birlikte bu bölgenin ayrıca bir tarım merkezi olduğunun bir
bakıma tescillendiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8119.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Ak Parti Talas İlçe Ziyareti
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, il
yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları ile Talas İlçesi'ni ziyaret etti.Osmanlı Evi'nde Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas İlçe Başkanı...
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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, il
yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları ile Talas İlçesi'ni ziyaret etti.
Osmanlı Evi'nde Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost,
ilçe yönetim kurulu üyeleri ile kadın ve gençlik kolları tarafından karşılanan İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, beraberindeki heyetle birlikte Talas esnafını ziyaret etti.
Heyet ilk olarak Osmanlı Evi bahçesinde oturan vatandaşların masalarını tek tek dolaşarak,
Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyip, Türk Bayrağı ve Erdoğan
baskılı bayrak dağıttılar. Osmanlı Evi'nde bir süre vatandaşlar ile çay içip sohbet eden heyet,
Talas esnafını ziyaret etti.
Daha sonra Anayurt bölgesine geçen İl Başkanı Özden ve beraberindekiler Selçuklu Evi
çevresindeki esnafı ziyaret ederek, Selçuklu Evi çay bahçesinde bölge halkı ile bir araya geldi.
Burada vatandaşlara hitap eden İl Başkanı Özden, önümüzde ülkenin kaderini etkileyecek çok
önemli bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğuna değinerek, bu önemli seçim için
Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, da 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı
seçiminde, Talas olarak yüksek bir oy oranı ile destek vermeyi hedeflediklerini belirterek,
Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilerek köşke oturacağını söyledi.
İlçe Başkanı Ragıp Dost ise, Türkiye'de ilk defa cumhurun kendi reisini seçeceğini ifade
ederek, "Talas teşkilatı olarak yüksek bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip
Erdoğan'ın ilk turda köşke çıkması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan
kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anayurt bölge halkının
sıkıntılarını dinleyerek, sorularını cevapladı. Vatandaşlardan gelen talepleri de not alan
Palancıoğlu, Anayurt için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8120.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Melikgazi Ve Kocasinan'da, 7 Ayda 3 Bin 670
Kişi Dünya Evine Girdi
Kayseri'nin merkezinde bulunan Melikgazi ve Kocasinan evlendirme dairesi tarafından 2014
yılının 7 ayında 3 bin 670 çiftin nikahının kıyıldığı öğrenildi.2014 yılının Ağustos ayının
başına kadar Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi...
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Kayseri'nin merkezinde bulunan Melikgazi ve Kocasinan evlendirme dairesi tarafından 2014
yılının 7 ayında 3 bin 670 çiftin nikahının kıyıldığı öğrenildi.
2014 yılının Ağustos ayının başına kadar Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi tarafından
bin 450, Melikgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi tarafından ise 2 bin 220 çiftin nikahının
kıyıldığı öğrenildi. Nikah dairesi yetkilileri, nikah işlemlerinin özellikle yaz aylarında
yoğunlaştığına dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8121.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Pınarbaşı İlçesinde Metrekareye 17 Kilo
Yağmur Düştü
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sonrasında dün Kayseri'ye yağmur
yağdı. Gece etkili olan yağışlarda, Pınarbaşı ilçesinde metrekareye 17.4 kilogram yağmur
düştü.Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur şehir...
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sonrasında dün Kayseri'ye yağmur
yağdı. Gece etkili olan yağışlarda, Pınarbaşı ilçesinde metrekareye 17.4 kilogram yağmur
düştü.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur şehir merkezi ile birlikte özellikle ilçe ve köylerde
etkili oldu. Bir çok köyde su taşkınları ve su baskınları yüzünden hasar meydana geldi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gece etkili olan
yağışlarda şehir merkezinde metrekareye 0.6 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.

Ençok yağış alan ilçe ise metrekareye 17.4 kilogram ile Pınarbaşı ilçesi oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8122.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kocasinan Kurban Bayramına Hazır
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kurban bayramı için Oymaağaç’ta 4 kurban
kesim noktası kuracaklarını ve 2 mobil kesim aracı satın alacaklarını söyledi.Kocasinan
Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesine...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kurban bayramı için Oymaağaç’ta 4 kurban
kesim noktası kuracaklarını ve 2 mobil kesim aracı satın alacaklarını söyledi.Kocasinan
Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesine istinaden Ağustos
toplantısını Başkan Mustafa Çelik yönetiminde yaptı. Başkan Çelik temmuz ayı içinde
yapılan çalışmaları anlattı, Kurban Bayramı hazırlıkları hakkında meclis üyelerini
bilgilendirdi. Bu yıl da Kocasinan’da çevre kirliliğine sebebiyet verecek olumsuzlukların
yaşanmaması adına gerekli önlemleri şimdiden aldıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Kurban
Bayramı için özellikle sokaklarımızda kan, pislik ve kurban atıkları gibi çevre kirliliği yaratan
görüntülerin ortaya çıkmaması ve vahşet gibi sunulabilecek görüntülerin oluşmaması için çok
özel tedbirler alıyoruz. Kocasinan Bölgesi’nin Kurban Satış Yeri Oymaağaç olarak belirlendi.
Bunun için bu Oymaağaç’ı yeniden planlıyoruz. Tüm kurban satıcılarının çadırlarını
kuracakları, hayvanlarını besleyebilecekleri özel alanlar planlıyoruz. İtfaiye, ambulans ve din
görevlilerin de bulunacağı alanlar olacak. Kurban almak için gelen vatandaşların rahat
edebilmesi için yiyecek, içecek ikramının yapılabileceği kafe tarzı alanların da bulunacağı çok
nezih bir kurban satış ortamı hazırlayacağız” dedi.Bu yıl ilk kez farklı bir uygulama yaparak
ikisi büyükbaş ikisi de küçükbaş hayvanlar için 4 kurban kesim noktası oluşturacaklarını
vurgulayan Başkan Çelik, “İçinde 10 ila 18 kasabın aynı anda çalışabileceği modern
kesimhaneleri bu alanda kuracağız. Ortalama 5 dakika içerisinde bir büyükbaş hayvanın
kesilebileceği çok büyük kapasiteli 4 kesimhane hazırlıyoruz. Buraların tüm altyapı
hazırlıklarını tamamladık. Kurban satış noktasına gelen vatandaşlarımız aracını park edecek,
kurbanını alacak, aracına bindirip kesim yerine getirecek ve tertemiz olarak poşetlerin
içerisinde kurbanını parçalara ayrılmış vaziyette götürebilecek. Bunun yanı sıra 2 yüksek
kapasiteli mobil kesim aracı alacağız. Bu araçlarımızı da nüfusun en kalabalık olduğu Fatih,
Fevzi Çakmak, Erciyesevler ve Mimar Sinan mahallelerimize konuşlandırmayı planlıyoruz.
Bu araçlarla 10 saatlik bir çalışmayla ortalama 400 küçükbaş hayvanın kesilmesini
planlıyoruz. Oymaağaç için planlanan hijyenik ortamlar buralarda da oluşturulacak. Kurban
satış noktalarında yardımcı ekiplerimiz ve ilkyardım ekiplerimiz de hazır bulunacak. Bu
kurban bayramında Kocasinan Belediyesi çok farklı uygulamalara imza atacak. Pırıl pırıl bir
bayram geçireceğiz. Bunun da müjdesini şimdiden vermiş olmak istiyorum” diye konuştu.
Kentsel dönüşümle ilgili olarak 8 bölgede proje çalışmalarının son aşamasına geldiğini
bildiren Başkan Çelik, hemen hemen her bölgede bir kentsel dönüşüm çalışması yapacaklarını
da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8123.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kanser Nedeniyle Meme Kaybı Tarihe
Karışıyor
Dünyada her sekiz kadından birini etkileyen ve son yıllarda önemli oranda artış gösteren
meme kanseri, günümüzdeki tedavi yöntemleri sayesinde meme kaybı ile
sonuçlanmıyor.Kanser nedeniyle meme ameliyatı olan hastalar kaybedilen meme
dokusunun...
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Dünyada her sekiz kadından birini etkileyen ve son yıllarda önemli oranda artış gösteren
meme kanseri, günümüzdeki tedavi yöntemleri sayesinde meme kaybı ile sonuçlanmıyor.
Kanser nedeniyle meme ameliyatı olan hastalar kaybedilen meme dokusunun yerini
doldurmak amacıyla silikon meme protezi, karın, sırt ve kalça bölgelerinden alınan parçalarla
hazırlanan dokularla organ kaybı travması yaşamıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Estetik,
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu, kanser ya da
başka bir nedenle kaybedilen memenin yeniden yapılması için kullanılan cerrahi yöntemler
hakkında bilgi verdi. Eskitaşçıoğlu, “Yeni meme yapımı için uygun zaman beklenmelidir.
Kanser nedeniyle memesi alınan hastalarda anında veya geç dönemde meme yapımı
planlanabilir. genellikle erken hastalığın erken evrelerinde anında rekonstrüksiyon uygun iken
radyoterapi ya da kemoterapi gibi ek tedavi gerektiren daha geç dönem hastalarda ise
rekonstrüksiyon işlemi anında veya geç dönemde gerçekleştirilir. Yapılacak
rekonstrüksiyonun zamanı ve şekline tedaviyi planlayan doktorların oluşturduğu meme
konseyi ve hasta ile beraber karar verilmektedir” ifadelerini kullandı.
‘Hastanın fiziksel özellikleri uygun olmalı’ diyen Eskitaşçıoğlu, “Memenin yeniden
oluşturulması için hastanın yaşı ve kilo durumuna göre farklı yöntemler uygulanmaktadır.
Genç yaşta ve ileride çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda, gebelik döneminde karın
duvarının zayıflamaması için karından doku alınmaz. Bunun yerine sırt bölgesi tercih edilir.
Obezite sorunu yaşayan hastalarda ise karında ileri derecede yağ dokusu varsa yine vücudun
farklı bölgelerinden doku aktarımı yapılır. Çünkü fazla yağ dokusu ameliyat sonrasında
beslenme problemlerine yol açıp, yağ nekrozu, enfeksiyon ve önemli sağlık sorunlarına yol
açabilir. Bu tür işlemlerin, hastaların fiziksel özellikleri dikkate alınarak uygulanması büyük
önem taşımaktadır” diye konuştu.
Eskitaşçıoğlu ayrıca, “Meme kanserine bağlı olarak kaybedilen organın yerine yapılacak yeni
meme, silikonun yanı sıra hastanın kendi dokusundan yararlanılarak da gerçekleştirilmektedir.
En sık uygulanan yöntemlerden biri, karın bölgesinde yeterli deri ve deri altı dokusu bulunan,
kilo ve doğumlara bağlı sarkan dokudan yararlanmaktır. Karın alt bölgesinde; deri altındaki
kas, üzerindeki deri ve derialtı dokusuyla birlikte hazırlanarak meme şekline
dönüştürülebilmektedir. Karın bölgesinde yeterli deri ve deri altı dokusu bulunmayan veya
daha önceki ameliyatlar nedeniyle karın bölgesi kullanılamayan hastalarda, kalçadan ya da
sırttan alınan dokular ile meme onarımı yapılmaktadır. Bu hastalar vücut bütünlükleri

korunmuş olarak ameliyattan 2-3 hafta sonra sağlığına kavuşmakta ve günlük yaşamlarına 4-6
hafta içinde dönebilmektedir” şeklinde konuştu.
Eskitaşçıoğlu son olarak, “Meme kanserinde, kitle meme başına yakınsa meme başı
çıkarılmaktadır. Bu bölgeye uzak kitlelerde ise meme başı korunabilmektedir. Bu durumda
yeni meme yapımı işlemi çok daha kolay gerçekleşebilir. Ancak meme başını alınan
hastalarda, radyoterapi kemoterapi dönemleri bittikten sonra meme başını yeniden oluşturma
aşamasına geçilebilir. Meme başı alınmışsa bile hastanın tedavisi tamamlandıktan sonra
cerrahi müdahalelerle yeni bir meme başı yapılabilir. Daha sonra o bölge renklendirilerek iki
meme başı tonu birbirine çok yakın olacak şekilde meme başı kompleksi oluşturulmaktadır”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8124.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Özhaseki'den Bilimsel Ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur'u ziyaret ederek, GENKÖK, Nanoteknoloji Merkezi ve Aşı Geliştirme
Merkezi gibi araştırma merkezlerini gezdi. Başkan Özhaseki, bu merkezlerde...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur'u ziyaret ederek, GENKÖK, Nanoteknoloji Merkezi ve Aşı Geliştirme
Merkezi gibi araştırma merkezlerini gezdi. Başkan Özhaseki, bu merkezlerde yapılan
çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nin dünya çapında
önemli çalışmalar yapan araştırma merkezlerini yerinde gördü. Üniversite Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur tarafından karşılanan Başkan Özhaseki, öncelikle Genom ve Kök Hücre
Merkezi'ni (GENKÖK) ziyaret etti. 2012 yılında faaliyete geçen Betül-Ziya Eren Genom ve
Kök Hücre Merkezi'nde Merkezin Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul ve diğer bilim adamları
yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Özhaseki'ye bilgiler verdi. Gen Tedavi, Kök Hücre
Laboratuvarları, Kök Hücre Üretim Birimi, Moleküler Mikrobiyoloji, Bitki Biyoteknolojisi,
Biyobank gibi birimleri gezen Başkan Mehmet Özhaseki, daha sonra Rektör Keleştemur ile
birlikte Nanoteknoloji Merkezi'ne geçti. Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi'nde (ERNAM) Merkez Müdürü Doç. Dr. Mehmet Hançer tarafından karşılanan
Başkan Özhaseki, dünyada hızla gelişen nanoteknoloji alanında yapılan çalışmalarla ilgili
bilgi aldı. Başkan Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'ndeki araştırma merkezlerini kapsayan
ziyaretinde Aşı Geliştirme Merkezi olarak da çalışan Biyogüvenlik Seviye 3 Laboratuvarı'nı
da yerinde gördü. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven
tarafından karşılanan Başkan Özhaseki, Türkiye üniversiteleri arasında ilk ve tek olan
laboratuvardaki çalışmalarla ilgili Merkezin Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den bilgiler
aldı.

Erciyes Üniversitesi'nin bilim alanında önemli yere sahip araştırma merkezlerini yerinde
gören ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Kayseri'de bu denli önemli merkezlerin bulunmasından gurur duyduğunu belirtti ve
söz konusu merkezlerin Türkiye'nin bilimsel gelişmesine önemli katkılar yapacağına inancını
dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8125.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Vicdansız Sürücü Çarptı Kaçtı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, vicdansız bir sürücü 12 yaşındaki çocuğa
çarptıktan sonra kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinin Altınoluk
mahallesinde meydana gelen kazada 12 yaşındaki R.C., plakası...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, vicdansız bir sürücü 12 yaşındaki çocuğa
çarptıktan sonra kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinin Altınoluk mahallesinde meydana gelen kazada 12
yaşındaki R.C., plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarpması ile yaralandı. 12 yaşındaki
R.C.’ye çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.
Kazayı fark eden R.C.'nin annesi ve yakınlarının haber vermesi sonucunda olay yerine gelen
112 ekipleri, yaralı çocuğu Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı çocuğun
durumunun iyi oludğu öğrenilirken, yetkililer olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için
çalışma başlattı.
Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen bir diğer kazada ise 5 kişi yaralandı. Bir
otomobilin takla atması sonucunda yaralanan 5 kişi ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8126.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

İl Başkanı Özdenbelsin'de Mahalle
Toplantısına Katıldı
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında,
Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas ile birlikte Belsin Anafartalar bölgesinde mahalle
toplantısına katıldı.Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde...
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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında,
Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas ile birlikte Belsin Anafartalar bölgesinde mahalle
toplantısına katıldı.
Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen toplantıya, il yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte Melikgazi ilçe yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları eşlik etti.
coşkulu bir kalabalığın katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 2010
yılında yapılan referanduma değinerek, "Referandum sonucunda vatandaşın büyük bir
çoğunluğu artık Cumhurbaşkanını kendisinin seçeceğini onaylamış oldu. Şimdi bizlerde
milletin adamını seçmek için çaba harcıyoruz. Bizler kendi irademizle bir Cumhurbaşkanı
adayını seçelim diye buradayız. Bu akşam Belsin halkı ile buluşmamızın sebebi de Milletin
Adamı Büyük Usta'yı, milletin başına getirmek için buradayız. Bizim adayımız, AK Parti'nin
adayı neden Recep Tayyip Erdoğan? Dünya lideri olduğu için Recep Tayyip Erdoğan.
Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında yerini almasının sağladığı için Recep Tayyip Erdoğan.
Yapılan otoyollar, köprüler, hızlı trenler için Recep Tayyip Erdoğan." şeklinde konuştu.
Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas ise, Ak parti çatısı altında 9. seçimi geçireceklerini
belirterek, şunları söyledi:
"Herkesin bildiği gibi bu seçim diğerlerinden çok farklı ve önemli bir seçim. Cumhuriyet
tarihinde bir ilk yaşanacak. Cumhur yani millet ilk defa, Cumhurbaşkanı'nı kendi iradenizle
kendiniz seçeceksiniz. Geçmişte olduğu gibi dayatmalarla yada ithal adaylarla değil.
içimizden biri, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı 11 Ağustos'ta sizlerinde destekleri ile
köşke çıkartacağız inşallah. Her seçimde olduğu gibi, seçimler öncesinde sürekli ortaya konan
bir birinden çirkin oyunlar bu seçimde de sergilenmeye başlandı. Ak parti teşkilatları olarak
bizler bu oyunlara ziyadesi ile alıştık. Evet Belsinliler Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca
akın. Kimi gezici, kimi ulusalcı, kimi bilmem ne. İşte bunlara 10 Ağustos günü sandıkta
cevabı bundan öncekilerde olduğu gibi inşallah sizler vereceksiniz. Canımız, Dünya liderimiz
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 11 Ağustos'ta köşke çıkartacağız.
Konuşmaların ardından tek tek masaları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinleyip,
hatırlarını soran AK parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, vatandaşlara Türk Bayrağı ve
Erdoğan baskılı bayrak dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8127.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Bünyan'da 20 Ton Arpa Ve Buğday Sele Kapıldı
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi'nde meydana gelen selde bir otomobil,
bir römork ile 20 ton arpa ve buğdayın sele kapıldığı belirlendi.Kayseri'de ve ilçelerinde etkili
olan yağışlar özellikle çiftçileri olumsuz etkiledi....
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Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi'nde meydana gelen selde bir otomobil,
bir römork ile 20 ton arpa ve buğdayın sele kapıldığı belirlendi.
Kayseri'de ve ilçelerinde etkili olan yağışlar özellikle çiftçileri olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar
nedeniyle Bünyan ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi'nde meydana gelen selde, Mustafa
Kayıkçı'ya ait bir otomobil, bir römork ile 20 ton arpa ve buğdayın sel sularına kapılarak
hasar gördüğü tespit edildi.
Yaşanan olay sonrasında bir yıllık birikimini sele kaptırdığını söyleyen Mustafa Kayıkçı,
"Bizim geçimimiz hayvancılık ve tarım. Bir yıl boyunca uğraştığım ve elde ettiğim
ürünlerimi, araçlarımı sele kaptırdım. Ailece büyük sıkıntı içine girdik" diyerek Valilik,
Bünyan Kaymakamlığı ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8128.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kumpas kurbanı Özdemir KOM’un başına
geçti
Eski Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Genel Müdürlükte daire başkanı oldu
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Kayseri Emniyet Müdürü iken Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan ardından paralel yapı
tarafından hakkında kumpas kurularak hapse atılan Orhan Özdemir, Emniyet Genel
Müdürlüğü’nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) Başkanlığı
görevine atandı.

Kayseri’de görev yaptığı yaklaşık 6 yılda başarılı çalışmalara imza atan, sevilen ve saygı
duyulan bir isim olan eski Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, paralel yapı tarafından kurulan
bir kumpas sonucu, hapse atıldı. Makam odasına konulan böcek ile her hareketi izlenen
Özdemir, bir terfi görev kabul edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Paralel
yapının operasyon başlatması sonucu Başkent’te görevde olduğu sırada gözaltına alınan ve
ardından tutuklanan Özdemir için zorlu günler başladı. Yüksek tansiyon rahatsızlığı
nedeniyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra da tahliye edilen Özdemir, hakkında paralel yapı
tarafından kumpas kurulduğu anlaşılmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre dinlenen
Orhan Özdemir, Hacı Yusuf Karababa’nın görevden alınmasından sonra Emniyet Genel
Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığına atandı.
Özdemir’in burada başarılı çalışmalara imza atması beklinyor.
ÖZDEMİR DAVASI
Kayseri’de, 21 Aralık 2003 tarihinden 31 Haziran 2009 tarihine kadar görev yapan Orhan
Özdemir, atandığı başkent’te ise 1 Temmuz 2009 ile 19 Temmuz 2010 tarihleri arasında
görevde kaldı, Ancak ardından 20 Temmuz 2010’da Kayseri’deki görevi sırasında “ihaleye
fesat karıştırmak ve suç örgütü kurmak” iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından tutuklanan Orhan Özdemir, Sincan Cezaevi’ne konuldu. “Cebir ve
tehdit yöntemlerini kullanmak suretiyle haksız ekonomik çıkar elde etmek için kurulan suç
örgütünü yönetme ve bu örgütün faaliyeti çerçevesinde ihalelere fesat karıştırma ve suç
delillerini gizlediği” iddiasıyla hakkında 292 yıl 6 ay hapis Ezası isteniyordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8129.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Yıldız: "O Hatlardan Gaz Değil Masumların
Kanı Akar"
Enerji Bakanı Taner Yıldız, İsrail gazının Türkiye üzerinden geçmesinin kalıcı ateşkese kadar
söz konusu olamayacağını söyledi.
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Enerji Bakanı Taner Yıldız, Doğu Akdeniz'de İsrail orijinli bir doğalgaz projesinin şu anda
söz konusu olmadığını, Gazze'deki gelişmeler devam ederken Türkiye'nin böyle bir projeye
kapısının kapalı olduğunu söyledi.
İsrail geçtiğimiz yıllarda tespit ettiği büyük doğalgaz sahalarından elde edeceği gazı ihraç
etmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Bu projelerden biri de yapılacak boru hattıyla
İsrail gazının Türkiye'ye getirilmesi ve ardından dünya piyasalarına ulaştırılması.
"O HATLARDAN GAZ DEĞİL MASUMLARIN KANI AKAR"
Malta Enerji ve Sağlık Bakanı Konrad Mizzi ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve
İsrail arasında olası bir enerji işbirliğine ilişkin soruları yanıtlayan Yıldız, "Biz eğer İsrail'den

veya Doğu Akdeniz'den bu şartlarda bir doğalgaz boru hattı çekersek oradan doğalgaz değil,
masum yavruların ve annelerin kanı akar" değerlendirmesinde bulundu ve sözlerini şöyle
sürdürdü: "O yüzden şu anda böyle bir projeyi yapma ihtimalimizin olmadığını ve ateşkesin
hem de sürekli olanının oluşmuş olmasıyla beraber Filistin'deki, Gazze'deki zulmün
bitmesiyle beraber ancak bunların konuşulabileceğini bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak
isterim... O yüzden biz Doğu Akdeniz'de, İsrail orijinli bir doğalgaz projesinin şu anda söz
konusu olmadığını ancak bütün bunların stabil ve yola girdikten sonra, insani bir noktaya
geldikten sonra ancak konuşulabileceğini, onun haricinde böyle bir kapımızın kapalı olduğunu
bir kez daha vurgulamak isterim."
"BU ŞARTLARDA BİR ÇALIŞMA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Yıldız, "Enerjide yapılabilecek çok fazla şey var, ama bütün bunların hiçbiri insanlığın
önünde değil" diyen Yıldız, "Burada yapılan çok büyük bir haksızlıktır, bu haksızlığa biz
enerji sektörü olarak tepkimizi bu kadar net ve açık bir şekilde bu vesileyle bir kez daha
ortaya koymuş oluyoruz" dedi.
Mavi Marmara baskının ardından Türkiye ve İsrail arasında devlet bazındaki tüm projeler
askıya alınmıştı, ancak Türk özel sektöründen bazı şirketler İsrail gazının Türkiye üzerinden
taşınması için bazı temaslarda bulunuyordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8130.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Pastırma Elden Gidiyor
Kayzer' adı ile patent başvurusu yapan Bulgarlar pastırmanın kendi kültürlerine ait olduğunu
iddia ediyor
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Yunanistan'ın ardından Bulgaristan'da Türk mutfağına göz dikti. Bulgaristan, geleneksel
lezzetimiz pastırma için patent başvurusu yaptı. Bulgaristan geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye
has işkembe, paça, sucuk ve rakı gibi lezzetlerin tescilini almak istemişti. Ancak gelen
tepkiler üzerine bu talebi geri çekmek zorunda kalmıştı. Avrupa Birliği Komisyonuna daha
önce birçok defa başvuru yapan Bulgaristan henüz sonuç alamadı. Kayseri'nin eski ismi
olarak bilinen 'Kayzer' adı ile başvuran Bulgarlar 'pastırmanın' kendi kültürlerine ait olduğunu
iddia ediyor. Kayseri Ticaret Odası ise konuyla ilgili itiraz dilekçesi verdi. Gerekli
çalışmalarını da sürdürdüklerini söyleyen Kayseri Ticaret Odası yetkilileri pastırmanın
Kayseri'ye özgü olduğunu en kısa zamanda yaptıkları çalışmalarla açıklayacaklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8131.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

İmam Hatip Liseleri Dolup Taşacak
28 Şubat döneminde kapatılan imam hatip ortaokullarının yeniden açılmasıyla öğrenci
sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu 12 yıllık kademeli ve zorunlu yeni eğitim
sistemiyle birlikte yıllar sonra tekrar eğitim öğretime başlayan imam hatip ortaokulları, altın
çağını yaşıyor. 28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulduktan sonra iki yıl önce tekrar
öğrenci kabul etmeye başlayan imam hatip ortaokullarından mezun olan öğrencilerin liseye
devam edeceğini tahmin eden Bakanlık yetkilileri, yeni açılarak okullarla ihtiyacın
karşılanacağını ifade etti. 500 bin civarındaki öğrenci sayısının lise mezunlarıyla birlikte 1
milyonu geçmesi bekleniyor. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8132.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

"Haksızlık Gitti, Adalet Geldi"
Kayseri Pancar Kooperatifi'nin 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Kurulda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
haksızlığın gidip adaletin geldiğini söyleyerek, "Bataktan büyük bir başarı ile ortaya çıktık"
dedi.

06 Ağustos 2014 Çarşamba 12:27

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula Kayseri Pancar Kooperatifi üyeleri
katıldı. İlk olarak kurula giriş belgesi alan üyeler daha sonra kurulun gerçekleştirileceği salona
geçerek yerlerini aldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının
ardından başlayan genel kurul, divan üyelerinin oylamaya sunulması ile devam etti. Kurulda
konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Geçen sene en yüksek katılımlı,
en uygun, en seviyeli bütün Türkiye'ye örnek olan kuruldan sonra bugünde bu görkemli tablo
ile şeker çiftçisinin bu işe ne kadar sahip çıktığını gösterdiniz. Bugün bu tabloyu görmüş
olmanın gururunu yaşatıyorsunuz. Enerjimizi ve hizmet arzumuzu yükseltiyorsunuz. Biz size
hizmet için bu görevdeyiz. Siz geçen sene 25 Haziran'da bize emanetinize sahip çıkmak için

görevlendirdiniz. Bizi buna layık gördünüz. Bizde sizin güveninize layık olmak için bütün
gücümüzle bilgimiz ve tecrübelerimiz ile çalışıp gayret ediyoruz. Biz sizin derdinizi dert
edindik. İşinizi iş edindik. Acınızı acı, mutululuğunuzu mutluluk edindik. Sizinle üzülüp
sizinle güldük. Emanetinizi omuzladık. Bataktan büyük bir başarı ortaya çıkardık" dedi.
'Haksızlık gitti, adalet geldi' diyen Akay, "Şaklabanlık gitti, ciddiyet geldi. Riyakarlık gitti,
samimiyet geldi. Savurganlık gitti, tasarruf geldi. Dümencili gitti, şeffaflık geldi. İş bilmezlik
gitti, beceri geldi. Yalan, dolan gitti, dürüstlük geldi. Fabrikalar bir ailenin değil, bütün
çiftçinin malı oldu. Fabrikanın bütün kapıları çiftçiye açıldı. Bütün imkanlar çiftçiye döndü"
şeklinde konuştu.
Çiftçiyi faiz ödemekten kurtardıklarını söyleyen Başkan Akay, "Sizi düşükte olsa faiz
ödemekten, temlik almaktan kurtarmak en büyük arzumuzdur. Kayseri Şeker Fabrikası'na
isterseniz doğrudan ortak olmanızı sağlamak istiyoruz. Fabrikanın imarlı arazisi üzerinden
sizleri daire sahibi yapmak istiyoruz. Tarım market kurarak, tüm tarımsal ihtiyaçlarını
karşılayacak, ürünlerinizi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8133.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Yaşar Karayel'den Zekeriya Beyaz'a İlginç
Tepki
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Başbakan'a beddua eden Zekeriya Beyaz'a
twitter hesabından tepki göstererek, "4 beyaz sağlıga zararlıdır, tuz, un, şeker, ZEK beyaz"
yazdı.AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Başbakan'a...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Başbakan'a beddua eden Zekeriya Beyaz'a
twitter hesabından tepki göstererek, "4 beyaz sağlıga zararlıdır, tuz, un, şeker, ZEK beyaz"
yazdı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Başbakan'a beddua eden Zekeriya BEyaz'a
twitter hesabından tepki gösterdi. Yaşan Karayel, twitter hesabında, "Z beyaz, başbakanımıza
beddu etmiş, bedduasının kendisine döndüğünü parelelcilrde gördüler.4 beyaz SAGLIGA
ZARARLIDIR.TUZ,UN,ŞEKER,ZEK beyaz" yazarak tepki gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8134.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Melikgazi Belediyesi Çalışanlarından
Erdoğan’a Destek
Melikgazi Belediyesinde çalışan Hizmet-İş Sendikası ve Bem-Birsen üyeleri toplanarak
Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Erdoğan’ın adaylığına tam destek verdiklerini
söylediler.Mesai bitiminde Melikgazi Belediyesi bahçesinde toplanan kalabalığa...
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Melikgazi Belediyesinde çalışan Hizmet-İş Sendikası ve Bem-Birsen üyeleri toplanarak
Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Erdoğan’ın adaylığına tam destek verdiklerini söylediler.
Mesai bitiminde Melikgazi Belediyesi bahçesinde toplanan kalabalığa Hizmet-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, Memursen İl Temsilcisi Adil Kalkan, Bem-Birsen Şube
Başkanı Mehmet Karakaş ve sendika üyeleri katıldı.
Üyelerinin istekleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı seçimlerin de maddi ve manevi
desteklerini Pazar günün ki Cumhurbaşkanı seçimlerin de oylarıyla Başbakan Recep Tayip
Erdoğan’ı destekleyecekleri için toplandıklarını söyleyen Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Özdemir açıklamasına şu şekilde devam etti, “Bizler Türkiye’nin birlik beraberliği
Kardeşliği ve huzuru için Başbakanımızı destekliyoruz. 12 yıldır ülkemizin büyüdüğünü
geliştiğini çalışanların yaşam standartlarının yükseldiğini Türkiye’nin dünyada söz sahibi
olduğunu gördüğümüz için Türkiye’nin özür dileyen bir ülke değil özür dileten bir ülke
olduğu için destekliyoruz. Bizler çalışanlar olarak Dünyadaki Müslümanların üzerinde
oynanan oyunların mücadelesini veren tek İslam Ülkesi Türkiye olduğundan dolayı
Türkiye’nin bütün, Dünyadaki mazlum Müslümanların sesi olduğu için Filistin de Gazze de
ve Suriye de Dünya da Müslüman çocukların annelerin babaların katledilmesinin önlenmesi
için destekliyoruz. Değerli kardeşlerim kısacası bizler sayın Başbakanımızın İçimizden biri
olduğuna inanıyor ülkemizdeki bu istikrarın bu huzurun devam etmesini Türkiye’nin
dünyadaki hak ettiği yeri alması için ilk defa halkın kendi özgür iradesiyle seçeceği
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan’ı destekliyoruz. Cenabı
Allah yar ve yardımcısı olsun. Ülkemize Hayırlara vesile olmasını Temenni ediyor ve saygılar
sunuyorum.” Dedi.
Memursen Kayseri İl Temsilcisi Adil Kalkan da Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın
adaylığına tam destek verdikleri belirterek, “ Karşı tarafı biliyorsunuz 80 öncesi birbirine
düşman olan birbirine silah çekenler şuanda Sayın Recep Tayip Erdoğan’ı milletin adamını
seçtirmemek için birleştiler. Bizlerde inşallah bu birleşenlere karşı Pazar günü Kayseri de en
azından yüzde 70 desteğimizle Sayın Recep Tayip Erdoğan’ı inşallah birinci turda
Cumhurbaşkanı seçtirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” dedi.
Bem-Birsen Şube Başkanı Mehmet Karakaş da Başbakana tam destek verdiklerini belirterek,

“ Kendini ispatlamış olan bir Başbakanı ilk turda seçtirmemek için çeşitli oyunlar
oynanmaktadır. Bizler de ilk turda seçilmesi için elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyet
tarihinde ilk defa halkın kendi Cumhurunu seçeceği bir seçimde desteklerini bekliyoruz.
Yapılan bu seçimlerin ülkemize ve İslam alemine hayırlara vesile olur inşallah” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8135.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Altın Niyetine "sucuk"
Kayseri'de evlenen çifte altın yerine 'sucuk' takılması dikkat çekti.Kayseri'de avukat katibi
olan Sakine-Emre çiftinin düğün töreninde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Düğünün başlaması
ile beraber salonda bulunanlar eğlenmeye..
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Kayseri'de evlenen çifte altın yerine 'sucuk' takılması dikkat çekti.
Kayseri'de avukat katibi olan Sakine-Emre çiftinin düğün töreninde ilginç görüntüler ortaya
çıktı. Düğünün başlaması ile beraber salonda bulunanlar eğlenmeye başladı. Düğünün
sonunda yapılan takı töreninde, düğüne katılan çiftin yakınları genç çifte takı takarken,
damadın arkadaşı olan Hasan Dernekli de takı yerine Kayseri'nin meşhur sucuğunu damada
taktı.
Salonda bulunanların alkışları arasında sucuğu takan Dernekli, çiftin yakınlarını kahkahaya
boğdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8136.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Agü Spor'da Görev Dağılımı Yapıldı
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig’de mücadele eden Türkiye’nin başarılı basketbol
takımlarından, AGÜ Spor’da yeni yönetim oluştu.Adı KASKİ Spor iken Olağanüstü Genel
Kurul’da alınan kararla Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve...
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig’de mücadele eden Türkiye’nin başarılı basketbol
takımlarından, AGÜ Spor’da yeni yönetim oluştu.
Adı KASKİ Spor iken Olağanüstü Genel Kurul’da alınan kararla Abdullah Gül Üniversitesi
Gençlik ve Spor Kulübü olarak değiştirilen kulüpte Ömer Yağmur yeniden başkan seçildi.
Yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Ömer Yağmur (Başkan), Hüseyin Beyhan (Başkan Yardımcısı ), Celal Turgut (Başkan
Yardımcısı - Altyapıdan Sorumlu), Doğan Doğan (Başkan Yardımcısı- Sportif İşlerden
Sorumlu), Zafer Gönen (Başkan Yardımcısı-Dış İlişkilerden Sorumlu), Mehmet Erciyes
(Sayman), Adil Çakmak (Sekreter), Selçuk Yıldız (Üye- Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden
Sorumlu), Mustafa Şeker (Üye -Strateji ve Planlama, Tesislerden Sorumlu)
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Hayri Naziksoy, Mehmet Yıldız, Kadir Karaman, Ziya
Kahraman ve Cemil Koç’tan oluşurken, Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Mesut Küçük,
Bahadır Kır, Yavuz İlkaya, Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine de Mustafa Kayar, Ayşe
Önder ve Recep Çulhaoğlu getirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8137.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Ak Parti İl Başkanı Özden, Hacılar'da
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında il
yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları ile Hacılar İlçesi'nde esnaf ziyareti yaptı.Hacılar İlçe
Meydanı'nda başlayan esnaf ziyaretinde Özden'e,...
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında il
yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları ile Hacılar İlçesi'nde esnaf ziyareti yaptı.
Hacılar İlçe Meydanı'nda başlayan esnaf ziyaretinde Özden'e, Hacılar Belediye Başkanı
Doğan Ekici, Hacılar İlçe Başkanı Hüdai Barut, il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik
kolları eşlik etti. Hacılar ilçesinde tüm esnafı ziyaret eden heyet sıkmadık el, görüşmedik
vatandaş bırakmadı. Görüştükleri her vatandaştan 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı
seçimleri için, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen
Özden ve beraberindekiler, vatandaşlara da Türk Bayrağı ve Erdoğan baskılı bayrak dağıttı.
Esnaf ziyaretleri sırasında, İl Başkanı Özden, bir kırtasiyeden aldığı hikaye kitaplarını,
Belediye Başkanı Doğan Ekici de aldığı oyuncakları mahalledeki çocuklara dağıtarak,
onlarında minik gönüllerini aldı. Son olarak, Hacılar İlçesindeki sanayi esnafını da ziyaret
eden Özden ve beraberindekiler, Hacılar Belediyesi'ne de geçerek Hacılar Belediye Başkanı
Doğan Ekici'yi de ziyaret edip, ilçenin son durumu hakkında bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8138.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Bakan Yıldız: “türkmenlere 110 Milyon
Dolarlık Yardım Yaptık”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
Türkmenler için hazırladığı yardım TIR’ı önünde yaptığı açıklamasında, “Türkmenlere şu ana
kadar 110 milyon dolarlık yardım yaptık” dedi.Kayseri...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
Türkmenler için hazırladığı yardım TIR’ı önünde yaptığı açıklamasında, “Türkmenlere şu ana
kadar 110 milyon dolarlık yardım yaptık” dedi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden
gönderilen yardım TIR’ının önünde açıklama yapan Bakan Taner Yıldız, “Türkiye’nin dört
bir yanında tüm belediyelerimizin bulunduğu alanlarda Türkmen kardeşlerimiz ile alakalı bu
tür TIR’lar yola çıkarıldı” dedi. Bakan Yıldız, “ Bu Türkmen kardeşlerimize karşı
gösterdiğimiz hassasiyetin yalnızca bir parçasıdır. 110 milyon dolarlık yardım yaptık
Türkmen cephesine. Türkmen kardeşlerimize kayıtsız kaldığımız bir algı oluşturuluyor olsa
da işin gerçeği öyle değil. Zamanı geldiğinde her şeyi paylaşacağız. 40 bin kişilik bir kamp
hazırlanıyor. Bunu bizler yapacağız. Bu coğrafyada hiçbir olaya kayıtsız kalamayız. Hepimize
düşen görevler var. Türkmen kardeşlerimiz ile birlik ve beraberlik içinde sesini daha fazla
duyurabilecek bir yapı içinde bulunmaları lazım. 1946’lardan başlayan birçok yerde Türkmen
kardeşlerimiz ile katliamlar ondu. Bizden önceki muhalefetin aslında bunu konu etmeleri
gerekir. Bizler hiçbir şekilde bu tür konulara kayıtsız kalmıyoruz. Kayseri olarak üzerimize
düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu TIR bunun sembolik bir göstergesidir” diye
konuştu.Bakan Yıldız, Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak
ise, “Yarın Sayın Başbakanımız miting yapacak. Kayserili hemşehrilerimizin Başbakanımıza
gösterdiği teveccüh burada bir kez daha örnek olacak şekilde kendini gösterecektir.
Türkiye’deki oy ortalamasını her zaman olduğu gibi Pazar günü gösterecektir. Bütün
hemşehrilerimize gösterecekleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Bu bir kardeşlik ve insanlık
görevidir. O bölgede bulunan herkese yardım ettiğimiz gibi Kerkük’te bulunan Türkmen
kardeşlerimize yardım ediyoruz. Türkmen kardeşlerimize bir yardım kampanyası başlatmış
olduk. Bin 200 koli hazırladık. Sınırda bulunan AFAD görevlilerine teslim edilecek ve
Türkmen kardeşlerimize teslim edilecek. Bu bir insanlık görevidir. Yarın Sayın Başbakanımız
Kayseri’ye teşrif edecek. Onu Kayserili hemşehrilerimiz bağrına basacak. Sonra da Pazar
günü vatandaşlık görevini yaparak Cumhurbaşkanı adayımıza rekor seviyede oy çıkacak.
Tarihi bir gün çünkü vatandaşlar ilk defa kendi Cumhurbaşkanını seçecek. Önceki
dönemlerde şantajlar yaşanır, 367 garabeti yaşanırdı. Şimdi bunlar bitti. 76 milyona oyun
oynayamayacaklar. Bizler kimi seçeceğimizi biliyoruz. Kayseri’de kararsız oranı yapılan
anketlerde yüzde 1’e düşmüş. Biz milletin adamını kendi irademiz ile seçeceğiz” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8139.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Ramazan Ayı Kuyumcuları Vurdu
Kayseri’de kuyumculuk yapan Mustafa Kaplan, Ramazan ayında işlerinin durgun geçtiğini
söyleyerek, “Ramazan ayının ilk 20 gün işlerimiz durgundu” dedi.Metin Sarraf çalışanı
Mustafa Kaplan, Ramazan ayının ve hava sıcaklıklarının yüksek...
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Kayseri’de kuyumculuk yapan Mustafa Kaplan, Ramazan ayında işlerinin durgun geçtiğini
söyleyerek, “Ramazan ayının ilk 20 gün işlerimiz durgundu” dedi.
Metin Sarraf çalışanı Mustafa Kaplan, Ramazan ayının ve hava sıcaklıklarının yüksek
olmasının işlerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Kaplan, “Havaların sıcak olması da
etkiledi. Vatandaşlarımız havanın sıcak olmasından dolayı dışarı çıkmadılar. Çarşımız baya
durgundu. Buda işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Vatandaşların düşün alışverişine
çıktıklarında bize olumlu etkisi olurdu. Düğünlerde olmadığı için baya durgun geçti ama
Ramazan’ın bitmesinden de dolayı düğünlerde başlayacağı için işlerimiz de hareket
bekliyoruz” dedi.
Altın piyasasını da değerlendiren Kaplan, “Şuanda altın piyasası geçtiğimiz yıllara göre baya
düşük buluyoruz çünkü altının tavan fiyatı 108 TL’ye kadar çıkmıştı. Şuanda 89 TL’ye kadar
düştü. Altın en iyi yatırım aracıdır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8140.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Sperm Sayısını Arttıran Çakşır Kökünün
Kilosu Bin Tl'ye Satılıyor
Çakşır kökünün tamamen doğal bir ürün olduğunu söyleyen şifalı bitkiler satıcısı Kadir
Özselamoğlu, “Çakşır kökünün önemli özelliği sperm sayısını arttırması” dediÇakşır kökünün
çeşit çeşit olduğunu belirten...
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Çakşır kökünün tamamen doğal bir ürün olduğunu söyleyen şifalı bitkiler satıcısı Kadir
Özselamoğlu, “Çakşır kökünün önemli özelliği sperm sayısını arttırması” dedi
Çakşır kökünün çeşit çeşit olduğunu belirten Kadir Özselamoğlu “Çakşır kökü özellikle 2
çeşit, bunun çayı ve karışımları piyasada bulunur. Pekmezli karışımları tek olarak da çay
olarak da içilebilir. Ama bizim tavsiyemiz ballı pekmezle karışım olarak kullanılmasıdır.
Bayanlar ve erkekler de kullanabilir. Bunun dişisi olanını bayanlar, erkeği dediğimiz çakşır
kökünü erkeğin kullanmasını uygun görüyoruz” dedi.

Çakşır kökünün vücut direncini arttırdığını söyleyen Özselamoğlu, “Piyasada bunun sahteleri
aşırı şekilde var. Çakşır kökü diye satılıyor. Fakat zehirlenmelere yol açabilir. Çakşır kökünün
en büyük özelliği sperm sayısını arttırmasıdır. Spermlerin uzun süre canlı kalabilmesi ve
afrodize etkisi yapması. Tamamen tabi bir üründür. Yine aynı şekilde sindirim sistemini
çalıştırır. Vücut direncini arttırır. Sabah ve akşam kullanılabilir. Genelde tavsiyemiz sadece
akşamları balla pekmezle öğütülmüş olarak tüketilmesidir” diye konuştu.
Özselamoğlu ayrıca, “Piyasada bunların fiyatları köküne göre değişiyor. Yeni mahsulde
fiyatlar biraz daha yüksek oluyor. En düşük 400-500 liradan başlıyor. Fiyatları bin liraya
kadar yükselebilir. Aynı zamanda paketlenmiş olarak satılır. İnsanların alabileceği makul
fiyatlara da paketlerde sayılıyor. Onlar da 5 ile 10 liraya gidiyor. Çakşır kökünü kullananların
birçoğunun memnun olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nca onaylı çakşır
kökü eczanelerde de vardır. Kullanım şekli güzelce öğütüldükten sonra rendelenip un haline
getirilir ve sanayi blendırlarında çekildiğinde balın içine pekmezin içerisine karıştırılarak
tüketilmesi daha uygundur. Ama aynı zamanda çayı da yapılır. Yine küçük parçalar halinde
kaynamış suyun içerisine konularak kaynatılıp akşamları tüketilebilir. Yine Tarım
Bakanlığı'nın yeni mahsullerde günü tarihi geçmemiş mahsullerde izni vardır. Bu ürün hem
ithaldir. Hem de ülkemizde yetişen bir üründür. Doğu Anadolu’da Güneydoğu Anadolu'da
yetişen bir üründür. Bizim kendi ürünümüzü biz daha çok tavsiye ediyoruz açıkçası. İthal
ürünlerin fiyatları bizim ürünlerin fiyatına nazaran biraz daha düşüktür” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8141.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Erü Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Canlı Model
Alacak
Kayseri Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne canlı model alımı için ilan
yayınladı.Erciyes Üniversitesi'nin internet sitesinden yayınlanan ilanda canlı model alım için
aranan şartlar şu şekilde sıralandı:Üniversitemiz Güzel...
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Kayseri Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne canlı model alımı için ilan
yayınladı.
Erciyes Üniversitesi'nin internet sitesinden yayınlanan ilanda canlı model alım için aranan
şartlar şu şekilde sıralandı:
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Canlı Model alınacaktır.
1- İdeal vücut oranlarına sahip olmak,
2- Uzun süreli hareketsiz duruşlara sağlığı elverişli ve dayanıklı olması (Tam Teşekküllü
Hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gereklidir).
3- Karakteristik yüz ve vücut hatlarına sahip olmak,
4- En az lise mezunu olmak,
5- T.C vatandaşı olmak,
6- Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,
7- Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 Aydan fazla hapis cezası veya affa uğramış olsalar
bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve

haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
8- Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,
9- 657 Sayılı Kanun’un 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almamak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8142.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Jandarma Kaçak Sigaraya Geçit Vermedi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 400 paket kaçak
sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerin Sarız Darıdere Mahallesinde
jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir yolcu...
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 400 paket kaçak
sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerin Sarız Darıdere Mahallesinde jandarma ekipleri
tarafından yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünün durdurulduğu bildirildi. Yapılan
aramalarda A.M.A.'ya ait çanta içinde 400 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.
Yetkililer, A.M.A.'nın yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8143.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

"kakao Yağı Hem Bronzlaştırıyor Hem
Çatlaklara İyi Geliyor"
Yaz aylarında bronzlaşmak için kullanılan kakao yağının aynı zamanda çatlaklara ve
selülitlere de iyi geldiği belirtildi.Kayseri’de şifalı bitkiler satıcısı emekli öğretmen Alaattin
Güler, kakao yağının bronzlaşmaya birebir olduğunu...
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Yaz aylarında bronzlaşmak için kullanılan kakao yağının aynı zamanda çatlaklara ve
selülitlere de iyi geldiği belirtildi.

Kayseri’de şifalı bitkiler satıcısı emekli öğretmen Alaattin Güler, kakao yağının bronzlaşmaya
birebir olduğunu belirterek “12 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce öğretmenlik yıllarımda bu
işi yaptım. 5 çeşit bitki vardı, onları pazarlıyordum. Vatandaşa tanıtımı yapıp öyle veriyorduk.
Kakao yağı bronzlaşmaya yarar. Kakao yağı doğum öncesi ve doğum sonrasında oluşan
selülitleri yok eden bir yağdır” dedi.
Yağ içerisinde herhangi bir katkı maddesinin bulunmadığını söyleyen Güler “Özellikle yaz
aylarında kullanılıyor. Kadınlar daha çok ilgileniyor. Bu yağ istile yolu ile elde edilen bir
yağdır. Katı ve sıvı haldedir. Katı olanı saf kakao yağıdır. İçerisine herhangi bir şey katılıp
kullanılmaz. Katkısız olan bir yağımızdır. Katı olan kakao yağının fiyatı 150 liraya kadar
çıkarken, sıvı olan yağımız 9 ile 10 TL arasında piyasa da satılıyor. Sağlık açısından herhangi
zararı olmaz. Bronzlaşmaya birebir, çatlak ve yanıkları onarıcı özelliğe sahiptir ”diye konuştu.
Güler, kakao yağına özellikle gurbetçilerin ilgi gösterdiğini belirterek, “Ayrıca istile yolu ve
soğuk pres yoluyla elde edilen yağlarımız mevcuttur. Gurbetçilerimiz kakao yağını toplu
halde alıyor. Özellikle de kantaron yağını alırlar. Çörek otu yağı alınır. Peygamber
Efendimizin Hadis-i Şerif'i var çörek otu ölümden hariç her derde deva olur diye. Yağlarımız
kullanıldıkça tedavi edici özelliklere sahip olur. Çörek otunun romatizmalı ağrılara, bel
ağrılarına iyi geldiğini söyleyebiliriz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8144.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kayserispor: 2 İnegölspor: 0
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, İnegölspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-0
kazandı.Kadir Has Tesislerinde oynanan hazırlık maçında PTT 1. Lig ekiplerinden
Kayserispor ile Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından...
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, İnegölspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-0
kazandı.
Kadir Has Tesislerinde oynanan hazırlık maçında PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı
Kayserisporun 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, maçın ikinci yarısında da bir gol bulan
Kayserispor maçı 2-0 kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8145.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kayserispor'dan Engin Bekdemir Olayı İle İlgili
Açıklama
Kayserispor Kulübü, Engin Bekdemir'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi ve
hukuksal boşluk ve yaşanan mağduriyetler konusunda açıklama yaptı.Kayserispor Kulübü'nün
resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:"Spor...
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Kayserispor Kulübü, Engin Bekdemir'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi ve
hukuksal boşluk ve yaşanan mağduriyetler konusunda açıklama yaptı.
Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Spor kamuoyunun malumu olduğu üzere, sözleşmeli futbolcumuz olan Engin Bekdemir,
geçtiğimiz hafta kulübümüzden hiçbir hak ve alacağı bulunmamasına rağmen sözleşmesini
haklı bir neden olmaksızın feshetmiştir.
Bilindiği üzere, sadece borcu olan kulüplerin borçlarını daha uzun sürede ödemesini sağlamak
ve spor içindeki mali rekabeti bitirerek adil yarışma şartlarını ortadan kaldırmak amacıyla
2011 yılında yapılmış olan TFF Statüsü değişiklikleri ile bu tür ihtilaflara ne yazık ki artık
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bakamamaktadır.
Borcunu zamanında ve sözleşmeye uygun olarak ödeyen kulüplerin mağdur olduğu bir
sistemi yaratmaktan çekinmeyen o dönemin yönetimi, bugün yaşanmakta olan bu ve benzeri
krizlerin de en büyük sorumlusudur. Ne yazık ki mahkemeler, spor gibi kendine has bir
uzmanlık alanına sahip bir konuda birbirinden tamamen farklı kararlar vermekte, sporun
ihtiyaçlarına cevap verememekte ve üç-dört yıl süren yargılama süreçleri ile mağdur olan
tarafların mağduriyetlerini daha da arttırmaktadır.
FIFA ve CAS kararları kapsamında yaşamış olduğumuz haksız fesih eyleminin karşılığı çok
ağır tazminat yaptırımları ve disiplin cezaları iken mahkemelerin bahsetmiş olduğumuz
yaklaşımları nedeniyle gerek kulüpler gerekse de futbolcular ahde vefa ilkelerini hiçe sayarak
uzun yıllar sonra sonuçlanacak hukuki süreçleri göze alabilmektedirler.
Her ne kadar TFF başkanı Sn. Demirören’in, bu sistemin son derece yanlış ve gayri adil
olduğunu her ortamda belirtmesine rağmen, bu bozuk yapı değiştirilememiş ve mali fairplay’in sağlanmasına yönelik hiçbir adım atılamamıştır.
Futbolcusuna hiçbir borcu bulunmayan, bir futbolcu fabrikası gibi her yıl futbolcu yetiştirerek
birçok takıma da bunları transfer eden kulübümüzün bu hukuksal boşluk ve gevşeklikler
nedeniyle mağdur olmasını ve bu duruma seyirci kalınmasını spor kamuoyunun takdirine
bırakıyoruz.
Ne kadar sürerse sürsün ve devlet mahkemelerinde sporun kendine has yapısını ve
ihtiyaçlarını anlatmak ne kadar zor olursa olsun, haklı olduğumuz davada hukuki
mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.
Yakın bir zamanda bizim yaşamış olduğumuz haksızlık ve mağduriyete benzer haksızlık ve
mağduriyetler başka kulüplerin de başına gelmeye başladığında, futbolun Türkiye’deki kanuni
tek otoritesi olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu sağlıksız yapıya ciddi şekilde müdahale
etmesi gerektiği daha net anlaşılacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8146.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Agd’den Filistin’e Destek Yürüyüşü
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, yaptıkları yürüyüş ile İsrail’i protesto
etti.AGD Kaysersi Şubesi öncülüğünde akşam namazı sonrası Hunat Camii önünde toplanan
dernek üyeleri ve vatandaşlar, İsrail’in Filistin’e...
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, yaptıkları yürüyüş ile İsrail’i protesto etti.
AGD Kaysersi Şubesi öncülüğünde akşam namazı sonrası Hunat Camii önünde toplanan
dernek üyeleri ve vatandaşlar, İsrail’in Filistin’e saldırılarını protesto etti. Burada açıklama
yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Vahit Kip, İsrail’in Gazze’de katliam yaptığını, vahşete
devam ettiklerini söyleyerek, İsrail, 8 Temmuz’dan itibaren şiddetini artırarak sürdürdüğü
saldırılarda şehit olan Müslümanların sayısı iki bine yaklaştı. Şehit ve yaralıların çoğunu
çocuk ve kadınlar oluşturuyor. Bunun yanında sağlık merkezlerini, ambulansları, okulları ve
camiileri vurmayı sürdürüyor. Dünyada birçok kişi İsrail’i kınamaya devam ediyor.
Kurulduğu günden bu yana işgali ve vahşeti politik bir tarz haline getirmiş olan İsrail, kınama,
lanetleme ve gösterilerden ötürü en ufak bir endişeye kapılmadığı ve en ufak bir geri adım
atmadığı açıktır” dedi. Kip, küresel terör örgütü İsrail’i durdurmanın en kısa yolunun başta
Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkelerinin uyguklayacağı yaptırımlardan geçtiğini sözlerine
ekledi.
Açıklamanın ardından slogablar atan grup, Seyyid Seyyid Burhaneddin Türbesi’ne yürüyüşe
geçti. Dernek üyeleri ve vatandaşlar, Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde Filistin için dua
ettikten sonra olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8147.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Yılın İlk 6 Ayında 923 Engelli İşe Yerleştirildi
Kayseri Çalışma ve İşkurumu Müdürlüğü personelinin 2014 yılının ilk 6 ayında yaptığı
istatistiklerde, 923 engellinin işe yerleştirildiği öğrenildi.Kayseri Çalışma ve İşkurumu
Müdürlüğü tarafından yapılan istatistiklerde,...
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Kayseri Çalışma ve İşkurumu Müdürlüğü personelinin 2014 yılının ilk 6 ayında yaptığı
istatistiklerde, 923 engellinin işe yerleştirildiği öğrenildi.
Kayseri Çalışma ve İşkurumu Müdürlüğü tarafından yapılan istatistiklerde, yılın ilk 6 ayında
49 bin 751 kişiye iş ve meslek danışmanlığı, işe yerleştirilen engelli sayısı 923, kamuda açık
iş 89, özel sektörde açık iş 11 bin 550, aktif iş arayan engelli sayısı 957 olduğu öğrenildi.
Ayrıca yılın ilk 6 ayında işini kaybeden ve işsizlik sigortasından faydalanmak amacıyla 6 bin
329 kişi başvuruda bulunmuş olup, bunlardan hak eden 4 bin 163 kişiye işsizlik ödeneği
bağlandı. Ocak ve Haziran ayları arasında çeşitli mesleklerde 34 kurs açılırken, bu kurslara
330'u erkek, 136'sı bayan olmak üzere 466 kursiyer katıldı.
Ocak ve Haziran ayları arasında 4857 sayılı iş kanununa ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği
kanununa göre özel sektörde bulunan 71 işyerine toplam 550 bin 966 TL para cezası
uygulandı.
Yılın ilk 6 ayında 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun uyarınca 5 işyerine
37 bin 773 TL para cezası uygularken, 5 yabancı uyruklu çalışana da 3 bin 767 TL para cezası
kesti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8148.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Kılıçdaroğlu’na 100 Binliralık Tazminat Davası
Kılıçdaroğlu’nun ‘’Milletin anasını belleyenlerin adayı’’ sözüne Cumhurbaşkanlığı Destek
Grubu tarafından 100 bin liralık tazminat davası açıldı.
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Kayseri Cumhurbaşkanlığı Destek Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayip Erdoğan’ı
destekleyenler için kullanmış olduğu ‘’Milletin anasını belleyenlerin adayı’’ söylemine
tazminat davası açtı.
Kayseri Adalet Sarayı önünde konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Destek
Grubu Başkanı Av. Seyit Halil Yüzgeç, ‘’ 10 Ağustos’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı
seçimleri, ülkemiz, bölgemiz ve dünya açısından çok önemli sonuçları olacak bir seçimdir’’
dedi.
Başkan Yüzgeç,’’Söz konusu seçimlerde tansiyonun yükselmesinin doğal olduğunu
düşünüyoruz. Ancak söz konusu seçim gerginliğinin, hakaret boyutuna vardırılması, hele de
bir adaya destek veren herkese dil uzatılması kabul edilemez. Kendisine sayın demenin çok
anlamlı olduğunu düşünmediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu, sayın başbakanımız için “Milletin
anasını belleyenlerin adayı” tanımlamasında bulunmuştur. Söz konusu dil ve üslup kendi
tabanına, “ tıpış tıpış oy vermeye gideceksiniz” diyen ve bu söyleme tepki göstermeyip,
belirlenen ısmarlama adaya oy vermeye giden bir taban için normal kabul edilebilirse de,

milletin, ümmetin ve tüm insanlığın umudu bir taban ve bu tabanın lideri, milletin adamı
Recep Tayyip Erdoğan için kabul edilemez’’ ifadelerinde bulundu.
‘’İhsanoğlu, 4 kişinin 40 dakikalık kararıyla aday olarak belirlenmiştir’’
Çatı aday Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu için 4 kişinin 40 dakikalık kararıyla aday olarak
belirlenmiştir diyen Seyit Halil Yüzgeç,’’ 17-25 Aralık 2013 tarihinde bürokratik oligarşi
eliyle hukuk ve emniyetteki bir kısım yapılanma vasıta kılınarak yapmaya çalıştıkları
bürokratik darbe de ortadan kaldırılmış, ellerinde kalan son kale durumundaki
Cumhurbaşkanlığı makamına, Halkın isteğiyle seçilen Abdullah Gül’den sonra bu kez halkın
kendi eliyle seçeceği bir ismin seçilecek olmasını hazmedememektedirler. 2013 yılında
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu’nun, Aydın Doğan’ın adayı olduğu Kurtlar İmparatorluğu
isimli kitapta yazılmıştır. Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu, 4 kişinin 40 dakikalık kararıyla
aday olarak belirlenmiştir’’ şeklinde konuştu.
‘’Allahu Ekber nidalarını Tanrı Uludur’ a çeviren zihniyetten başka bir beklentimiz de
yoktu’’
‘’ Başbakan 40 Yıllık siyasi mücadeleden gelerek “muhtar bile olamaz” denilirken bugün
Cumhurbaşkanlığı kapısını sonuna kadar araladı’’ diyen Yüzgeç sözlerine şöyle devam etti,’’
Zaten camileri ahır yapan, Kur’an’ı okumayı yasaklayan ve Allahu Ekber nidalarını Tanrı
Uludur’ a çeviren zihniyetten başka bir beklentimiz de yoktu. Artık Halk eliyle yok
olacaklarını ve tasfiye edileceklerini anlayan bu isimler halkın onur ve şerefine dil uzatmaya
başlamışlardır. Halkın iradesine olan saygısızlıklarını ve hakaretlerini seçkinci bir anlayışla
yıllarca “Bidon kafalı” “göbeğini kaşıyan insanlar” “koyun millet” gibi ifadelerle defalarca
göstermişlerdir. Biz bu zihniyet için “ANALAR AĞLATAN SİYASİ ZİHNİYET”
denilebilir. Çünkü onlar başörtülü kardeşlerimizin annelerini üniversite kapılarında, başörtülü
şehit analarını orduevi kapılarında, imam hatipli Öğrencilerin ailelerini üniversite
tercihlerinde mağdur edip ağlatmışlardır. Mağdur edip ağlattıkları annelerin bugün Recep
Tayyip Erdoğan’ın arkasında dualarıyla ağlamasını hazmedememektedirler.’’
HABER: MESUT DAVARCI FOTOĞRAF: BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8149.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

‘Milletin Adamı’ Hoşgeldin
Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, son mitinglerinden birini
Kayseri’de yapma geleneğini sürdürerek, bugün saat 15.00’de ilimizde olacak. Kayseri’de
miting için bütün hazırlıkları yapıldı. Cumhuriyet Meydanı ile çevresi, cadde ve sokaklar,
“Milletin Adamı” afişleri ve pankartlarıyla donatıldı. Miting alanındaki ses ve sahne düzeni
de hazırlandı. “Milletin Adamı’nın Kayseri’den Cumhurbaşkanı olarak uğurlamak için bütün
hazırlıklar tamamlandı.
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NEDEN MİLLETİN ADAMI?
Çünkü; “Türkiye'yi dönüştüren, demokratikleşme iradesini sürdüren, vesayeti sona erdiren,
millet iradesini ezdirmeyen, zalime karşı diklenen, çözüm süreciyle Türk-Kürt kardeşlik
hukukunu yeniden pekiştirendir. Doğu ve Güneydoğu illerinde uygulanan olağanüstü hali
kaldırdı. TRT’de Kürtçü yayın yapan kanal açıldı. Kurslarda ana dilde eğitimin yolu açıldı.
Çözüm süreci ile silahların sesi kesildi.
Çünkü; kişi başına gelir 3 bin dolardan 10 bin doların üstüne yükseldi. Enflasyon yüzde
68’lerden yüzde 9’lara indi. TOKİ aracılığıyla milyonlarca insan ev sahibi oldu. IMF ile
anlaşma yapılmadı ve dış borç sıfırlandı. Otoyollar ve bölünmüş yollar kazandırıldı. Hızlı tren
hizmet vermeye başladı.
Çünkü; sağlık alanında bir çok dönüşüm yapıldı. Önce SSK, Devlet hastaneleri birleştirildi.
Vatandaşlar özel hastaneler dahil istedikleri sağlık kurumundan hizmet almaya başladı.
İlaçları da istedikleri eczaneden aldı. Sağlık için ayrılan bütçe kat kat artırıldı. Evde bakın
hizmeti verilmeye başlandı. Engellilere bakım ücreti verilmeye başlandı. Aile hekimi
uygulaması başlatıldı.
Çünkü; Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme adımları ise anayasa değişiklikleri ve
referandumlarla geldi. Cumhurbaşkanının halk tarafından 5+5 modeliyle seçilmesine ilişkin
anayasa değişikliğinin yanı sıra 12 Eylül 2010 referandumuyla yürürlüğe giren
demokratikleşme adımları, yargıda yapısal reformları da beraberinde getirdi.
Çünkü; eğitimde yeni bir dönem başladı. Üniversitelerde harç uygulamasına son verdi. Her
ilde üniversite kuruldu. Burs, kredi ve beslenme yardımlarını arttı. İsteyenlere Kuran-ı Kerim,
Peygamberimizin hayatı ve Temel dini bilgiler dersi verilmeye başlandı. Eğitime ayrılan
bütçe ilk kez diğer bütçelerin üstünde gerçekleşti. En önemlisi de ders kitapları ücretsiz
dağıtıldı. Okullara akıllı tahta kuruldu. Öğrencilere tablet dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8151.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

İş fikri olan girişimciye fırsat geliyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, iş fikri olan girişimciye, büyük firmalarla işbirliği
yapma fırsatı sunacaklarını söyledi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, iş fikri olan girişimcilere, büyük firmalarla
işbirliği yapma fırsatı sunacakları belirterek, "Genç teknogirişimcilerimizi projelerini
hazırlamaya ve bu yeni programdan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.
TÜBİTAK'ın 3 destek programının tanıtımı ve sonuçlarının açıklanması amacıyla düzenlenen
basın toplantısında konuşan Işık, bu tür destek programlarının duyurulmasında önemli bir
görev üstlenen basına teşekkür etti.
Son 11 yılda önemli ilerleme sağlanmış olsa da henüz Türk milletine yakışan bir seviyeye
erişilemediğine işaret eden Işık, orta seviye ülke konumundan gelişmiş ülke düzeyine

çıkabilmek için, her açıdan rekabetçi ve yenilikçi reel sektör oluşturulması gerektiğini
vurguladı.
Ar-Ge harcamaları konusunda iyi bir ivme yakalandığını ve bunun artırılarak sürdürülmesi
gerektiğinin altını çizen Işık, "Yıllık 500 milyar dolar ihracat yapacaksak, üretimde yüksek
teknolojili ürünlerin payını en az yüzde 20 seviyesine çıkarmalıyız. Ülkemizdeki toplam ArGe harcamalarının milli gelir içindeki payı 2002'ye göre yaklaşık 2 kattan daha fazla arttı ve
yüzde 1 seviyesine ulaştı. 2023 yılında bu rakamı yüzde 3 seviyesine ulaştırmak zorundayız.
2023 yılında toplam Ar-Ge harcamamızın 60 milyar dolar olmasını ve bunun 40 milyar
dolarının özel sektör marifetiyle, 20 milyar dolarının da kamu kaynaklarıyla yapılmasını
hedefliyoruz" diye konuştu.
Reel sektörün Ar-Ge kapasitesini artırmak için Bakanlığın, TÜBİTAK'ın ve KOSGEB'in çok
değerli programlar oluşturduğunu ve yürüttüğünü belirten Işık, şunları kaydetti:
"Bizim bu yıl Ar-Ge projeleri için ayırdığımız kaynak 1,5 milyar liranın üzerinde. Artık
devletin parası çok ama ne olursa olsun boşa harcanacak bir tek kuruşumuz bile yok. Biz
Türkiye'de bir ürünün fikir aşamasından ticarileşmesine, tanıtımına ve piyasadaki denetimine
kadar piyasadaki her aşamasına yönelik çalışma yapıyoruz. Özellikle teknolojik ürünlerde bir
fikir varsa, o fikrin bir projeye, girişime, yatırıma dönüşmesine destek veriyoruz. Bu projenin
ölüm vadisinden sağsalim çıkmasını, güvenli şekilde ticarileşmesini çok önemsiyoruz."
"Destek programlarını sürekli güncelliyoruz"
Destek programlarını, reel sektörün ve üniversitelerin de talebini dikkate alarak sürekli
güncellediklerini, gerekirse yeni programlar da oluşturduklarını dile getiren Işık, bugün ilk
kez açıklanan, iş fikri olan girişimciye büyük firmalarla işbirliği fırsatı sunan "1512-B
Programı"na ilişkin şu bilgileri verdi:
"Halihazırda uyguladığımız 1512 programıyla, teknogirişimcilere iş fikirlerinin ticarileşmesi
için eğitim, iş rehberi ve 100 bin lira sermaye desteği veriyoruz. Bugüne kadar 239
girişimcimiz bundan yararlandı. Aynı desteği bakanlık olarak da teknogirişim sermaye desteği
olarak da veriyoruz ki bin 300'den fazla girişimcimiz de bu destekten faydalandı. Yeni
açtığımız 1512-B Programıyla da destek verdiğimiz girişimcileri büyük firmalarla
buluşturmaya başlayacağız.
Çağrıya çıkarken, TÜBİTAK'la ortak hareket eden büyük firmaların Ar-Ge ihtiyaçlarına
uygun çözümler de geliştirmiş olacağız. Böylece genç girişimcilerimiz de yapacakları
işbirlikleri ile hem önemli destekler alacak hem de pazarda kalma şanslarını artırmış
olacaklar. Program, aynı zamanda reel sektörün TÜBİTAK'a da güvendiğinin de önemli bir
göstergesi."
11 büyük firma ortak oldu
1512-B Programına ortak olan 11 "büyük firmanın" bulunduğunu anlatan Işık, bunların Avea,
Borusan, COMODO Yazılım, E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri, General Elektrik, Intel,
Kale Seramik, Kordsa, TOFAŞ, Türk Ekonomi Bankası ve Türk Telekomünikasyon olduğunu
söyledi.
Fikri Işık, bu 11 firmanın 30 konu başlığında girişimcilerden proje bekleyeceğini belirterek,
"Firmalar en az 3 girişimciye, girişimci başına 10 bin liralık, toplamda da 30 bin liralık
çekirdek sermaye desteği verecek. Yine en az 3 girişimciye, ofis alanı ya da 12 ay boyunca
aylık 500 lira kira yardımı, ayda 1 gün teknik uzman personel desteği ile ayda 1 tam gün iş
geliştirme desteği verecek. 1512-B çağrısı nisan ayında açılacak. Kazanan girişimciler, hem
TÜBİTAK'ın desteğini hem de bu firmaların desteğini alacaklar. Genç teknogirişimcilerimizi
projelerini hazırlamaya ve bu yeni programdan yararlanmaya davet ediyoruz" ifadelerini
kullandı.
"Toplam fon büyüklüğü 430 milyon lira"

TÜBİTAK'ın, "1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı-1"in sonuçlarını da aktaran
Işık, erken aşama teknoloji firmalarının finansman sorununun çözümünde risk sermayesi ve
girişim sermayesi fonlarının çok önemli olduğunu söyledi.
Geçen yıl uygulamaya konulan programa Türkiye'de ya da yurt dışında faaliyet gösteren fon
yöneticileri ve aday fon yöneticilerinin başvurabildiğini belirten Işık, şöyle devam etti:
"Girişim sermayesi fonlarına toplam fon büyüklüğünün yüzde 20'sine varan oranda azami 15
milyon lira hibe desteği verebiliyoruz. Programın 2013 yılı çağrısına, 16 proje başvurusu
yapıldı. Bunlardan 2 fon yöneticisini ve 6 aday fon yöneticisini destekleme kararı aldık.
Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bu programla, 6 yeni fonun kurulmasını sağlayacak
adımı atmış bulunuyoruz. Teklifleri kabul edilen fonların taahhüt ettikleri toplam fon
büyüklüğü 430 milyon lira. TÜBİTAK katkısı ise maksimum 86 milyon lira olacak. Fonun
taahhüt ettiği para toplanınca ve destek olunacak erken aşama teknoloji firması tespit edilince,
TÜBİTAK kendi payını fona aktaracak."
Program kapsamında desteklenecek fonları da açıklayan Işık, fon yöneticilerinin; Gözde
GSYO AŞ ve TRPE Venture Capital olduğunu, aday fon yöneticilerinin ise Anka Capital
Management, Angelwings Ventures, Ekin, Erih Finansal Hizmetler AŞ, Ida Capital ve
Profectus'den oluştuğunu söyledi.
"Ar-Ge kapasitesini artırmak isteyenlere mentor desteği"
Bakan Işık, "1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programı"na ilişkin sonuçları da açıkladı.
TÜBİTAK'ın, bu programla Ar-Ge kapasitesini artırmak isteyen firmalara mentor (rehber)
desteği vereceğini anlatan Işık, birinci aşamada mentorluk sistemini geliştiren danışmanlık
şirketlerine en fazla 100 bin lira bütçeli hibe desteği vereceklerini bildirdi.
İkinci aşamada ise danışmanlık şirketlerinin hazırladığı mentorluk sistemlerinin belirlenen
KOBİ'lere uygulanması için, ilk aşamayla birlikte toplam 400 bin lirayı geçmeyecek şekilde
destek vereceklerini belirten Işık, bu çağrıya da 33 başvuru yapıldığını ve bunlardan 6'sının
desteklenmeye uygun bulunduğunu kaydetti.
Işık, söz konusu program kapsamında desteklenecek firmaların ise Adana Teknoloji Transferi
AŞ, İzmir ABİGEM Danışmanlık ve Özel Eğitim AŞ, İNOMER Rekabet ve Kalkınma için
İnovasyon Merkezi Ltd. Şti, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Pera EEMEA Büyüme
Hizmetleri AŞ ve Ege Sistem Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti'den oluştuğunu
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8152.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Genç Kadın İntihara Kalkıştı
Kayseri'de genç bir kadın inşaatın 10'uncu katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevrede
toplanan yaklaşık 250 kişi de meraklı gözlerle genç kadının intihar girişimini izledi.
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Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu iddia edilen İ.A.G. (22) yapımı devam eden bir
inşaatın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine
gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa
sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İ.A.G.'nin atlama ihtimali üzerine inşaatın altına
branda çekti. Yaklaşık 1.5 saatlik ikna çalışmasının ardından ikna olan İ.A.G., 10'uncu kattan
indirilerek polis merkezine götürüldü.
Bu arada, İ.A.G.'nin 10'uncu katta olduğunu gören meraklı vatandaşlar da olay yerinden
ayrılmadı. İntihar girişiminin olduğu inşaatın çevresinde toplanan yaklaşık 250 kişi meraklı
gözlerle olayı izledi. Bazı vatandaşlar telefonları ile görüntü çekerken, bazı kadın vatandaşlar
da İ.A.G.'ye yardım etmek için inşaata girmek istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8153.html
Erişim Tarihi: 12.08.2014

Müslüman Ülkeler İçin ‘ümmet Konvoyu’
Düzenlendi
Kayseri’de gönüllü kişiler tarafından, Müslüman ülkelerde yaşanan zulümleri protesto etmek
için ümmet konvoyu düzenlendi.Dünya Ticaret Merkezi önünde toplanan yaklaşık 50 araçlık
konvoy üzerine Filistin, Mısır ve Doğu Türkistan...
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Kayseri’de gönüllü kişiler tarafından, Müslüman ülkelerde yaşanan zulümleri protesto etmek
için ümmet konvoyu düzenlendi.
Dünya Ticaret Merkezi önünde toplanan yaklaşık 50 araçlık konvoy üzerine Filistin, Mısır ve
Doğu Türkistan bayrakları asan gönüllü vatandaşlar, İslam ülkelerinde yaşanan zulümlerin
son bulmasını istedi. Burada grup adına basın açıklaması düzenleyen Erdal Ergenç, konvoy
hakkında bilgiler verdi. Ergenç, “Bugün gerçekleştireceğimiz bu ümmet konvoyu etkinliği
şuanda, geçmişte ve bütün gelecekte yeryüzünün her neresinde bir mazlum var ise onlara
adanmıştır. Bu etkinliği şimdi Gazze’de, Suriye’de ve bütün Müslüman ülkelerinde devam
etmekte olan zulümler ve işkenceler nedeniyle mazlum durumda olan tüm insanlık için ve
hala insancıl duyguların yeryüzünde yok olmadığını göstermek için düzenledik” dedi.
Ergenç ayrıca, “Müminler olarak yeryüzündeki tüm sınırları yok sayıyor, öncelikle
zihinlerimize çizdiğimiz sınırları kaldırmayı tüm Müslümanlar olarak kendimize borç
sayıyoruz” diye konuştu.
İkindi namazının kılınmasının ardından yola çıkan konvoy, şehir merkezi dolaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8154.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Bir Paket Çubuk Krakeri 8 Tl'ye Alıyorlar
Kayseri'de Akçaağaç Şurubu hastası çocukların aileleri, evlatlarının mamalarını
bulamadıklarını ve bulduklarını ürünlerin de çok pahalı olduğunu belirterek yetkililerden
yardım istedi.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi...
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Kayseri'de Akçaağaç Şurubu hastası çocukların aileleri, evlatlarının mamalarını
bulamadıklarını ve bulduklarını ürünlerin de çok pahalı olduğunu belirterek yetkililerden
yardım istedi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi önünde toplanan Akçaağaç Şurubu
hastası çocuklar ve aileleri yetkililere seslendi. Akçaağaç Şurubu hastası çocuklarının normal
yiyecekleri yiyemediğini belirten aileler, evlatlarına özel besinler yedirdiklerini söyledi.
Anne Nimet Çamdal, “Bizim çocuklarımız Akçaağaç Şurubu hastası. Doğuştan metabolizma
hastası. Bu Türkiye’de pek duyulmayan bir hastalık. Sesimizi duyuramadığımız için devlet
bizim giderlerimizi karşılamıyor; sadece mama giderlerimizi karşılıyor. Biz bu gıdaları
bulmakta da çok zorlanıyoruz. Ürünlerin fiyatları çok pahalı. Türkiye’de kısıtlı ürünler var.
Bir paket çubuk kraker 8 TL, yarım kiloluk makarna 15-20 TL, 11 tane çikolata 30 TL ve
bunları bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını talep
ediyorum. Ürünleri bulmamızda kolaylık sağlasınlar" diye konuştu.
Senem Akkuş ise, “Benim de 7 yaşında Akçaağaç Şurubu hastası kızım var. Çok sıkıntılar
yaşıyoruz. Yiyeceklerini yurt dışından getirtemiyoruz. Türkiye’de çeşitli yiyecekler
bulamıyoruz. Bu yiyeceklerin Türkiye’de olmasını istiyoruz. Bizim çocuklarımızın zekası
etkileniyor. Bir topluma çıkamıyoruz. Herkes dondurma, cips yiyor, ‘Anne ben ne zaman
yiyeceğim?' diye sorunca yüreğim parçalanıyor. Gıda firmalarını arıyoruz, Akçaağaç Şurubu
hastası olan çocuklara yönelik gıdalar olmadığını diyorlar. Çocuklarımızın yiyeceklerinin
bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8155.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Mhp’de İlçelerde Seçim Çalışmalarını
Sürdürdü
Milliyetçi Hareket Partisi Grupbaşkanvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu ve Milliyetçi Hareket
Partisi İl Başkanı Mete Eke Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında başlattığı seçim
ziyaretlerinin ikinci gününde Sarız, Pınarbaşı, Bünyan...
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Milliyetçi Hareket Partisi Grupbaşkanvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu ve Milliyetçi Hareket
Partisi İl Başkanı Mete Eke Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında başlattığı seçim
ziyaretlerinin ikinci gününde Sarız, Pınarbaşı, Bünyan ve Tomarza ilçelerini ziyaret etti.
10 Ağustos Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili Milliyetçi Hareket
Partisi başlattığı seçim gezilerine Sarız, Pınarbaşı, Bünyan ve Tomarza ilçeleri ile devam etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupbaşkanvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu ve Milliyetçi Hareket
Partisi İl Başkanı Mete Eke ilçe sakinleri ile bir araya gelerek görüş alışverişlerinde bulundu.
İlçe ziyaretlerinde açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke,
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülke için çok önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde birçok partinin adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun başta Ankara, İstanbul ve
İzmir olmak üzere birçok ilde açık ara önde olduğunu vurgulayan İl Başkanı Eke, 10 Ağustos
tarihinde Türkiye’nin var olma ya da yok olma kaderini belirleneceğini ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupbaşkanvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu ise yaptığı konuşmada
Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İnsanoğlu’nun babası ile ilgili hilafet ve şapka
kanunundan dolayı ülkeyi terk etti açıklamalarına cevap vererek “ Ekmeleddin İhsanoğlu’nun
babası İhsan Bey, Müderrislik için 1924 yılında Kahire’ye gitti, şapka kanunu 1925’de, hilafet
ise 1928’de çıktı, bu iddiaları ortaya atanların tarihten haberi yok” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8156.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Savaştan Kaçarak Kayseri'ye Sığınan Suriyeli
Çocuklara Kuran Kursu
Hilal Derneği Kayseri Şubesi tarafından Suriye'de ki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye gelen
Suriyeli çocuklar için Kuran kursu başlatıldı.Kurs hakkında bilgiler veren Hilal Derneği
Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Celil Tekcan, "Türkçe...
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Hilal Derneği Kayseri Şubesi tarafından Suriye'de ki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye gelen
Suriyeli çocuklar için Kuran kursu başlatıldı.Kurs hakkında bilgiler veren Hilal Derneği
Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Celil Tekcan, "Türkçe dil kursuyla başladık. Bir sınıf
erkekler bir sınıf kızlar olmak üzere Türkçe dil kursu verdik. Eğitim sezonu başladıktan sonra
da hafta içi ve hafta sonu her Pazar günü derneğimizde yaklaşık 80 tane öğrenciye Suriyeli
öğrenciye Kuran-ı Kerim, ahlaki bilgiler fıkıh ve dini bilgilerden oluşan aynı zamanda Türkçe
dil kurslarının da olduğu dersler verdik. Eğitim sezonu bu şekilde devam etti. Şu anda yaz
tatilinin gelmesi sebebiyle de yaz tatilinde programlarımıza devam ediyoruz" dedi.Tekcan
ayrıca, "Yeniden dil kurslarımız haftanın her günü Suriyeli çocuklar için aynı zamanda Kuran
eğitimi fıkıh siyer ahlaki bilgiler devam ediyor. Biz Suriyeli ailelere yardım ederken, bunların
çocuklarınında derneğimiz bünyesinde ki kurslara getirdiğimizde hem Kayseri’ye olan
Türkiye’ye olan adaptasyonları daha iyi oluyor. Dil kursundan dolayı hem de çocuklar boşta
kalmamış oluyorlar. Ahlaki ve dini eğitimlerini bu şekilde devam ettirmiş oluyorlar”
ifadelerini kullandı.Suriyeli çocuklarda, Kuran öğrendiklerini söyleyerek, Kayseri'yi
sevdiklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8157.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Erciyeste Serinleten Yöntem, ‘çadır Kamp’
Kayseri’de Erciyes Tekir Yaylası’nda oluşturulan çadır kamplarında, hava sıcaklığından ve
gürültüden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için hizmet veriliyor.Erciyes A.Ş. tarafından
Erciyes Tekir Yaylası’na kurulan çadır kampları vatandaşlar...

09 Ağustos 2014 Cumartesi 13:40

Kayseri’de Erciyes Tekir Yaylası’nda oluşturulan çadır kamplarında, hava sıcaklığından ve
gürültüden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için hizmet veriliyor.
Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Tekir Yaylası’na kurulan çadır kampları vatandaşlar
tarafından ilgi gördü. 3 çeşit çadırın bulunduğu kampta, sıcak havadan bunalan vatandaşlar
gelerek, Erciyes’in serin havasından faydalanıyor. İçerisinde 3 adet prefabrik tuvaletin ve su
çeşmelerinin de bulunduğu kampta, ziyaretçiler için elektrik çadırı da oluşturuldu. Çocuklar
için voleybol filesi ve futbol kalelerinin de bulunduğu kampa, vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Çadır kampta yaşayan Fatih Karadut, çadır hizmetinin iyi olduğunu söyleyerek, “Şehir
merkezinde yoğun sıcaklarda çok sıkılmıştık. Bu çadırlar sayesinde burada çok temiz hava
alıyoruz. Büyükşehir belediyesine bize bu hizmetleri sağladığı için çok teşekkür ediyoruz.
Çadırların hizmeti olsun, buradaki temiz lavabo şartları olsun, sular olsun bunların hepsi çok
güzel. Belediye başkanımıza ve belediyede çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyoruz”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8158.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında
H.A.'nın kullandığı 58 PT 452 plakalı otomobilin direksiyon...
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Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında H.A.'nın
kullandığı 58 PT 452 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı
öğrenildi. Kaza sonrasında ağır yaralanan sürücü H.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, F.A. ve H.A. Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8159.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Müslüman Ülkeler İçin ‘ümmet Konvoyu’
Düzenlendi
Kayseri’de gönüllü kişiler tarafından, Müslüman ülkelerde yaşanan zulümleri protesto etmek
için ümmet konvoyu düzenlendi.Dünya Ticaret Merkezi önünde toplanan yaklaşık 50 araçlık
konvoy üzerine Filistin, Mısır ve Doğu Türkistan...
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Kayseri’de gönüllü kişiler tarafından, Müslüman ülkelerde yaşanan zulümleri protesto etmek
için ümmet konvoyu düzenlendi.
Dünya Ticaret Merkezi önünde toplanan yaklaşık 50 araçlık konvoy üzerine Filistin, Mısır ve
Doğu Türkistan bayrakları asan gönüllü vatandaşlar, İslam ülkelerinde yaşanan zulümlerin
son bulmasını istedi. Burada grup adına basın açıklaması düzenleyen Erdal Ergenç, konvoy
hakkında bilgiler verdi. Ergenç, “Bugün gerçekleştireceğimiz bu ümmet konvoyu etkinliği
şuanda, geçmişte ve bütün gelecekte yeryüzünün her neresinde bir mazlum var ise onlara
adanmıştır. Bu etkinliği şimdi Gazze’de, Suriye’de ve bütün Müslüman ülkelerinde devam

etmekte olan zulümler ve işkenceler nedeniyle mazlum durumda olan tüm insanlık için ve
hala insancıl duyguların yeryüzünde yok olmadığını göstermek için düzenledik” dedi.
Ergenç ayrıca, “Müminler olarak yeryüzündeki tüm sınırları yok sayıyor, öncelikle
zihinlerimize çizdiğimiz sınırları kaldırmayı tüm Müslümanlar olarak kendimize borç
sayıyoruz” diye konuştu.
İkindi namazının kılınmasının ardından yola çıkan konvoy, şehir merkezi dolaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8160.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Çöken Duvarın Altında Kalan Adam Ağır
Yaralandı
Kayseri'de, çöken duvarın altında kalan bir kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan
ilçesinde meydana gelen olayda 67 yaşındakri S.Y.'nin devrilen duvarın altında kaldığı
öğrenildi. Ayağında kırık tespit edilen ve beyin...
09 Ağustos 2014 Cumartesi 10:45
Kayseri'de, çöken duvarın altında kalan bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen olayda 67 yaşındakri S.Y.'nin
devrilen duvarın altında kaldığı öğrenildi. Ayağında kırık tespit edilen ve beyin kanaması
geçirdiği belirlenen S.Y., Sarıoğlan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8161.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Sp'de Veysel Yapıcı Partiden İhraç Edildi
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yahyalı ilçesinden
Belediye Meclis Üyesi seçilen Veysel Yapıcı'nın parti politikasına aykırı davranışları
nedeniyle ihraç edildiği bildirildi.Saadet Partisi'nden...

08 Ağustos 2014 Cuma 12:00
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yahyalı ilçesinden
Belediye Meclis Üyesi seçilen Veysel Yapıcı'nın parti politikasına aykırı davranışları
nedeniyle ihraç edildiği bildirildi.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı 4 Ağustos 2014 Pazartesi günü gerçekleştirdiği Disiplin
Kurulu toplantısında; 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Yahyalı ilçemizden Saadet Partisi
adına Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Veysel YAPICI'nın, parti politikalarımız ve siyasi

ahlaka aykırı davranışlar göstermesi nedeni ile, Saadet Partisinden ihracına oy birliği ile karar
verilmiştir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8162.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Gurbetçiler Memleketleri Kayseri’de
Avrupalı Kayserililer Birliği, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı
makamında ziyaret etti.Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Ahmet Gözel ile yönetim kurulu
üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı...

08 Ağustos 2014 Cuma 11:20
Avrupalı Kayserililer Birliği, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı
makamında ziyaret etti.
Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Ahmet Gözel ile yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek Avrupalı Kayseriler
Birliği teşkilatı ile ilgili bilgeler verdi. Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Ahmet Gözel
ziyarette yaptığı konuşmada, “Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa’da faaliyet gösteriyoruz.
2014 Mayıs ayında Almanya’daki Merkez Tesis açılışına Başkanımız Dr. Memduh
Büyükkılıç’da teşrif etmişlerdi. Avrupa genelindeki tüm Kayserilileri bir araya getirmek
istiyoruz. Kayseri kültür, edebiyat ve yemek kültürünü Avrupa’ya tanıtma ve yaygınlaştırmak
hedeflerimiz arasındadır. Kayseri’ye her gelişimizde Melikgazi’yi daha gelişmiş ve modern
yapıları ile örnek teşkil eden bir yerleşim yeri olarak görüyoruz. Bundan dolayı Melikgazi
Belediye başkanımıza hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Yurtdışında çalışan
işçileri önemsediklerini, özellikle Kayserili olanlar için özel bir çalışma yapmak istediklerini
ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Yurtdışında Kayserili
hemşerilerimizin ilimize yapmış olduğu ekonomik kalkınma ve destek göz ardı edilemez.
Bugün birçok yerleşim alanında bu hemşerilerimizin yatırımları ekonomiye yön veriyor.
Evleri ve tatil siteleri ile yaz aylarında köylerinde bir hareketlilik getiriyor. Şuanda Kayseri
esnaf yurtdışı işçilerimizin yapmış olduğu alışverişler ile memnuniyetlerini bildirmektedirler.
Amacımız yurtdışında yaşayan hemşerilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek
olduğu kadar onların ekonomik birikimlerini Kayseri’de değerlendirmek ve buralara yatırım
yapmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı. Avrupalı Kayserililer Birliğii le her zaman
diyalog ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
sanayi ve tarım kitapçığı ile Kayseri turizm ve gezi haritası hazırlayacaklarını sözlerine
ekledi.
Ziyarette Avrupa Kayserililer Birliği üyeleri Songül Gözel, Mevlüt Gürcü, İbrahim Çiftçi ve
Yılmaz Günlü de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8163.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Niğde Belediyespor Yeni Sezon Hazırlıklarını
Sürdürüyor
Niğde Belediyesporlu futbolcular ve teknik kadro yeni sezon öncesi Dünyam Hastanesinde
sağlık kontrolünden geçti.Dünyam Hastanesinde hazır bulunan Niğde Belediyesporlu
futbolcular ve teknik kadro göz, kulak burun boğaz, ortopedi doktorları tarafından...

08 Ağustos 2014 Cuma 10:47

Niğde Belediyesporlu futbolcular ve teknik kadro yeni sezon öncesi Dünyam Hastanesinde
sağlık kontrolünden geçti.
Dünyam Hastanesinde hazır bulunan Niğde Belediyesporlu futbolcular ve teknik kadro göz,
kulak burun boğaz, ortopedi doktorları tarafından muayene edildi. Niğde Belediyespor Teknik
Direktörü Eser Kardeşler, "Niğde Belediyespor olarak 3. Lige çıktıktan sonra hazırlıklarımıza
başladık. Bugünde Dünyam Hastanesine sağlık kontrolü olmak için geldik. İnşallah buradan
sağlıklı çıkıp lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz. O yüzden şimdilik bir sıkıntımız yok.
Oyuncularımız turp gibi, bizde fena değiliz. Lige hazırız gibi duruyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8164.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Sukaypark Yüzme Havuzu Açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye armağanı olan Türkiye'nin en büyük tematik
parkı durumundaki Harikalar Diyarı'nda, yüzme tutkunları unutulmadı. Harikalar Diyarı
içindeki Su Kayağı Parkı'nda açık yüzme havuzu yapıldı.Büyükşehir...

08 Ağustos 2014 Cuma 10:32

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye armağanı olan Türkiye'nin en büyük tematik
parkı durumundaki Harikalar Diyarı'nda, yüzme tutkunları unutulmadı. Harikalar Diyarı
içindeki Su Kayağı Parkı'nda açık yüzme havuzu yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Harikalar Diyarı, açılmasıyla birlikte Kayseri'nin
yeni sosyal yaşam alanı oldu. Her gün on binlerce kişinin ziyaret ettiği Harikalar Diyarı'na
yeni bir tema daha eklendi. Harikalar Diyarı'nda 98 bin m2 alanda yaklaşık 66 bin ton su

kapasitesine sahip olan Sukaypark, birçok su sporunun yapılabildiği ender tesislerden bir
tanesi durumunda. Kayseri'den ve Kayseri dışından pek çok ziyaretçisi bulunan ve çok geniş
bir etkinlik yelpazesine sahip olan Sukaypark artık yüzme tutkunlarını da ağırlayacak.
Sukaypark içerisinde hizmet vermeye başlayan açık yüzme havuzu haftanın 6 günü 09.0016.00, pazar günleri ise 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Cankurtaran hizmetinin
de bulunduğu açık yüzme havuzunda günlük girişler 10 TL olarak belirlendi.
Sukaypark yüzme havuzundan yararlanan ziyaretçiler yüzme havuzunun yapısı itibarıyla
kendilerini Akdeniz veya Ege sahillerinde hissettiklerini belirtiyorlar.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel ise Ramazan bayramı
sonrası gelen yoğun talep üzerine su hijyeninin de üst seviyede olmasından hareketle 25
metreye 200 metrelik bir alanda baylara yönelik açık yüzme havuzu oluşturduklarını söyledi.
Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda her hafta periyodik olarak yapılan kontroller neticesinde suyun
hijyen olduğuna dair rapor aldıklarını ifade eden Üstünel, tatil için Akdeniz veya Ege
sahillerini düşünen Kayserilileri Sukaypark'a davet etti.
SUKAYPARK'TA FESTİVAL VAR
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel, Harikalar Diyarı'nda 23-24
Ağustos tarihlerinde iki gün sürecek olan bir festival gerçekleştireceklerini söyledi. Sukaypark
Göleti ve etrafında yüzme yarışları yapılacağını ifade eden Üstünel, ayrıca Harikalar
Diyarı'nda yapılan diğer spor branşlarının tanıtımlarının gerçekleştirilerek yarışmalar
yapılacağını kaydetti. Üstünel, festivalde sürpriz hediye ve etkinliklerin de yer alacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8165.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Yahyalı'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralanırken, ağır
yaralanan bir çocuk hava ambulansı ile Kayseri merkeze getirildi.Edinilen bilgiye göre
Yahyalı ilçesi maden yolu Kızılyokuş mevkiinde İbrahim Eralp'in...

10 Ağustos 2014 Pazar 16:36

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralanırken, ağır
yaralanan bir çocuk hava ambulansı ile Kayseri merkeze getirildi.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesi maden yolu Kızılyokuş mevkiinde İbrahim Eralp'in (36)
kullandığı 38 HP 213 plakalı otomobil ile Tayyar Solmaz (48) kullandığı 38 D 5369 plakalı
otomobilin çarpıştığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada iki otomobilde bulunan Hatice Eralp (37), Rüveyda Eralp (7),
Aydoğan Eralp (14), Muhammed Talha Eralp (16), Habibe Solmaz (50), Şekip Solmaz (10)
ve Gülten Solmaz (40) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 14 yaşındaki Aydoğan Eralp, Hava
ambulansı ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8166.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Vali Orhan Düzgün Oyunu Kullandı
Vali Orhan Düzgün, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına giderek oyunu
kullandı.12. Cumhurbaşkanı seçiminde Vali Orhan Düzgün de sandık başına gitti. Vali Orhan
Düzgün, Refika Küçükçalık Orta Okulu'nda oyunu kullandı.

10 Ağustos 2014 Pazar 15:28

Vali Orhan Düzgün, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına giderek oyunu kullandı.
12. Cumhurbaşkanı seçiminde Vali Orhan Düzgün de sandık başına gitti. Vali Orhan Düzgün,
Refika Küçükçalık Orta Okulu'nda oyunu kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8167.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Başkan Çelik Oyunu Kullandı
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, oyunu kullandı.Kayseri Kocasinan Belediye
Başkanı Mustafa Çelik oyunu kullandı. Öğle saatlerinde oy kullanacağı Mehmet Miraboğlu
İlöğretim Okulu’na gelen Başkan Çelik, burada oy kullanmak için...

10 Ağustos 2014 Pazar 14:42

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, oyunu kullandı.
Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik oyunu kullandı. Öğle saatlerinde oy
kullanacağı Mehmet Miraboğlu İlöğretim Okulu’na gelen Başkan Çelik, burada oy kullanmak
için bulunan vatandaşlarla tokalaştı. 1226 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Çelik,

yaptığı açıklamada cumhurbaşkanının ilk defa halk seçtiğini ve sonucun ne olursa olsun millet
kazandığını söyledi. Çelik, “Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum. Bildiğiniz gibi önemli bir seçim, tarihi bir seçim. İlk defa halk cumhurbaşkanını
seçiyor. Sonuç açıklanınca belli olacak ama şimiden söyleyeceğim bunun birinci kazananı
belli, milletimiz. İlk defa kendisi böyle bir hakkı kazandığı için birinci zaferi kazanan
milletimiz. İnşallah sonucu da hayırlara vesile olur. Ülkemize, milletimize hayırlar
getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik okuldan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8168.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Özhaseki, Oyunu Kullandı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki oyunu Ali Rıza Özderici Anadolu
İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Oyunu verdikten sonra basın mensuplarına açıklamada
bulunan Başkan Özhaseki, cumhurbaşkanını ilk kez milletin seçtiğine...

10 Ağustos 2014 Pazar 14:42

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki oyunu Ali Rıza Özderici Anadolu
İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Oyunu verdikten sonra basın mensuplarına açıklamada
bulunan Başkan Özhaseki, cumhurbaşkanını ilk kez milletin seçtiğine vurgu yaparak,
seçimlerin bayram havasında yapılmasının büyük bir nimet olduğunu dile getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, oyunu kullanacağı Ali Rıza
Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne eşi Neşe Özhaseki ve çocukları ile geldi.
vatandaşlarla selamlaşarak okula giren Başkan Özhaseki'yi AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden ve il yöneticileri karşıladı. Girişte oy kullanmaya gelen; ancak yürümekte zorluk çeken
yaşlı bir kadınla karşılaşan Başkan Özhaseki, yaşlı kadının oy kullanabilmesi için yardımcı
oldu. Başkan Mehmet Özhaseki oyunu, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte 1024 no'lu sandıkta,
saat 12.30'da kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen ve vatandaşlarla sohbet ederek
oyunu kullandığı salondan çıkan Başkan Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını
cevapladı. 57 yaşına geldiğini ve ilk kez cumhurbaşkanlığı için oy kullandığını hatırlatan
Başkan Mehmet Özhaseki, "Bugün cumhur, başkanını seçiyor. Daha önceleri cumhurbaşkanı
mecliste seçilirdi. Büyük krizler olur, son anda araya birileri girer, milletin istemediği kişileri
seçtirmek için ellerinden geleni yaparlardı. Seçimler krizlere neden olurdu. Bir anayasa
değişikliği ile cumhurbaşkanını milletin seçmesi konusunda bir karar verildi. Milletimiz
yüksek bir oranla 'biz seçeriz' dedi. Görüldüğü gibi çok rahat bir ortamda, güle oynaya, herkes
oyunu kullanıyor. Gerginlik, sıkıntı, kavga yok. Herkes cumhurbaşkanını bayram havasında
seçiyor. Biz de bundan son derece mutlu oluyoruz" dedi.
Kimin seçileceğini tahmin ettiğini; çıkacak her sonuca da saygılı olunmasının vatandaşlık
görevi olduğunu vurgulayan Başkan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdiden ben

ülkemiz için, şehrimiz için seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bu ülkeye güzel
günler göstersin. Dünyada çok zor günler geçiriliyor. İslam coğrafyası ateş hattı içinde. Böyle
bir durumda, barış içinde, huzur içinde olmak kolay değil. Demokrasiyi sürdürebilmek, bu
seçimleri şu olgunluk içinde yapabilmek kolay iş değil. Bu bile büyük bir nimet, büyük bir
kazanım. Eğer bu yolda bir nebze de olsa tuzumuz varsa bundan da övünç duyarız" diye
konuştu.
Başkan Mehmet Özhaseki bir basın mensubunun sorusu üzerine seçileceğini tahmin ettiği
adayın birinci turda seçileceğine inandığını dile getirdi. Bir başka soru üzerine Başbakan
Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı mitingi değerlendiren Başkan Özhaseki, "Kayseri'de bir tek AK
Parti miting yapabildi. Kayseri'de miting yapmak, Kayseri meydanında miting yapmak kolay
değil. Çünkü Türkiye'nin en büyük meydanı ve tam doldurursanız 1 milyon kişi alıyor. O
yüzden kimse cesaret edip Kayseri'de miting yapamıyor. Salonları da yarım dolduruyorlar.
Hatta beş yıldızlı otelin restoranında yemek vererek toplantı yapıyorlar. Cuma günü olacak, iş
günü olacak, hava sıcak olacak, 1 milyon kişilik meydanda miting yapacaksınız. Öncelikle bu
cesaret ister. Sağ olsunlar teşkilatımız, İl başkanlığımız bu konuda müthiş bir gayret içinde
oldular. Miting sonrası Sayın Başbakanımız buradan çok moralli ayrıldı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8169.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Annesi
Ve Babası Oy Kullandı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün annesi ve babası Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy
kullandı.Torunları eşliğinde oy kullanacağı Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'ne gelen
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül ve annesi Adviye...

10 Ağustos 2014 Pazar 14:26

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün annesi ve babası Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandı.
Torunları eşliğinde oy kullanacağı Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'ne gelen
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül ve annesi Adviye Gül, okulun
girişinde bir süre bekledikten sonra oy pusulasının gelmesinin ardından okulun zemin katında
bulunan muhasebe odasında oyunu kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra yine torunları eşliğinde okuldan ayrılan Ahmet Hamdi Gül ve
Adviye Gül, "Vatana ve memlekete hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8170.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Ak Parti İl Başkanı İle Milletvekilleri İsmail
Tamer Ve Pelin Gündeş Bakır Oylarını Kullandı
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Milletvekilleri İsmail Tamer ve Pelin Gündeş
Bakır, 12. Cumhurbaşkanı seçimlerinde oylarını kullandı.Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk
olarak AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden sabah saatlerinde...

10 Ağustos 2014 Pazar 11:37

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Milletvekilleri İsmail Tamer ve Pelin Gündeş
Bakır, 12. Cumhurbaşkanı seçimlerinde oylarını kullandı.Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk
olarak AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden sabah saatlerinde TED Koleji'nde 2072
numaralı sandıkta oyunu kullandı. Özden oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamasında,
"Huzurlu bir seçim oluyor. İnşallah böyle de devam ederb Millet rahatça oyunu kullanır" diye
konuştu.Kayseri Lisesi'nde oyunu kullanan AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır,
"Tarihi bir an, bizim milletimiz kendi liderini kendisi seçiyor. Ülkemizin de bir yol ayrımına
geldiğini görüyoruz. Ya 2023'te süper güç olacağız ya da eski Türkiye'de kalacağız. Bu seçim
herhangi bir seçim değil. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir seçimdir" dedi.AK Parti
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, oyunu kullanmaya ailesiyle birlikte geldi. Tamer,
oyunu kullanıktan sonra yaptığı açıklamasında, "Bu bir demokratik olay. Türk halkı sandığa
giderek yeni Cumhurbaşkanını seçecek. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Kim
kazanırsa kazansın, bu demokrasinin zaferi olacak" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8171.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Kayserilileri Doğayla Buluşturan Mekan, ‘hobi
Bahçesi’
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan hobi bahçelerinde, vatandaşlar doğayla
buluşuyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılında Beştepeler mevkiine
kurulan hobi bahçesi, emekli ve 50 yaş üstü vatandaşlara tahsis...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan hobi bahçelerinde, vatandaşlar doğayla

buluşuyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılında Beştepeler mevkiine
kurulan hobi bahçesi, emekli ve 50 yaş üstü vatandaşlara tahsis edilerek, doğa ile baş başa
zaman geçirme fırsatı veriyor. Bahçe içine yapılan küçük konutlarda konaklayan vatandaşlar,
kendilerine tahsis edilen topraklarda istedikleri sebze ve meyveleri ekerek bakımını yapıyor.
3 senedir hobi bahçesinde bulunan bir vatandaş, “Burayı 3 yıllığına kiralamıştık ama daha
sonra belediye 7 yıl daha uzattı. Burada boş vakitlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. Bahçemizde
salatalık, kavun, biber gibi sebze ve meyve çeşitleri yetiştiriyoruz. Burada yetiştirdiklerimizin
kendi ihtiyacımızı alıp geri kalanını da akrabalara veriyoruz. Satmak maksatlı değil, hobi
bahçemizde ürettikten sonra ikram ediyoruz. Burada günümüz çok güzel geçiyor.
Komşularımız ile aramız iyi. Burada beraberce imece usulü oturuyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8172.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

İlk Sonuçlar Geliyor
Saat 08'de açılan sandıklar Türkiye genelinde saat 17:00'da kapandı ve oy sayma işlemine
geçildi. Yurt genelinde oy verme işlemi olaysız şekilde sona erdi. Seçimde yerel ve genel
seçimlerin aksine tek oy pusulasının kullanılması, oy verme işlemini de hızlandırdı. Sayım
işleminin de 2 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

10 Ağustos 2014 Pazar 17:59

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8173.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Açılan sandık sayısı yüzde 25'i geçti
Saat 08'de açılan sandıklar Türkiye genelinde saat 17:00'da kapandı ve oy sayma işlemine
geçildi. Yurt genelinde oy verme işlemi olaysız şekilde sona erdi. Seçimde yerel ve genel
seçimlerin aksine tek oy pusulasının kullanılması, oy verme işlemini de hızlandırdı. Sayım
işleminin de 2 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

10 Ağustos 2014 Pazar 18:06

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8174.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Cumhurbaşkanı Gül'ün 7 yılı
Cumhurbaşkanı Gül'ün 7 yıllık görev süresi boyunca objektiflere yansıyanlar.

10 Ağustos 2014 Pazar 18:19

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8175.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Kayseri'de Erdoğan Önde
KAYSERİ'DE ERDOĞAN ÖNDE

10 Ağustos 2014 Pazar 18:29

KAYSERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Oy Oranı

Toplam Oy

1.

Recep Tayyip ERDOĞAN

%66,78

200.499

2.

Selahattin DEMİRTAŞ

%2

6.015

3.

Ekmeleddin İHSANOĞLU

%31,22

93.743

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8176.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

İlçe İlçe Seçim Sonuçlar
İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLAR işte TALAS

10 Ağustos 2014 Pazar 18:43

Açılan Sandık Oranı: %58,52 Toplam Sandık Sayısı: 229TALAS
%59,14

Recep Tayyip Erdoğan
%1,67

Selahattin Demirtaş
%39,2

Ekmeleddin İhsanoğlu

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8177.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Melikgazi Cumhurbaşkanlığı Seçimi
MELİKGAZİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

10 Ağustos 2014 Pazar 18:43

Açılan Sandık Oranı: %16,68 Toplam Sandık Sayısı: 935
%67,48

Recep Tayyip Erdoğan
%1,91

Selahattin Demirtaş
%30,61

Ekmeleddin İhsanoğlu

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8178.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Kocasinan Cumhurbaşkanlığı Seçimi
KOCASİNAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

10 Ağustos 2014 Pazar 18:48

Açılan Sandık Oranı: %46,43 Toplam Sandık Sayısı: 715
%67,18

Recep Tayyip Erdoğan
%2,41

Selahattin Demirtaş
%30,41

Ekmeleddin İhsanoğlu

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8179.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Sarız Cumhurbaşkanlığı Seçimi
SARIZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

10 Ağustos 2014 Pazar 19:10

Açılan Sandık Oranı: % 100,00 Toplam Sandık Sayısı: 49

% 46,97

Recep Tayyip Erdoğan

% 10,50

Selahattin Demirtaş

% 42,52

Ekmeleddin İhsanoğlu

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8180.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Tomarza Cumhurbaşkanlığı Seçimi
TOMARZA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

10 Ağustos 2014 Pazar 19:12

TOMARZA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Açılan Sandık Oranı: %91,14Toplam Sandık Sayısı: 79
%71,27

Recep Tayyip Erdoğan
%1,22

Selahattin Demirtaş
%27,51

Ekmeleddin İhsanoğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8181.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

Kayseri'de Çatı Çöktü
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kayseri'de beklenen oldu, çatı çöktü.

10 Ağustos 2014 Pazar 19:12

KAYSERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Oy Oranı

Toplam Oy

1.

Recep Tayyip ERDOĞAN

% 66,72

267.548

2.

Selahattin DEMİRTAŞ

% 2,06

8.247

3.

Ekmeleddin İHSANOĞLU

% 31,22

125.201

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8182.html
Erişim Tarihi: 13.08.2014

